
 مقدمه

 اخته زغال فالوده: رمان نام

 پرست حق مريم: نويسنده

 :داستان خالصه

 كنار در سالها كه است وفادار و قديمي دوستاني ميان در عاشقانه چندضلعي يك مورد در ما داستان

 ي گوشه كه عشقي تمام با دوستان اين از هيچكدام متاسفانه اما اند، شده بزرگ و كشيده قد هم

 و جذاب ي غريبه يك كه زماني تا دارد نمي بر خود عاشق دل راز از پرده اند، كرده پنهان قلبشان

. ريزد مي هم بر را آنها محاسبات تمام و شود مي آنها ي ساله چندين ي رابطه وارد رويايي و خاص

 تا ميافتند تكاپو به دوستان تمام نيست اي حاشيه بي و مهربان انسان هم چندان كه غريبه ورود با

 تاريخ هم عاشقي و عشق براي حتي اوقات گاهي كه دريغ اما. بدهند نجات را شان عشقي زندگي

 . تعريف شده است انقضايي

 و ساده دختري كه داستان اصلي شخصيت كه شود مي اي عاشقانه اكسير اخته زغال ي فالوده

 ي غريبه اين سنگي قلب به يابي دست براي اي پيچيده تصميمات دچار را است پيشه عاشق

 .كند مي نامهربان و سرسخت

 

 عاشقانه درام،: ژانر
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لاوفصل   

... برای تالش بی وقفه اینهمه استرس و نمی دانم ،خوش نیست اصال حالم

گذشت و من باز به روز تولدم رسیدن به کدام مقصد است. یک سال دیگر هم 

سنی  ...سالگی سی. ایجاد شود رویه زندگیم تغییری در بدون آنکه هیچ ،رسیدم

های پروازم م تا قبل از آمدن آن به تمام سکومی کرد خیال همیشه بود که

ندگیم ایجاد ز درتغییری  هیچ ه، نه تنهاسی سالم شدکه امروز  اما .خواهم رسید

  .کرده ام و فرسنگ ها از سکوهای پروازم دور شده ام بلکه پس رفت هم ،نشده

... عاشق بشود به تمام آرزوهایم می رسمسالم  سیوقتی که  می کردم قبال خیال

گرافیست پرمشغله و معروفی می شوم، حتی راضی می شوم، ازدواج می کنم، 

ادر و یا پدرم محداقل  م،مینه ی کاری و عشقی به جایی نرساگر در ز کهبودم 

ی و اتفاقات کامادش یک دنیا در کنارشان،من هم فرستند تا برایم دعوتنامه ب

تا به  .رنگ حقیقت نگرفتند ،هیچ کدام از این رویاها . اماخوب را تجربه کنم

، وردهزنگ در خانه را به صدا در نیآ ، یک خواستگار همامروز محض رضای خدا

 .کند مدلشادسرک نکشیده تا زندگی ام  تا به حال هیچ عشقی توی
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فاجعه  تبدیل به یک بود که کار و زندگی کاری ام ،این ناکامی هاتمام بدتر از 

که از  استعفا بدهم شرکتیاز  همین امروز باید بود. ی کشنده و مسخره شده

به  شرکت چون .مه ازمان پایان درس و دانشگاهم در آن مشغول به کار بود

به اجبار  ،از بهترین دوستانم استآن که یکی صاحب  رسیده و ورشکستگی کامل

 . ه و همگی خانه نشین می شویمدشرکت را تعطیل کر

 برده اند. از یادمرا  سالهاست کهم م هدرمادر و پ ،عالوه بر تمام این بدبختی ها

آدم ها از هرجا رانده می شوند به آغوش مادر و پدرشان پناه می برند اما من 

حتی همین یک حق طبیعی ام را هم از دست داده ام. آنها به قدری از من دور 

 !حق دارندالبته اند.  نگفته تولدمکوچکترین تبریکی بابت  شده اند که سالهاست

هم مثل ها آن ؟به خاطر داشته باشندچرا باید تاریخ بدترین اشتباه زندگی شان را 

بقیه ی مردم دنیا خاطرات بدشان را فراموش کرده اند و دلیلی ندارد که تولدش 

 گیرند.را جشن ب

دلم می خواست امسال با یک دنیا موفقیت و شادکامی جشن تولدی زیبا در  

کسی احساس تنهایی و بی  که حیف... امابگیرم  م دارندکنار کسانی که دوست
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حال روحی ام اصال خوش نیست. دائم به خودم دلداری  .درگریبانم را رها نمی ک

چون من هنوز تنها قوم و خویش و همه ی  ،می دهم که نباید ناشکری کنم

 ،من دوستان قدیمی و چندین ساله ام را دارم را دارم.«  عمو جاوید» زندگیم 

در آخر خودم را مجبور کردم  د.غم دلم به همین راحتی باز نمی ش اما گره ی

 مبرای خودم و عمو جاویدفقط امشب  ،جشن رویاییبرپایی یک به جای که 

رقم مزخرف و بیهوده  ، خیلیزندگی اماین سی سال از حیف که کیک بخرم. 

نفس عمیقی است.  درصد احتمال بر آورده شدن آرزوهایم امسال هم صفر .خورد

چند لحظه کنم.  مغزم پاکهای نا امید کننده را از کشیدم و سعی کردم فکر

آسمان  ،نگاه کردم. اولین روز مهرماه است وسط پیاده رو ایستادم و به آسمان

م که پاییز به دنیا همیشه از خدا ممنون بودقبال . بودهوا گرم و تفت زده صاف و 

به قدری گرم بود که فرقی با مردادماه نداشت و  ،امسال اول مهر اماآمده ام، 

 هوا !ماز داغی و التهاب تابستان متنفر من  .برابر می کرد ینغصه هایم را چند

می نعاشق  عطر پاییز مرا ،مثل سالهای قبل حالم را بهتر کند و هم قصد ندارد

را به طرف طال فروشی های صادقیه تند  شتابزده امقدم های خسته و  کرد.
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د تا ص . مطمئنم کهبرسانم آرزوی دست نیافتنی امبه را کردم. باید امروز خودم 

پس امروز  م نمی آید و مرا در آغوش نمی کشد...سال دیگر هم عشقی به سراغ

با مبلغی که عمو جاویدم به  ههمرا ،م با حقوق ناچیز و بی برکتمه اتصمیم گرفت

به  .دنیا را برای دل غمگینم بخرمبهترین هدیه ی تولدم داده بود،  یعنوان کادو

دم و طبق عادت همیشه به شیشه ه ی طال فروشی مورد عالقه ام رسیمغاز

 چسبیدم. 

 حلقه ی یک شکل مردانه و زنانه به اندازه این دو تا به حال برق هیچ طالیی

 کمی ازچشم هایم را پر نکرده بود. اینقدر زیبا و شکیل بودند که درخشش آنها 

. درست است که در حال حاضر تنها هستم و کسی را ندارم غم هایم را نابود کرد

م. تا نشخص مورد نظرم را پیدا ک ،در آینده ی دور شاید... اماکه عاشقش باشم 

تا صد  مطمئنم که مراقبت خواهم کرد. البته ی عزیزحلقه هاآنروز من از این 

بی اعتماد به نفس شده  یقدربه  .گیرممی مورد توجه کسی قرار نسال دیگر هم 

نه  نه پولدار هستم، . منکه فقط می توانم صفات بد وجودم را به یاد بیآورم ام

، پس مرو نه اخالق و رفتاری جادویی و جذاب دا چهره ی خیره کننده ای دارم
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اصال دلیلی نمی بینم که کسی  .تا آخر عمرم هیچ عشقی نصیبم نخواهد شد

  ...عاشقم بشود

این دو حلقه ی زیبا و یک شکل را از جلوی  خیره کننده یم برق ستتواننمی 

م دور کنم. همانطور که به شیشه چسبیده بودم حلقه ها را برای هزارمین نچشما

فقط همین  ی این اطراف،ها بار نگاه کردم، در بین تمام حلقه های طال فروشی

که  ه های طالیی رنگحلق ند.زیبا و افسونگر بود ، به نظرم بی نهایتدو حلقه

یک پیچش  ،ا ظرافت کامل تراشیده شده بودندبو خیلی ساده و باریک بودند 

تراش  ر از هر الماستده بود که بیششدل فریب درست در میان حلقه ها ایجاد 

ماه ها می شد که این حلقه ها را می  .ندچشم هایم را خیره می کرد ،ای خورده

دلت نمی  :دائم به خودم می گفتم بر دارم. نمی توانستم چشم از آنهادیدم و 

 ،اگر عاشق شویخواهد روزی مرد رویاهایت برایت حلقه بخرد؟ بر فرض محال 

. روزها با این افکار جلوی شیشه بمانی تمنتظر دریافت حلقه از طرف مقابل باید

بعد از وقتی  امروز خوردم. تا اینکهمی ایستادم و حسرت می ی طال فروشی 

اهمیتی هم حتی برای مادر و پدرم که  دمل تازه به این نتیجه رسیاینهمه سا
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 گفتم: مگر قرار است توی دلم نداشته اند، آنها هرگز مرا دوست و در واقعندارم 

من این حلقه ها را می  م؟مانم که اینقدر حسرت به دل بگی کنزند چند سال

خودم این حلقه ها را هدیه  عشق به سراغم آمد،خرم و اگر روزی روزگاری 

. باالخره دل به دریا زدم و وارد طال فروشی شدم. هر دو حلقه ی خواهم داد

پس آقای داماد کجا  :پرسید را خریدم، فروشنده تبریک گفت و و زنانه مردانه

پشت چراغ قرمز و  اد هنوز نرسیدهبا کمال صداقت به او گفتم: دام " ؟هستند

های  یک دنیا در مورد شلوغی خیابانبرایم فروشنده ی بیچاره هم  "مانده است. 

داماد بر آقای تهران صحبت کرد تا شاید کمی از درد قلبم بابت دیر رسیدن 

 طرف شود. 

از مغازه خارج شدم. چند  ،حلقه ها را گرفتم و بعد از انجام کارهای خرید طال

عالی بودند. دلم حلقه ها در جعبه ی طال را باز کردم... ذوق زده  دور شدم وقدم 

ولی این کارها اصال در شأن یک دختر  ،باال و پایین بپرم از شادی می خواست

 .ه بودبرق حلقه ها چشمانم را کور کرد . آهسته خندیدم،ندخانوم سی ساله نبود

نوان مانعی برای به ع قه ی زنانه رالبعد ح را که گشاد بود و ابتدا حلقه ی مردانه
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جلوی دهانم را گرفتم تا از شادی جیغ  درآمدن حلقه ی مردانه دستم کردم.

 نکشم... 

که  ،ه بودداشت نگه تشنه ی عشق و ازدواج مرا آنچنان هلعنت به این زندگی ک

 سر هر گذری، مثل دیوانه ها حلقه خریدناز شادی  امروز دلم می خواست

هوا به صورتم گرمای عجیب  ،خیابان برگشتمبه محض اینکه دوباره به برقصم. 

. اما نوشته ی روی ام با گرمای هوا از بین برود یخوشحال خورد و نزدیک بود که

شیشه ی یک مغازه ی بزرگ آبمیوه فروشی توجهم را جلب کرد. درشت نوشته 

  :بود

  « فالوده ی زغال اخته کاهش دهنده ی بیماری های قلبی در خانم ها» 

 که به آفریده ی خدا بود. فکر کنم زغال اخته تنها خوشم آمداز این نوشته 

د. ناخودآگاه دهانم آب افتاد، هرکاری کردم از سالمتی خانم ها اهمیت می دا

پاهایم حرکت نمی کردند. قبل از اینکه دوباره  ،جلوی آب میوه فروشی بگذرم

اخته خریدم. دانه های  فالوده ی زغالبزرگ غمگین شوم جلو رفتم و یک لیوان 

فکرم را از تمام ناکامی  ،مثل بی حسی موضعی ،توی فالودهشناور زغال اخته 
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به حلقه هایم کردن در حالیکه هر چند دقیقه یکبار با نگاه  کرد.می هایم پاک 

پارک فلکه ی اول طرف به  ،دمرسی می و خوشی به مرز جنونذوق از شدت 

روی آن یدم، توی پارک به اولین نیمکتی که رس .تغییر مسیر دادمصادقیه 

لبخندی به وسعت تمام  دراز کردم وتا وسط پیاده روی پارک نشستم. پاهایم را 

 شروع به نصیحت خودم کردم.  م سُر خورد.ندنیای کوچکم روی لبا

چند سال فقط  . اگرندرویاها و آرزوهایم برایم مهم نیستحتی نرسیدن به امروز 

پیدا می هایی ام هم مثل امروز دلیلی برای گذراندن دقایق تن از عمرمباقی مانده 

. چه اهمیتی دارد که زندگیم به می توانستم احساسات بد را کنار بزنم، مکرد

سی  .می خوردرقم تر ه کامم تلخ و زندگی ب می شد ماتم زده در تنهایی ،مرور

کردم که سالهای قطعا راهی پیدا می م، سال را به همین سختی گذرانده بود

بعد از اینهمه سختی، وقتی مُردم به  . فقط امیدوارمگذرانمب باقی مانده را هم

در  نباشم. امیدوارم ییتنها موجودیکبار دیگر به دنیا بیآیم و اصال  عنوان جایزه،

. خویش داشته باشم یک کندو پر از قوم و زنبور عسل باشم وزندگی بعدی 

قبیله ای زندگی کنم. اگر یک درصد دوباره انسان آفریده  وگرگ باشم امیدوارم 
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م که جذاب باش یقدربه  امیدوارم باشم.امیدوارم ده خواهر و برادر داشته  ،شومب

امیدوارم  ردر آخ ...ر مرد ایده آل با یک لبخندم جانشان را برایم بدهند ویک لشک

کنند. برای هزارمین ی سپر نم دگیشان را در کنارزن ازپدر و مادرم هر لحظه 

با  م. این هدایای گرانبها راضی بودخرید بابت حلقه هایم را بوسیدم. از خودم  بار

 تند و ریتمیکپاهایم را  از ته دل خندیدم و ،کردم را براندازشوق به حلقه ها 

و دانه  یخ ها به کهتا اینفالوده ام را با نی بلعیدم  یقدربه  کوباندم. روی زمین

. چند ثانیه ها با صدایی هولناک از نی باال می آمدندهای زغال اخته رسید و آن

م و سعی . بعد با خودم مسابقه گذاشتهورت کشیدن یخ ها گوش دادمبه صدای 

می کردم دانه های زغال اخته را بعد از جویدم به دورترین فاصله پرتاب کنم. 

 م اما... ته دل بخند از که این دیوانه بازی ها باعث می شدند

روزنامه اش را با صدای بلند تکاند و صفحه ی روزنامه را عوض در کنارم  یک نفر

می با صدای بلند کامل   نیم ساعتکرد. عرق سرد روی پیشانی ام نشست. من 

و هسته ها را به  ممی خوردصدا سر و  بافالوده ام را نیم ساعت کامل  ...مخندید

 می دادمتمام این کارها را در حالی انجام  ...ممی کرداین طرف و آنطرف پرتاب 
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تی نمی توانستم ح ... ای وای...کنارم نشسته بود و روزنامه می خواند؟ یک نفر که

د و روی مانتوی سفید لغزیبلند کنم. لیوان فالوده از دستم  از شدت خجالت سر

 ،دنیافتویم نرنگ یخ روی مانت و صورتی اینکه تکه های قرمزرنگم افتاد. از ترس 

پر شده بود از لکه ها و دانه  نتوجیغ کشیدم و از جا پریدم. ولی دیر شده بود و ما

 ..ی زغال اخته ی لعنتی. فالوده های

دوباره با صدا کاغذ ها را تکاند و در  ،کسی که با روزنامه کنارم نشسته بود 

کشیدن ی هورت بعد از آنهمه صدا حالیکه صفحه را عوض می کرد گفت:

و پرت کردن آشغال های خوراکی  نواختن با پاهایت سمفونی مرگ و وحشتناک

دلم  "حاال این جیغ و فریاد را هم باید تحمل کنم؟ ، ات به این طرف و آنطرف

را زمین فرو بروم. چشمانم  تویی آب شوم و از شدت شرمندگ واستمی خ

محکم بستم تا کمی خودم را جمع و جور کنم. اما او دوباره غر زد و گفت: شعار 

انس آوردی هسته هایت را تف شهر ما خانه ی ما را تا به حال نشنیده ای؟ ش

مجبورت می کردم به دنبال تک تک آنها بگردی و با نکردی، در غیر اینصورت 

که همه جای این  حالم از اقشار بی فرهنگی مثل تومع شان کنی. دستمال ج
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بهم می خورد. کمی فرهنگ و شخصیت داشته ، شهر بیچاره را به گند می کشند

که کار من خیلی زشت  قبول داشتمانه اش حرصم گرفت. از لحن بی ادب " !باش

فقط به قدری فکرم مشغول بود که با  .اما از روی عمد آشغال نریخته بودم ،بود

ن بد و با لحپرتاب کردن هسته ها، کمی از استرسم کم می شد. شاید اگر 

عذر  صحبت نمی کرد، بیشتر شرمنده می شدم و از او جمالت پر از بی احترامی

مد و گفتم: من ن طرز صحبت کردن به مزاجم خوش نیآای . اماخواهی می کردم

که بی سرو صدا و  این نیمکت نشدم. درست نیستما روی متوجه ی حضور ش

که حتی به خودش زحمت نداد  " کنار یک خانم محترم بنشینید. ،ازهبدون اج

ی کنم حرکاتی که چند دقیقه ی ورد و گفت: فکر نمروزنامه اش را پایین بیآ

به در ضمن  .ه باشدیک خانم محترم بود در شأن ،نشان دادی از خودت قبل

نشستن  ن باید قبل ازم قانونی وجود دارد که در آن نوشته شده باشد، نظرت

که  ملک شخصی اتاینجا احیانا  اجازه بگیرم؟ ،به این بزرگی یروی نیمکت

بی ادبانه. حرفهایش نه بی احترامی بودند و نه  "... درست می گویم؟ نیست

. فقط همین یک اعصاب خوردی را کم با آرامش دهانم را بستخیلی منطقی و 



فالوده زغال اخته فصل اول                                                                                                                        

12 
 

در  چهمی دانستم بودم و ن داشتم تا روزم ساخته شود. مات و مبهوت ایستاده

به بتوانم جواب دندان شکنی که بگویم. چند دقیقه ای فکر کردم شاید  جوابش

تصمیم گرفتم بی سرو صدا از آنجا دور شوم، زبانم الل شده بود.  اما ،بدهماو 

تنها  ..ین و موقر دوباره روزنامه اش را تکاند و آنرا جمع کرد.خیلی مت ولی او

با دانه های زغال به مغزم رسید این بود که ای کاش فالوده  اوفکری که با دیدن 

نخندیده بودم. ای کاش برای ریختن  با صدای بلندنخریده بودم... ای کاش اخته 

  بی ارزشم جیغ نکشیده بودم. یخهای صورتی روی مانتوی سفید

، توی هوای دود گرفته و آلوده ی تهران دهانم باز مانده بود. تا به حال توی این

چنین آراستگی و اتو کشیدگی ندیده بودم. آهار  ،این حجم از شلوغی و ازدهام

که دلم می  ندپیراهن سفید و کت و شلوار آبی آسمانی اش اینقدر با شکوه بود

به جنس لباس هایش دست بکشم. اطراف من پر کی بیچاره مثل کودخواست 

و  خی می پوشیدندپیراهن ن ،قدیمی بود که سر کار صمیمی و دوستاناز 

گی ها با دمپایی سر کار می حتی تاز با یک تکان چروک می شد. پیراهنشان

  !آمدند



فالوده زغال اخته فصل اول                                                                                                                        

13 
 

حاال این حجم از خط اتو و تمیزی جادویم کرده بود. اولین حرکت مردمک چشم 

روی نیمکت نیمکت بود تا ببینم یخهای فالوده ام به سمت  لوار اوهایم از کت و ش

. بعد به کرده باشمنزی و زیبایی را لکه دار و خدای نکرده اینهمه تمی ریختهن

مانتوی چروکیده ی خودم نگاه کردم که حاال مزین به لکه های صورتی هم شده 

. می دیدم.. باال آوردم، باید صاحب این همه سلیقه و زیبایی را ترسبا سرم را بود. 

با رنگی  چشمانی درشتاعتماد به نفسم بود.  چهره اش تیر خالص برای نابودی

حروف مثل  فوق العاده خاص و رمزآلودحالتی  داشت کهمابین خاکستری و سبز 

چشمانی به این را برایم تداعی می کرد، تا به حال کتیبه های قدیمی نستعلیق 

مشکی  عینک طبی با قابتوی صورت هیچکس ندیده بودم.  و گیرایی درشتی

 .ناپدید می شدند به طور کلی چشم هایم من چنین عینکی میزدم،اگر زده بود، 

عینک به هیچ عنوان قادر نبود عجایب چشمانش را پنهان کند.  ...اما در مورد او

با دودسته ی باریک  رنگ، و مشکی خوش فرمحالت دار، که  شموهایامان از 

خیلی با سلیقه و چشم نواز  ،ای روی پیشانی و شقیقه ی سمت چپموی نقره 

... داشت زاویه دار با ته ریش های کوتاه . چهره ایندده بودعقب شانه ش رو به
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خیلی  می کرد؟ از جایش بلند شد،صادقیه چه  وی پارک وسطاینهمه جذابیت ت

پرسیدم اینجا ؟ چرا جواب نمی دهی؟ افتاده اتفاقی برایتگفت: جدی و اخم آلود 

با همین اخم کوچک  و بودند کشیدهصاف و  شابروهای "است؟  اتملک شخصی 

مغرور و اخم آلود نگاهم می کرد که  به قدری، ندمی کرد وحشتایجاد رعب و 

در  اما می کردم. دلم می خواست اسلحه ای توی دستم بود و مغزم را سوراخ

 نوری عجیب ،که سعی می کرد توی صورتش بنشاند تمام خشم و غروری میان

دلم می خواست به  ،بازی می کرد که ناگهان با دیدن آن نور شنچشماعمق 

 ،نور چشمانش مثل ضربه ی پُتک توی برنامه های کودکتمام عالم لبخند بزنم. 

 دور تا دور مغزم را پر از ستاره و گل و بلبل کرده بود. 

آسمان  در میانم، من وسط پارک صادقیه نایستاده ا در این لحظه کردمحس می 

 هفتم و یا شاید هشتم سیر می کردم. 

نگاه و لبخندم  او هم با تعجب ،م پهن شدنروی لبا ی گرمتا به خودم آمدم لبخند

و نور خیره به رنگ  ها ساعت ت. نمی دانم چرا دلم می خواسترا زیر نظر داش

مردمک های  خدا با دستان خودش در میان گمانم هب ش نگاه کنم،نچشما
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ده بود. مثل خواب یک دنیا کوه و دشت نقاشی کر، ز اوچشمان خاکستری سب

توی  و نور عجیبزیبایی این شدت از با  .او نزدیک شدمیک قدم به  زده ها

 ... می کردجادو مرا واقعا  ،چشمان لعنتی اش

، نور عجیب در یک لحظه و بعد آنرا برداشت عینکش را جا به جا کرداو با تعجب 

بتوانم نور را پیدا پرکشید و نابود شد. بیشتر به چشمانش زل زدم شاید که باز 

با تو هستم، زنده است؟ خوب  گفت: حالت. او با تردید اما حیف... رفته بود، کنم

اینهمه  حاال که عینک نداشت بیشتر مسحور " ای؟ چرا نفس نمی کشی؟

در  برای یک لحظه از ترس اینکه اینقدر خاص بود؟ جود او شدم. چراجذابیت و

نگاهم را از او  ،کنمبه او تقدیم او زنم و حلقه ی مردانه ام را همین لحظه زانو ب

گفتم: خیلی خوبم...  خم شدم و لیوان فالوده ام را از روی زمین برداشتم و .گرفتم

حداقل .. ممنونم. متشکرم... ببخشید. اشتباه از من بود. نباید فالوده می خوردم.

 سالمتی قلبم ایبیش از حد بربه گمانم  ،دممی خورزغال اخته ی نباید فالوده 

تعجب نگاهم می کرد. شاید هم م چه می گویم. با فهمیدنمی  "مفید بود. 

حالت خوب دیوانه هستی یا چون با تردید گفت:  ،نگاهش ته رنگی از ترس داشت
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مثل ناخودآگاه واقعا خوب نبود.  حالم ولی ،فکر نمی کنم دیوانه باشم "نیست؟ 

و زیبایی در یک  دیدن اینهمه وقار و جذابیت .بی بهانه خنده ام گرفت ،احمق ها

ب تر بود. من هر ذاج برایم از حلقه ها هم حتیبهترین کادوی تولدم بود. ، آدم

که باهم شاغل شده  مدانشگاهبهترین دوستان نفره از  ششگروه روز با یک 

اتاق داشت کار می  رکت بدرد نخور و فرتوت که فقط سهتوی یک ش ،بودیم

کردم. اینقدر با هم صمیمی بودیم که حتی برایمان فرقی نداشت سه نفرمان 

و بی حوصله سر کار می ته همه با هم شلخ .و سه نفر دیگر پسر هستیمدختر 

دیدن این همه جذابیت برایم به خودم حق می دادم که . می گشتیمرفتیم و بر

 ،مطلق توی تاریکی حبس م بعد از مدتهانچشما اینکه مثل. ه باشداشتد گیتاز

نمی دانم چرا عقده های فروخورده ام ناگهان با یک دنیا نور برخورد کرده بود. 

 .، دوباره جان گرفتو آراستگی او زیبایی با دیدن

خوشبخت و بی دغدغه باشد و من اینهمه با خودم فکر کردم چرا او باید اینقدر 

چرا او باید برای زندگیش انگیزه داشته باشد و من توی احساس بدبختی کنم؟ 

سی سالگی حتی دلم نخواهد نگاهی به خودم توی آینه بیاندازم؟ چرا تمام خوبی 
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دیدن  !بلعیده باشدهای دنیا به او رسیده بود؟ شاید او حق خوشبختی مرا هم 

 . کرد می ترحالم را بد ،اینهمه آراستگی و خوبی در یک نفر

 یوجود ق العاده بیچاره از دیدن زیباییستم که فقط آدم های فوناین را می دا 

نفس  حس و حالم دست خودم نبود. امادچار جنون آنی می شوند  ،دیگران

من یک دختر ترشیده فتم: واقعا حالم خوب نیست، عمیقی کشیدم و زیر لب گ

. اجازه میدهی باقی مانده ی این فالوده را روی هستمدیوانه  ی سی ساله ی

اصال به حرفهایم فکر نمی کردم.  " شود. بهترقول میدهم حالم  کتت بریزم؟

شیک پوش... لیوان فالوده ام  موجودبیشتر با خودم صحبت می کردم تا با این 

 مثل یک نقاشی رئالیسم، ،اما با دقتی وسواس گونه بدون فکرآنرا را باال آوردم و 

بنده ی خدا باورش نمی شد که چنین کاری  شانه و یقه اش خالی کردم.روی 

را انجام بدهم، از شدت تعجب کوچکترین حرکتی برای عقب رفتن و یا کنار 

دانه های زغال اخته از روی کت او سُر می خوردند و  .کشیدن انجام نمی داد

اما من می خواستم آنها را روی شانه ی او ثابت نگه دارم. در  پایین می افتادند.

  واقع با این تالش احمقانه، زغال اخته ها را بیشتر روی کت او پخش می کردم.
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محکم برای هر قدر تالش می کردم تا کار زشتم را با دالیل ذهنم درگیر بود، 

الیق که نکرده بود ی او به من توهین .به نتیجه نمی رسیدم ،خودم توجیح کنم

کامال مطمئنم که جنون آنی عالئمی به جز این حرکات  .چنین مجازاتی باشد

 همین دیوانگی بود. ،عاقبت تحمل اینهمه فشار آخر و من ندارد.

 ،کت و شلوار پوش فرا واقعیمرد  و پر از نفس های بریده ی صدای خشمگین 

تازه به خودم آمدم و مثل  "تنم را لرزاند و گفت: تو چه غلطی کردی دیوانه؟ 

و به سختی  آمد از ترس زبانم بند .مدوی نیروهای اهریمنی خالص شداینکه از جا

می  "... امروز حال خوبی ندارم. زدی م... نباید خلوتم را به هم میگفتم: نمی دان

ته کیفم را از روی نیمکت آهستوانستم لرزش تمام تنش را از شدت خشم ببینم. 

که  ، شنیدمچند قدم عقب رفتم سعی می کردم نگاهم به او نیافتد،. برداشتم

 تنها از خانه ،مثل توزنجیری ی ازه میدهند دیوانه گفت: خانواده ات چطور اج

نداشتم و آهسته گفتم: من هم تی جرات باال آوردن سرم را ح "بیرون بیآید؟ 

ی فرزندمثل من را به  زنجیری یارم. هیچکس حاضر نمی شود دیوانه خانواده ند

 .بعد برای آخرین بار نگاهش کردم ،عقب رفتم دیگرچند قدم باز هم  "د. بگیر
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ی بزرگی  هیچ تالشی برای تمیز کردن لکهبود و  ایستادهصاف و دست به سینه 

ری با تاسف س .انجام نمی داد که روی کت آبی رنگ او بنفش دیده می شد،

... تا آخر عمرت همدیگر را نبینیم وگرنهکه گفت: برو دعا کن  و دادبرایم تکان 

چنین غلط هایی به سرت  هوس انجام طوری عقلت را سر جا می آورم که هرگز

اش که با خشم باال و پایین قفسه ی سینه نگاهم روی  "... ی وحشی نزند دیوانه

گره خورده بود و باز بدون اینکه به حرف هایم فکر کنم گفتم: باشه  میرفت

 ن فکر کنم توچو .تا عمر دارم همدیگر را نبینیمکه قبول... از االن دعا می کنم 

می  دیوانهحالم را به هم میزنی و مرا ... تو ن شهر هستی.یا جادوگرین زشت تر

  کنی.

و به دست و پایش  مبرای آخرین بار نگاهش کردم. باید عذر خواهی می کرد "

 گونهش رمق هر، اما نگاه خشمگین و خودخواه امی افتادم تا این کارم را ببخشد

برگشتم و پا به خیلی آرام و بی صدا در نتیجه عذر خواهی را از من می گرفت. 

هم لباسش را  اینطوری رفتار کردم؟ چرا ؟چه بالیی سرم آمدهفرار گذاشتم. 

 او.. . او که زشت نبود.جادوگری زشت است گفتم که اوم و هم به کثیف کرد
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حال یک قاتل فراری را  ؟و جذابیت بود. پس چه مرگم شدهوره ی زیبایی اوسط

چرا فالوده را روی  ای فرو خورده، دیوانه ام کرده بودند.عقده هباالخره . داشتم

م که کمبودهایم را با آسیب کت او ریختم؟ به آن درجه از بیچارگی رسیده بود

  یستادم...ا م؟غلطی بود که من کرد چه اینبه دیگران جبران کنم؟  زدن

ترسیدم و دوباره پا به فرار گذاشتم. خودم  اما ،خواهی کنم خواستم برگردم و عذر

ی ایستاد و اولین تاکسی دست تکان دادم. تاکسبه خیابان رساندم و جلوی را 

اصال دلیلی برای حرکاتم در برابر یک غریبه ی بخت برگشته  سریع سوار شدم.

نمی دیدم. نمی دانم این جرقه های دیوانگی را چگونه تعبیر کنم. اصال چرا 

بهت زده شدم؟ اینکه نمی توانستم با  مرد کت آبیاینقدر از دیدن خوش تیپی 

. اگر تا چند مزودتر به شرکت برسوابش را بدهم دیوانه ام کرد؟ باید کلمات ج

دقیقه ی دیگر با دوستانم صحبت نکنم مطمئنا به یک نفر دیگر آسیب می 

ابتدای بلوار کشاورز پیاده شدم. شرکت توی شلوغ ترین جای تهران بود.  رسانم.

شرکت  ،سال قبل از شد. چنددم و در خیلی سریع برایم بزمان را واحد زنگ 

چک نبود که توی دو اتاق اینقدر مزخرف و کو و تبلیغات گرافیکی ما طراحی
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ولی به مرور با کم شدن سفارشات  سر و ته ماجرا را هم آورده باشیم. ،خواب

صدای خنده ی  ،به محض ورودم به دفتر .کشتی مان به گل نشست ،تبلیغاتی

گوش بچه ها و داستان سرایی های سهراب در مورد دعواهای دوران دبیرستانش 

انه صمیم رفاقتیمیشد که با هم این بچه ها حدودا ده سالی  من ورا پر کرد.  هایم

کردم. پسری اولین دوستی بود که توی دانشگاه پیدا  عابدی سهرابیم. اشتد

 حمتبود و به ز تاهای اطراف تبریزدرشت هیکل و قوی که اهل یکی از روس

 توی رشته ی گرافیک تحصیل کند.خانواده اش را راضی کرده بود تا توانسته بود 

را برای یک در رشته ی هنر  خواندندرس ش، خانواده ی روستایی و ساده دل

برای را  دنیا کار کرده ترین انگشتان کهبد می دانستند. مخصوصا پسری  پسر

دیم شروزهای اول که با هم سر کالس حاضر می  داشت.چرخاندن مداد طراحی 

ها بنشیند و طراحی کند. ساعت ها سرش را پایین خجالت می کشید کنار دختر

می انداخت و دست به طراحی نمی زد. خودم برای اولین بار سر صحبت را با او 

 خجالت ،انشگاه هنر تهرانباز کردم و به او گفتم که اینجا تهران است و توی د

از او ش می شود. تفقط باعث مردود شدن او و هدر رفتن زحما معنی ندارد و
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اگر دلش بخواهد اینکه  یا های اطرافش را نامرئی فرض کند،ترخواستم تمام دخ

 سرش را پایین انداخت ولی هم ش بداند. ابتدا بازنمن و بقیه را خواهرا می تواند

می : ع به طراحی کرد. فردای آنروز کنارم نشست و گفتبعد از چند دقیقه شرو

و مثل یک مرد  م باشیدوست اگر کنمفکر  ؟خواهرم نباشی توتوانم خواهش کنم 

 . با من رفیق بمانی، احساس بهتری پیدا می کنم

دختر هستم و او پسر...  هم شدیم و یادمان رفت که منن موقع دوستان از هما "

ساکت و بی روح  ،که جمع ما بدون سهراب رفته از بینطوری خجالتش  حاال

 . می شد

؟ پرستشو گفت: چرا رنگت پریده است  سهراب با دیدن من حرفش را قطع کرد

فقط چهار نفر از بچه ها توی اتاق بودند. در با ترس دستی به صورتم کشیدم،  "

... که فقط دوست و همکارم نبود. فربد شکیبابه جز  واقع همه اینجا بودند

دلم خواست که اول او را  یک لحظه داستانم با فربد شکیبا با بقیه فرق داشت.

: با ترس گفتم .را کم کنم ضطرابمااز کمی  بعد تصمیم گرفتم اول پیدا کنم. ولی

اگر تعریف کنم از دیوانگی ام می  م،ه اکار خیلی هولناکی انجام دادبچه ها 
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 و پیراهن کت ام را رویال اخته لوده ی زغترسید. باورتان می شود که لیوان فا

 خنده توی گلوی هر چهار نفرشان انفجارصدای  "یک بنده ی خدا پاشیدم؟ 

تنها کسی بود که خنده اش را فرو داد و به  ماهور وفایی. را پر کردگوش هایم 

ه زغال اخته از ... بی معرفت جانم فالود!خودت نجاتمان بده زحمت گفت: یا خدا

روز تولدت چه بالیی  ؟یتفریح رفت نهایی دنبال گردش وباز تی؟ کجا پیدا کرد

م ه ام نرسیدیهاچرا به آرزو سرخودت آورده ای؟ اینقدر به خودت گیر دادی که

  شدی؟ دیوانهتا باالخره 

و سال ماهور آخرین نفری بود که به جمع ما پیوست. چون از همه ی ما د "

به  می گذشت که ی بچه ها بقیه بان از دوستی م یک سالی .کوچک تر بود

ر درگیر شدیم. ماهور اصرار یکی دیگر از پسرهای گروه با جذابیت های ماهو

 ظرایف . او پر از عواطف ودختر دنیاستشجاع ترین و با دل و جرات ترین 

او برایم  شده است.اما در عین حال با قلبی شجاع و محکم آفریده  ،دخترانه است

صورت و هیکلی فوق العاده ظریف  .دومی شدل و جرات محسوب اسطوره ی 

ر مرد بود که اگر با یک لشک از نظر شخصیتی قوی بار آمدهداشت اما به قدری 



فالوده زغال اخته فصل اول                                                                                                                        

24 
 

باز پیروز از این مبارزه بیرون می آمد. صورتی سبزه با چشم  ،لدر هم در میافتادقُ

وش تراش که در میان بقیه اجزای کوچک و خداشت مشکی رنگ  کشیده و یهای

او همیشه برای من الگوی به . بودساخته  شرقی ییز او الهه ی زیباصورتش ا

مثل او ظریف همیشه دلم می خواست بود.  حاضر جوابی و جسارت تمام معنا از

 . ولی حیف که من اصال مثل او نبودم. و شجاع و قابل دوست داشتن باشم

نفرینی ، دچار شکری هایمم و گفتم: ماهور من بابت تمام نانفس عمیقی کشید

م. تا به حال مردی به خوش تیپی کسی که روی کت و پیراهنش عجیب شد

ف نیست. یوصتم... از قیافه اش نگویم که اصال قابل بود ندیده ،فالوده ریختم

خنده ی آنها شدت گرفت و سهراب گفت:  "کامال شبیه بازیگرهای ایتالیایی بود. 

 ین آدمی فالوده پاشیدی؟ نچحاال چرا روی کت خوب 

به اتفاق فالوده پاشی فکر  روی لبه ی یکی از میزها نشستم، هنوز با وحشت "

زیبا و خوش بخت بود... تمام  گفتم: چون به نظرم خیلی بی عیب، و می کردم

بهزاد خنده ی آنها باز مثل بمب ترکید و ایندفعه  "چیزهایی که من نبودم. 

امروزم را گفت:  داد عضالت فک و گونه هایش را ماساژ میدر حالیکه  نفیسی
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بنده ی خدا شانس با اینهمه خنده از کسالت و بی حوصلگی درآوردی پرستش. 

عد جلوی چشم های بچه ها از این به ب .دختر یپاشیدنآورد روی صورتش اسید 

میز بلند شدم و روی از  "اصال جنبه ندارد...  چون ید.خوش تیپ نباش پرستش

تو یک گفتم: با حرص گرفته ی اتاق رفتم و به طرف پنجره ی کوچک و خاک 

فقط قد و قامتش  رسی.به پای آنهمه جذابیت و وقار نمی نفر خودت را هم بکشی

ش هندوانه قاچ می کرد. بعد تو تو بلند تر بود، خط اتوی لباسبیست سانت از 

رد حمالت مومی توانی ، پیراهن ساحلی طرح قاچ هندوانه ایبا این  فکر می کنی

بهزاد نفس راحتی کشید و گفت: خدایا شکرت  "گیری؟ پاشی من قرار ب فالوده

تو جذاب و خوش تیپ و خوش  نظرکه من قد کوتاه و بد تیپ هستم و اصال به 

باعث آشنایی ما با  بود که مان بهزاد همان پسر گروه "  . دیده نمی شومبخت 

داشت دختری از شرور و شیطان بود. اصال امکان نخیلی  بهزاد قبال. ماهور شد

کنار بهزاد نفیسی عبور کند و بهزاد با او دوست نشود. من نمی فهمیدم چه نکته 

که دخترها را در کمتر از چند دقیقه جذب  وجود داردی مثبتی توی رفتارش 

او تنها عضوی بود که همیشه در نظر من بدرفتار ترین و بی خودش می کرد... 
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ن اصل که خانم ها اغلب اوقات جذب ادب ترین دوستم به شمار می آمد. ای

همین آدم پر  اماآقایان بد و شرور می شوند را اولین بار بهزاد به من ثابت کرد. 

دور تمام دخترهای به بعد، از آنروز  وعاشق ماهور شد  ،یک نگاهاز شیطنت فقط با 

 دیگر به جز من و شیرین که همیشه خواهر او به حساب می آمدیم را خط کشید.

د و نه با هم ل نه از هم گذشته بودنز بعد از ده ساهنوماهور و بهزاد هرچند که 

ای باقی مانده وی سلف بر سر آخرین غذت. من و بهزاد از دعوا ندبودازدواج کرده 

یم. دعوایمان به قدری شدت گرفت که هیچ کدام از ما غذا را دبا هم آشنا ش

نفری یک مشت از آن را به سر و صورت هم ریختیم. اما من  طنگرفت و فق

 .ا توی چشمم رفته اند و چیزی نمانده که کور بشومه تمارض کردم که برنج

برای معذرت خواهی پیش  ،که قلبش از یک گنجشک کوچک تر استهم بهزاد 

 سهراب صمیمی با من وبعد بهزاد  به از آنهم به دعوایمان خندیدیم. قدم شد و با

 ،مردکالتی که امروز به آنها فکر می کاز تمام مش من همراه این دو نفر فارغ شد،

باز افکارم به مرد توی پارک کشیده شد و زیر لب  دنیا می خندیدم. تمام به

 ین وقار و تشخصینچ بزرگ گتسبیفیلم * به جز  گفتم: به خدا که تا به حال
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 "می توانستم ساعت ها بنشینم و روزنامه خواندنش را تماشا کنم.  ندیده بودم.

گلم... اسمی یا شماره  رفیقسهراب برایم سوت زد و گفت: از دست رفته ای که 

با شماتت نگاهش کردم و گفتم: مغز  " نگرفتی؟ گابریل گارکو* ای از این 

اش  شماره ریفرار کردم، چطور انتظار دا من روی کتش فالوده ریختم و ،فندقی

بس که خندید، حاال عضالت شکمش را ماساژ می داد  بهزاد از "گرفته باشم؟  را

در  "؟ یپاشبفالوده روی کتش بگیری بعد اش را و گفت: نمی شد اول شماره 

به ساکت ترین عضو  "حالیکه برایش دهان کجی می کردم گفتم : نه نمی شد. 

بی صدا به خنده هایمان لبخند می که مثل همیشه  ساالری شیرین ،گروهمان

شیرین خیلی با ما  "زد نگاه کردم و گفتم: شیرین تو نمی دانی فربد کجاست؟ 

 فرق داشت. ما چند جوان بی دغدغه و بی مسئولیت بودیم که شاید سالی یک 

 
 انگلیسی به :گتسبی بزرگ The Great Gatsby :محصول باز لورمن فیلمی است به کارگردانی ،

ساخته  اف. اسکات فیتزجرالد به قلم همین نام با رمانی که بر پایه استرالیا و آمریکا سینمای ۲۰۱۳ سال

 .شده است

 انگلیسی: گابریل گارکوGabriel Garko  است ایتالیا اهل مدل ، وهنرپیشه۱۹۷۲ژوئیه  ۱۲،متولد. 
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 ایتهانشیرین همیشه یک درد عمیق و ژرف  امابار نگران و غمگین می شدیم 

عکاسی بود. ذهن  رشته ی شاگرد اول بچه هایش بازی می کرد. شیرین نچشما

خالق و مبتکر شیرین چماغی شده بود که اساتید با آن به جان ما بچه های بی 

نقشه کشیدیم که برای بهزاد و سهراب با یکروز استعداد گرافیک می افتادند. 

شیرین تله بگذاریم و با جذابیت رفتاری بهزاد که می توانست هر دختری را 

شیرین را درگیر عشق و عاشقی کنیم تا شاید از نبوغ و نوآوری اش  ،جذب کند

و صدا، کمی خالقیت به ما هم با کمک این نابغه ی بی و یا حداقل کم شود

شیرین  نامشوجه شدیم شیرین واقعا مثل خیلی زود مت. اما تزریق شودنوآوری 

قصه هاست. زیبا و متین و عاشق... درد عشقی که شیرین می کشید بی نهایت 

بزرگ بود و به محض اینکه از درد و مصیبت های زندگیش برایمان گفت از او 

عذر خواهی کردیم، از همان موقع شیرین به دادمان رسید و توی درسها کمک 

نزدیک آمد و گفت:  شیرین کمیمان کرد و با پای خودش وارد گروهمان شد. 

مثل  "فربد از صبح کالفه و نگران است و تلفنی با پدرش بحث و دعوا می کند. 

 از صبح خیلی عصبیفربد د و ماهور گفت: فربد افتادن یادبه اینکه بقیه هم تازه 
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م باالخره بیکار شدیم و بابای فربد می خواهد شرکت را جمع کند ناست. فکر ک

 ششسری تکان دادم و گفتم: حق دارد،  "پس بگیرد. و سرمایه اش را از فربد 

. سرمایه ای به آن بزرگی را به این حال اسفناک کردیمسال است که فقط ضرر 

به که من که امروز خودم می خواستم استعفا بدهم. فربد گناه دارد  رسانده ایم.

 بشنود.خاطر ما اینهمه فشار را تحمل کند و از پدرش حرف های نا امید کننده 

 چطور می توانید شما به خاطر ما بد است، فربد وقتی حالکجاست؟ او حاال 

سهراب چشمکی زد و گفت: ما عرصه را برای  "کنید؟ و لودگی  یدبایستاینجا 

بده شاید از این ترشیدگی در  تو خالی گذاشته ایم رفیق. برو کمی دلداریش

 . ییبیآ

نه اینکه همگی م و با حرص گفتم: ودم او را بکشدلم می خواست با دستان خ "

ام، برای همین می  ان هستید و من فقط ترشیده شدهت زندگی سر خانه و تان

ی یشما هم مثل من ترشیده ها ؟را با این زرنگ بازی ها باز کنیدخواهید بخت م

بهزاد پیروزمندانه خندید و گفت: نخیر ما اصال شبیه  "بدبخت و بیچاره هستید. 

. تنها ترشیده ی این جمع تو هستی. من و ماهور عزیزم جان شپرستتو نیستیم 
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و کسی را  بوده عاشق از بدو تولدداریم. شیرین هم که دیگر را همکه سالهاست 

سالش است و اصال  پنجبرای عاشقی دارد. سهراب هم که از نظر عقلی هنوز 

ترشیده می مانی عزیز دل پس فقط  تو  ،معنی عشق و عاشقی را نمی فهمد

چشم غره ای به او رفتم و گفتم: نخیر فربد هم می ماند. او هم مثل من  ". برادر

 ترشیده است. 

فربد شکیبا غیر قابل ترشیدگی ، ب خندید و گفت: نخیر دختر خوبسهرا "

راست می  "اراده کند یک روزه ازدواج می کند.  ،است. خودش را به خنگی زده

خونگرم بود که ناخودآگاه همه را به گفتند فربد شکیبا به قدری خوش بیان و 

دانشگاه دیدم، وسط سالن ورودی خودش جذب می کرد. روز اولی که او را توی 

ل صحبت چند نفر از دختر های معماری مشغوبا روی صندلی نشسته بود و  بر

از بچه ها شنیده بودم که در نگاه اول فربد او را به قدری تعریف و تمجید  بود.

و ما تازه واردهای دانشگاه ومی رشته ی گرافیک ساو سال شکیبا را شناختم. 

با موهایش از جذایبت او صحبت می کردند.  کالسبودیم. همه ی دخترهای 

شدند می باعث  ژولیده روی پیشانیش ریخته بودند وحلقه های مجعد درشت و 
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یت کارتونی شازده کوچولوی او را از دور دیدم، به یاد شخصلحظه ی اولی که 

. چشم هایش بیافتم که وقتی بچه بودیم از تلویزیون پخش می شد دو اگزوپری

. باعث میشد خیلی مهربان و دلنشین دیده شود اینو  با هر لبخند بسته میشدند

 دانشگاهباالی سالن ورودی که از طبقه ی  ورمآ یادم می به هنوز هم خوب

چشم از او ناخودآگاه از خنده هایش خوشم آمد و نتوانستم  نگاهش می کردم،

شد. با او صحبت می کردند حسودی ام  به دخترهایی که توی دلم حتی .بردارم

 تمامآنروزها فربد شکیبا با . یکبار با او همکالم شوم دلم می خواست فقط

ی هاخاص ترین بچه  دانشگاه جزوای باز به نظر تمام دختره ،شلختگی ظاهرش

 را زیر چانه ام گذاشته بودم و مندستا . همانطورمحسوب می شد هنری دانشگاه

سرش را باال آورد، نگاهش به که می کردم  طبقه ی باال با حسرت نگاه از او را

سالم کرد. بهترین  ،چشم هایم دوخته شد. لبخندی مهربان زد و با تکان سر

سر هر دو نفرمان  فراخ جواب سالمش را دادم. لحظه ی عمرم بود... با لبخندی

باهم بی صدا  ،چند ساعت از همان فاصله دور یکی از کالس هایمان نرفتیم و

 صحبت می کردیم و می خندیدیم. 
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نکه سال دوست شد و با اینگذشت که فربد با سهراب و بهزاد و شیرین  چیزی

د کرد و با حتی برایمان کار تولی وقت می گذراند.با ما  همیشهولی بود  باالیی

 شرکت تبلیغاتی زد. سرمایه ی پدرش 

زدم  را نشرکت به گِل نشسته ی ما ،در اتاق مدیریت برای دلداری دادن به فربد

. در ممد. آهسته در را باز کردم و وارد شداما جوابی نیآ و منتظر اجازه ماندم،

را روی نرده های تراس ش کف دستان کهقامت فربد را دیدم  ،باز بود تراس

رفتم و کنارش ایستادم. قبال  .منظره ی پایین را نگاه می کرد بود وگذاشته 

میشدم رده ام، از ذوق حتی اگر بیدار دیدم که با او ازدواج ک هرشب خواب می

ما هر بار که خوابهایم را باز خودم را به خواب میزدم تا ادامه ی خوابم را ببینم. ا

می خندید و می گفت: من و تو همدیگر را حیف می  ،برایش تعریف می کردم

چرا صبر نکنیم تا با کسی ازدواج کنیم که  ،کنیم. هیچکدام کامل و ناب نیستیم

هیچکدام از  هنوز همفقط حیف که  "از کربن وجود ما الماس استخراج کند؟ 

ازدواج  رویایمن هنوز هم از  امام. مالقات کنییابمان را  ما نتوانسته ایم الماس

 .خیلی خوشم می آیدبا او 
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به  عجیبحلقه را کنار دست او قرار دادم،  ماحلقه انگشت  پر از آرام و بی صدا  

دستم را پایین  ،می آمد. به محض اینکه به طرفم برگشت کشیده اش انگشتان

، از صبح کجا خانم گُل پرستشک لبخندی زد و گفت: تولدت مبار انداختم.

 بودی؟ 

 حاال از صبح تاو گفتم: خجالت نمی کشی که  باری به او انداختم شماتت نگاه "

بود. با آن  بی حال و بی رمق "به من نگفته ای؟ هم تلفنی  یک تبریک حتی

البه الی  تازگی هاخیلی فرق کرده بود.  ،سال پیش پسربچه ی ژولیده ی ده

او سی و سه سال  .ندشددیده می زیادی تار های نقره ای ...مشکی اوموهای 

ش بسته می نچشما می زد، وقتی لبخند  هنوز بزرگتر بود. داشت و از همه ی ما

. مثل تمام این ده نده بودی افتادش خطوط کوچکنر چشماکنا به مرور شدند و

سال مهربان نگاهم کرد و گفت: خیلی خوشحالم که کنار هم پیر می شویم. دلم 

ای  "بچه های گروه بگذرانم. بقیه ی کنار تو و... البته تمام عمرم را می خواهد 

. بچه های گروه را که گفت دلش می خواهد فقط کنار من بماند کاش می گفت

یک زن نگاه  به چشم مرا یروزاو  از فکر اینکه از غمگین شدم. فکر کنم بایدب
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تا من هم . ..همین دست بردارم. من فقط یکی از دوستان قدیمی او بودم. ،کند

نخواسته بود. سعی کردم این فکر  که دوستش باشمبیشتر از این یچیز به حال

ناراحت بود ولی نگاه مهربانش  "دور کنم و گفتم: حالت خوب است؟ از مغزم ها را 

ولی امروز تولد تو است. نمی  اصال خوب نیستم، را دریغ نمی کرد و گفت: نه

هم  فربددلم می خواست  "تولدت را خراب کنم.  ،هایمخواهم با غم و غصه 

حیف که  ،می توانستم مثل شیرین و یا ماهور او را در آغوش بکشمدختر بود و 

ف ها را که این حرنمی شد. سرم را پایین انداختم و گفتم: تولد سی سالگی 

؟ پدرت شده فربد چه ..که تولدم است. نیاندازی یادمندارد. بهتر است اصال 

  ؟سرمایه اش را می خواهد

ولی  ،بودند بامزهو  چشم های بچه گربه ها گرد مانند اش مشکی چشمان "

چون چند بار با درد پلک زد و گفت:  ،دو مثل اینکه می سوختن امروز سرخ شده

یک با  اور ناتنی ام از فرانسه برگشته، امید شده ام. برادخیلی از خودم نا پرستش

قبال از برادر  ". را از چشم پدرم انداخته استمو  دنیا سرمایه و موفقیت آمده

پسر یکی از دوستان  دانستم که پدر و مادرفربد،ناتنی اش برایم گفته بود و می 
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خانواده اش بچه ی بیچاره  ند.اه صمیمی شان را از بچگی به فرزندی قبول کرد

وحشتناک از دست داده بود. پسرک والدینی فوق رانندگی را در یک تصادف 

خانواده ی پدر و مادرش بر سر  ،بعد از تصادف اماالعاده خوب و پولدار داشت 

که خانواده چه ای همه از احساسات پسرب اده بودند.به جان هم افت اومال و ثروت 

  بودند.نداشت غافل شده 

ند و فقط پولهایش را می اشت، اقوام  او را قبول نکرداو جایی برای ماندن ند

 متی از اموال را به آنها دادهقس ،به عنوان قیم پسربچه خواستند تا اینکه پدر فربد

تازه برادر  ،مبا فربد آشنا شدمن که ده سال قبل  .گرفته بود سرپرستی او را و

فربد هیچ وقت  ناتنی اش از ایران رفته بود تا توی فرانسه طراحی صنعتی بخواند.

بود، رفته  ایران  ازاز اینکه او  و با محبت از برادر ناتنی اش صحبت نمی کرد

به هم ریخته و باز فربد اعصاب خوشحال بود. حاال با برگشتن او،  فوق العاده

 بود. شده ناراحت 

را از چشم آقای  هیچکس نمی تواند تومن مطمئنم که نگرانش شدم و گفتم: 

او کالفه چشم هایش را  "خودم دیده ام که چقدر دوستت دارد. شکیبا بیاندازد. 
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دیشب که برای دیدن پدرم به خانه ی  پرستشدو انگشت ماساژ داد و گفت: با 

قط فید. تاقش بیرون بیآاز ا ، حتی حاضر نشد برای سالم و احوال پرسیمان رفتم

به  را آپارتمانرا جمع کنم و  وسایل باید تا آخر هفته که ام او را رساندمادرم پی

بدهد تا  کیارشبه چون می خواهد اینجا را بفروشد و پولش را  ،پس بدهم او

شرکت  بهتوی چند سهم از شرکت او شریک باشد. من هم باید از هفته ی آینده 

صحبت می  پدرممشغول به کار شوم. امروز هم از صبح هرچه با بروم و  کیارش

 قبول نمی کند.  ، حرفم راداریم ما اینجا خودمان کار و پروژهکنم که 

تر به دنبال کار می واقعا بیکار شده بودیم. ای کاش روزنامه می خریدم و زود "

دلهره به جانم  .م بیشتر از این مدیون عمو جاوید و فربد باشمگشتم. نمی خواه

سعی کردم آرام باشم و گفتم: نباید با آقای شکیبا لجبازی کنی. او  افتاد اما

حاال که  انجام بدهی از تو حمایت کرده، هرکاری که می خواستی برایهمیشه 

 یحرکت جدیدو می خواهد گرفته است  ی خالف نظر توبرای اولین بار تصمیم

از دو را امروز جمع می کنیم. بیشتر  وسایل نباید با او مبارزه کنی. ،انجام بدهد

هایمان  خانهمی توانیم آنها را هم در  نداریم، که و یا سه پروژه ی نیمه کاره
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خم شد و بی آرنجهایش را روی نرده های فلزی تراس گذاشت،  "انجام بدهیم. 

دلم نمی سوخت  ،نداگر این تصمیمات از طرف پدرم بود پرستشرمق گفت: 

را پیش او خراب کند. از روزی که نقشه کشیده م کیارشمی دانم که  ...اما

توی هر فرصتی سعی می کند به پدرم بقبوالند که او سرمایه ی باقی  ،برگشته

چند برابر کرده است با اینکه پسربچه ای کوچک بوده مانده از پدر و مادرش را 

به زبان نمی حتی یکبار هم  .به باد داده امولی من تمام دارایی های پدرم را 

 را به اقوامش می باخت، میراث خانوادگی اش تماماو  ،که اگر پدر من نبود آورد

 م. روب چنین آدم فراموشکاریمن دلم نمی خواهد زیر بار منت 

ما نتوانسته  اری کرده بود، اماما اینهمه فداک دلم برایش می سوخت، او به خاطر "

 واست می توانستم کمکش کنم. من هممی خدلم بودیم او را سربلند کنیم. 

نسبت خشم و کینه و گفتم: ذهنت را از  ، تکیه ام به نرده ها بودکنارش خم شدم

که توی  یو فراموش کاری هایش پاک کن. فربد ما با بدشانسی های کیارشبه 

فرصت دفاع از خودمان را از دست داده ایم. پس برو و  ،این چند سال داشتیم

رداند و نگاهم کرد. جرات نداشتم آهسته سرش را برگ "پدرت را ناراحت نکن. 
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چند سانت بود، اما من به قدری فقط  ش با مننگاهش کنم. فاصله ی چشمان

نگاهش کنم و بگویم واقعا بابت تمام کمک  نمی توانستم  ترسو و بزدل بودم که

های این چند ساله اش از او ممنون هستم و یکی از برنامه هایم جبران محبت 

 های اوست. 

چه کار می کنی؟ می توانی  بود و گفت: پس تو چی؟ تو نوازصدایش آرام و روح 

ته .. الببدون تو و .. حتی یک ثانیهمن که نمی توانم راحت از من جدا شوی؟ 

البته  ...بگوید بدون من وبازهم  زدم که میحدس  "بقیه ی بچه ها کار کنم. 

بگوید فقط بدون دلم می خواست خیلی  .بچه ها نمی تواند ادامه دهدبقیه ی 

بچه های  از اینکه من برایش هم تراز مثل همیشه. بازهم ر کندکا نمی تواند من

حت از نمی توانم را من هم بگویم ناراحت شدم. نا امیدانه گفتم: اگر دیگر بودم،

برایت دردسر ایجاد نمی خواهم بیشتر از این چه کار می کنی؟ من  ،؛تو جدا شوم

. باالخره یک روز باید جدا از هم کار کنیم. تو که تا آخر عمرت نمی فربد کنم

بکشی. تا همین جا هم خیلی باعث زحمتت  بدبختی های ما را به دوشتوانی 

 شده ایم، باید برویم. 
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من هنوز می ترسیدم به طرفش برگردم و  اماچند لحظه فقط نگاهم می کرد  "

ش بدوزم. فقط به روبه رو خیره شده بودم. تا اینکه باالخره نچشمابه نگاهم را 

اجازه نمی دهم  همانطور که به صورتم زُل زده بود آهسته تر از قبل گفت: نخیر

من نمی خواهم بدون شما  جازه نمی دهم هیچ کدامتان بروید.بروی... یعنی ا

م که باید تمام شما را استخدام ه اشرط گذاشت کیارشادامه بدهم. برای پدرم و 

با حکم دادگاه حتی این ساختمان را پس نمی دهم و  ،کنند در غیر اینصورت

و در برابر آقای شکیبا تعجب اینهمه جسارت ااز  "هم اینجا را تحویل نمی دهم. 

این پدر و پسر همیشه خیلی خونسرد و مهربان با هم برخورد می کردند.  کردم.

ند آنها حسادت می کردم. ساعت ها می نشست آرام حتی گاهی اوقات به رابطه ی

دخل و خرج  شرکت با  اوقات با اینکه اغلب و باهم حساب و کتاب می کردند،

ر نمی آمد ولی بازهم خیلی آهسته و بی سر و صدا با هم کنار می هم جور د

باالخره ترس  عجیب بود.  جدید فربد برای آقای شکیبا خیلیاین شرط  .آمدند

مثل همیشه نگاهش پر از محبت بود و . به طرفش برگشتمرا کنار گذاشتم و 

تمام چهره ام را در بر گرفت. چند لحظه هر دو سکوت کردیم، نفس عمیقی 
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 گندمیتقریبا  باریک و کشیده با پوستیصورتش  "کشید و گفت: با من میآیی؟ 

بزرگ شده  حاال اما چهره اش فوق العاده سالم و جوان بود، ده سال قبلبود. 

بودیم و اینهمه سال را گذرانده بودیم. خندیدم و گفتم: بود. باهم بزرگ شده 

 باید ده سال پیش با هم ازدواج می کردیم تا نگران جدایی نباشیم . 

نگران جدایی  به ازدواج ندارم، یگفت: من احتیاجاو نخندید و خیلی جدی  "

اجازه نمی دهم هیچ یعنی  .هم نیستم. چون نمی گذارم از من جدا شوی..

  ی یا همین جا بمانیم؟با من میآی ،از من جدا شوید. حاال جوابم را بدهکدامتان 

ندارد. فکر کنم بیشتر از هزار بار توی  به ازدواج همیشه می گفت احتیاجی "

از این که رده بود. باید به خودم قول بدهم ین جمله را تکرار ک، همسالاین ده 

من می خواست از اینکه  نکنم.از او درخواست ازدواج حتی به شوخی هم  به بعد

. امروز صبح خیلی احساس بدبختی می برد خوشحال بودمرا هم با خودش ب

خیلی  ،بیکار بمانیم م فربد هنوز اجازه نمی دهد کهکه می دید حاالولی  ،کردم

به صورت نفر را  پنجخوشحال شدم. خندیدم و گفتم: مطمئنی که سرپرستی ما 

م که اینکار را لبخند کم رنگی زد و گفت: مطمئن "قانونی به عهده نگرفته ای؟ 
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من مثل پدرم کسی را به سرپرستی نمی گیرم. من فقط بچه ی خودم  نکرده ام.

 همیشه بدون آنکه به معنی حرفش فکر کنم گفتم: تو "را دوست خواهم داشت. 

مد. اخم هایش یآاز حرفم خوشش ن زیاد "برای ما مثل یک پدر مهربان هستی. 

: تو که نه ل کرد و گفتمشیطنتم گُ "و گفت: من پدرت نیستم.  ندرفتدر هم 

، پس چرا ی و نه قبول می کنی که با من ازدواج کنیباش مدوست داری پدر

 محبت می کنی؟  در حقماینهمه 

شت. با این سوالم اخم هایش ندا یدنحوصله ی خند چه می گفتم اوامروز هر "

 ،حرفش نیمه کاره ماند "دوستت... چون من بیشتر در هم گره خورد و گفت: 

 آیید؟  بهزاد وارد شد و گفت: بچه ها چرا اینجا ایستاده اید و پیش ما نمی

ک حرف نیمه کاره ی فربد بودم. فربد صاف ایستاد و گفت: ومن هنوز توی ش "

خودآگاه آنها راه افتادند اما من نا " بهزاد می خواهم یک خبر مهم به همه بدهم.

، به طرفم برگشت. مات و مبهوت پرسیدم: حرفت من پیراهن فربد را گرفتآستی

در یک لحظه هر دو نفرشان  "دوستم داری؟  می خواستی بگویینیمه کاره ماند... 

در میان ما ایستاد و گفت:  ،فضولی بودسمبل  کامل به طرفم برگشتند. بهزاد که
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 "ا به او گفته ای که دوستش داری؟ ؟ تو واقعراست می گوید پرستشفربد ... 

وز خندیدن را فراموش نکرده هن، پس شنیدمرا صدای خنده ی فربد باالخره 

دوستت هستم و  من نه به خدا، می خواستم بگویم کهگفت: بود. به سختی 

کم کم با این عالقه  پرستشیطی در کنارت باشم. همین... وظیفه دارم در هر شرا

 حرکت زشت وبهزاد هم مثل اینکه  "، مرا می ترسانی. ات به عشق و ازدواج

ه مثل عنکبوتی شد پرستشو گفت:  با نفرت نگاهم کردنامطبوعی دیده باشد، 

بعد هر دو  " ی که می خواهی مردان سرافراز این گروه را به تار بیاندازی.ا

م اق خارج شدند. بازهاز ات د،کردنمی مسخره  مراخندیدند و و در حالیکه هنوز 

 می کردم. رفتارشغلط نم چرا دائما از رفتار فربد برداشت نمی دا اشتباه کردم؟...

ولی وقتی به او می گفتم،  زیبا زیر پوستم تزریق می کرد گرمی و نشاط ینوع

من  اما ،شوخی فرض می کردند راحرفهایم آنها می شدم.  بقیهی  باعث خنده

باید یاد بگیرم که بعد از ده خیلی جدی از رفتار فربد اشتباه برداشت می کردم. 

رفاقت و مهربانی هایش فقط برای  داشت حتما به زبان می آورد. اگر دوستمسال 

 بچه ها مهربان بود.  تمامبلکه او با  ،بودندمن ن
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چند روز دیگر باید من هم به بچه ها پیوستم و شنیدم که فربد به آنها می گفت 

: فربد الزم سهراب سریع گفت و آشنایی به شرکت برادرش برویم.برای  معارفه 

داش، ما از پس کنی دانیست به خاطر ما به کسی رو بزنی و درخواست کار 

ه این چند سال هم آقایی و برادری را در حق ما تمام کرد خودمان بر میآییم.

بخش همیشگی اش گفت: اصال به ما فکر  شیرین با صدای مالیم و آرامش "ی. ا

نکن فربد جان. اینهمه سال به هر سختی که بود حقوق و مزایای ما را فراهم 

بهزاد روی شانه ی فربد زد و گفت:  "حاال کمی به فکر خودت باش.  ،کردی

ی، حاال که ه اای رفاقت با ما گذاشتانی خودت و سرمایه ی پدرت را به پجو

 موقعیتی برای خالص شدن از شر ما برایت پیش آمده است آنرا از دست نده. 

ها نزنید که خوشم نمی آید. فربد آمد، کنار من ایستاد و گفت: اصال از این حرف "

است. من واقعا به وجود شما بوده خودم  منفعتم فقط برای ه اکاری کرد من هر

وز شماها را نبینم و یا کنارتان نباشم افسرده احتیاج دارم بچه ها، حتی اگر یک ر

بزرگ تر و رو به رشد  یشرکت از موقعیتو می شوم. حاال که می توانیم برویم 

ماهور گفت: ولی شاید  " چرا این فرصت را از دست بدهیم؟ ،استفاده کنیم
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 یارفربد خیلی مطمئن گفت: ب "برادرت به اینهمه کارمند احتیاج نداشته باشد. 

 پذیرفتند. آنها هم باالخره ..یا هیچکس. همهه ام که یا گذاشتشرط  کیارشبابام و 

سرم را پایین انداختم و گفتم: نباید اینقدر خانواده ات را به خاطر دوستانت  "

 اذیت کنی. کارت اصال درست نیست. 

؟ تو دلت کند و گفت: چرام نگاه رش را خم کرد تا بتواند توی چشمانفربد س "

دائم با خودم  "من هم جایی نمی روم.اگر تو نخواهی، یی؟ ما بیآ خواهد بانمی 

او برای همه ی ما نگران است. من و بقیه ... یا همه یا هیچکستکرار می کردم 

ی بچه ها دوستانش هستیم. فرقی بین من و بقیه ی بچه ها نیست. زیر لب 

دلم نمی خواهد تو  اما ،گفتم: من از تمام این بچه ها بیشتر به کار احتیاج دارم

 را اذیت کنم و به جان خانواده ات بیاندازم. 

م تا بتواند توی چشمان  خم شدفربد کاماله سرم به قدری پایین افتاده بود ک "

می کنی. نگران من و یا  ماذیتبیشتر با من  مدنته کند و گفت: تو با نیآنگا

سهراب کنار   را پذیرفتم.حرفش با تکان دادن سر  " ؟ قبولخانواده ام نباش. 

او را صاف کرد و گفت: این  ،مان ایستاد و در حالیکه شانه ی فربد را گرفته بود
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امروز دچار اختالالت روحی شده است فربد، فاصله ات را با او حفظ کن.  پرستش

دوباره  "؟ تعریف کرده ایوسط پارک امروزت  هنر نماییبرای فربد از پرستش

ه تعریف و هر چهار نفرشان با مسخره بازی شروع ب ام افتادمبه یاد فالوده پاشی 

  ماجرا برای فربد کردند.

یقه با چشم بعد از چند دق ،می شدمتعجب فربد هر لحظه با شنیدن ماجرا بیشتر 

 ا این بال را سر آن بنده ی خدا؟ چرپرستشهای از حدقه بیرون زده گفت: چرا 

مادر دم است ولی نداختم و گفتم: امروز تولبی خیال شانه هایم را باال ا "آوردی؟ 

مدم تولدم را تبریک هم که تا به شرکت نیآ، شما و پدرم مرا فراموش کرده اند

... حق بده فربد است توهم که مثل یک انگل وابسته به  منگفتید، کار و زندگی

دیل به ش تبنفربد باز مثل همیشه طوری خندید که چشما "که دیوانه شوم. 

 !خودت به فریادمان برس یاخداشدند و گفت:  مهربان منحنییک خط 

در  پرستشهمینطوری بگذرد سال دیگر باید منتظر خبر حمله ی انتحاری 

ت مثل انگل به من وابسته که کار و زندگی ا ومی باشیم. چه کسی گفتهاماکن عم

به تو چسبانده  است؟ اتفاقا فکر کنم همه چیز برعکس است و من به زور خودم را
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میشه در بهترین و قدیمی ترین دوستی که ه .چون تو بهترین دوستم هستی ،ام

ش برقی از محبت و غم انتوی چشم " .ده ایمانکنارم  بدترین شرایط زندگی،

 بود که هر روز و هر لحظه مرا فریب می داد. 

گرفت، م را نه هایمعنی نمی کرد؟ شیرین شا برایم درست اینهمه محبت راچرا 

اوج موفقیت  بقیه ی ما در تو واقعا فکر کرده ای کهگفت:  صورتم را بوسید و

ی هواست زندگی مان رو ی ما مثل خودت هستیم. همهزندگی کاری و شخصی 

، کشاندننداریم. اگر فربد هر روز ما را سر کار  و کسی را به جز همین دوستان مان

ما وضعیت بهتری همه ی زه تو از یم. تاومعتاد و کارتن خواب می ش به طور قطع

داری. حداقل مادر و پدرت هر روز به جانت غر نمی زنند که سی سالت شده و 

سهراب موشک کاغذی ساخت و به  "هیچ کاری برای آینده ات انجام نداده ای. 

کنی من از درست به مفهوم انگل بودن فکر تازه اگر طرفم پرتاب کرد و گفت: 

چون کارم وابسته به فربد است و خانه ام وابسته به  ،تمام شما انگل تر هستم

 بی پولیو  من با این تنهایی ،در حقم پدری نمی کرد . اگر عمو جاویدجاویدعمو

ما خوشبخت تر  تو واقعا از همه ی پرستشمی خوابیدم. ها باید توی خیابان 
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ستی که مرد نی ،یچارهب گفت: تازه مثل منِکنار ماهور ایستاد و بهزاد  "هستی. 

ماهور با خشم  " به جانت غر بزند پس کی میآیی من را بگیری؟ هر روز یک نفر

  من کی گفتم بیا من را بگیر؟ چرا دروغ می گویی؟نگاهش کرد و گفت: 

کرد و گفت:  را بغلمآمد و ماهور پشت چشمی برای بهزاد نازک کرد، بعد  "

با شلوغ  بقیه "...چون مایم تتبریک نگف تولدت را ببخشید که ،نازنینم پرستش

من متوجه ی حرکاتشان  وند را قطع کرد ماهور حرف کاری و جیغ و سرو صدا

نپرسیدم چرا  هم از ماهور و نداشتمله ی سر و کله زدن با آنها را حوص .نشدم

  صحبتش را قطع کردند.

تا بعد  ،مثل همیشه کار زیادی برای انجام نداشتیم .همه سر کارشان برگشتند

زودتر از پایان ساعت وسایلشان را  هاگذراندیم. بچه  به بطالت راوقت مان از ظهر 

 بیآیند تا از هرکدامشان خواستم که بمانند و با من به خانه .جمع کردندکاری 

رفتند.  و انجام دادندکارهایشان را  سریع تر از همیشهقبول نکردند.  ،تولد بگیریم

ایین خانه ی عمو جاوید بود و همیشه پطبقه ی  حتی سهراب هم که خانه اش

لغو  نمی تواند این قرارش راقرار کاری رفت و گفت  خاطربه  برمی گشت،با من 
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روی پای خودش  سهراب تنها کسی بود که از همان سال اول دانشگاه،  کند.

ایستاده بود و مثل بقیه ی ما نمی توانست گاهی اوقات از خانواده اش کمک 

جای دیگر هم آرم و پوستر و تراکت طراحی میکرد. اوایل  ینچند . اومالی بگیرد

رکت بخوابد. اما که شبها توی ش ه بوددرسمان فربد به او اجازه دادبعد از اتمام 

دند و اغلب دورهمی هایمان شجاویدم صمیمی  وبا عم بعد از مدتی که بچه ها

وسایلش را به زیر زمین  ،رار من و عمومی گرفتیم، به اص ورا توی خانه ی عم

من  بعد از رقتن بچه ها، خانه ی مان آورد و سالها بود که آنجا زندگی می کرد.

 فقط رفتن شدم.ی توی شرکت حوصله ام سر رفت وآماده  ماندن از بیکارهم 

گرم بود، جدیدا  به اتاق او رفتم. سرش با لپ تاپ اش من و فربد مانده بودیم،

 داد.  کارهای انیمیشن هم انجام می

اصال نگاهم نکرد و گفت: نه کجا بروم؟  "به او گفتم: فربد نمی خواهی بروی؟ 

ا که نمی توانم آنج ...خان کیارشاز تعریف هنرنمایی های  شده پر پدرم خانه ی

 ،به نفعم است خوابمهمین جا برا شب  اگر تازه .می شود بدچون حالم  ،بروم

با غم گفتم:  ". آلوده نمی کنمهم چون حداقل پول بنزین نمی دهم و هوا را 
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شده ؟ خیلی بی معرفت یدتولد نگرفته ا مبرای ماشحتی یک نفر از  چرا امسال

می توانم تنها به خانه برگردم.  و . دلم نمی خواهد شب تولدم اینقدر زوداید

بازهم  " وقت بگذرانی؟ مبا من و عمو جاوید و ییبیآکه امشب  خواهش کنم

ورد و گفت: ما بی معرفت نیستیم فقط امسال یک کم سرمان سرش را باال نیآ

دلم بیشتر گرفت و  "میگیرم.  شلوغ است... برو خانه، خودم فردا برایت تولد

به توجه شما احتیاج  شده، اهم. امشب که سی سالمگفتم: فردا تولد نمی خو

 برویم... خواهش می کنم.  دارم. بیآ

. برو... پرستشبود گفت: نمی توانم  ، تمام توجهش به لپ تاپسری تکان داد "

روز تولدم  بودند. امسال تنها سالی بود کهبی معرفت  واقعا "باشه؟ خداحافظ. 

دقیقا همین امسال مرا به حال خودم رها کرده  اینقدر حالم بد بود و آنها هم

 بودند. 

م. می کرددوستی ام با همه ی این آدم های بی عاطفه تجدید نظر  در موردباید 

دم و به طرف خانه حرکت کردم. توی راه به زبا خشم و بغض از شرکت بیرون 

 او هم برای اولین بار توی این سی سال جوابم را نداد.  اماعمو جاوید زنگ زدم 
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یکا اجازه نداده بود عمو همیشه کنارم بود و حتی بعد از رفتن مادر و پدرم به آمر

 . را فراموش کرده استاو هم امشب م به گمانم .تنها بمانم

را چک کردم، هنوز یک مقدار پول داشتم. خودم را به  حقوقم موجودی کارت

مداد  ،هدیه ی تولدسر راهم رساندم و برای خودم به عنوان  تاب فروشیاولین ک

خریدم. لوازم تحریر بعد از حلقه ها واقعا خوشحالم  خودکارهای رنگارنگرنگی و 

نمانده بود. همین  باقی برایما آخر ماه تپولی امروز تازه اول ماه بود و . ندمی کرد

و  خرید مداد رنگیخیلی زود خوشحالی رس بی پول ماندن تا آخر ماه، ت

می گرفتم. ای باید از عمو جاوید بیچاره پول  بازهمکرد.  را برایم نابود خودکارها

ولی اصال  ،به فکرم بودند. آنها با عالقه ازدواج کرده بودندکمی کاش مادر و پدرم 

 معطوف رفتن و اقامتست نداشتند. چون تمام حواسشان بچه دارشدن را دو

به مرور با به دنیا آمدن من  ،نده بودهم ناخواسته به دنیا آوردآمریکا بود. من را 

وجود تمام د و پدرم را با د. تا اینکه اقامت مادرم درست شنبا هم مشکل پیدا کرد

به محض  چون پدرم تهدیدش کرده بود که او را فقط برداختالفاتشان، با خودش 

 در غیر اینصورت حتی به مادرم اجازه ی خروج ،میدهد رسیدن به آمریکا طالق
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به خوب خیلی هشت سالم بود. آنها رفتند من  وقتی. هم نخواهد داداز کشور را 

طشان کامال درست شد، که هر دونفرشان قول می دادند وقتی شرای یاد می آورم

 به دنبال من بیست و دو سال اما هنوز بعد از .را هم با خودشان ببرندیند و مبیآ

 نیآمده اند.

را به پرورشگاه می سپردند و می رفتند. ماگر عمو و زن عمو نبودند  که مطمئنم

حاال هر کدامشان با یک آمریکایی ازدواج کرده اند، همسر پدرم خیلی از او 

  .ستشده ادیگر  فرزندکوچکتر است و صاحب سه 

قبل صاحب ل چند سادوباره ازدواج کرد و  ،ض طالقش از پدرمبه مح مادرم هم

مرا فراموش  ،آنها حق داشتند که با اینهمه فرزند جدید دوقلو های پسر شد،

 کنند. اما عمو جاوید همیشه کنارم بود... 

 او هم ،پدر و مادرم از ایران زمان با رفتن با اینکه هم و پزشک اطفال بود عمو

 دیدنولی به محض  ،بودبورسیه گرفته در انگلستان برای ادامه ی تحصیل 

 فکر کردن از زن عمو خواست ثانیهپشیمان شد و حتی بدون یک  ،تنهایی من

وقتی زن عمو زنده که من را نگه دارند و زن عمو هم با آغوش باز مرا پذیرفت. 
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بهتر و مهربانتر از زن عمو خیلی  . بی مادری نمی کردم بود من اصال احساس

بچه دار شدن تالش کرده  و خیلی برایبچه دار نمی شدند  بود. آنهامادر خودم 

هیچ وقت به من نگفتند بچه ی خودشان می دانستند.  مثلرا م ، در نتیجهبودند

ایران که مادر و پدرم وقتی هم  .که ایراد از کدامشان بود که بچه دار نمی شدند

بودند تقریبا سرپرستی مرا طبق قراری ناگفته به عمو و زن عمو سپرده بودند و 

ند. ه بود، دارو و درمان هایشان را متوقف کردبه زندگی شان با ورود منآنها 

در آغوشش نگه می داشت و  مرا ساعتها ،وقتی بچه بودم زن عمو ماهرخ نازنینم

جدا او را از می گفت اگر بخواهند م می گفت که من زندگیشان را زیبا کرده ام.

نتواند کس د که هیچبا خودش به جایی می بر مرا و می جنگدکنند با همه 

تا  با خودش ببرد.هم را فانه خودش تنها رفت و نتوانست ماما متاس پیدایم کند.

... که حیف ،یاد مادرم نمی افتادمبه  اصال  گ بود ووقتی که او بود همه چیز قشن

 با مرگ او دنیا روی سرم خراب شد.

با رفتن زن عمو وقتی بیست سالم بود او را از دست دادم. عمو با اینکه خودش  

 ،دآرام کنمرا تمام تالشش را می کرد تا  اما ،بودشده  و ویران آشفتهخیلی 
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حالم و وحشتناک  . با به یاد آوری آن روزهای تلخدوستانم هم به دادم رسیدند

، همه جا بازگشایی مدارساول مهر بود و به خاطر حتی از صبح هم بدتر شد. 

توی  ،خیابان هاترافیک از  با این حجمحوصله نداشتم پر ازدحام بود،  شلوغ و

و  فقط تا ابتدای صادقیه با اتوبوس رفتمتاکسی یا اتوبوس بنشینم. برای همین 

. خانه ی ما پیاده بروم را تا خانه ی عمو جاوید بقیه ی مسیرم تصمیم گرفتم

بعد منطقه ی طرشت بود. عمو جاوید  کوچه های پر از درخت توت یکی از توی

خیلی  وو ویالیی قدیمی  ای. خانه ه بوداین خانه را خرید با زن عموازدواج  از

تمام  مهم نبود که عمو هیچ وقت برای .اشتدبزرگ بود که دو طبقه ی مجزا 

 ش، توی بهترین نقاط تهران زندگی می کنند. همکاران

تهران عوض ی و محله ها محله اش بود و آنها را با بهترین خانه هاعاشق خانه و 

 زنگ خانه را زدم و عموتا به خانه رسیدم تقریبا هوا تاریک شده بود.  نمی کرد.

خانه ی عمو  ورودی درنشستم.  حیاط ورودیی در را برایم باز کرد. روی پله 

دور تا دور  .میشد ، گشودهو مرتب با موزاییک های سفید حیاط بزرگ یک به رو

. خانه در انتهای حیاط قرار بود توتبلند و قدیمی  های درخت حیاط پر از
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 و سایه بانچند مبل فلزی  که ین خاطر یک دنیا فضای باز داشتیم، به همداشت

و  می نشستیمروی آنها روزهای طوالنی تابستان غروب  وگذاشته بودیم  در آن

مع می کردم، ج اینجا . وقتی بچه بودم دخترهای محله راعصرانه می خوردیم

هن می کرد و همه با هم وسط حیاط خاله بازی می فرش پزن عمو برایمان 

آور تمام بازی هایمان می شد و برایمان نان تازه با پنیر  کردیم. عمو هم مرد نان

 لقمه می گرفت و می آورد. 

چون مادر و پدرم  رقم خورده بود.م توی همین خانه ای کودکی اهه تمام خاطر

و برای اینکه خانه اجاره بودند  نهر لحظه منتظر درست شدن کارهای اقامتشا

زندگی  شده،ه حاال خانه ی سهراب ک طبقه ی پایینهمین جا و توی نکنند، 

 می کردند. 

هرگز خانه اجاره  روندایران ب شود و ازدرست شان هایامید اینکه زودتر کاربه آنها 

می که  هرقدرپدرم بر عکس عمو اصال آدم درسخوان و موفقی نبود.  .نمی کردند

سربار  ،نداز دنیا رفت وقتی هم که آنها ،می گرفتاز خانواده اش پول  توانست

ار و شده بود. به نظر پدرم انسان ها نباید عمر گران مایه را برای ک معمو جاوید
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به دانشگاه و  دیپلم گرفتعمو حتی به زور  ، هدر می دادند.مشغله ی زندگی

 . انصراف داد سال دومالبته  ، کهرفت

ابزار و یراق ی توی مغازه ی کودکزن خیلی زرنگ و باهوشی بود. از  اما مادرم

 همه با روحیه ای ،داشتند و پنج خواهر بودندچون پسر ن می کرد و پدرش کار

بزرگ شده بودند. رویای رفتن از ایران را هم مادرم در سر پدر خوش  انهمرد

م. حتی از یاد و کن رفکآنها به انداخته بود. امروز اصال دلم نمی خواست  ،گذرانم

 .ی شدممپر از حرص و تنفر  ،ندی مادر و پدری که فراموشم کرده بود خاطره

 دوباره به حلقه هایم نگاه کردم و در دلم به دیوانگی های امروزم خندیدم. 

و  به حیاط آمدنگذشته بود که عمو  قه ای بیشتر از نشستنم روی پلهچند دقی

. نگاهش کردم.. "نشسته ای باباجانم؟  جلوی در. چرا دردانهعزیز گفت: سالم

غر اندام بود، ولی ال قد بلند و مرگ زن عمو و تنهایی او را از پای در آورده بود.

استوار و پابرجا دیده می شد. موهای روی شقیقه ها و پیشانی اش خاکستری 

وق شده بودند ولی وقتی با موهای مشکی پشت سرش ترکیب می شدند، او را ف

 او را شاداب نگه داشتههنوز اتی اش محبت ذ. ندالعاده خوش تیپ نشان میداد
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توی بیمارستان کار نمی کرد، مطبی داشت که چند روز در  مدت ها بود که .بود

آن مریض ویزیت می کرد و اغلب هم برای شادی روح زن عمو از بی  تویهفته 

با تمام دوستان  حتی .داشتش اطراف ،دنیا دوست یکبضاعت ها پول نمی گرفت. 

گوش می کرد و اگر کمکی  دوستانم. به درد و دل رفتار می کردهم صمیمی من 

 نمی کرد.  دریغ ،می خواستند

 ،هستنددوستانم پسر  نیمی ازچرا  که ن ایراد بگیردبه متا به حال نشده بود 

و همین باعث شده بود که خانه اش نه تنها برای من  چون فکرش آلوده نبود

ادهایی فوق العاده بلکه برای دوستانم هم با اینکه همگی خانو ،پایگاه آرامش باشد

 . بشودبرای خلوت و آسایش  جایی بهتبدیل مهربان داشتند، 

کرده کوتاه هم و موهایش را صورتش را اصالح  ،نشست لهآمد و کنارم روی پ

شلوار  دو کانونی اش را مثل همیشه نوک بینی اش گذاشته بود،عینک بود. 

ش را با پیراهن سفید پوشیده بود. صورتش سفید و گونه هایش کمی سورمه ای

ه تم: بَدلم برایش ضعف رفت و گفگیز زده بود، نعطری دل اگل انداخته بودند. 

خندید  "چرا اینقدر خوشتیپ کرده ای؟ خبری شده است؟ ... سبحانی دکتره بَ
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خانم... خبر داریم آنهم چه خبر خوب و زیبایی. تولد یکی  پرستشو گفت: بله 

همیشه  تو تنها کسی هستی کهم: نفس عمیقی کشیدم و گفت "یک دانه ام است. 

 ی ندارم. . برای بقیه هیچ اهمیتمن فکر می کنیو هرلحظه به 

قع رفتن کسل و بی حال مو هم که صبح متوجه نشدمر نکن فک عمو گفت: "

امروز تولدت است، وقت غم و ناراحتی نیست عزیز ی؟ هست چرا ناراحت بودی.

م گذاشتم و چشم هایم را بستم. واقعا از صبح حال انسرم را روی زانو "دردانه. 

خوبی نداشتم. کمی با دلداری بچه ها آرام شده بودم ولی هنوز به همان شدت 

ام را روی هر کسی که به  ی زغال اختهصبح ناراحت بودم و می توانستم فالوده 

و زمزمه کردم: عمو  ندنظرم خوشبخت بود بریزم. ناخودآگاه چشم هایم سوخت

ید... سی سالم شده است. اما هنوز همانجا ایستاده ام که ده سال قبل بودم. جاو

بیکار... بی آینده... اگر روزی دوبار به عکس مادر و پدرم نگاه نکنم چهره هایشان 

مرا به حال خودم  مادر و پدرمودی بازهم نبتو اگر فکر کنم  را به خاطر نمی آورم.

به  اجازه دادندچرا پس  مرا دوست نداشتندآنها که  .ندمی کردند و می رفترها 

را پس چرا م ،را دوست دارند یم؟ آنها که هر کدام بچه های خودشاندنیا بیآ



فالوده زغال اخته فصل اول                                                                                                                        

58 
 

او کنارمان بود من اینقدر  کهتا وقتی ...دوست ندارند؟ ای کاش زن عمو زنده بود

 احساس تنهایی نمی کردم. 

و گفت: وقتی اینقدر دلتنگ  بغل گرفتسرم را  دست عمو روی سرم لغزید، "

پدر و مادر بی معرفتت می شوی قلبم فشرده می شود. از یک طرف دلم می 

ش هستند را نثارشان خواهد به آنها زنگ بزنم و هرچه فحش و ناسزا که الیق

یند و تو را با خودشان بیآ ،می ترسم به آنها فحش بدهم دیگر فاز طر ،کنم

 بهمگر من برایت کافی نیستم که  پرستش ،ببرند. ای کاش می توانستم بگویم

اما می دانم این حرف حسودانه ام فقط باعث می  یاد آنها غمگین می شوی؟

 بگیری.  الکیشود عذاب وجدانی 

که زحماتش را با دلتنگی هایم نادیده  دلم برایش سوخت... انصاف نیست "

من دلتنگ سرم را بلند کردم و گفتم: عمو از آغوشش بیرون آمدم، بگیرم. 

هیچکدامشان نیستم چون تو و زن عمو برایم سنگ تمام گذاشته اید. فکر کرده 

را با خودشان ببرند، تو را به حال خودت یند و ما بخواهند به دنبالم بیآای اگر آنه

سبحانی. من به غیر از تو کسی جاوید خان  نخیررها می کنم و با آنها می روم؟ 
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ولی مادر و پدرم هرکدام  ...به پای من گذاشته ایرا ندارم. تو تمام زندگیت را 

را اینقدر مزخرف بار آورده ای که ند. به نظرت مه ازندگی خودشان رفت به دنبال

ایت بگذارم؟ می پرسی برایم کافی نبوده مام خوبی هایت را فراموش کنم و تنهت

توی روزی به من حق بده که . اما زیادتر هستی عزیزترینم ای؟ تو از سر من هم

از بی مسئولیتی پدر و مادرم شاکی باشم. مثل امروز که سی سالم شده است، 

به فکر  نیا آورده اندجز آدم هایی که من را به این دبه همه ی پدر و مادرها 

نگه داری از من بعد از رفتن آنها . اگر تو نبودی و آینده ی بچه هایشان هستند

بخشنده و بزرگوار  ،ماهرخ گر زن عموچه بالیی سر من می آمد؟ انمی کردی، 

تو بچه ی برادرت را بزرگ کنی، چطور می خواستی از که نبود و اجازه نمی داد 

نشده بودم که به خاطر  شر من خالص شوی؟ اگر با کسی مثل فربد شکیبا آشنا

بدون هیچ کمکی از طرف  کند،امید خانواده اش را نا ،برای دوستانش کارآفرینی

ستم توی این وضعیت که هیچکس سر کار و رشته نوامی تچطور مادر و پدرم 

ی خودش نیست، با مدرک مورد عالقه ام کار کنم؟ عمو به من حق بده که از 

دیگران  آنها کینه به دل داشته باشم. وقتی آدم ها بچه هایشان را به امید یاری
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هم پیشنهاد می  توهیچ فرقی با حیوانات ندارند. به  رها می کنند و می روند،

، اصال جوابشان را نده. به هیچ عنوان نمی تماس گرفتند آنهاکنم هر وقت که 

است که هیچکدامشان  بیشتر از شش ماهمن با خبر شوند.  خواهم از حال و روز

دوباره بغلم کرد و گفت:  ،عمو دستی به سرم کشید "نکرده اند...  من یادی از

انتخاب کردند، من را عنوان قیم قانونی تو  باید روزی که می خواستند بروند و

خیلی آرام و بی سرو صدا اسم آنها را از شناسنامه ات پاک می کردم بچه جانم... 

آرزوی بچه دار شدن داشتیم که وقتی  به قدری ماهرخکوتاهی از من بود. من و 

احساس می کردیم به تمام آرزوهایمان رسیده ایم. باید کاری می  ،آنها رفتند

. اگر اسم آنها را باباجانمنماند باقی ردم که هیچ نشانی از آنها توی زندگی ات ک

خرفی را هم پاک پدر و مادر مز چنینمی توانستم خاطره ی  ،ی کردمپاک م

 . کنم

دستانم را دورش حلقه کردم و گفتم: بیا امروز که تولدم است، نامشان را خط  "

روزی مرا به یاد  ر هماگ به آنها فکر نمی کنم. از امروز به بعدهم بزنیم. من 

عمو خندید و گفت: قبول... حاال  "جوابشان را نده. لطفا  ،تماس گرفتندآوردند و 
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خودم را بیشتر توی بغلش رها کردم و  "بگو ببینم چه کادوهایی گرفته ای. 

ست ناراحت گفتم: هیچ کادویی نگرفتم. دوستانم را هم باید عوض کنم. تبریک در

شدند تا  امروز زودتر از همیشه، همگی با هم ناپدید . تازهو حسابی که نگفتند

. هر روز چایشان را به آنها کادو نخواهم داد تا آخر عمرمکادو ندهند. من هم 

عمو خندید  "داشتند.  تری کارهای مهم باهم، امروز همه امااینجا می خوردند 

نم. خودت هم برای خودت کادو و گفت: از امروز دوستانت را هم عوض می ک

 نخریدی؟ 

این  ،تو حقوقم و هدیه یبه حلقه هایم نگاه کردم و گفتم: برای خودم با  "

تقریبا من را از توی آغوشش بیرون پرتاب کرد. عینکش  "ها را خریده ام. انگشتر

گفت: با تردید . انگشتم را گرفت و دقیق نگاه کرد. بعد به چشم هایش چسباندرا 

 "انگشتر نیستند... حلقه ی ازدواج هستند. برای خودت حلقه خریده ای؟  اینها

شده . عمو من ترشیده آنها را خریدم با شرمندگی گفتم: چون دوستشان داشتم

عمو پوزخندی  "ام. پس باید حداقل خودم را به آرزوی حلقه داشتن می رساندم. 

فته است. االن مثل قدیم ی بچه جان... سن ازدواج باال ره ازد و گفت: تو نترشید
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. همه باالی ندمی ترشید ند،رد می کرد سالگی را پانزده هادختروقتی نیست که 

حلقه هایم را بوسیدم و گفتم:  ". ازدواج می کنند گیسی و یا سی و پنج سال

خان، ولی من  درست است که با این دالیل می توانی خودت را گول بزنی جاوید

 ام. ده شکه خودم می دانم ترشیده 

عمو با صدای بلند خندید و گفت: من که از این ترشیدگی راضی هستم.  "

 بیآ ،ترشیده ی سبحانی پرستش و نفری زندگی می کنیم... بلند شودخودمان 

ریم، چای تازه دم هم داریم. کیک و چای بعد از اینهمه برویم کیک تولدت را ببُ

تمام دردهایم را فراموش کردم. از جا پریدم و  "می چسبد.  ،غصه ی ترشیدگی

گفتم: عمو برایم کیک تولد خریده ای؟ واقعا؟ تو تنها کسی هستی که من را 

من تنهایت نمی  ،یدسم اگر شاهزاده ی رویاهایم هم بیآدوست داری. به خدا ق

ه جان؟ گفت: شاهزاده ی رویاها کجا بود بچو عمو سعی می کرد نخندد  "گذارم. 

 . خدا را شکر که فعال کسی برای بردنت نمی آید

خواستم بابت اینهمه ناامیدی اش از بخت و اقبالم، غر بزنم که کسی زنگ خانه  "

کسی به این زودی قرار بود  کردم و گفتم: ی مان را زد. با تعجب به عمو نگاه
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نه فکر نکنم شاهزاده و گفت:  اینبار از ته دل خندیدعمو  "ید؟ بیآبرای بردن من 

می  خیالکه  کسانیات این وقت شب برای بردن تو آمده باشد. ولی به گمانم 

با تعجب نگاهش  ". ، با کادو هایشان آمده اندکرده اندکردی تولدت را فراموش 

کردم. کسی که زنگ خانه را میزد دستش را از روی زنگ بر نمی داشت. عمو 

و در را باز کردم. سهراب  بلند شدم ".  وزاندهنس را گفت: در را باز کن تا زنگ

کش آن برای صورتش  ، ولیجلوی در بود، روی سرش کاله تولد گذاشته بود

هم توی دستش  تقسیم کرده بود.مساوی لپهایش را به دو قسمت  وکوچک بود 

یک جعبه ی بزرگ کادو شده بود. با اخم نگاهش کردم و گفتم: تو که گفتی کار 

  ی.امشب وقت تولد بازی ندارواجب داری و 

پشت هیکل درشت سهراب، با کاله های تولد از بهزاد و ماهور و شیرین هم  "

ه از خوشحالی نزدیک بود سکت "بیرون پریدند و یک صدا گفتند: تولدت مبارک. 

بی خیلی گفتم:  وردم و چشم غره ای به آنها رفتم وکنم ولی به روی خودم نیآ

 ". شب اینوقتنه  ،باید همان صبح برایم تولد می گرفتیدمزه و مسخره هستید. 

 ت کنیم. ماهور گفت: می خواستیم غافلگیر
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ردیم و زنده شدیم تا تر آمد و گفت: از صبح ده بار مُجلو بهزاد همه را کنار زد، "

را بعد م "به تو نگوید. توانستیم ماهور را ساکت نگه داریم که نقشه هایمان را 

رفت. سهراب هم در حالیکه  مد خانه شد و به طرف عمو جاویدوار هم کنار زد،

تو چرا اینقدر پر رو و بی سعی می کرد جعبه ی بزرگش را از در رد کند گفت: 

 غر هم به جانمان ،از اینکه به یادت بوده ایم به جای تشکرادب هستی سبحانی؟ 

شیرین محکم را با جعبه اش کنار زد و به سمت عمو رفت. او هم م "؟ می زنی

دب و کم رو هستی دوست عزیزم. تولدت مبارک ا بغلم کرد و گفت: خیلی هم با

 پرستشرا از هم جدا کرد و گفت: شیرین خانم اگر  ماهور ما "بهترین دوستم. 

یید یکبار برای همیشه بچه ها بیآ ؟پس من چه کاره هستم ،بهترین دوستت است

 ". یمستان بهترین دوست دیگری هکه کدام م تکلیف این ماجرا را روشن کنیم

من و شیرین همیشه از این بحث مسخره ی ماهور فرار می کردیم و بعد یواشکی 

 درواقع، ولی با چشمک و شوخی به هم می فهماندیم که انتخابمان ماهور نیست

می دانستیم که ماهور هم بهترین دوست هردونفرمان است. اینبار هم در حالیکه 

مان را رد و بدل کردیم. دخترها  سعی می کردیم به ماهور بخندیم دوباره چشمک
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گلهای رز زرد  پر از ،هم وارد شدند و من تازه فربد را دیدم. یک سبد گل بزرگ

لبخندی روی لب  بود. دهایستا عمو، خانه یدر  جلوی در دستش بود و ،تا سرخ

هایش بود که ردیف دندان های مرتبش را نشان می داد، تمام اجزای صورتش 

بهترین دوستم با لبخندهایش فوق العاده جذاب و دوستداشتنی دیده می شدند... 

برایم می ساخت. به طرفم آمد و سبد گل را به  اوبهترین حالم را  همیشه او بود.

با همان که شه کارهایش زیبا بودند. برعکس بچه های دیگر دستم داد. مثل همی

نوک مدادی پوشیده بود. موهایش کت و شلوار آمده بودند، او  لباس سرکارشان

ه زحمت نبودم آقای راضی به اینهمتب کرده بود. خندیدم و گفتم: مرهم را 

او هم  "به آرایشگاه بروی.  از مدتها زم نبود کت و شلوار بپوشی و بعدالشکیبا... 

غریبه باشی و روی هر کمبود نداشته خندید و گفت: کت و شلوار پوشیدم که 

ذوق از این حرفش بیشتر  "کت و شلوار پوشی توی خیابان فالوده نپاشی. ی 

؟ اگر این به نظرت خوش تیپ شده ام. به خودش نگاه کرد و گفت: زده شدم

داشت  بود. قامت متوسطی شده خوش تیپ واقعا "شکلی باشم خوشت می آید؟ 

به خاطر خوش اقبالی  ولی ،و زیاد اهل روی فرم نگه داشتن اندامش نبود
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تمام اجزای از  ،همیشه متناسب بود. از او خوشم می آمدهیکلش  ،شفراوان

انداز کردم و گفتم: تو همیشه خوش تیپ خوشم می آمد. سراپایش را بروجودش 

را جا به پیراهنت  دکمه هایدوست نازنینم. ولی وقتی ژولیده هستی و  هستی

از این به بعد می ای زد و گفت:  هقهقه "بیشتر دلبری می کنی.  جا می بندی،

خواهم خیلی برایت خوش تیپ و مرتب باشم. دوست ندارم توی خیابانها به 

ر طور که تو هن به بعد یاز ارا دیدی حسودی ات شود.  یمحض اینکه مرد مرتب

 دوست داری لباس می پوشم. 

او خدای فریب دادن من بود. باز حرف های با محبت می زد و از من بیچاره  "

واستگاری نکنم. انتظار داشت با این خوش رفتاری هایش روزی چند بار از او خ

روی  قسم می خورم. از اینهمه محبتت ممنونم رفیقگفتم:  گلهایش را بوییدم و

هیچ غریبه ای فالوده نپاشم. از این به بعد تمام فالوده ها را برای تو کنار می 

را حفظ  نحنیحالت یک خط م شندر لبخند زده بود که چشمااینق "گذارم. 

عمو با بچه ها . تیمرده بود. اورا به داخل دعوت کردم، پیش عمو و بچه ها رفک

برایم سفارش داده  یکی بزرگخوشحال بود و به حرف های آنها می خندید، ک
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ا بودیم و با همه ی ما با یک ساز آشن بود. بچه ها سازهایشان را آورده بودند... 

در می آوردیم و به  هم یم. گاهی اوقات با سازهایمان پولهم آهنگ می نواخت

سر یک  ،می انداخت یکی از ما روهر آدم بی بضاعتی که برای کمک به خاطر 

 این بود که همه ی بچه هاآوردیم  ی کهیم. شانسنواختگذر شلوغ، آهنگ می 

داستان آشنایی من با ساز و موسیقی به زمانی بر می عاشق موسیقی بودند. 

یک  و هنوز برای آنها بی تابی می کردم. نده بودمادر و پدرم رفت تازه هک گشت

جوابم گفت: دم در روز عمو آمد و برایم یک ساز زیبا خریده بود. نام ساز را پرسی

مادر و پدرت است... نامش خانواده ات است. دلت برای  این ساز خواهر، برادر،

 ... با این ساز آرام می شوی. نوازهرکسی تنگ شد این ساز را ب

ز نامم را نروعمو همآمن شد.  دار و ندار ی همه ،ساز بعد از عمو و زن عمو "

 هنام سازی که عمو برایم خرید ،متوجه شدممن و  توی کالس موسیقی نوشت

آنرا آموختم، تمام غم و بغضم به خاطر است. خیلی سختی کشیدم تا  ویولن

او کرد. با سهراب که آشنا شدم،  رفتن مادر و پدرم با این ساز التیام پیدا می

خیلی حرفه ای می نواخت.  را تمام سازهای کوبه ای که توی دنیا وجود داشت
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 .کردیم نمایشگاه های دانشگاه توی به نواختن موسیقیشروع دو نفری  همراه با او

آشنا شدیم  بهزادبا وقتی یم. داشتن را آهنگاما هیچ کدام از ما توانایی نوشتن 

نواختن ر بین او آهنگهای خیلی خوبی می نوشت و ما تازه متوجه شدیم که چقد

نواختن آهنگی که از عمق احساسات خودمان جوشیده  با کپی آهنگ دیگران

 باشد تفاوت وجود دارد. 

. خودش و ما می نواختیمبهزاد بدون هیچ قول و قراری برایمان آهنگ می نوشت 

که عاشقانه به  ای تخصصی هایساز اماسازها آشنا بود،  تقریبا با اکثرهم 

 گفتگوبدون بحث و  آمد، که فربد بود. و کیبورد آهنگ می نوشت پیانو انخاطرش

صدای گیرا و  . آنوقت بود که دریافتیم،خواندنوشت و روی آهنگهای ما شعر 

صدایی  به موسیقی نوعی روح و شخصیت می دهد. فربد ،درست خواندن اشعار

فوق العاده بم و عجیب داشت که اگر آهنگی را سوزناک می خواند درد به 

نوآوری او در خواندن ابیات به قدری استخوان شنونده رسوخ می کرد. صدایش و 

ولی  داده شده بودبه او پیشنهاد ساخت آلبوم موسیقی  بارهابود که  گیراخوب و 

چون اعتقاد داشت  ،حیف که او هرگز برای چنین کارهایی اقدام نمی کرد
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 استفاده کنیم، برای کسب درآمد آناز موسیقی به قدری مقدس است که اگر 

بود، وقتی او می  گیتاردیوانه ی نواختن  . فربدمی دهد زیبایی اش را از دست

صدایش هنگام  نواخت من کامال احساس بی هنری و درماندگی می کردم.

سنتور عاشقانه  شیرینمی برد.  خواب و رویاخواندن با سازش مرا با خودش به 

ش ایجاد می کرد، قلب هر تورنی سنوازمی نواخت و اعجازی که با هر تک 

تفریحی کامال به صورت هم ماهور  د و غم می ساخت.را لبریز از در شنونده ای

باعث میشد می نواخت که  "کاخون "به نام  ،و گذرا سازی کوبه ای اسپانیایی

. حاال ترکیب و تلفیق اینهمه ساز غربی شودبیشتر  ن سازای با صدایجذابیتش 

کدام از این  خواندن شعری که زیبایی هر ،و شرقی در یک آهنگ با بهزاد بود

 گروهمان ،سازها را به تنهایی به رخ بکشد بر عهده ی فربد بود. توی دانشگاه

انشگاه و درگیر کار و گرفتاری شدن، با پایان د ، اماه بودخیلی پر آوازه شد

 تازگی ها د.کارهای خیریه شموسیقی و نوآوری مان محدود به دورهمی ها و یا 

آنرا تمرین کرده  قبال به تنهایی از ما و هرکدام بهزاد قطعه ای تازه ساخته بود

اجرا کنیم. آهنگ  همگی با هم آنرابرای اولین بار می خواستیم  بودیم و امشب
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مرا همراهی می  ،م با کاخونمن شروع می شد، ماهور خیلی آرا نوازی ویولنبا 

را  سنتورشکه  شیرینی این آهنگ شعری پیدا نکرده بود. هنوز برافربد  .کرد

گاهش به من افتاد و آهسته نواخت تازه آهنگ جان گرفت... به بهزاد نگاه کردم، ن

لبخندی گرم و مهربان زد. تمام  " .هنرمند من : آهنگت فوق العاده استلب زدم

قلبم  شیرینولی نمی دانم چرا این آهنگ با شروع  ،آهنگهایش فوق العاده بودند

می نواخت و فضای شنیداری  هنگ درامسهراب برای این آهنگ باید  را لرزاند...

 سهراب خیلی رویایی و خاص شده بود. به محض اینکه هنگنت ها با صدای 

با صدای سازهای ما همگام کرد، ضربان قلبم تند فربد هم صدای گیتارش را 

 شد... 

ست توی دلم می خواست آهنگ ساعت ها ادامه داشت و هرگز تمام نمی شد. در

آهنگ خواند: با  هاوج آهنگ صدای فربد گوش هایم را پر کرد و خیلی مالیم همرا

تو  ای بهترین رویای شب های مهتابی... اینقدر زیبایی که ... نه می توان

باید برایت دلتنگ بود... ای تو را داشت... فقط  می توانرا خواست... نه 

  ...ی شب های مهتابین رویازیباتری
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برداشتم ولی بعد از چند ثانیه  کردم فقط خودم دست از نواختن سازمخیال  "

پایین انداخته را سرش او با تعجب به فربد نگاه کردم.  ،چ صدایی نشنیدمهیکه 

  داد. نمیحرکت روی سیم های گیتارش را ش نخودش هم انگشتا ،بود

ید به قدری دردناک و غمگین خوانده بود که برای یک لحظه شک کردم که شا

اج با او فکر می کردم او که من به ازدو یشاید تمام لحظه های. باشد عاشق شده

 ... سرش را باال آورد وبعد از چند دقیقه باالخره  دیگر بوده...  عاشق یک نفر

می شدم. شرمنده همیشه از این نگاه های عجیبش نگاهش را به من دوخت. 

بیشتر ، بود. تمام صورتم را با نگاهش جستجو کرد از غم و حرف پرنگاهش 

. این آهنگ... را برای چه کسی خواند؟ مثل اینکه بقیه محو شده ش شدمنگران

آرام  ،لبخندی پر از محبت زدنشسته بودیم.  روبروی همبودند و فقط ما دو نفر 

به  ،زمزمه کرد و گفت: تولدت مبارک. همیشه خوشحال باش، تولد تو برای همه

 یک موهبت بوده است بهترین دوستم. خصوص من... 

م؟ شعر بیناز تعجب دهانم باز مانده بود. واقعا این حرکات او را در بیداری می  "

چرا باید برای من دلتنگ باشد در  برای من دلتنگ بود؟را هم برای من خواند؟ 
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زیبا مطمئنم که خیلی من اما  !نفس می کشمر لحظه در کنارش حالیکه من ه

هر لحظه برای بودن در کنار او لحظه شماری می کردم پس چرا  که من ...نیستم

با  برای چهحاال که نمی توانست مرا بخواهد پس  او نمی توانست مرا بخواهد؟

دلم می خواست تمام این سواالت ؟ دیوانه ام می کرد شگرنوازمحبت و از نگاه پر 

 ،م می کرد و می خندیداز هم مسخره . اگر باجرات نداشتمرا از او بپرسم ولی 

 واقعا شرمنده می شدم.

دستش را در میان ما تکان داد و گفت: آقای فربد خان تبریک تولد  بهزاد کف 

 ؟برادر من به چه دردت می خورد ست،نی خودت ی که مالروی اثرانحصاری 

بزند  بهزاد را کنارفربد سعی می کرد  "؟ کنی یمرا خراب ای بابا... چرا آهنگ م

با بی تفاوتی به بهزاد  موفق شود و ولی وقتی نتوانست ،کند نگاه به من و باز

شما را خراب کردم.  سونات مهتاب*که سمفونی  بتهون*ببخشید آقای گفت: 

بهزاد باالخره کنار  "بخواهم تبریک تولد انحصاری بگویم باید از تو اجازه بگیرم؟ 

ماهور بلند شد،  " هم خراب نکن لطفا.را آهنگ مولی   ...رفت، خندید و گفت: نه

وای و گفت:  دادکه من نشسته بودم جا  خودش را به زور توی مبل تک نفره ای
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با این ما که آهنگ تو را توی ارکست سمفونی ملی اجرا نمی کردیم. چرا  ...بهزاد

 رنگ می کنی؟ کسی که بهترین رویایسوژه ی اصلی را کمشلوغ بازی ها، 

 فربد شکیبای ما شده، چه کسی است؟  شبهای مهتابی

فربد خان قرار ما این نبود که تو گفت: هراب هم از کنار سازش بلند شد و س "

بهای مهتابی ات بگویی. قرار ما این بود که ش رویایاینقدر ناگهانی از بهترین 

هیچکدام تا رو به راه شدن اوضاع مان، هیچ گونه اشاره ای به حال و روزمان 

با شعر  س من هم همین حاال حرف های دلم را می زنم. تو حق نداریپ نکنیم.

 فربد از جا پرید و "... نگاه های عاشقانه تقلب کنی و همه چیز را به سوزنده و

تو عصبانی  ،گرفت و با خنده گفت: من غلط کردم رفیق  محکم دهان سهراب را

من از همین تریبون شعر شبهای مهتابی را پس  نشو. من که اشاره ای نکردم.

تبریک بگویم. پرستش... سی را  تولد پرستش می خواستمن اصال منمی گیرم. 

تبریک بگوییم؟ خسته تا چند سال دیگر باید به تو  !، خجالت بکشسالت شده

از این کارهای عجیب و غریب آنها مات و مبهوت مانده بودم. به سختی  " . یمشد

است.  اینجا چه خبربه من هم بگویید ن شلوغ کاری ها برای چیست؟ ایگفتم: 
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کنید؟ فربد چرا اینقدر ترسیده ای؟ سهراب چه قول و قرار صحبت میاز کدام 

 می خواستی بگویی؟ 

من و دخترها نمی  .شروع به خندیدن کردندبی مغز  احمق هایمثل آنها  "

 تآهنگ تولد که تشویق شان کرد هم سریعفهمیدیم که چه می گویند. بهزاد 

ی شلوغ بازی در آوردند قدرهر سه با هم آنرا بخواندند. به  و مبارک را بنوازند

می فربد بی خیال . بردار نبودنددخترها دست  اما م،دبی خیال موضوع ش من که

من و سهراب  ،توهم زده اید و دیوانه شده اید به دخترها می گفت کهخندید و 

 که تا این لحظه آرام و بی صدا روی صندلیعمو جاوید باالخره  .منظوری نداشتیم

در میانی کرد و  پاکنار پنجره ی رو به حیاط نشسته بود،  ،شا قدیمی راک* 

 چرا اینقدر از یک شاعر به خاطر شعری که می خواند پرس  شما ...باباای گفت: 

 
 آلمانی به:فانبتهوونلودویگLudwigvanBeethoven 

 .بود آلمان اهل آهنگساز و دانموسیقی

 است. نوشته شده ۱۸۰۱اثر لودویگ فان بتهوون است که در سال : سمفونی سونات مهتاب 

  :صندلی گهواره ای یا ننوییصندلی راک. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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 هایش برای هرکس د شاعر است دلش می خواهد توی شعرفربو جو می کنید؟ 

د پرستش ادای روکه همیشه در مسهراب هم  که دوست دارد دلتنگ باشد.

   .ندمنظوری نداشتغیرتی شدن را در می آورد، به گمان من که این دو نفر 

 ممنونم که گفت: سهراب و ندسر خم کرد وعم برای دانیبا قدرو سهراب فربد  "

به آنها  بهزاد نگاه عاقل اندر سفیهی ". دیدما را از شر این فضول ها نجات دا

انداخت و گفت: بچه ها باالخره که یک روز دستتان رو می شود. ماه همیشه 

دوباره صدای اعتراض من و دخترها بلند شد که چرا  "پشت ابر پنهان نمی ماند. 

هم به بهزاد  اینبار فربد و سهراب بابه ما نمی گویید اینجا چه خبر شده است و 

باالخره شوخی  حمله کردند و به شوخی سعی می کردند او را ساکت نگه دارند.

من گفت: از  رو به تی که اصال به او نمی آمدجدی اما سهراب باهایشان تمام شد 

گردی این به بعد با من به شرکت این مردک فربد شکیبا می آیی و با من بر می 

  بچه پررو روشن کنم. م را با این لیفتکمن تا 

ه زد و گفت: شما دو نفر طوری با هم درگیر شده اید مثل اینکه شیرین قهقه "

. حرفی بزنید به او نمی خواهید هیچ کدامتان دو عاشق پرستش هستید وهر 
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دست از این لوس بازی ها بردارید و بی خود پرستش بیچاره را سرکار نگذارید 

 هردو نفرتان را می کشم. در ضمن ،خاطر این شوخی زشتکه من خودم به 

غیرتی شوی. زیاد  پس الزم نیست ،از فردا بسته استشرکت فربد  سهراب خان

اگر واقعا قصدتان  من هم بی خیال شانه هایم را باال انداختم و گفتم: بچه ها "

یف مسخره کردن من و ترشیدگی ام بود که خودم پوستتان را می کنم و با آن ک

 درست می کنم. و کفش 

سهراب لبخندی به وسعت تمام صورتش زد و گفت: ما را به جوانی مان ببخش.  "

می خواستیم با هم بر سر تو دعوا کنیم تا کمی از افسردگی ترشیدگی ات کم 

بی تفاوت از او  "شود رفیق خوبم. ببخشید که این رفتار زشت را انجام دادیم. 

و اصال هم  م می دانستم که مسخره ام کرده ایدرو برگرداندم و گفتم: خود

فربد چون هدیه ای  آقا فریبتان را نخوردم بی مزه های مسخره. می دانم که

برایم نخریده است تولدم را با این آهنگ انحصاری اش تبریک گفت و تو هم 

 " برای این که کار فربد را مهم جلوه بدهی وسط پریدی و شلوغ کاری کردی.

برایت کادو خریده ام فقط آنرا توی شرکت من فربد ناباورانه نگاهم کرد و گفت: 
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همه  ". قبول؟ دفعه ی بعد که همدیگر را ببینیم آنرا برایت می آورمجا گذاشتم، 

هیچوقت  تبریک گفتند. فربدبه من خاطر شناخت درستی که از فربد داشتم  به

 ،ند روز بعد از تولدمانیادش نمی ماند برای کسی کادو بخرد، همیشه چ

 وجه نقدی بود و خوشحالمان نمی کرد.  اغلب همداد که  کادوهایمان را می

، با حروف اول نامم طال به شکل حروف فارسیی هاره برایم گوشوا بهزاد و ماهور

جلد  سهبرایم  . سهرابخریده بودند سبحانی س و نام خانوادگیم پرستش پ

 مخیلی بزرگ گذاشته بود تا شگفت زده ا ای توی جعبه ژوزف بالسامو*کتاب 

شیرین برایم پیراهنی بلند و سفید دوخته بود، با دستان خودش تمام سمت  کند.

بود، پیراهن فوق العاده  ریز قرمز و زرد گلدوزی کردهچپ پیراهن را برایم گلهای 

خاص و زیبا بود. هدیه هایشان را دوست داشتم، کادوی عمو و خودم را هم توی 

 انگشتم به بچه ها نشان دادم. همه به این ایده ی احمقانه ام که چون نمی توانم 

 

 :که  فرانسه اهلنویسنده  الکساندر دوما نام کتابی است اثر ژوزف بالسامو

 منتشر شده است. ذبیح اهلل منصوری ا ترجمهبدر ایران در سه جلد 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7_(%D9%BE%D8%AF%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7_(%D9%BE%D8%AF%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C
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ازدواج کنم پس باید حلقه ی مورد عالقه ام را داشته باشم به قدری خندیدند 

 که با قهر و غضب ساکت شان کردم. 

جمع کردند و رفتند. قرار شد چند  باالخره نیمه شب شد و همگی وسایلشان را

لیف ان کند و تکد برای مصاحبه دعوتمبروز آینده را سرکار نرویم تا برادر فر

ه به خانه اش رفت. به عمو گفتم: ن نفری بود کد. سهراب آخریکارمان روشن شو

م، می خواهم باز هم از او بابت اینهمه می خواهم آخر هفته سر خاک زن عمو برو

 لطف و محبتش تشکر کنم. 

مان رفتیم. وقتی  و بعد هر کدام به اتاقهای هم خواست که همراهم بیآید عمو "

به اتفاقات امروز فکر کردم. صبح خیلی ناراحت بودم ولی  ،سرجایم دراز کشیدم

 خنده ام می گرفت.  ،شب که عمو و دوستانم اطرافم بودند از فکر و خیاالت صبح

 یفکر نکنم دلم بخواهد جای امام بودبا اینکه زندگی ام را خیلی پربار نساخته 

نیستم سبحانی باشم. خیلی خوشبخت  پرستشدیگر و به عنوان شخصی به جز 

ق آنها همه م را برایم جبران می کنند و به عشولی عمو و دوستانم کمبودهای

. نمی خواهم با ناشکری هایم آنها را هم از دست بدهم. چیز را تحمل می کردم
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هنوز جوان هستم و می توانم آینده ی کاری ام را بسازم. از فردا باید به دنبال 

پدر و مادر و هر قوم و خویشی را جبران راه حلی درست باشم. عمو برایم کمبود 

جدیدی برایم بود.  نادیده بگیرم. امروز روزپس نباید زحماتش را  ،کرده است

. هرچند که توی تقدیر هم ندبودبد شکیبا ده سال دلگرمم کرده رفتارهای فر

 . نمی خواهم دوست و همراهی مثلبی دارمخواحساس نیستیم ولی در کنارش 

به هیچ عنوان ناراحت نیستم. لبخند از لبهایم  در این لحظهم. او را از دست بده

 خوابم برد. باالخره اینکه جدا نمی شد تا
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 فصل دوم

با بچه ها ساعت ده صبح جلوی در شرکت جدید قرار داشتیم. اما ساعت تلفن 

من توی  همراهم زنگ نخورده بود و من خواب مانده بودم. ساعت ده شده بود و

ده بودم. مسیر شرکت جدید خیلی دور بود، وقتی گیر افتا نیایشاتوبان ترافیک 

یک دنیا غصه توی دلم نشست. برادر فربد  سهراب آدرس را برایم فرستاددیشب 

شرکت اجاره کرده بود و فربد بیچاره مجبور شده بود  قیطریهبهترین جای  در

 اجاره کند. خواهش و التماس  به زور و باآپارتمان پدرش را  ،به خاطر ما

زحمت خودم را ساعت  . با هزاردوبا ما ب ر قطع رابطهر و صالح فربد دشاید خی

طبقه و  سهزده به آدرس شرکت رساندم و در کمال تعجب دیدم ساختمانی یا

 ن شده است.مزی تبلیغات سرمدتمام و کمال با تابلوی شرکت  ،فوق مدرن

دقیقه ای چند  م خانوادگی برادر ناتنی فربد است.نا سرمد خوب می دانستم که

ی ، مثل یک دژ کوچک بود و تمام نمامایستادم و نمای ساختمان را نگاه کرد

با دیدن این اگر من  :سنگ سفید و شیشه بود. آهی کشیدم و به خودم گفتم آن

صدای  " !حال فربد چقدر خراب استپس  اینقدر حسودی ام شده،ساختمان 
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ین را که دیدم سریع جواب را از فکر و خیال بیرون آورد. شماره ی شیرتلفنم م

رده ای؟ توی راه مُ پرستشدادم. صدایش خیلی آهسته به گوشم رسید که گفت: 

ساعت است که یک زودتر بیا.  ،برادر فربد خیلی وسواسی استچرا نمی رسی؟ 

 م... االن میآیم. سریع و دستپاچه گفتم: رسید " ما منتظر تو هستیم.

نگهبانی جلوی در با کت و شلوار و کراوات تماس را قطع کردم و وارد شدم.  "

آمده ام.  ارفهایستاده بود. خودم را معرفی کردم و گفتم که برای جلسه ی مع

بوده است و االن نمی  حنگهبان خیلی قاطع گفت که وقت مالقاتم ساعت ده صب

واقعا  پرستشبه فربد زنگ زدم. او هم با صدایی آهسته گفت:  ". م وارد شومتوان

، نمی خواستم بهانه ای می آمدیدیر  اینقدرنباید ن کجا بودی؟ روز اول تا اال

 اجازه ورود بدهد.  بروم و از او بخواهم کهبگذار بدهم.  کیارش بهبرای ایراد گرفتن 

سخت هم اینقدر  دفتر ریاست جمهوریبرای رفتن به  !خدایا خودت کمکم کن "

 . الزم نبودگیری 

باید به طبقه آخر  به من هم اجازه ی ورود داد،بعد از یک ربع باالخره نگهبان 

توی آسانسور هم آقایی با کت و شلوار و کراوات برایم طبقه را زد و به  می رفتم.
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حس کردم خواب  ،محض اینکه در باز شد طبقه ی مدیریت شرکت رسیدم. به

شیک بود. همه ی خانم ها تجمالتی و  ،م... همه چیز خیلی غیر واقعیمی بین

، ولی روی بر تن داشتند کت مانند و سرمه ای، با کراواتی طالیی رنگلباس فرم 

 .صورت هایشان ذره ای آرایش نبود و موهایشان را کامال با مقنعه پوشانده بودند

لحظه ی اول  ی و حجاب بیش از حد و اندازه ی آنها،اینهمه سادگی ظاهر

را از ها متعجبم کرد ولی بعد به قدری درگیر دنیای تجمالتی اطرافم شدم که آن

چیده شده همه جا  رنگ مبلها و میزهای سلطنتی، سفید و طالیی یاد بردم.

 انهطع. می توانستم قاندو حس خانه ای شیک و گرم را منتقل می کرد ندبود

اغذ دیواری های بژ و د داشت. کبگویم که این شرکت بیشتر از صد نفر کارمن

مرا دچار ترس و توهم  ،مالیم پیانو که توی سالن پخش می شد صدای موسیقی

اینهمه مال و ثروت را از کجا آورده با اینکه همسن او بود، کرده بود. برادر فربد 

 ؟ خانمیندبود؟ چرا خانواده ی شکیبا هرگز از اینهمه ثروت استفاده نمی کرد

ساده تر بر  ،که حس می کردم حتی از بقیه ی کارمندان شرکت بسیار مهربان

به استقبالم آمد و مرا به اتاق پذیرایی مهمانان دعوت کرد و  سر کار آمده است،
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 بمانیدداخل اتاق مدیریت هستند. چند لحظه منتظر  تان همکاران بقیه ی :گفت

 و رسوم زندگی آداب به هیچ عنوانمن  "تا شما را هم به داخل راهنمایی کنم. 

موخته بودم. اصال اینهمه تجمالت به چه درد یک شرکت با اینهمه تجمالت را نیآ

تبلیغاتی می خورد؟ مگر چقدر سفارش طراحی و تیزر داشتند؟ همین شرکت 

با وجود  د.ما و امثال ما شده بودن ها باعث بیکاری و ورشکستگی شرکت کوچک

می توانستند به شرکت کوچک  چطور، مشتری ها چنین غول تبلیغاتی بزرگی

توانیم مشتری دادیم تا ب تخفیف میروی هر پروژه ما اعتماد کنند؟ چقدر باید 

 ؟ جذب کنیم

دلم نمی خواست خیلی دلم گرفته بود. من عاشق کارم توی شرکت فربد بودم، 

حال و هوای دوستانه ی شرکتمان را با تمام حقوق و مزایای اینجا عوض کنم. 

خیلی  ،ولی دیدن این عظمت و شکوه ،اینجا فقط به خاطر فربد بود آمدنم به

. ای کاش کمی بخت و اقبال با ما همراه بود تا مجبور به این می کردغمگینم 

دلم نمی خواست وقتی بچه ها را دیدم غمگین باشم، کوچ اجباری نمی شدیم. 

این  کشید، میاو این همه برایمان زحمت  ...بیچاره ی مهربانم گناه داردفربد 
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م را از ذهن. سعی کردم بودمطلق شناسی اکفران نعمت و قدر ن ،من غم و اندوهِ

 ناراحت کننده پاک کنم.  افکار

سراغم آمد و گفت:  همان خانم آشنا بهتقریبا نیم ساعت منتظر شدم تا باالخره 

با او همراه شدم و وارد دفتر مدیریت شدیم. اتاق مدیریت  "ورید. لطفا تشریف بیآ

و چوبی  بزرگبچه ها روبه من و دورتا دو میز کنفرانسی  بود. بزرگ نهایت یب

من چوب ها را دوست داشتم و در مورد آنها مطالعه می کردم. نشسته بودند. 

کامال مشخص بود که چوب میز کنفرانس ابنوس درجه یک و گران قیمت است. 

بودند و عطر دل انگیز چوبهای جنگلی  ، چوبیاتاقپر طمطراق تمام دکوراسیون 

با نقشه های  تابلو فرش ها د. نمی توانستم چشم از تابلو ها،همه جا را پر کرده بو

میز و صندلی ها، درهای معرق کاری شده وسایل  ،جغرافیایی قاره های جهان

عجایب شده  آلیس در سرزمین مثل روی میزها بردارم. خیره کننده یلزی و ف

نمی توانستم نگاهم را ثابت نگه دارم. شانس آوردم که هم یک لحظه بودم و 

حیرت و تعجبم باعث شده بود که مثل یکی از وسایل چوبی اتاق خشک و بی 

جیغ و  ،م، درغیر اینصورت می توانستم از شدت ناباوری با دهانی بازمانصدا ب
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اوضاع و بقیه ی بچه ها افتاد تازه متوجه ی وخامت سوت بزنم. نگاهم که به فربد 

 ی حضور مدیریت کنند که را متوجهون قصد داشتند با ایما و اشاره مچ ،شدم

م به ستنتوان هایشان وحشت زده بود کهقیافه  ه بود. به قدریپشت به من نشست

دقیق بیاندازم و بفهمم این شرکت بی کران توسط چه  یمدیریت جدید نگاه

با دیدن پدر فربد که او هم با چه نوع قیافه و ظاهری اداره می شود...  و کسی

ظر گرفتن سکوت و بدون در ن ذوق کردممرا نگاه می کرد و لبخند به لب داشت 

شدم. آقای شکیبا همیشه او و مشغول سالم و احوالپرسی با  اتاق تا کمر خم

او احترام می من واقعا دوستش داشتم و به وست داشتنی بود. دمهربان و 

گذاشتم. او هم همیشه با من خوش رفتار بود و حتی می توانم به جرات بگویم 

از خانم شکیبا که  و ویزیت عمو برای عیادتمن و خیلی با هم صمیمی بودیم. 

 حتی به خانه ی آنها هم رفت و آمد می کردم.  ،سالها بیمار و خانه نشین بود

را راهنمایی کرد تا در کنار خودش بلند شد و م از جای نم ه خاطرآقای شکیبا ب

بنشینم. تا به حال او را با لباس های رسمی و کراوات ندیده بودم. او هم مثل 

با لباس ورزشی صبحگاهی  پوشید و حتیمی  های راحت لباس همیشه ،فربد
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اش به مالقات ما می آمد. ولی امروز به قدری کراواتش را محکم بسته بود که 

 . ندگردنش باالی یقه ی پیراهن جمع شده بود گوشتهای

بعد از احوالپرسی با من  ش بلند شد و کنار من و پدرش آمد،فربد هم از جای

. اذیتت کند کیارش، فکر کنم پرستشآهسته لب زد و گفت: خیلی دیر آمده ای 

صدایی غریبه ای از پشت سر فربد گفت: این کارمند جدید هم دیر آمده است  "

... اگر سالم و احوالپرسی ، فربدشکیبا آقایو هم نظم جلسه را به هم زده است. 

ما سه نفر  "بپردازم. بنشینید تا من بتوانم به ادامه ی مطالبم  ،تان تمام شده

شستیم که نزدیک بود آقای بقدری ترسیدیم و زود ن ها مدرسه ای مثل بچه

شکیبا از روی صندلی اش بیافتد. ترس من به عنوان یک تازه وارد به جا بود، 

برایم  محسوب می شد،ولی ترس این دو نفراز مدیریتی که برادر و فرزندشان 

هم دقیقا کنار ما مدیریت جدید  فرانس نشستیم،دور میز بزرگ کنعجیب بود. 

بود و صحبت می کرد. بچه ها روبه روی ما بودند، و بدون فاصله از ما نشسته 

قیافه ی ناامید و  سرم را آهسته باال آوردم و نگاهم اول از همه به سهراب افتاد.

خیلی نگاهی به مدیریت کرد و بعد  ،وحشت زده ی سهراب قلبم را لرزاند
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وی گلویش کشید. با ر ،سرش نه شدنامحسوس انگشتش را به نشانه ی برید

و به مدیریت  او دوباره انگشتش را روی گلویش کشید "شده؟  دم: چهترس لب ز

متوجه منظورش نمی شدم. نگاهم به شیرین افتاد که با بغض  اشاره کرد، جدید

شده؟ او هم فقط با نگاه  او با ایما و اشاره پرسیدم که چه نگاهم می کرد. از

چیزی نمانده بود که به مدیریت بعد به من نگاه کرد. اول ترسیده و غم آلودش 

ا آرنج به بهزاد زد، باو  .سکته کنم. به عنوان آخرین امید به ماهور نگاه کردم

با  بهزاد سریع و بی صدا تلفنش را نشانم داد، بعد سرش را پایین انداخت و

همراهم را درآوردم و منتظر تلفن مشغول شد. من هم خیلی آهسته  تلفنش

ه چیز را توضیح بدهد. یم پیام بفرستد و همکه می خواهد برادانستم  شدم. می

پیامش آمد، یادم رفته بود صدای تلفنم را قطع کنم و صدای پیام خیلی طوالنی 

را روی زنگ پیامم  مد بوی ماه مدرسهباز آآهنگ چون تولدم اول مهر بود  بود،

گذاشته بودم. تلفنم خیلی وقت بود که به هم ریخته بود و هرکاری می کردم 

تالش بی وقفه صدا قطع  صدای پیام قطع نمی شد، باالخره بعد از چند ثانیه

برادر فربد ، پرستشباز کردم. نوشته بود: بیچاره شدیم  پیام را بدون معطلی شد، 
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است. خدا به دادمان د اخالق، خشک و مستبد خودش نیست، خیلی ب اصال شبیه

صدای نا آشنای مدیریت جدید را شنیدم که گفت: خانم... می توانم  " …برسد

شما عالوه بر تان را بی صدا کنید و توی کیف تان بگذارید؟  خواهش کنم تلفن

تان  حاال هم با این صداهای عجیب و هولناک تلفن ،دیر آمده اید اینکه روز اول

ندیده  شما جلسه را به هم ریخته اید. من تا به حال کارمندی به بی نظمینظم 

تمام کارمندان من به محض ورود به شرکت تلفن هایشان ام... بهتر است بدانید 

باید از تمام  ،این است که به محض ورودد. یکی از قوانین من را فراموش می کنن

اصال مهم نیست که خارج  دغدغه های بیرون از محیط کار رها شوید. برای من

از محیط کار چه بالیی سر خانواده و بقیه ی زندگیتان می آید، تا وقتی که اینجا 

شما، پر از رسیدگی کنید. من هم مثل  من هستید فقط باید به کارهای شرکت

 . منبه محض ورود همه چیز را فراموش می کنم لیو ،هستم دغدغه و نگرانی

دست جمعی کار می  تر و اطاق هایتوی دفاندان ی کارمدر کنار شما و بقیه 

 ی مختلفیهاکشور درنتایج درست و خوبی گرفته ام. من امروز هم به نم و تا ک

به  رعایت می کنند،که ژاپنی ها و آلمانی ها توی کار  یولی قوانین ،کار کرده ام
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ت انظرم از قوانین کشورهای دیگر کاربردی تر و بهتر است. شما باید تمام ساع

سریع و دستپاچه گوشیم را توی کیفم  "کاری تان را فقط در خدمت کار باشید. 

 او اصال به عذر خواهی "و خیلی آهسته گفتم: ببخشید. انداختم. با صدایی لرزان 

نکته ی مهم بعدی ظاهر و پوشش خانم هایی است  من اعتنایی نکرد و گفت:

این شرکت کار می کنند. به هیچ عنوان دلم نمی خواهد پوشش نا مناسب  درکه 

های مهم انتخاب ننده اطرافم ببینم. یکی از معیارو ز روشنو یا رنگ موهای 

درگیر کار فقط باید فکرشان  . خانم هاسادگی آنهاست ،خانم ها در این شرکت

وه ی آرایش شان و و نحرنگ م در موردهم  نه اینکه دائما بخواهند با .باشد

. کار تنها موضوع صحبت در این شرکت است. ما وقتی برای تلف مشورت کنند

ما بیش از نود درصد از بیلبورد های تهران شرکت  کردن در این شرکت نداریم.

انحصار بیلبوردهای سازمان های دولتی را هم به تازگی را در اختیار دارد، حتی 

مان را برای زیبا سازی شهر به کار بگیریم.  رژیوقت و انگرفته ایم، پس باید تمام 

ما برای  غاتی داخلی نمی شود. بیشترین تالشلبورد و یا تبلییکار ما محدود به ب

گرفتن تبلیغات برون مرزی است. من با تکیه بر سابقه ی چندین ساله ی کار با 
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م دوستان زیادی ه اتوانست و حتی اعراب کشورهای مختلف، ترک ها و اروپایی ها

، همین مدت کوتاهی که برگشته ام در .پیدا کنم فضای تبلیغات بین المللدر 

ن به . مبوده اند پروژه های داخلیخیلی بیشتر از  پروژه های خارجی شرکت

م که می توانم تمام دنیای تبلیغات را توی مشتم بگیرم. کارم ایمان دارم و مطمئن

باالتر ببرید. از آقای فربد شکیبا  راتان ح سوادشما هم انتظار دارم که سطپس از 

اما برای من  ،شنیده ام که همگی شما فوق لیسانس گرافیک و عکاسی هستید

دوست صمیمی  ،برایم مهم نیستکه همینطور  اصال مهم نیستند. ارک تانمد

پس انتظار دارم  ،من از نظر مالی شما را از صفر به صد می رسانم .ایشان هستید

ها را ارائه بدهید. اگر کاربهترین  ،شما هم مثل نیروهای فوق تخصص خودم

 این همکاری ادامه پیدا نخواهد کرد.  آورده نکنید،انتظارم را بر

چندین لحن او به قدری قاطع بود که عرق سرد روی پیشانیم نشست. بعد از  "

، مثل تند و کوبنده ی کاریسال بیخیالی و شاد زندگی کردن حاال این لحن 

. ..سیلی محکمی بود که مرا از خوابی زیبا بیدار کرد و به دنیای واقعی انداخت

مان نبود. تپش  ی که فربد رییسه اواقعی کار کردن توی جو خشک اداردنیای 
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... !صدای فربد را شنیدم که گفت: به من و دوستانم ایمان داشته باش ،قلب گرفتم

من در ابتدای هر همکاری اما صدای برادرش بلند تر و خشن تر از قبل گفت:  "

من بر بی ایمانی گذاشته می شود.  بنیان کار .فربد جان آدم بی ایمانی هستم

م ترس حس می کرد "بچه ها و تیم کاری تو باید خودشان را به من ثابت کنند. 

او هم وحشت زده  ،افتاداب سهر و وحشت تمام سراپایم را لرزاند. دوباره نگاهم به

 تان اینقدر تند کارمندان ساکت نماند و گفت: شما با تمامسهراب ی ول ..بود.

ی صدا "رفتار می کنید یا چون ما آشنا هستیم شامل این بی ایمانی می شویم؟ 

بروید و از تک  حاالنسی گفت: می توانید همین کابدون هیچ تغییر فرا ریاست

تک کارمندانم بپرسید که روز اول همین صحبت ها را شنیده اند یا نه. من کارم 

را به خاطر دوستی و رودر بایستی به خطر نمی اندازم. روز اول اتمام حجتم را 

من مثل  از صفر شروع کنم. فربدمثل سال مجبور نشوم  چندبعد از  تامی کنم 

 " کارکنانم زندگی و اموالم را به خطر نمی اندازم.ایشان با اعتماد نا به جا به 

درست شنیدم؟ . غم و دل آشوبه ام را به حداکثر رساند ،فربد انمشت شدن دست

زخم زبان میزد؟ ما مثل بچه های بی ادب و بی هنری بودیم که به او  برادر فربد
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ام همیشه باعث سرافکندگی پدرمان می شدیم. فربد فقط دوستم نبود، خانواده 

  بود... دار و ندارمبعد از عمو جاویدم تمام بود، عزیزم بود، 

نگاهم روی ربد نیرویی عجیبی در من جان گرفت. فاع از فدحس کردم برای 

مجبور  ی عزیز ما،اگر فربد شکیبا گفتم: ده وثابت مان ،دست مشت شده ی فربد

ا به جای او به ما نبوده است. اگر اعتماد ن ند، به خاطراز صفر شروع ک ه استشد

جامعه و روی کار  اقتصادیبد به خاطر اوضاع ما به این روز دچار شده ایم فقط 

شماست که با قیمت های پایین و عرضه ی شرکت آمدن شرکتهای بزرگی مثل 

خودتان گرفته  پر و بالمام مشتری های تهران را زیر کارهای فوق حرفه ای ت

تحت پوشش بیلبوردهای تهران از بیش از نود درصد من شنیدم که گفتید  .اید

زحمت اجرایشان را بر دوش  شما اکثر پروژه های دولتی را هم که شماست و

فربد پس چه کاری برای شرکتهای کوچکی مثل ما باقی می ماند؟  می کشید...

تقصیر ما نیست که  اما ،ین گرافیست های تهران هستیمبهتر جزو و همه ی ما

د با رابطه هایی یشاید شما بتوان .ند بازی شده استتوی تهران دچار با نماکار

های تمام آسیا و اروپا را پروژه  ،بزرگ، برای پولشویی و این نوع کارهای مزخرف
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ولی ما فقط یک شرکت کوچک با روزی حالل بودیم که هیچ رابطه و  بگیرید.

 آشنایی نداشتیم. 

بعد ناگهان صدای خنده ی ترسناک و  ،ه سکوت دفتر را فرا گرفتچند لحظ "

ورم و او را نگاه کنم گوش اال بیآبلند برادر فربد که هنوز نتوانسته بودم سرم را ب

دلیل قهقهه زد و بعد  می فهمیدم علت خنده اش چیست. بی. نهایم را پر کرد

خنده اش هم بی دلیل متوقف شد... از گوشه ی چشم دیدم که تا کمر روی میز 

نگاه کرد. به خودم  ،نشسته بودم آقای شکیباخم شد و به من که در میان فربد و 

چشم هایم را باال آوردم تا او را ببینم.  ،م و بدون آنکه سرم را بلند کنمرات دادج

نم خالی شد. ... تمام ذهندبه او افتاد نفس هایم متوقف شد مهبه محض اینکه نگا

توی پارک  ،بلند کرد و به چند روز قبل از روی صندلیم رامثل اینکه یک نفر م

، حامی لعنتی فالوده ی زغال اخته یدوباره کرد.  ابصادقیه پرت فلکه ی اول

و گفت:  اندچند ضربه با کف دست روی میز کوب ... از دستم افتاد!قلب بانوان

را دوباره نشنوم. این صدا کابوسم ت صدایکاش می توانستم گوش هایم را ببرم و 

چند روز پیش گفتی جادوگری  د.ک لحظه از گوش هایم بیرون نمی رویشده و 
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بطه های غیر قانونی متهم می پولشویی و را مرا به زشت هستم و حاال هم که

توی همین میکروفون روی  ازی. دلت می خواهد صدای ضبط شده ات را کن

شکایت کنم؟ اگر چند روز  ،بابت این تهمت های نا به جااز تو م و یزت بردارم

بی خیال اینجا نمی نشستی پررو و قبل جوابت را درست می دادم حاال اینقدر 

دنیا  بودن و کوچک من همیشه به گِرد دی.کرنمی  با من بی ادبانه صحبتو 

اعتقاد داشته و دارم. باید حدس می زدم اینهمه صداهای ناهنجار و بی نظمی 

عد ی به افقط از یک نفر بر می آید. چطور جرات کرد ،توی کل این شهر بزرگ

 پایت را اینجا بگذاری؟  از آن حرکات دیوانه وار و زشت،

خورد  تاباش به قدری تند و عصبی از روی صندلی اش بلند شد که صندلی  "

. چرا اینقدر بدشانس بودم؟ چرا ایجاد کردافتاد و صدای هولناکی  از پشت سرو 

از جا پریدم و گفتم: به چه بخت من را با نخ شوم و سیاه رنگ بافته بودند؟ 

 که نمی دانستم اینجا برای شماست... بابت آنروز من واقعا... چیزی قسم بخورم 

مثل پرش بود خودش را به من بیشتر با یک قدم بزرگ که  ،خیلی عصبی بود "

ودند به قدری گشاد شده برنگش رساند، نفس نمی کشید. چشم های خاکستری 
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یند. انگشت اشاره اش را به طرف من نشانه رفت که نزدیک بود از حدقه در بیآ

... مگر نگفتی دعا می کنی که دیگر جادوگر زشتی مثل من باش و گفت: ساکت

تا  ؟ آمده اییاینجا رساندبه همه تاخیر خودت را با این را نبینی؟ پس چرا امروز

، های جست و جوی اینترنتتوی هر کدام از موتور؟ به من تهمت پول شویی بزنی

لی گرافیک و تبلیغات من دارنده ی جوایز بین المل .دنرا بزنی عکسم را میآورنام م

می گفتی ندارم. تو رابطه ای با پول شویی و مزخرفاتی که گونه هستم و هیچ

ته ای و فقط دستت گرف ،همراه عنوان تلفنبه با آن گوشت کوبی که توانستی 

توی اینترنت داشته  ییجستجو ،می آید از آن بیرون و ناهنجار صداهای مضحک

  ...یرا اینجا بگذار بعد قدم نحست و باشی

ما توی  که کردم و گفتم: به خدا قسم بدون فکر و با ترس صحبتش را قطع "

این مملکت برای هر قرار مالقاتی اینترنت را چک نمی کنیم... من اصال نمی 

بار دیگر انگشت اشاره اش را به سمتم گرفت و گفت: ساکت  "دانستم که... 

می دانی آنروز با آن کار مسخره ات باش... دلم نمی خواهد صدایت را بشنوم. 

دیده  ات راکه رفتار بی ادبانه تمام کسانی توی پارک چه بالیی سر من آوردی؟ 
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چون نشان میدادند و با صدایی که بشنوم می گفتند به هم را با انگشت م بودند

می دانی این برای من که  ...آمده شچنین بالیی سر ،مزاحم یک خانم شده

توی تمام و کمال اینهمه مقام و موقعیت دارم چه معنایی دارد؟ تقریبا آبرویم را 

توانستم لباس فروشی با می بعد هم چون آن اطراف ن بردی.آن پارک لعنتی 

شدم یکی از پول ساز ترین مجبور ، و اعصابم به هم ریخته بود کیفیتی پیدا کنم

 قرار دادمبیاندازم.  هم بزنم و به تعویق هایم را به خاطر خراب کاری تو بهقرارداد

به آنجا آمده  کردم و هایم را رهاچند ساعت زودتر کاربه قدری برایم مهم بود که 

تبلیغ بزرگترین و قدرتمندترین صرافی تهران را به خاطر دیوانه بازی تو از  .بودم

بینیم. فکر کنم خدا آنروز گفتم برو دعا کن که هرگز همدیگر را ندست دادم. 

 ی احمقی مثل تو گوش نمی دهد. هم به دعا

توی دنیایی که همه با خیال  ،چه کار کرده بودم؟ راست می گفت ...ای وای "

 ،ندرگز تاوان کارهایشان را پس نمی دادند و هت در حق دیگران ظلم می کردراح

از هم من با این گناه مسخره دچار عقوبتی هولناک شده بودم. شاید واقعا خدا 

خوشش  ،درن ها بی بهانه به مردم حمله می کاحمقی مثل من که توی خیابا
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اد، صدا بیرون دبا دوباره خواستم چیزی بگویم که اینبار نفسش را . دمنمی آ

تا آخر عمرت جلوی چشم  سعی کرد صدایش را آرام نگه دارد و به سختی گفت:

صدایت  قیافه ات را ببینم و یا دلم نمی خواهد متا آخر عمر !های من ظاهر نشو

 فهمیدی؟  را بشنوم.

پدرش که تقریبا دهانشان از شدت بعد خیلی متین و موقر به طرف فربد و  "

می خواهم ولی نمی  ... من عذرشکیبا تعجب باز مانده بود برگشت و گفت: بابا

نمی توانم چنین  یر نباش چون واقعااز من دلگ انم با این تیم کار کنم. فربدتو

فربد هم سریع بلند شد و بازوی او را گرفت و  "آدمی را اطرافم تحمل کنم. 

می از کجا  ...مرا سبحانیِ  پرستش ؟ توکیارشری می کنی گفت: چرا اینطو

دوباره به طرف  ،به سوال فربد دادن اما این شخص به جای جواب "ناسی؟ ش

از سبحانی.  پرستشمن برگشت و گفت: حاال اسمت را هم متوجه شده ام خانم 

 کنی.میشرکت های تبلیغاتی کار  ین که برایببو رویا به بعد فقط توی خواب  این

لیستهای همکاری خط بزنم. پس شم را می کنم که نامت را از چون من تمام تال

و  یا اسمت را عوض کن که برایت بی فائده خواهد بود و یا اینکه از تهران برو
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بعد به طرف فربد برگشت و گفت: فکر کنم چند روز قبل  " .شغلت را عوض کن

نم در غیر اینصورت از گفتی که باید تمام این بچه ها را یک جا استخدام ک

ب خُ  را پس نمی دهی. شکیباو اموال بابا ات دست بر نمی داریشرکت مسخره 

به غیر  .... همه ی این بچه ها و خودتفربد من یک معامله با تو می کنم ...پس

می توانید با باالترین حقوق اینجا استخدام شوید و از  ،از این دیوانه ی خطرناک

فقط به شرطی که این موجود هرگز  .اینجا بهره مند شویددر تمام مزایای کار 

  عبور نکند. ،از صد فرسخی شرکت من

و  ود پیشانی اش پر از خطوط عمیقبعد دوباره با خشمی که باعث شده ب "

کرد. چطور توانسته بودم با حماقتم این همه جذابیت  ، مرا براندازشود عمودی

و با حرف  مثل اینکه هنوز از خشم تخلیه نشده بود  ی کنم؟انرا ناراحت و عصب

در سکوت فقط چند باری انگشت چون  .می توانست اعصابش را آرام کندزدن ن

فربد بین من و او ایستاد و . تکان دادبرایم ی تهدید اشاره اش را توی هوا به معن

ولی اگر یادت  ،استمن افتاده  پرستشِگفت: من نمی دانم چه اتفاقی بین تو و 

هایم ایستادم و او ی پا روی پنجه آرام "بود.  همه یا هیچکس ،باشد شرط من
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رک ته م، مثل همان روز اول توی پاباریک فربد نگاه کن را از باالی شانه های

ی مرتب داشت. چشم های خاکستری اش به قدری خشمگین بودند که یریشها

ل اینکه حرف فربد کبریتی بود به مثحالت ببری زخمی را برایم تداعی می کرد. 

یادی با فر و به در اشاره کرد ،شانه هایش را باال انداخت ... وجود اوانبار باروتِ 

جلوی چشم خودت و گروهت هرچه زودتر از  !فرو خورده گفت: پس به سالمت

. اتاق را ترک کردشد، از ما رو برگرداند و طوفانی عظیم  او مثل ". من دور شوید

از جا  ،شرکت افراد ی که فکر کنم همه بستمحکم پشت سرش  را طوری در

د. بچه ها آمدند و دورم را گرفتنا نا امیدی روی صندلی ام نشستم. پریدند. ب

چه وقت  ،ما کیارشجان، شما و  پرستش آقای شکیبا کنارم خم شد و گفت:

چرا به او  افتاده است؟ دونفرهمدیگر را مالقات کرده اید؟ چه اتفاقی بین شما 

ولناک شوکه هنوز از این برخورد ه " توهین کردی و گفتی پولشویی می کند؟

 بودم. 

دستانم گرفتم و گفتم: کمتر از یک هفته ی قبل او را توی پارک  صورتم را توی

ت و باقی مانده ی فلکه ی اول صادقیه دیدم... ناخودآگاه اعصابم را به هم ریخ
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ولی ماجرای پولشویی را فقط به عنوان یختم. ام را روی یقه ی کتش ر فالوده

مطرح کردم... چون او با حرفهایش فربد را اذیت کرد، من  ی در دفاع از فربدمثال

فربد کنارم خم شد و فقط آهسته نامم  "هم ناخودآگاه خواستم او را اذیت کنم.

له گفت: ای بابا... پس آن مردک بیچاره ای که مورد حم بهزاد کرد.می را زمزمه 

صورتم را از حصار  "بود؟  برادر فربدهمین  ه بود،پاشی ات قرار گرفت ی فالوده

ماهور گفت: الهی برایت  دستانم رها نکردم فقط با تکان سر پاسخ مثبت دادم.

سهراب گفت: شانس آوردیم  " نقدر بدشانس هستی عزیزدلم؟بمیرم، چرا تو ای

در غیر اینصورت از کشور اخراج می شدیم.  ،بد شانس تر از این حرف ها نیست

کارکردن توی  شیرین گفت: در هر حال که ما اینجا استخدام نمی شدیم. "

پدر فربد کنار گوشم گفت:  ".  به شکل و قیافه ما نمیآیداصال چنین شرکتی

آینده ی تمام این بچه ها  خواهی.بمعذرت  کیارشجان باید بروی و از  پرستش

از  پرستشفربد غرید و گفت:  "به خصوص من و پسرم در دستان تو است... 

ما و چه رفتار زشتی با  کیارشبابا مگر ندیدی هیچکس عذر خواهی نمی کند. 

عصبی  این آدمرا دوباره به کام  پرستشمی آید  چه طور دلت ؟شتدا پرستش
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 ؟عصبانیت گفت: پس می گویی چه کار کنیم پدر فربد با "و دیوانه بیاندازی؟ 

به خاطر گناه یک نفر دیگر تمام زندگی مان را به باد بدهیم؟ خودت که بهتر از 

را نبخشد اجازه ی هیچ  پرستشچقدر کینه ای است. تا  کیارشمن می دانی 

فربد عصبی تر از قبل در حالیکه سعی می کرد  "کاری به من و تو نمی دهد. 

... من بمیرم هم اجازه نمی دهم !ین نگه دارد گفت: به جهنمصدایش را پای

 پرستشخواهی غرور  تو نمی چونپدرش گفت:  " کند. از او عذر خواهی پرستش

م را پایین انباالخره دست "؟ فربدباید جریمه اش را بدهم من پس لکه دار بشود 

به خاطر  ،جان پرستشکنارم زانو زد و گفت: فربد نگاه کردم. او آوردم و به پدر 

خواهی کن. باور  عذر کیارشبرو از  ،خورده ایم بلند شو نان و نمکی که با هم

درست کنم و برای م تا وامی ه ابانک گذاشت در رهنکن من تمام زندگی ام را 

یک  با م. حاال که شرکت فربد ورشکست شده است، منراه بیاندازفربد شرکت 

فقط  از مال دنیا می دانی من بهتر از همه مانده ام. تو کهتنها دنیا قسط و بدهی 

زندگی می کنیم، آن یکی هم که در  خانه دارم، توی یکی خودم و زنمدو همین 

 قسم می خورم که . باور کن به جان همین یک بچه امه امتشاگذاختیار فربد 
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به دادم نرسد، خودم و زن بیچاره  کیارش. اگر بانک است در رهن هر دو خانه ام

را می شناسم که چقدر بد کینه  کیارشمستاجر شویم. من  آخر عمری بایدام 

یشه ی من را می خشکاند. است... اگر با تو بد باشد و فربد هم از تو دفاع کند، ر

. بلند شو دخترم، برو بدهی هایم کمک بگیرم.. می خواستم از او برای تسویه ی

بلند از زمین او را به زور فربد شانه ی پدرش را گرفت،  " خواهی کن. از او عذر

بدهی  یمن خودم راهی برای تسویه  !و گفت: بابا خواهش می کنم بس کن کرد

 ستدلم می خوا "بردار. پرستشها پیدا می کنم. خواهش می کنم دست از سر 

این چه کاری بود که من صدایم به جای خودم گفت:  از شدت خجالت بمیرم.

 ،با یک دیوانگی من این اندازه کوچک باشد. کردم؟ اصال فکر نمی کردم دنیا

ید باالترین پایه حقوق را داشته می توان اشمزندگی همه ی شما خراب شد... 

یک دنیا پیشنهاد  ،انجام بدهیده یکی از پروژه های اینجا را به محض اینک .باشید

چنین نباید  دریافت می کنید. آقای شکیبا... من واقعا شرمنده هستم. یکار

اما باور کنید یک درصد هم  ،میشدم تانباعث شرمندگی  ی انجام می دادم وکار

ید. م اینقدر آشنا از کار در می آرا که اذیت می کناحتمال نمی دادم اولین نفری 
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و بچه ها نگاه کردم و به فربد  " شما ناراحت نباشید. حتما جبران می کنم،

اینجا بمانید و کارتان را انجام بدهید. من هم همانطور که او می  گفتم: شما

شیرین گفت: ما که بدون تو اینجا  "خواهد از صد فرسخی اینجا عبور نمی کنم. 

ه بهزاد گفت: بهتر است از خیر این کار بگذریم، در هر حال نگا "نمی مانیم. 

. بهتر فربد می داند ا را دلیل ورشکستگیو م برادر فربد نسبت به ما خوب نیست

و  وسایلم را از روی میز برداشتسهراب هم  "است هرچه زودتر از اینجا برویم. 

تیم با اخالق برادر فربد سدر هر حال ما نمی توان ،ست می گویدگفت: بهزاد در

پدر فربد ناامیدانه گفت: اگر  "پس بهتر است تا دیر نشده برویم.  ،ییمکنار بیآ

 پس نمی دهد...  به من را فربد ساختمان ،نجا برویدر از ایشما باز بیکا

را جلوی لحظه آرام باش و اینقدر آبروی میک  لطفافربد کالفه شد و گفت: بابا  "

خواهش می کنم ت را پس می دهم. من همین امروز ساختمان !انم نبردوست

خودت چه کار می پس و گفت:  پدر فربد اصال آرام نمی شد "نباش.  نگران

کار کن. او ببیند تو هم توی شرکتش  کیارشکنی؟ حداقل تو اینجا بمان و با 

 ناراحت می شود.  بیشترنمانده ای 
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ند. بی حوصله افتاده ا پایین بود. حس می کردم شانه هایش کالفهفربد خیلی  "

میروم کارگری  نمی کنم.گفت: نگران نباش بابا... من بدون دوستانم اینجا کار 

هرچه  قسط ها و بدهی هایی که به خاطر من، گریبانت را گرفته اندو  می کنم

 پدر فربد باز عصبی شد و گفت: تو دیوانه شده ای فربد... "تسویه می کنم.  زودتر

د، حقوق و مزایای ید اینجا بمانیمی توان پرستشدوستانت به غیر از  خودت و

 پرستشتان بزنید؟ برای  اهید لگد به بختاینجا خیلی خوب است. چرا می خو

انت را می شناسم می کنم. من سالهاست که دوستپیدا هم خودم یک کار خوب 

تو و ماهور نمی  جان، شان هستند. بهزاددرگیر زندگی  چقدر و می دانم که

نمی خواهید ازدواج کنید؟  ،خواهید سر و سامان بگیرید؟ سی سالتان شده است

زندگی کنی؟  پرستشتوی خانه ی عموی بدون اجاره ی توانی سهراب تو تا کی م

 ،ای خودت خانه بخری؟ شیرین جانیی و برخواهی از این وضع در بیآ نمی

تو نمی خواهی زودتر از زیر بار منت خانواده ات رها شوی و برای خودت  ،دخترم

داشته باشی؟ تا چند سال دیگر می توانی توی خانه ی پدر و مستقل خانه ای 

 ...استگارهایی که برایت در نظر می گیرند را رد کنی؟ومادرت زندگی کنی و خ
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توی این اوضاع بد اقتصادی کجا  این کار برای همه ی شما سکوی پرواز است.

 "می توانید کاری پیدا کنید که پایه حقوقی باالی پنج میلیون داشته باشد. 

ممنونیم  ه ی ما از تو، همخان فربد یشیرین به طرف فربد برگشت و گفت: آقا

سهراب هم  "در میان گذاشته ای.  پدرتهای دوستانه ی ما را با که تمام راز

گفت: برای همین است که آقای شکیبا و پسر ناتنی شان فکر می کنند ما یک 

فربد خشمگین  "مشت بیچاره هستیم که تیشه به ریشه ی زندگی شان زده ایم. 

پدر فربد  "ن این اطالعات را به تو داده ام؟ به طرف پدرش برگشت و گفت: بابا م

ن چه می م. ممتاسفد و گفت: واقعا برای همه ی شما سری با تاسف تکان دا

چه می شنوید؟ چرا منظور من را درک نمی کنید؟ نخیر فربد این  گویم و شما

خودم بعد از اینهمه سال همکاری با شما این  ،به من نداده است اطالعات را

. شما دوستان پسر من هستید و او تمام زندگیش را برای موضوعات را فهمیده ام

من حق داشتم بفهمم شما از چه خانواده پس شما سرمایه گذاری کرده است. 

شما درست می گویید، ماهور گفت:  "ای هستید و چطور زندگی می کنید. 

است، اما مطمئن باشید  سرمایه گذاری کردهدگیش را برای ما تمام زنپسرتان 
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پدر فربد وقت را از دست  "ما هم یک روز محبت های او را جبران خواهیم کرد. 

همین امروز  ،نداد و گفت: روزی که قرار است محبت های او را جبران کنید

این کارتان است. توی این شرکت بمانید و نگذارید او هم از اینجا برود. فقط با 

فربد دستی به صورتش کشید و گفت:  "محبت های فربد را جبران می کنید. 

ر تمام این بچه ها هم بمانند، اگمطمئن باش ... !بابا خواهش می کنم تمامش کن

 ،یاندازه ی کافی آبروی من را برد. بابا امروز به اینجا نمی مانم پرستشمن بدون 

بگذار ما برویم. من قول می دهم که از این ماه اجازه ندهم شما به تنهایی قرض 

 نید. ها را پرداخت کبدهی ها و 

جلوی بقیه هم پشت سر او به راه افتادند. پدر فربد  بعد بدون خداحافظی رفت، "

بمانند و فربد را هم  که ها می خواستتمام بچه ها را می گرفت و بازهم از آنراه 

سکوت دفتر را ترک ولی بچه ها با شرمندگی و  نگه دارند.این شرکت وی ت

خارج اتاق  کردند. باالخره من هم بلند شدم، سرم را پایین انداختم و خواستم از

کنم با فربد جان خواهش می  پرستششوم که جلوی من را هم گرفت و گفت: 

انم که فقط تو می توانی او را ید و همین جا کار کند. می دصحبت کن که بیآ
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تمام  ...هر لحظه بیشتر شرمنده می شدم و به سختی گفتم: چشم "ی کنی. راض

تالشم را می کنم ولی فکر نکنم کاری از دست من هم بر بیاید. خودتان که فربد 

کنار هم  شما را وقف ما کرده تا او تمام زندگی خودش و ،را بهتر می شناسید

 . کار کنیمبمانیم و 

عصبی شد و گفت: پسر من برای رفیق بازی هایش فقط اینبار خیلی  پدر فربد "

تو که میشه فکر می کردم ... من هپرستشهم تو هستی  یک دلیل دارد و آن

از شادی تمام شهر  من ،فربد بخواهد با تو ازدواج کند روزیی و اگر یک فرشته ا

فربد هرگز حرکتی  می کردم.هش با تعجب نگا " ...ولی را برایتان آذین می بندم

ازدواج کنیم.  باهمبخواهیم  نکرده بود که کسی بخواهد فکر کند ما ممکن است

پدر فربد رشته ی افکارم را با صدای خشمگین اش  !بین من و فربد چیزی نبود

امروز به من ثابت شد که تو اصال آن فرشته ای که نشان می برید و ادامه داد: 

و به دیگران توهین  داند که توی خیابان ها راه میافتیمی دهی نیستی. عمویت 

. تازه به جای نداردی می کنی؟ این کار تو واقعا برای من هیچ دلیل و توجیح

، سکوت می کنی و از اینکه پسر احمق من به خاطر تو دست از کار عذر خواهی
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بازهم سرت را پایین انداخته ای تا فربد  .شده ایال هم خوشح ندگی کشیدهو ز

به باد بدهد. باید در اولین فرصت به دیدن عمویت  رابه خاطر تو زندگی اش 

د که بچه بروم و از او بخواهم که توی تعلیم و تربیت تو بیشتر دقت کند، هرچن

بیچاره هم حریف یک دختر چموش سی ساله  نیستی و فکر نکنم آقای دکتر

ولی من الل شده بودم... کرد میدلش می خواست به من که هر توهینی  "بشود. 

چرا فکر می کرد علت تمام رفیق بازی های فربد و محبت هایش در حق تمام 

روزی از راه می رسد که من و فربد خیال می کرد چرا ؟ من هستمفقط  ،بچه ها

رابطه ی  چرا بعد از اینهمه سال متوجه نشده بود که با هم ازدواج می کنیم؟

 ،من و فربد هیچ فرقی با بقیه ی بچه ها ندارد؟ خیلی عصبی و خشمگین بود

ولی من در برابر اینهمه خشم او فقط گفتم: رفتارها و محبت های فربد فقط به 

گذشتگی می کند. می دانم رفتارم با پسر  او برای همه از خود ند،خاطر من نیست

بیشتر و ایشان اعصابم را  م خوب نبودولی من آنروز حال ،ناتنی تان درست نبود

به هم ریختند. به همین خاطر با هم دعوایی کوچک کردیم، فکر نمی کردم این 

کارم چنین عواقب بزرگی داشته باشد. شما هم ممکن است در طی روز با صد 
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نباید چنین عقوبتی به سراغتان نفر بحث تان شود ولی به خاطر این بحث ها 

به خاطر یک بحث و مشاجره  من عه از خشم لرزید و گفت: ولیدف او این "ید. بیآ

یلی وسواسی و خ ،من کیارش ..پرتاب نمی کنم. فالودهی کوچک به طرف مردم 

وحی شده و بچگی با مرگ پدر و مادرش دچار ضربه ی ر سخت گیر است. او در

اشتی توی محیطی حق ند اصال تو وسواسی شدید گریبانش را گرفته است.

تازه فرض را بر این می گذاریم  تنها بود به او آسیب برسانی. وقتی که ،ناشناس

مروزت چه بهانه ای اولی برای تهمت های  ،که آنروز هر دو نفرتان مقصر بودید

  می توانی بتراشی؟ امروز چرا به او تهمت پولشویی و فساد مالی زدی؟

ساد مالی زده به او تهمت فبا تعجب نگاهش کردم و گفتم: طوری می گویید  "

من  .مثل اینکه از او با تهمت پولشویی به پلیس بین الملل شکایت کرده ام ،ام

خواستم بگویم او می تواند مثل هزاران شرکت بزرگ دیگر با استفاده می فقط 

... شتاز رابطه، وام های میلیاردی بگیرد ولی شرکت کوچک ما چنین توانایی ندا

 ،به پسرتان صحبت می کنیدمن در مورد آنروز هم باز طوری از آسیب رساندن 

 ... باور کنیدپاشیده ام. آقای شکیبااسید روی او  می کند من خیالنداند  هرکه
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ولی  ،حرفم را قطع کرد و گفت: تو بگو یک قطره فالوده "من فقط چند قطره... 

. برای آخرین پرستشفرقی با اسید پاشی ندارد  ،من کیارشدر حق  وت این کار

خواهی کنی و  عذر ،من کیارشبار از تو می خواهم که هرچه زودتر بروی و از 

رت عمو جاویدت را مجبور می زندگی فربد را به خطر نیاندازی. در غیر اینصو

 به جای تو معذرت خواهی کند.  کنم که

آمد. تمام جانم آتش گرفت، سعی از اینهمه بی منطق بودن او خونم به جوش  "

گفتم: و کالمی ام را حفظ کنم احترام می کردم با فشردن دندان هایم روی هم 

تان اصال  کیارشرا با عمویم تهدید کنید. خودتان دیدید که ارید مشما حق ند

از این همه توهین و تحقیر های شما و ه ی صحبت نمی دهد. من به من اجاز

اعصابم را به هم کتش فالوده پاشیدم چون  ه ام. رویپسر ناتنی تان خسته شد

و نه دلم می خواهد شما برای  دارمفربد کاری با . از این به بعد هم نه ریخت

 ویزیت همسرتان با عمویم تماس بگیرید. خداحافظ... 

خونم را به جوش آورده  ،تنها خط قرمز من عمو جاویدم بود و او با تهدید عمو "

بود. از دفتر خارج شدم و اینبار من در دفتر را طوری محکم بستم که تمام 
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به من چشم  کارمندانی که آن اطراف بودند سرشان را بلند کرده و با تعجب

بچه ها جلوی در ایستاده بودند و با هم صحبت  . از ساختمان خارج شدم،دوختند

  .شیرین و ماهور را کنار زدم ،بودم کردند. هنوز عصبی و ناراحتمی 

من از فردا برای خودم کار پیدا  ...روبه روی فربد ایستادم و گفتم: فربد شکیبا

گرفته ای و به من داده ای را این سالها از پدرت که می کنم و تمام حقوقی را 

و رفاقتت با من  پس می دهم. از این به بعد هم خواهش می کنم به خاطر من

هم این ده سال هیچ توقعی از تو نداشتم و حاال هیچ قدمی برندار! من در تمام 

وز از پس زندگی ام بکشم. من از امر بر دوشتنها بار اینهمه منت را نمی توانم 

به این  خواهش می کنم به خاطر من کاراز تو و بقیه ی بچه ها هم  ،بر میآیم

د. حوصله ی گله و شکایت های پدرت را ندارم فربخوبی را از دست ندهید. من 

 . ودنش ن پیدایتم اطراف از این به بعدبهتر است  پس

؟ چرا اینقدر پرستششده  عجب نگاهم می کردند. فربد گفت: چههمه با ت "

بودم، یک قدم  ناراحت شدهخیلی  "ی زده است؟ بد حرف بابامعصبانی هستی؟ 

جا کار نکنی، به طرفش برداشتم و گفتم: بله تهدیدم کرد که اگر تو برنگردی و این
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غم توی چشم های مهربان  "خواهی از برادرت می آورد.  عمویم را برای عذر

رم را به من ببخش. من بدون تو ... پدپرستشریخت و گفت: ببخشید  سیاهش

و لطف  اینبار پوزخندی زدم و گفتم: "م. کننمی  عبوراین شرکت هم  کناراز 

 ،نمی خواهم به خاطر این محبت های مسخره ی تو !تمام کن ،رادر حق م کمک

فربد  ،... آرام باشپرستشو گفت:  کنارم ایستادسهراب  "عمویم شرمنده شود. 

تنها کسی است که  فربد اور کن. چرا با او بد رفتاری می کنی؟ بکه گناهی ندارد

 . بیشتر از همه ی ما ضرر کرده..

 با حرص به سمت سهراب چرخیدم و گفتم: می خواهی بگویی من ضرر نکردم؟ "

اینهمه بی احترامی و بد رفتاری ضرر نیست؟ چه کسی گفته ضرر فقط مالی 

 ،هما انجام دادهمه ی بابت تک تک کارهایی که پسرش برای پدر فربد  است؟

ما  اگر ما بیکار می مانیم؟ که گذاشت. واقعا به فربد چه ربطی داردسر من منت 

 کار نخواهیم باید چه کسی را ببینیم؟ 

خواهش می کنم آرام  پرستش سهراب را عقب کشید و گفت:بهزاد جلو آمد،  "

همین حرف او  "بروی مان را که توی دفتر بردی حاال حداقل اینجا... باش. آ
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من کافی بود و با خشم گفتم: من آبرویتان را بردم؟ تو  آتش زدن بیشتر برای

خیابان  وسطخودت دائما  یک نفر حق نداری از آبروریزی من صحبت کنی چون

 .ه حال دیده امبا مردم دعوایت می شود و بدرفتارترین مردی هستی که تا ب

امیدوارم یکی از کسانی که پشت فرمان ماشینت با آنها دعوا می کنی رییس 

 بگیری. امیدوارم عاقد را با ماهوره ای باشد که می خواهی وام ازدواجت شعب

م مسئول آزمایشگاهی باشد که برای امیدوار و ماهور را عقد نکند. تو وباشد 

بهزاد  آزمایشت بنویسدبرگه ی جواب و توی  ده آنجا می رویآزمایش ازدواج ب

 اخالقی نده که این بی معتاد به تمامی مواد مخدر. تو به من درس اخالقنفیسی 

پسرها  شیرین و ماهور "است.  ریشه دواندهن در مبا تو  دوست بودنبه خاطر 

ست می گوید بچه در پرستش. شیرین گفت: و با هم بغلم کردند را کنار زدند

توی خیابان با یک نفر دعوایمان  ممکن است اتفاق بیافتد که ی ما همه ها... برای

دستانش بهزاد  "زخم زبان بزنیم.  پرستشد باشیم و به نباید اینقدر نامر ،بشود

ولی  ،. من حرف اشتباهی زدمو گفت: ببخشید.. آوردبه حالت تسلیم باال را 

ای به جدیوانه شدم و  "حق ندارد با فربد دعوا کند. فربد گناه دارد...  پرستش
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های . محبت اتفاقا کامال حق با من استو گفتم:  بهزاد به طرف فربد برگشتم

یک آدم مزدور و مفت قا باعث شد که من امروز به چشم پدرش ن آای مزخرف

من حقوق و دستمزد کارکرد  ،ت بگوبه پدر ، لطفا. آقای فربد خانخور دیده شوم

و می توانستی به موقع  عرضه داشتیکمی فقط  اگرتو خودم را از تو گرفته ام و 

از پدرت  مجبور نمی شدی حقوق ما را ،شان بگیری پول پروژه ها را از صاحبان

ر فقط یکبار دیگر تو را در ضمن اگ پس سر من منت نگذارید. قرض بگیری،

نان و نمکی که با هم خوردیم را فراموش می کنم و چنان درسی  ،م ببینماطراف

 به تو می دهم که...

ش لرزیدند. چشمان سیاه های مردمک ش غمگین شدند وچشمان حس کردم "

اگر ماهور و شیرین مانعم نمی شدند می توانستم یقه اش را بگیرم و تمام خشمم 

 م. هرچه شیرین و ماهور دستانمخالی کن ممهربانهمیشه  دوسترا بر سر این 

تر می آمد. باالخره عقب می کشیدند، فربد یک قدم جلو مرا را می گرفتند و

... تمام این پرستشفت: ببخشید خودش را به یک قدمی ام رساند و آهسته گ

، ولی به اعصابت فشار غم و عصبانیتت را مشت کن و توی صورت من بکوبان
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من نمی توانم تو را آزار بدهم و باز هم راحت زندگی کنم. من  ... ببخشید.!ورنیآ

م تا تو خوشحال باشی. حاال که می گویی اشتباه ه اتمام این سال ها تالش کرد

تو عزیزتر از م را می پذیرم. اتم از مو باریکتر است و اشتباهم، من گردنه اکرد

 ... پرستشهستی  جانم

مثل اینکه  ،من هم آرام شدم کرد. ناخودآگاهاو مهربان بود و قلبم را ذوب می  "

ها باهم دعوا  همه آرام شدیم. سهراب شانه های فربد را گرفت و گفت: بچه

ستی ما از خیلی ولی دو ،فراوان استتوی این شهر حرفه ای و خوب کار ! کنیدن

چرا می خواهید به خاطر این مسخره بازی  ، پسو نابود نشده سختی ها گذشته

 ها دوستی مان را خراب کنید؟ 

شده بود. به من  وصلفربد اصال پلک نمی زد. نگاهمان با نخی محکم به هم  "

  !گفته بود عزیز تر از جانم

تبدیل به قطرات اشک شدند و با سرعت روی گونه  خشمم از بین رفت، تمام

ند. دلم نمی خواست از فربد چشم بردارم. به سختی نفس کشیدم و باریدهایم 

بروید و توی این هم شده،  خاطر دوستی مان بهخواهش می کنم گفتم: بچه ها 
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باشد.  شرکت کار کنید. من طاقت ندارم لعن و نفرین خانواده هایتان پشت سرم

می فهمی که پدرت ن واقعا . تومن نیآ سراغ . خواهش می کنم از این به بعدفربد..

دست از سر  فتم کهاپس التماست می کنم، به پاهایت می چقدر ناراحت است؟

را هم فراموش کن. نمی م فراموش کن، حتی اسمرا با من  من بردار. دوستی ات

بابت اینهمه سال خواهم تو و پدرت را اطراف خودم و عمویم ببینم. ممنون 

کاری انجام  بیشتر از اینقتی که به پای من ریختی، ولی خواهش می کنم ارف

شما می خواهم  همه یارد. از نده که کسی بخواهد به خاطرش سر من منت بگذ

خیر و مرا به ه برویتان را می برم. پس شما را بمن فقط آ ،را فراموش کنیدم

 سالمت!

 گلویم بغض را مهماناشک هایم را پاک کردم ولی چشم های فربد بیشتر  "

ه می ش را تا به حال اینقدر غمگین ندیده بودم. بین من و او چکرد. چشمان

بازهم می توانست مسخره ام کند و بگوید  گذشت که خودمان خبر نداشتیم؟

گفت:  این نم اشک توی چشم هایش برای من نیست؟ صدایش آرام تر از قبل

 من بدون تو چه کار کنم رفیق؟ 
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فربد بیچاره ام سنگدل  را نسبت بهم ،انم چرا حرفهای برادر و پدرشنمی د "

شانه هایم را با گریه باال انداختم و گفتم: هرکاری که دلت می خواهد  کرده بود!

 . سراغ من نیآفقط  .بکن

از این به ماهور و شیرین را کنار زدم و در حالیکه از آنها دور میشدم گفتم:  "

 د. بدون من بهترین کار دنیا منتظرتان است.آئییسراغ من نب هیچ کدامتانبعد 

شاید که کار توی شرکت را قبول و  ،باید آنها را از خودم برانم فکر می کردم "

من . نمی دانستم خودم بدون آنها چه کار کنم اما .پدر فربد را خوشحال کنند

 ،بار دیگر پدر و مادرم حسی داشتم مثل اینکهآدم فوق العاده وابسته ای بودم. 

اصال  تادند،افمی . اشک هایم با درد پایین و از ایران رفته بودندگذاشته  یمتنها

 ،از دکه ی روزنامه فروشیشوم و فردا صبح از خواب بیدار دلم نمی خواست 

یافه شاد و خندان دوستانم دنبال کاری بگردم که صبح ها ق به روزنامه بخرم و

با این افکار گریه ام بیشتر میشد. صدای قدم های تند کسی را پشت  .بینمرا ن

اگر فربد باشد همین  سرم شنیدم و بعد یک نفر آمد و شانه به شانه ام راه رفت.

 برگشتم را پاک کردم و به طرف کسیم. چشم هایم نخواهی می ک از او عذر حاال
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بود. اما... فربد نبود. سهراب بود که با من گام بر می داشت و شده که هم قدمم 

باز گریه ام شدت گرفت و با حرص گفتم: مگر نگفتم که  اصال نگاهم نمی کرد.

او بیخیال  "نمی خواهم هیچ کدامتان را ببینم؟ پس چرا دنبال من راه افتاده ای؟ 

است. م، خانه ام با تو مشترک رراحت نگاهم کرد و گفت: چاره ای نداولی نا

گلم... گفته باشم نمی توانی من را از خانه ام مجبور هستی تحملم کنی رفیق 

بیرون کنی در غیر اینصورت می روم و شکایت می کنم. من خانه ام را آسان 

از حرف  میان گریهدر  "حت بیرونم کنی. را خیلی که حاال تو ام بدست نیاورده

من هم به ناچار متوقف شدم.  ،ایستادبازویم را گرفت و های او خنده ام گرفت. او 

خنده هایم در میان گریه قطع شدند و در عوض با صدای بلند شروع به هق هق 

خواهش می کنم. تو که آقای شکیبا  ،... گریه نکنپرستشکردم. سهراب گفت: 

او از فربد هم مهربان تر است ولی فکر کنم  را بهتر از همه ی ما می شناسی.

رف هایش او را عصبی کرده اند. نباید از ح رده اند ووبدهی هایش به او فشار آ

من هم پسرم و دوستانش سرمایه ام را به باد می اگر ناراحت باشی. باور کن 

 همه گرفتاریدادند به همین اندازه خشمگین میشدم. حق فربد و پدرش این
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گریه ام اصال متوقف نمی شد و به سختی  "حق بده. هم به آنها  کمی، نیست

سهراب... باور کن من هم نمی  اما ،گفتم: خودم می دانم که حق آنها نیست

مرا نبینید  از فردا، شان سخت تر کنم. اگر شما و فربدخواهم اوضاع را برای

همه به این کار احتیاج دارید و رفتار من با برادر  میشود. شما بهتر تاناوضاع

بهتر است من اطرافتان نباشم تا بتوانید پس . ه استفربد مثل قتل عمد بود

و  کیف "تصمیم بگیرید و توی شرکت سرمد مشغول به کار بشوید. درست 

وسایلم هنوز دست سهراب بود. با آن هیکل درشت و مردانه اش، کیف زنانه ام 

انه اش جا به جا کرد و کمی مسخره بازی در آورد. حتی توی اینهمه را روی ش

و گفت:  او هم لبخند مهربانی زد درد و غم هم نمی توانستم به حرکات او نخندم.

کور به ما فکر نکن دختر خوب. بیا برویم... اینقدر گریه کرده ای که می ترسم 

. باور کن دیدن ول بکشمبه کتا خانه ی عمو جاوید شوی و من مجبور باشم تو را 

همیشه و و یا ندیدن تو هیچ تفاوتی توی تصمیم گیری ما ایجاد نمی کند. ما 

با هم کار می کنیم، پس بیخودی خودت  توی هر شرایطی کنار هم می مانیم و

پایش را توی این شرکت نمی  ،و ما را ناراحت نکن. فربد بیچاره هم بدون تو
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پس الزم نیست با او بدرفتاری کنی. اگر تو نبودی ما هیچ کدام با هم  ،گذارد

برایمان از خانواده ی مان هم م و پیش هم نمی ماندیم. پس تو یدوست نمی شد

برای  ". ون تو هیچ تصمیمی نمی گیریم عزیزمتر هستی و بد دوست داشتنی

تنها دلیلی که م را پاک کردم و گفتم: پدر فربد فکر می کند نصدمین بار چشما

فربد اینهمه برای ما رفاقت به خرج می دهد، من هستم. به نظر تو هم ممکن 

سهراب در حالیکه سعی می کرد جلوی  "فربد مرا دوست داشته باشد؟  است

گفت: نه جوجه اردک زشت... تو چرا اینقدر اعتماد  با تمسخر خنده اش را بگیرد

بعد با صدای  "به فربد بچسبانی؟  به نفست باال است؟ باز می خواهی خودت را

نباش سهراب... باور کن بلند خندید. به او دهان کجی کردم و گفتم: مسخره 

. اینهمه سال مهربان نگاهم می ندتسفربد خیلی مشکوک ه هایرفتار بعضی از

ا عرش آسمان می برد، حاال د و هر لحظه مرا با حرف های محبت آمیزش تکن

 منیاد کشید که علت تمام رفیق بازی های پسرش درش سرم داد و فرهم که پ

سهراب از شدت خنده خم  "اشتباه می کنم؟  فکر می کنی منهستم. تو بازهم 

به خدا خیلی بی جنبه هستی. فربد به من هم مهربان نگاه  پرستششد و گفت: 
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گونه ام را  حمی کند یعنی می خواهد با من هم ازدواج کند؟ حتی امروز صب

پاهایم را  "بچه با هم داشته باشیم.  بوسید پس حتما توی این فکر بود که چند

تو راست می گویی من احمق و بی  ،قبولبا حرص روی زمین کوبیدم و گفتم: 

استگاری کند بالیی به سرت وجنبه هستم. ولی اگر روزی روزگاری فربد از من خ

او خنده اش را  "زار گریه کنند.  می آورم که مرغ های آسمان به حالت زار

استگاری ات ویک سال دیگر به خاگر فربد تا وقف کرد و خیلی جدی گفت: مت

برقی جهیزیه ات را میخرم. ولی اگر نیامد... تو باید  ایلد من برایت تمام وسبیای

افتادم و بی  به راه "با حقوق خودت برایم کت و شلواری شیک بخری. قبول؟ 

ت و شلوار کپس چرا من باید برایت  ،که کت و شلوارنمی پوشی تو حوصله گفتم:

و گفت: باالخره شاید دوید و خودش را به من رساند سهراب  "بخرم دیوانه جان؟ 

تا یک سال دیگر بخواهم از کسی خواستگاری کنم و به کت و شلواری شیک 

با حرص به  "احتیاج داشته باشم پس خواهش می کنم این شرطم را قبول کن. 

سراپایش نگاه کردم و گفتم: می خواهی زن بگیری و او را هم بیاوری خانه ی 

به جای اینکه بروی و ی سهراب... هست پرروعمو زندگی کند؟ تو دیگر خیلی 
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بندی که  می ، شرطراضی کنیین دوست ترشیده ات ا د را برای ازدواج بافرب

واقعا که برای خودم با داشتن  فربد هرگز به ازدواج با من فکر هم نمی کند.

گفت: دوست لبخندی احمقانه زد و سهراب  " دوستانی مثل تو متاسف هستم.

همسر آینده ام را به خانه ی آقای دکتر مجبورم  اوال که من ترشیده ی من،

اگر  دوما .جاوید خان بیاورم چون او بدون من و همسر مهربانم تنها می ماند

امروزت او را کامال فراری دواج با تو را داشت با رفتار فربد یک درصد هم قصد از

یلی فربد باید خ ؟می خواستی پسر مردم را وسط خیابان کتک بزنی راچدادی... 

اگر  .ولی اشکالی ندارد، غصه نخور .احمق باشد که چنین زن بی اعصابی بگیرد

با همین اخالق افتضاحت خودم تو را  ،مانیبهمینطور ترشیده  تا چهل سالگی

 . قبول؟می گیرم

آذری ها پوستی روشن و  اغلباو مثل نگاهی به سراپایش انداختم، دوباره  " 

بینی قیافه اش فوق العاده با نمک بود و به دل می نشست.  موهایی بور داشت.

چهره اش را بی  ودر میان گونه هایش گم شده بود  باریک و کوچکی داشت که

عکس خواهر هایش را دیده بودم، خیلی به هم شباهت داشتند.  نقص می کرد.
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ش دختری زیبا می شد. حتی ابروها و مژه انسهراب هم اگر پسر نبود مثل خواهر

هایش هم بور بودند و چشمانی به رنگ عسلی روشن داشت. پسر محجوب سال 

و دکمه ی  بی نهایت کوتاه نگه می داشتاول دانشگاه که هر ماه موهایش را 

پیراهنش را تا زیر گلو می بست و سرش را بلند نمی کرد تا اساتید خانم را نگاه 

 نو هر کاری می کرد تا بازوا ایش را حالت دار کوتاه می کردحاال موه ،کند

را  شتوجه خانم های اطراف شاید که درشتش را بیشتر در معرض دید بگذارد

گلم.  برادرجلب کند. با پوزخند سری برایش تکان دادم و گفتم: متاسفم  ترشیب

 رویچشم و ابمن از مرد های بور خوشم نمی آید. من فقط عاشق مردهایی با 

پوستی سبزه هستم. حتی اگر نود سالم هم بشود با تو ازدواج نخواهم مشکی و 

اعتماد به نفسش به قدری باال بود که خندید و گفت: حاال که اینطور شد  "کرد. 

آیم. دیوانه جان، االن همه بیافتی باز به خواستگاری ات نمی حتی اگر به پایم هم

ادای حالت تهوع و باال آوردن  "ند. عاشق پسرهای بور و خوشگلی مثل من هست

 برادررا در آوردم و گفتم: کدام بی سلیقه ای از این قیافه ی تو خوشش می آید؟ 

قیافه ی ساده  .گلم شاید تو قیافه ی بی نقصی داشته باشی ولی جذاب نیستی



الوده زغال اختهفصل دوم                                                                                                                     ف       

124 
 

ت را مثل غول های لتو هیک است. جذابیتو کودکانه ی فربد به چشم من مظهر 

بزرگ کرده ای ولی شانه های باریک و کشیده ی فربد، توی چشم  یاافسانه 

با ناز و کرشمه ادای من را  "ه آل ترین هیکل دنیاست. های من بهترین و اید

بی سلیقه ای از گفت: ، بعد مثل اینکه حرصش گرفته بود با عصبانیت درآورد

 عیدب چنین طرز فکری ،از فربد سیاه سوخته خوشش می آید فقطمثل تو که 

هیکل الغر و  نیست. از تو بد سلیقه انتظار بیشتری نمی توان داشت. باید هم

هیکل خوب  یول باشند جذابیتبرایت مظهر  فربدو افتاده ی  شانه های باریک

خنده ام گرفت  " ببینی.های افسانه ای مثل غول  را ی من بیچاره و ساخته شده

؟ شکر خدا که نه تو و نه فربد و گفتم: حاال تو چرا به فربد حسودی ات می شود

یست؟ تو خوشگل ترین مرد هیچ توجهی به من ندارید، پس این بحث ما برای چ

اخم هایش در هم رفت و  "گلم؟  برادرداری دنیا باش، برای من چه سودی 

سود خیلی جدی گفت: همین که دوستت خوش قیافه است باید برایت بهترین 

خودش هم خنده اش گرفت و گفت: اعتماد به نفسم  " .عزیزم رفیقد دنیا باش

من هم خندیدم و گفتم: ایرادی ندارد، واقعا به  "حال خودم را هم بد کرد. 
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داشتنت افتخار می کنم سهراب عابدی. فقط فراموش نکن که قول دادی اگر تا 

بی میل  قیافه ای ناراحت و "یایی. واستگاری ام بچهل سالگی ازدواج نکردم به خ

حیف که مرام و معرفت دست و پایم را بسته است. در  به خودش گرفت و گفت:

چهل  که به هیکل و قیافه ام کردی، توی غیر اینصورت با بی احترامی هایی

قبول.  ..ش.مجرد پیدا کنی. ولی مرد است و قول رااصال نمی توانستی مسالگی ات 

مرا به  کهاستگارهایت را رد نکنی وتا چهل سالگی از روی عمد خ امیدوارمفقط 

حتی  .برو پی کارتبازهم حالم را بد کرد و گفتم:  ". جانم پرستشدام بیاندازی 

به محض اینکه شوخی  "با تو ازدواج نخواهم کرد.  ،اگر از ترشیدگی بمیرم هم

سر بچه ها و به خصوص فربد  ، شوک و اضطراب بالیی که برهای مان ته کشید

می توانستم زندگی کنم؟ فقط  رز به سراغم آمد. از فردا چطورده بودم، باآو

امیدوارم آنها کار توی شرکت برادر فربد را بپذیرند. در غیر اینصورت من نمی 

بروم و خودم را سر اه کنم. دلم می خواست نگ توی صورتشان از خجالت ستمتوان

به خانه که  به نیست کنم. اما جایی را به جز خانه ی عمو برای رفتن نداشتم.

نداد تا سالم و احوالپرسی  فرصترسیدیم و عمو در را برایمان باز کرد، سهراب 
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بدون تمام اتفاقات امروز را حیاط نشست و وسط رفت و روی صندلی های کنیم. 

را با تعجب نگاه عمو م برای عمو تعریف کرد. ییجا انداختن کوچک ترین ماجرا

سرم را با خجالت  "فربد فالوده ریخته بودی؟ کرد و گفت: واقعا تو روی برادر 

عمو ناباورانه نگاهم  "پایین انداختم و گفتم: اشتباه کردم... معذرت می خواهم. 

باز بغض توی گلویم نشست، با  "کرد و گفت: با فربد و پدرش هم دعوایت شد؟ 

از قای شکیبا من را مقصر تمام کارها و تکان سر حرفش را تایید کردم و گفتم: آ

برای ماندن فربد توی توقع داشت  برای گروه می داند،فربد  تگی هایشخود گذ

هیچکدام از بروم و از پسر ناتنی اش معذرت خواهی کنم. ولی آن شرکت، من 

د. من هم چاره ای نداشتم به جز نش اصال به حرف من گوش نمی دهانپسر

ز سرم بردارد و کار توی دست ا و دعوا اینکه با فربد دعوا کنم، شاید که او با قهر

عمو هنوز ناباورانه نگاهم می کرد و به سختی گفت:  "شرکت برادرش را بپذیرد. 

واقعا نتوانستم علت مسخره و خنده دار کارم را  "علت فالوده پاشی ات چه بود؟ 

توضیح بدهم فقط سرم را پایین انداختم. چه می گفتم؟ در یک نگاه به برادر 

سودی ام شده بود؟ عمو گفت: فکر می کردم بزرگ شده فربد و آراستگی اش ح
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طاقت نداشتم که او هم دعوایم کند. سریع گفتم: اشتباه  "ولی...  پرستشای 

عمو اخم کرد و گفت: اینقدر دوستت دارم که حتی دلم نمی  "ببخشید.  کردم...

بعد خنده توی گلویش منفجر شد و با صدای  "خواهد دعوایت کنم بچه جان. 

و به جای خنده، خون گریه بلند خندید. من سعی کردم سرم را پایین بیاندازم 

یی سر برادر چه بال پرستشولی سهراب با او هم صدا شد و گفت: نمی دانم  کنم.

با آنهمه غرور و  از جا پرید، پرستشمحض شنیدن صدای فربد آورده بود که به 

عمو  "تشخص دلش می خواست همه ی ما را با دستان خودش تکه و پاره کند. 

ادای برادر  ،بود ه عاشق خنداندن دیگراناز خنده ریسه می رفت و سهراب هم ک

به طرف من نشانه می رفت و می گفت:  را اره اششا فربد را در می آورد. انگشت

روی کت من تو ... باش ... تو به من تهمت پولشویی زده ای. ساکتباش ساکت

عمو به زحمت خنده اش را کنترل کرد و گفت: به چه حقی  "فالوده ریخته ای. 

باالخره ، دنیا اگر دو روز باشدجرات کرده است به بچه ی من بگوید ساکت باش؟ 

ولی  .یف که برادر فربد استخواهم داد... ح این بی ادبی او رایک روز جواب 

باید  ،دراگر واقعا زندگی آقای شکیبا به معذرت خواهی تو بستگی دا پرستش
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با غم و  "ت را به گردن بگیری و از برادر فربد عذر خواهی کنی. هایتقصیر کار

نگاه به من میت ناراحتی به عمو نگاه کردم. عمو دوباره جدی شد و گفت: با مظلو

اگر کار تو عواقب بدی برای فربد و پدرش داشته باشد  ،ممی گوینکن. جدی 

باید غرور و زبان درازی را کنار بگذاری و برای معذرت خواهی قدم جلو بگذاری. 

 با اعتراض گفتم: عمو باور کن برادر فربد خیلی بی اعصاب است و حتی اجازه "

که  کشیده اشعمو با ابروهای  "م. کن نمی دهد من از صد فرسخی اش عبور

، اخم کرد و گفت: ندهنوز به طور کامل جوگندمی نشده و تقریبا مشکی بود

اشتباه کرده ای و اشتباه تو برای آدم های شریفی مثل فربد و پدرش دردسر 

رت ی معذنتوامی ساز شده است، پس باید معذرت خواهی کنی بچه جان. اگر تو ن

 ،پرستش. نگران نباش باباجانممی گذارم  قدم جلو تو ایخواهی کنی، من به ج

این هم مثل خرابکاری های دوران مدرسه ات می گذرد و فقط درآینده خاطره 

دلم نمی خواست پای عمو را به این ماجرا  "می ماند. باقی ای خنده دار برایت 

داشتم اصال دوست ن ،ی که آقای شکیبا زده بودهای باز کنم، مخصوصا بعد از حرف

ه موضوع ک هنوز خبر نداشت اورت خواهی کند. عمو توی این ماجرا از کسی معذ
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 بزرگترامروز در قیاس با مشکالتی که توی مدرسه درست می کردم فوق العاده 

م که کار من واقعا و نگران گفتم: اگر در آینده بفهم دستپاچه .بود و هولناک تر

از برادر فربد عذر خواهی می که مطمئن باشید  ،برای آنها مشکل ساز شده است

کنم. فعال تا آنروز نمی خواهم به ماجراهای امروز فکر کنم. آقای سهراب خان تو 

هم بهتر است جلوی زبانت را بگیری و برای خنداندن دیگران از این ماجرا 

 سهراب سریع گفت: بله قربان... چشم قربان. "متوجه شدی یا نه؟  ،استفاده نکنی

بود قربان. کسانی که از شما اطاعت نکنند آینده ی خوبی در انتظارشان نخواهد 

. آنها را به حال خودشان کردند خندیدنشروع به آهسته و بی صدا هر دو  "

گذاشتم و به اتاقم پناه بردم. گوشی ام را چک کردم. هیچ پیامی از بچه ها 

بیشتر از بیکاری و بی پولی  نداشتم. واقعا آنها را از دست داده بودم؟ این فکر

شدم.  ، غمگینروزهای خوش گذشته آوریبه یاد بانگرانم می کرد و ناخودآگاه 

ناراحت بودم که خودم را  به قدریولی  ،با اینکه تازه ساعت دو بعد از ظهر بود

بقیه ی روز را با خواب بگذرانم تا اتفاقات امروز ترجیح دادم روی تخت انداختم و 

 نم.را فراموش ک
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 فصل سوم

نگاه کردن  ی حوصلهد که با عالم و آدم قهر کرده بودم. حتی چند هفته ای میش

به خودم جلوی آینه را هم نداشتم. من هیچ وقت توی زندگی ام به این درجه از 

ا فقط توی نا امیدی نرسیده بودم که دلم بخواهد از چشم همه پنهان شوم. روزه

نگاه می کردم، ساعت ها خودم را به خواب می زدم تا  اتاقم می نشستم و فیلم

های ساعت می  درد تر شود. روزها خیره به عقربه گذشت زمان برایم تندتر و بی

سرم این فکر توی  اناراحتی و ندامت من کم نمی شد. دائم چیزی از وگذشت 

دوستانم را به خاطر یک مشاجره ی  یکارپیشنهاد می چرخید که بهترین 

کردم. بحران سی سالگی درست وقتی به سراغم آمده بود  غمسخره از آنها دری

که نه کاری برای انجام دادن داشتم و نه وجدان راحتی برای بیکار نشستن. تمام 

یک جا از دست داده بودم. دیگر هیچ کدامشان به خانه ی ما  ،دوستانم را هم

یدایشان تنها مانده بودم. خودم به آنها گفته بودم که اطراف من پ ،نمی آمدند

اصال به سراغم نیایند. وابستگی  ند وبدهنشود ولی فکر نمی کردم به حرفم گوش 

ام به آنها بیمارم کرده بود. این روزها سخت دلتنگ خنده های سبک سرانه ی 



                                                                                                                                                        
 فصل سوم                                                                                                                      فالوده زغال اخته

131 
 

همه ی دوستانم کار توی شرکت را پذیرفته و از من گذشته  به گمانممان بودم. 

رده بگیرم. توی این می توانم به آنها خُ ند. اگر چنین انتخابی کرده باشند نبود

توقع چرا  ،لقمه ی نان برای همه سخت شده بود دوره و زمانه که در آوردن یک

؟ هر روز با ندنماببیکار و بی پول  ،خاطر اشتباه من دوستانم بهداشته باشم که 

این افکار ساعتها بی صدا اشک می ریختم. ای کاش من هم کاری برای انجام 

شتم. اینقدر زندگی ام را بر اساس کار و دوستانم ساخته بودم که حاال دادن دا

بی حرکت شده بودم. حتی از سهراب هم خبری  بدون آنها مثل یک تکه گوشتِ 

نداشتم فقط گاهی وقتها می دیدم که برایم خوراکی خریده و به نرده ی حفاظ 

شرکت سرمد  پنجره ی اتاقم آویزان کرده است. امیدوارم که همه با هم توی

 موفق باشند. 

امروز بیشتر از تمام روزهای این مدت خسته و کسل بودم. دلم می خواست 

برای  ام فقط توانایی این را داشتم که وجودم را از روی زمین محو کنم. دلتنگی

انه خوردن های دسته نبود، دلم برای صبح زود از خانه بیرون زدن، صبح بچه ها

بود. دلم بیشتر از همه  هم یک ذره شدههانه ی مان های بی به جمعی مان، خند
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برای دیدن فربد تنگ شده بود. می شنیدم که عمو تلفنی با بچه ها در تماس 

ولی تا به حال توی تماس هایش نامی از فربد نشنیده بودم. دلم نمی  ،است

تا توی  ،خواست بچه ها را بدون فربد ببینم. باید فعال از آنها دور می ماندم

آنها بودم و دلم نمی خواست باز  . من مقصر بدشانسیکارشان تثبیت می شدند

 دوباره آنها را ببینم و بیشتر از این خجالت زده بشوم. ولی اگر فربد می آمد و

 بر شانه هایم ی کهبار گناه از شاید کمی ،یممی نواختآهنگ جدید بهزاد را 

. بغضی الم بهتر شودحتی ممکن بود ح سنگینی می کرد، برداشته می شد و

دائمی و آزار دهنده توی گلویم خانه کرده بود، زندگی و کارم را بد پیش برده 

بودم و حاال توی سی سالگی توان شروعی مجدد، بدون دوستانم را نداشتم. به 

مرور سعی کردم توی بعضی از ساعات شبانه روز کمی خودم را با دیدن فیلم و 

نمایم. . فیلم نگاه می کردم تا گندی که توی  سریال های به روز دنیا سرگرم

ام زده بودم را فراموش کنم. افسردگی و کرختی باعث شده بود زندگی واقعی 

م ردو شروعی تازه فکر کنم. حس می ککار پیدا کردن  اصال دلم نخواهد به که

حال و حوصله ی انجام کارهای  ،برای از صفر شروع کردن کمی پیر شده ام
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در واقع اعتماد به نفسی برایم باقی نمانده بود تا بخواهم باز به  .مشتجدید را ندا

تمام روحیه ای که برای کار کردن داشتم فقط برای  یک مصاحبه ی جدید بروم.

وقتی بود که توی شرکت فربد بودم. فقط همان کار را دوست داشتم برای پذیرش 

 محیطی جدید حال و حوصله نداشتم. 

با تلفن همراهم  ،تولدم همه با هم نواخته بودیم که شبآخرین آهنگ مان را 

که فربد را  قسمتیمخصوصا  .ضبط کرده بودم.روزی هزار بار آنرا گوش میدادم

دم. دادائم عقب می زدم و دوباره گوش می  ،بدون هماهنگی آواز خوانده بود

ش می کرد و دلتنگی ام را برایش صد برابر می نوازصدایش تا عمق وجودم را 

کرد. نمی دانستم با گرفتاری های مالی پدرش چه کار کرده است. سالها او مغز 

م می گفت درست نیست که او را توی این شرایط تنها بلقمتفکر ما بود. حاال 

شد و نمی  میم مرام و معرفت مانعش شتگذامی ن بگذارم. اما اگر تنهایش

م. در نداشت د. راهی به جز تنها گذاشتن اوی شرکت برادرش کار کنتو توانست

حالیکه آهنگ مان توی گوشی پخش می شد از اتاقم بیرون آمدم. عمو به محض 

صدای موسیقی پیانویی که از ضبط صوت خانه اینکه من را توی پذیرایی دید، 
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باالخره امروز از  پرستش خانم عزیز،و گفت: به به  پخش می شد را قطع کرد

من آهنگی را که با بچه ها نواخته بودیم را قطع نکردم.  اما " ؟اتاقت بیرون آمدی

به دیوار پذیرایی تکیه دادم و به او که مثل همیشه روی صندلی راک قدیمی که 

 واند، نگاه کردم.نشسته و کتاب قطور پزشکی می خ ،در واقع برای زن عمو بود

رامش او حسودی ام شد. او همیشه توی زندگیش درست نمی دانم چرا به این آ

گام برداشته بود. درست درس خوانده بود، درست عاشق شده بود و حاال هم 

درست پیر میشد و از تمام دقایق و ثانیه های زندگیش لذت می برد. سرم را به 

 دیوار تکیه دادم و دقیق نگاهش کردم. همیشه مرتب و آراسته بود. او واقعا نماد

 اشتم و مایه ی افتخارم بود.همیشه او را دوست دیک دکتر فرهیخته و آگاه بود. 

از او برای سخنرانی دعوت می کردند، وقتی توی سالهایی که مدرسه می رفتم 

غرور و افتخار به او تمام وجودم را در بر می گرفت. اگر کفر نباشد او برایم تمثیل 

 زنده ای از خدا بود.

قطعه ای که فربد خوانده بود رسید و صدای فربد تمام فضای صدای موسیقی به  

پذیرایی را در بر گرفت که خواند: ای بهترین رویای شب های مهتابی... اینقدر 
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زیبایی که ... نه می توان تو را خواست... نه می توان تو را داشت... فقط باید 

صدای عمو سکوت  "برایت دلتنگ بود... ای زیباترین رویای شب های مهتابی... 

 بغض دوباره "بچه ها را ندیده ای؟ هفته آهنگ را در هم شکست و گفت: چند 

عمو آهسته تابی به  "... توی گلویم سُر خورد و به سختی گفتم: سه هفته

با تکان سر جواب مثبت دادم و  "ی؟ ا هشدصندلیش داد و گفت: دلتنگ شان 

سختی گفتم: ای کاش مجبور نمی اشک هایم روی گونه هایم سرازیر شدند. به 

عمو  "اصال به سراغم نیامده اند.  ،آنها جدا شوم. آنها فراموشم کرده اند زشدم ا

سعی کردم  "زیر لب گفت: چرا فکر می کنی قطع رابطه با آنها به نفعشان است؟ 

سرمد توی شرکت کار  ،خودم را قوی نشان بدهم و گفتم: چون اگر من را ببینند

نجام اخیر و صالحشان باشد به قبول نمی کنند. باید کاری را که من به خاطر را 

 عمو کتابش را بست و بلند شد، درحالیکه به طرف آشپزخانه می رفت "میدادم. 

. پرستشگفت: تعریف تو از دوستی با تعریف بقیه ی بچه ها خیلی فرق دارد 

 .یماس بگیرتبعد با یکی از دوستانت  یمی کنم چند لقمه غذا بخورپیشنهاد 

 به دنبال "به نظرم اگر شیوه ی رفاقت را از آنها یاد بگیری موفق تر خواهی بود. 
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؟ جاوید چرا اینطوری فکر می کنیدعمواو به آشپزخانه رفتم و کنجکاو پرسیدم: 

به موفقیت و معرفت و رفاقت، مگر توی این ده سال یک نفر از ما به خاطر 

آورده ایم و حاال اگر من در بین آنها بد خوشبختی رسیده است؟ ما پشت سرهم 

چرا تو عمو برایم چای ریخت و گفت:  "نباشم اوضاع برایشان بهتر خواهد بود. 

؟ شرایط خوب و عالی در کنار هم بمانیدتوی فقط فکر می کنی دوستی یعنی 

در وجودتان برای هم مفید و من به این کاری ندارم که توی این چند سال چق

بوده است. من می خواهم به تو بفهمانم که این روزها دقیقا روزهایی  با منفعت

با تردید نگاهش کردم.  "دهید و کنار هم بمانید. خرج است که باید رفاقت به 

 اتفاقی افتادهپشت میز آشپزخانه نشستم و گفتم: چرا؟ مگر توی این روزها چه 

عمو روبرویم  "ن دارند؟ پس چه احتیاجی به م ،است؟ آنها سر کار جدید رفته اند

نگران شدم، ترسیدم که  "نشست و گفت: آنطور که تو خیال می کنی نیست. 

د. سریع با تلفنم که این چند روز فقط وسیله شاید اتفاقی برای بچه ها افتاده باش

ای برای پخش آخرین آهنگ گروهمان شده بود، شماره ی شیرین را گرفتم. 

بخش شیرینم را می خواست. صدای آرامش  شنیدنفقط توی این موقعیت دلم 
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د. در حالیکه نفس نفس می زد با یک بوق کافی بود تا شیرین جوابم را بده تنها

بعد از سه هفته با  کهت هستی ؟ واقعا خودپرستشذوق گفت: خواب نمی بینم 

دنیا. حالت وشحالم کردی بی معرفت ترین دوست خه ای؟ خیلی من تماس گرفت

دلم گرفت  "جویای احوالت بودم.  آقای دکترت دائما از چند وقخوب است؟ این 

احوالم بودی حداقل می توانستی با خودم یک تماس  و گفتم: اگر واقعا جویای

نمی دانم چرا شیرین می دوید و مشغول انجام  "و حالم را بپرسی.  بگیری کوتاه

به دیدارت . چند نفس عمیق کشید و گفت: همه ی ما می خواستیم چه کاری بود

بیاییم ولی باور کن به قدری اتفاقات عجیب و مزخرف برایمان افتاد که فربد از 

فعال به دیدارت نیاییم تا کمی کارها  ،همگی ما خواست بعد از توهین های پدرش

درگیر کمک  ،د. به نظر فربد تو نباید بعد از آنهمه حرف های تند پدرشنبهتر شو

نمی شدم. چه اتفاقی  یرینش جه ی منظورگیج شدم، متو ". یمی شد به او

ولی  می شدم. با ترس به عمو نگاه کردم درگیربرایشان افتاده بود که من نباید 

با اضطراب گفتم: شیرین خواهش می کنم درست  او هم سرش را پایین انداخت،

 "صحبت کن تا من هم متوجه ی حرف هایت بشوم. چه اتفاقی افتاده است؟ 
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می  شمامن تا نیم ساعت دیگر خودم را به خانه ی  پرستششیرین سریع گفت: 

رسانم. فعال نمی توانم زیاد صحبت کنم. فقط خواهش می کنم برو ببین اگر 

مدارک وام فربد منتظر من بماند تا برایش  به او بگو که سهراب هنوز خانه است

کرد. سریع تماس را قطع  ،اصال مهلت نداد من سوال دیگری بپرسم "را بیاورم. 

که با استکان چایش بازی می کرد و گفتم: چه خبر نگاه کردم با تعجب به عمو 

به من  اجازه نداده که؟ چه اتفاقی برای بچه ها افتاده است؟ چرا فربد شده است

هم  عمو سرش را پایین انداخت و گفت: من را "د تا کمک شان کنم؟ ندهبخبر 

من این چند وقت مطمئن  پرستشحرفی نزنم.  به جان تو قسم داده است که

 فربد خیلی مهربان است و اصال طاقت آزار دادن تو را ندارد. شده ام که 

این نیم ساعتی که باید تحمل محکم چسبیده بود. را  ت گلویمترس و وحش "

مطمئن بودم رین می نشستم برایم به سختی جان کندن بود. منتظر آمدن شی

خواهد زد. از جا پریدم در مورد بچه ها نبه من حرفی  ،چون قسم خورده عمو هم

در خانه ی سهراب رفتم. در زدم، شانس آوردم سهراب هنوز خانه بود و و به 

باز کرد. چشمان گرد و عسلی رنگش برقی از شادی زد و گفت: در را سریع 
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 روی ماه شما را پیدا ارتزی سعادتآفتاب از کدام طرف در آمده است که من 

. به در ورودی ندگونه های گوشت آلودش سرخ شده بود "؟ ت عزیزموسم ده اکرد

می کردی؟ اینقدر قرمز شده ای؟ ورزش  که تکیه دادم و گفتم: چه کار می کردی

جایی بروم، کار  و موشبدیرم شده است و باید سریع آماده  خندید و گفت: نه "

فربد است؟  دست به سینه ایستادم و گفتم: کار مهمت در مورد "مهمی دارم. 

شیرین خواست نگذارم جایی بروی تا خودش بیاید و مدارک وام فربد را برایت 

نفس راحتی کشید و گفت: راست می گویی؟ خیالم راحت شد. پس  "بیاورد. 

بعد به خودش آمد و گفت: یعنی تو در  "شیرین مدارک را از فربد گرفته است. 

ین و ماهور نتوانستند این راز را مورد گرفتاری هایمان فهمیده ای؟ باالخره شیر

بهترین موقعیت بود که زودتر از همه چیز با خبر  "پیش خودشان نگه دارند. 

. در غیر دم تا زودتر همه چیز را برایم تعریف کنداو را فریب می داشوم. باید 

تازه معلوم نبود که شیرین  ،اینصورت تا آمدن شیرین از کنجکاوی دق می کردم

تمام ماجرا را کامل برایم تعریف کند. با اعتماد به نفس کامل گفتم: بله آنها برایم 

واقعا از تو توقع نداشتم که این  .تعریف کردند که چه بالیی سر فربد آمده است
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مثل اینکه تمام لبخند  "همه مصیبت را از من پنهان کنی آقای سهراب خان. 

گفت: به خدا لش دود شد و به هوا رفت. با نگرانی و دستپاچه قبچند دقیقه 

به تو بگوییم. نمی خواست تو را بیشتر از  کهداد می تقصیر ما نبود. فربد اجازه ن

این درگیر و ناراحت کند. می دانست که عذاب وجدان بیکاری ما را داری، می 

تن خانه های پدرش به مزایده گذاشخرین اخطاریه بانک و مورد آترسید اگر در 

تا دوماه دیگر  بانک است و اگر اخطار این آخرین برایت بگوییم از غصه دق کنی.

را به مزایده می  ی آقای شکیباخانه هاحتما انده نشود مبلغ بدهی برگرد تمام

وام از درصد  پنجاهحداقل ، همه ی ما به تکاپو افتاده ایم تا هرچه زودتر دنگذار

پاهایم بی رمق شدند و روی زمین نشستم. با  "بانک را تسویه کنیم پرستش. 

ترس نگاهش کردم و گفتم: مگر قبال هم از طرف بانک اخطاریه گرفته بودند؟ 

کنارم زانو  ،سهراب خم شد " بانک می خواهد هر دو خانه را به مزایده بگذارد؟ 

برایت  ،سرمان آمده است به بالیی کهدر مورد زد و گفت: تو که گفتی دخترها 

الم روی قلبم سنگینی کرد و ناخودآگاه غم ع "اند. دروغ گفتی؟ تعریف کرده 

گفتم: پس چرا برادر ناتنی فربد به آقای شکیبا  سوالش را با سوال پاسخ دادم و
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روی زمین نشست، آرنج هایش را روی کنارم سهراب هم در  "کمک نمی کند؟ 

زانوانش گذاشت، سرش را به در تکیه داد و با غم گفت: مثل اینکه روز مصاحبه 

بعد از رفتن من و تو، فربد باز به شرکت برادرش رفته است و با او دعوایش شده 

تو نباشی  فقط در صورتیکهاست. برادرش هم دوباره برایش شرط گذاشته است 

کمک می  ون تو شروع به کار توی شرکت کنیم او به آقای شکیباو همه ی ما بد

کند. نمی دانم چند قطره فالوده چرا اینقدر برادر فربد را کینه ای کرده است که 

از کینه اش به خاطر آقای شکیبا که اینقدر او را دوست دارد حتی حاضر نیست 

 کند.  یبگذرد و کمک

. با ترس و نمی شودراحتی تمام  باید حدس می زدم که همه چیز به همین "

استرس روی پایم کوباندم و گفتم: پس چرا شماها نرفتید و توی شرکت خراب 

شده ی این مردک کار نکردید؟ من که با همه قطع رابطه کردم تا راحت بروید 

صدای شیرین به جای سهراب پاسخ داد: ما همگی حاضر  "و پیش او کار کنید. 

این کار را انجام بدهیم ولی فربد گفت که کار کردن شدیم به خاطر پدر فربد 

او نمی خواهد در هیچ صورتی  ...توی شرکت برادرش یعنی قبول اشتباه تو ،ما
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شیرین هم از راه رسید و کنار ما روی زمین نشست،  "دست از حمایت تو بردارد. 

اقعا من وسرم درد گرفته بود و با کالفگی گفتم: ولی توی ماجرای فالوده پاشی 

مقصر بودم. برادر فربد هیچ کار اشتباهی انجام نداده بود. پس چرا فربد بازهم 

شیرین در  "می خواهد طرف من را بگیرد و پدرش را به خاک سیاه بنشاند؟ 

دنبال چیزی می گشت، گفت: هنوز فربد را نشناخته ای؟ به حالیکه توی کیفش 

او مثل پدرهایی است که به هیچ عنوان ایمانشان را نسبت به فرزندانشان از 

ناخودآگاه دلم برای فربد پرکشید. یک قطره اشک از گوشه  "دست نمی دهند. 

ی چشمم فرو افتاد و زیر لب گفتم: من در حق چنین پدری خیلی بی انصافی 

 مشکالتاین  اسیر او رامن  .ام، آنروز تمام عصبانیتم را سر او خالی کردم کرده

سهراب  "حرص می خورد.  ناراحت است وخیلی ه ام. حتما آقای شکیبا کرد

کشید و گفت: بنده ی خدا آقای شکیبای بیچاره... وقتی  ناراحتینفس عمیق و 

، بیمار شد و توی یدنامه ی بانک مبنی بر مهلت برای انجام مزایده به دستش رس

اوضاع  بهرسیدگی عالوه بر. حاال چند وقتی است که فربد بستر بیماری افتاد

بیاورد و قبل از  دنبال راهی باشد تا پول بدست ، باید بهشپدر و مادرخراب 
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از بدهی ها را تسویه کند. در غیر اینصورت تمام اموال آقای قداری م، موعد مقرر

 . شکیبا به باد می روند

از توی کیفش بیرون آورد، به طرف سهراب گرفت و گفت:  شیرین یک پوشه "

بلند شو سهراب، امروز تا قبل از پایان وقت اداری باید این مدارک را به بانک 

سهراب مدارک را گرفت  "افتند. غیر اینصورت کارهای فربد عقب می برسانی. در

ی را که قرار بود پدر و در حالیکه از روی زمین بلند می شد گفت: شیرین وام

نگاه کردم، او لبخندی  با تعجب به شیرین "نامزدت برایمان درست کند چه شد؟ 

و در جواب سهراب گفت: فردا وام را برایم واریز می کنند. اما مبلغش  به من زد

 و ، دستش را دور شانه ام حلقه کردکنارم نشست بعد "اصال چشمگیر نیست. 

شیرین از نامزدش  خیلی وقت بود که نمی شنیدمآهسته گونه ام را بوسید. 

، برای چند صحبت کند، حاال توی این سختی و گرفتاری لبخند زیبای شیرین

عمه اش شیرین از کودکی عاشق پسر بقیه ی دردها را برایم کم رنگ کرد.  ثانیه

سالشان  هجده تا اینکه دیگر را عاشقانه دوست داشتند.همهر دو  در واقع ،بود

وانستند خانواده ها را راضی کنند که آنها را با یک صیغه ی موقت، محرم ت ود ش
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هنگامی که می خواست توی استخر  ،بیچاره یک سال بعد عمه یپسر اما .کنند

و تمام بدنش دچار فلج کامل د رک خوردبررجه بزند، گردنش به لبه ی استخر شی

اندام بقیه ی  ،ندردعضالت صورتش حرکت می کسر و ه بعد فقط . از آن بشد

 ،مه بود. اوایل که با شیرین دوست شدبی حرکت شده بودند ه طور کاملبدنش ب

خون نبینم، چون از یک طرف اشک و ر از زیبایش را پ نروزی نبود که چشما

و از طرف دیگر پدرش به  نامزدی را به هم زد این اتفاق،پسر عمه اش به خاطر 

به فقط همه  .برود عشقِ زندگیشار هیچ عنوان اجازه نمی داد شیرین به دید

خوشبختی شیرین فکر می کردند اما کسی به قلب شکسته ی او توجهی نداشت. 

 این نامزد نامهربانتشیرین می خندید و مجبورم کرد تا زیر لب بپرسم: چطور 

 از آنها نهایت رسانده ای وپر رویی را به  چرا تو افتخار مالقات به تو داده است؟

و  منیاورد خندید که طاقتو دوست داشتنی به قدری زیبا  "خواسته ای؟  وام

ببین  ،ماز تو غافل شد فقط چند هفته ادامه دادم و گفتم: محکم بغلش کردم.

 . نخند و برایم تعریف کن که چه اتفاقی افتاده است.کرده ای چه شیطنت هایی

گوشم گفت: وقتی که دیدم فربد به پول  کنارخندید و آهسته او زیباتر از قبل  "
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ام در آن کار  که شوهر عمهبانکی  از شعبه وام گرفتناحتیاج دارد، به بهانه ی 

 را غافلگیر کردم. سیاوشمی کند به خانه ی آنها رفتم و در موقعیتی مناسب 

به راه  و فریاد دادمثل همیشه  ده بود که نتوانستکه شواز دیدنم ش یقدربه 

که چقدر  ...پرستشد. نمی دانی نو از کسی بخواهد که مرا بیرون بیانداز بیاندازد

چند ش کنم و نوازش را و صورت دیگر بودیم. حتی اجازه داد  که موهایکدلتنگ 

تمام مصیبت های فربد را فراموش کردم و خوشحال گفتم:  "نگاهش کنم.  دقیقه

غمگین شد و گفت: نه... شیرین بی نوایم  "اجازه داد بازهم به دیدارش بروی؟ 

و گفتم: نا امید  آهسته سرش را بوسیدم ". قسمم داد که دیگر به دیدارش نروم

شان نرم شود و رضایت بلق سیاوشپدرت و شاید نشو... شاید معجزه ای رخ بدهد، 

زندگیت  ،دوستش داری و عبادتش می کنیاینقدر بدهند که تو در کنار کسی که 

م را غمگین و نگران و شیرین محلقه زدشانه هایش دستانم را دور  "را بگذرانی. 

. هر دو لج پرستشگفت: من که خیلی نا امید هستم  در آغوش نگه داشتم و او

باز و یک دنده هستند. فقط به فکر خیر و صالح من هستند ولی به قلب شکسته 

چه خبر شده دوباره به ما پیوست و گفت:  ،آماده شدسهراب  "ام کاری ندارند.
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شیرین از آغوشم  "همدیگر را بغل کرده اید؟ اینقدر محکم است که شما دونفر 

بیرون آمد و گفت: خبری نشده است جناب داروغه ی شهر. خواهش می کنم 

عمو هم از پله هایی که به خانه ی سهراب راه  "زودتر خودت را به بانک برسان. 

بکنی؟ در حق من می توانی لطفی  داشت پایین آمد و گفت: سهراب قبل از رفتن

پر روی زمین بلند شدیم، سهراب تعظیمی من و شیرین به احترام عمو از  "

عمو شانه ی  "به عمو کرد و گفت: شما جانم را بخواهید آقای دکتر. مبالغه 

 لطفا. سهراب جانرا شرمنده نکن را گرفت و گفت: خواهش می کنم م سهراب

این چک حامل را به حساب فربد واریز کن ولی به او نگو که از طرف من است. 

ناچیز است. شاید فقط سه کم و  خیلی چون می ترسم که قبول نکند، مبلغش

سهراب چک را نگاه کرد  "یا چهار قسط عقب افتاده ی پدر فربد را جبران کند. 

عمو  "از طرف شماست؟ که نگویم  امااین مبلغ را به فربد بدهم چطور و گفت: 

سهراب   "کمی فکر کرد و گفت: بگو خودت از یکی از پروژه هایت پول گرفته ای. 

به فربد ا بعد اما .گفت: چشم فعال حرفی نمی زنم تا وقتی که کارها درست شوند

 کردید. مان کمک  توی این مدت چقدرشما می گویم که 
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عمو هم رفت م و نشستیم. سهراب با عجله رفت. من و شیرین به حیاط رفتی "

هوا بی نهایت پاییزی و دلچسب بود. اما من نمی تا برای شیرین خوراکی بیاورد. 

اسیر شده بود. توانستم از این هوا لذت ببرم چون فربد به خاطر من و اشتباهاتم 

نگاه  ،به شیرین که چشم هایش را بسته و رو به آفتاب مالیم پاییزی نشسته بود

آنها هم برای رفع این گرفتاری  کردم و گفتم: ماهور و بهزاد چه کار می کنند؟

شیرین همانطور با چشمان بسته گفت: تو بهزاد  " فربد کاری انجام می دهند؟

را نمی شناسی که جانش را برای فربد می دهد؟ ماشینش را فروخته و پولش را 

داشت که  از برای خرید جهیزیهپس اند یبه فربد داده است. ماهور هم مقدار

قدر هر است، ی عمیقولی این بدهی لعنتی مثل چاه .آنرا هم به فربد داده اند

توی خیاالت خودم شروع به حساب و  "زیم پر نمی شود. پول درون آن میری

کتاب کردم و گفتم: مگر چقدر از بانک وام گرفته بودند که به این روز دچار شده 

را نیمه باز کرد و گفت: روی هر خانه دویست و پنجاه  شیرین چشمانش "اند؟ 

میلیون وام گرفته اند که باید هر وام را سیصد و پنجاه میلیون باز می گردانند 

پرداخت کرده  راولی توی این هفت سال فقط در حدود صد میلیون از هر وام 
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در  اند. چیزی در حدود پانصد میلیون باقی مانده است و تازه جریمه های پی

من نمی دانم فربد در عرض کمتر از دوماه چطور ل شان شده است. امپی هم ش

از شدت تعجب روی صندلی نیم خیز  "می تواند این پول را به بانک برگرداند.

هفت سال قبل اینهمه برای شرکت سرمایه گذاری کرده  واقعا شدم و گفتم:

سرش را بلند کرد و گفت: یادت نیست چقدر برایمان دستگاه  شیرین "بودند؟ 

 مبالغال قبل بود با این و پرینترهای بزرگ خریده بودند؟ تازه چون هفت س

بتوانند دوباره همان وسایل را با دو برابر االن فکر نکنم  ،بودند راه انداختهشرکت 

 گفتم: ای وای...وباندم و محکم روی پیشانی ام ک "آن سرمایه خریداری کنند. 

به اینهمه سرمایه را بیچاره . داشت که آنقدر از من ناراحت باشدپدر فربد حق 

نشده . پس چطور برادر فربد راضی به کمک به آنها ه استاز دست دادمرور 

این همه بدهی پول  پرستشو گفت:  چشمانش را کامل باز کردشیرین  "؟ است

کمی نیست که برادر فربد به راحتی حاضر به از دست دادن آن بشود. برای فربد 

در  و کنار خودم بمان، کار کن و شرط گذاشته است که بدون رفیق بازی بیا

ولی فربد زیر بار نرفته و  لی را که قرض می گیری را برگردان.عرض یک سال پو
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دیگر چیزی نمانده بود که  "او قرار داد ببندد. دون تو با بقبول نکرده است که 

فربد سکته کنم. با ترس گفتم: مگر می شود توی این شرایط کارهای به خاطر 

که شرط بگذارد  فربدبحرانی که پدرشان از اضطراب و نگرانی بیمار شده است، 

دوستت  بگوید فقط اگرسرمد بد اخالق هم کار می کنم، آن  من فقط با دوستانم

شیرین سری با  "دیوانه شده اند؟  ری بدهی های پدر را تسویه می کنم؟نیاورا 

ما به  برای کمک نتاسف تکان داد و گفت: من نمی دانم در آینده بچه های ما

به حال آقای  اندلش ارند. ولی فکر کنم هیچ کدامچه شروطی برایمان می گذ

را از یتیم ماندن پدر من اینقدر مهربان بود که م شکیبای بیچاره نمی سوزد. اگر

 ،تا راحت کار کنم می ریختو یا اینکه تمام سرمایه اش را به پایم  دمی دانجات 

فکر کنم  پرستش ی دادم تا او نگرانی نداشته باشد.م برایش جانم را هم مطمئنا

نا امیدانه  "خودت باید دست به کار بشوی و با یکی از این دو برادر در بیافتی. 

شاهد هستید که من سه  که به حرفم گوش نمی دهد. همه ی شما گفتم: فربد

خودم را اینجا زندانی کرده ام تا فربد بتواند کار توی شرکت برادرش را  هفته
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نیده است. تو می گویی چه کار نشولی او حتی حرف های آنروز مرا قبول کند. 

  کنم؟

پر از خوراکی آورده بود به جای شیرین عمو در حالیکه برایمان یک سینی  "

: باید به سراغ آن یکی برادر بروی و از او معذرت خواهی کنی. حتی اگر گفت

ین مصیبت باز باید اینقدر اصرار کنی تا ا ،فتبرادر فربد عذر خواهیت را نپذیر

نیاید. به فربد هم نباید حرفی بزنی تا ببینیم  سر آقای شکیبا بر تمام شود و بالیی

موهایم را به پر از ترس و کالفگی  "ر شیطان پیاده می شود یا نه. برادرش از خ

 است،برادر هم فرقی با فربد ندارد. او هم لجباز  یهم ریختم و گفتم: ولی این یک

که تا به ترین موجودی است  است. در واقع روانی هم تازه بی اعصاب تر از فربد

: من که همان روز اول را به دستم داد و گفت عمو استکان چای "دیده ام.  حال

بور باشی باید از برادر فربد عذر خواهی کنی. حاال که زندگی آنها گفتم اگر مج

به هم ریخته است و همه بیشترین تالش شان را به کار گرفته اند تا خانواده ی 

اید پیش قدم شوی و تا فرصت از دست نرفته را نجات بدهند، پس تو هم بشکیبا 

یک راهی پیدا کنی که همه به آن شرکت لعنتی وارد شوید و فربد بتواند  ،است
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گرفته بود. نگاهم به فرا ترس سراپایم را  "بدهی های پدرش را تسویه کند. 

شیرین افتاد و او با لبخندی گرم و پر امید گفت: من هم فکر می کنم عذر 

با نگرانی گفتم: تو که روز مصاحبه  "ادر فربد بهترین کار است. خواهی از بر

خیلی عمو  "دیدی چقدر از من متنفر بود. فکر نمی کنم قبول کند مرا ببخشد. 

به اینجا و یا مطب من بیاید. من خودم که گفت: او را دعوت کن  خونسرد و آرام

ت ترس لرزیدم و گفتم: از شد "می توانم او را آرام کنم و با هم آشتی تان بدهم. 

های من گوش بدهد حتما او را به اینجا  حرفبه  ثانیهاگر قبول کند فقط یک 

دعوت می کنم. اما مسئله اینجاست که او اصال نمی خواهد صدای مرا بشنود. 

شیرین با هیجان گفت: تو می توانی او را آرام  "صدای من کابوس او شده است. 

داریم. یادت نرود که تو با من و بهزاد هم بعد از  ... ما به تو ایمانپرستشکنی 

محض اینکه اگر یادتت باشد من به  دوست و صمیمی شدی. ،یک دعوای بزرگ

شنیدم که تو بهزاد را با نقشه ی قبلی  سر راهم قرار داده  از بچه های کالستان

 بودی تا مرا وادار به دوستی کند، به سراغت آمدم و خیلی سرت جیغ و فریاد

شیدم. اما تو با منطق و ادب ابتدا از من عذر خواهی کردی و بعد هم دلم را به ک
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 " دست آوردی، حتی کاری کردی که من با پای خودم وارد دوستی شما بشوم.

به روبرو شدن با آن مردک  وحشتدیگر اصال صدای آنها را نمی شنیدم فقط با 

.. فردا یکبار دیگر قبول. عصبی فکر می کردم، به سختی گفتم:خوش لباس و 

اگر نشد دیگر حق ندارید حرفی از آن مردک و  اماشانسم را امتحان می کنم 

عذر خواهی از او پیش من بزنید. به بقیه ی بچه ها هم هیچ امیدی ندهید و 

اصال نگویید که من فردا می خواهم برای معذرت خواهی بروم. طاقت ندارم یک 

عمو خندید و گفت: من و  ". ک یکسان شودگر غرورم پیش دوستانم با خابار دی

ولی چرا می خواهی فردا  ،تمام شروطی که گذاشتی را قبول می کنیم شیرین

امروز بهترین وقت است.  ؟ کار امروز را به فردا نیانداز...برویبرای عذر خواهی 

بلند شو و برو ببین چه خبر است. شاید امروز بتوانی وقت مالقاتی برای فردا 

برو شاید  ؟بگیری. مگر نمی گویی که خیلی آدم قانون مدار و وقت شناسی است

می دانستم که کار بیهوده و  "امروز بتوانی کمی کارهایت را جلو بیاندازی. 

 هرچند که ربد مهربانم می کردم.تالشی برای ف باید من هم اما ،مسخره ای است

درد کذایی برایم مثل رفتن به قتلگاه بود. با بغض و به آن شرکت پا گذاشتن 
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ام رسیدم تا شاید اینبار بتوانم  هقیافبه خودم و  طبق خواسته ی عمو و شیرین

با کمک قدرت آرایش کمی از آن مردک وقت برای توضیح دادن و معذرت 

شامل یک پیراهن کتان زیتونی  وبگیرم. بهترین لباسهایی که داشتم  خواهی

، با روسری ابریشمی سفید و می شد بلند همراه با کت کوتاهی به همان رنگ

هم  را پوشیدم... من برای رفتن به مهمانی مساده به همراه کیف و کفش سفید

خودم نمی رسیدم. نمی دانم چرا عمو راضی شده بود مرا به خوشتیپ  بهاینقدر 

بودن دعوت کند. او از این اخالق ها نداشت، ولی زن عمو همیشه دلش می 

جدید  های خواست من زیبا ترین لباس ها را بپوشم و خودش برایم هر ماه لباس

گر خیلی به آرایش دخترانه می خرید. از وقتی که زن عمو مرده بود دی لوازمو 

 .س مهم نبود که چه لباسی می پوشمخودم نمی رسیدم، چون برای هیچک

از هم بدتر هیچکس نمی پرسید که چرا هیچوقت آرایش نمی کنم. دوستانم 

که می خواست  بعضی اوقاتخودم بی حال و حوصله بودند. فقط در بین ما ماهور 

و و شیرین به قدری روی با بهزاد جایی برود کمی آرایش می کرد. حاال امروز عم

آرایش  به خیالشان واقعامثل اینکه  ،ندمی کردآرایش و لباس پوشیدن من تاکید 
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و لباس می تواند معجزه کند. عمو که برادر فربد را ندیده بود پس حق داشت 

شیرین در ولی از  ،که در مورد برادرزاده اش اعتماد به نفس کاذب داشته باشد

دیدن آن قله ی دست نیافتنی از جذابیت و برند  یرت و تعجب بودم که باح

خواهی  که من خوش تیپ باشم و زیبا برای عذرچرا باز هم اصرار داشت  ،پوشی

 بروم.

 .از خانه خارج شدیمشیرین  ههمرا بیهوده، باالخره با هزار ترفند زیبا سازی 

همراهم بیاید. ماشین عمو را  سرمد کیارششیرین قبول کرد که تا شرکت 

قرض گرفتیم و خودمان را به قلعه ی سرمد رساندیم. با ترس و دلهره خودم را 

با آقای سرمد  یوقت مالقات به نگهبان جلوی در معرفی کردم و از او خواستم تا

برایم بگیرد. نگهبان کت و شلوار پوش که مرا به یاد فیلم های مافیایی می 

همه جا تلفن را بر داشت و تماس گرفت. در خواست شرف انداخت بی خبر از 

بعد تماس را قطع کرد و گفت: لطفا  ،یابی من را به سمع منشی سرمد رساند

دوباره تماس بگیرند ولی فکر نکنم بتوانید امروز و بدون وقت منتظر بمانید تا 

دیدم. تا  در خواب می تمام این مسخره بازی ها را ای کاش ". قبلی وارد شوید
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به حال توی واقعیت ندیده بودم برای دیدن مدیر عامل یک شرکت تبلیغاتی 

زنگ خورد و او پاسخ  یاینهمه مراحل اداری الزم باشد. تلفن روی میز نگهبان

را نگاه کرد.  ما تعجب و وحشت زدهشت خط چیزی شنید که ماز پ اما داد،

تماس را نگهبان  ".. .پرستششیرین کنار گوشم گفت: فکر کنم بدبخت شدیم 

قطع کرد و بلند شد، به طرف ما آمد و گفت: خواهش می کنم زودتر اینجا را 

ترک کنید. جناب سرمد، خودشان شخصا به من دستور دادند که شما را به 

شیرین با اعتراض گفت:  ". کنم فاصله ی دورتری از محدوده ی شرکت هدایت

تیم. لطفا یکبار دیگر با آقای سرمد باور کنید ما تروریست و یا بمب گذار نیس

تماس بگیرید و به ایشان بگویید که ما زیاد وقت شان را نمی گیریم و قصدمان 

نگهابان هول شده بود در حالیکه ما را به عقب می راند  "فقط عذر خواهی است. 

گفت: نمی توانم چنین کاری انجام بدهم. ایشان خیلی عصبانی بودند... بهتر 

ا چطور توی دلم غوغایی به پا شد. اینهمه نفرت ر "تشریف ببرید. است زودتر 

. تا به حال ما را تا کنار ماشین هدایت کردخیلی مودبانه بر طرف کنم؟ نگهبان 

من و شیرین به قدری بهت زده  .چنین عاقبتی داشته باشدکاری نکرده بودم که 
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فرمان گذاشتم و بی سر و صدا توی ماشین نشستیم. سرم را روی  بودیم که

شیرین  "رین چه کار کنم؟ گفتم: می دانستم که اینطوری برخورد می کند. شی

. اجازه نمی دهد یک پرستشآدم خیلی بد کینه و عقده ای است  گفت: این

اینبار  ،کلمه هم با او صحبت کنی. فکر کنم باید دوباره با فربد صحبت کنی

اه که بدون ما توی شرکت برادرش خیلی دوستانه و بدون جنگ و دعوا از او بخو

 کار کند. 

سرم را بلند کردم و سریع تلفن همراهم را از توی کیفم در آوردم. شماره ی  "

با اولین بوق تماسم را جواب داد. با صدایی فربد هم مثل شیرین فربد را گرفتم، 

 "خودت هستی؟  اقعاو خواب نمی بینم؟ ...پرستشخندان و شاد گفت: سالم 

. این سه هفته دوری از نفس عمیقی کشیدممن بهترین دوستان دنیا را داشتم، 

گفتم: اگر واقعا اینقدر از شنیدن صدایم  بچه ها ویرانم کرده بود و پر از گالیه

خوشحال شده ای که فکر می کنی خواب می بینی پس چرا سه هفته با من 

با شنیدن صدای  نمی خواستم ...پرستشخندید و گفت:  "تماس نگرفته ای؟ 

م کار دستم داده بود و او حتی می ترسید رفتار عصبی ا "باز ناراحت شوی.  ،من
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که صدایش را بشنوم و باز ناراحت شوم. چند لحظه سکوت کردم و بعد با صدایی 

آهسته گفتم: من هیچ وقت از شنیدن صدای تو ناراحت نمی شوم دوست خوبم. 

را راحت کرد، حداقل مصیبت ها خندید و صدای خنده اش کمی خیالم  "

نتوانسته بودند خنده هایش را بدزدند. در میان خنده گفت: دلم خیلی برایت 

. روز آخر اینقدر دعوایم کردی و گفتی اطرافت نباشم که تمام عزیزم..تنگ شده 

مدت این سه هفته جان کندم ولی سعی کردم شماره ات را نگیرم. حتی چند 

م. زنگ خانه را بزن آقای دکتر آمدم ولی جرات نکردم باری تا جلوی در خانه ی

چشم هایم را بستم. دلم می  "م؟ کوچک بکنمی توانم یک خواهش  پرستش

خواست خوشی شنیدن صدایش را توی سینه ام حبس کنم و زیر لب گفتم: هر 

خیلی  "... مخواهشی داشته باشی، مطمئن باش که انجام می دهم. بگو فربد جان

دلم می خواست او هم مثل شیرین دختر بود تا یک دنیا قربان صدقه اش می 

هیچ وقت نمی توانستم مثل  امارفتم. با اینکه همیشه بهترین دوستم فربد بود 

نمی دانم چرا اینقدر خوشحال بود دخترهای گروه راحت دوستش داشته باشم. 

، هایم را پر می کرد و صدای خنده اش بیشتر از صدای نفس هایش گوش
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خواهش  پرستشگفت:  او و چشمانم را بستم تا صدایش توی عمق قلبم نفوذ کند

ما ده سال با هم بزرگ  پرستشنباشم.  می کنم دیگر هیچ وقت نگو که اطرافت

من این زندگی را  مرا از خودت نران. . خواهش می کنمتر از جانم شده ایم عزیز

بدون تو همه چیز برایم سخت می گذرد.  ندارم.دوست  پرستش سبحانیبدون 

می توانم  وقتی تو کنارم هستی، .ندبدون تو مصیبت ها دیوانه ام می کن پرستش

که ی دهی دیگر هیچ وقت از من نخواهبا یک دنیا مشکل مبارزه کنم. قول می 

 ،دبرمی به کار زیبایی که برایم  جمله هایدر میان  "؟ تنهایت بگذارم بروم و

بین  که جملهاین با  من فقط منتظر این بودم که حس قشنگ حرف هایش را

من که  بگوید منتظر بودم .خراب کند من و بقیه ی بچه ها فرقی وجود ندارد،

به اندازه ی من دوست  تمام دوستانمان راو به تنهایی عزیز تر جان او نیستم 

قه ای که فقط مخصوص انتظار برای شنیدن ابراز عال سال هاحس کردم از  .دارد

تا به حال اتفاق نیافتاده بود که اینهمه جمله ی با خودم باشد ویران شده ام. 

 شایدنزند.  دیگر دوستانمانفقط برای دوری از من بگوید و حرفی از  را محبت

از شکل می گیرند و فقط برای من  ی اوخواب می دیدم که حرف های زیبا
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، خیلی نگران بودم تمام تنم را سوزاند بدبختی احساس بیرون می آیند؟ شدهان

می حتی نفس هم ن را قطع کند.حرف های او  که صدایی از گلویم بیرون بیاید و

تمام اعتماد به  محبت سخن بگوید وعالقه و برایم با  او بدون وقفه تام یدکش

و خوشی زیر  ندهنوز بسته بودد. چشمانم کن ترمیمرا نفس از دست رفته ام 

 شد.  می پوستم تزریق

شیرین نگاه به کردم و  چشمانم را باز .به دنیای واقعی برگشتم ،با تکان شانه ام 

اشاره می کرد.  مقابلم کردم. شیرین شانه ام را با وحشت تکان می داد و به مسیر

و شاسی بلند از  ، سیاه رنگرد اشاره ی او را گرفتم و دیدم یک ماشین بزرگ

نگ ساختمان سرمد بیرون آمد. به شیرین نگاه کردم و بی صدا گفتم: چه پارکی

 پرستششیرین محکم به شانه ام زد و آهسته گفت:  "می گویی؟ چه شده است؟ 

باال دیدیم که از این پنجره ی این ماشین سرمد است. روز مصاحبه با بچه ها از 

اش کردیم چون خودش  ماشین پیاده شد. ببین راننده دارد... آنروز خیلی مسخره

شاید می خواهد جایی برود که ماشینش را از  پرستشرانندگی نمی کرد. 

 پرستشصدای فربد باز حواسم را پرت کرد و گفت:  "آورده اند. بیرون پارکینگ 
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سریع و بدون فکر گفتم:  "خواهش می کنم...  پرستش ،بگو که قول می دهی

پس تو هم قول  ،اگر می خواهی قول بدهم که باز نگویم اطرافم پیدایت نشود

صدای خندانش را برای  "کنی. می روی و توی شرکت برادرت کار می بده که 

قطع تماس را چند لحظه نشنیدم. اینقدر سکوتش طوالنی بود که فکر کردم 

... پرستشاو گفت: نمی توانم  "جب گفتم: فربد کجا رفتی؟ کرده است و با تع

کار کنم. مخصوصا بعد از آنهمه  کیارشنمی خواهم بدون تو، بروم و پیش 

شیرین دوباره شانه  "دیگر نمی خواهم او را ببینم.  ،که به تو زد بدی حرفهای

ما را  تا ... سرمد آمد. سرت را پایین بیاورپرستشام را تکان داد و زیر لب گفت: 

چطور  ،سرم را روی فرمان گذاشتم و گفتم: فربد پدرت سکته می کند "نبیند. 

فربد با  "می خواهی اینهمه بدهی را بدون کمک گرفتن از برادرت تسویه کنی؟ 

 وجود ما اگر برادرم بود و عالقه ای بین ،او برادرم نیست پرستشخشم گفت: 

سریع  "بیمار شود. م پدر ،لجبازی مسخرهاد به خاطر یک داشت که اجازه نمی د

ی. ه اپدرت ظلم کرد، خیلی به تو هم به خاطر این لجبازی گفتم: از حق نگذریم

 "چرا تو به خاطر آقای شکیبا نمی روی و توی شرکت برادرت کار نمی کنی؟ 
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شیرین اینبار اینقدر محکم تکانم داد که پیشانیم به فرمان خورد و با تعجب 

زود  پرستشدر حالیکه نگاهش به ماشین سیاه رنگ بود گفت:  نگاهش کردم.

نزدیک بود گوشی  "باش جایت را با من عوض کن. باید سرمد را تعقیب کنیم. 

درحالیکه به زور  "از دستم بیافتاد و با ترس گفتم: برای چه تعقیبش کنیم؟ 

ه ب کاری یادت رفته است برای چه پرستشکرد گفت:  جایش را با من عوض می

اینجا آمده ایم احمق جان؟ باید تعقیبش کنیم شاید که بتوانیم جایی او را گیر 

از ایده اش خوشم آمد و چندباری به او آفرین  "بیاندازیم و معذرت خواهی کنیم. 

سر خیابان اه رنگ به یماشین س شیرین پشت فرمان ماشین عمو نشست، گفتم.

 ن راه افتادیم. و ما هم خیلی نامحسوس به دنبال آ رسیده بود

تازه به یاد فربد افتادم که هنوز پشت خط بود و گفتم: فربد تو به خاطر پدرت 

صدای فربد ناراحت و نگران پرسید:  "دست از غرورت بردار و با برادرت کنار بیا. 

تو کجا هستی؟ چرا جوابم را دیر می دهی؟ با شیرین هستی؟ صدایش را شنیدم. 

های ما می شد و دستپاچه گفتم: فربد چرا به جای نباید متوجه ی نقشه  او "

ودخواهی را کنار خاینکه به حرفهای من گوش بدهی موضوع را عوض می کنی؟ 
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بدون وقت  "بگذار و به خاطر آقای شکیبا برو و توی شرکت برادرت کار کن. 

تو هر کاری بخواهی برایت انجام می دهم ولی از من  پرستشتلف کردن گفت: 

نباش، اوضاع  ننخواه که بدون تو وارد آن شرکت لعنتی شوم. برای پدرم هم نگرا

 را برایش درست می کنم. 

. دست اندازها را بدون می رفت تا ماشین سرمد را گم نکنیم شیرین با سرعت "

که حالت تهوع  ی افتادمها  ترمز رد می کرد و اینقدر توی چاله های خیابان

م. از روی یک دست انداز با آخرین سرعت رد شد و سرم محکم به ه بودگرفت

و فربد را  یکه سعی می کردم داد و فریاد راه نیاندازمشیشه خورد و در حال

 به بازوی شیرین چنگ انداختم و او خیلی دردش گرفت،محکم  ،کنجکاو نکنم

ماشین را گم می کنم دیوانه... تماس را قطع  زمزمه کرد و گفت: اگر تند نروم

حرف های فربد  رویسعی کردم حواسم را  "کن. چقدر این فربد حرف می زند. 

ر تمام تالشت را هم بکنی باز نمی توانی اگکنم و گفتم: فربد به خدا  متمرکز

. باور کن من واقعا دلم برای آقای شکیبا د میلیون بدهی را تسویه کنی رفیقپانص

 "سوزد. کار با برادرت را قبول کن و من را از این عذاب وجدان راحت کن.  می
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نفس عمیقی کشید و گفت: به بچه ها گفتم که از بدهی های ما چیزی به تو 

نند. خواهش می کنم کت ونگویند ولی باید می دانستم آنها نمی توانند سک

اجازه می ... حتما تو را ببینم. فقط می خواهم امشب پرستشنگران ما نباش 

لی او حرصم در آمد و گفتم: فربد ااز این همه بی خی "؟ دهی همدیگر را ببینیم

 نمی گذارم به دیدارم بیایی. تو ،تا وقتیکه کار توی شرکت سرمد را قبول نکنی

دیگر خوشحال نبود و  فربدصدای  "باید کار توی شرکت سرمد را قبول کنی. 

به دیدارت بیایم. من بدون تو  د بگو تاکه دلت برایم تنگ ش گفت: پس هروقت

کاری انجام نمی دهم. اگر بتوانم کمی بدهی های پدرم را سبک کنم دوباره 

، با هم کار کنیم. تا قبل از آنروز می توانیمآنوقت شرکت را سرپا می کنم و 

 یاتو دیوانه دستی به صورتم کشیدم و گفتم: "دوری ات را تحمل می کنم. 

برای آخرین بار می پرسم،  لیل این کارهایت را درک نمی کنم.فربد شکیبا... د

از دفعه شیرین محکم ترمز کرد و اینبار سرم محکم تر  "تو مرا دوست داری؟ 

با وحشت نگاهش کردم و او با اشاره پرسید:  د.خوری کنارم به شیشه ی قبل 

... دوستت دارم پرستش... من فربد تک خنده ای کرد و گفت: "چه می گویی؟ 
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را دوست و شیرین و ماهور همانطور که بهزاد و سهراب  دوستت دارم...هم خیلی 

دارم. تو برایم فرقی با بقیه نداری، نمی فهمم چرا روزی ده بار این سوال مسخره 

اما  ،کشمبُ او را در آمده بود که دلم می خواست حرصم به قدری  " .را می پرسی

 هابا بقیه بچه  برایت فرقی : پس اگر منی گفتمآرامخودم را کنترل کردم و به 

را دچار توهم های شرکت سرمد م ندارم، خواهش می کنم با کار نکردنت توی

به خاطر  ،عاشقانه نکن. قبول نکردن شغلی که خودت و پدرت را نجات می دهد

عاشقم خیال کنم  با برادرت، فقط باعث می شود که دعوای بچه گانه ی من

 را از این توهم نجات بده و به دنبال زندگیت برو. . مهستی

بدون خداحافظی تماس را قطع کردم و با عصبانیت گوشی ام را روی داشبورد  "

پرت کردم. شیرین یک دست انداز دیگر را با شتاب رد کرد و گردنم از این پرتاب 

 ،درد گرفت. با خشم گفتم: شیرین خواهش می کنم یک کم آرام تر برو ،محکم

شیرین در حالیکه سعی می کرد با بوق و چراغ زدن راهش  "رد شد. گردنم خُ 

با اینکه راننده ی سرمد آرام رانندگی  ،من نیست رتقصی را باز کند گفت: باور کن

من مجبورم برای گم نکردن آنها بد  ،است شلوغمی کند ولی چون خیابان ها 



                                                                                                                                                        
 فصل سوم                                                                                                                      فالوده زغال اخته

165 
 

؟ چرا یا نه ی دوستت داردباز هم از فربد پرسیدچرا ... پرستش. رانندگی کنم

عصبانیت و  "؟ دختر دیوانه یپرسمی  ی و مسخره راتکرار اینقدر این سوال

تانم پوشاندم و گفتم: با دس لم نشست. صورتم رام یک جا توی دخجالت و غ

ا همه ی شما برخورد می کند، نگو که او ب با من مهربان شیرین باور کن او خیلی

بسیار شیرین گفت:  "حت می شوم و خودم را می کشم. مهربان است چون نارا

برداشت کرده ای اشتباه اینهمه سال از رفتارهایش  پرستشاما نمی گویم... خُب 

دوستت  و او هر بار گفته است که اشتباه می کنی، پس چرا باز از او می پرسی

بت ؟ بعضی از آدم ها فقط مهربان هستند و بدون هیچ چشم داشتی محدارد یا نه

 دلگیراز او فربد هم یکی از این آدم هاست.  ،ریزند ای دیگران میپشان را به 

سریع سرم را بلند کردم و به  ". ایستادببین ماشین سرمد  پرستشنباش... 

ماشین سرمد نگاه کردم. مثل فیلم های قدیمی راننده پیاده شد و در را برایش 

بودم. شیرین ماشین را پارک باز کرد. از اینهمه جالل و جبروت سرمد متنفر 

کرد. سرمد پیاده شد و وارد یک تاالر رستوران خیلی بزرگ و شیک توی خیابان 

 هرقدر تالش کردیم ولیعصر شد که پنجره های بزرگ و رو به خیابان داشت.
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نتوانستیم سرمد را از توی پنجره ها ببینیم. شیرین گفت: بیا برویم با راننده اش 

 او من هم به اجبار که بتوانم مخالفتی کنم پیاده شد،ز آنقبل ا "صحبت کنیم. 

 پیاده شدم. 

اعصابم  اماهنوز فکرم پیش فربد بود. دلم نمی خواست باز هم با او بدرفتاری کنم 

پس چرا بیماری پدرش  ،می با بقیه نداررا به هم می ریخت. وقتی من برایش فرق

 خاطر من وارد شرکت سرمد نمی شود؟ به ز هم می گویدو با گیرد مینادیده را 

 سمتی دیوانه کردن من بود. شیرین چند ضربه به شیشه فقط  ،قصد فربد

سرمد زد. راننده شیشه را پایین آورد، شیرین که همیشه برای  ماشینراننده ی 

را جلو انداخت. من هم ان دستپاچه می شد، کنار رفت و محرف زدن با آقای

راننده لبخندی زد  "ماشین برای خودتان است؟  تم:لبخندی احمقانه زدم و گف

نگاهی به ماشین انداختم و گفتم:  "و گفت: چطور؟ می خواهی ماشین را بخری؟ 

راننده مردی همسن و سال خودم بود. دستی  "بله... ماشین تان رامی فروشید؟ 

به موهایش کشید و گفت: فکر نکنم خریدار باشی. اگر جذب من و این ماشین 

جذب  ...شیرین حرف او را قطع کرد و گفت: نه "شده ای باید بدانی که ... هم 
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 آقایی که همراه شما بودند خوشش شما و ماشین نشده ایم. این دوست من از آن

سین کشید و گفت: خوب است، دوستت خیلی راننده سوتی با تح "می آید. 

ی شرم و حیا وقتی برا " . حاال چه کمکی از من بر می آید؟خوش سلیقه است

نداشتم. با لبخندی که حس می کردم تمام دندانهایم را نشان می دهد گفتم: 

بتوانم با ایشان مالقات می خواستم از شما خواهش کنم که به من کمک کنید تا 

راننده سرش را بیرون آورد و سراپایم را نگاه کرد. بعد پوزخندی زد و  "کنم. 

وقت مالقات  به شما اصالایشان با هر کسی صحبت نمی کنند، فکر نکنم گفت: 

بعد با اخم به راننده  ،هم با تعجب به سراپایم نگاه کردیم من و شیرین "ند. بده

راننده با  " دهند؟می وقت مالقات ن ه ایشانگفتم: مگر من چه ایرادی دارم ک

نداری. ایشان فوق العاده تالش زیاد خنده اش را مهار کرد و گفت: شما ایرادی 

ولی  .سخت گیر هستند. من تا به حال ندیده ام زیاد با خانم ها صحبت کنند

همیشه ظهرها توی ل من و شما که عیب نیست. ایشان مث انیخوب آرزو بر جوان

 "؟ این رستوران ناهار می خورند. چرا نمی روی و شانست را امتحان نمی کنی

که  و انداختم و گفتم: تو چه راننده ای هستینگاهی پر از شک و تردید به ا
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راننده شوکه شد و گفت: به  "؟ می دهیرا به ما  اینقدر سریع آمار صاحب کارت

باشی، از من طلب کار هم  ممنونی اینکه بابت لطفی که در حقت کردم جا

از محبت شما ممنون هستیم آقا. گفت: ما واقعا  شیرین به جای من "؟ هستی

دوستم را دیوانه کرده  ،جدی نگیرید. عشق و عالقههم رف های این دوستم را ح

بعد مرا با  ". دیگر مزاحم اوقات شریف شما نمی شویم. ..است. ما را ببخشید

د و از راننده دور کرد. زیر لب هم غر می زد که هر روز بیشتر از روز یخودش کش

ان ایستادیم و به شیرین که قبل اخالقم بد و افتضاح می شود. جلوی در رستور

هنوز در حال غر زدن بود گفتم: واقعا فکر می کنی کار درستی است که اینجا با 

دستمان  از شیرین بدون معطلی گفت: بله بهترین کاری است که "او حرف بزنم؟ 

با وحشت گفتم: تو نمیآیی؟  "بر می آید. برو و درست از او معذرت خواهی کن. 

به طرف ماشین عمو می رفت گفت: نه من ماشین را روشن  شیرین در حالیکه "

 اگر الزم شد راحت بتوانیم فرار کنیم. که نگه می دارم 

دزدهای بانک را داشتم. به زحمت در سنگین رستوران را باز کردم و احساس  "

، مرا به یاد کارمندان پشت میز نشسته بود ،وارد شدم. خانمی که جلوی در
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بود و حتی یک دانه تار و هم فوق العاده ساده ت. چون اشرکت سرمد می انداخ

ما این ساعت از گفت:  ی کرد وگرم یش هم مشخص نبودند. او سالم و علیکمو

با تعجب گفتم:  " پذیرش مشتری نداریم. لطفا برای شب تشریف بیاورید. ،روز

بان زد لبخندی مهر او " پذیرش مشتری ندارید؟ که باز است پس چرارستوران 

ان عزیزمان باشیم. ما ظهرها به هیچ عنوان نمی توانیم پذیرای مشتری گفت: و

تا به حال چنین جمله ای  " چون ظهرها رستوران در اختیار مدیریت است.

تم از داشتن مشتری . همه ی رستوران هایی که من می شناخنشنیده بودم

مد اینجا چه اگر واقعا ظهرها مشتری راه نمی دادند پس سراستقبال می کردند. 

اما  گفتم: با تردیدمن نمی توانستم دست خالی از این در بیرون بروم. می کرد؟ 

آقای  من دیدم که آقایی وارد اینجا شدند. من با ایشان قرار مالقات دارم. نامشان

گفت: با تردید و  رنگ از رخسار او پرید "هستم.  است، من همراه ایشان سرمد

ایشان هیچ وقت ظهرها کسی را برای  ایشان به ما نگفته بودند مهمان دارند. اما

قرار من کم نیاوردم، سرم را باال گرفتم و گفتم:  "صرف ناهار دعوت نمی کنند. 

ه ی کاری به اجبار قرارمان آقای سرمد خیلی مهم است و ایشان به خاطر مشغلبا 
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دست و  بنده ی خدا ". نده اکردهماهنگ رستوران  این را در وقت ناهار و توی

دنبال من  پایش را گم کرد و سریع گفت: بله شما درست می فرمایید، لطفا

با او همراه شدم و از پله های  "تان بدهم.  تشریف بیاورید تا میز ایشان را نشان

پهن و مجلل رستوران باال رفتم. نمی دانم چند بار دیگر می توانم به خودم بگویم 

بینم. این خواب خیلی پر زرق و برق و وصف نشدنی بود. به سالن  که خواب می

میز وسط سالن نشسته بود. بزرگ طبقه ی باال رسیدیم. فقط یک نفر پشت 

هدایت کرد و متوجه شدم  یک نفرهمان میز بود مرا به طرف خانمی که همراهم 

 که فقط آقای سرمد توی این طبقه است. زیرلب گفتم: شما که اینقدر جای

خانمی که همراهی ام می  "خالی دارید پس چرا مشتری ها را رد می کنید؟ 

رستوران ظهرها در اختیار  خدمتتان عرض کردم کهکرد صدایم را شنید و گفت: 

آقای سرمد است و ایشان دلشان نمی خواهد آرامش شان در هنگام صرف ناهار، 

ندیدم، بیچاره فراموش توی دلم به او خ " با سر و صدای مشتری ها بر هم بریزد.

گفت برای اینکه مدیریت رستوران در آرامش می که چند دقیقه ی قبل  بود کرده

می  سرمد حاال نمی دانم چطورظهرها مشتری قبول نمی کنند.  ،دنغذا بخور



                                                                                                                                                        
 فصل سوم                                                                                                                      فالوده زغال اخته

171 
 

. شاید او ولی بقیه ی مشتری ها نمی توانستند ظهرها اینجا غذا بخورد ستتوان

چطور مدیریت  د تا در سکوت غذا بخورد؟رزرو می کر ن رستوران را ظهرهاای تمام

 را راضی کرده بود؟ غذا خوردن توی رستوران که اینهمه تالش الزم نداشت.

 حاال دیگر شکدر سکوت و آرامش غذا بخورد؟  تااینهمه راه تا اینجا می آمد 

 مهربان و با ادب، . به میز او رسیدیم، و خانمسرمد دیوانه است کیارشم که رندا

کشید تا بنشینم. سرمد ابتدا سرش را باال بیرون را  مقابل سرمد دلینبرایم ص

نیاورد ولی بعد که حرکت صندلی را دید با تعجب به ما نگاه کرد. قاشق و چنگال 

و با بهت و تعجب نگاهم کرد. فکر کردم هر لحظه ممکن  ندش افتاداناز دست

سکوت کرد. خانم  ،است بلند شود و داد و فریاد راه بیاندازد. ولی در نهایت تعجب

نید تا بزهمکارم را صدا  ،تان را انتخاب کردیدغذایبا لبخند گفت: هروقت  همراه

 در خدمت تان باشیم. 

ستم. حس کردم تعجب توی صورت او رفت و من مقابل سرمد روی صندلی نش "

سرمد جایش را به خشم و نفرت داد. سریع با دستمال دهانش را پاک کرد و 

 "رد نشو؟  حتی از صد فرسخی من گفت: تو اینجا چه کار می کنی؟ مگر نگفتم
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باید  ،صدایش در حد یک زمزمه شنیده می شد اماید با اینکه از خشم می لرز

توی  نمی توانستم لبخند بزنم. این مرد را آرام می کردم. از شدت ترس حتی

، تنم لرزید. نگاه کردن به او فرقی با خیره شدن در چشم هایش نگاه کردم

چشمان ببرهای گرسنه و وحشی نداشت. هرلحظه احساس می کردم به زودی 

ی شوم. به دچار مرگی دردناک در میان چنگال های این موجود خشمگین م

م ولی موفق نشد ...م: به شرکت تان آمدمو گفت سختی آب دهانم را فرو دادم

با شما صحبت می کردم. باور  د من واقعا بایدشما را مالقات کنم. آقای سرم

دستمال را روی میز پرت کرد و باز با صدایی  "تان را نمی گیرم.  کنید زیاد وقت

نمی خواهد یک ثانیه هم صدایت را که از خشم می لرزید گفت: من حتی دلم 

سرجایش  ... نرفت،امارود می شود و  می فکر می کردم از جایش بلند "بشنوم. 

  نشست.

پوشانده  و نگاهی خود پسندانه باز با پرده ای از خشم خاکستری اش چشمان

 می دانستم که همسن فربد است.من نمی توانستم نگاهش نکنم.  اما ،بودشده 

باقی موهایش، در میان اینهمه سیاهی  ،نقری ای رنگموهای دو دسته ی باریک 
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نه تنها  او را مسن تر از فربد نشان نمی داد بلکه جوان تر و جذاب تر هم نشان 

که برای موهای یک مرد بیش از حد خوش فرم  ندحالتی داشت می داد. موهایش

باعث می شدند که . ابروهای کشیده و صورت زاویه دار و با صالبتش ندو زیبا بود

ی خاکستری و اکت و شلوار و جلیقه . انم از اینهمه جذابیت چشم بردارمنتو

تا به حال ندیده بودم که پیراهن مشکی به کسی اینقدر  .پوشیده بودقالب تنش 

ی که کت و حتی از روزاو با این ترکیب رنگ های خاکستری و مشکی  ،بیاید

چشم هایش  شلوار آبی آسمانی پوشیده بود، بیشتر مرا مجذوب خودش می کرد.

. امروز عینک بر چشم نداشت و حالت نداز رنگ کت و شلوارش روشن تر بود

چند . ندش مرا به یاد حروف نستعلیق اشعار موالنا می انداختنکشیده ی چشما

شعری که چشم هایش مرا به یاد آن می انداختند  ،ثانیه به چشمانش خیره شدم

عشق  »می خواند توی سرم شروع می شد و زمزمه ای ناشناخته  «ع » با حرف 

وی پارک ت ،همان نور عجیبی که روز اول...  « آموخت مرا شکل دگر خندیدن

او واقعا جادوگر  لعنتی اش تابید. چشمهای هم از عمق باز جادویم کرده بود امروز

 بود؟ منشا این نور عجیب کجا بود؟ 
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 ازرا ، لبخندی ناشناخته حس کردم نور ناشناخته ی نگاهش مثل نیرویی قوی

چرا با چشم هایش جادویم می کرد؟ . اندو روی لبانم نش بیرون کشیدعمق جانم 

 فقط خیره به چشم های عجیب اوو  حس می کردم ساعتهاست که خشکم زده

یبا و پر از سایه روشن ش اینقدر زنامک چشماین سوال که چرا مردم. کن نگاه می

باز تمام مغزم را در بر گرفت. نستعلیق چشم هایش مرا به دنیایی  دنودیده می ش

... چند لحظه ه بودچشم دوختبه لبخندم با تعجب . او ندپر از نور و شعر برده بود

بفهمم فقط او را نگاه می کردم. گذشت اما من بدون اینکه دلیل لبخند عجیبم را 

 م باز به قله های پر از سایه روشن مردمک چشم های او دوخته شده بودنچشما

. حس کردم کمی از ابرهای طوفانی خشم او کم شد و ندو قصد جدایی نداشت

ببینم. نمی دانم چرا می  وی لبهایشحتی می توانستم لبخند بی جانی را ر

تازه ام برای خودم  توانست مرا جادو کند و نگاهم را به خودش بدوزد؟ این لبخند

به هیچ چیز  .و خوشحال بودمراضی ... دیوانه شده بودم؟ خیلی بود هم عجیب

بکنم  کوچکترین حرکتی بدون آنکه فکر نمی کردم به جز لبخند و نگاه و نور... 

، و این آهوی گریز پا را فراری بدهم چشم های او قطع شود و لبخندم از و نگاه
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اصال نمی خواستم ، آوردم بیرونآهسته دستم را توی کیفم بردم. خودکارم را 

نگاهش را از من بگیرد و باز عصبی شود. روی دستمال پارچه ای که روی میز 

دستمال را باال آوردم و جلوی  "نوشتم:  ببخشید...  دیدنپرت کرده بود، بدون 

از من گرفت و دستمال را نگاه کرد. دوباره چند ثانیه نگاهش را  چشمانش گرفتم.

فقط یک نوشتم: اگر نمی خواهی صدایم را بشنوی تا آخر عمر سکوت می کنم. 

، نوشته ام دستمال را باال آوردمباز  "فرصت بده تا درست معذرت خواهی کنم. 

نور را از خانه  ،ش بازی نمی کردنانتهای چشما در ور جادوییدیگر ن را خواند.

 اما، نمی دانستم درست می بینم و یا اشتباه می کنم اش بیرون کرده بود.

لبخندش فقط به اندازه باال رفتن بی حالت یک گوشه ی لبش پررنگ شد. نگاه 

از دستم گرفت، مقابلم بی تفاوتش دیگر خیلی خشمگین نبود. دستمال را 

 همین حرکت او برایم  ذاشت و با اشاره به من فهماند که باز برایش بنویسم.گ

یک فقط یک دنیا فرصت و خوشبختی بود. مثل محکوم به اعدامی بودم که 

. دوباره نوشتم: اگر مرا ببخشی دست آورده بودم به ،مفرصت برای دفاع از خود

می کنم. من اشتباه تمام لکه های روی لباس هایت را خودم تمیز  متا آخر عمر
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سرم را باال آوردم و دستمال را محترمانه  "مرا ببخش.  ، خواهش می کنمکردم

چ جلوی او گذاشتم تا آنرا بخواند. دست به سینه نشست و مرا با نگاهی که هی

. بعد فقط با تکان مردمک جادوگر چشم نگریستمی  ،چیز از آن نمی فهمیدم

می توانستم بلند شوم و برقصم چون او واقعا هایش نوشته ام را خواند. ای کاش 

از خیلی نامحسوس لبخند میزد. ولی حتی می ترسیدم منظم نفس بکشم و او ب

کند خطر ن. سعی می کردم کوچکترین تکانی نخورم تا او احساس خشمگین شود

ب توی گرسنه و بی اعصا ای را داشتم که با یک ببرد. احساس رام کننده و بمان

 .کشاندمی  و کوچکترین حرکتی مرا به کام مرگ تنها گیر افتادهقفسی تاریک، 

خیلی آرام گفت: نمی بخشم... از این چند دقیقه در سکوت گذشت تا اینکه او  

ی ه ابه بعد هم نمی خواهم تو را سر راهم ببینم. ولی همین که خودت فهمید

ی و صدای آزار دهنده ات را نمی شنوم، برایم جالب بود. امیدوارم ه ااشتباه کرد

بدون  کهدیگر چنین برخوردهایی بین ما اتفاق نیافتد و به خودت اجازه ندهی 

اعصابم را به هم می ریخت. پررو و بی ادب بود  ". سر راه من بیایی هماهنگی

وشتم: تا مرا دم. روی دستمال نولی باید به خاطر فربد و پدرش تحمل می کر
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ی هر روز سر راهت میآیم و حالت را به هم می زنم. باید مرا ببخشی و نبخش

لبهایش را جمع کرد و کمی جلو آمد. خیره  "اجازه بدهی توی شرکتت کار کنم. 

را نگاهم کرد و گفت: نمی بخشم. خودت را هم بکشی دیوانه بازیت توی پارک 

تی را هم به صفات بارز دیگرت نمی بخشم. پس با تعقیب کردن من بی شخصی

سریع نوشتم: برایت همان کت و شلوار را می خرم... هر کاری که  "اضافه نکن. 

بگویی برایت انجام می دهم فقط خواهش می کنم آنروز کذایی را فراموش کن. 

نیم خیز  گذاشت، روی میزدستانش را  .دخنده اش بی نهایت نامحسوس بو "

آنرا باز من  ،بیاوریهم برایم از ایتالیا  ت و شلوار راک انهم شد و گفت: حتی اگر

 که حتی اگر منزجر می شومارت آتش می زنم. اینقدر از دیدجلوی چشمانت 

ببینم قیافه ات را  ی باز نمی خواهم یک لحظهبیاورهم را  کوه نورالماس برایم 

نشود. ی هم سر راهم پیدایت صدایت را بشنوم. سعی کن دیگر حتی تصادفیا و 

... زیاد خودت را سر راهم بیاندازی گردنت را می شکنم. آرامشم را نخور فریب این

حس کردم چشمانم از اینهمه توهین  "پس حدّ خودت را بدان و طرف من نیا. 

تم: و تحقیر سوختند و گلویم برای گریستن درد گرفت. ولی باز روی دستمال نوش
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ولی خواهش  .بشکنیآنرا تا راحت  تاسدر اختیارت  گردن من از مو باریک تر،

 ". کردن به فربد و آقای شکیبا دست برندارکمک  ، ازمی کنم به خاطر من

آنرا گرفت و مچاله با حرکتی سریع دستمال را مقابل چشمانش گرفتم. ولی او 

و گفت: روابط خانوادگی ما ربطی به تو ندارد. فربد تو را  کرد، روی میز انداخت

یک روز آقای شکیبا هم باالخره  م.می شوانتخاب کرده است و من هم مانعش ن

باید می فهمید که تمام عمرش بی خود و بی جهت از فربد حمایت می کرد. من 

ز فربد تا به حال آدمی به بی لیاقتی فربد ندیده ام. آقای شکیبا همیشه فقط ا

تمام قدرتم را برای  ". دنیببحاال هم باید چنین روزهایی را  ،حمایت می کرد

فربد خط بعد از عمو جاویدم، حفظ آرامش در برابر حرف هایش از دست دادم. 

د. ورد فربد بد صحبت می کرد خونم به جوش می آمم در وقتی کسی قرمزم بود.

تم و گفتم: انداخوی کیفم دلیم بلند شدم. خودکارم را تنمن هم از روی ص

بده ولی حق نداری در مورد فربد  ناسزاهرچقدر دلت می خواهد به من فحش و 

بد صحبت کنی. اگر فقط یک قطره از لیاقتی که توی وجود فربد است توی رگ 

و با اینهمه بدهی گوشه ی خانه اش نمی  های تو بود االن آقای شکیبا بیمار
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ن و بفهم که در مورد فربد چه می گویی. هر افتاد. پس حواست را خوب جمع ک

این مسخره روز اینهمه پول صرف رزرو کردن این رستوران مزخرف و راننده و 

هر ماه بدهی  ،مخارجبازی هایت می کنی در حالیکه می توانی با یک سوم این 

از پسر  حتیتو را  ،آقای شکیبامی دانی که  را پرداخت کنی. های آقای شکیبا

دوست دارد؟ البته فکر نکنم آدم بی وجدانی  هم بیشتر عزیز دردانه ی خودش

هم دارند. آنروز  یش مهم باشد دیگران چه حال و روز و احساسیمثل تو اصال برا

را به هم می  مکه اعصاب حرفهای مسخره ایگفتن توی پارک بهتر بود به جای 

را امروز اینقدر خوشحال خانم شما چ وییگبمثل یک آقای متشخص  ریخت،

نه اینکه مرا دیوانه خطاب  ؟را بپرسمتوانم علت اینهمه شلوغ بازی هستید؟ می 

کنی و مسخره ام کنی. هنوز هم می گویم که پاشیدن فالوده روی کت مسخره 

به دنبالت آمده  راه اینهمه ،خواهی ود. اگر می بینی امروز برای عذرات، حقت ب

خانواده اش بیاید من یا ام فقط به خاطر فربدی است که اگر بالیی سر خودش و 

تش می کشم، پس این عذر خواهی مرا به حساب شعور و شخصیت دنیا را به آ

. تو هم ه ی دیگری به جز منت کشی از تو نداشتمخودت نگذار و بفهم که چار
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که برایت پدری کرده است کمک  ردیالزم نیست مرا ببخشی فقط به ماصال 

 خم بتواند توی صورتم نگاه کند،برای اینکه . میز را دور زد، مقابلم ایستاد "کن. 

. می دانستی که وقتی شروع به صحبت شد و گفت: آفرین باالخره زبان باز کردی

من د؟ نمی ریز بیرونمی کنی فقط حرفهای آزار دهنده و بی منطق از دهانت 

جای تو بودم تا آخر عمرم سکوت می کردم. وقتی ساکت هستی حداقل اگر به 

مجبور  خوب به حرفهایم گوش بده چون دفعه ی بعدحاال باعث تهوع نمی شوی. 

. فکر نکنم به تو ربطی برایت توضیح بدهمرا طور دیگری حرفهایم  می شوم

به  کنم. من هیچ بدهی و قرضیمی پولهایم را چطور خرج  داشته باشد که من

فربد و پدرش ندارم که بخواهم نگران آنها باشم. بیشتر از این برایت توضیح نمی 

نمی کنم. تنها کمک  تو ندارد که چرا من به آنها کمک دهم چون اصال ربطی به

ار بدهم. این بود که بخواهم به خودش و دوستان دیوانه اش ک ر حق فربدمن د

. تو هم اگر ندارنده من ربطی بحاال که قبول نکرده است بقیه عواقب کارش 

 خودت را سر به نیست کنیکه بهتر است  خیلی به فربد اهمیت می دهی پس

بردارم و کمی  عزیزتفربد و آزار شاید دل من به رحم بیاید و دست از اذیت  تا
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اینقدر بی ادب و بی منطق بود که خنده  "ش قرض بدهم. بیچاره ا پول به پدر

با نفرت برانداز  را ثانیه خنده ام قطع شد، سراپایش ام گرفت ولی بعد از چند

و گفتم: حیف از این ظاهر خوب که خدا به تو داده است. اصال حیف از  کردم

پوشیدن کت و شلوار  بهکه اسم و ظاهر انسان که تو به دوش می کشی. انسانیت 

مغز  فکر کنم توی البته. انسانیت به افکار آدمیزادی است نیست. اصل ایتالیایی

 .و جایی برای رشد افکار انسانی باقی نمانده است پرشدهکاه و یونجه با تو فقط 

اینقدر کوچک و بی  ،تو برای من چون ،ددیگران را از باال نگاه نکن آقای سرم

ر به نیست خودم را س. من جایی نداریهم  ارزش هستی که حتی زیر پاهایم

چشمم به موجود بی ارزشی مثل تو  از این به بعدنمی کنم فقط سعی می کنم 

برای کمک کردن تو الزم نیست  ای فربد و پدرش هم بزرگ است پسنیافتد. خد

دلم می خواست او را با دستان خودم بکشم.  "به آنها شرط و شروط بگذاری. 

دیگر نگاهش کنم از او گذشتم تا بیشتر از این عصبی نشوم و یکبار بدون آنکه 

ایت را یادت بماند و سعی کن نرسد. ولی او گفت: حرف هبه کتک کاری  کارمان

اصال به طرفش برنگشتم  "توی هیچ موقعیتی همدیگر را نبینیم. از این به بعد 
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ح میدهم کور شوم ولی چشمم و گفتم: حتما یادم می ماند. دفعه ی بعد ترجی

 ... به ظاهر محترم موجود نیافتد به تو

ندیده بودم که را هرکاری می کردم دلم آرام نمی گرفت. تا به حال آدمی  "

اینهمه پر از کینه و بد ذات باشد. هربار که او را می دیدم بیشتر به این نتیجه 

می رسیدم که ای کاش به جای فالوده روی صورتش اسید می پاشیدم. دلم می 

باید از او معذرت  ال چراخواست می توانستم با مشت و لگد او را ادب کنم. اص

هد با زندگی اش چه که می خوا ستمی دانبهتر فربد خودش  خواهی می کردم؟

فربد به من مربوط نمی شد. با خشم از رستوران  زندگیاز این به بعد کار کند. 

نگاهم کرد و گفت: چه بالیی سرت بیرون آمدم و سوار ماشین شدم. شیرین 

کیفم را با حرص روی  " سرخ شده است؟اینقدر ؟ چرا صورتت پرستش آمده

اینقدر با مشت روی داشبور  کردم، ولی حرصم خالی نشد. ابقب پرتصندلی ع

شیرین با ترس دستم را توی دستان  .ماشین کوباندم که دستم درد گرفت

؟ باز دعوایتان شد؟ پرستشخودش نگه داشت و گفت: چرا اینطوری می کنی 

با عصبانیت گفتم: مردک روانی اصال نمی  "ی؟ نتوانستی از او معذرت خواهی کن
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بیاید. فقط حرف خودش را می زند و می گوید که نمی خواهد کمی کوتاه 

خاک بر کرده ام و او می خواهد رضایت بدهد. عمد ... مثل اینکه من قتل بخشم

ی کت زشت و رو و هدر دادم بی خودیچند قطره فالوده ام را سر من که 

او ریختم. من اگر یکبار دیگر این مردک را ببینم حتما او را می کشم.  بدردنخور

با تالش دستم را از توی دستان شیرین بیرون کشیدم و اینبار به شیشه ی  "

خواهش  ،پرستشکنارم مشت کوباندم. شیرین اینبار بغلم کرد و گفت: آرام باش 

 واقعا م و گفتم: اگرتمام حرص و خشمم را سر او خالی کرد "می کنم آرام باش. 

معذرت خواهی کنم.  یابوآرام باشم دیگر از من نخواه که از این که  می خواهی

شیرین مرا توی  "نسبت بدهم. نفرت انگیز حیف از اسم یابو که به این موجود 

آغوشش نگه داشت. نگاهم به در رستوران افتاد که سرمد از آن خارج شد و 

شد و رفت. باز خشم توی باز کرد، سوار برایش  راماشین راننده اش با عجله در 

جانم نشست و گفتم: دلم می خواهد با همین ماشین از روی صورتش رد شوم. 

بی شعور آدم های بدردنخور و  چرا خدا ثروت را به دست اینخیلی از او متنفرم. 

شیرین صورتم  "شیرین من دیگر هیچ وقت نمی خواهم او را ببینم.  می دهد؟
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با خودت اینطوری نکن. باور کن که چاره ای  پرستشش کرد و گفت: نوازرا 

وافقت نکرده است. همین االن با فربد م مبلغ باالی بانک با وام پرستشنداریم... 

ه ندارد صحبت کردم، می گفت چون ملک و یا جوازی برای ودیع شوهر عمه ام

ی که برای من نمی دهند. شوهر عمه ی من هم بیشتر از مبلغ سنگین به او وام

یم که رما مجبو پرستشوام گرفته است نمی تواند برای فربد وام درست کند. 

وشش بیرون آمدم. ولی صورت او را کنار زدم و از آغبا خشم  "بکنیم.  فکر دیگری

را آرام کردم و گفتم:  اش دلم را به رحم آورد. کمی اعصابم رنگ پریده و ترسیده

د. من چرا باید تا به این ننداربه من  ربطی فربد از امروز به بعد مشکالتشیرین 

نگو ت برادرش کار نمی کند؟ باز توی شرک را کوچک کنم؟ چرا فربد حد خودم

وانم این چون دیگر نمی ت کار توی شرکت برادرش را نمی پذیردکه به خاطر من 

گفت که هیچ قرض و بدهی می سرمد توی بحث های امروز  دلیل را قبول کنم.

به خانواده ی شکیبا ندارد و حتی یکبار هم در مورد اینکه پدر فربد سرپرستی 

او را به عهده گرفته است با قدر شناسی صحبت نمی کرد. این حرف های سرمد 

ی دارند، در نتیجه روابط مشکلبه من ثابت می کند که آنها به احتمال زیاد با هم 
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من  .در میانی کنم که بخواهم بازهم پا دننداربه من بطی رخانوادگی آنها اصال 

بگذار خانه های پدر دیگر نمی توانم بیشتر از این خودم را خار و کوچک کنم. 

د. مگر من گفتم که برای پسرش وام بگیرد؟ من هم مثل تمام نفربد به باد برو

هیچ هم زد کار خودم را می گرفتم. از حاال به بعد متسشما فقط حقوق و د

 کمکی از من برای فربد و پدرش بر نمی آید.

صورتش به اشک توی چشمان زیبا و پر از مژه ی شیرین جمع شد. تمام  " 

نگاهش می کردم باز سیر نمی شدم. صورتش هم زیبا بود که اگر هرلحظه  قدری

چند کک و مک کوچک  بود و و کوچک با پوستی فوق العاده شیری رنگ گرد

ی روشن با انحنایی خوش . چشم هایش قهوه ااو می آمدداشت که خیلی به 

بودند. بینی اش به قدری ظریف و باریک بود که من و ماهور  حالت و رو به باال

حسودی مان می شد. حتی یک بار توی دانشگاه، به شوخی در او همیشه به 

ز زیبایی او م شاید که بینی اش بشکند و اکالس را توی صورتش بستیورودی 

. خودش از رنگ مویش متنفر ندبود د. موهایش رنگی ما حنایی و خرماییکم شو

ولی ما هر روز  است «آنی شرلی » چون فکر می کرد همرنگ موهای  بود
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او را داشتیم. لبهای درشت و دندانهای  پرپشتحسرت داشتن موهای خوشرنگ و 

یک کم ردیفش با هر خنده ای دل هر بیننده ای را اسیر می کرد. اگر من فقط 

ا با پشت دست پاک از زیبایی او را داشتم، دیگر هیچ آرزویی نداشتم. چشمانش ر

. خودت را هم پرستشدیگر کاری برای فربد انجام نده  کرد و گفت: بسیار خوب

... فکر کنم دیگر کاری از دست هیچ کدام از ما برای فربد عزیزدلم حرص نده

با قهر از او رو برگرداندم و گفتم: فربد فقط خودش باید به  "بیچاره بر نمی آید. 

حراج کنیم باز نمی توانیم بدهی داد خودش برسد. اگر ما تمام زندگی مان را هم 

از عمو پول قرض  آقای شکیبا را تسویه کنیم. من هم مثل شما می توانم کمی

 می توانم خودم را توی قفس این حیوانبگیرم و به فربد کمک کنم ولی دیگر ن

شیرین ماشین عمو را روشن کرد و به راه انداخت. زیر لب  "وحشی بیاندازم. 

با خشم نگاهش کردم و  "گفت: با پولهای ما هیچ دردی از فربد دوا نمی شود. 

اهی از برادرش د خودش برای معذرت خوگفتم: پس بهتر است از فربد بخواهی

تا رسیدن به خانه ی  "نداشته باشید.  پیش قدم شود. از این به بعد کاری به من

باهم صحبتی نکردیم. جلوی در خانه ی عمو، شیرین ماشین را پارک  دیگر عمو
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تم. نهایت سکوت خداحافظی کرد و رفت، من هم به خانه برگش کرد و بعد در

؟ همه چیز به خیر و خوشی پرستشه مرا دید گفت: چه شد عمو به محض اینک

دلم نمی خواست آتش خشمم دامن عمو را هم بگیرد. در حالیکه  "تمام شد؟ 

مورد توهین و اهانت قرار گرفتم.  می رفتم گفتم: نخیر... دوبارهبه طرف اتاقم 

از من ندارم و خواهش می کنم از این به بعد  شکیبا دوستی به نام فربد من دیگر

نخواهید که برای او از این کارها انجام بدهم. به من ربطی ندارد که فربد به خاک 

مراقبت می کرد. جاوید خان  سیاه نشسته است. خودش باید از سرمایه ی پدرش

خواهی کنم،  عذرباید به خاطر فربد و پدرش ر یکبار دیگر بگویید که اگ شما هم

صدای عمو را شنیدم که گفت: من  "سر به کوه و دشت و بیابان می گذارم. 

دیگر نمی گویم که کاری برای فربد انجام بدهی ولی از وجدان تو مطمئن هستم 

اصال به  "و می دانم که بهترین کار را برای راحتی وجدانت انجام می دهی. 

 م گفتم: از امروز به بعد حتیبست طرفش برنگشتم و در حالیکه در اتاقم را می

وجدان انسان شاد تری خواهم بود.  را هم خاک می کنم. مطمئنا بدون موجدان

حداقل دلم نمی خواست با عمو هم مثل شیرین و فربد دعوا و قهر کنم. ولی  "
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فقط برای نمی دانم چرا هر بار که سرمد را می دیدم تمام عصب های مغزم 

یک دل سیر گریه ، در اتاقمبه محض بستن ی دادند. فرمان م جنگ و قتل عام

نمی آمد جز گریه و احساس بدبختی کردن. بر کردم. دیگر هیچ کاری از من 

نمانده بود و فقط دلم برای تمام روزهایی که کار و  باقی امروز دیگر توانی برایم

زندگی داشتم و کسی به شخصیتم توهین نمی کرد تنگ شده بود. مثل اینکه 

تولدم خیلی ناشکری کرده بودم چون از آن روز به بعد فقط بدشانسی های  روز

. ای کاش می توانستم از اینهمه سردر گمی و مصیبت ندعجیب به سراغم می آمد

فرار کنم. گرفتاری ها طوری به طرفم حمله ور شده بودند که هر لحظه در دلم 

روزی  . اگردمکه توی شرکت فربد کار می کررا می خوردم روزهایی  حسرت

را درگیر قول می دهم که دیگر هیچوقت خودم  ،دنگرفتاری های فربد تمام شو

مبلغ پولی که به  فقط با تشان رارفاق چرا بقیه. کار و روابط دوستانم نخواهم کرد

ذات ترین موجود خدا می  من باید با بد لیو ،ندردکمی ادند ثابت دمی فربد 

نگاه  به حلقه های توی انگشتم .منگرانش هستم تا به فربد ثابت کنم که یدجنگ

که از روز تولدم آنها را در نیاورده بودم و حتی شبها هم با آنها می خوابیدم.  کردم
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ای کاش آنروز قلم پایم می شکست و به آن پارک لعنتی نمی رفتم. حاال دیگر 

فت می کرد. مگر فربد نمی گ تر نگاه کردن به این حلقه ها فقط حالم را خراب

سرمد را به فرزندی قبول نمی کرد خانواده اش او را به  کیارش، که اگر پدرش

پس چرا سرمد از فربد و پدرش با بغض و کینه صحبت  ؟پرورشگاه می سپردند

فربد هم به  ،بخشیدمی کرد؟ از من چه کاری بر می آمد؟ سرمد هرگز مرا نمی 

ه بود. حتی شیرین و کردچار عذاب وجدانی دردناک زندگی ام را د بهانه ی من،

کند.  بقیه هم فکر می کردند که من باید خودم را قربانی کنم تا فربد نجات پیدا

د. من آدمی نبودم ی در موردم می کنفکر های اشتباه تازه بماند که پدر فربد چه

م از حتی عمو هم دائدیگران را تحمل کنم. نادرست که بتوانم قضاوت های 

ز وی این جنگ احمقانه ی فربد و برادرش چه کاری ات. فتوجدان برایم می گ

فقط برایم  دوستی با فربد تازگی ها د؟مجدان بیچاره ی من بر می آومن و 

امشب به اینجا بیاید  ای کاش حداقل فرصت می دادم. گرفتاری به همراه داشت

و کمی در کنار او و بقیه ی بچه ها خوش می گذراندم. ولی اصال دلم نمی خواهد 

از امروز به  از خودم را راضی کنم که از سرمد عذر خواهی کنم.دیدن آنها ب با
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خواهی کنم. از  ذرعکه از سرمد  بعد دیگر هیچکس نمی تواند مرا مجبور کند

امروز به بعد دیگر نمی خواهم هیچ کدام از بچه ها را ببینم. دوستی ام با آنها 

از این به خاطر آنها و طرز  ربود که تمام شد. نمی خواهم بیشت یخاطره ی خوش

 ،آسیب ببینم. ولی دلم هنوز برای فربد می سوخت ،ورد خودمفکرشان در م

ش می آمد؟ بیچاره ا بود. بدون خانه و زندگی چه بالیی سر مادر بیمارمادرش 

ای کاش همیشه مثل لحظه ای کاش می توانستم دل سرمد را به رحم بیاورم. 

دیدم آرام و بی آزار بود. ولی حیف که  میهایی که توی نگاهش نوری عجیب 

 او بیش از حد وحشی و کینه ای بود و کاری از من رام کردن او بر نمی آمد...
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 فصل چهارم

توی خانه و گوشه ی خودم را از کسی کینه به دل نگرفتم، با کسی قهر نکردم، 

اتاقم پنهان نکردم. مثل بقیه ی بچه ها در ظاهر به دنبال پول برای تسویه ی 

مجالس دوستان بهزاد ی های نوازبدهی پدر فربد بودم. حتی با بچه ها به تک 

توی بعضی از رستوران  به قدری بیچاره شده بودیم که حتی تازگی ها می رفتیم،

و تمام پولهای بدست آمده را به حساب فربد  های شهر کمی آهنگ می نواختیم

از مبلغ بدهی بانک ها را تامین کرده باشیم. شاید مقدار اندکی  می ریختیم تا

چاهی بود که با تمام تالش  شیرینصد میلیون به قول پانولی مبلغی در حدود 

روزها هم به قدری تند می گذشتند که اصال به هیچ کدام ما هرگز پر نمی شد. 

 فربداز ما فرصت درست فکر کردن و یافتن راه نجاتی برای فربد نمی دادند. خود 

و برای کار و  رها کرده. همه چیز را ها بود که تهران را ترک کرده بودمدت 

و هم رفته بود. ولی ا کشور جنوبصنعتی شهرهای گرفتن پروژه های کاری به 

با تمام تالشهای شبانه . دست بیاوردبیشتر از ده الی بیست میلیون بنتوانسته بود 

همگی ناامید و  میلیون به حساب بانک واریز کنیم.توانستیم صد  فقط ،ماروزی 
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تا موعد  بیشتر دو هفتهمانده بود و  باقی برایمانکمی  وقتخسته شده بودیم. 

این مدت نه تنها دلم نیامد که فربد را تنها من تمام ت نداشتیم. فرصمقرر بانک 

بگذارم بلکه هر روز احمقانه ترین کار ممکن را انجام می دادم تا شاید راهی برای 

 نجات فربد پیدا کنم. کاری که حتی جرات نمی کردم برای خودم توضیح بدهم

 ... جاوید چه برسد به دوستانم و عمو

 متما ،ولن با بچه ها سر کار می رفتیمفقط شبها برای نواختن وی از آنجایی که

سرمد می کردم. خودم هم نمی دانستم  کیارشطول روز وقتم را صرف تعقیب 

علت این کارم چیست ولی توی این یکی دوهفته ای که وقت داشتم هر روز از 

صبح زود به دنبال سرمد راه می افتادم. دائم به دنبال موقعیتی بودم تا شاید 

او صحبت کنم و ایندفعه حتی اگر سرم را هم می شکست نمی بازهم بتوانم با 

ات نمی به هیچ عنوان جر با تمام این تعقیب هام. اما کن یخواستم با او بدرفتار

متوجه ی تمام م که ه بودی او را تعقیب کردقدرکردم به او نزدیک شوم. به 

از خارج م. صبح ها قبل حتی خانه اش را هم پیدا کرده ا م،ه ادعادت هایش ش

توی ماشین منتظرش می ماندم و شبها حتما او  ،شدن او از خانه اش جلوی در
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را تا خانه دنبال می کردم و بعد برای کمک به بچه ها می رفتم. خوب می دانستم 

اره شدن فربد و که بیهوده ترین کار ممکن را انجام می دهم ولی ترس از بیچ

بقیه ی صبح ها زودتر از داشته باشم. که نتوانم آرام و قرار  پدرش باعث می شد

دقیقا ساعت هفت و نیم صبح وارد شرکت می  کارمندان به شرکت می رفت،

شد. هر روز ظهر تک و تنها به همان رستوران خیابان ولیعصر می رفت و ناهار 

می خورد. قرار هایش را به هیچ عنوان وقت ناهار نمی گذاشت. همیشه قرارهایش 

می گذاشت. شبها هم بعد از رفتن همه  شیک تهرانه های توی کافعصرها، را 

ی کارمندان راس ساعت هشت شب بدون وقت تلف کردن به خانه بر می گشت 

توی این چند هفته مثل و من هم می توانستم به دنبال کار وزندگی ام بروم. 

کولی های خانه به دوش زندگی می کردم. صبحانه و ناهارم را توی ماشین و در 

تعقیب کردن او می خوردم. توی تمام قرارهایش من هم همراهش وارد حال 

کافه می شدم و در جایی دورتر از او می نشستم و تمام حواسم را جمع می 

، واقعا راست می گفت د. اوامضاء می کنداد چه کارهایی را کردم تا بفهمم قرار

 .تهران می بستتوی کافه های   فقط روزی چند قراردادبود و  له ایغآدم پر مش
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شرکت کوچک بیشتر از کل قراردادهای یک ساله ی پیشنهاد های کاری برای او 

. تازه از قراردادهایی که داخل شرکت می بست خبر دقیقی نداشتم و ندما بود

نمی دانستم در ماه چقدر پول پارو می کند. ولی توی همین مدت کوتاه متوجه 

چون به راحتی  ،استتوانمند و کار بلد  شده بوم که او توی تبلیغات فوق العاده

. خیلی راحت می توانست کالغ را رنگ کند و به جای قناری به مردم بفروشد

نوشتن قرار ، هنگام قبول می کردکاالهای صادراتی را حتی با بدترین کیفیت 

د که رکخواهد کیفیت را با تبلیغاتی همراه  یداد قید می کرد که همین کاالی ب

کاال پوشانده شود و با بیشترین خریداران داخلی و خارجی حمایت کیفیت بد 

گردد. درحالیکه نهایت تبلیغ در شرکت ما فقط شامل طراحی گونی های برنج 

او حتی ماشین آالت صنعتی هم تبلیغ  ، ولیو یا طراحی پاکتهای معمولی بود

ه توی واقعا یک دزد دریایی تمام عیار بود. بارها شنیده بودم ک و می کرد

اولیه  می خواست که خیلی سریع برایش طرحتماسهای تلفنی اش از طراحانش 

 لپ تاپبعد همان طرح را در فرصت کمی که داشت با  ،بزنند و بفرستند را

به مشتری هایی که از  می داد و کمی تغییر کوچکش که همیشه همراهش بود،
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صاحب کاال را مجبور حتی  .ش می فروختخودطرح به نام نظر مالی برتر بودند 

می کرد پول بیشتری بابت طرحی که صاحب شرکت با مدرک پرزرق و برق 

 .ی فرانسه زحمت آنرا کشیده بود بپردازدگرفته شده از دانشکده ها

 یک تاجرواضح و روشن دیدم که  جاسوسی ام خیلی فعالیت های در یکی از 

رش را که از هر صد پسته و خشکبار از او خواست پسته های درجه ی سه و چها

کیلو فقط ده کیلو پسته ی باز داشت را به عنوان پسته ی خندان تبلیغ نماید. 

می خواست. فوق العاده ضعیفش سته های پچند تن از این  اتتبلیغ را برای صادر

سرمد پذیرفت و قرارداد را با بیشترین درصدی که می توانست از یک  کیارش

ین حجم از بی وجدانی را توی وجود هیچکس تا به حال ا پروژه بگیرد، بست.

 ندیده بودم. 

به دست  یحیف که نمی توانستم از این همه کاله برداری های او مدرک موثق

یزی نگفته بودم چبچه ها در مورد این تعقیب و گریزهایم بیارم. چون به عمو و 

تمام برداشت هایم نسبت به در نتیجه نمی توانستم با هیچکس درد و دل کنم. 

زمانه  دوره و توی این م کهاین نتیجه رسیده بودزندگی دچار تغییر شده بود. به 
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د. بودزدی و کاله برداری  یک راه داشتند و آن همدن فقط ای پولدار شآدم ها بر

فربد توی کار موفق نشده بود چون وجدانش اجازه نمی داد توی تبلیغات دروغ 

 پولدار می شد چون راست و دروغقبل روز مد هر روز بیشتر از سر کیارشبگوید. 

 پانصدما برای  .. دیگر ایمانی به درستکاری نداشتمندفرقی باهم نداشت برایش،

میلیون زیر سنگ را هم گشته بودیم و حتی هر شب همگی باهم توی گروه های 

موسیقی ناشناس جان می کندیم ولی باز پولی به دست نمی آوردیم. فربد بیچاره 

 کیارشاما  .آواره ی شهرهای دور شده بود ،که به خاطر پیدا کردن این مبلغهم 

را به دست می  بدهی امضای کوچک در عرض یکی دو روز مبلغ چندسرمد با 

 آورد. زندگی اصال عادالنه نبود و این واقعیت مرا روانی و خشمگین می کرد. 

چیزی بیشتر از سرمد باید روی کت هر روز بیشتر به این نتیجه می رسیدم که 

در دستان آدم بی  و پدرش فربد زندگییدم. حیف که چند قطره فالوده می پاش

در غیر اینصورت حتی دلم نمی خواست یک ثانیه هم  ،بود وجدانی مثل سرمد

صحبت کردن با  او را ببینم ولی چاره ای نداشتم جز اینکه به دنبال راهی برای

منتظر پایان جلسات  که توی کافی شاپ هام. گاهی اوقات این دزد دریایی بگرد
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پای چوبی می کشیدم. خیلی دلم چشم و او می نشستم کاریکاتور او را با یک 

در میان بگذارم  می خواست این چیزهایی که در مورد او فهمیده بودم را با فربد

ین که من از کجا به چن استاین  ،دیپرس خواهد اما می دانستم اولین سوالی که

برادرش را  توضیح بدهم که هر روز من نمی توانستم به او ...رسیده ام و ینتایج

تا ببینم این دانسته هایم کجا  پس چاره ای جز سکوت نداشتمتعقیب می کنم. 

  به دردم می خورند.

و خودم را  مهم طبق روال همیشه از ساعت شش صبح خانه را ترک کرد امروز

از صبح که به در خانه ی سرمد رساندم. عمو خیلی نگرانم بود و دائم می پرسید 

 یم ونوازآهنگ می زود کجا می روم، چون او می دانست ما تازگی ها فقط شبها 

ی پاره وقت توی یک یم که کارویگببه او  مجبور شدم ،در طول روز بیکار هستیم

پیدا کرده ام و بقیه ی روز را هم صرف آموزش نقاشی توی  ها هنرستان از

هنرکده های خصوصی می کنم. هرچند که دروغم خیلی هم دور از واقعیت نبود 

توی هر  وانممی ت م و راحتی دانست که من مدرک مربی گری دارو عمو م

م. ولی در هر صورت دروغ گفتن به عمو وزشگاه و یا مدرسه ای استخدام شوآم
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برایم مثل مرگ بود. تا به حال توی تمام عمرم به او دروغ نگفته بودم، چون او 

همیشه حمایتم می کرد و احتیاجی به دروغ گفتن نداشتم. فقط همین چند 

هرچه که یم و دوباره مجبورم کند وقت بود که می ترسیدم به او حقیقت را بگو

ها بر دارم.  و گریز سریعتر تکلیفم را با سرمد روشن کنم و دست از این تعقیب

نداشتم. دلم  با سرمددوباره رو در رو شدن  جراتی برایتوان و ولی من فعال هیچ 

نمی خواست باز توهین های او را بشنوم. این فکر و خیاالت مرا بیشتر می ترساند 

تمام شدن موعد بانک ماندن هم دیوانه ام می  توی خانه خوابیدن و منتظرولی 

 .کرد

ی فهمیدم رمد امروز هم مثل هر روز آراسته و مرتب سوار ماشینش شد. نمس 

. تا به حال هیچ مردی چرا خودش رانندگی نمی کند و راننده ی شخصی دارد

باز مثل هر روز  ،اه افتادمدنبال او ربه را ندیده بودم که از رانندگی بدش بیاید. 

ساعت دوازده برای  اسساعت هفت و نیم به شرکتش رسید، ظهر هم درست ر

از  ،خوردن ناهار از شرکت بیرون آمد و توی این ترافیک حوصله سر بر تهران

همیشگی رفت که در رستوران  خیابان ولیعصر و روبروی پارک ملتقیطریه تا 



فالوده زغال اخته                                               فصل چهارم                                                                         

199 
 

از  به شرکت برگشت و ساعت پنج یکبار دیگر اش ناهار بخورد. ساعت دو دوباره

معروف بلوار مرزداران رفت که فضای  و به یکی از کافه های شرکت خارج شد

. تمام این مدت من توی ماشین نشسته بودم، حتی دیگر باز و زیبایی داشت

. هر ندروزها کفش نمی پوشیدم چون با این همه رانندگی پاهایم ورم می کرد

دمپایی می پوشیدم ولی اگر قرار بود وارد کافه ها شوم و او را روز توی ماشین 

 .سریع کتانی های گشاد و بد قیافه ام را می پوشیدم ،از نزدیک تحت نظر بگیرم

عینکی بزرگ با شیشه های فتوکرومیک از عینک های عمو هم با خودم می 

مشکی  مقنعه یحتی آوردم و توی کافه ها به چشم می زدم تا شناسایی نشوم. 

اغلب با این قیافه توی  پوشاندم.سر می کردم و نیمی از صورتم را با مقنعه می 

  کافه ها باعث ترس و وحشت دختر و پسرهای جوان می شدم.

قیافه از ماشین پیاده شدم و چند دقیقه بعد از اینکه او وارد  امروز هم با همین

ه بود و گوشی اش کافه شد من هم به دنبالش رفتم. پشت به در ورودی نشست

را زیر و رو می کرد. من هم با فاصله ی چند صندلی از او نشستم و نگاهم را 

شاید  ،کامل به او دوختم. امروز می خواهم برای اولین بار صدایش را ضبط کنم
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از او پیدا کنم و از آن برای کنترل خشم این بتوانم مدرک خاص و بدردبخوری 

روز بر عکس همیشه بی قرار بود و دائم به اممردک بی اعصاب استفاده کنم. 

وجود ساعتش نگاه می کرد. خیلی دلم می خواست بفهمم توی زندگی اش زنی 

م مردی به سرسختی او تا به حال عاشق شده دارد یا نه. دوست داشتم بفهم

است یا نه. حیف که پیله ی دور او از جنس فوالد بود و من نمی توانستم از این 

ریابم که چطور زندگی می کند. وقتی هم برای شناخت بیشتر از صله ی دور دفا

دیگر برای بدست  یکبار ،نمانده بود. باید تا قبل از پایان مهلت بانکباقی او برایم 

اما می دانم که اگر بازهم به فربد توهین  م.، قدم جلو می گذاشتآوردن دل او

اینهمه شد.  خواهددعوایمان  مطمئنا د نمی توانم به اعصابم مسلط باشم ونک

 نگرانی برایم مثل یک کابوس تمام نشدنی بود. 

آهسته عینکم را پایین تر گذاشتم و او را نامحسوس نگاه کردم. پیشخدمت برایم 

اسپرسو با یک تکه کیک  بدون وقت تلف کردن سفارش یک فنجانمنو آورد و 

نصف شب با این گرسنگی  هویج دادم، امروز واقعا گرسنه بودم و نمی توانستم تا

 کیارشبه محض اینکه پیشخدمت کیک و قهوه ام را آورد، به کارهایم برسم. 
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بلند شد. از ترس اینکه شاید قرار مالقاتی نداشته و بخواهد کافه از جایش سرمد 

می خواستم تمام  خیلی گرسنه بودم.ترک کند غم عالم به دلم نشست، چون  را

ه او بو ولی شانس آوردم کیک را توی دهانم بگذارم و بعد به دنبال او راه بیافتم 

 . طرف سرویس بهداشتی کافه رفت

رگ تقسیم یال راحت کیکم را به چند قطعه ی بزبا خنفس راحتی کشیدم و 

کردم. با اشتهای کامل تکه های کیک را توی دهانم می گذاشتم و بدون درست 

را فرو می دادم. قهوه ام تازه تمام شده بود که سرمد از دستشویی ها ن آنجوید

توی دهانم گذاشتم، توی  را بیرون آمد و من یک تکه ی بزرگ دیگر از کیک

فنجان قهوه ام چند قطره از استکان آب یخی که همراه قهوه آورده بودند ریختم. 

خانم که هیچ قطره سعی می کردم که آب را طوری دورتادور فنجان قهوه بچر

به قدری بزرگ  کیک که توی دهانم گذاشته بودم ای از قهوه هدر نرود. تکه ی

بود که نمی توانستم آنرا قورت بدهم. ناگهان صدایی از کنار گوشم گفت: فکر 

آب می  چرا توی فنجان قهوهخفه شوی؟  هرلحظه ممکن استنمی کنی 

با  "حالم را بد کرده ای... اقعا تو چندش آور ترین دختر دنیا هستی. و؟ چرخانی
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صندلی  سرمد را دیدم که دستش را به پشتی کیارشتعجب سرم را چرخاندم و 

. از ترس دیدن و نگاهم می کنداز طرف راست به طرفم خم شده  و ام تکیه داده

کیک توی نمی توانستم کیک را فرو بدهم. و  ، گلویم خشک شداو در کنارم

سرفه کردم ولی فایده چند بار گلویم گیر کرد و چیزی نمانده بود که خفه شوم. 

سرمد فنجان قهوه را که توی  کیارشراه گلویم باز نمی شد. باالخره  نداشت،

این آب  بیا چند قطره ازتا خفه نشده ای دستم خشکیده بود،گرفت و گفت: 

چسباند و ب دهانمدم فنجان را به بدون هیچ مخالفتی اجازه دا ". قهوه ات بخور

و صورتم را  م جاری شدنآب و قهوه از گوشه ی لبا آورد. تمامبیباال آنرا تا انتها 

را به سختی فرو دادم و دستپاچه  ولی راه گلویم کمی باز شد. کیک ،کثیف کرد

گفتم: چه تصادفی... شماهم اینجا بودید؟ من مشتری دائمی این کافه هستم، 

م را کشید و مقابلبدون تعارف صندلی  "شما چطور از اینجا سر در آورده اید؟ 

نشست. بعد با نفرت صورتش را جمع کرد، دستمالی برداشت و به طرفم گرفت 

سریع دستمال را گرفتم و صورتم را پاک کردم.  "ن. و گفت: صورتت را پاک ک

و در حالیکه سعی می کرد نگاهش زیاد به من نیافتد گفت: چند هفته است که 
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را توی ماشینت و یا کافه هایی که با من میآیی  وتهولناک هر روز غذا خوردن 

 "تحمل من نبود.  ت امروزت دیگر در حدّ امی بینم و تحمل می کنم. اما حرک

چه دقیقا آیم... : من همراه شما جایی نمیبم از ترس تند می زد و سریع گفتمقل

سری با تاسف تکان داد  "دچار توهم شده اید؟  د؟را توی ماشینم دیده ایم وقت

و گفت: هر روز از ساعت هفت صبح تا هشت شب با ماشینت دنبال ما اینطرف 

نشود؟ من و راننده ام هر  د انتظار داری راننده ام متوجه اتبع ،و آنطرف میآیی

می  واقعا خیال .پشت فرمان می خندیم های مسخره ات خوردنز به ساندویچ رو

آیی و دقیقا روبرویم ها می روز با من به تمام کافهیم؟ هر ی ما تو را نمی بینردک

بازهم کم نیاوردم و گفتم:  "بعد انتظار داری که تو را ندیده باشم؟  ،می نشینی

 "را ندیده ام.   د آقای سرمد... من خیلی وقت است که شماکنینه اشتباه می 

می چه لباسی پوشیده بودی؟  پوزخندی زد و گفت: می خواهی بگویم دیروز

 همین خواهی بگویم دو روز قبل توی کافی شاپ چه چیزهایی سفارش دادی و

چطور می توانی با این کتانی های قراضه و خوردی؟  کثیف و وحشتناک اندازه

ت این طرف و آنطرف بروی؟ چرا مقنعه ات اینقدر کهنه و کثیف است؟ واقعا زش
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دفعه ی قبل که به دیدنم آمده بودی با این سر و وضع شرمنده نمی شوی؟ 

 عصبی تر به سرو وضعم نگاه می کردهرچه بیش "خیلی قابل تحمل تر بودی. 

عقب بردم  می شد و اخم هایش بیشتر در هم فرو می رفت. سریع پاهایم را تر

ه پر از خرده های کیک شده تا کتانی هایم را نبیند. سعی کردم مقنعه ام را ک

ولی فایده ای نداشت. زیر چشمی نگاهی به او انداختم. حق داشت  ،بتکانمبود 

که از من و ظاهرم ایراد بگیرد. کت اسپرت کرم رنگ با پیراهن سفید و شلوار 

جین آبی کم رنگ پوشیده بود. از همیشه خوش تیپ تر و خاص تر دیده می 

فتم: من شد. سعی کردم اعتماد به نفسم را تقویت کنم، سرم را باال گرفتم و گ

برای لباس پوشیدن خیلی وقت نمی گذارم، در ضمن نمی دانستم که امروز قرار 

او  "کمی به خودم می رسیدم.  حتما وگرنه، است با شما مالقات داشته باشم

اخمی کشنده کرد. در حالیکه نگاهش مثل همیشه پر از خشم شده بود گفت: 

صبح نی در حالیکه هر روز از اوال چطور نمی دانستی که امروز قرار است مرا ببی

و زیبا بودن باید جزئی برای دیدن من از خانه ات خارج می شوی؟ دوما تمیز  زود

نه اینکه به خاطر دیدار با کسی به زور خودت را تمیز  ،باشد از وجود هر انسانی
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هرچند که من از خانم هایی که زیادی به خودشان می رسند حالم به هم کنی. 

باز نگاهی  "و هم دیگر بیش از اندازه کثیف و شلخته هستی. می خورد، ولی ت

بد تیپ و زشت باشم  ازهداناین به نمی کردم تا  اسحسا، واقعا به خودم انداختم 

که حال او را بد کنم. ولی در مقایسه با او که همیشه خط اتوی لباس هایش 

، به ی کثیفتو و شلوار چروک و مقنعه نبا این ما ،ندتعجب مرا بر می انگیخت

. باز خودم را نباختم و سر بلند گفتم: اصال من چرا دمافتضاح بو معنای واقعی

مرا با اخم برانداز  "خانه را ترک کنم؟  ،زود باید هر روز برای دیدن شما از صبح

کرد و گفت: سوال من هم همین است. با من چه کار داری؟ همین االن کارت 

همیشه مثل  "ببینم.  خواهم قیافه ات رات دیگر نمی را بگو در غیر اینصور

بود. من هم اخمی کردم و گفتم: من با شما کاری نداشتم و  ت انگیزنفر شلحن

ایش بلند شد و گفت: پس او با سرعت و خشم از ج "ندارم و نخواهم داشت... 

شکایتی بلند و باال از تو به کالنتری ارائه  ط یکبار دیگر به دنبال من بیاییاگر فق

است؟  چطور. داریرا که با این تعقیب و گریزهایت قصد اخاذی از من  دهممی 

اتهام اخاذی را از کجا آورده بود؟ شانس آوردم که صدایش را ضبط نکرده  "
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بودم. با اضطراب بلند شدم و گفتم: بسیار خوب حق با شماست آقای سرمد... 

ز هم از با من تعقیب تان می کردم چون قصد داشتم توی یک موقعیت مناسب

نمی دانم چرا دائم با تحقیر و نفرت سراپایم را نگاه می  "خواهی کنم.  شما عذر

در بیاورم. از کاسه با ناخن هایم چشمان خودخواهش را کرد. دلم می خواست 

نمی را  ات دستانش را توی جیب های شلوارش فرو برد و گفت: من عذر خواهی

اید فرصت بدهم تا کمی در مورد ولی اگر امروز به من کمک کنی ش ،پذیرم

 اشتباهاتت توضیح بدهی. 

با تعجب نگاهش کردم. تا به حال موجودی به پررویی و خودخواهی او ندیده  "

 تردید. با ن داردگذاشتمن کمک می خواهد یا قصد منت بودم. نمی فهمیدم از 

 نگاهش به دستانم بود "درست متوجه شدم؟ پرسیدم: من به شما کمک کنم؟ 

رصتی بدهم تا م ففقط می خواست نمی خواهم... و گفت: من هرگز از تو کمک

 با حیرت "دنبال من راه نیافتی. به دیگر را بگویی و از فردا بتوانی حرف هایت 

 تانم که او خیره نگاهشان می کرد افتاد و گفتم: متوجه ی منظورتانبه دس نگاهم

م و یا شما به من فرصت ننمی شوم. باالخره قرار است من به شما کمک ک
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حوصله اش سر رفت و در حالی که به ساعتش نگاه می کرد گفت: من  "بدهید؟ 

 وقت ندارم، بیا و با من سر آن میز بنشین تا برایت توضیح بدهم. 

از  چه کاریاو راه افتادم. نمی فهمیدم با تردید کیفم را برداشتم و به دنبال  "

بدون جنگ و دعوا مرا به میز  ت حاضر شدهنهمه مدکه بعد از ای من می خواهد

خودش دعوت کند. صندلی را برایم از پشت میز بیرون کشید ولی هنوز نشسته 

تنها نکته ی زیبای  !درست کن بودم که آهسته کنار گوشم گفت: مقنعه ات را

درضمن آن عینک  پوشانده ای.مقنعه ات آنرا هم با چشمانت است که  ،تچهره ا

هرلحظه بیشتر شگفت زده ام می کرد. دقیق  "کذایی را هم از چشمانت بردار. 

، این همان مردک بی ادبی بود که هر وقت مرا میدید یک دنیا منگاهش کرد

توهین و تحقیر به جانم سرازیر می کرد؟ پس چرا امروز توهین هایش کم رنگ 

. تا به حال کسی کردمی م تعریف نشمااز چشده بودند؟ حداقل با زبان بی زبانی 

چشمانم زیباست... هرچند که تعریف او هم خیلی امیدوار  که به من نگفته بود

 یب بود. دستی به مقنعه ام کشیدم،کننده نبود ولی به هر حال برایم تازه و عج

آنرا مرتب کردم و عقب بردم. عینک بزرگ عمو را هم سریع در آوردم و توی 
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مثل  .بعد دوباره نگاهش کردم، روبرویم دست به سینه نشست کیفم انداختم.

ش را ترک همیشگی اش، پیشانی وحشتناک کرد. اخممی طلب کارها نگاهم 

. با ترس سرم را پایین انداختم، عجب خیال باطلی داشتم که فکر می نمی کرد

کنم. فقط یک  درک جمعمکردم می توانم با ضبط کردن صدایش، بر علیه او 

کافی بود تا من از ترس، سکته کنم. صدایش را شنیدم که گفت: یکی از  اخم او

ب کردم و مثل بیشتر تعج "د ساعت به من قرض بده. حلقه هایت را برای چن

توجه نشدم چه تماد نداشتم چون دوباره پرسیدم: ماینکه به گوش هایم اع

توی  همانطور دست به سینه کمی به طرفم خم شد و گفت: دو حلقه "گفتید؟ 

فکر کردم  "به من قرض بده.  ها را برای چند ساعتنری، یکی از آانگشتت دا

من به شما قصد دارد مسخره ام کند. به حلقه هایم نگاه کردم و جدی گفتم: 

اجازه نمی دهم حلقه هایم را مسخره کنید. آنها تنها دستآورد من توی این سی 

با من کالفه می شد و  هرلحظه بیشتر از صحبت کردن "سال زندگی هستند. 

زده ای یا واقعا متوجه ی حرفهایم  خنگیگفت: مسخره ات نکردم. خودت را به 

چند ساعت به من قرض فقط برای نمی شوی؟ می گویم یکی از آن حلقه ها را 
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با حیرت گفتم: حلقه ی  "اینقدر برایت سخت است؟  م،درک این حرفچرا بده. 

گفت: فکر می کنی می خواهم آنرا بدزدم؟ با غضب  "می خواهید؟  مرا برای چه

مثل اینکه اینبار از خشم و غضب  "من امروز به خودت و حلقه ات احتیاج دارم. 

 "او نمی ترسیدم و ناباورانه گفتم: برای چه به من و حلقه ام احتیاج دارید؟ 

ید. هرکاری چشم غره ای به من رفت و گفت: از مشتری های امروزم خوشم نمیآ

ده اند. نشدند و مرا به اینجا کشان ترم قرار بگذارم راضیبا آنها توی دف کهکردم 

م هواخبه هیچ عنوان نمی اما قبال هم با آنها کار کرده ام و خیلی اذیت شده ام. 

در نتیجه تصمیم گرفتم از تو  .مشتری دست به نقدی مثل آنها را از دست بدهم

شوم. حاال تا دیر  خالصآنها و حلقه ات استفاده کنم تا از شر مزاحمت های 

 ،وقتی آمدند کامال حواست را جمع کن ،نشده یکی از حلقه هایت را به من بده

 چون می خواهم تو را نامزدم معرفی کنم. 

روی سرم شاخ هایی بلند روئیده که شده بودم که حس می کردم واینقدر ش "

تقریبا با جیغی  کردناحترام به او را فراموش کردم و به جای رسمی صحبت . اند

همه ی کسانی که توی کافه  "گفتم: مرا نامزدت معرفی کنی؟ تیز و برنده 
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اخت و در سرمد سرش را پایین اند کیارشنشسته بودند به طرف ما برگشتند. 

کوباند گفت: ساکت باش... آبرویم را بردی روی پیشانی اش می آهسته حالیکه 

بلند کرد و گفت: اگر نمی خواهی قبول سرش را  هولناکبعد با غرشی  "احمق. 

 تام دبلند شناخودآگاه  "م دور شو. نکنی همین االن بلند شو و از جلوی چشما

 وصدایش را شنیدم از او دور نشده بودم که ز هنوسریعتر از آنجا فرار کنم ولی 

گفت: اگر پایت را از اینجا بیرون بگذاری قسم می خورم که دیگر نمی گذارم 

ه خاطرش اینهمه که بهم خواسته ای  حتی مرا از صد فرسخی تعقیب کنی.

فربد... آقای شکیبا... چهره های  "فراموش کن. ه ای را کردمدت مرا تعقیب 

ی وقت بود که . خیلندم جان گرفتانناراحت فربد و پدرش جلوی چشمغمگین و 

همین  ،فربد را ندیده بودم. خیلی دلتنگش بودم و تنها امیدم برای برگشت فربد

سرمد بود. فقط او بود که می توانست به فربد عزیز تر از جانم کمک  کیارش

سرمد بود. قلبم  کیارشپشتم به  ،روی صندلیم نشستمبرگشتم و کند. بی صدا 

نگاهم به حلقه های برای فربد بیچاره ام و دیدن لبخند مهربانش فشرده شد. 

از انگشتم  و مردانه و زنانه ی توی انگشتم افتاد. حلقه ی مردانه را لمس کردم
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سرمد می گرفتم گفتم: من این  کیارشرا به طرف آندر حالیکه  بیرون آوردم،

. پس مراقبش باش... تا به حال توی زندگی ام حلقه ها را از ته قلبم می پرستم

یش را شنیدم که گفت: این صدا "چیزی به با ارزشی این دو حلقه نداشته ام. 

اینکه از شر این  به محض ،را برایت بیمه ی عمر می کنم. نگران نباشحلقه 

به طرفش  "برمی گردانم.  آنرا صحیح و سالم ،موشبمشتری هایم خالص 

چهره اش ندیده  که تا به حال توی ی خوشحالبرگشتم، دستش را با لبخند

بودم، دراز کرد تا حلقه را بگیرد. ناگهان فکری توی مغزم درخشید، قبل از اینکه 

دستش به حلقه برسد آنرا عقب کشیدم و گفتم: بعد از اینکه مشتری هایت 

دستش توی  "ل؟ هی و به فربد کمک کنی. قبورفتند باید به حرفهایم گوش بد

د. سری با تاسف برایم تکان داد و گفت: من شکیش خروی لبان د، لبخندمانهوا 

بلند شو و  ..کمکی نمی کنم. حلقه ات را هم نخواستم.هیچ به آن فربد کم عقل 

باز به فربد توهین کرد و خونم را به جوش   "زودتر از جلوی چشم هایم دور شو. 

د. تند و سریع از جای جستم و گفتم: برو به جهنم... فربد احتیاجی به کمک آور

استم حتی دلم نمی خو "آدم بی وجدانی مثل تو ندارد، خدای او بزرگ است. 
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اینبار هم با توهینش  یک لحظه ی دیگر او را ببینم، به طرف در کافه به راه افتادم.

مورد ف هایش در با شنیدن حربه فربد همه چیز را خراب کرد. نمی دانم چرا 

 م. دیوانه می شد ،فربد

با سرعت خودش را به من رساند و جلوی راهم را گرفت. به قدری با سرعت این 

مرا سر جایم بنشاند. محکم با چند سیلی  تا کار را کرد که فکر کردم آمده است

بپوشاندم، سرم را با دستانم حتی می خواستم از ترس خودم را مچاله کردم و 

گفت: باشه...  شنیدم که از کنار گوشم را خیلی آرام و زمزمه مانندصدای او  اما

بیا و کنارم بنشین. حلقه را هم بده...  .. فقطبه فربد کمک می کنم. ...قبول

روی پنجه ی پاهایم ایستادم و  سریع سرم را باال آوردم، ". ندم آمدیاهمشتری 

 شدر ورودی نگاه کردم تا مشتری های ترسناک بهاو ی از باالی شانه  به سختی

 راببینم.

فوق العاده زیبا و شیک پوش جلوی در ایستاده بودند و به دنبال کسی  مسه خان 

می گشتند. امکان نداشت اینها مشتری او باشند و سرمد از این سه پری زیبا 

سرمد نگاه کردم. برای اولین بار  کیارشاینقدر وحشت داشته باشد. با تعجب به 
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ش با ترس و . مردمک های تابناک و خاکستری سبزنگاهش خشمگین نبود

او با  "وحشت می رقصیدند. لبخندی زدم و گفتم: از این سه خانم می ترسی؟ 

را گرفت بند کیفم  "وحشت گفت: بیا برویم سرجایمان بنشینیم. حلقه را بده... 

هسته زیر لب گفتم: حلقه را به شرطی می دهم که و مرا به طرف میز کشید. آ

با حرص نگاهم کرد و خواست حرفی  "قسم بخوری به فربد کمک می کنی. 

از اینجا اال حهمین  ،کوچکترین توهینی به فربد بکنیاگر بزند که سریع گفتم: 

با تکان  " به فربد کمک می کنی یا نه؟ ،با خودت است گیری تصمیم ..می روم.

خت جواب مثبت یخشم از چشم هایش بیرون می ر شعله های و در حالیکه سر

به خاک پدر و مادرم حلقه را به طرفش گرفتم و گفتم: با صدای بلند بگو  داد.

رنگش پرید و  "که به برادر عزیزم، فربد مهربانم کمک می کنم. قسم می خورم 

م روی هم لبهایش را به قدری محکعالم توی صورتش نشست، حس کردم غم 

هم می فشرد که رنگشان سفید شده بود. صدایش از بین دندانهایش که آنها را 

قسم نخورده  گفت: من هرگز به خاک پدر و مادرمبیرون آمد و  یدروی می ساب

درحالیکه می  " مقدس ترین چیزی است که دارم. .برای من.. . خاک آنهاام
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تم: پس من و حلقه ام از اینجا خواستم دوباره حلقه را توی انگشتم فرو ببرم گف

هرچه تو  ...ببسیار خُش گفت: توی گلوی خفه شدهبا همان صدای  "می رویم. 

به خاک مادرم... پدرم... قسم می خورم که به آن فربد...  بگویی را قبول می کنم...

ادامه داد و گفت: به آن  "با خشم نگاهش کردم و گفتم: توهین نمی کنی.  "

انداختم و او سریع حلقه را کف دستش  "ربان کمک خواهم کرد. فربد عزیز و مه

رد. بعد دوباره صندلی را برایم بیرون کشید و خودش هم فرو ب انگشتشدر  آنرا

او از آن سه یلی کم نشست. درست حدس زده بودم، در کنارم با فاصله ی خ

بلند  . از جایشوحشت داشت ،آمدندمی ی که با دیدن ما به طرفمان زیبای خانم

شد و با آنها سالم علیک کرد. هر سه فوق العاده زیبا بودند و همه جای صورتشان 

ثل آدم . دقیق تر که نگاه می کردم حتی بدن هایشان هم مودندرا عمل کرده ب

هر سه  کال همه ی وجودشان را عمل کرده بودند. های عادی نبود و فکر کنم

ته بودند و تنها تفاوت آنها در این نفر با عمل و جراحی خود را شبیه به هم ساخ

را  یکی از آنها مسن تر و دونفر دیگر خیلی جوان بودند. هرسه موهایشان بود که

 کیارشکرده بودند. خانمی که مسن تر بود دستش را به طرف  یک رنگ بلوند
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سرمد دراز کرد تا با او دست بدهد اما سرمد دست چپش را طوری که حلقه ام 

ها ورت او چرخاند و بعد به طرف من گرفت و گفت: خانم دیده شود جلوی ص

اینقدر این  "سبحانی را خدمتتان معرفی می کنم.  پرستش نامزدم سرکار خانم

لقب نامزد برایم عجیب بود که اگر صدبار دیگر برایم توضیح می داد که نقشه 

تعجب می کردم. به زحمت لبخندی  هم او هستم باز الکی است و من نامزد

و دست توی  به هر سه نفر سالم کردم نوعی زدم و سر جایم نیم خیز شدم،مص

نکه تالشی برای پنهان . آنها هم بدون آهوا مانده ی زن بیچاره را محکم فشردم

 "کی نامزد کردی؟ گفتند: مهندس  تعجب شان بکنند یک صدا با همکردن 

س این خبرها را با لوندی گفت:مهندصدایش از بقیه بلند تر بود، خانم مسن تر 

چون سکته می کنم و خونم به گردنت میافتد عزیزدلم.  ،بدون آمادگی به من نده

که لرزشی  ن برای من بیان کردنازک کرد را با گوشه ی چشم چنان عزیزدلم "

گفت: با جدیت کرد و دعوت سرمد همه را به نشستن مشهود به جانم افتاد. 

ستم، همیشه از این لقب بیزار بوده ام. خانم ها چند بار بگویم که من مهندس نی

یکی از دخترهای جوان که رژلبی بسیار پررنگ زده  "من یک هنرمند هستم. 
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خبر  ،بود گفت: دکتر و مهندس برای ما فرقی ندارد، االن موضوع مهم برای ما

حیف  ،سرمد با دندان های قفل شده خندید "جان.  کیارشنامزدی ات است 

بعد به سختی با همان  .شدممی من متوجه ی حرص و ناراحتی او فقط که 

 ،جان نگویید کیارشحرص پنهان در خنده اش گفت: خواهش می کنم به من 

جان این خانم  پرستشمهربانم دچار سوء تفاهم شود.  پرستشچون می ترسم 

ها فقط مشتری های من هستند، خواهش می کنم از لحن خودمانی آنها برداشت 

ولی بهترین فرصت  ،ردمن اصال نمی فهمیدم بین آنها چه می گذ "نکن. ه اشتبا

روی  را از ی کافهایش را جبران کنم. در حالیکه منوو تحقیره بود تا تمام توهین

میز بر می داشتم بی خیال و خندان گفتم: عزیزم... من به تو بیشتر از چشم 

لطف  فقط از روی ،زیباخص است که این خانم های کامال مش هایم ایمان دارم.

محبت با تو صمیمی صحبت می کنند. پس اصال نگران من نباش و محبت  و

دلم را با همان من هم عزیز  "های این خانم ها را با بی ادبی پاسخ نده عزیز دلم. 

 ر زبان راندم. حس کردم رعشه ای به جان سرمدگفته بود ب لحنی که آن خانم،

او لبخندی که تا بنا گوشم باز بود به با لذت می بردم و جو  خیلی از اینافتاد. 
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به سرمد نگاه می کرد گفت:  یخانم مسن تر در حالیکه زیر چشم نگاه کردم.

چقدر خوب است که نامزدت اینقدر روشن فکر است و ما را درک می کند... فکر 

چطور  نکنم دیگر بتوانی بهانه ای برای نیامدن به مهمانی های ما، داشته باشی.

با پوزخند به سرمد نگاه  "جان.  کیارشاست که نامزدت را هم با خودت بیاوری 

با دیدن رنگ پریده و دانه های درشت عرق روی پیشانی او،  مکردم اما پوزخند

سرم را . برد از بینخشکید. نگاه وحشت زده اش هر نوع شیطنتی را در وجودم 

او کامل به ش خیره شدم. کمی جلو بردم و توی قله های خاکستری چشمان

هیچ  نگاهم می کرد ولی نگاهش در دامی از ترس گیر افتاده بود. ،طرفم برگشت

چه بالیی سرش آمده  نمی دیدم. نگاهشخبری از آنهمه غرور و درندگی در 

که از باالخره برای یک لحظه کور سوی نور تابانی  اینقدر نگاهش کردم تا بود؟

قش و نگار چشم هایش ن و عمق سایه روشنروز اول جادویم می کرد در 

ه هیچ دشمنی به سرسختی او نداشتم ولی در آن لحظدرخشید. من تا به حال 

ترسیده و بیچاره احساس نمی کردم. همین کور  خشم و دشمنی از این بچه ببر

سوی تابنده ی چشم هایش باز لبخند تازه و عجیبی را که با دیدن او می رویید 
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پس اد وجودم بیدار کرد. اینبار او هم هماهنگ با من لبخند زد. از عمق نا کجاآب

او لبخند زدن را هم یاد گرفته بود، لبخند از او یک کیارش سرمد مظلوم و 

. دلم برای بی پناهی اش سوخت... صدای یکی دیگر از مهربان می ساخت

ش نشمابه حال سکوت کرده بود باز او را ترساند و نور تابناک چتا دخترهایی که 

این دو نفر چقدر عاشقانه همدیگر را نگاه می  ...جانم یرا فراری داد و گفت: ا

به ما می گفت عاشق است... چقدر زیبا  حق داشت که دائما کیارشکنند. 

پهلوی  بهبه طرف آنها برگشتم. خانم مسن با آرنج  "همدیگر را نگاه می کنند. 

ه زحمت لبخندی زدم و گفتم: من دختر جوان زد و او را مجبور به سکوت کرد. ب

شما را اصال نمی شناسم و نسبت تان را با همدیگر نمی دانم، ولی این خانم 

را دوست داریم...  دیگرهمواقعا عاشقانه  کیارشجوان درست می گویند. من و 

خانم های دیگر نسبت به همسرم حساس نباشم ولی اگر  شاید من به محبت

 ،از من و عشقم به او دور سازد را ه فکر کیارشبخواهد حتی برای یک لحظ کسی

 کیارشفقط برای من  کیارش. بی رودربایستی با آن شخص برخورد می کنم

م کیارشمن دلم نمی خواهد  ن است و برای بقیه آقای سرمد است. در ضمنجا
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از یاد من غافل  هم حتی یک ثانیه ،با رفتن به مهمانی ها و یا مجالس شلوغ

نفس راحت سرمد را خیلی علنی و بلند شنیدم. خانم مسن تر اخمی به  "شود. 

را حتی برای یک  و گفت: عزیزم کسی نخواست نامزدتپیشانی اش انداخت 

... جان کیارشثانیه از یاد تو جدا کند. ما فقط برای کار اینجا آمده ایم. از وقتیکه 

 ،دنما تبلیغات درست می کن یرای سالن آرایشب معذرت می خواهم... آقای سرمد

از  ،مشتری هایمان ده برابر شده اند. ما هم خواستیم با دعوت او به مهمانی

زحماتش قدردانی کنیم. حاال که امروز خبر نامزدی اش را شنیدیم، مطمئن باش 

 انی هایمان دعوت می کنیم. همراه با تو به مهم او را از این به بعد

ش را از توی کیفش در می آورد و روی میز می گذاشت لیکه لپ تاپسرمد درحا "

با لبخندی اجباری گفت: اما نامزد من اهل مهمانی رفتن نیست. من هم به خاطر 

جو سنگین شده بود. به خانم های نا  "همین اخالقش او را انتخاب کرده ام. 

د شوند و از آنجا امید و ناراحت نگاه کردم. به هم اشاره می کردند که زودتر بلن

بیرون نمی آورد. چند دقیقه ای به  ند. سرمد هم سرش را از توی کامپیوترشبرو

همین منوال گذشت. رفتار سرمد امروز واقعا برایم عجیب بود. او همیشه با هر 



فالوده زغال اخته                                               فصل چهارم                                                                         

220 
 

ترفندی مشتری هایش را نگه می داشت و کار را از آنها می قاپید. اما امروز 

را به طرف تردید منوی کافه با نم ها نمی کرد. تالشی برای نگه داشتن این خا

ی و دقیق اهوشبتوی کارش انسان فوق العاده  آقای سرمدخانم ها گرفتم و گفتم: 

حس  "است. امیدوارم بازهم بتواند نظر شما را برای طراحی هایش جلب کند. 

کردم هر سه خانم و سرمد با تعجب به من نگاه کردند. باید جو را از این همه 

حمله به خانم های بیچاره عوض می کردم. منو را به دست آنها دادم و گفتم: تا 

اند را  ماده کردهرح هایی که آقای سرمد برایتان آمن ط ،شما سفارش می دهید

در کمال تعجب کشیدم. بیرون سرمد  لپ تاپ را از دست " تان می دهم. نشان

سیاه  خطوطاما روی تبلیغ  غات یک آرایشگاه را باز کرده،دیدم که صفحه ی تبلی

سیاه تکان  وط. با اخم نگاهش کردم و نشانگر صفحه را روی خطکشیده است

ولی او شانه هایش  ،سیاه چه بوده است وطدادم تا بفهمم دلیل کشیدن این خط

را به طرف  را پاک کردم و صفحه ی مانیتور وطنداد. خط یرا باال انداخت و جواب

سرمد نگاه می کردند.  د بهببینند. آنها با شک و تردیخانم ها گرفتم تا طرح را 

بعد دوباره یکی از خانم های جوانتر گفت: بد نیست... ولی فکر کنم ما تازه 
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تبلیغات جدید را در سطح شهر پخش کرده ایم. بهتر است برای تبلیغات بعدی 

خانم مسن تر هم بدون آنکه به طرح نگاه کند، در حالیکه  "کمی صبر کنیم. 

گفت: من هم فکر می کنم تبلیغات بعدی را  چشم دوخته بودسرمد به فقط 

وقتی تحویل بگیریم که آقای سرمد حالشان بهتر از امروز باشد و نامزد بازی 

چنان سرخ شد و در با وحشت به سرمد نگاه کردم.  "د. نهایشان تمام شده باش

با صندلیم تا انتهای از شدت ترس، خودم را که من  رسید رانفجبه ا یک لحظه

شد و  یزخنیم . سرمد از جای برخاست و رو به خانم مسن تر کنار کشیدممیز 

شما  ،گفت: من طرح نهایی را برایتان آماده کرده ام. به خاطر این طرح جدید

که  ید. حاالسه بار در هفته به دیدن من می آمدید و وقت با ارزش مرا می گرفت

رسیده اید که فعال به طرح جدید احتیاجی ندارید؟  به این نتیجه طرح آماده شده

این کار را قبول کردم.  ،با التماس های شمامن مثل اینکه فراموش کرده اید 

حاال که طرح مرا نمی خواهید مطمئن باشید طوری رقیبان تان را در سطح شهر 

شما  در ضمندیگر اسمی از آرایشگاه شما دیده نشود. پر رنگ خواهم کرد که 

و تبلیغات من آماده ای این طرح ها و تبلیغات قرارداد امضاء کرده اید. طرح بر
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سارت های مرا بدهید. نید خودتان باید تمام خرا فسخ ک قرارداد است و اگر

د که هیچکس نمی تواند مرا مجبور به انجام کاری کند. اگر نخواهم یادتان باش

را تبلیغاتی انده ی هزینه ی به مهمانی تان بیایم، پس نمیآیم. حاال هم باقی م

طرح تان را از نامزدم تحویل بگیرید و بروید.  که برایتان ساخته ام پرداخت کنید،

م می خواست جای آنها باشسوخت. اصال دلم ن دلم برای این خانم های بیچاره "

فقط در مورد من اینقدر  که او همیشه فکر می کردم .موسرمد روبرو ش و با خشم

. حاال که برای اولین بار خشم او را از دور می دیدم واقعا تندخو استو خشمگین 

فکر نکنم کسی جرات داشته باشد که این  گفتم.می به شهامت خودم تبریک 

تعقیب کند. وقتی عصبی و خشمگین  هر روز او را طوفان خشمگین را ببیند و باز

د که ترس نفس می کشی د و تندصحبت می کر و شمرده می شد به قدری آرام

 د.سانرانسان را تا مرز سکته می  ،وا آتش گرفتنخفه شدن و از 

آورد و رقمی روی آن  بیرونش را از توی کیفش ا خانم مسن تر دسته چک 

که با خشم از جایش بلند شده بعد چک را به طرف سرمد گرفت. سرمد  ،نوشت

به من نگاه کرد و  ،برگرداندخانم ها از  صورتش رانشست و  بود، دست به سینه
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شما لطف  جان... عزیزمن... پرستشز از خشم می لرزید گفت: با صدایی که هنو

 ،. دلم می خواهد با این مبلغکن ریزبه حساب خودت وااین چک را بگیر و  ،کن

 ". نمعشق ت داشتم بخری و هر روز آنرا برایم بپوشی دوسکه آن لباسی را 

س اینکه آتش خشم او دامن مرا . از ترندهنوز نفس هایش با صدا و عصبی بود

ولی خانم مسن، دستش را پس  .شدم بلندسریع برای گرفتن چک  ،گیردهم ب

... با خانم ها را یاد بدهکردن  و به من گفت: به نامزدت درست رفتارکشید و ر

دلم برای بیچاره ای مثل تو می سوزد که مجبور هستی یک عمر این مرد عصبی 

هر حال نامزدی ات را تبریک می گویم. اما ظاهرزیبای این  را تحمل کنی. در

ران می .. این خشم او زندگیت را ویمرد و ثروتش نمی تواند خوشبختت کند.

. پیشنهاد می کنم به جای پوشیدن لباس های زیبا برای او، ابتدا عقده های کند

  .یفرو خورده ی وجودش را درمان کن

سه باهم بلند شدند و بدون اینکه طرحشان چک را روی میز گذاشت، بعد هر  "

کافه را ترک کردند. سریع مبلغ چک را نگاه کردم. پانزده میلیون وجه  ،را بگیرند

رایج مملکت با قلدر بازی های سرمد خیلی راحت از مشتری گرفته شده بود. 



فالوده زغال اخته                                               فصل چهارم                                                                         

224 
 

شتری ها داشت. اگر فربد مبا چنین قدرتی در تسویه حساب  ،ای کاش فربد هم

 سیاهِ  گارما به این روز ،برادرش عصبی و خشن بودسر سوزن مثل ه ی به انداز

بی پولی و بیکاری نمی رسیدیم و هنوز توی شرکت عزیزمان مشغول به کار 

 اودر مقابل و  ها، چک را روی آنوسایلش را از روی میز جمع کردمبودیم. 

و به روبرو  دست به سینه نشستههنوز  ی به او نگاه کردم،گذاشتم. زیر چشم

فربد اصال موقعیت مناسبی نبود.  خیره شده بود. برای صحبت کردن در مورد

هسته بلند شدم، من هم باید زودتر آنجا را ترک می کردم تا نتواند ادامه ی آ

 خشمش را بر سر من بیچاره خالی کند. 

هنوز یک قدم هم از او دور نشده بودم که صدایش متوقفم کرد و گفت: چطور 

به جا کردم و به جا کیفم را روی شانه ام  "به فربد عزیزت کمک کنم؟  باید

زد. خیره شده بود و حتی پلک هم نمی ، ی نامعلومابه نقطه طرف او برگشتم. 

میلیون پول احتیاج  چهارصدگفتم: فربد به  یک قدم به طرف او رفتم و آهسته

بر می گردانیم.  مادوستانم خیلی زود پول را به ش دارد. قول می دهم که من و

ش مثل تو تکه چشمان ". یدخواهش می کنم فربد را از این گرفتاری نجات بده
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و گفت: حالم از آدم هایی که فقط نگران فربد  نده شدبه من دوخت ییخقندیل 

هستند به هم می خورد. من چنین پولهای مفتی ندارم که به کسی قرض بدهم. 

باورانه گفتم: اما تو به خاک پدر و مادرت یک قدم دیگر به او نزدیک شدم و نا "

ت، یک طرف لبش با نیشخند باال رف "قسم خوردی که به فربد کمک می کنی. 

. دیگر خشمگین نبود، یده بودمدن زده سرد و یختا به حال چشم هایش را اینقدر 

و  نفسی عمیق قرمز شده بودند. ریخته بود که شچشمان ولی به قدری درد توی

پدر و مادر من سالهاست که مرده و زیر خربارها خاک کشید و گفت:  طوالنی

تو فکر می کنی آنها خوابیده اند... به نظر تو مرده ها صدای ما را می شنوند؟ 

یچ ه مرده ها گوش های تنهایی و بدبختی ما را می بینند؟ نه... به نظر من

همانطور .. د.صدایی را نمی شنود، چشم هایشان هیچ بغض و غمی را نمی بین

حاال هم قسم پس که اینهمه سال تنهایی و بدبختی مرا ندیدند و نشنیدند. 

پدر  گمان نکنم دروغم برای هم نمی شنوند. من دروغ گفتم... راست و دروغ مرا

مثل اینکه با خودش  " ، مهم باشد.و مادری که اینهمه سال مرا تنها گذاشته اند

که طوری بغض کرده بود دانی شده بود. صحبت می کرد و توی دنیایی دیگر زن
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م. چند دقیقه به را ادامه بده با او بحث و دعوا ای اولین بار دلم نمی خواستبر

نگاه کردم و بعد گفتم: این آدم های زنده هستند که صدای  صورت بغض آلودش

یکدیگر را نمی شنوند، مثل شما که صدای کمک خواهی فربد و پدرش را نمی 

شنوید و اجازه می دهید توی بیچارگی دست و پا بزنند. مثل پدر و مادر من که 

 پدر و ،به نظر من یند.ی مرا نمی شنوند و به سراغم نمیآسالهاست صدای دلتنگ

شنوا هستند. نگاهی به شرایط خودتان  مادر شما و بقیه ی مرده ها، فوق العاده

نها به اینهمه موفقیت رسیده تان و دعای خیر آبیاندازید. شما با ثروت پدر و مادر

شنواتر هستند. امیدوارم  ،که مرده ها از ما آدم های زنده اید. پس مطمئن باشید

به هیچ عنوان قسم خواهش می کنم از این به بعد را ببخشند.  تانقسم دروغ آنها

چشم های  نگاهش کردم، ثانیهبازهم چند  " .دروغ نخورید... گناه بزرگی است

چشم  ،مواجاحس کردم به من دوخته بود، و بغض آلود مغموم یخ زده اش را 

. تا به حال دلم برای نم چشم های هیچکس اینقدر ندهای پر دردش را فرا گرفت

اگر از او نمی ترسیدم جلوی پاهایش زانو می زدم دلم را خون کرد.  ،بودنسوخته 

به  خیلی دلم .درا نمی ده جوابم او می دانستم که ولی ،پرسمو دردش را می 
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آنها...  ها... فرارش از کار کردن بال او می سوخت. ترس زیادش از آن خانم حا

عقده های فرو خورده ی در مورد  ی آن خانمها...حرفها خشم ناگهانی اش از آن

در مورد غم و ناراحتی اش از مرگ پدر و مادرش می خودش او... حرفهایی که 

ناخوداگاه  همه ی اینها باعث شده بودند کهش... ناین نم دردناک چشمازد... 

. وقتی این نگاه مغموم و یخ زده اش را دیدم به خودم آتش بگیرد م برایشبلق

نشان می دهد نیست. شاید این پوست شیر که دور گفتم او به آن سرسختی که 

خودش تنیده است برای پنهان کردن دردها و آسیبهای وجودش است. ای کاش 

حرف میزد و برایم می گفت چرا از آن زنها می ترسید و نمی خواست با آنها تنها 

بماند. چرا اینقدر راحت به خاک پدر و مادرش قسم دروغ می خورد و فکر می 

. نمی ، به من خیره شده بودآنها نمی شنوند... اما او فقط با نگاهی خالیکه د رک

د. خواستم بروم اما دلم نیامد و دوباره یچه کمکی از دستم برای او بر میآدانستم 

به طرفش برگشتم و گفتم: آقای سرمد می دانم که همیشه با هم دعوا کرده ایم، 

که اگر من آخرین موجود زنده می دانم که از من خوشتان نمی آید، می دانم 

 هم ولی این را بدانید اگر باز .ی دنیا هم باشم باز دلتان نمی خواهد مرا ببینید
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خوشحال می شوم. می دانم که االن توی دلتان می  ، خیلیبتوانم کمکتان کنم

گویید من هیچوقت از تو کمک نمی خواهم ولی هر وقت مثل امروز کسی را 

ر بدانید که من همین اطراف هستم و از دو ،کردیدبرای کمک گرفتن پیدا ن

همیشه آماده  ام و برای کمک کردن به شمنگاهتان می کنم. فعال بیکار شده ا

  م. دفعه ی بعد شرط و شروطی برایتان  نمی گذارم.هست

دیگر حتی تکان هم نمی خورد. چند قدم عقب  بازهم نگاهش تغییری نکرد. "

فرصت ش دیده نمیشد. نتیله ی خاکستری چشمام... هیچ احساسی توی دو رفت

 که شاید بچکند و پایین بیافتند،از چشم هایش  ،نمی داد تا آبهای مواج

من بیشتر  ،ساکت و مغموم می شد او بیشتر هرقدرند. بیابدردهایش تسکین 

دلم برایش می سوخت. باالخره با هزار نگرانی برای او، خودم را مجبور کردم که 

نمی خواست با من صحبت کند فائده ای برای هیچ  وقتی که او ماندنمبروم. 

کدام از ما نداشت. قبال که با دعوا و ناسزا از هم جدا می شدم خیالم راحت تر 

بود. حاال حس کسی را داشتم که یک زخمی را وسط بیابان رها می کرد و می 

اقت طشوم ولی بخواستم سوار ماشین خودم  ،رفت. از کافه که بیرون آمدم
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یاه رنگ ماشین ه ی سشو به طرف ماشین او رفتم. چند ضربه به شی نیاوردم

سریع شیشه را پایین آورد و با تعجب نگاهم کرد. بدون وقت تلف  کوباندم. راننده

 ت. از کسی کمک نمی خواهد اماکردن گفتم: حال آقای سرمد اصال خوب نیس

مع کنند و به خانه برگردند. به ایشان کمک کنید تا وسایل شان را ج و شما بروید

راننده به سرعت از ماشین پیاده شد و گفت: چرا؟ چه اتفاقی برایشان افتاده  "

هیچ اتفاقی برایشان در حالیکه به طرف ماشین خودم می رفتم گفتم:  "است؟ 

 ،نیافتاده، الزم نیست نگران شوید. نگذارید ایشان متوجه ی نگرانی شما بشوند

. لطفا که به خانه برگردند بروید و به ایشان کمک کنیدادی و عفقط خیلی آرام 

سر راه هم برایشان غذای گرم بخرید. فکر می کنم امشب آقای سرمد بیشتر از 

 هرچیز دیگری به غذای گرم احتیاج داشته باشند. 

راننده دوید و به کافه رفت. من هم سوار ماشین عمو شدم و سعی کردم با  "

از آنجا دور شوم. می خواستم آنقدر از آنجا دور شوم که سرعت هرچه تمام تر 

و قوی را به یاد یخ زده ی یک انسان زنده نم ناک و  نبه هیچ عنوان چشما

درد و رنجی توی زندگیش  ،سرمد هم کیارشکه کردم ور نمی نیاورم. اصال با
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داشته باشد. خیال می کردم اینقدر خوشبخت است که تنها دغدغه ی او خط 

به هیچ عنوان مثل ما آدم های عادی لباس هایش است. خیال می کردم او اتوی 

ده بود. شاید س های امشب او کامال نظرم را تغییر دانمی ترسد. ولی تر یچیزاز 

نمی ترسید. شاید او دچار هیچ ضربه  یچیزا از واقعهم من اشتباه می کردم و او 

ی روحی نشده بود و فقط از مرگ و تنهایی دلگیر بود. خیلی فکرم درگیر او 

 شده بود... 

تلفن همراهم زنگ می خورد به زور آنرا از توی کیفم پیدا کردم. شماره ی بهزاد 

تماس را جواب دادم. صدای خوشحال بهزاد  ،گرداندرمرا به دنیای واقعی ب

حالت چطور است رفیق؟ کجا هستی؟ باید  ...پرستشهایم را پر کرد و گفت: شگو

تا نیم ساعت دیگر پیش ما باشی. می توانی خودت را زودتر برسانی که کمی 

 نمی فهمیدم در مورد چهفکرم متمرکز نبود و اصال  "بیشتر تمرین کنیم؟ 

ر اجرای موسیقی تا یادم افتاد که امشب قرا صحبت می کند. چند دقیقه زمان برد

یکی از سرای محله  برنامه ی شناخت اقوام ایرانی توی سالن اجتماعاتبرای 

داشتیم. نگاهی به ساعت انداختم و گفتم: بهزاد من غرب تهران را ی تجریش ها
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کن خودت  سعی پرستشبهزاد خندید و گفت:  "میرسم. برای اجرا فقط  و مهست

زده شوی... می دانم که اگر بیایی و امشب قرار است شگفت ی. انزودتر برس را

تمام غم های دنیا  "ببینی اینجا چه خبر است از خوشحالی بیهوش می شوی. 

 را فراموش کردم و ذوق زده گفتم: فربد برگشته است؟ 

هوش و ذکاوت برایت  فت: آفرین... هنوز کمیبهزاد با صدای بلند خندید و گ "

 "باقی مانده است. فربد خوش تیپ مان برگشته است. زود خودت را برسان. 

م فقط می خواستم زودتر برسم و فربد را دیگر نفهمیدم چطور رانندگی می کن

داشتیم  را رار اجرا در آنبه سرای محله ای که قببینم. با سرعت نور خودم را 

تا ا به دوش می کشیدم تمام مسیر پارکینگ رساندم و در حالیکه کیف ویولنم ر

می آمد، اما هنوز چه ها روی صحنه صدای تمرین بویدم. سالن اجتماعات را د

بهزاد با کلی نیامده بود. هم و تماشاچی زیادی  پرده برای اجرا باال نرفته بود

ما فقط امشب چون گروه موزیک فرهنگ سرا زحمت اجرای امشب را گرفته بود. 

دعوت شده همایش شناخت موسیقی اقوام ایرانی آنها برای  یود به جانبآماده 

را دیدم بودیم. از پشت صحنه خودم را به بچه ها رساندم. به محض ورودم فربد 
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با چند گام  او صدایش کردم و .و بقیه را نگاه می کرد که گوشه ای ایستاده بود

بودم که دلم می خواست بلند خودش را به من رساند. اینقدر از دیدن او خوشحال 

خوش با شادی گفتم:  و می توانستم به آغوشش بپرم. اما خودم را کنترل کردم

بیشتر از یک ماه است که همدیگر را ندیده ایم. دلم برایت یک  جانم، فربدآمدی 

بی معرفت من، خودت  فربد با صدای بلند خندید و گفت:دوست "ذره شده بود. 

 من همان شبی که ،به دیدارت نیایم. اگر امر و دستور تو نبود دستور دادی که

استخوان های  بود، الغر شدهبی نهایت  "دی به دیدارت می آمدم. دعوایم کر

، از دکامال تیره و آفتاب سوخته شده بو هم پوستش .صورتش بیرون زده بودند

کرده بود حلقه های مجعد و درشت موهایش را کوتاه  اینهمه تغییر او ترسیدم.

به شبیه کامال و دیگر اصال شبیه به شازده کوچلوی دو اگزوپری نبود، حاال دیگر 

همیشه او چرا تمام این ده سال متوجه نشده بودم که  د.یک مرد بالغ دیده می ش

مشکالت ما می تواند برایم تحسین برانگیز و دوست داشتنی باشد؟ چرا حاال که 

عذابی سخت و ندیدن او برایم مثل  شده ام که متوجه، ندبودرا از هم دور کرده 

او سال ها کنارم بود و حاال من بدون او توی این چند وقت واقعا  است؟ دردناک
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. برای چند لحظه اشک توی چشمانم جمع شد و گفتم: فربد... می کشیدمعذاب 

من من نیا... تو بهترین دوستم هستی و  سراغببخشید که دعوایت کردم و گفتم 

صدای معترض ماهور حرفم را قطع کرد و  "اصال روزگار خوبی ندارم.  ،توبدون 

. این پسرها و شیرین هیچکدام نباید پرستشگفت: من بهترین دوستت هستم 

نگاه کرد و گفت: تا  با اخم به ماهور فربد "و نمی توانند بهترین دوستت باشند. 

من تنها دوست  نیستید. پرستشوقتیکه من هستم هیچکدامتان بهترین دوست 

هیچکدام از دوستانم به اندازه ی فربد برای تا به حال  "دانه ی او هستم. دُرعزیز

دلتنگ نشده بودم. به سختی بغضم را فرو دادم و گفتم: فربد از این به بعد حتی 

فربد خندید  "را شرمنده کن. تو باز بیا و مخواستم که به دیدارم نیایی، اگر من 

چطور توانسته بودم  خط منحنی دوست داشتنی شدند. همانباز چشمانش  و

اینهمه سال لبخند خاص و مهربانش را ببینم ولی او را ندزدم و با خود به جایی 

دستش را روی چشم راستش گذاشت و آهسته گفت: چشم... تو جانم  دور نبرم؟

فقط همین حرف پر از محبت او کافی بود تا  "را بخواه تا به پایت فدا کنم. 

از او بخواه تا آخر عمر کنارت بماند، حس کردم که دایی توی مغزم فریاد بزند ص
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ن او فکر می کردم تا دحیف که فعال نباید به دزدیگونه هایم آتش گرفتند. 

فوق  چشم های سیاه بهترین دوستممخصوصا امشب مشکالتش بر طرف شوند. 

این آمدنش خوشحال من از سهراب خودش را به ما رساند و . العاده خسته بودند

شدم. چون اگر یک دقیقه ی دیگر با فربد تنها صحبت می کردم مطمئنا از او 

گفت: آقای فربد خان دیر آمده خواستگاری می کردم. سهراب بین ما ایستاد و 

چه  پرستشمده ای و در گوش آکه زود بروی. بعد از اینهمه وقت نخواه ای و 

می  پرستشفربد با خنده گفت: من هر چه دلم بخواهد در گوش  "میگویی؟ 

سهراب کمی فکر کرد و گفت: بله  "گویم. تو مشکلی با این موضوع داری؟ 

به طرفمان همه با تعجب  "با هم نامزد کرده ایم.  پرستشمشکل دارم، من و 

ودم در مورد خبود که امروز الکی و غیر واقعی آمدند. این دومین خبر نامزدی 

از غم بی  پرستشبهزاد از من پرسید:  کردم.خیلی تعجب ن ، پسمی شنیدم

به فربد نگاه کردم، او هم بی  "این سهراب احمق را انتخاب کرده ای؟  ،شوهری

مطمئن شدم که او  ،خیال می خندید. حاال دیگر اگر یک درصد هم شک داشتم

د و با خیالی راحت تعجب نکرهیچ قصدی برای ازدواج با من ندارد چون اصال 
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م که او دوستم دارد؟ من هم دید. پس چرا من همیشه خیال می کنمی خن

خندیدم و گفتم: باالخره اگر درخواست سهراب را هم رد می کردم که باید تا 

ماهور و شیرین در حاالیکه نمی  "آخر عمر از غم بی شوهری دق می کردم. 

دند و شیرین گفت: شما دو نفر یا تعجب کنند کنارم ایستاو دانستند بخندند 

باز به جای نگاه کردن به سهراب  "جدی می گویید یا شوخی می کنید؟ 

اینقدر خنده اش را ناخودآگاه نگاهم به فربد افتاد، او از خنده سرخ شده بود و 

حس می کردم دائم  دانم چرانگه داشته بود که نمی توانست نفس بکشد. نمی 

چه برتری من مگر مرا دوست داشته باشد؟  او باید را. چاست دمن عالقه او به من

اال هم که به خاطر حداشتم؟ من که توی این سالها فقط سربار او بودم. ویژه ای 

مرا  پرستشسهراب گفت: اینقدر  .شده بودنداسیر و آواره  خودش و پدرش ،من

سوال پیچ نکنید، قرار شده است که اگر تا چهل سالگی ازدواج نکرد من به 

 ماهور گفت: پس نامزد زاپاس "استگاری اش بروم و باهم ازدواج کنیم. وخ

گفت: من هم  شیرین هم با قهر قیافه اش را جمع کرد و "ی. شده ا پرستش

سهراب  "ی کردم. فکر مفقط به سهراب م و در این مورد نامزد زاپاس می خواه
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من متعلق به همه ی شما عزیزان گفت: مغرورانه و  لبخند پیروزمندانه ای زد

زاپاس و من نامزد  با عرض پوزش م در این یک موردشیرین جانهستم ولی 

هستی و تا آخر عمر می  پسرعمه ات چون خیلی عاشق ،تو نمی شوم یدکی

می  پرستشخواهی برای عشقت گریه و زاری راه بیاندازی. من فقط نامزد یدکی 

مثل خودم است... مثل خودم بی خیال و شاد زندگی می کند. من شوم چون 

فربد هم لبخند مهربانی به من و  "دوست دارم.  پرستشکنار فقط را پیر شدن 

دوست دارم.  پرستشپیر شدن را فقط کنار سهراب زد و گفت: موافقم... من هم 

که به او  پرستشاز اینهمه دیوانگی آنها خنده ام گرفت و بهزاد گفت: بیچاره  "

یری توی آب اینهمه وعده های الکی داده می شود. چرا می خواهید او را برای پ

گفتم: خدا خیرت بدهد بهزاد  و بیرون آوردم ویولنم را از کیف " نمک نگه دارید؟

م دیگر ی پیر شووقت ،شق احتیاج دارمع بهدل مرا زدی. من توی جوانی  ه حرفک

سهراب در  "احمق ها را ببینم. حتی نمی خواهم قیافه ی هیچ کدام از این 

اگر تا یکی دو سال دیگر ازدواج  ...قبول که پشت سازش می نشست گفت:یحال

نکردی خودم دستت را می گیرم و بدون هیچ بحث و گفتگویی با هم ازدواج 
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خیلی گفت:  آمد و کنارمبه  همه به حرف او خندیدیم. فربد "خواهیم کرد. 

ویولنم را کوک  "ها برایم نمی گذشتند. زوبودم. بدون شما رهمه ی شما  دلتنگ

رایت خوب بود؟ توانستی پولی بدست بیاوری؟ چیزی کردم و گفتم: این سفر ب

رش را پایین سخنده هایش رنگ باختند.  "به پایان مهلت بانک نمانده است. 

را انداخت و گفت: نه... باز هم نتوانستم از پروژه هایی که انجام دادم پول کامل 

یست ب بگیرم. تازه اگر هم می توانستم پول پروژه ها را کامل بگیرم بیشتر از

هم دائم می مادرم  ..نا امید شده ام. خیلی پرستش نمی شد،میلیون جمع 

برگردم و حداقل کمک حال  نکنم، بیهوده ، تالش خواست که توی این شرایط

پاهایم بی رمق شدند و روی اولین صندلی نشستم. ناباورانه گفتم:  "آنها باشم. 

او هم  "یعنی دیگر نمی خواهی تالشی برای نجات زندگی پدرت انجام بدهی؟ 

... بیشتر از این کاری از من برنمی پرستشجلوی پایم روی زمین نشست و گفت: 

بر می  یلی کارهاتو، خاز اتفاقا بازهم حرصم را در آورد و زیر لب گفتم:  "آید. 

او به ندرت اخم می کرد و ناراحت  "را انجام بدهی. ها آید ولی دلت نمی خواهد آن

می شد ولی با این حرفم چنان اخمی کرد که یک لحظه تردید کردم و ترجیح 



فالوده زغال اخته                                               فصل چهارم                                                                         

238 
 

دلم نمی و گفت:  با همان اخم نگاهش را به من دوخت دادم که ادامه ندهم.

. کنیم باهم بحث و دعوا کیارشبازهم در مورد کار کردن توی شرکت  خواهد

قبول نمی کنم که بدون تو توی آن شرکت کار کنم.  چون تو هرچه بگویی من

خویشتن داری ا نمی توانستم به این مرحله از صحبت که می رسیدیم واقع "

به خاطر  اقعاو گفتم: و، حتی اخم هایش هم نتوانستند مرا ساکت نگه دارند کنم

افتاده است  ییا بین شما اتفاقات ناگوار ؟را قبول نمی کنی کیارشمن شرایط 

قیافه از من نداشت،  مثل اینکه انتظار چنین حرفی "و حاال مرا بهانه کرده ای؟ 

افتاده  یفاقات ناگوار زیادگرفت و گفت: بین من و برادرم ات شای ناراحت به خود

توی شرکت او کار نمی کنم دروغ نمی گویم. گر می گویم بدون تو ا است، اما

گذاشتم.  کنارویولن را  "فکر نمی کردم به حرف های من شک داشته باشی. 

تم و گفتم: من به تو و حرف هایت شک سشهم روبروی فربد روی زمین نمن 

ا به پدرت ر ،ولی برایم خیلی عجیب است که تو بخواهی به خاطر من ،ندارم

چشم هایش را روی  لجبازی با من، هم به خاطر کیارشخاک سیاه بنشانی و 

اینقدر ناراحت بود که تمام عضالت صورتش غم  "بیچارگی آقای شکیبا ببندد. 
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شاید خیلی اتفاقات عجیب  . سرش را پایین انداخت و گفت:ندرا فریاد می زد

ا بحاال اگر  بین من و کیارش افتاده باشد که نمی توانم برایت توضیح بدهم، اما

تو بردارم و از کسی دست از حمایت کار نمی کنم چون نمی خواهم  کیارش

نمی خواهم حتی   کنم که به بهترین دوستم توهین کرده است.درخواست پول 

برای یکبار هم که شده کاری کنم که تاییدی برای حرف ها و دیوانه بازی های 

ی خیلی با هم گویکالفه شدم و گفتم: این دالیلی که تو می  "کیارش باشد. 

تو می خواهی از من دفاع کنی و یا نمی  ست برایم توضیح بده کهفرق دارند. در

و  ه بوداو توی فکر و خیال غرق شد "خواهی حرف های کیارش را تایید کنی؟ 

گفت: من با کیارش بزرگ شده ام و خوب می دانم که اگر امروز بدون تو برای 

زندگی کنم تا ، فردا باید بدون مادرم شومو مدیون او ب کار به شرکت او بروم

کیارش خیالش راحت باشد. من نمی خواهم کاری کنم که کیارش روی من 

تسلط پیدا کند. دلیلش راهم نپرس چون نمی توانم برایت توضیح بدهم. فقط 

آن چیزی که تو فکر می کنی  ازمعنی دوستی برای من خیلی  ا بدان کهراین 

ی دانم چرا نتوانستم دهانم را بسته نگه دارم و گفتم: نم ". پرستش متفاوت است
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مرا نگاه  مات و مبهوت "یعنی دوستی برای تو حتی از پدرت هم مهمتر است؟ 

سکوتش دیوانه ام می کرد، اما دلم نمی خواست بازهم با دعوا و داد و فریاد کرد. 

آهسته  او را از خودم دور کنم. سعی کردم دیوانگی را توی گلویم خفه کنم و

م د کیارش چه می گویی ولی مطمئنمن متوجه نمی شوم که در مورگفتم: فربد... 

مستقیم  "  پدر و مادرت را ندارد. ،هیچ دوستی ارزش یک لحظه درد و غمکه 

... من به خاطر پرستشتوی چشمانم خیره شد و گفت: تو برای من ارزش داری 

 تو از همه می گذرم. 

باشم و باز با این حرف هایش هول نشوم و خیاالت سعی کردم به خودم مسلط  "

 .بود دیوانه ام می کرد بس که دوستداشتی و مهربان ازاما او  .زندخام به سرم ن

نمی دانم روی چه حسابی اینگونه با احساسات من بازی می کرد. ولی امروز می 

توانستم خیلی مطمئن به خودم بگویم که اگر می فهمیدم چه احساسی توی 

قلب و ذهنش نسبت به من دارد خوشبخت ترین آدم روی زمین می شدم. خیلی 

این محبت های زیبایش می دانستم که  با اینکه ،ناب و دلبرانه مرا به رویا می برد

ولی  راحتم نمی گذارد ،تا مرا بیمار نکندو فقط یک رویای پوچ و توخالی است 
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دلم می خواست ساعت ها روبرویم بنشیند و همین قدر با محبت برایم بگوید  باز

که به خاطر من از یک دنیا دست می کشد... ای کاش حرف هایش رد پا داشتند 

. ای ندمی ماندباقی  تا آخر عمر بت های ناب اوتا روی صورتم رد پای این صح

کاش خواب نمی دیدم و او واقعا مرا دوست داشت. ای کاش از حرف هایش 

زانوانش را انستم به گوش هایم اعتماد کنم. اشتباه برداشت نمی کردم و می تو

ش را روی زانوانش گذاشت، نگاه مشکی و مخملی اش را به چانه ابغل گرفت، 

هسته گفت: اجازه می دهی به خاطر تو از همه بگذرم؟ یا باز می من دوخت و آ

باید از این رویا  "از جلوی چشمانت دور شوم؟  که خواهی دعوایم کنی و بگویی

این چشم های خندان و خوش حالت، این نگاه پر از محبت برای  .ممی شدبیدار 

دآگاه زیر لب بیدار شو... این خواب برای تو نیست. ناخو پرستش... ندبودمن ن

به خاطر دهی... تو هیچ وقت فقط به خاطر من کاری را انجام نمی  که گفتم: تو

 پرستشتلف نکرد و گفت: را اصال وقت  "تمام بچه های گروه تصمیم می گیری. 

از وقتی باالخره یک روز علت تمام کارها و رفتارهایم را برایت توضیح میدهم. من 

م در غیر اینصورت خیلی وقت ه اتوی شرایط بد گیر افتاد ادائم ،مه اکه تو را دید
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مبهم و گیج مثل همیشه حرف هایش  "به خاطر تو از همه می گذشتم.  پیش

می زد ولی بعد که از او می پرسیدم  این حرف ها را . خیلی راحتندبود کننده

 ،منظورش چیست همه چیز را طوری دیگر معنی می کرد. دیوانه ام می کرد

ی زد و بعد خیلی راحت منظورش را تغییر میداد. برای چند لحظه با آتشم م

سرمد روراست بود و تمام احساسات  کیارشخودم گفتم ای کاش فربد هم مثل 

عجیب با این حرف های  و روراست بیرون می ریخت. فربدک و نفرتش را خیلی رُ 

 جوابش بگویمم چیزی در خواستسالها دیوانه ام کرده بود.  و رفتارهای متفاوت،

بلند شو تا چند دقیقه  پرستشکه صدای بهزاد حواسمان را پرت کرد و گفت: 

به فربد  "... باشزود  پرستشکنار می رود، تماشاچی ها آمده اند.  دیگر پرده

سردرگم کند  منظورش را بپرسم و او دوباره مرا بازمی خواست ننگاه کردم، دلم 

برای اولین بار دلم می خواست او دیگر ادامه هر دیوانگی به پیشانی ام بکوباند. و مُ 

یک دوست  . دلم می خواست مثل همیشه فقط مانندندهد و چیزی نگوید

معمولی در کنارم باشد و با هم به تمام دنیا بخندیم. نمی خواستم دوباره برداشت 

فقط دلم  ...ست و گفت: بروبا لبخند چشم هایش را ب اشتباهم را باور کنم. او
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 "برای اجرای ویولن تو تنگ شده است. بعد از اجرا با هم صحبت می کنیم. 

سعی کردم تمام حرف های چند لحظه ی قبل او را فراموش کنم. فراموشی 

که بگویم بود. می خواستم  من بهترین راهکار برای دیوانه نشدن ،حرف هایش

مراهی مان می کردی ولی او سریع من هم دلتنگ صدایت هستم و ای کاش ه

 ،فرهنگسرا رفت و هرکدام از ما سرجاهایمان ایستادیم. خواننده ی مهمان امشبِ 

می را مخصوص نواحی بلوچستان  فولکلوربلوچ بود و باید برایش نت های 

در موسیقی بلوچی انواع سازهای زهی و کوبه ای و بادی به کار می نواختیم. 

کار سهراب و بهزاد فوق العاده سنگین بود چون دائم باید سازهایشان را رفت. 

 ،ی اش حضور داشتنوازتغییر می دادند. شیرین هم توی تمام نت ها با سنتور 

می شدند. از ساز کم رنگ و پر رنگ متغیر بودند و دائم نت هایش خیلی ولی 

قی اصیل بلوچ می خواستند که البته در موسی قیچکویولن من هم صدای ساز 

ما باید موسیقی سنتی را با  بود، امای برعهده ی خواننده ی مرد نوازقیچک 

سازهایی که داشتیم اجرا می کردیم. امشب واقعا اجرای سختی داشتیم ولی 

خستگی  ،دکر رمان خواهدانه ی مان دردی از فربد دامید به اینکه پول اجرای شب
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رصتی که برای استراحت پیش می آمد . در هر فوددمی زرا از وجود همه ی ما 

به دنبال فربد در بین جمعیت نسبتا کمی که برای دیدن اجرا آمده بودند با نگاه 

تا بتوانم با  شود خیلی دلم می خواست اجرا زودتر تماممی گشتم ولی او نبود. 

فربد صحبت کنم. دلم می خواست همه با هم به خانه ی عمو می رفتیم و بعد 

ساعاتی در کنار دوستانم استراحت  ،و پر از اتفاقات عجیب طوالنیاز یک روز 

افکارم واقعا احتیاج داشتم م. نمی کردم و به هیچ نگرانی و دلواپسی فکر می کرد

 کیارش به نگاه یخ زده یمخصوصا  را تخلیه کنم و به اتفاقات امروز فکر نکنم.

دهی های آقای محبت فربد، به باز به حرف های پر ، سرمد و قسم دروغش

. امشب فقط دلم ندفکر نکنم. خیلی افکارم مغشوش بودشکیبا... به هیچ کدام 

می خواست در کنار دوستانم و عمو برای چند ساعت آرامش داشته باشم. سعی 

م. باالخره فکر نکنم و فقط روی اجرا تمرکز کنکردم تا پایان اجرا به هیچ چیز 

. باید فربد را دویدم تم و از صحنه بیرونتمام شد... سریع ویولن را زمین گذاش

ویولنم نامه ای کاور روی  توی اتاقک پشت صحنه هم نبود، پیدا می کردم.

 پرستش حال پدرم خوب نیست باید زودتر به خانه برگردم.: بود و نوشته گذاشته
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 که یتااز بچه ها بابت زحم. آیمبه دیدارت مید به محض اینکه فرصتی پیدا ش

 به جای من تشکر کن.  ،من می کشندشب برای هر 

 رفته بود... خیلی وقت بود که او را ندیده بودم دلم می خواست امشب ساعت "

خوب نبود. من  دل کنم... ولی حال پدرش ها با او صحبت کنم، بخندم، دردِ

باعث بیماری پدرش شده بودم. فربد بدون من توی شرکت سرمد کار نمی کرد. 

من از همه بگذرد. خیلی دلم می خواست یک نفر به او می خواست به خاطر 

که  معنی کند و بگویدبرایم حرفهای فربد را  ،ینعنوان سوم شخص در این ب

 ،. باید راهی برای نجات آقای شکیبا پیدا کنممبشو حرفهای اومتوجه ی چگونه 

از فربد بپرسم که چه منظوری از برای هزارمین بار بعد می توانم با خیال راحت 

دارد. اگر بتوانم خانه های آقای شکیبا را نجات  گیج کننده اشی زدن حرف ها

از تمام دنیا  را فربد ، بعد می توانم با خیال راحتخوب کنم بدهم و حال او را

. حتی اگر باز بگوید که از حرف هایش برداشت اشتباه کرده ام اینبار دیگر بدزدم

 ،ن راه برای رهایی از اینهمه سردرگمیبهتریخودم از او خواستگاری خواهم کرد... 

ن نمی کند او که تکلیفش را با خودش و من روشاستگاری من از فربد است. وخ
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باز  ،م نکندز او پیش قدم نشوم؟ حتی اگر قبولپس چرا من برای خواستگاری ا

ات بدهم و بعد اید زودتر زندگی آقای شکیبا را نجارزش امتحان کردن را دارد. ب

روزی که حلقه ها را برای ج کند. حت از فربد بخواهم که با من ازدوابا خیال را

خودم خریدم دائم به فربد فکر می کردم. او تنها کسی است که ارزش حلقه های 

مرا دارد. با هیجان به حلقه هایم نگاه کردم... ولی یکی از آنها نبود... حلقه ی با 

دنیا روی سرم  ودم،نگرفته ب حلقه ام را از سرمد پسارزشم... بیچاره شدم... 

گرفت. باید فرا م را گم کند چه کار کنم؟ ترس تمام وجود خراب شد. اگر آنرا

س بگیرم. سرمد بروم و حلقه ام را پ کیارشفردا توی اولین فرصت به سراغ 

برد. نباید حلقه ام را به او می دادم. اگر می دانستم  امشب از ترس خوابم نخواهد

هرگز حلقه ی عزیزم را از انگشتم در نمی  ،که او تا به این اندازه دروغگو است

که اگر صدبار  و من به فکر نجات فربد بودم، ترسیده بود که او البته اینقدرآوردم. 

دم. اما باید حلقه ام را آنرا به او قرض می داباز می خواست، حلقه ام را دیگر هم 

چطور می توانم از فربد خواستگاری کنم؟ اگر سرمد  بدون حلقه پس می گرفتم.

لعنت به آن چشم های غمگین و  .می شومنخواهد حلقه ام را پس بدهد بیچاره 
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آوار خستگی اتفاقاتی را که از صبح  یخ زده ی سرمد که حواسم را پرت کرد.

توی  . فقط همین مصیبت جا گذاشتن حلقه ام،تتحمل کرده بودم به جانم نشس

م نحلقه ی نازنیانگشت سرمد را کم داشتم تا ویترین گرفتاری هایم کامل شود. 

تنها دلخوشی ام به این زندگی بود. تا حلقه ام را پس نگیرم نمی توانم در مورد 

راهی  و را پس بگیرمام حلقه  بگیرم. ابتدا باید درست تصمیم فربد خواستگاری از

می  ، تازهانجام تمام این کارها جات زندگی آقای شکیبا پیدا کنم، بعد ازبرای ن

باید هرچه زودتر تمام این مشکالت  توانم به خواستگاری از فربد درست فکر کنم.

 را از سر راه بردارم. 
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 مپنجفصل 

د پاییزی با یک چرخش کوچک تمام برگ ها را در هوا خیلی سرد شده بود. با

سرد قط سوز ف ،خود می پیچید و می برد. آسمان گرفته بود ولی باران نمی بارید

به قدری از صبح معطل شده بودم و نفوذ می کرد.  خشک به استخوانهایمو 

گرسنگی کشیده بودم که حس می کردم حالت تهوع شدید گرفته ام، خیلی 

خسته شده بودم. از ساعت هفت صبح طبق عادت هر روز جلوی در آپارتمان 

بعد از سرمد نشسته بودم تا او را ببینم و حلقه ام را پس بگیرم، ولی ساعت پنج 

ظهر شده بود و او هنوز بیرون نیامده بود. خبری از راننده اش هم نبود، از سرمد 

وقتم را با او د. امروز اصال نمی خواستم د که سرکار نرود و توی خانه بمانبعید بو

بشوم. فقط می خواستم حلقه ام را پس بگیرم و به خانه  بگذرانم و درگیرش

فربد وقت بگذرانم، قصد داشتم دسته گلی  برگردم. می خواستم امروز فقط با

بخرم و به عیادت پدر و مادرش بروم. حتی با اینکه می دانستم از من ناراحت 

یف حاز آنها دلجویی کنم.  جاویدمهستند ولی واقعا می خواستم با کمک عمو

صبح  می توانستم حتی با اینکه یخته بود.که باز سرمد تمام برنامه هایم را برهم ر
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نگرانی برای  امابرگردم و به کارهایم برسم  ،بیرون نیامده بوداز خانه  او که وقتی

امانم را  برای اینکه بفهمم چرا سرمد از خانه بیرون نمیآید، کنجکاویحلقه ام و 

یده جلوی در خانه ی او فا ماندن نمی توانستم بروم، بیشتر از این هم .بریده بود

به ساعتم نگاه کردم، یک ربع ه کار کنم. نمی دانستم باید چای برایم نداشت، 

مانده به شش بعد از ظهر بود. بیشتر از ده ساعت بود که توی ماشین نشسته 

شاید برای اینکه  می ترسیدم بروم و او از خانه اش بیرون بیاید. ولی هنوز بودم

به قدری از او بد رفتاری دیده   بود. از خانه خارج نشدهامروز  ،حلقه ام را بدزدد

شده امروز از کار عزیزتر  حاضرحتی  ،بودم که مطمئنم برای آزار رساندن به من

تم به او می رسید و می توانستم  او را بکشم و بگذرد. ای کاش دس هم از جانش

دروغ گفت و به فربد کمک خیال همه را راحت کنم. مردک بی وجدان نه تنها 

دلم می خواست پیاده شوم و در ام را هم دزدید و پس نداد. لقه ه حنکرد، بلک

را پیدا کردم باز فالوده ی زغال تمام واحدهای آپارتمانش را بکوبانم و وقتی او 

روی صورتش بپاشم تا دوباره از خشم و ناراحتی سکته کند. دیگر وقتی  اخته

ی توی یک زنواتک  اننداشتم تا جلوی در خانه اش بنشینم. امشب بهزاد برایم
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م تا از مجلس شب شعر هماهنگ کرده بود و باید خودم را به بچه ها می رساند

 م بهزاد تا چند وقت دیگر می توانستم. نمی دانآنها نت های الزم را می گرفت

اجرا هماهنگ کند ولی از این کارهم پول زیادی برای کمک برایمان برنامه های 

با یک دنیا تالش برایمان شبی چند اجرا و به فربد در نمی آمد. تازگی ها بهزاد 

میلیون هم  پنجاهولی هنوز حتی  نتوانسته بودیم  ،ی ترتیب می دادنوازیا تک 

به بچه ها گفتم که فربد خسته شده و نمی خواهد  جمع کنیم. دیشب هم وقتی

می  ،یمودنا امید تر شدند. اگر کمی واقع بین ب بیشتر از این تالش کند، همگی

هیچ کمکی به فربد نمی کند. باید از  ،الکی که اینهمه دست و پا زدنِیم دید

مدت ها قبل متوجه ی گرفتاری آقای شکیبا می شدیم و به آنها کمک می 

ی گر خودمان را هم می کشتیم فایده ا ،کردیم. حاال که وقتی برایمان نمانده

بد برای م که فرمی فهمیدی ،شرکت نداشت. باید از همان شروع کارِچندانی 

مناسب نیست و نباید تسویه ی پروژه ها را به او می سپردیم. فربد کارهای مالی 

اصال برای گرفتن حق و حقوق خودش و ما اقدامی نمی کرد و بزرگترین ضربه 

پروژه ی خوب به دست میآوردیم و می  چندبه کارمان همین بود. اگر در سال 



وده زغال اختهفصل پنجم                                                                                                                  فال  

251 
 

مان پروژه ها در بیاوریم ورشکست توانستیم درست پول و هزینه هایمان را از ه

نمی شدیم. در ضمن وقتی متوجه ی بی رونقی بازار شده بودیم باید بیشتر 

جمع می کردیم. ما بیشتری مشتری  ،تالش می کردیم و با تبلیغات وسیع تر

رمایه و زندگی آقای شکیبا چند جوان بی تجربه و احمق بودیم که آتش به س

ضطراب به جانم افتاد. تا وقتیکه نتوانم زندگی آقای او  زدیم. باز با این افکار ترس

د... باید راهی پیدا می کردم تا این یبخش میو هرگز مرا نرا نجات بدهم اشکیبا 

چطور می توانستم  ،ماجرا ختم به خیر شود. ولی من که اینهمه پول نداشتم

 شد میتزریق نم اآقای شکیبا را نجات بدهم؟ با این افکار به قدری ترس به ج

که دلم می خواست خودم را بکشم و راحت شوم. ساعتهای طوالنی توی ماشین 

  .بود گرفته دکمرم در ه بودم ونشست

به دنبال  کار و زندگیم بروم. ماشینم را کمی دور از خانه  باالخره تصمیم گرفتم

ی سرمد پارک کرده بودم. واقعا دیوانگی بود که اینهمه ساعت منتظر او بنشینم. 

 می ای کاش حلقه ام را به او نداده بودم. با فکر کردن به حلقه ام خونم به جوش

لگد بشکنم  و را با مشت به این نتیجه رسیدم که باید بروم و در خانه اش باز آمد.
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در ولی چنین توانی را در خودم نمی دیدم.  ،و حلقه ی عزیزم را پس بگیرم

چند روز می تواند خودش تا این مردک م. بروم و فردا برگردتصمیم گرفتم  نهایت

که من  بودترین آدمی  پول دوست اوندهد؟ پس را ام نهان کند و حلقه را پ

د. فردا با ماز خانه بیرون میآ قراردادهای جدیدشحتما برای فردا  و شناخته ام

. ردک مخواهیک لیتر فالوده بر می گردم و اگر حلقه ام را پس ندهد او را ادب 

درنگ به راه افتادم.  یببرای اینکه کار اشتباهی انجام ندهم، شدم و  خیلی عصبی

کنم وقت باید زودتر خودم را به بهزاد می رساندم و نت ها را می گرفتم. فکر ن

 زیادی برای تمرین داشته باشم. 

 ،به محض اینکه به سر کوچه ی سرمد رسیدم و خواستم از کوچه خارج شوم

یک تاکسی سبز رنگ با سرعت جلوی راهم پیچید و وارد کوچه شد، نزدیک بود 

باهم تصادف کنیم. به قدری محکم ترمز گرفتم که تمام عضالت پاهایم می 

حتی او دند. خواستم با راننده ی تاکسی دعوا کنم اما لرزیدند و درد گرفته بو

مه داد و رفت. یک لحظه هم برایم صبر نکرد و بدون معذرت خواهی به راهش ادا

 تاکسی را تحت نظر گرفتم تا به محض توقف، ،خیلی حرصم گرفت و از آینه
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برای دعوا با او پیاده شوم. دقیقا جلوی ساختمان سرمد با همان سرعت 

پیچید و ایستاد. باید چند فحش و ناسزا به او می دادم تا آرام می  وحشتناک

نمی توانستم کسی را ببخشم  ق ترین راننده ی این شهر بودم وشدم. من بی اخال

کمی دورتر پشت سر تاکسی ایستادم و خواستم و به راهم ادامه بدهم. دور زدم و 

دیدم. از خانه اش بیرون  اما ناگهان... سرمد را ،با عجله برای دعوا پیاده شوم

آستین  تی شرت و شلوار جین آمد... چرا اینطوری لباس پوشیده بود؟ فقط یک

بلند و مشکی هم بر کالهی با کاپ  کوتاه و نازک، مشکی رنگ برتن کرده بود.

با عجله از خانه بیرون آمد و توی تاکسی متخلفی که قصد دعوا  سرگذاشته بود.

 تیپ نای با به حال او را بدون کت ورکت کردند. تا با او را داشتم، نشست و ح

چه کار کنم. فکر نکنم با  باید کهنمی دانستم  ،ندیده بودم. مات و مبهوت بودم

این وضعیت حلقه ی مرا با خودش آورده باشد. بهتر است دست از سر او بردارم 

 نتوانستم بی خیال کنجکاوی امانم را برید.و فردا به سراغش بیایم. اما ناخودآگاه 

می  از صبح سر کار نرفته بود و حاال او به دنبال کار و زندگی ام بروم. شوم وباو 

دیگر نتوانستم بر کنجکاوی ام غلبه کنم و با سرعت به دنبال  کجا برود؟خواست 
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به دنبالش بیاید؟ اصال  م. چرا به راننده اش نگفته بود کهتاکسی او به راه افتاد

ینهمه ثروت یک ماشین تمام اتوماتیک نمی خرید و رانندگی چرا خودش با ا

برای غذا خوردن باز به کافه و یا  ستنمی کرد؟ این وقت روز حتما می خوا

شد و ساعت شش بعد از ظهر  رستوران برود. هوای پاییزی خیلی زود تاریک می

کنار به تاریکی ساعت ده شب های تابستان بود. امیدوارم بتوانم با کنجکاوی ام 

بیایم و به دنبال کار خودم بروم. خیابان ها خیلی شلوغ بودند و فکر نکنم حوصله 

ی توی ترافیک ماندن را داشته باشم. مخصوصا اگر ببینم که می خواهد به 

او گذارم.  او را به حال خودش می ،ه ی راهنیمرستوران مورد عالقه اش برود از 

به تاکسی نزدیک تر کمی نبود.  گیبدون کت و شلوار اصال شبیه سرمد همیش

شدم و دیدم سرش را خم کرد و روی صندلی عقب دراز کشید. شاید اتفاقی 

 ...مردک دروغ گو چه ربطی داشت؟به من  شده بود. بیمار، شاید افتاده برایش

. حیف که دستم زیر ساتور او ماشینم را هم نداشت حتی ارزش هدر دادن بنزین

اطر فربد و آقای شکیبا و حلقه ام او را تحمل می کردم. باید به خ کرده بود و گیر

شده به خوبی و خوشی رقم بخورد. اگر  که که بخت و اقبالم یکبار همامیدوارم 
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می توانستم از این مردک کمک بگیرم، بقیه ی زندگیم ناخودآگاه روی روال می 

وی دور با حرکاتی که رخودم را سیاه سفید افتاد. مثل این فیلم های کمدی و 

به  یبا رادیدم که با افتخار و سر بلندی تمام بدهی های آقای شک می ،ندتند بود

با من توی شرکت  ،تنهایی پرداخت کرده ام و او بابت رفتاری که روز مصاحبه

خواب  ،م که تمام این افکارد. اما خوب می دانرر خواهی می کعذ ،سرمد داشت

. من خودم را هم می کشتم باز نمی توانستم اینهمه هستند ی خوش بینانهو خیال

او حتی به خاک  ؟چطور می توانستم سرمد را راضی کنمبدهی را تسویه کنم. 

 شد به فربد کمک کند. خواستم عزیزانش قسم دروغ می خورد ولی حاضر نمی

تاکسی سرمد را تعقیب نکنم ولی نمی دانم چرا ناخودآگاه به دنبال او کشیده 

می شدم. از تهران خارج شدیم و وارد اتوبان کرج شدیم. باز خودم را به تاکسی 

 .سرمد را ببینم ،ماشین م از شیشه ی کناریرساندم، گردن کشیدم و سعی کرد

نقدر راحت و بی دغدغه روی صندلی عقب خوابیده بود. باورم نمی شد که ای

حرکت  حال حاال چرا توی این تاکسی در پس ،باشد. او کوهی از کار و مشغله بود

کر نکنم بیمار هم باشد چون اگر بیمار بود چرا از فبه این راحتی خوابیده بود؟ 
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جا می  ی امشبنوازتک از چون  ،رودی شد؟ امیدوارم راه دوری نتهران خارج م

افتاده بودم و راه  گیر کار دستم داده بود و حاال توی اتوبان. کنجکاوی ام ماندم

راننده ی تاکسی اصال قصد نداشت جایی توقف کند. تابلوهای برگشت نداشتم. 

راهنمایی را می خواندم. کرج و شهرستانهای اطرافش را هم رد کردیم. تلفن 

همراه با آنها ساعت نه شب  تا باید بهزاد بود.شماره ی  ...همراهم به صدا در آمد

نگرفته بودم و  از او تحویل نت ها را همحتی هنوز به شب شعر می رسیدم ولی 

و چرا می روم. تماس را پاسخ نمی دانستم با این سرعت و عجله کجا می روم 

صدای بهزاد را شنیدم که سر سهراب فریاد می کشید و می گفت: سهراب  دادم،

می  گنده تو با این هیکلی آوری؟ اینقدر کالس کاری خودت را پایین مچرا 

بچه ی شیطان مسخره  دستت بگیری و برای یک لشکر لزخواهی دایره زنگی و بِ

سهراب جوابش را نداد و بهزاد دوباره فریاد زد و گفت: تو  "بازی در بیاوری؟ 

گوشم از  "دیوانه ای سهراب... من بمیرم هم چنین اجازه ای به تو نمی دهم. 

فریاد های بهزاد درد گرفت و گفتم: بهزاد... چرا به من زنگ زده ای و سر سهراب 

ه تازه مرا به یاد آورده بود سالم و علیک کرد و گفت: بهزاد ک "جیغ می کشی؟ 
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این سهراب دیوانه شده است. چون من نتوانستم برای چند روزآینده  پرستش

برنامه ی اجرا بگذارم، سهراب می خواهد برود و توی مهدکودک شعر بخواند و 

با تعجب پرسیدم: چرا؟ سهراب که از بچه ها خوشش  "با دایره زنگی برقصد. 

است که من تا به حال بچه ای را ندیده  هیکلش بزرگ یقدربه ی آید. تازه نم

 ،همه ی بچه ها از او می ترسندتقریبا د. نکن گریهاز ترس ام که او را ببیند و 

بهزاد خنده اش گرفت و در حالیکه حرفهایم  "این چه تصمیم مزخرفی است؟ 

یادت رفته است  خان را برای سهراب بازگو می کرد و می خندید گفت: سهراب

بیچاره ها  ؟هفته ی قبل توی پارک بچه ها با دیدنت همه با هم گریه می کردند

من هم خنده ام  ". آنها را بخوری تا، به پارک حمله کرده ای فکر می کردند

صدای سهراب  "گرفت و گفتم: حاال چرا سهراب چنین تصمیمی گرفته است؟ 

به  ترسندبچه ها از من ب اتفاقا اگررا از دور شنیدم که غر می زد و می گفت: 

آیم. می گیرم و از مهد کودک بیرون می ، در عرض یک ساعت پول رانفعم است

ده و می گوید حاال که اجرا نداریم این سهراب دیوانه ش پرستشبهزاد گفت:  "

مرا گول زد و نمی توانیم به فربد کمک کنیم باید نقشه ی دیگری بکشیم. امروز 
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 .تخمین بزندروش فتا قیمت کلیه ی من و خودش را برای  بردناصرخسرو و تا 

ها می خواستند توی همان زیر پله های  مشتریوحشتناک بود، نمی دانی چقدر 

... . به زور از دستشان فرار کردیمقدیمی ناصر خسرو کلیه هایمان را در بیاورند

 تو کی میآیی و این سهراب دیوانه را آرام می کنی؟  پرستش

نمی دانستم به حرف های بهزاد بخندم و یا گریه کنم. سهراب عزیزتر از جانم  "

من  پس چرای کمک به فربد کلیه اش را هم بفروشد. حتی حاضر شده بود برا

م تبدیل به درد و غم شد. خنده روی لبان ؟کمکی به آنها بکنم نمی توانستم هیچ

من برای فربد تا به امروز هیچ کاری نکرده بودم. سعی کردم بغضم را فرو بدهم 

ت. نیس احتیاجی به فروش کلیه ی شما دو نفرو به زحمت گفتم: به سهراب بگو 

من سعی می کنم خودم پول را به دست بیاورم. اگر هم نتوانستم خودم کلیه ام 

مثل اینکه بهزاد هم متوجه ی ناراحتی  "را می فروشم و به فربد کمک می کنم. 

اجرا  هم باز ... ناراحت نباش... منپرستشام شد، نفس عمیقی کشید و گفت: 

ترتیب می دهم. ولی باور کن با این کارهای  کوچک فقط خودمان را خسته می 

صدای سهراب را از دور  "کارهای کوچک پر نمی شود. کنیم. بدهی فربد با این 
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نک دزدی کنیم. چیزی اشنیدم که گفت: من که می گویم بیایید همه با هم از ب

 پرستش... آقای بهزاد خان به نمانده است که از غم و اندوه فربد دیوانه شوم

بهزاد باز نفس عمیقی کشید و گفت:  "بگوکه امروز چقدر حال فربد بد بود. 

و سهراب به عیادت آقای  آقای دکتر... امروز با پرستشسهراب راست می گوید 

 آنهاولی دیدیم که حال فربد و مادرش بدتر از آقای شکیبا است.  ،شکیبا رفتیم

یک گوشه افتاده بودند و حتی رمقی برای بلند شدن از شدت غم و اضطراب 

چه کار کنیم؟ به نظر من هم باید از جایی دزدی کنیم در غیر  پرستشنداشتند. 

اعصابم را متشنج می کردند. دلم می  "اینصورت فربد را از دست می دهیم. 

خواست با صدای بلند گریه کنم. به سختی گفتم: بهزاد مگر ما می توانیم از 

پنج نفری حتی نمی توانیم خروس همسایه را بدزدیم. ی دزدی کنیم؟ جای

فکری به حال فربد و خواهش می کنم فکر های مسخره نکنید. من خودم یک 

بیچارگی هایمان می کنم. خواهش می کنم به سهراب بگو فعال هیچ تصمیم 

 تو هر تصمیمی بگیری ما حمایتت می پرستشبهزاد گفت:  "احمقانه ای نگیرد. 

 کنیم. امشب کی برای اجرا می رسی؟ 
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قزوین بودم و اصال نمی دانستم قرار  - توی جاده ی کرج فتاد،به جاده ا منگاه "

فکر نمی ... بهزادکمی تردید کردم و گفتم: بروم و کی بر می گردم.  است به کجا

بهزاد تقریبا فریاد  "نت های مرا جا به جا کن. لطفا به اجرا برسم.  کنم امشب

اجرای امشب  ،توویولن  ینوازتک  ... من فقط با وعده یپرستشکشید و گفت: 

تاکسی بعد از کیلومترها  "... پرستشخواهش می کنم...  پرستش ،را گرفته ام

فرعی شد که روی تابلوی آن نوشته  یک وارد ،قزوین - توی جاده ی کرجراندن 

کم کم احساس ترس و وحشت می کردم. دلم  . هوا تاریک بود و منطالقانبود: 

 وم تا حداقل یک نفر از من خبر داشتهمی خواست به بهزاد بگویم که کجا می ر

، ولی نگران کردن بهزاد برایم فایده ای نداشت. اگر به بهزاد می گفتم، آنها دباش

ولی من نمی توانستم  ،می خواستند مانعم بشوند و بگویند که زودتر برگردم

برگردم. با صدایی که کمی ترسیده بود گفتم: بهزاد باور کن نمی توانم خودم را 

... ما باید پرستشبهزاد باز فریاد زد و گفت:  "به اجرا برسانم. شرمنده ام رفیق... 

کوتاهی می کنی و دل به کار  اهمگی برای نجات فربد تالش کنیم، ولی تو دائم

مشب تو نیایی فکر نکنم ما هم بتوانیم دل صاحب کار را به دست نمی دهی. اگر ا
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ای کاش می توانستم بگویم که من کم کاری نمی کنم. ای کاش می  "بیاوریم. 

توانستم بگویم من به خاطر فربد تا قله ی قاف هم می روم و باالخره او را نجات 

م بودنتوانسته وقتی  ز خودم،ولی باز به این نتیجه رسیدم که دفاع ا می دهم

کاری برای فربد انجام بدهم خیلی بی خود و مسخره است. فقط در جواب بهزاد 

 گفتم: شرمنده ام رفیق... جبران می کنم. 

باید از فربد بیچاره  ،بهزاد خیلی سرد و خشن گفت: از من معذرت خواهی نکن "

 .اده ایچون تا به امروز هیچ کاری برای نجات او انجام ند ،معذرت خواهی کنی

، تو می تو اصال نگران فربد و خانواده اش نیستی. واقعا برایت متاسفم پرستش

  .خواهی فربد را نابود کنی

آهسته تماس را قطع کنم. چون و ادامه ی بحث، سعی کردم بدون سر و صدا  "

بغض  ،چرا نمی توانم به اجرا برسمنمی توانستم برایش توضیح بدهم که واقعا 

گلویم را فشرد. خیلی نامردی بود که آنها فکر می کردند من به خاطر فربد هیچ 

کاری انجام نمی دهم. آنها که از دل من خبر نداشتند، من بیشتر از تمام آنها 

برای فربد و پدرش ناراحت بودم. ناخودآگاه بغضم ترکید... توی تاریکی جاده ی 
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ماشین به داخل می وزید با صدای  ی پنجرهنیمه ی باز از فرعی و سوزی که 

 باید حتماحق من نبود...  ،شروع به گریه کردم. این همه قضاوت اشتباه ،بلند

تانم می فهماندم که از هیچ تالشی برای سبه دو دستم می گرفتم و شیپوربوق و 

مورد من بی رحمانه قضاوت می  نجات فربد فروگذار نیستم؟ بهزاد همیشه در

این کار همیشگی او بود. در اولین فرصت او را ادب خواهم کرد. اما قبل از  کرد،

قبل از اینکه سهراب و  راهی برای نجات فربد پیدا می کردم. باید ،ادب کردن او

می  پیش قدمخودم باید بزنند دست به کار احقانه ای برای نجات فربد بهزاد 

ورت نمی توانستم با زخم زبان در غیر اینص .می کردم و زندگی ام را نابودشدم 

مرا به که فقط امیدوارم سرمد راضی بشود  های بهزاد به زندگیم ادامه بدهم.

خاک سیاه بنشاند ولی به فربد کمک کند. اگر این تاکسی لعنتی جایی متوقف 

اینبار نمی خواهم به هیچ . کمک می خواستمد حتما دوباره از سرمد می ش

 . عنوان فرصت را از دست بدهم

به زحمت اشک هایم را پاک کردم و سعی کردم حواسم را برای شناسایی جاده 

وقت این چرا سرمد  ی روبرویم جمع کنم. ولی من اصال این راه را نمی شناختم.
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روز را توی ماشین و پشت خسته شده بودم، تمام طالقان می رفت؟ شب تا 

تاکسی جایی نگه می فرمان به انتظار سرمد لعنتی نشسته بود. ای کاش این 

داشت. هنوز سرمد روی صندلی عقب تاکسی دیده نمی شد. کمی که جلوتر 

سردتر از هوای تهران به صورتم می  ییرفتیم جاده پر از پیچ و خم شد و هوا

شب  نُهخورد. پنجره را بستم و بخاری ماشین را هم روشن کردم. تقریبا ساعت 

ساعت یدم و تاکسی باالخره بعد از سه رس توی کوهستان بود که به یک امام زاده

دم. چند دقیقه ای فاصله از آنها توقف کررانندگی مداوم نگه داشت. من هم با 

خودش را مچاله کرده  و پیاده شد. از شدت سرما خم شدهطول کشید تا سرمد 

آمده بود. در کمال تعجب تا این مسافت دور  وانه با یک تی شرتمردک دی. بود

ی تاکسی را حساب کرد، تاکسی دور زد و رفت. این وقت شب،  دیدم که کرایه

سرمد را از دور دیدم که چند  ،اینجا چه کار داشت؟ می ترسیدم پیاده شوم

، یک دنیا گردنه و توی کوهستان بود. امام زاده جلوی امام زاده ایستاددقیقه ای 

پس چطور می خواست  رسیدیم، یم تا به اینجاه بودرا رد کردراه های عجیب 

بدون تاکسی به تهران برگردد؟ وحشت از تنهایی توی قلبم نشست. می ترسیدم 
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 سبزرنگ حتی سرم را بچرخانم و اطرافم را نگاه کنم. هیچ نوری به جز المپ های

 . ندامام زاده در اطراف دیده نمی شد

 رفت سرمد بعد از چند دقیقه به طرف درهای فلزی بیرون محوطه ی امام زاده

هر لحظه  ،، آنها را محکم تکان دادزنجیری بزرگ بسته شده بودندکه با قفل و 

این وقت شب و توی سرما و  ر وحشت می کردم. عجب اشتباهی کردم کهبیشت

م. پیرمردی از داخل امام زاده بیرون آمد... چند بال او راه افتاددنبه تاریکی پاییز 

به طرف او آمد و قفل و زنجیر حصار را  دقیقه ایستاد و به سرمد نگاه کرد، بعد

برایش باز کرد. پیرمرد و سرمد بدون هیچ گفت و گویی به یکدیگر نگاه کردند و 

د و به طرف از کنار امام زاده عبور کر شد. بعد پیرمرد کنار رفت، سرمد داخل

فانوس های که حتی از جایی که من بودم هم رفت قبرستان پشت امام زاده 

به قدری ترسیده بودم که حتی نمی توانستم آب . ندمشخص بودکنار قبرها 

دهانم را قورت بدهم. این وقت شب، این جا، توی این کوه و دشت، با این درختان 

بهزاد می گفت من  ؟وحشتناک و این گورستان تاریک... چه کار باید می کردم

م و ی گرفتکاری برای فربد انجام نمی دهم، باید از این شرایط هولناک فیلم م
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شود و بابت حرف هایش معذرت خواهی کند. برایش می فرستادم تا شرمنده 

م ه بود. اینهمه راه آمدمشوم و از ماشین پیاده کنتمام جراتم را جمع  سعی کردم

کردن  وحشتاز کار سرمد در بیاورم، حاال با پنهان شدن توی ماشین و سر تا 

نم را برداشتم، تمام دعاهایی که دردی از من درمان نمی شد. قفل فرمان ماشی

که از حفظ بودم را خواندم و به خودم فوت کردم. اگر امشب بالیی سرم نیاید 

دا از ماشین می توانم امیدوارم باشم که به پیری می رسم. آهسته و بی سر و ص

ثانیه یکبار با زنجیر نکرده بود. هر چند  را قفل ودر امام زاده  پیاده شدم. پیرمرد

می کردم. وارد امام زاده شدم و به طرف نگاه پشت سرم به  ،ترس و وحشت

برای  ،مسیری که سرمد رفته بود راه افتادم، تنها روشنایی گورستان امام زاده

که آنهم فقط تصاویر مردگان را  و محدود کنار قبرها بود نور فانوس های کم

هر نمی کردم زیر پاهایم را نگاه کنم، . حتی جرات نشان می داد وحشتناک تر

لحظه احساس می کردم به زودی دستی از توی یکی از گورها بیرون می آید، 

ای کاش حداقل به مچ پایم را می گیرد و مرا با خود به دیار باقی می برد. 

خبر داده بودم که به دنبال سرمد تا به اینجا آمده ام. به یاد تلفنم  جاویدمعمو
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بابت تمام پنهان کاری افتادم و خواستم در همین لحظه به عمو زنگ بزنم و از او 

، اما تلفنم آنتن نمی داد. دوباره نا امید شدم و به های زندگیم حاللیت بطلبم

دیدم. خیلی تاریک بود و چراغ سرمد را نمی  توی گورستان ادامه دادم...راهم 

ده بود که از ترس . چیزی نمانندهای امام زاده فقط جلوی در را روشن می کرد

هیکل سرمد را  دیوانه شوم... مسیر نسبتا طوالنی را پیش رفتم تا اینکه باالخره

در چند قدمی ام دیدم که کامال خودش را مچاله کرده بود و در بین دو قبر 

ته بود. ناخودآگاه به یاد دیروز افتادم... قبر پدر و مادرش کوچک و قدیمی نشس

سم دروغ به خاطر ق از بین رفت.؟ تمام ترس و وحشتم در یک لحظه نداینجا بود

باز دلم برایش سوخت... اینبار برایش بیشتر ناراحت  دیروز تا اینجا آمده بود؟

.. برای دیدار توی این سرمای شدید، بدون لباس، توی این تاریکی عمیق.شدم. 

پدر و مادرش آمده بود؟ خم شد و بین دو قبر دراز کشید. دردناکترین  ورقب

تا به حال توی عمر سی ساله ام می دیدم. آنهمه غرور و جدیت که صحنه ای بود 

پاهایش را توی  درست جلوی چشمان من، بین دو قبر دراز کشید... دست ها و

خوابید. نمی توانستم این صحنه را و مثل یک نوزاد همان جا  شکمش جمع کرد
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سرمدی بود که روز اول آهار کت و شلوارش روانی  کیارشباور کنم. این همان 

قُرُق می کرد تا بود که یک رستوران را  یسرمد کیارشام کرده بود؟ این همان 

این مرد همان مدیریت سخت گیر قلعه ی تبلیغاتی  ؟ناهارش را در آرامش بخورد

و لوکسی بود که صاحب نود درصد از بیلبوردهای تهران شده بود؟ نمی دانستم 

تعجب  کنم، و یا اینکه زودتر از آنجا فرار کنم. چون با دیدن این صحنه کامال 

و خواستم برگردم  ربودم و فکر می کردم او دیوانه شده است. چند با ه شدهشوک

، ولی ترس از اینکه به سرمد پشت کنم و او به شکل مرده ای راهم را ببندد ،بروم

من دقیقا از تنها انسان زنده  ،. بین اینهمه قبر و مردهکردمی سرجایم میخکوبم 

وحشت به طرف  با .تا سرحد مرگ می ترسیدم نفس می کشیدای که در اطرافم 

می ترساند. باالی سر او که  بیشتراطرافم می آمد مرا از رفتم. هر صدایی که  او

اول خوب نگاهش کردم. به سختی نفس می کشید، توی این سرما دانه  ،رسیدم

های درشت عرق روی صورتش نشسته بود. کاله کاپ دارش تقریبا از سرش 

ی که می شدید خیس بودند و با هر باد خوش حالت و مواج اوافتاده بود. موهای 

انگار که او هم سالها  ان می شدند. چشمانش را بسته بود...ی هوا پریشوزید تو
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قبل مرده بود. نگاهم به دو قبری که او مابین آنها خوابیده بود افتاد، قبر دو دختر 

یک روز به دنیا آمده بود. هر دو توی  تابان سرمدو  دنیا سرمدبچه به نام های 

و در  قبل بیست وپنج سالده بود، مرگشان هم توی یک روز اتفاق افتا بودند و

دچار لرزشی پر از ترس شدم. این دو دختر بچه چه مرده بودند.  سن پنج سالگی

نسبتی با این سرمدی که من می شناختم داشتند؟ دیگر نمی توانستم اینهمه 

 ...وحشت را تحمل کنم. آهسته خم شدم و گفتم: آقای سرمد بیدار هستید؟

به زحمت چشم  " است... چرا اینجا خوابیده اید؟ک تاریاینجا خیلی سرد و 

گفت: حتی وقت زیرلب هایش را باز کرد، نگاهش را باتردید به من دوخت و 

مرگی هستی که  فرشته ی شاید تو همان ...تو را ببینم؟ مجبورم که دن هممر

م . حس می کردندنفس هایش اصال روی روال نبود "؟ همه از آن وحشت دارند

. نمی دانستم باید چه کار کنم. فقط کنارش نشستم و استر داو تب  مریض

باید  ،من فرشته ی مرگ نیستم... آقای سرمد اینجا خیلی سرد است ...گفتم: نه

چند دقیقه  "ید. برگردید... فکر می کنم بیمار شده ا بلند شوید و با من به تهران

گفت: دیروز مرا و بی حال  بسته شدندچشمانش نگاه کرد بعد دوباره  با دقت مرا
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و باز مرا دلتنگ آنها کردی. تو ت ،مجبور کردی به خاک عزیزانم قسم بخورم

 "همیشه همه چیز را به هم می ریزی، دیروز هم زندگی ام را به هم ریختی. 

چرا او را به خاک والدینش قسم دادم؟  بازهم اشتباه کرده بودم؟ اصال چرا دیروز

ه بدترین او داشتم سوء استفاده کردم؟ چرا من همیش از اطالعاتی که در مورد

فقط  می دانستم چه کار باید بکنم،م؟ نانجام می داد در مورد او اشتباهات را

ست. بارانی همدردی کردن با اوحس کردم بهترین راه برای بردن او از اینجا، 

ر چه نازکی که پوشیده بودم را در آوردم و روی او انداختم و گفتم: این دو نف

او تقریبا  "کسانی هستند؟ اینهمه راه تا اینجا آمده ای که این دو نفر را ببینی؟ 

 می گوییم راست آمده ام تا بفهمان کرد و گفت: نه... سرش را زیر بارانی من پنه

که مرده ها حرف های ما را می شنوند یا نه. حاال که تو هم اینجا هستی از آنها 

بپرس که حرف های مرا می شنوند یا نه. این دو نفر خواهر های کوچکم هستند. 

ولی تا جایی که  خیلی دوستشان داشتم،سه سال از من کوچکتر بودند... من 

س که بدون من خوشحال هستند حاال از آنها بپر قدرت داشتم آزارشان می دادم.

کاری از من برای آرامش زیر بارانی می لرزید.  ، تن اوفقط سکوت کردم " یا نه.
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شاید صحبت کردن دردی از او را که کردم  روح بیمار او بر نمی آمد فقط حس

درنتیجه به  باید از او بپرسم که چه بالیی سرخانواده اش آمده است. کم کند.

هم توی حادثه ی رانندگی با پدر و مادرت فوت شده  تخواهرانسختی گفتم: 

 اند؟ 

با خودش صحبت می کرد، صدایش مثل یک نجوای ترسناک توی  مثل اینکه "

قبرستان بود. چیزی نمانده بود که از شدت وحشت سکته کنم اما باز با خودم 

جنگیدم. سرم را تا نزدیک صورت او پایین آوردم تا بتوانم صدایش را درست 

گفت: بیست و پنج سال قبل پدرم به خاطر موفقیت ... شنیدم که می نوم وبش

های کاری و احداث رستورانی که همیشه آرزویش را داشت تصمیم گرفت ما را 

که آدم او با این د و به مسافرتی طوالنی ببرد.با ماشین خودش دور کشور بچرخان

رانندگی وحشت داشت. ، چون از ده ی خوبی نبودرانن موفقی بود اما هیچ وقت

باعث نابودی خانواده ام شد. توی یک جاده ی پر   نقطه ضعف او باالخره همین

به خاطر ترس از کامیونی که از مقابل به ما نزدیک می شد توی دره  ،پیچ و خم

پشت سر پدرم نشسته بودم و  ،عقبصندلی  پایین آنروز من سقوط کردیم و...
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را خط خطی می کردم تا گریه  مککوچای هخواهر یواشکی صورت عروسک های 

مردند...  در لحظه رهایمهمادرم و خواتصادف کردیم،  ی آنها را در بیاورم. وقتی

چون زیر صندلی نشسته  ،مه بودم و پدرم... من کامال سالم ماندفقط من زنده ماند

هیچ راننده ای  برای کمک به او خیلی دیر رسید ونس اورژا ...اما پدرمبودم. 

 مرد. جان داد و جلوی چشمان من ... پدرم هم چند ساعت بعد،کمک مان نکرد

بخورم همین  قسمبه آنها که دیروز مجبورم کردی  پدر و مادرمقبر  نگاه کن

به پشت سرش اشاره کرد. بعد به سختی از روی زمین بلند شد و  "جاست. 

نشست. نگاهش بر روی قبرهایی که اشاره می کرد خشک شده بود. من هم به 

آن دو قبر دیگر نگاه کردم. توی تاریکی نمی توانستم درست روی قبرها را بخوانم. 

پدر و مادری  هاله صفویو  سرمد کاوهنور تلفن همراهم را روی آنها انداختم. 

پنج بیشتر از سی و هیچ کدام مهربان... تاریخ فوت با دو دختر بچه یکی بود. 

سرمد در حالیکه  کیارشچقدر دردناک مرده بودند. ای وای...  .سال سن نداشتند

یا حداقل  ،می پیچید گفت: ای کاش روز تصادف من هم مرده بودم شبه خود

بیمارستان به هوش می آمدم. من پسربچه ای هشت  بی هوش می شدم و توی
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های پاره  م را از میان آهنخواهرانجنازه های  سعی می کردمساله بودم که 

م. مادرم از ماشین بیرون بکشبیرون  ماشین که تن کوچک شان را شکافته بود،

ساعت پرت شده بود، ولی پدرم گیر کرده بود و من توانی برای نجات او نداشتم. 

سعی می کردم آنها را از  م... فقطنازه ی خانواده ام تنها ماندتوی جاده با جها 

که او هم هر لحظه ضعیف تر میشد...  خواب بیدار کنم. تنها امیدم به پدرم بود

 و شنیدندنمی نها التماس های مرا آهرکاری کردم او هم بیدار نشد.  تا اینکه

نها گذاشتند و به حرفهایم گوش بیدار نشدند. آنها مرا توی بدترین موقعیت ت

ندادند. حاال تو چطور از من انتظار داری باور کنم که آنها قسم دروغ مرا می 

 شنوند؟ 

 ،صداهای عجیبی از اطراف شنیده می شد، اما حرف های این مرد بیچاره "

. او ساعتها توی جاده با جنازه ی ندمی ترساندمرا  گریید بیشتر از هر صدای

ای کاش . در حالیکه فقط هشت سال داشت ،خانواده اش تنها مانده بودافراد 

خاطرات  یاد قسم بخورد و باز به دیروز او را مجبور نمی کردم به خاک عزیزانش

مثل  بیافتد. با عجز و درماندگی نگاهش کردم و گفتم: آقای سرمد شهولناک
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، دیگر حتی خواهی کنممعذرت بابت اشتباهاتم هر روز از شما  من مجبورم اینکه

به دیروز  را بر لب بیاورم. باور کن خجالت می کشم جمله ی معذرت می خواهم

 را با قسمشما  کهدرگیر و نگران فربد و پدرش بودم که اصال متوجه نشدم  قدری

. اشتباه کردم... از روی عمد این درخواست را آزار می دهم خاک عزیزانت به

ین ش می کنم برای آخرسمی به ذهنم رسید. خواهنکردم. نمی دانم چرا چنین ق

حالش به هیچ عنوان خوب نبود. زیر لب گفت: تو اولین کسی  ". مرا ببخش بار

 نیستی که به خاطر فربد مرا شکنجه می دهی. همه به خاطر فربد به من آسیب

به قدری دردمند و غمگین این  "عادت کرده ام.  ایرادی ندارد، منرسانده اند. 

، من نمی خواستم به خاطر عذاب وجدان گریبانم را گرفتجمالت را گفت که 

این کار را انجام داده  ،فربد به او آسیب برسانم ولی بدون آگاهی و شناخت از او

م اما باز ه ". تم: معذرت می خواهم... مرا ببخشبودم. بغض گلویم را فشرد و گف

اینبار رمقی برای فراموشی اشتباهات من فایده بود و او  معذرت خواهی ام بی

ب روی پیشانی اش بگذارم و ببینم ت چند بار وسوسه شدم که دستنداشت. 

ت بشود و مرا هرگز ولی ترسیدم که او با وسواس هایش بیشتر ناراح ،دارد یا نه
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ن مچاله کرده بود. نمی می لرزید و خودش را زیر بارانی منبخشد. خیلی شدید 

توانست سر جایش بنشیند و اینبار به طرف قبر مادرش رفت و آنجا دراز کشید. 

به هم می ریخت. من هم دوباره به کنار او را دیدن او در این حال و روز اعصابم 

، توی این سرما تحال و روز آقای سرمد بیا با هم از اینجا برویم. رفتم و گفتم:

 ... سنگ قبرها خیلی سردهش می کنم از روی زمین بلند شوابدتر می شود. خو

او به سختی چشم هایش را باز  "بیاید.  هستند و ممکن است بالیی به سرت

را زیر این  ی خواستم اجازه بدهم تن گرم مادرممن نمکرد و بی رمق گفت: 

چون فقط  ،دکرسنگ قبرهای سرد بگذارند، ولی کسی به حرف هایم گوش ن

هشت سالم بود. آنها بدون اجازه ی من خانواده ام را زیر این سنگ ها زندانی 

کردند. به سنگ قبر مادرم دست بزن، ببین چقدر گرم است. آغوش مادرم 

بدون آنها زندگی کنم.  و مهربان بود. دیگر نمی خواهم گرمهمیشه همینقدر 

بودند هند. فقط این چهار نفر می خوااطرافیانم مرا به خاطر اموال پدرم همه ی 

به محض اینکه  ...مرا به خاطر خودم دوست داشتند. تو هم نگران من نباشکه 

دلم نمی خواست او را اینهمه  "اموالم به فربد عزیزت می رسند.  تماممن بمیرم، 
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سرمد به این حد از  کیارشنا امید و بیمار ببینم. اصال برایم باور کردنی نبود که 

با درماندگی روی قبر عزیزانش دراز کشیده  رسیده باشد. این مردی کهیدی ناام

بود اصال شبیه به مردی نبود که هر روز تعقیبش می کردم و پر از بدجنسی و 

 فربد با مردن توباز به او نزدیک تر شدم و گفتم: من نمی خواهم  خشم بود.

 "ال خوب نیست. اص ات پیدا کند. خواهش می کنم بیا از اینجا برویم. حالتنج

نفس که متوجه نمی شدم بدون توجه به عجز و التماس من چشمانش را بست. 

می کشد یا نه. به قدری ترسیده بودم که اصال نمی توانستم به مرگ او در این 

گورستان دور افتاده فکر کنم. سریع بلند شدم و به طرف امام زاده دویدم. دیگر 

یدم. فقط می خواستم سرمد را نجات بدهم گورهای قدیمی نمی ترساز تاریکی و 

و با او از اینجا بروم. با تمام توانی که برایم باقی مانده بود در امام زاده را کوبیدم. 

کسی جوابی نداد، باز در را محکم تر کوبیدم. باالخره صدایی شنیدم که گفت: 

ورتم ناخودآگاه اشک هایم به پهنای ص "آمدم... چند لحظه صبر کن... آمدم. 

، باریدند. به محض اینکه در باز شد و قامت پیرمردی که او را از دور دیده بودم

همراهم آنجا روی قبرهای  ،گفتم: آقا به دادم برسید . هراسانپیدا شد جلوی در
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و  بلند یریش بود وپیرمرد خمیده و الغر اندام  "فته است. آن انتها از حال ر

 رفت و از داخل. سریع گذاشته بود، کاله بافتنی سبز رنگ بر سر داشت سپید

او هنوز روی قبر  ،دویدیم کیارشهم به طرف همراه آورد.  یفانوس امام زاده

ت و بیهوش افتاده بود و حرکت نمی کرد. پیرمرد کنار سرمد نشس مادرش

بعد مرا نگاه کرد و  چک کرد. سینه ی او چسباند، نفس هایش راگوشش را به 

 استشده بیمار  بازهم وقتی که آمد فهمیدم نفس می کشد.نگران نباش گفت: 

او را به اینجا  ،. چرا با این حالریزدبه هم ب ولی نخواستم حرفی بزنم که خلوت او

سریع گفتم: من او را به اینجا نیاورده ام. نمی دانم چرا امشب  "آورده ای خانم؟ 

بلند شد و گفت:   پیرمرد "ه دیدار قبور رفتگانش آمده است. و توی این سرما ب

عادتش است که بعضی شب ها به اینجا بیاید و تا صبح روی گور خوانواده اش 

پدرش فقط از سه چیز است.  نترس و بی فکرمثل پدر خدا بیامرزش بنشیند. 

 خرمی ترسید، آنها هم جاده و رانندگی و کامیون های خالف جهت بودند. در آ

ین سه ترس نابودش کردند و باعث شدند خودش و خانواده اش از دست ا هم

 از اینجا ببریم.او را  از سرما یخ نزده کیارش ا دیر نشده وت یا دختر جانب ..بروند.
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پیرمرد در حالیکه سعی می  "د؟ یختجب پرسیدم: شما پدرش را می شنابا تع "

کرد سرمد را از روی زمین بلند کند گفت: پدرش برای همین روستا بود ولی با 

. خیلی باهوش و کاردان بود. یک روز به تهران تفاوت داشتتمام اهالی اینجا 

و کاسبی خوبی به راه انداخت، خیلی زود پولدار شد  رفت و برای خودش کار

پیرمرد  "نیا نبود و با زن و بچه اش جوان مرگ شدند. ولی حیف که عمرش به د

خیلی نحیف بود اما به راحتی سنگینی قامت بلند سرمد را روی شانه های 

به خاطر تصادف مادر خودش انداخت و به راه افتاد. رو به من گفت: این پسر که 

 کند و فکر نکنم با ماشین آمده باشد. شما ماشینو پدرش نمی تواند رانندگی 

سریع گفتم: بله روبروی امام زاده پارک کرده ام. به محض اینکه  "داری خانم؟ 

چه پیرمرد گفت: شما  "می روم و ماشین را می آورم.  ،از قبرستان خارج شویم

توی این حال و روز هم از حتی  "ش هستید؟ دارید؟ همسر کیارشنسبتی با 

یکی از آشنایان او هستم.  این فکر پیرمرد خنده ام گرفت و گفتم: نه... من فقط

بعد دوباره به مد را که به خودش تکیه داده بود نگاه کرد. سر ،ایستاد پیرمرد "

راه افتاد و گفت: هر روز بیشتر شبیه پدرش می شود. ای کاش پدر و مادرش 
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سرمد  پاهای بلندنگاهم به  "زنده مانده بودند و بزرگ شدن او را می دیدند. 

بیچاره... هر روز بیشتر سرمد .  گیر می کردتقریبا به تمام سنگ قبرها  افتاد که 

از روز قبل دلم به حالش می سوخت. اصال آنطور که نشان می داد آدم خوشبختی 

 .نبود

پیرمرد سرمد را  .صندلی کمک راننده را کمی خواباندمرفتم و ماشین را آوردم.  

ر شد به او بگو امسال زمستان هتحالش ب کیارشگفت: وقتی اند و روی صندلی نش

خرید روسی توی آبادی داریم، باید زودتر لطف کند و مثل همیشه برای دو ع

 یهم طبق دستور خودش سیستم گرمایشکند. برای مدرسه  مان کمکجهزیه 

تا صبح ال شدم فکر کردم امشب که او را دیدم خوشح جدید نصب کرده ایم.

مدرسه با او صحبت کنم. دیگر کارهای  موردمی توانم در اینجا می ماند و من 

حالش که بهتر شد به او بگو حتما یک روز برای بازدید کارهایی که می خواست 

پس سرمد با کار خیر  "پیش ما بیاید.  ،تا قبل از زمستان توی روستا انجام بدهد

مگر انجام دادن هم آشنا بود. فقط نمی خواست به فربد و پدرش کمک کند. 

؟ می کردفرانسه برنگشته بود؟ پس چطور اینهمه به این روستا کمک  تازه از
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از پیرمرد  سرمد هر لحظه برایم عجیب تر می شد. کیارشزندگی و کارهای 

اما پیرمرد  را به بیمارستان می رساندم. سرمدتشکر کردم، باید هرچه زودتر 

چون می گفت کیارش از  آدرس بیمارستان را بدهد،راضی نمی شد که 

م، باید گرفت اواز  بیمارستان را آدرس بیمارستان متنفر است. باالخره به زور

قبل از  م.درسیمی سافت زیادی را طی می کردم تا به بیمارستان طالقان م

همیشه توی ماشین پتوی ن را تا انتها زیاد کردم. عمو بخاری ماشیحرکت 

را چیدم، صدای برخورد دندانهایش به هم مسافرتی داشت، پتو را دور سرمد پی

به عنوان یک  وم نداشت. باالخره خودم را راضی کرد رخسارمی شنیدم، رنگ به 

ولی به قدری حرارت پیشانی اش باال  ،مشتپرستار دست روی پیشانی اش گذا

یک از پیرمرد حرارت بلند می شد.  هم پیشانی اش متری بود که از چند سانتی

کفش ها و به امانت گرفتم. آب  تشت کوچک پر ازدو تمیز و  پارچه ای دستمال

 پاهایش را توی یکی از تشت های کوچکرا در آوردم و  سرمد جوراب های

دستمال را هم توی تشت دوم نم دار کمی آب روی پاهایش ریختم. گذاشتم و 

به راه افتادم تا هرچه با عجله سوار شدم و بعد کردم و روی پیشانیش گذاشتم، 
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هر چند دقیقه یکبار، درحال رانندگی دستمال زودتر او را به بیمارستان برسانم. 

مرا تا سر  او،نم دار می کردم. ولی هذیان های توی تشت  روی پیشانیش را باز

زیر  و نا مفهوم ترساند و نگران می کرد. هر لحظه با صدایی آرام حد مرگ می

مده اند... من نمی گذارم گرگ ها شما را ببرند... آنها آ ها لب می گفت: گرگ

با آنها می شده ام...  درنده آنها هم مثلنمی توانند از من درنده تر باشند... من 

اما... از خون هر یک گرگ هزاران سیبی نرسد آ آنها را می کشم تا به شماجنگم، 

مبارزه فرصت بدهم که د... باید به جای نخاک بیرون می آورگرگ دیگر سر از 

نمی فهمیدم گرگ ها می  "د. رسبه شما آسیبی ن گرگها مرا با خود ببرند تا

، یی که می گفتها هذیانخواهند چه کسانی را با خود ببرند. فقط بی تابی و 

از شدت ترس و  .مرا می ترساند. ای کاش عمو با ما بود تا او را معالجه می کرد

شده بود و نمی توانستم به درستی مقابلم را نگرانی اشک توی چشمانم جمع 

چند دقیقه گذشت، بقدری دستمال خیس روی پیشانیش گذاشتم تا  ببینم.

حس از پیشانیش بیرون نمی زد.  حرارت مقدار از تب او کم شد وخره یک باال

کردم کمی آرام شد و صدای به هم خوردن دندانها و هذیان گویی هایش پایان 
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آرامش ند. شوتمام نمی خواستند هستانی و پر پیچ و خم کوجاده های  گرفت.

نفس هایش منظم  اما هنوزدیگر هذیان نمی گفت  نواو برایم یک موهبت بود چ

و بی صدا نشده بودند. دستانش را هم کمی از زیر پتو بیرون آوردم و با دستمال 

همه دستمال نم وقتی به هوش آمد مرا بابت ایننم دار خیس کردم. امیدوارم 

کشیدم ماخذه نکند. پدر فربد روز مصاحبه می داری که به صورت و دستانش 

واس شده ک از دست دادن خانواده اش دچار وسومی گفت که او به خاطر ش

قصد من اینبار فقط مالمت نکند.  این پاشویه هایم است، امیدوارم مرا به خاطر

تمال روی پیشانیش را توی دس . سرش را کمی جابه جا کرد،ودکمک به او ب

نمی توانستم با یک دست  ،دمتشت آبی که صندلی عقب گذاشته بودم خیس کر

درست آب دستمال را بگیرم.  ای پر پیچ و خم،در حال رانندگی توی جاده هو 

می دانم که به محض خوب شدن باز از من به خاطر خیس شدن لباس هایش 

بعد از چندین دقیقه ی پر از ترس و  چاره ای نداشتم... امامتنفر خواهد شد. 

فکر کردم بازهم  "باالخره صدایش را شنیدم که گفت: کجا می رویم؟  ،وحشت

نش نیمه باز بودند. دستمال هذیان می گوید. با تعجب نگاهش کردم، چشما
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را ببینم  اوش آمده بود، دستمال را کمی باالتر گذاشتم تا نتا روی چشماخیس 

 خوب نیست.  سانم... حالترهرچه زودتر تو را به بیمارستان بم و گفتم: می خواه

چشم هایش خسته و دردمند به من دوخته شدند و گفت: مرا به بیمارستان  "

سرمد  کیارشباورم نمی شد که درست شنیده باشم،  " ... خواهش می کنم.نبر

پر ادعا و مغرور از من خواهش می کرد؟ نگاهم با تعجب بین چشم های او و 

آقای سرمد دم و گفتم: جاده ی مقابلم در رفت و آمد بود. دست و پایم را گم کر

 . بالیی بر سرت میآید اگر به بیمارستان نرویم

 پرستشنگاه او فقط به من دوخته شده بود و گفت: مرا به بیمارستان نبر...  "

ممکن است دیگر مطمئن بودم که از شدت تعجب هر لحظه  "خواهش می کنم. 

همیشه از من متنفر بود ولی حاال نامم را به زبان می آورد و او  .کنمسکته 

به  و گفتم: ولی اگر برداشتمدستمال روی پیشانیش را  !خواهش می کرد

فشردم  دستمال را اینبار با قدرت بیشتری ". بیمارستان نرویم خوب نمی شوی

نگاه خیره ش دیده شوند روی پیشانیش گذاشتم. و بعد دوباره طوری که چشمان

می  ی کرد، چون نمی فهمیدم چه در سرشو خسته ی او مرا دچار اضطراب م
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... ر که نگاهم می کرد گفت: سالهاست که کسی پاشویه ام نکردهگذرد. همانطو

 بهتراین عطر دستمال نم ناک و سرمایی که توی مغزم ایجاد می کند حالم را 

نی. خواهش می کنم به راهت ، پس الزم نیست مرا به بیمارستان برساه استدرک

 ادامه بده و فقط روی پیشانی ام دستمال بگذار.

کرد. می بار از من خواهش  برای سومینسرمد  کیارشباورم نمی شد که  " 

من همان  ،بخواهیی لبهایم نشست و گفتم: هرکاری که تو وناخودآگاه لبخند ر

، چون نفس چشمانش را بست و حس کردم اینبار خوابید "را انجام میدهم. 

هایش منظم بودند و خبری از گرگ های سیاه نبود تا با او مبارزه کنند و از 

د. ترجیح دادم کاری را انجام بدهم نخون هر یک گرگ هزاران گرگ جان بگیر

با خیالی که کمی راحت شده . آرام و ه بودو به خاطرش سه بار خواهش کردکه ا

 مسراغادامه دادم. حرکت ویبره ی تلفن همراهم از توی جیبم به  بود به راهم

عت ماشین افتاد، را که دیدم ناخودآگاه نگاهم به سا جاویدمشماره ی عمو. آمد

شب بود و من توی جاده های ناشناس سرگردان بودم. سریع تماس  ساعت یازده

م؟ الت خوب است باباجانح پرستشگفت:  را وصل کردم و صدای او را شنیدم که
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 مینبرای هزار"که بی خبر جایی بروی. کجا هستی؟ تو از این اخالق ها نداشتی 

د از رفتن پدر بعبار از اینکه کسی را داشتم که نگرانم بشود خدا را شکر کردم. 

حتی مثل سرمد گوری از  وبیچاره می شدم  خیلیو مادرم اگر عمو نبود، من 

این افکار  ،به آن پناه ببرم و غریبانه با آنها درد و دل کنم نداشتم تا خانواده ام

تنگ شد، با صدایی آهسته که خواب سرمد  جاویدمبرای عموقلبم را لرزاند. دلم 

برای یکی از دوستانم پیش آمده است و مجبور شدم مشکلی گفتم:  هم نزنده را ب

 با او از تهران خارج شوم. 

کمی فکر کردم، سرمد کدام دوستم بود؟  "عمو سریع پرسید: کدام دوست؟  "

دوستی که زندگی فربد در دستانش بود یا دوستی که هر روز بیشتر از دیروز 

.. نمی دانم کدام دوستم دلم برایش می سوخت؟ توی افکار خودم گفتم: دوست.

چون صدایش نگران  مدرا ترسانمثل اینکه عمو  "است... اصال او را نمی شناسم. 

تازه متوجه ی  "ای؟  از تهران خارج شدهشد و گفت: یعنی چه؟ با یک غریبه 

 ایتبررا وقتی برگردم باید خیلی چیزها  ،عمو اشتباهم شدم و گفتم: نگران نباش

گفت: من به تو اعتماد سکوت کرد و بعد از چند دقیقه  جاویدمعمو "تعریف کنم. 
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قول  پس ،شب به دیگران هم اعتماد داشته باشم تدارم ولی نمیتوانم این وق

است که باهم صحبت نکرده بده که مراقب خودت باشی. زودتر بیا... خیلی وقت 

ساعت ها وقت که بیایی باید  هر ، من بیدار می مانم تا تو برگردی.پرستشایم 

 . در ضمن به دوستانت هم زنگ بزن، نگرانت هستند. مصحبت کنی با هم

به عمو نگفتم که به خاطر حرف های بهزاد اصال دلم نمی خواهد امشب صدای  "

د کنم به تا نتوانم فکری به حال فرب نگفتم که هیچ کدام از دوستانم را بشنوم.

یک دنیا تماس از دست رفته و  تماس را قطع کردم.دوستانم زنگ نخواهم زد، 

پیام ناخوانده به علت در دسترس نبودن تلفنم، داشتم. عمو بیشتر از همه تماس 

یک دنیا پیام داشتم که هیچ کدام را هم از بهزاد و بقیه ی بچه ها گرفته بود. 

من  پرستشباز نکردم، ولی یک پیام از فربد داشتم که آنرا باز کردم. نوشته بود: 

می برایت تنگ شده، فکر بی نهایت خانه ی آقای دکتر هستم. دلم جلوی در 

ی. بودمدم ولی اینجا هم نآکردم با بچه ها هستی ولی با آنها نبودی. به اینجا 

من  ابمن واقعا نگرانت شده ام. حالت خوب است؟ هروقت توانستی  پرستش

یدم و با روی شماره ی فربد رفت. باید صدایش را می شن انگشتم ". تماس بگیر
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. نمی به او زنگ بزنم دلم راضی نشداو صحبت می کردم. اما هرکاری کردم 

باز بشنوم که به خاطر من اجازه می دهد تا همه چیز خراب شود. اصال  خواستم

دلم نمی خواست چنین حرف هایی را بشنوم. تلفنم را توی جیبم گذاشتم، 

را نمدار کردم. او خیلی عمیق به خواب فرو  کیارشدوباره دستمال روی پیشانی 

ه بود؟ از او بعید بود ترفر خانواده اش وقب سراغ به رفته بود. چرا اینقدر ناامیدانه

د. واز نظر روحی آسیب دیده ب مبه گمان، که تا به این حد نا امید و خسته باشد

صال خوب شاید از لحاظ جسمی فوق العاده قوی بود ولی به نظرم حال روحی او ا

. حواسم را بیشتر جمع کردم تا زودتر از این تاریکی و پیچ و خم جاده راحت نبود

  شوم.

امشب  کرج رسیدم. هنوز دیدن اتفاقات - زوینبه اتوبان ق یک ساعتی رفتم تا

مد و صحیح و برایم عجیب و دور از واقعیت بود. خوشحالم که بالیی سرم نیا

دار را  دستمال نمخواستم  ترسناک نجات پیدا کردم. سالم از آنهمه اتفاقات

دوباره حرارت پیشانیش باال رفته است. پس  بردارم و خیس کنم که حس کردم

پایین آورده بود. باز صدای به موقتی تب او را  ،خنکی آب بهتر نشده بود، فقط
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اینبارعاجزانه از  هم خوردن دندانهایش و هذیان گویی هایش شروع شده بود.

نکند. قول می داد تا دیگر به وسایل  شسی می خواست تا او را ببخشد و تنبیهک

فربد دست نزند. قول می داد تا دیگر با فربد بازی نکند. می گفت که افتادن فربد 

کار او نبوده است. قول می داد که دیگر حتی به فربد نزدیک هم نشود. بعد با 

او توانایی  و آسیب می رساند ومثل اینکه کسی به ا ،صدایی آهسته می نالید

فریاد کشیدن نداشت. خدای من... چه بالیی سرش آمده بود؟ دست و پایم را 

گم کرده بودم. دیگر دستمال خیس هم فایده ای نداشت، چون تب او باال رفته 

 بود و پایین نمی آمد. 

اینبار ماشین را متوقف کردم، دستمال خیس را به تمام صورت داغ و سوزانش 

م و آهسته او را صدا کردم ولی از این خواب پر از درد و وحشت بیدار نمی کشید

این جاده ی بی انتها و این بیماری او که لعنت به  ،شد. لعنت به این شب تاریک

. آب را توی مشتم ریختم و روی صورت او پاشیدم و ندمی ترساندمرا اینقدر 

. برسانمرا به بیمارستان  ادی توار شو، ای کاش اجازه می دگفتم: آقای سرمد بید

باالخره چشمانش نیمه باز  "... کیارش... کیارشقای سرمد... آقای سرمد... آ
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به هیچکس اینقدر خوشحال نشده بودم.  دن چشمانشدند، تا به حال از دی

دردی توی قلبم  ...دختر فالوده پاش بیدارم نکن. چونگفت:  زمزمه کرد و آرامی

فتم: بگذار به بیمارستان برویم. عاجزانه گ "دارم که فقط با مردن دوا می شود. 

با  سرمد.و مرا هم گرفتار می کنی جناب  امشب زنده نمی مانی با این وضعیت

 "بالیی سرت بیاید. تشنج کنی و تب و هذیان هایت می ترسم شدت از این 

، و گفت: من آرزویی جز مردن ندارم لبخندی بی رمق بر روی لب هایش نشست

بگذار ... می خواهی برایت بنویسم و امضا کنم که تو در مردن من نقشی نداشتی؟

به فربد عزیزت فکر کن و  .دلیلی برای زنده ماندن ندارمبمیرم، بیدارم نکن، من 

اگر  .، من از بیمارستان متنفر هستماجازه بده من بمیرم. مرا به بیمارستان نبر

فربدت بر می گردم و سرخاک خانواده ام می میرم.  ، بازهمبه بیمارستان ببری مرا

آورد. ماشین بازهم حرصم را در  "نجات بده. از اینهمه در به دری  ،را با مرگ من

می خواهد هذیان بگوید و  دلش قدر ررا به حرکت در آوردم و اجازه دادم ه

فضای ماشین را پر کند. با آخرین سرعتی  ،یش توی خواب و بیداریاهصدای ناله 

که ممکن بود ماشین را می راندم، اصال برایم مهم نبود پلیس ماشینم را متوقف 
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ردم که و یا حتی گواهینامه ام را باطل کند. باید به این مردک دیوانه ثابت می ک

برای هیچکس  ،نجات فربد من به خاطراست و  مندارزش یمارب جان و زندگی او

  وی مرگ نمی کنم.آرز

ولی ترسیدم وقتی  ،فکر کردمبردن او بیمارستان  به تهران که رسیدم باز به

تصمیم گرفتم  .کندبه خاطر گوش ندادن به حرفش مأخذه مرا  دوحالش بهتر ش

نمی  او را به خانه اش برسانم ولی واقعا نمی توانستم او را تنها رها کنم و بروم.

می گذاشته ام تا بمیرد و اموالش به فربد برسد. نخواستم فکر کند او را تنها 

تان نبرم. می توانستم او را بیمارسد تا او را به فهمیدم چرا اینقدر اصرار می کن

مورد به بیمارستان برسانم بعد دیگر هیچ وقت به سراغش نروم تا نتواند مرا 

بد پیدا بودم و باید راهی برای نجات فراو . ولی هنوز محتاج شماتت قرار بدهد

پیدا نکردم. نگاه گذرایی  م. پس چاره ای جز کمک گرفتن از عمو جاویدمی کردم

حال و احوال خوبی نداشت. راهم را به سمت خانه ی عمو  انداختم،به سرمد 

بیدار  سرمد را کیارشپیاده شدم، عوض کردم. جلوی خانه ی عمو پارک کردم و 

نکردم. خیلی آهسته و بی صدا در خانه ی عمو را باز کردم و سرم را داخل بردم. 
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ی عمو  چراغ های حیاط و خانه ی سهراب خاموش بودند. ولی چراغ های خانه

 ننصف شب بود. حتما عموی بیچاره ام به انتظار برگشت روشن بودند، ساعت یک

دم را به در ورودی کردم و خو پاورچین از حیاط عبور آرام و نشسته بود. ،من

به در کوباندم. اصال دلم  ی آهسته روی ایوان رساندم و چند ضربهخانه ی عمو، 

نمی خواست سر و صدایی ایجاد کنم که سهراب بیدار شود و متوجه ی حضور 

 کیارشبا  ،این موقع شبمن اگر سهراب می فهمید که همراهم بشود.  ،کیارش

ممکن بود که توقع  نمی دانم چه فکری می کرد اما، سرمد به خانه برگشته ام

کمک به فربد در فکر و خیال او ریشه بدواند. من دیگر نمی خواستم سرمد 

عمو سریع در را باز کرد و گفت: سالم... بیچاره را با نیت کمک به فربد آزار بدهم. 

و  از او خواستم آهسته صحبت کند. نگران شد "؟ داخل نمیآییچرا در میزنی و 

بازهم او  "؟ پرستشبودی  گفت: چه اتفاقی افتاده است؟ تا این وقت شب کجا

به داخل خانه  ت کردن دعوت کردم. بعد کمی او رات و آهسته صحبرا به سکو

با دلواپسی  م و در ورودی را بی صدا بستم،ل دادم، خودم هم با او وارد شدهُ

 فقط االن به کمکت توضیح می دهم گفتم: عمو باور کن همه چیز را برایت
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وی سرش ر یعمو دو دست "دارم...  ارم. من یک بیمار توی ماشیناحتیاج د

ی... ای خدا بیچاره شابکوباند و گفت: باید حدس می زدم که تصادف کرده 

از ترس اینکه صدای  "شدم... کسی را کشته ای؟ چقدر به او آسیب زده ای؟ 

ا گرفتم و گفتم: باور لوی دهانش رسهراب را بیدار کند، ج ،های عمو یشلوغ باز

تصادف نکرده ام عمو... همان دوستی که گفتم امشب با او خارج از شهر  کن

عمو دستم را از روی دهانش برداشت و آهسته گفت:  "است. شده بیمار  ،بودم

حاال چنین دوستی  !دوست غریبه نداشتیکه این دوستت را من نمی شناسم؟ تو 

برایت با التماس نگاهش کردم و گفتم: همه چیز را  "را از کجا پیدا کرده ای؟ 

حالش  ،سرو صدا با من تا جلوی در بیا و او را ببین فقط بدون ،توضیح میدهم

 اصال خوب نیست. 

کالفه ام کرد  "عمو چند لحظه با تردید مرا نگریست و بعد گفت: دختر است؟  "

یک  عمو چه فرقی می کند عزیز من؟ ...پسر است ، با اجازه ی شماخیرو گفتم: ن

اخمی کرد و گفت: اگر ریگی به کفشت  ". احتیاج دارد کمکبه سان است که ان

ریگی با حرص گفتم: عمو... چه  "نیست پس چرا او را به بیمارستان نبرده ای؟ 
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فقط چون نمی خواست به  ام، کسی را نکشته باید به کفشم باشد؟ باور کن

از مدرک  نمی خواهی توام. اما حاال که آورده  توبیمارستان برود او را پیش 

 "می برم. از اینجا او را  برای کمک به دوست من استفاده کنی اتپزشکی 

 بچه جان. خواستم در را باز کنم و بروم که دستم را گرفت و گفت: باشه قهر نکن

ببینم چه بالیی سر این  ... بایدراه بیافتبروی؟ می خواهی این وقت شب کجا 

 بیچاره آورده ای. 

کالفه شده رانندگی ام عصبی و خودم و از اینهمه بی اعتمادی اش نسبت به  "

بودم. بی صدا در ورودی ساختمان را باز کردم و سرکی توی حیاط کشیدم. 

ماشین رفتیم. کنار به خبری از سهراب نبود. سریع عمو را راهی کردم و باهم 

چه بالیی سرش آمده نگفتی سرمد را باز کرد و گفت:  کیارش سمت عمو در

باال بود و فقط با پاشویه  کیارشبا عجله برایش توضیح دادم که تب  " .است

بعد گفت: باید  ،را چک کرد کیارشاینجا بیاورم. عمو تب و نبض  توانستم او را تا

سینه پهلو کرده است. حالش خوب نیست دوستت فکر کنم داخل ببریم، به او را 

بستری  اگر زودتر به او دارو نرسانیم، مجبور می شوی او را به بیمارستان ببری و
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اش کنی. فقط امیدوارم با این وخامت اوضاعش داروهای من حالش را بهتر کند 

 در غیر اینصورت کار اشتباهی کرده ای که او را زودتر به بیمارستان نرسانده ای. 

شانه ی  را دور کیارشفت. عمو خم شد و دست گرفرا اضطراب وجودم را  "

ش را باز کرد نسرمد چشما کیارشخودش انداخت و او را از ماشین پیاده کرد. 

؟ می خواهم برگردم و پیش چرا مرا از خانواده ام جدا کردی و آهسته زمزمه کرد:

چرا ؟ پرستشدیده ای عمو با تعجب مرا نگاه کرد و گفت: آدم دز "آنها بمانم. 

 ؟دزدیده ای؟ می خواهی به خاطر فربد گروگان گیری کنیرد به این بزرگی را م

عمو نشنیده زبان از در مورد خودم، ک و ابهام تا به حال اینهمه سواالت پر از شَ "

با بهت و تعجب او می خواست همین امشب مرا با سواالتش دیوانه کند. بود. 

نشسته  ش؟ این بیچاره سر خاک رفتگانپدر منگروگان گیری کجا بود گفتم: 

بود و من برای کمک به او و یخ نزدنش در این سوز و سرما او را با خودم آورده 

عمو جوابم را نداد و  "ام. عمو چرا فکر می کنی من قاتل و گروگان گیر هستم؟ 

اتاق خودش  بهمو او را را به خانه بردیم. ع کیارشبی صدا با هم خیلی آهسته و 

سرمد  کیارشو روی تختش خواباند. برایش چند آمپول و قرص و سرم آورد. برد 
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هنوز می لرزید و هذیان می گفت. عمو شروع به مداوای او کرد. من هم به 

جرعه بیشتر از چای گرم  چندم. چای درست کردرفتم و برای خودم آشپزخانه 

مقابلم نشست و گفت: خوب تعریف کن،  و خوش طعم نخورده بودم که عمو آمد،

 چای را زمین گذاشتم و گفتم: حالش خوب می شود؟  "می شنوم. 

باید چند  دقیق نگاهم کرد و گفت: نمی دانم... عمو چشم هایش را تنگ کرد،"

آزمایش خون بگیرم و به آزمایشگاه باید از او در ضمن صبح زود هم  .ساعت بگذرد

 داروهای درستبرایش ببرم. هنوز نمی دانم چه ویروسی گرفته و نمی توانم 

ی مثبت با کمی آنتی بیوتیک ساده شروع کردم تا ببینم تاثیر عالتجویز کنم. ف

؟ چرا با این حالش او پرستش را معرفی نمی کنیند یا نه. او روی او ایجاد می ک

سرمد  کیارشگفتم:  به سختی بعدلحظه ای مکث کردم،  "را به خانه آورده ای؟ 

راهی برای نجات فربد بتوانم می کنم تا شاید  است... روزهاست که او را تعقیب

؟ ؟ برادر فربد خودمان را می گوییسرمد کیارشعمو با تعجب گفت:  "پیدا کنم. 

چه معجزه ای رخ بدهد؟ مگر همین آقا نبود که تو را او را تعقیب می کنی که 

از شرکتش بیرون انداخت و معذرت خواهی ات را نپذیرفت؟ حاال امشب تا این 
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، به خاطر کمک به فربدخواهش می کنم  پرستشوقت شب با او کجا بودی؟ 

 . زنانه ای نکار احمق دست به

شانه  "منظورت از کار احمقانه چیست؟  گفتم: عمونگاه کردم و  به او با دقت "

مزخرفی که هایش را باال انداخت و با تردید گفت: نمی دانم، از همین کارهای 

 یک مرد را رام کنند. دختر ها به اسم لوندی و دلفریبی انجام می دهند تا 

اینهمه  انتظار نداشتم واقعا ...با ناامیدی روی پیشانی ام کوباندم: جاوید خان "

حتی مرا نگاه  عصبی، می گویم این سرمد داشته باشی. منشک  به من نسبت

اینقدر از من کینه به دل دارد که اگر می توانست گردنم را می  و هم نمی کند

احمقانه انجام می  هایکار برای رام کردن اومن  ،بعد تو خیال می کنی .تسشک

 دیوانهانه ی عزیز درد ببخشیداش گرفت و به سختی گفت:  عمو خنده "دهم؟ 

خنده اش شدت  " بشوم.  به مغزم نتوانستم مانع هجوم افکار آزار دهنده ...ی من

گرفت و من هم در حالیکه سعی می کردم جدی باشم گفتم: نخند جاوید خان 

 " مثل یک قطره ی اشک از چشمانم افتادی. ،چون با بی اعتمادی های امشب

بچه  مات هستخنده اش با صدا توی آشپزخانه پیچید و گفت: من واقعا شرمنده 
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سی نمی دانم چرا فراموش کردم که م. ختمی شنابهتر برادرزاده ام را  . بایدجان

غیر از فربد  به هیچ کدام لیسالت شده و یک دنیا پسر اطرافت پرسه می زنند و

برادر محسوب می ی آنها برای همه  بیچاره، تو را به چشم دختر نگاه نمی کنند.

از تو فقط باید توقع باج گیری و کتک کاری با این بیچاره شوی عزیزترین من. 

دیگر حرف های عمو جاوید و خنده هایش،  با "و یا از این قبیل کارها را داشت. 

در میان خنده به زحمت گفتم: خیلی بدجنسی عمو...  نتوانستم جدی باشم و

دلم نمی خواهد  واقعا. احساس بهتری داشتم یبودغیرتی شده در موردم  وقتی

 لوند می کردی خیالهمین که  شته باشی.قتل و غارت را دااز من توقع هرگونه 

ولی ده ریسه می رفت عمو از خن " .بود کردهدلگرم کمی مرا ، هستم دلفریبو 

هیچ کدام از پسرهای  واقعا ...فکر کردم عمو هایبه حرفجدی  من ناخودآگاه

با تردید به  ؟ند به غیر از فربد بیچارهرداطرافم مرا به چشم دختر نگاه نمی ک

عمو نگاه کردم و گفتم: عمو تو هم متوجه ی رفتارهای فربد شده ای؟ تو هم 

 "فهمیده ای که من حق دارم هر روز و هرثانیه حس کنم فربد دوستم دارد؟ 

نداد و فقط نگاهم می کرد. دوباره پرسیدم: خنده ی عمو خشکید، ولی جوابی 
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عمو خواهش می کنم بگو که تو هم متوجه ی محبت های فربد نسبت به من 

 شده ای. 

عمو چند دقیقه با سردرگمی نگاهم کرد، حتی خواست حرفی بزند اما بعد  "

دوباره لبخند زد و گفت: نه... نه منظورم این بود که فربد به قدری مهربان است 

مثل بقیه فکر نکرده که می تواند تو را به چشم یک پسر نگاه کند که هیچ وقت 

همیشه به تو به عنوان یک  اما بقیه ی دوستانت ،و کارهای سخت از تو بخواهد

بعد نفس راحتی کشید و بلند  "جانم.  باباپسر تکیه کرده اند. منظورم این بود 

حرف  شت گفت: حاال به جای اینهمهشد. در حالیکه به دنبال دماسنج می گ

کار درستی  تعقیب نکن، برو بخواب. دیگر هم این بنده ی خدا رااز من کشیدن 

راقبت می کنم ولی اگر خوب نشد باید او را به از او م صبحنیست. من تا 

 م. یبیمارستان ببر

 کیارش ،از رفتن به اتاقم آهسته از بین در نیمه باز اتاق عمو بلند شدم و قبل "

سرمد را نگاه کردم. عمو برایش سرم وصل کرده بود. هذیان نمی گفت ولی هنوز 

توی خواب ناله می کرد. عمو از پشت سرم گفت: برو بخواب... جلوی دست و 
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در ضمن فراموش کردم بگویم امشب فربد به اینجا آمده بود و  نباش.ی من پا

بعد ناامید شد و رفت. بقیه دوستانت  ، ولیچند ساعتی منتظر ماند تا تو برگردی

اجرا  و سراغ تو را گرفتند. مثل اینکه برنامه ی تلفن کردندخانه  ههم چند باری ب

تلفن م رفتم و ریع به اتاقس " ند.دبوو آنها خیلی ناراحت  با نبود تو به هم خورد

همراهم را چک کردم. پیام های بچه ها را خواندم، عمو درست می گفت اجرا به 

توی شب شعرش می را ی ویولن نوازتک  فقط چون صاحب کار ،هم خورده بود

خواست، بچه ها فوق العاده ناراحت بودند و پیام های پر از گله و شکایت برایم 

م. فقط با رفع گرفتاری ریگباز سرمد کمک  بودند. باید فردا هر طور شده فرستاده

فربد، بچه ها مرا می بخشیدند. در غیر اینصورت باید یک دنیا قهر و گله و شکایت 

را تحمل می کردم. اما به سرمد هم امیدی نداشتم. در واقع نمی توانستم به او 

چون حس می کردم اینهمه بی  فشار بیاورم و از او بخواهم به فربد کمک کند

تفاوتی اش نسبت به وضعیت فربد و پدرش دلیل خاصی دارد و از طرف آنها 

بخواهم کاری  باز از سرمدضی کنم که اآسیب دیده است. نمی توانستم خودم را ر

به خاطر مرا ببخشد و  خواهم کهبش انجام بدهد. فقط از او باطنی ا بر خالف میل
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گیرد آرام بن کمی م با بخشیدن را مجازات نکند. شاید من، فربد و آقای شکیبا

کمک کند... نمی دانم این  خانواده ی شکیباو اراده ی خودش به  با میل و

، فعال سرمد غیر قابل پیش بینی راضی به بخشیدن من می شود یا نه کیارش

استراحت باید . د. باید صبر کنم تا حال او بهتر شوکه از همه نا امید و دلزده است

.امیدم را از دست بدهمباید ن ،کنم
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 صل ششمف

بیدار شدم و از روی تختم پایین پریدم. تمام ساعاتی سراسیمه و پر از اضطراب 

س سرمد مرده است و من دچار یأ کیارشکه خوابم برده بود دائم خواب می دیدم 

و عذاب وجدانی دردناک شده ام که چرا او را به بیمارستان نرسانده ام و یا چرا 

 کیارشروی کت او فالوده ریخته ام. بدون لحظه ای درنگ به اتاق عمو رفتم اما 

را روی تخت عمو پیدا نکردم، از شدت وحشت دست و پایم می لرزیدند. سریع به 

. پس خودش کجا ندخانه ی ما بود کفش های او هنوز توی ،سراغ جا کفشی رفتم

بود؟ با وحشت عمو را صدا زدم و عمو جوابم را از داخل آشپزخانه داد. به رفته 

با هم پشت میز  کیارشآشپزخانه هجوم بردم. نفس راحتی کشیدم چون عمو و 

سرمد پتویی کشیده شده بود.  کیارشآشپزخانه نشسته بودند. روی شانه های 

را بر تن کرده بود و استکان چایش را با دو دست  مویدلباسهای راحتی عمو جا

ت زیبای عمو لبخندی وسیع زد و گفت: صبح تم،پیوسته بود. من هم به آنها گرف

سرمد سرش را باال آورد و به من نگاه کرد. روی  کیارش " .بخیر دردانه ی عمو

تم را دس "صندلی کنار او نشستم و گفتم: بهتر شده ای آقای سرمد؟ تب نداری؟ 
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باال آوردم و بدون فکر به طرف پیشانی او بردم. ولی او با ترس خودش را عقب 

کشید و اجازه نداد دستم به پیشانی اش برخورد کند. تازه به خودم آمدم و با 

 ،را چک می کردم تشرمندگی گفتم: ببخشید... چون دیشب باید دائم تب

عمو خندید و گفت:  "بزنم. دست ت ابه پیشانی  خواستممی ناخودآگاه االن هم 

آزمایش خون گرفتم و به آزمایشگاه بردم. به محض اینکه  کیارش خانصبح زود از

فکر است.  اصال ویروس خاصی به بدن او حمله نکردهدیدم که  ،جواب آماده شد

د. فقط می کنم تب و لرز ایشان دلیل روحی داشته و امروز حالش بهتر خواهد ش

ا خوردن و استراحت بهتر می شود. نگران نباش کمی ضعف داشت که با غذ

بعد دوباره با قدر شناسی به عمو نگاه کردم و از او تشکر کردم.  "جانم.  پرستش

به سرمد نگاهی انداختم، او هم سرش را پایین انداخت و زیر لب گفت: نمی دانم 

عمو سریع گفت: من که  "ت شما تشکر کنم آقای دکتر. ااز اینهمه زحم گونهچ

سرمد کمی  "بود که شما را نجات داد و به من رساند.  پرستشکاری نکردم، این 

. خدایا شکرت. بازهم اخم در میان ابروهای صاف و مستقیم او .سرش را باال آورد.

خانه کرده بود. پس حالش خوب شده بود و الزم نبود نگران او باشم. لبخندی زدم 
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که برایت  یام مشکالتتممقصر باهم به خاطر قسم اشت راکه مو گفتم: می دانم 

اخم  "ولی باور کن خیلی نگرانت شده بودم آقای سرمد.  ،می دانی پیش آمد،

هایش پررنگ تر و غلیظ تر شدند ولی مثل اینکه زبان برنده اش یاری اش نمی 

کرد. باالخره بعد از چند دقیقه فکر کردن گفت: نه... اتفاقا می خواستم بگویم... 

 می خواستم بگویم... 

می کوباند. سرمد نتوانست حرفش  یک نفر با مشت به در شیشه ای ورودی خانه "

م این سهراب فکر کن !اد ما برسفریرا بزند، عمو بلند شد و گفت: یا خدا خودت به 

حمله کرده است. بروم و او را به داخل  ی ما و به در خانه است که گرسنه شده

ه کردن به هنوز درگیر نگا "در غیر اینصورت در خانه را می شکند.  ،دعوت کنم

با وحشت بلند شدم  پیچید،حرف های عمو توی گوشم  رمد بودم کهاخم های س

و گفتم: نه عمو... شما نروید. سهراب نباید آقای سرمد را اینجا ببیند. من خودم 

یک سینی صبحانه  فقط لطفا در را باز می کنم و او را دست به سر می کنم. شما

فقط اخم روی پیشانی اش  باز نگاهم به سرمد افتاد که اینبار "برای او آماده کن. 

نبود بلکه خیلی محسوس از چشم های خاکستری اش خشم و آتش می بارید. 
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وقت توضیح دادن به او را نداشتم و به طرف در ورودی دویدم. در را کمی باز 

کردم و فقط سرم را از الی در بیرون بردم. سهراب تعجب کرد و گفت: تو کجایی 

زاد توی راه است و می خواهد بیاید تک تک ؟ دیشب کجا بودی؟ االن بهپرستش

تا سیر  ،موهای سرت را بکند. چرا در را باز نمی کنی؟ برو کنار گرسنه ام است

زورش  اماکند  سعی کرد در را باز "نباشم نمی توانم از تو در برابر بهزاد دفاع کنم. 

با عصبانیت گفتم: سهراب خان ما فقط به تو خانه اجاره داده ایم،  ،به من نرسید

 ،تامین کنیم؟ شکر خدا کم اشتها هم که نیستی حاال چرا باید هر روز غذایت را هم

تمام یخچال ما را در یک وعده خالی می کنی و می خوری. در ضمن به تو و آن 

را برای اجرا نیامدم. بی ادب هم ربطی ندارد که من دیشب کجا بودم و چ بهزاد

فت دلم می خواهد بهزاد بیاید تا ببینم با آن حرف های زشتی که دیشب به من گ

سهراب دست به کمر  "نگاه کند و شرمنده نشود.  باز می تواند توی چشمانم

این ؟ چرا خانم چرا نمی گذاری من از خودم دفاع کنم پرستشایستاد و گفت: 

عمو همیشه خودش از  یچاره می کنی؟ اوال کهبناجوانمردانه به من  تهمه حمال

انه خودت همیشه برایم صبحیا من دعوت می کند تا در کنارش غذا بخورم و 
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تا برای غذا خوردن بیایم. از این به بعد خودت را  زنیآماده می کنی و صدایم می 

آیم. دوما ما همه دیشب نگرانت شده کشی برای غذا خوردن به اینجا نمیهم ب

چون تلفن همراهت به هیچ عنوان در دسترس نبود، فکر می کردیم مرده بودیم 

رفت و صاحب مجلس به خاطر تو ای و از دست رفته ای. سوما دیشب آبروی بهزاد 

یک دنیا حرف های ناراحت کننده به او زد و حالش را حسابی گرفت. چهارما تو 

را باز کردم و بیرون در  "قهر می کنی؟ و بهزاد با هم دعوایتان شده چرا با من 

رفتم. روبرویش ایستادم و گفتم: با تو قهر می کنم چون شنیدی که بهزاد به من 

سهراب  "گفت هیچ کاری برای فربد انجام نمی دهم اما از من دفاع نکردی... 

؟ به او چه می گفتم؟ می پرستشکنم کنارم ایستاد و گفت: چه دفاعی از تو ب

باز خونم را به  "ولی تو که تالشی نمی کنی.  م برای فربد تالش می کنی؟گفت

جوش آورد، پاهایم را به زمین کوباندم و گفتم: من تالش نمی کنم؟ شما از کجا 

می دانید من تالش نمی کنم؟ حتما باید مثل تو و آقا بهزاد سر همه منت بگذارم 

جلوی سهراب از  ؟و روزی دوبار غر بزنم که چه کارهایی برای فربد انجام می دهم

چشم های من دور شو تا بالیی به سرت نیاورده ام. برو هر وقت رفیق بی ادبت 
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با حرص به داخل خانه برگشتم و در  "ادب کنم.  باهم آمد بیا تا هر دو نفرتان را

... پرستشبه روی او بستم. سهراب دوباره در زد و از پشت در گفت: هم محکم را 

نان به من قرض بده... گرسنه ام است. حداقل تا دوست بی ادبم بیاید یک کم 

برای خوردن ندارم. هفته هاست که تمام پولهایم را به حساب  زتوی خانه هیچ چی

با فریاد گفتم: یک لحظه  " ...پرستشفربد می ریزم و نمی توانم مواد غذایی بخرم. 

و  به آشپزخانه برگشتم ".  پرخورمنتظر باش تا برایت صبحانه بیاورم... بی معرفتِ

خواستم سینی صبحانه را برای سهراب ببرم که عمو سینی را از دستم گرفت و 

گفت: بگذار من برایش ببرم. تو با این خشم و عصبانیت غذا را به دهان این بچه 

سینی را به عمو  "صبحانه ات را بخور.  کیارشکوفت می کنی. خودت بنشین و با 

... فعال نمی قای سرمد چیزی نگواب در مورد آدادم و آهسته گفتم: عمو به سهر

 توانم چیزی را برای بچه ها توضیح بدهم. 

من هم روبروی سرمد نشستم. اینقدر ناراحت بودم که اصال دلم عمو رفت و  "

لقمه خشم او را هم تحمل کنم. چند اخم و نمی خواست به سرمد نگاه کنم و باز 

همه را پشت سرهم  ون مکثن و پنیر برای خودم درست کردم و بدی بزرگ نا
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لقمه ها توی فکم خسته شد و چند دقیقه ای گذاشت تا اینکه  توی دهانم چپاندم.

تو چرا و گفت: ، دست سرمد لیوان چایم را به طرفم گرفت ندگلویم گیر کرد

برای غذا خوردن عجله داری؟ می ترسی کسی غذایت را بدزد؟ شاید هم همیشه 

 رار کرده ای؟ مطمئنم که باالخره یک روزاز کمپ پناه جویان آواره و گرسنه ف

با خفه شدن مطمئن باش که آرام تر غذا بخور.  .کنی می خودت را با خوراکی خفه

سرم را بیشتر پایین  می ترسیدم نگاهش کنم. "نمی شود.  مشکلی حلتو هیچ 

او  " د...یفقط گفتم: ببخشسعی کردم به زحمت لقمه ها را فرو بدهم و  انداختم،

 "ببخشم؟ خسته شدم از بس که تو را بخشیدم. اشتباهاتت را  بازهم بایدگفت: 

حس کردم برای اولین صدایش خشمگین و آهسته نیست. همانطور که سرم پایین 

هنوز اخم آلود بود، دوباره سرم را پایین انداختم و زیر لب او  امابود او را نگریستم. 

کرد و گفت: چرا نمی  ای رفهس تک "گفتم: ببخشید... دیگر تکرار نمی شود. 

 "من اینجا هستم؟ می ترسی در موردت فکر بد کند؟ که خواهی دوستت بفهمد 

که اخم هایش را به جان می خریدم گفتم: یبا وحشت سرم را بلند کردم و در حال

باخبر شود چون الکی امیدوار می شود و  ... نمی خواهم از وجودتقسم به خدا نه
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به فربد کمک کنی. نمی خواهم باعث باید ینجا هستی پس فکر می کند حاال که ا

هیچکس به فربد کمک کنی. در غیر اینصورت  مجبوری که کنی احساسشوم باز 

هیچ مردی را جذب در مورد من فکر بد نمی کند. همه می دانند که من توانایی 

م. انبه اینجا بکشجذب کنم و ا ر سد به اینکه فوق ستاره ای مثل توچه بر ،مدارن

 "من اصال جذاب و زیبا نیستم.  و می دانند که آنها مرا خوب می شناسند

ناخودآگاه خنده مثل یک معجزه توی صورت رنگ پریده ی او درخشید. تا به حال 

مهربان فربد با  یهام. تمام لطف و صفای خنده خنده ای به این زیبایی ندیده بود

ملودی  یک دای خنده اش همانند. صنده و ساده آمداین خنده به نظرم بچه گان

مثل خواب زده بودند که من  دندان هایش به قدری ردیف بود. نواززیبا و گوش 

. حتی در بین خنده هم اخم کرده بود ولی به ای افسون شده، نگاهش می کردم

قدری جذاب و خاص می خندید که حس کردم ضربان قلبم تندتر از همیشه شده 

بم به شوق نیامده بود، اصال تا به حال احساس نکرده است. تا به حال اینهمه قل

د. خنده اش را به تند بتپ ،برای دیدن یک خنده ی ساده می تواند بودم که قلبم

سختی فرو داد و گفت: تا به حال هیچ دختری را ندیده ام که اینقدر واضح بگوید 
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خنده روی فروداد ولی هنوز حالتی از کامال خنده اش را  "جذاب و زیبا نیست. 

صورتش بازی می کرد. نمی دانستم به ته مانده ی خنده اش امیدوار باشم یا بازهم 

از اخم هایش بترسم. زیر لب گفتم: چرا باید واقعیت را پنهان کنم؟ من واقعا آدم 

دست به سینه نشست و در حالیکه دقیق نگاهم می کرد گفت:  "جذابی نیستم. 

طرافت اینهمه دوست های صمیمی داری همین که ا ،جذابیت به قیافه نیست

 نشان دهنده ی جذابیت توست. 

از او خندیدن بعید بود، از او چنین حرف  .هر لحظه بیشتر متعجبم می کرد "

های امیدوار کننده ای بعید بود. دلم می خواست ساعت ها بنشینم و او برایم با 

دستانم را زیر چانه  بد اخالق و اخم آلود از جذابیت هایم بگوید. ی همین قیافه

در حالیکه حس می کردم به یک تابلوی هنری فوق العاده خاص گذاشتم و  ام

داشتن دوستان فراوان برایم جزء جذابیت  فتم: خیلی وقت است کهگنگاه می کنم 

هایم محسوب نمی شود. من و دوستانم به هم عادت کرده ایم و در کنار هم مانده 

نشان طی به جذابیت من ندارد، مرام و معرفت آنها را ایم. داشتن دوستان فراوان رب

، مثل اینکه خودش هم از این جادو ش مرا جادو کردندنبازهم چشما ". می دهد
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و به نظرم قشنگ  ندامروز با همیشه فرق داشت ن او. نقش و نگار چشماخبر داشت

رق واندند با روزهای دیگر فبرایم می خ زکه امرو هم شعری تر هم شده بودند.

نیست  ند:می خوانددر مغزم آهنگین شروع می شد و  " ن "با حرف  ،داشت

امروز از هر روز  او ایه... نور زیبا و عجیب چشم نشان زندگی تا نرسد نشان تو

لبخند  دیگری پررنگ تر درخشید و در یک لحظه روی لبهایم تبدیل به همان

امروز تعجب نکرد،  هملبخندم هم امروز گرم تر بود. او  ناخواسته و ناشناخته شد،

و لبخند زد. مثل اینکه امروز او بود که کشیده شدند باال  سمتفقط لبانش به 

حرکت نمی کرد تا این لبخند و نور غیر طبیعی از بین نرود و خاموش نشود. با 

.. جذابیت صدایی فوق العاده آرام زمزمه کرد و گفت: جذابیت یعنی همین لبخند.

ی عمویت و با این پتو روی شانه اس راحتیعنی همین آرامشی که مرا در این لب

حالم قابل وصف نبود. به قدری  "هایم اینجا نشانده است و مجال رفتن نمی دهد. 

از این آرامشی که او می گفت راضی بودم که اگر ترس از خشم دوباره ی او نبود 

ر مقابلش برقصم. من برای او جذاب بودم؟ می توانستم بلند شوم و ساعت ها د

باورم نمی شد... نمی خواستم به گوش هایم اعتماد کنم. به قدری همیشه اعتماد 
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که نمی توانستم به حرف هایی که می شنیدم اعتماد  می رفتبه نفسم زیر سوال 

کنم و باور کنم که مردی مثل او از من تعریف می کند. امکان نداشت... باور کردنی 

سرمد از من و جذابیتم سخن بگوید. نور عجیب  کیارشنبود که مردی مثل 

تا به حال توی این عمر سی ساله ام  که نگاهش آرامشی در من تزریق می کرد

آنرا تجربه نکرده بودم. ناخوآگاه صدای من هم به آرامی صدای او از گلویم بیرون 

آمد و گفتم: ببخشید که دیشب به جای بیمارستان تو را به اینجا آوردم آقای 

تا به حال اینقدر نور نگاهش طوالنی مدت  "نداشتم.  به جز این ای چاره ،سرمد

نتابیده بود و جادویش ماندگار نبود. دیگر خبری از آن قیافه ی مغرور و  بر من

خودخواه همیشگی اش نبود. بدون کوچکترین حرکتی گفت: فکر کنم دیگر الزم 

نیست معذرت خواهی کنی. دیروز خیلی حالم بد بود و غم دوری از خانواده ام 

م توی خانه ی پدرم بار حس کرد بیمارم کرده بود. ولی امروز صبح برای اولین

م. وقتی این لباس های عمویت را دیدم ناخودآگاه حس کردم پدرم شده ابیدار 

... است و این لباس ها برای اوست. فکر می کنم اینبار من باید حتماشده زنده 

 .پرستشاز تو تشکر کنم  باید حتما
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نسبت خوشحالی بیشتر توی جانم ریشه دواند... خدایا شکرت. خشم و غضب او  " 

به من تمام شده بود؟ بازهم باور کردنی نبود. ادامه داد و گفت: من بعد از آن 

بیمارستان بگذارم. هنوز وقتی  اک اصال دلم نمی خواهد پایم را تویتصادف وحشتن

دلم  ،ی خانواده ام میافتمهابه یاد سردخانه و جنازه و وارد بیمارستان می شوم 

شکر کردم برای هزارمین بار خدارا  "می خواهد بمیرم ولی به بیمارستان نروم. 

خشمگین شود. نفس  بردم چون طاقت نداشتم بازهمکه او را به بیمارستان ن

غم  "؟ لت بد شدحا ،عمیقی کشیدم و گفتم: فقط به خاطر قسمی که داده بودم

ش را از من بگیرد و گفت: نمی نور نگاهش را ناپدید کرد. سعی کرد نگاهو اندوه 

 تصادف آن اما سیستم دفاعی بدنم بعد از ،دهمبتوانم حالم را برای کسی شرح 

می گفت که مغزم برای  وی ام. دکتر اعصاب فرانسه استشد دچار مشکل خیلی

 ار که موضوعی مرا به یاد آن حادثهفراموشی آن اتفاق خیلی تالش می کند و هرب

اطر تالش زیاد برای فراموشی به تمام بدنم دستور مقابله با مغزم به خ ،می اندازد

می شوم. دیروزهم  تب و لرز شدید بیماری و ویروسی خیالی را می دهد و دچار

کنم و در  دور ،هرقدر استراحت کردم نتوانستم فکرم را از قسمی که خورده بودم
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اینکه تعقیبم  آخر راهم به قبرستان خانواده ام کشیده شد. فکر می کنم باید از

د و تو کارم به بیمارستان و درمانگاه بکش می کردی راضی باشم. دلم نمی خواست

 از این مصیبت نجاتم دادی.

او آرام شده نماز شکر می خواندم باز هم کم بود.  متوالیاگر چند روز پشت  " 

م بود و با زبان بی زبانی از من تشکر می کرد و راضی بود. اصال نمی خواستم بازه

با آوردن نام فربد هیوالی خشمگین وجودش را بیدار کنم. حتی با آرامش کالمش 

هنوز اخم های همیشگی اش مرا می ترساند. لقمه ای کوچک برایش درست کردم 

و گفتم: من که توی کافه گفتم هروقت که به کمک احتیاج داشته باشی می توانی 

 بیشتری تند شد و با اخم کمی "مرا اطرافت پیدا کنی و از من کمک بخواهی. 

بازهم به کمک احتیاج داشته باشم. دیشب هم  نگاهم کرد و گفت: فکر نمی کنم

به عالمت  "نیاز پیدا نمی کنم.  یکسمی خواستم. من هیچ وقت به کمک کمک ن

تسلیم دستانم را باال بردم و قبل از اینکه باز از کوره در برود گفتم: بله متوجهم 

ببخشید. تو به کمک احتیاج نداری اما من دوست  ،نداریکه به کمک احتیاج 

سکوت کرد و به  "اینطوری خودم آرامش بیشتری دارم.  ،دارم که اطرافت باشم
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لقمه را به طرفش گرفتم. با تردید به  آتش خشم او را در نطفه خفه کردم، نظرم

یا نه لقمه ام نگاه کرد و مشخص بود که با خودش بر سر اینکه آنرا قبول کند 

درگیر بود. لقمه را کنار پیش دستی اش گذاشتم و گفتم: باور کن دستانم تمیز 

 آقای سرمد.  ت پریده استهنوز رنگ ،باید کمی بیشتر غذا بخوری ،است

تردیدش به لقمه بود ولی به آن دست نزد و گفت: باید بروم، دیروز  از نگاه پر "

بلند شد،  ". مهایم عقب می مانبرنامه سرکار نرفته ام. اگر امروز هم نروم خیلی از 

پتو را از شانه  "من هم همراه او بلند شدم و گفتم: اما هنوز کامل خوب نشده ای. 

هایش برداشت و گفت: خوب شده ام، همین که خودم را درگیر کار و مشغله کنم 

 راه فراموشی برای من است. حالم بهتر می شود. کار تنها 

رویش را برگرداند ولی هنوز از آشپزخانه خارج نشده بود که متوقف شد و بدون  "

اینکه مرا نگاه کند گفت: امروز تمام مبلغ بدهی پدر فربد را به حساب بانک می 

ریزم و خانه هایش را از رهن بانک در می آورم. دیگر الزم نیست وقتت را صرف 

 به قدری "ای انجام خواهی داشت. تری بر فردا کارهای مهمتعقیب من کنی. از 

خوشحال شدم که نتوانستم شادی نکنم و باال و پایین نپرم. باالخره تالش هایم 
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دلم می خواست به دست و پایش بیافتم  فربد کمک می کرد. جواب دادند و او به

ایستم و از او تشکر کنم ولی دیوار تدافعی اطراف او باعث شد که فقط روبرویش ب

م آقای سرمد. تا عمر دارم این لطف و محبتت را فراموش ک دنیا ممنونو بگویم: ی

توی  ،خیلی جدی و خشک نگاهم کرد و گفت: من لطف نکردم "نخواهم کرد. 

نمی توانم قسمم را نادیده بگیرم...  .کافه قول دادم که کارت را جبران می کنم

به قدری خوشحال  "کنی. می این کارم را جبران قسم بخوری که ولی تو هم باید 

م. روی نبودم که اصال برایم فرقی نداشت که چطور باید لطف او را برایش جبران ک

که دیگر الزم نیست فربد عذاب بکشد  بودمفقط به این فکر  ،ابرها پرواز می کردم

می  قدیمتت با خوشحالی خندیدم و گفتم: تو جانم را هم بخواهی و ناراحت باشد.

 کنم آقای سرمد. 

از فردا قسم بخور که بازهم با عصبانیت گفت: من جانت را الزم ندارم. فقط  "

به  در ضمن .ی گویم را مو به مو انجام می دهیسکوت می کنی و هرچه که م

دوستانت هم بگو از فردا تمام کارهای متفرقه ای که انجام می دهند را کنار 

یکه بدهی پدر فربد تسویه بگذارند و به شرکت من بیایند. اما یادت باشد تا وقت



فالوده زغال اخته   فصل ششم                                                                                                                        

315 
 

هم به خاک  حاال تو .کردنخواهید دریافت نشده هیچ کدام از شما حقوق و مزایایی 

 و یا به جان عزیزانت قسم بخور که تمام این کارها را انجام می دهی.

 من به جان عمو تعظیم پر طمطراقی کردم و گفتم: بر روی چشم آقای سرمد. " 

 فردا با تمام دوستانم برای خدمت به شما راس ساعت م قسم می خورم کهجاوید

 خواهیم بود.  هفت و نیم صبح توی شرکت 

می شد ولی من به  تر با اینکه او هر لحظه عبوس ،م جدا نمی شدنخنده از لبا "

کرد گفت: فردا از این  روی خودم نمی آوردم. لحظه ی آخری که از مقابلم عبور

زگار خوبی در انتظار خودت و دوستانت حرفت پشیمان خواهی شد. چون رو

 نخواهد بود. 

کوبنده بود که برای یک لحظه خوشی هایم کم رنگ شدند بد و به قدری لحنش  "

ولی بعد دوباره به خودم نهیب زدم و گفتم نجات زندگی اقای شکیبا و فربد ارزش 

م نشماسرم بیاورد، حتی اگر چ که دلش می خواهداین را دارد که سرمد هر بالیی 

را کور کند باز برای رهایی فربد از درد و غم شکایتی نمی کنم. دیگر حرفی نزد، 

 به اتاق عمو رفت و لباسهایش را پوشید. 
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مشکی هم برازنده و خوشتیپ  یشرتحتی با تکه دیدم تازه وقتی بیرون آمد، 

 ،. بدون اینکه نگاهم کند و یا حتی با من صحبت کند کفش هایش را پوشیداست

هنوز بیرون نرفته بود که عمو با سینی صبحانه ی سهراب برگشت و متعجب گفت: 

مثل اینکه از عمو خوشش  "کجا می روی پسرم؟ هنوز حالت روبه راه نشده است. 

می آمد، چون سر خم کرد و گفت: ممنونم که دیشب حالم را خوب کردید. ممنونم 

واقعا به شنیدن این لقب احتیاج  که از دیشب بارها مرا پسر خودتان خوانده اید...

 عمو خندید و گفت: من "داشتم آقای سبحانی. خدا پسرتان را برایتان نگه دارد. 

باور کن اما دی ندارم. فرزنهیچ  پرستشن. در واقع به غیر از جا کیارشپسر ندارم 

هستند. من اگر خودم عزیز مثل بچه های خودم  ،برای من پرستشتمام دوستان 

پس مایه ی  ،م هم نمی توانستم پسری به با کماالتی تو تربیت کنمرا می کشت

افتخارم است که تو پسرم باشی. هر وقت دلتنگ بودی و دلت خواست با خانواده 

 کیارشات وقت بگذرانی به اینجا بیا. در خانه ی من همیشه به رویت باز است 

رمد با تردید س کیارش "جان. نگذار باز هم بیمار شوی و خوب به خودت برس. 

 شگرفت، عمو هم دست جاویدمدستش را باال آورد و برای دست دادن به طرف عمو
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را گرفت و بعد او را به سمت خودش کشید و بغلش کرد. چند دقیقه توی همین 

 ، اماوضعیت ماندند بعد در حالیکه عمو روی شانه ی او میزد از هم فاصله گرفتند

دنبالش  بهچند قدم . به فرار گذاشت پابا سرعت بدون یک لحظه مکث سرمد 

، چه طور می خواهی بروی؟ صبر ماشین نداریکه  رفتم و گفتم: آقای سرمد... تو

ولی او اصال به طرف من برنگشت و با سرعت از حیاط هم  ". تمی رسانم کن من

گذشت. به محض اینکه در حیاط را باز کرد با بهزاد روبرو شد و بدون سالم و 

عمو گفت: خیلی گناه دارد، فکر ز خانه ی ما بیرون پرید و رفت. احوال پرسی ا

کردم او را می  که به او می ایکنم اصال حال روحی خوبی ندارد. هر ابراز عالقه 

خدا کند از تماس دست هم تا سر حد مرگ وحشت دارد.  ،دترساند و شکه می کر

پیدا کند. فکر نکنم  اعصاب و روانی خوب و با تجربه ،مشاور یا برای خودش دکتر و

واقعا  "آینده ی خوبی در انتظار او باشد. خیلی نگرانش شده ام.  ،با این حال و روز

حق با عمو بود و من هم با دیدن اینهمه حاالت و رفتار عجیب از سرمد با اینکه 

فعال از اینکه توانسته بودم او را  ا حس می کردم حال خوبی ندارد،دکتر نبودم ام

پیش حرف ه فربد و پدرش کمک کند کامال خوشحال بودم. فکرم راضی کنم ب
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جلوی در ایستاده بود و هنوز با د که اما نگاهم روی بهزاد خیره مان ،های عمو بود

حلقه را از سرمد  ،به یاد حلقه ام افتادم .کرد می را تعقیب نگاهی متعجب سرمد

 ،زدم و توی کوچه پریدم بهزاد را کنارسریع به طرف در دویدم،  پس نگرفته بودم...

اما اثری از سرمد نبود. با چه سرعتی فرار کرده بود که تا انتهای کوچه هم دیده 

او  دافر می توانم ،ردایرادی ندانمی شد؟ چطور توانستم حلقه ام را فراموش کنم؟ 

 را توی شرکتش ببینم و حلقه ی عزیزتر از جانم را پس بگیرم.

 نم؟سرمد نبود؟ اشتباه نمی ک کیارشخت و گفت: این صدای بهزاد افکارم را به ری 

هنوز از او بابت  "سرمد اینجا چه کار می کرد؟ بگو که اشتباه می کنم...  کیارش

تباه چشم غره ای به او رفتم و گفتم: نخیر اش حرف های دیشبش دلگیر بودم،

به دنبالم راه افتاد  ". بیا تو تا برایت بگویم که او اینجا چه کار می کرد. نمی کنی

نگاهش  ابم را به هم می ریخت.عصبهزاد ا "سرمد بود؟  کیارشواقعا  گفت:دوباره و 

سرمد بود. می دانی اینجا چه کار می کرد؟ برخالف نظر  کیارشکردم و گفتم: بله 

ربد انجام نمی دهم، من باعث شدم که تو که فکر می کنی من هیچ کاری برای ف

، خواست حرفی بزند تعجب کرد "تا چند ساعت دیگر بدهی پدر فربد تسویه شود. 
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که تلفن همراهش زنگ خورد و او با حالتی که انگار فلج شده بود به زحمت تلفن 

داد، کسی از پشت تلفن چیزی گفت که  پاسخرا از جیبش بیرون آورد و تماس را 

 ...فربد غیر ممکن است ...و گفت:  ار او پرید، متعجب تر از قبل شدرنگ از رخس

گفت که تا چند ساعت دیگر  پرستشرا خانه ی آقای دکتر دیدم و  کیارشاالن 

بدهی هایت تسویه می شود ولی اینکه با این سرعت از بانک برای تسویه تماس 

زاد گفت که بهزاد فربد چیزی به به "یست. ن گرفته اند واقعا برایم باور کردنی

گوشی  "گوشی تلفن را به طرفم گرفت و گفت: فربد می خواهد با تو صحبت کند. 

بدهی های پدرت تسویه  مژده بده... مبا خوشحالی گفتم: فربد جان گرفتم و را

نمی دانستم که  چند ساعت دیگر آنرا تسویه می کند،که تا گفت  کیارش شدند.

دون خوشحالی و صدای فربد ب ". تماس بگیرد بانک ابا این سرعت بمی تواند 

می ی ناگهاناینقدر ؟ چرا داشتچه کار  شماخانه ی  کیارشخیلی سرد گفت: 

 ؟ دنبدهی ما را تسویه کخواهد 

که شدن او بگذارم وصدایش را به حساب شسردی سعی کردم سخت نگیرم و  "

وقتی  تا مسیری دور رفته بودیم، کیارشی مستانه گفتم: دیشب من با او با خنده 



فالوده زغال اخته   فصل ششم                                                                                                                        

320 
 

تی می خواست برود اینجا ماند، صبح وق او به اجباربرگشتیم نصف شب شده بود و 

برای کار به شرکت  ه ی ماهم باید را تسویه می کند. از فردا گفت که بدهی پدرت

که نزدیک  صدا زدنامم را  فریادیچنان با فربد  "برویم تا بدهی را تسویه کنیم. او 

می دانی من بودی؟  کیارشبود گوشی بهزاد از دستم بیافتد و گفت: تو دیشب با 

می دانی چند نشستم؟  آقای دکترخانه ی  توی ،وت چند ساعت به انتظار دیدن

تمام این مدت با  ...تو ولیساعت توی کوچه راه رفتم شاید که تو از راه برسی؟ 

 کردی که اومی ؟ چه کار پرستش بودیتا نصف شب با او کجا بودی؟  کیارش

ی؟ چرا با من چه کار کرد پرستش حاضر شده تمام بدهی ما را تسویه کند؟ امروز

 کیارشیابانی هستی که تا نصف شب با می خواهی دیوانه ام کنی؟ مگر تو دختر خ

  ی؟ ه ادمان

نمی دانستم  به من می گفت دختر خیابانی؟ برای اولین بار از فربد ترسیدم. "

دست و پایم را گم کردم و گفتم: من... عصبی بشوم و یا از غم خون گریه کنم. 

فالوده پاشی ام را  بخشیده باالخره  کیارشفکر کنم من... به خدا کاری نکردم. 

ما کار بکشد  همه ی برای تسویه ی بدهی از او از من قول گرفت تا است، درضمن
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فقط فریاد می کشید، گوشم او  "م. ه ای نکردبد من کارباور کن و حقوق ندهد... 

که  به جای من  خیلی اشتباه کردیتو : فریادهایش درد گرفته بود و ادامه داد از

. چه کسی به تو چنین اجازه ای قول کار بدون حقوق را به او دادی.. ،و بچه ها

؟ پرستشم داده که به جای ما قول بدهی؟ فکر کرده ای ما هم مثل تو احمق هستی

... درضمن ند؟ زندگی خرج داردون حقوق کار کند بدکدامیک از بچه ها می توا

کاری را بدون در نظر گرفتن سود خودش انجام بدهد. تو چه  کیارشامکان ندارد 

اینقدر بی بند و بار باشی...  واقعا نمی توانم باور کنم که ؟پرستشغلطی کرده ای 

 " کنی؟  مچرا می خواهی نابودی کنی؟ م فکر نماتچرا یکبار به من و احساس

 اینطوریچرا فربد به من می گفت بی بند و بار؟ دست و پایم بی حس شدند. 

ارزشی معادل من می توانم چه بی بند و باری انجام بدهم که د؟ زمی  حرف

دلم . ی فهمیدمنمعلت عصبانیت فربد را چهارصد میلیون داشته باشد؟ اصال 

نداشتم، به  را از فربد همیشه مهربانم یو حرف های برخوردشکست، توقع چنین 

این همه سال  فربد خودت را بیش تر از این از چشم من نیانداز.گفتم: سختی 

بخواهم جوابت را بدهم دیگر  های نامربوط خراب نکن. اگر دوستی را با این حرف
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را انجام  برو کارهای بانکی اتدلیلی برای دوستی مان باقی نخواهد ماند. پس 

تماس را روی فریاد های فربد قطع کردم و  "نیم. ا باهم صحبت می کبعد ...بده

به چهره ی مات و مبهوت بهزاد نگاه کردم. سهراب هم از خانه اش بیرون آمد و 

هر چه از دهانش ؟ حرف می زدبه بهزاد گفتم: چرا فربد اینطوری به ما پیوست. 

پرستش تو  بهزاد به سختی گفت: " ؟نشداصال خوشحال درآمد به من گفت. چرا 

در  ؟می شدچرا باید خوشحال  نمی دانی که توی دل فربد بیچاره چه می گذرد.

امروز ناگهان  ...تمام دیشب را اینجا بوده است و کیارش می گوییتو حالیکه 

 با تعجبسهراب  "تصمیم گرفته بدهی را تسویه کند؟ این که خوشحالی ندارد. 

 گفت: چه می گویی بهزاد؟ سرمد بدهی فربد را تسویه کرده است؟ 

همه باید کاله خبر نداری؟  همتو  بهزاد با پوزخند به سهراب نگاه کرد و گفت: "

دیشب  ...پرستش عزیزمان، سرکار خانم دوستبی غیرتی بر سرمان بگذاریم چون 

طوری از سرمد پذیرایی کرده است که به اندازه ی کل بدهی بانکی پدر فربد ارزش 

آنها خیال می کردند من تازه متوجه ی منظور بهزاد و فربد شدم.  "داشته است. 

حتی نمی توانستم باور کنم که دوستانم چنین تهمت هایی به  سرمد... کیارشو 
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ان زده بود؟ برای همین فربد به من به سرشاز کجا چنین فکری  ند.نمن می ز

اینهمه کج خیالی و فکرهای نامربوط را از دختر خیابانی و بی بند و بار می گفت؟ 

با لگد به ساق پای  و دنیا روی سرم خراب شد.کجا آورده بودند؟ آتش گرفتم 

با اینکه از سهراب و بهزاد  .فریادش به هوا رفت ،دردشدت م و او از بهزاد کوباند

به دل می  خاص او، خیلی و تیپ هایخوب لی هیکل و ،فربد قد کوتاه تر بود

حتی گاهی اوقات این فکر را در ما ایجاد می کرد که پسرها همیشه هم  .نشست

فوق العاده نباید قد بلند و با شانه هایی فراخ باشند. نوعی ظرافت مردانه داشت که 

سال هیچ وقت چاق  این چند توی ،بود ولی عضالنی همیشه الغر ،دلنشین بود

، نمی دانم تعریف درستی چشم و ابرویی کشیده داشت با کشیدهنشده بود. صورتی 

بود یا نه اما چهره اش مرا به یاد روباه های با شخصیت و تحصیل کرده ی برنامه 

های کودک می انداخت. حتی وقت هایی که ریش هایش را هم بلند می کرد 

مثل فربد خیلی جذاب نبود و یا مثل اصل و نسب بود. هنوز شبیه روباه های با 

سهراب زیبایی خاصی نداشت ولی گیرایی بهزاد از هر دو پسر گروه بیشتر بود و 

تا اینکه باالخره توسط ماهور شکار شد. تمام دخترهای دانشگاه به دنبال او بودند 
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 شیطنتی توی چشم هایش بود که باعث می شد خیلی سریع هر آدمی را به

اغلب اوقات تندخو بود  نظر اخالقی مثل خود من اینکه ازبا  .خودش جذب کند

توی قیافه اخالقی بود، این سادگی و دل رحم تر   تر سادهی ما  ولی باز از همه

 ،چند دقیقه ای از درد قوزک پایش به خودش می پیچیداش هم دیده می شد. 

حال در مورد من چرند می گفتم: چه می گویی بهزاد؟ چرا تو در هر بغض من با 

گویی و قضاوت نا به جا می کنی؟ دیشب که می گفتی من به خاطر نجات فربد 

فربد  ،هیچ کاری انجام نمی دهم، امروز هم که با آن دوست بی شعور تر از خودت

طوری از سرمد  و می گویید،درست می کنید  شایعهبرای من  ،شکیبای احمق

چرا اینقدر بی ادب  بهزاد ربد را تسویه کرده است.پذیرایی کرده ام که بدهی پدر ف

 تو دهانت را ببندی و در موردم قضاوت نا کهنم کچه کار  ای؟ منو کودن شده 

نکنی؟ روزهاست که سرمد را تعقیب می کنم و توی هر فرصتی از او عذر  به جا

بعد از  .تا از شر حرف ها و زخم زبان های تو و بقیه راحت شوم ی می کنمخواه

سرمد  کیارش کمکی در حقباالخره توانستم  ،شخصیتم تحقیر و تخریباینهمه 

 ،. او برای قدردانی از کمک مندلش را به رحم بیاورمو انجام بدهم  بد اخالق
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بدهی آقای شکیبا را تسویه کرد ولی شرط گذاشت که از فردا همگی برای کار 

مرا نمی بعد از ده سال دوستی وز هن تو و فربدبدون حقوق به شرکت او برویم... 

؟ دیشب جواب زخم زبانت دکه چنین برداشت های مسخره ای از من داری دشناسی

اینقدر پررو شده ای که چنین افطرا و تهمت هایی به من می  برای همینرا ندادم 

دمپایی ام را در آوردم و چند بار با آن به سر و کله ی بهزاد زدم تا اینکه  " .زنی

چند ضربه ی دمپایی ام او را بزنم. از این نگذاشت بیشتر بین ما ایستاد و سهراب 

به صورت سهراب خورد و او را کالفه کرد، در حالیکه سعی می کرد بهزاد را از 

نباش، بهزاد که قصد عصبی اینقدر  پرستشجلوی ضربه های من دور کند گفت: 

با کتک نمی دهند.  بدی نداشت فقط بیش از حد غیرتی شد. جواب غیرت را که

 چرا به جای بهزاد مرا با دمپایی می زنی؟  حاال

با بغض به عمو گفتم:  "عمو هم آمد و گفت: بچه ها چرا کتک کاری می کنید؟  "

جواب اینهمه  ،چون این بهزاد با آن دوست کم عقل تر از خودش آقای فربد خان

 آنها می دانیعمو  تالش های شبانه روزی مرا با تهمت و چرند گویی می دهند.

هنوز ساق پایش اجازه نداد حرفم را ادامه بدهم.  بهزاد "به من چه می گویند؟... 
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حرفم را قطع کرد و گفت:  هرچند دقیقه یکبار ماساژ می داد.و سر و کله اش را 

بابت حرف های  ... ببخشید. به عمو نگو... تکرار نمی شود.پرستش ماشتباه کرد

 و دادمخواهم. باور کن که دیشب چون اجرا را از دست می  دیشب و امروز عذر

دیوانه و غیرتی الکی  امروز هم... .ناراحت بودم ،مآوردیپولی برای فربد بدست ن

 شدم... ببخشید. 

منت هزار بار سر من  باز به طرف او هجوم بردم و گفتم: تو بابت هر یک اجرا "

من بیچاره به خاطر اینکه سرمد مرا ببخشد و به فربد کمک کند هر  .یه اگذاشت

یکبار هم بابت کارهایم سر ولی روز بدون سرو صدا ساعتها او را تعقیب می کردم، 

به  که بعد از اینهمه بدبختی و مصیبت امروزهیچ کدام از شما منتی نگذاشتم. 

تو و فربد خودتان را از چشم من انداختید. تو  ،مه او موفق شد مه انتیجه رسید

مرا می شناسی که از هیچکس دلخور نمی شوم ولی به خاطر حرف ها و تهمت 

تو و فربد را تا آخر عمرم نمی بخشم. برو به آن فربد ترسو هم بگو  ،ها ی امروزتان

وم ینی به گردن من ندارد. از فردا هم می رکه من پدرش را نجات دادم و دیگر دِ

د ولی یادتان باشد نبدون حقوق کار می کنم تا بدهی ها تسویه شو ،و برای سرمد
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سبحانی ندارید... من برای شما دو نفر  پرستشکه تو و فربد دیگر دوستی به نام 

ردم، شماها هم برای من ناپدید شدید. خاک بر سر من که به خاطر فربد و مُ

 انزباسم مرا هم به از فردا حتی زندگی پدرش حتی حاضر بودم از جانم بگذرم. 

 هر دونفرتان را می کشم.  تان نیاورید چون

کردم و به شکم  ابسهراب به طرف بهزاد پرت پهندمپایی را از باالی شانه های  "

 ، ولی منمرا زور به دنبال خودش می کشید عمو دستم را گرفت واو برخورد کرد. 

نفری تو و آن فربد احمق دو در آخرین لحظه باز به طرف بهزاد برگشتم و گفتم: 

بنشینید و عقل های نداشته تان را روی هم بگذارید و از خودتان بپرسید که در 

عرض یک شب از پرستش بی عرضه در سن سی سالگی، چه کار غیر اخالقی به 

ارزش چهارصد میلیون وجه رایج مملکت بر می آید که برای سرمد عصا قورت 

یعا به من هم اطالع بدهید. داده انجام داده باشد. به هر نتیجه ای که رسیدید سر

و بهتر است  چون اگر من واقعا چنین توانایی دارم پس نباید بگذارم از دست برود

با آن برای خودم کار و کاسبی راه بیاندازم و از این وضع فالک بار هرچه زودتر 

دیگر  می کنم هشاخوپس هم به نتیجه ی درستی نرسیدید  اگرنجات پیدا کنم. 
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 خواهم هیچ کدام از شمافردا نمی از چون من  .حرف نزنید ا منبه هیچ عنوان ب

را ببینم. لعنت به من که به خاطر فربد بی لیاقت از تمام زندگیم  بی عقل ها

جلوی  تانهر دونفرتان تا آخر عمرگذشتم. به او بگو که حالم را به هم می زند... 

زور عمو به داخل خانه  هباالخره ب "بهزاد نفیسی.  چشم های من ظاهر نشوید

عمو شروع شد که نباید با دوستانم اینقدر بد صحبت می کردم.  هایغرو لند رفتم،

یک دنیا ماخذه ام  کرد که مرا برای قلدر بازی و دمپایی پرتاب کردن پرورش 

نداده است ولی من به قدری ناراحت و دل چرکین شده بودم که هیچ کدام از 

، با اینکه فوق بهزاد همیشه اخالقش همینطوری بود حرف های او را نمی شنیدم.

 هیچ وقت از بقیه راضی نبود و باالخره از یک جای کارمان العاده مهربان بود اما

ایراد می گرفت. پدرش نظامی بود، او و سه برادر دیگرش همگی با سختگیری 

فوق العاده سخت  یهای نظامی بزرگ شده بودند و بهزاد هم مثل پدرش انسان

تا  که عاشق ماهور شدبا زبانی تیز و برنده شده بود. وقتی  ،گیر و سخت پسند

چند وقتی بود که مدتی از شر این زبان تند او خالص شده بودیم ولی حاال بازهم 

از بهزاد توقع چنین رفتاری را در هر حال آسایش مرا با زبانش به هم می ریخت. 
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م را آزار میداد. واقعا از فربد های داشتم ولی صدای فریاد های فربد هنوز گوش

توقع نداشتم که آن حرف ها را بزند و هنوز بعد از اینهمه سال بهترین رفیقش را 

لعنت به من و دوستی ام با فربد شکیبای بی لیاقت که برای اولین نشناخته باشد. 

نمی بار خودش را از چشم هایم انداخته بود. مطمئنم که تا آخر عمرم فربد را 

حقم شنیدن چنین حرف هایی  و . من به خاطر او به آب و آتش زده بودممبخش

هایش را فراموش نخواهم  حرفزنده هستم  کهنبود. او را نمی بخشم و تا وقتی

کرد.
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 فصل هفتم

راس ساعت هفت و نیم جلوی در شرکت سرمد  ماهور و شیرین و سهرابمن و 

بودیم. خود سرمد هنوز نیامده بود و تا وقتی که او اجازه نمی داد ما نمی توانستیم 

ا دیدم که ر کمی جلوی در منتظر شدیم تا باالخره من ماشین سرمدوارد شویم. 

ف کرد و بان شرکت بعد از چند دقیقه کسب تکلینگهوارد پارکینگ شرکت شد، 

سخت اجازه ی ورود داد، هر دفعه که به این شرکت می آمدم از اینهمه  ما به 

شرکت  یک شرکت تبلیغاتی تعجب می کردم. گیری برای ورود و خروج به

تبلیغاتی اصال احتیاجی به این همه سختگیری نداشت، دائم به این موضوع فکر 

سرمایه در  و یا چقدر مخفی شده است؟اینجا در اسناد مهمی  آیا می کردم که

از ورود  دربان و کارمند برای مراقبت همهوجود دارد که اینبین طبقات این شرکت 

استخدام شده اند. باالخره یک روز باید سر از کار این شرکت در بیاورم،  ،و خروج

سرمد بیافتم. پس  کیارشباز از چشم  ،ولی فعال نمی خواهم با کنجکاوی زیاد

بان و نیروهای خدماتی و کارمندانی که حتی گهنبه وجود اینهمه توجهی دیگر 

توی آسانسور هم ایستاده بودند تا طبقه ی مورد نظر را بپرسند و دکمه ی آسانسور 
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ه ماهور و شیرین از دیروز که متوجه ی ناراحتی من شدرا فشار بدهند، نکردم. 

فربد و بهزاد با بدترین چگونه بعد از اینهمه تالش، که  برایشان تعریف کردمند و بود

به خاطر من  ، تنهایم نگذاشتند و حتی ماهورنده بودها از من قدر دانی کرد تهمت

هیچ  ،. سهراب هم که همیشه توی گروه من بودنامی از بهزاد بر زبان نمی آورد

ودش را به من بارها خ او .نمی داد انوقت مرا تنها نمی گذاشت و حق را به دیگر

حتی توی این دوست داشت اما  از جانش با اینکه فربد را بیشترثابت کرده بود. 

 .ه بودنکرددچار عذاب وجدان  و پدرش فربدگرفتاری های مرا به خاطر  هممدت 

 .بودهمین سهراب سبک مغز خودم  توی گروه،من محرم اسرار و دلسوز بهترین 

حرفی در مورد اشتباهاتم می زد، می دانستم که کامال از سر خیرخواهی هم  اگر

در مورد بهترین دوستم تجدید نظر می کردم. تا به خیلی زود و محبت است. باید 

مهربان تر و با معرفت  دوستانم از بقیهکه خیلی امروز که سهراب ثابت کرده بود 

به  را ودیم که بهزاد هم خودشتر است. هنوز وارد اتاق انتظار دفتر سرمد نشده ب

ما رساند ولی هیچ کدام از دختر ها و من با او سالم و احوال پرسی نکردیم. فقط 

سهراب بود که با او دست داد و او را دعوت کرد تا در کنار من بنشیند. با اخم 
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رویم را از بهزاد برگرداندم و به طرف شیرین و ماهور نشستم. سهراب از بهزاد 

 چرا فربد همراهت نیامده است؟  پرسید: پس

بهزاد کمی مکث کرد و بعد با تردید گفت: نمی دانم... از دیروز جوابم را نمی  "

اگر امروز فربد نمی آمد معلوم نبود چه بالیی بر سرمان  "دهد. خبری از او ندارم. 

بیاید. ممکن بود باز سرمد سر لج بیافتد و سنگی جلوی پایمان بیاندازد. دلشوره 

ه جانم افتاد. صورتم را بین دستانم گرفتم تا کمی آرام شوم. نمی دانم که پدر ب

یا نه. امیدوارم سرمد پول را به طور کامل واریز  ه استفربد وام ها را تسویه کرد

گفتم:  کرده باشد و امروز با نیامدن فربد باز بالیی بر سرمان نیاید. با ترس و دلهره

باور خواهد از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند؟  حاال دیگر به چه بهانه ای می

همه  ". عذاب وجدان داشته باشم هم و نمی توانم باز دیگر مقصر نیستم کنید من

سکوت کرده بودند و هیچکس حرفی نمی زد. هنوز خیلی از فربد و بهزاد ناراحت 

اشتباهاتم  تمام: بهزاد نفیسی حاال با چشمان خودت ببین که من ادامه دادمبودم و 

این دوست عزیز تو است که نمی  را درست کردم و آبروریزی ام را جمع کردم،

شیرین  ". م ریختن زندگی پدرش استهتنها مقصر بر و ا .خواهد امروز بیاید
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ناخودآگاه برای چند ثانیه تمام خشمم  "آهسته به شانه ام زد و گفت: فربد آمد... 

همه تن چشم شدم خیره ایین انداختم و... دستانم را پاز او را فراموش کردم. 

. کنار من و بهزاد به دیوار تکیه داد و ایستاد. نمی دانم چرا به دنبال فربد گشتم

ش فریادصدای وقتیکه دوباره تازگی ها اینقدر زود به زود دلتنگ او می شدم ولی 

راحت به من بی بند  چقدرد که افتامی انداخت و یادم می توی گوش هایم طنین 

کشید. او هم می تمام دلتنگی ام نسبت به او پر  و بار و دختر خیابانی گفته بود،

بدون اینکه حتی مرا نگاه کند شروع به صحبت با سهراب و بهزاد کرد. خیلی برایم 

جالب بود که اصال قصد نداشت از من بابت کاری که در حق پدرش کرده بودم 

مت های زشت و کریهی که خیلی راحت به تنم دوخته و یا بابت ته تشکر کند

خیره سر نبود. نمی دانم گستاخ و حد  این. او هیچ وقت تا بود معذرت خواهی کند

 چه بالیی سرش آمده بود که از دیروز تا به حال اینگونه رفتار می کرد.

چون فربد بر خالف  ،برایم به سختی جان کندن گذشتصبح تا ساعت هشت  

همیشه نه تنها از من عذر خواهی نمی کرد و ناراحتی را از دلم بیرون نمی آورد 

بلکه با تمام بچه ها صحبت می کرد و می خندید ولی حتی به من نگاه هم نمی 
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ولی او طوری  ،و حق به جانب آمده بودم تا او را ادب کنم گینخشمامروز کرد. من 

روی تنم ریخته اند  جوشآب  حس می کردم یک سطلده می گرفت که مرا نادی

ی نداشتم. چرا نمی خواست درک کند من به خاطر او به آب و شو اصال حال خو

از او ندیده بودم. او همیشه تش بدهم؟ تا به حال چنین رفتاری م تا نجااآتش زده 

برای آشتی پیش قدم می شد. همیشه او  میقهر می کرد هماگر با  ،مهربان بود

هرگز اتفاق نیافتاده بود که مرا نادیده بگیرد. دیگر چه کار باید می کردم؟ من که 

اینهمه از خود گذشتگی کرده بودم تا او و پدرش را به زندگی بر گردانم پس چرا 

بیشتر دچار هرچه بیشتر با بچه ها گرم می گرفت من اینگونه رفتار می کرد؟ 

چرا  پرستشی می شدم. تا اینکه باالخره ماهور کنار گوشم گفت: س و ناامیدیأ

 اینقدر ناراحت هستی؟ قیافه ات تبدیل به یک بغض بارانی شده است. 

تم: واقعا نمی فهمی چرا ناراحت هستم؟ من ده گفبا غم و اندوه نگاهش کردم و  "

با من اینگونه  سال است که فربد را می شناسم ولی تا به حال اتفاق نیافتاده بود که

و یک دنیا تهمت نا به جا به من  برخورد کند. دیروز که سرم داد و فریاد کشید

اصال بابت رفتار دیروزش معذرت خواهی نمی کند و که امروز هم  ،نسبت داد
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عادل  یسوم شخص ه من اینجا نیستم. تو به عنوانطوری رفتار می کند مثل اینک

حاال  پس مه افربد کرد شم را برای کمک بهبگو گناه من چیست؟ من که تمام تال

 چرا چنین برخوردی با من می کند؟ 

... من هم منتظر بودم پرستشماهور دقیق به فربد نگاه کرد و گفت: نمی دانم  "

فربد بیاید و جلوی همه ی ما از تو عذر خواهی کند و بابت نجات زندگی پدرش 

به پاهایت بیافتد و یک دنیا تشکر کند. اما نمی فهمم چه بالیی سرش آمده است. 

من هیچ وقت او را نسبت به تو بی تفاوت ندیده بودم. فربد نسبت به هیچکس بی 

از اینکه ماهور هم  "چه بالیی سرش آمده است؟ پس . ..رفتار نمی کندتفاوت 

ه داشتم که اتفاقی برای فربد افتادمتوجه ی حرکات فربد شده بود دیگر تردیدی ن

م. دلم آرام نمی گرفت می کردم و با او صحبت اید خودم پیش قدم می شدباست. 

بد فر ،که درست در چنین روزی که خیالم از بابت آقای شکیبا راحت شده بود

بقیه ی بچه ها ساکت شدند و مرا  شدم،بلند  چنین رفتاری با من داشته باشد.

اصال نگاهم نمی کرد  نگاه کردند. مستقیم به سمت فربد رفتم و مقابلش ایستادم.

پلیور بافتنی سفید با شلوار جین آبی روشن برتن  و سرش را پایین انداخته بود.
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ریشان همیشگی شده بود. حق من نبود کرده بود و باز همان شازده کوچلوی مو پ

که اینهمه دلتنگ بهترین دوستم باشم... واقعا باید در انتخاب بهترین دوستم 

فربد با این بی اعتنایی نمی توانست بهترین دوست من  ؟تجدید نظر می کردم

ای کاش سرش را باال می باشد. من عادت به اینهمه بی مهری از جانب او نداشتم. 

لبخند مهربانش، صورتم را گرم می کرد. دوستی که بیشتر از ده سال آورد و 

همراهم بود دیگر فقط یک دوست ساده محسوب نمی شد بلکه کسی بود که من 

خانواده ام بود... عزیزم بود... نمی توانستم  ،می توانستم به خاطرش از جانم بگذرم

احساس رضایت کنم. بدون دیدن لبخند او از کاری که برایش انجام داده بودم 

ولی او سرش را به طور کامل به  ،خیالم راحت شود تا نگاهم کند دوست داشتم

سمتی دیگر چرخاند تا مرا نبیند. فربد بیشتر از بهزاد الیق آن ضربات دمپایی بود، 

باید به جای بهزاد محکم به ساق پای فربد می کوباندم تا زبان باز کند و بگوید که 

ولی حیف که نمی خواستم امروز هم توی شرکت  ،رد می کندچرا اینگونه برخو

به راه بیاندازم. خواستم چیزی بگویم که منشی سرمد آمد و مارا سرمد آبروریزی 

 به دفتر او دعوت کرد. فربد اولین کسی بود که خیلی راحت مرا کنار زد و رفت...
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به همین راحتی از من گذشت تا دیوانه ام کند. بقیه ی بچه ها هم به راه افتادند  

 پرستشاما ماهور و سهراب کمی درنگ کردند تا با هم برویم. سهراب آهسته گفت: 

 ، تو را با فربد آشتی می دهم. قبول؟ بگذار تکلیف مان روشن شود بعد خودم

با بغض نگاهش کردم و گفتم: تازه باید منت فربد خان را هم بکشم؟ مگر من  "

بعد از آنهمه حرف های بدی که چه کار کرده ام که اینطوری برخورد می کند؟ 

ماهور  "بگذارم؟  جلومن باید برای آشتی با او قدم  هم باز زدبه من بیچاره دیروز 

جانم... فربد هیچوقت از این اخالق  پرستشبازویم را گرفت و گفت: ناراحت نباش 

درست  زیادی را تحمل کرده است.روحی  هایها نداشت. توی این چند وقت فشار

غم بدون  "از تو معذرت خواهی می کند.  او من مطمئنم که ،می شود عزیزدلم

 به خاطر فربد یک دنیا ت و گفتم: همه ی ما این چند وقتدلم نشس اجازه توی

یم. این دلیل نمی شود که او با من اینگونه برخورد ه افشار روحی را تحمل کرد

... ما همیشه و توی هر بحث و پرستشسهراب زیر لب گفت: تحمل کن  "کند. 

پس اینبار هم رفتارهای  ،یمه امانددرایت تو کنار هم به خاطر صبر و  ،دعوایی

این جلسه ی لعنتی با سرمد را فربد را نادیده بگیر. فعال او را فراموش کن تا 
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سعی کردم به خودم مسلط باشم و  "بعد همه با هم صحبت می کنیم.  ،بگذرانیم

 فراموش کنم. وارد دفتر سرمد شدیم، دور میز کنفرانسرا  غصه خوردن برای فربد

 به احترام او بلند شدیم.همه هم آمد،  سرمددفتر او نشستیم. زیاد طول نکشید که 

 به محضکه  سرش را باال گرفته بود و با شانه های صاف راه می رفت چنان با غرور

چه کسی  .زیر پوستم نفوذ کردورودش ترسی عجیب مانند ترس از طوفانی بزرگ 

دچار  و غصهغم  شدت از ،د که این طوفان عظیم روز قبلوبه جز من باورش می ش

 ،اولین کاری که کرد ؟و با هزاران گرگ سیاه می جنگید ه بودشدتب و هذیان 

سرش را چرخاند و مرا پیدا کرد. لحظه ی اول به قدری مغرور و اخم آلود نگاهم 

لبخندی  از هم باز شدند و کمی ابروانش چین اما بعد .لرزید تنم کرد که ناخودآگاه

بعد از اینهمه وقت که هر روز از صبح تا شب  .فوق العاده کم رنگ و نامحسوس زد

برای  مثل اولین باری کهامروز را خوب می شناختم.  ام حاالتشتم ،او را می دیدم

مصاحبه آمده بودم خشمگین نبود. حتی اخم هایش هم امروز برایم تعریف دقیقی 

و  چند قبر نشسته بود کنار کهمردی با دائما او را از بی رحمی و خشم نداشتند. 

متفاوت بود، واقعا خیلی  .مقایسه می کردم.. می خواست تا در کنار آنها بمیرد
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سرمد  کیارشهمین  یک قسم به خاک پدر و مادرش می شکست؟ اینهمه غرور با

که خادم امام زاده از من  بودهمان مردی  ،دنگاه می کر به همه ز باالاکه اینقدر 

دست به کار شود؟ دو  عروس های روستاخواست تا به او بگویم برای جهیزیه 

که سرمد هم  مردتعریف ککدام از دخترها برای هر .شخصیت جدا از هم داشت

ولی همین که فقط برای  .نکردند باوراصال حرفهایم آنها  ،می تواند مهربان باشد

بدهی چهارصد میلیونی آقای شکیبا را تسویه کرده بود، نشان  ،یک قدر دانی ساده

و اذیت ما فت را با آزار أبود. امیدوارم که نخواهد این ردهنده ی قلب رئوف او 

مثل همیشه فوق العاده آراسته جبران کند... به سراپایش نگاه کردم، امروز هم 

مثل اینکه  برتن داشت، رشکت و شلواری سرمه ای و فوق العاده خوش بُ بود،

با همان خط  سرمد جلوه کند. کیارشرنگ سرمه ای ساخته شده بود تا برتن 

به جای اینکه به طرف میزش  تمام حواسم را به خودش جلب کرد. ندهرّاتوهای بُ

 ایستاد و گفت: خانم سبحانی حالتکنارم  میز کنفرانس را دور زد و آمد،برود، 

روز نتوانستم از ایشان به خوبی تشکر کنم. دیند؟ چطور دکترآقای خوب است؟ 

ازهم خدمت و ایشان ب ا برای تشکر و جبران محبت های تودر اولین فرصت حتم
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از کارهای فربد تا چند لحظه ی قبل چقدر که کامال فراموش کردم  "می رسم. 

دلزده و ناراحت بودم. چشم هایش باز اسیرم کرده بودند، بی خیال دنیای اطرافم 

چشم های شدم و فقط با لبخندی که نمی دانستم چرا امروز بدون دیدن نور نگاه 

 انته گفتم: ما که کار خاصی برایتبود آهساو بر لب هایم هجوم آورده جادوگر 

. درا به دست بیاوری انفقط دلمان می خواست هرچه زودتر سالمتی ت ،انجام ندادیم

 و وریدبیاجاویدم تشریف حتما به خانه ی عمو  دوست داشتیدهر وقت که 

 .گرفته بوددر بریش را چشم ها ،مشکی مزاحم قابعینک  ". یدکن مان خوشحال

؟ ه بودچنین جذابیت و گیرایی به او هدیه کردو  دوستش داشتچرا خدا اینهمه 

د خیلی ش برای من نیستند و حتی سعی می کرامروز که می دانستم اخم های

فربد حتی پنهانی به من لبخند بزند همه ی دنیای اطرافم را فراموش کرده بودم. 

 گر می شد این مرد پر از غرورو حرفهایش را خیلی راحت از یاد برده بودم. اصال م

تمام  من بعد ،بین اینهمه آدم به طرف من بیاید و با من گرم صحبت کند و تکبر

 کیارشبا صدای بلند سالم کرد و گفت:  پدر فربد؟ دنیای کوچکم را فراموش نکنم

نگاهش سرمد  "که من را هم امروز به اینجا دعوت کردی.  مجان... پسرم ممنون
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نگاه می کرد، کل صورتم او به صورتم چرخاند، این اولین بار بود که  را روی تمام

بعد بدون لحظه ای درنگ به طرف صدا برگشت. من هم مثل خواب زده ها به 

نگاهم به چشم های سرخ و  قبل از هرچیزی ابتداولی  ،زحمت سرم را چرخاندم

 بی تاب فربد افتاد... 

م پرید. چرا فربد اینقدر خشمگین یه ی قبل از سرثانتمام احساس لطیف چند 

شده بود؟ چرا نفس نفس می زد؟ چرا چشم هایش یک دنیا خشم را به جانم می 

ریخت؟ بازهم این سوال توی مغزم پیچید که چرا فربد اینطوری رفتار می کرد؟ 

صله گرفت و در حالیکه به سمت میزش می رفت گفت: اسرمد از من ف کیارش

ا در مورد خواستم امروز شما هم در کنار ما باشید ت خوش آمدید بابا شکیبا. می

به زحمت نگاهم را از فربد  "صحبت کنیم.  دوستان فربد پرداخت بدهی توسط

 سمت آقای شکیبا برگشتمبالیی بر سرم نیاید. به غم و غصه شدت جدا کردم تا از 

متوجه افتاد تازه که به من ک با بچه های دیگر بود. نگاهش مشغول سالم وعلی که

و با لبخندی مهربان برایم سر  ناراحت نیستبرعکس دفعه ی قبل اصال شدم که 

 پرستشخم کرد. سرخوش و بی دغدغه با صدای بلند گفت: حالت چطور است 
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اما من نمی توانستم لبخند بزنم و باز با ترس به فربد نگاه  "؟ خوبی دخترمجان؟ 

سرمد را شنیدم که گفت: خانم سبحانی، بابا شکیبا تشریف  کیارشکردم. صدای 

سرمد مرا دعوت کند تا در که باورم نمی شد  "بیاورید کنار میز من بنشینید. 

در رفت و آمد  سرمد کیارشفربد و  نگاهم بین کنارش بنشینم. مات و مبهوت

مرتب بود. سرمد مثل همیشه فوق العاده جدی شده بود و کاغذهای روی میزش را 

می کرد اما فربد... هنوز چشم هایش بی تاب و سرخ بودند. حس می کردم نمی 

تواند نفس بکشد. چون سینه اش با چنان شدتی باال و پایین می رفت که حتی از 

چند دقیقه که گذشت، پدر حرکت آن مشخص بود. هم سفید رنگش زیر پلیور 

ا تردید به سهراب و دخترها هم دعوتم کرد تا در کنار او و سرمد بنشینم. ب فربد

گیر افتاده بود. باالخره میز  فربد و سرمدنگاه کردم. همه مثل من نگاهشان بین 

متوقف  شپشت سرنمی توانستم از فربد عبور کنم و اما ، کنفرانس را دور زدم

یال و خندانش م چه بالیی سر چشمان بی خبپرس شدم. دلم می خواست از او

 چند لحظه ه اند. اما او به طرفم بر نگشت...شد و ملتهب سرخآمده است که اینقدر 

او خنک کشیدم تا حداقل عطر خوشبو و  یعمیق پشت سرش ایستادم و نفس
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قریبا نزدیک به میز میز او ت ،مبه سرمد رسیدراه افتادم و به بعد کمی آرامم کند. 

ی به آقای شکیبا هم صندل ندلی سمت راست وصبه من با دست  کنفرانس بود.

به محض به نشستن دعوت کرد.  هم بقیه را را نشان داد و بعدمیزش سمت چپ 

بدون مقدمه گفت: امروز خواستم که شما اینجا تشریف بیاورید تا با هم  نشستن

در مورد بدهی فربد و آقای شکیبا صحبت کنیم. من دیروز مبلغ را برای بانک 

شکیبا آن هم توسط آقای واریز کردم و مثل اینکه تمام کارهای اداری تسویه 

گردانی؟ ربدهی را به من بمبلغ چطور می خواهی حاال  ...فربدب انجام شده است. خُ 

 ،مه امدرکی این پول را به حساب پدرت واریز کردمی دانی که من بدون هیچ 

هنوز خیره به مقابلش مانده فربد  "گردانی؟ رحاال تو چطور می خواهی پول مرا ب

هول  سرش را به طرف سرمد برگرداند گفت: اشتباه کردی کهبدون آنکه بود و 

ریختی. من و دوستانم اگر ده سال  مشدی و بدون مدرک پول را به حساب بابا

دیگر هم توی شرکت تو کار کنیم باز نمی توانیم این بدهی را تسویه کنیم. پس 

تمام سودم را بعد  ،راه بیاندازم می خواهم دوباره شرکت خودم را بگذار ما برویم...

نمی خواهم خودم و دوستانم توی من به تو می دهم تا برای بدهی ات برداری. 
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 میز د، فقط نگاه خیره اش بهنمی کراصال به سرمد نگاه  "شرکت تو کار کنیم. 

راه ی فربد؟ دوباره می خواهی شرکت مقابلش بود. آقای شکیبا گفت: چه می گوی

یلیون به یک میلیارد برسانی؟ خواهش می بیاندازی و بدهی ما را از چهارصد م

سرمد گفت: من  "کنم از این فکر ها دست بردار و بیا همین جا شروع به کار کن. 

شما فربد کاری ندارم. خانم سبحانی کودکانه ی به نقشه ها و رویاپردازی های 

با ترس  "؟ بدهی آقای شکیبا را تسویه کردمبه چه شرطی  منبگویید که دیروز 

 ،ره ی تک تک بچه ها نگاه کردم، نمی دانم چرا از واکنش آنها می ترسیدمبه چه

ها بدون آنها گفته بودم که باید برای تسویه ی بدهی تا مدت تمام در حالیکه به

به خاطر رفاقت و جبران محبت های فربد پذیرفته  حقوق کار کنند و آنها هم

به سختی گفتم: شما به من  ترسیدم و ی فربدولی حاال با این تغییر نقشه  .بودند

تا بدهی تسویه با بچه ها بدون حقوق و مزایا برایتان کار کنیم همراه گفتید باید 

و خشم مثل اشعه های  گرداندبه طرفم برسرش را تند  یحرکت فربد با "شود. 

پرخاشگرانه ولی فربد تقریبا الل شدم،  . منانش به جانم اصابت کردچشملیزر از 

؟ مگر می پرستشتو به چه حقی چنین قولی از طرف این بچه ها داده ای گفت: 
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فقط خودت را در نظر گرفته چرا مزایا اینجا کار کنید؟ شود شما بدون حقوق و 

خانه اش با محبت  مثل تو عموی مهربانی دارند که توی ای؟ فکر کرده ای همه

کند؟ سهراب چطور بدون حقوق زندگی کند؟ بهزاد که  فراوان از آنها پذیرایی

حتی ماشینش را هم به خاطر من فروخته است چطور سالها بدون حقوق کارکند 

تمام پس اندازش را به من قرض داده هم که  ازدواجش آماده شود؟ ماهور و برای

به خاطر من یک  شیرینبدون حقوق به ازدواج فکر کند؟ می تواند چطور  ،است

را تسویه  ، حاال من چطور بدون حقوق می توانم این وام هااز بانک گرفته ا وامدنی

چنین قولی داده  ؟ چراپرستشدیوانه شده ای  و شیرین را خجالت زده نکنم؟ کنم

بغض و درد به جانم ریخت. حرف حق جواب نداشت. راست می گفت...  "ای؟ 

فکر نکرده بودم؟ به ن چیزها تمام قدرت و توانم را از دست دادم. چرا خودم به ای

نمی توانستند سالها بدون حقوق و مزایا اینجا صورت تمام دوستانم نگاه کردم، آنها 

کار کنند. خیلی از زندگی شان عقب می افتادند. شیرین در میان وحشت من 

گفت: فربد جان ما خودمان قبول کرده ایم که این کار را برای دوستی مان و نجات 

 انجام بدهیم.  ،دوست ما هستی تو که بهترین
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 رفاقتدوخته بود گفت: من از شما چنین چشم فربد با همان خشمی که به من  "

 با چنین لطفی استمزخرفی که زندگی تان را به هم بریزد نمی خواهم. اگر قرار 

حاال دوستیم را همین من ، پس کنید، زندگیم را پر از عذاب وجدان در حق من

 را خودممن با شما به هم می زنم و همه ی شما را هم از اینجا بیرون می کنم. 

مثل اینکه روی صحبتش فقط  ". اجازه نمی دهم شما اینجا بمانید امامی کشم 

 تر و برافروخته تر حظه ناراحتچون فقط به من نگاه می کرد و هر ل با من بود.

چه کار کنی؟ من روی قول دوست می خواهی پس فربد می شد. سرمد گفت: 

بدهی های پدرت حساب صمیمی ات خانم سبحانی، حساب کردم و پول را به 

ا شکیبای بیچاره هم چون دیدم تو به خاطر خانم سبحانی حتی از باب .مدرواریز ک

کردم قول و قرار من و خانم سبحانی خیلی برایت مهم  خیال ،یه ادست کشید

به عنوان طعمه  پرستشدر واقع از  د پوزخندی زد و گفت:فرب "بود. خواهد 

صدای خنده ی سرمد را شنیدم  "ی تا مرا به خاک سیاه بنشانی؟ استفاده کرد

که گفت: دقیقا درست فهمیدی. شما تنها کسانی هستید که به خاطر دوستی و 

 حاال هم که .زندگی خودتان و دیگران را به هم می ریزید ،این مسخره بازی ها
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 ...پس یا همگی بدون حقوق کار کنید و یا اینکه خانم سبحانی به من قول داده اند،

گفتی که به خاطر رهایی دوستانت، ن . مگر چند دقیقه ی قبلفربد خودت را بکش

برو خودت  از است،نشسته ای؟ در پشت بام ب هنوز پس چرا ؟خودت را می کشی

به گوش  "هی تو را پس نگیرم. دوستانت پول بد ازهم قول می دهم من  را بکش.

هایم اعتماد نکردم و به سرمد نگاه کردم. او از فربد می خواست خودش را بکشد 

از من و قولم سوء استفاده می کرد تا فربد را اذیت کند؟  تا دست از سر ما بردارد؟

بد ذاتی و بی رحمی  این حجم ازچرا فکر می کردم او با من مهربان شده است؟ 

می خواست تا خودش  من، کس ندیده بودم. او از فربدِهیچ  توی وجودرا یک جا 

 مرگ فربد من که برای تو پول نمی شود گفت: با وحشترا بکشد؟ آقای شکیبا 

این بدهی برای من و فربد است پس به جای دوستان فربد، ما را  .جان کیارش

سرمد با خونسردی گفت: من این پول را به  " اینجا نگه دار و پولت را پس بگیر.

اگر قرار بر این بود که من شما و فربد قرض نداده ام که حاال از شما پس بگیرم. 

من این پول را به  .اصال چنین کاری نمی کردم ،این پول را به شما قرض بدهم

خانم سبحانی و دوستانش قرض داده ام، پس خودشان باید آنرا به من پس بدهند. 
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پدر فربد با درماندگی و استیصال گفت: ولی بدهی من که ربطی به این بچه ها  "

بتوانند از پس زندگی شان بر  به آنها حقوق و مزایا بده تا یکمندارد... حداقل 

اینبار صدای بهزاد را شنیدم که گفت: ما حقوق و مزایا نمی خواهیم.  ". بیایند

فربد روی میز  "جا کار می کنیم. به شما داده است این پرستشطبق قولی که 

بدون حقوق و مزایا کار کنید؟ مگر اینکه  چطور می خواهیدکوباند و گفت: بهزاد... 

اجازه بدهم شما به خاطر من توی چنین دردسری بیافتید. بابا  کهمن مرده باشم 

ین شما هم الزم نیست برای من و دوستانم گدایی کنی و کمی حقوق و مزایا از ا

درک می کرد  ،اگر کمی وجدان داشت زالو صفت بگیری. این پسر عزیزتمردک 

که تو برای بزرگ شدن و به اینجا رسیدن او بیشتر از چهارصد میلیون خرج کرده 

بابا غرید و گفت:  ،پنهان داشتسرمد با طوفانی که همیشه توی وجودش  "ای... 

کرده است فربد ن شدن و موفقیت من یک ریال هم خرج تو برای بزرگ شکیبای

شکیبا... نگذار جلوی دوستانت آبرویت را ببرم و بگویم که همین دو خانه ای که 

ید هم از ال به الی اموال دتو و پدرت برای از دست ندادن آنها به آب و آتش می ز

اید. نگذار بگویم که بابا شکیبا فقط یک  بیرون کشیدهپدر و مادر بیچاره ی من 
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ارتقاء شغلی پیدا  تا اندازه ای ،ود ولی با مرگ پدر و مادرممن بمباشر ساده ی پدر 

در می آورد. نمی  و اطوار ادا ،کردن بی مزد برای من که پسرش برای کار ردهک

خواهم دقیقا در همین لحظه بگویم که چه بالهایی سر من آورده اید و چطور 

برای خودتان کنار مصیبت کردید تا توانستید دو خانه ی قراضه زندگی ام را دچار 

فربد از  "من نجاتشان دادم.  هم باز ،بگذارید که آنهم به خاطر بی عرضگی تو

، او را از جایش جایش بلند شد و خودش را به سرمد رساند. یقه ی سرمد را گرفت

سرمد بکوباند، همه برای جدا کردن  توی صورت و مشتش را باال برد تا بلند کرد

رمد بودند اما صدای خنده ی آهسته و خشمگین س فربد از سرمد نیم خیز شده

که بعد از چند لحظه از شدت خنده ای سرمد  دست فربد را توی هوا خشکاند،

طوری خم شد که یقه ی کتش از مشت فربد بیرون  ،بیشتر حالت عصبی داشت

آمد. در بین خنده به سختی گفت: دقیقا مثل مادرت مشتت را باال می بری... می 

هر خوردم؟  چند بار همین شکلی از مادرت کتک بزرگ شدم،تی که دانی تا وق

روز که بزرگتر می شدم بیشتر دلم می خواست یک روز مشت مادرت را توی هوا 

عادت به مشت د... به مرور زمان صورتم بگیرم و آنقدر بپیچانم تا به پاهایم بیافت
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دوستانت نبر.  جلویآبروی خودت را  این دردم نمی گیرد. پس بیشتر از و کرده

به حال مشت هایت بکن، اصال خوب نیست که یک مرد مثل هم در ضمن فکری 

بیمار بود فربد با دنیایی خشم زیر لب گفت: مادر من  "مادرش کتک کاری کند. 

و تو باعث تشدید بیماری اش می شدی. ای کاش تو هم با پدر و مادرت مرده 

از تو  خنده ی سرمد قطع شد و گفت: "بودی تا مادر من اینقدر اذیت نمی شد. 

سال ها تنها شاهد بی رحمی های  چون ...بیشتر از مادر دیوانه ات متنفر هستم

هیچ وقت نخواستی دستم را بگیری و کمکم کنی. تو بی رحم تر مادرت بودی و 

کاری کردی که باباشکیبا فکر کند دچار توهم می شوم. چون همیشه از او بودی 

ن مقصر تشدید بیماری مادرت هستم؟ نه اشتباه می کنی. اگر خیال می کنی م

تو فقط یکبار جلوی مادرت می ایستادی او می فهمید که به درمان احتیاج دارد. 

بیشتر از اینکه مرا نسبت به مادرت  متن جای سوختگی ها و شکستگی های

در تاچند سال دیگر می توانی  خشمگین کند باعث می شوند از تو متنفر باشم.

فربد سکوت کرده بود.  "حق من ظلم کنی و به ناحق طرف مادرت را بگیری؟ 

وده تمام این اتفاقات در خواب بببینم که دلم می خواست چشم هایم را ببندم و 
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سرمد این حرف ها را در مورد خانواده ی  کیارش. اصال باورم نمی شد که است

نی مثل مادر فربد را می همیشه حسرت داشتن مادر مهرباگوید. من جدی بفربد 

انمی فوق خمادر فربد خوردم و هر بار که او را می دیدم بیشتر عاشقش می شدم. 

بود و به شده بیمار قبل بود که سالها  با رفتاری بسیار گرم و متین العاده زیبا،

. همیشه با خاطر ضعف و بیماری های متعددی که داشت از خانه خارج نمی شد

مادرش به ارث برده است چون از  راخودم فکر می کردم فربد چشم های مهربانش 

چشم های خانم شکیبا هم با هر لبخندی به شکل یک خط منحنی پر محبت در 

های مادر فربد صحبت  ها و کتک سرمد طوری از مشت کیارشمی آمدند.  حاال 

ردم شاید آقای شکیبا دو همسر حتی برای چند دقیقه با خودم فکر کمی کرد که 

و در حالیکه فریادش را فرو  مشتش را پایین انداخت. فربد با همان خشم دارد..

به دوستانم کاری نداشته باش. خودم اینقدر برایت کار کیارش... می خورد گفت: 

خندید و در  بازهمسرمد  "می کنم تا چهارصد میلیون لعنتی ات تسویه شود. 

... شعارت را فراموش کرده ای؟ قبول نیستمی نشست گفت: حالیکه پشت میزش 

... یا همه با هم برای من کار می کنید و یا هیچ کس کار نمی یا هیچکسهمه 
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فربد دستش را روی میز و کاغذ های  "اال از شرکت من می روید. حکند و همین 

 االحمقابل سرمد گذاشت و توی صورت او خم شد و گفت: بسیار خوب ما همین 

ون را فقط به از اینجا می رویم. ممنون از کمک مالی ات ولی تو چهارصد میلی

پرداخت کرده ای. مدرکی امضاء شده داری که  پرستش خاطر یک قول ساده ی

؟ نه نداری... پس من و دوستانم می در مقابل پرداخت پول ما باید برایت کار کنیم

بی کران پدرت را خرج بابای  رویم و تو باز تا آخر عمرت می سوزی که چرا ثروت

او خیلی چون  ..مادرم را هم نجات دادی. ی. در ضمنمن کردی و او را نجات داد

و برایش جا به جایی از خانه اش خیلی سخت و ناراحت  به خانه اش عادت کرده

تمام کسانی را که از آنها متنفر هستی  ،پرستش . تو فقط با یک قولِ استکننده 

سرمد خیلی خونسرد و بی واهمه به طرف  "را نجات دادی... دلم برایت می سوزد. 

تو دقیقا چه قسمی برای من خوردی؟ قسم به جان  پرستشمن برگشت و گفت: 

وستانت بدون حقوق عموی بیچاره ات خوردی که خودت و د ،تنها کس و کارت

... صدایش مثل قلبم از حرکت ایستاد "ید؟ درست می گویم؟ کنمی برای من کار 

ناقوس مرگ بود، با تکان سر جواب مثبت به او دادم. تا به حال سرمد را تا این 
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ش مثل دیروز برایم زیبا و رویایی هایخنده  اما ،شاد و خندان ندیده بودم اندازه

که تا به حال دیده  . زشت ترین خنده ای بودنددیگر مرا افسون نمی کرد و ندنبود

بودم. دوباره تمام چهره ام را نگاه کرد و گفت: یادت می آید چند روز قبل در مورد 

دای ما را می مرده ها صگفتی اینکه یادت می آید از قسم دروغ چه می گفتی؟ 

؟ حاال می خواهی زیر قولت بزنی و با دوستانت از اینجا شنوند چقدر اذیت شدم

جان عمویت را قسم خوردی. اگر زیر قولت بزنی ممکن است همین تو بروی؟ 

برایم مثل ناقوس  صدایش واقعا "از دست بدهی.  او را یناگهانخیلی امروز و فردا 

دردناک و آزار دهنده بود. باورم نمی شد او از اینکه مجبورش کرده بودم به  ،مرگ

کارم را  اال بخواهداش قسم بخورد کینه به دل گرفته باشد و حخاک خانواده 

جبران کند. گوش هایم را گرفتم و گفتم: من زیر قول و قسمم نمی زنم پس الزم 

که حرفی بزنی. من اینجا هستم تا هر کاری از دست دادن عمویم نیست در مورد 

ب... عالی شد. می توانم بسیار خُبدون درنگ گفت:  او "ی را انجام بدهم. اهوتو بخ

نگه دارم اینجا  یا هیچکس همهنظر گرفتن شعار مسخره ی  تو یک نفر را بدون در

به جای تمام دوستانت اینجا بمانی و  که نیکمی قبول و اجازه بدهم بقیه بروند. 
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بهزاد با حرص گفت: ما  "انجام بدهی؟  هایی سختنج نفرشان کاربه ازای هر پ

خودمان همین جا می مانیم و تا هر وقت که بخواهید بدون حقوق کار می کنیم، 

 آقای سرمد.  را تحت فشار بگذارید پرستشنیست الزم 

روز بی خودی بغض گلویم را می فشرد و به بهزاد بیچاره ام نگاه کردم. چقدر دی "

م. ای کاش یکی از آن ضربات دمپایی زد کتک دمپاییاز او ناراحت شدم و او را با 

ان هیچ محبتی به من سرمد برای جبر کیارشبه خودم می خورد تا می فهمیدم 

. بدهی چهارصد میلیونی فربد و پدرش را تسویه نخواهد کردد و لطف نمی کن

صدای فربد را شنیدم که گفت: بهزاد... می دانی چند سال طول می کشد تا ما 

سال مداوم برای  پنجو یا  چهاراینهمه بدهی را با حقوق مان تسویه کنیم؟ باید 

بخواهد خساست تازه اگر  الو کار کنیم و حقوق نگیریم تا بدهی تسویه شود.این ز

که باید ده الی  رایمان در نظر بگیردپایه حقوق وزارت کاری ببه خرج دهد و فقط 

 چه ربطیو پدرم  بدهی من  یازده سال همین جا بدون پول زنده به گور شویم...

هرچند سال که می خواهد طول بکشد،  دارد؟ من خودم اینجا می مانم. به شما

... من نمی خواهم تو را از فربد نهسرمد گفت:  "را تسویه می کنم.  مخودم بدهی
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کنم و تنها اینجا نگه دارم. اگر قرار است یک نفر از شما تنها اینجا  شعارت دور

فربد باز مصیبت زده به من نگاه کرد  "را نگه می دارم.  پرستشبمانید من فقط 

سرمد به قدری  کیارش "را نگه داری؟  پرستشمی خواهی فقط و گفت: چرا؟ چرا 

خوشحال بود که با هر یک کلمه ای که بیان می کرد یک دنیا خنده از دهانش 

اینجا بماند ممکن است تو و دوستانت  پرستشاگر بیرون می ریخت و گفت: چون 

تو ولی اگر  ،دبازگردانی زودتر پول مرا بدهید وبرای نجات او حرکتی جدید انجام 

بیست سال  یگر هم بدهی من تسویه نمی شود.اینجا تنها بمانی تا بیست سال د

به اندازه ی چهارصد هزار تومان هم ارزش نخواهد  ،پول من دیگر چهار صد میلیون

 من البته ...یکی را انتخاب کنی پرستشمی توانی بین تمام دوستانت و داشت. 

بروی  تو اماتمام دوستانت اینجا بمانند  بدهم که می توانم این فرصت را هم به تو

انتخاب با  ،دهیبنجات  را آنهاو زودتر  از هرجا که می توانی پول بدست بیاوریو 

و بقیه ی دوستانت کدام را اینجا می گذاری و می  پرستشخودت است. بین 

تاجر  سرمد مثل شخصیت ربا خوار و بی رحم نمایشنامه ی کیارش "روی؟ 

گوشت نزدیک خون و می خواست به جای پولش با و  شده بود ونیزی شکسپیر
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دوستانش از  ،د. خوب می دانست که برای فربدنبه قلب فربد معامله کترین نقطه 

دلیل خشم  حاالتازه  .رددا همه چیز مهم تر هستند و او همه ی ما را با هم دوست

ط مصیبت م فقه بود. من مشکلی را برایش حل نکردو ناراحتی فربد را می فهمیدم

م. سهراب گفت: پیشنهاد خوبی است آقای سرمد، ما می بوده های او را بیشتر کرد

مد باز لبخندی سر کیارش "مانیم و کار می کنیم. فربد برود و به فکر پول باشد.

نمی عزیز؟  پرستشی من پاشید و گفت: به نظر تو چه طور است زشت به رو

آهسته زیر لب  "خواهی کمی از خودگذشتگی کنی و دوستانت را نجات بدهی؟ 

او که سرش را برای  ". باید اجازه می دادم توی قبرستان بمیری آقای سرمد تم:گف

و گفت: شانس  پر از تمسخر سر دادشنیدن صدایم خم کرده بود بازهم خنده ای 

. ..ز دست دادی سرکار خانمو تو این شانس را ا آورد فقط یکبار به هر کسی رو می

بدهی مرا با کمک دوستانت بر که مرا نجات دادی و خیلی راحت قسم خوردی  تو

سهراب  " م را می خواهم.پولفقط ، توقع نا به جایی ندارممی گردانی، من هم که 

نمی خورد قسم  پرستشاست آقای سرمد، حتی اگر مشبه جای من گفت: حق با 

حتما ما اجازه نمی دادیم که فربد به تنهایی اینهمه بدهی را تسویه کند و  هم باز
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یاندازد و ما هم فربد برود و شرکت را دوباره راه ببهتر است به او کمک می کردیم. 

سهراب  "این بهترین کاری است که از دستمان بر می آید.  .کنیمبرای شما کار 

بیچاره ام تا چند سال می توانست بدون حقوق برای سرمد کار کند؟ حتی اگر 

رد باز بدون پول باید چند جای دیگر غذایی او را تامین می ک های عمو تمام وعده

رو به سهراب شنید و  را با خودم . مثل اینکه سرمد صدای صحبتمهم کار می کرد

 منونم که مرا درک می کنید. من برای دوستی تان با فربدگفت: آقای عابدی م

 شرکت، این، در قائل هستم. در ضمن باید بگویم تمام کارمندان من زیادی احترام

امه امضا می کنند که خارج از اینجا به هیچ عنوان کار تبلیغاتی متفرقه یک تعهد ن

طرح ها و نقشه های شرکت به  خواهم خدای نکرده یمن نم ،دهندمی انجام ن

 مبیرون نفوذ کند. بابت این قرارداد هم باید سفته ی بانکی گرو بگذارند تا خیال

شناس تر هستید خواستم سر تان فعال تر و  راحت شود. چون شما از دیگر دوستان

قیافه ی سهراب  "این نکته را خدمت تان بگویم که بعدا به مشکلی بر نخوریم. 

است.  صفتسرمد زالو کیارشدر هم رفت و ماتم زده شد. فربد راست می گفت که 

 ؟چنین وضعیتی کردم گرفتارم فکر نکردم و آنها را ستانچرا دیروز به عاقبت دو
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ما که گذاری چرا شرط نمی ... کیارشکوباند و گفت:  میزفربد باز با حرص روی 

ت تمام شوند؟ تا تو دلت آرام بگیرد و عقده های کشیمگرسنگی ب خودمان را از

می توانند چطور  ایستاده اند،؟ این بچه ها همه روی پای خودشان دیوانه شده ای

سرمد شانه هایش را باال  "کار نکنند و از تو هم حقوق نگیرند؟  یجای دیگر

داده  پرستش ،ولی است که دوست عزیزتانداخت و گفت: به من ربطی ندارد ق

 "؟ پرستشبعد به من نگاه کرد و چشمکی زد و گفت: درست می گویم  ". است

ردم، م و دوستانم را راحت کنم. به تک تک بچه ها نگاه کبمیردلم می خواست 

به قدری برای رهایی انداخته بودند. دیروز همگی مغموم و غمگین سرشان را پایین 

فربد خوشحال بودم که نمی فهمیدم کارم مثل از چاله به چاه انداختن فربد و 

چاره  ه وار که تنها یره شدم و خواستم نور آشنای چشمانشبقیه است. به سرمد خ

نم. ولی او به قدری خوشحال بود که به هیچ نجاتم از این منجالب بود را پیدا کی 

بگذارد من با نور نگاهش نجات پیدا عنوان نمی خواست توی نگاهم خیره بماند و 

کنم. به ناچار گفتم: می خواهم چند لحظه تنها با شما صحبت کنم آقای سرمد... 

تنها صحبت  صفتمی خواهی با این زالوجای او فربد غرید و گفت: باز هم  به "
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سرمان به ه مصیبت که ؟ اینهمپرستشکنی  خراب را همه ی ماکنی و زندگی 

این اندازه  مرا تا ؟ چراخواسته بودمپول کمک و  من از تو ؟ستآورده ای کافی نی

 صحبت تنها حاال هم م؟می شوخالص  می که فقط با مردنه ایون بچه ها کردمد

دنیا هر لحظه  "ندارم. به تو چون من دیگر اعتمادی  ،پرستشو خصوصی نداریم 

بیشتر روی سرم آوار می شد و فرو می ریخت. ناخودآگاه دانه های اشک روی 

گونه هایم افتادند و چانه ام از شدت بغض لرزید. ماهور زیر لب گفت: فربد... اینقدر 

فربد همیشگی من امروز اینجا  "را اذیت نکن. قصد او فقط نجات تو بود.  پرستش

خواستم که  پرستشد سر ماهور فریاد کشید و گفت: من از نبود چون این فرب

من به فکر نجاتم افتاده است؟ بدون اجازه و مشورت با  پرستشنجاتم بدهد؟ چرا 

کار کنید من اینجا من نجات پیدا کرده ام؟ اگر شما یک ثانیه بدون حقوق  حاال

طرات اشک اینبار ق "ندارد.  پرستششما و خودم را می کشم. بدهی من ربطی به 

هم  به سرمد نگاه کردم. او عمق وجودم جوشیدند و از چشم هایم پایین افتادند،از

پیشانیش  هد. بازهم ابرهای اخم آلود بخندینمی  لیوبه من چشم دوخته بود 

شته بودند. دردمند و بی پناه گفتم: خواهش می کنم چند ثانیه فرصت بده تا برگ
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او فقط با تکان سر حرفم را پذیرفت و  ". آقای سرمد با هم تنها صحبت کنیم

فربد با حرص  "ن راهنمایی کن. دوستان فربد و خودش را به بیرو ،گفت: بابا شکیبا

که م دهناجازه همین جا می مانم تا  ..من ایستاد و گفت: من نمی روم. آمد و کنار

م هسرمد  بااز اینکه مرا  "کشید. برای بیچارگی ما بشما دونفر نقشه ی دیگری 

سرمد نیم خیز شد و در حالیکه تلفن روی  .دلم بیشتر شکست ،دست می دانست

می گویم انتظامات شرکت بیایند و  ،ب فربداشت گفت: بسیار خُمیزش را بر می د

هزاد سریع به سوی فربد آمد و در حالیکه دست او را ب ". شان ببرنددتو را با خو

تا م. من انتظامات را درگیر کنیتیاجی نیست می کشید گفت: نه آقای سرمد. اح

 فربد را با خودم می برم. چند ثانیه ی دیگر 

 ربد تا لحظه ی آخر نگاههمه در یک چشم برهم زدن اتاق را ترک کردند ولی ف "

نداشت. حتی با اینکه پشتش به من بود باز هم بر  بر ش را از منسرخ و ناراحت

ر بسته شد سرمد گفت: بگو می گشت و به من نگاه می کرد. به محض اینکه د

به زحمت نگاهم را از رد پای نگاه فربد جدا کردم و در  "می شنوم.  ،پرستش

من می توانم به جای حالیکه به وسعت تمام صورتم اشک می ریختم گفتم: 
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 شسرمد دستمالی از جای دستمالی روی میز "؟ کنمدوستانم اینجا بمانم و کار 

برای دادن آن به من نیم خیز شد و آهسته گفت: گریه نکن... من حالم از  کند،

م قسم می و مادر پدررد. باید روزی که مرا به خاک گریه و زاری به هم میخو

نباید  ،دوستانت فکر می کردی. وقتی که گفتم تو را نمی بخشم عاقبت به ،دادی

اتی که اینقدر سمج و زبان دنبالم راه میافتادی و تعقیبم می کردی. من از موجود

دیگر از  ،مه ارا تسویه کرد . حاال هم که بدهی فربد عزیزتمتنفرمنفهم هستند 

اصال  را تمام نکنی،اشک ریختن ی دیگر  هدقیق یکجانم چه می خواهی؟ اگر تا 

در  این مرد پر از کینه و دشمنی بود.چقدر  ". به حرف هایت گوش نمی دهم

 گریه خفهنگرفت. اگر از پس د و تاوانش را مرتکب شنمی شد اشتباهی حضورش 

. با حرص دستمال را از دستش گرفتم، باز آرامش به سراغم نمی آمد ،می شدم

روی میزش  به شانه اش خورد و دم. دستمالمچاله کردم و به سویش پرتاب کر

چیزی نگفت.  امابعد به من نگاه کرد  ،اول به دستمال هو کوبند گینخشم افتاد، او

تاب این دستمال چه بالیی سرم  می آوری؟ از جایم بلند شدم و گفتم: به خاطر پر

شاید همین دستمال ی؟ دهمی  شکنجهو دوستانم را  منهم  این دستمالبه خاطر
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از حالم من فربد را به خاک سیاه بنشانی؟ دلیل خوبی باشد تا برای هزارمین بار 

عقده های حل نشده توی وجودت  یقدرن به چو ،به هم می خوردآدمی مثل تو 

هزاران بار  به خاطر هر کدام از اشتباهات غیر عمد من انبار کرده ای که می توانی

خوش به  تو به خواسته ات رسیده ای...  اینکه یعنی نم هایگریه  تنبیهم کنی.

به آرزوهایت برسی و مرا به خاطر  ،حالت که توانستی با قدرت اموال و دارایی ات

نمی خواهی  عذر بابت هیچ خطاییاز تو  از این به بعد. تم تنبیه کنیاتمام اشتباه

منتظر می مانم تا  چون لیاقت عذر خواهی شنیدن را نداری. از این به بعد کنم،

می کردم که در حقم لطف  انتقامت را بگیری و خیالت راحت شود. دیروز فکر

نمی  ،بپذیریرا  قصد داری دوستی ام کرده ای و با پرداخت بدهی فربد و پدرش

او صاف و دست به سینه  ". و فقط به آزار دادن فربد فکر می کنیتدانستم که 

به فکر فرو رفته بود. بدون آنکه نگاهم  . اخم هایش ناپدید شدند،سرجایش نشست

من و تو با هم دوست اصال برایم مهم نیست.  مورد من...طرز فکرت در کند گفت: 

نیستیم که از من توقع داری اینهمه پول را به بهانه ی رفاقت به فربد ببخشم. 

طرف حساب من توی این معامله دیروز من و تو با هم یک معامله انجام دادیم، 
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، دادمحرف تو حساب کردم و به فربد و پدرش پول قرض من روی ی. بودفقط تو 

چون فربد و پدرش اصال برایم اهمیتی ندارند که بخواهم نجاتشان بدهم و یا حتی 

  ، حاال هم پولم را از تو پس می گیرم.یک ثانیه از وقتم را برایشان هدر بدهم

مرا به جای تمام دوستانم پس شدت گرفت و گفتم:  ،گریه ام با درد و بغض "

نگاه خیره  "ار می کنم و حقوق نمی گیرم. اینجا نگه دار. من به جای تمام آنها ک

امش آن برعکس اش به یک نقطه مانده بود و با صدایی که باز آرام شده بود و آر

چه کارهایی می توانی انجام  خشم او بود گفت: بقیه ی مردم نشان دهنده ی

نمی دانم اینهمه اشک و بغض و درد را از کجا آورده بودم. از اینکه فربد  "؟ بدهی

سرمد  کیارشو یا از اینکه فرصت داده بودم تا  ؟ناراحت کرده بودم غمگین بودم را

غم دچار شده بودم؟ صورتم را توی دستانم گرفتم و در  دهد به اینمرا فریب ب

تو بخواهی برایت انجام  که دم گفتم: هرکاریکرمی هق حالیکه از شدت گریه هق 

شت تا کمی آرام شدم و توانستم صدایش را نشنیدم. چند دقیقه ای گذ "می دهم. 

. او نشسته بود و مرا نگاه می کرد... به محض اینکه از صورتم بردارمدستانم را 

ش تالقی کرد سرش را پایین انداخت و در حالیکه با کاغذهای ننگاهم با چشما



فالوده زغال اخته فصل هفتم                                                                                                                       

364 
 

خوب به حرفهایم  گفت: اگر گریه هایت تمام شدند، روی میزش سر و کله می زد

جا انجام بدهی. توانایی اش را نفر را یک الی هفت رایم کار شش گوش بده. باید ب

او گفت:  "قوی هستم. توانمند و  ،زیر لب گفتم: من مثل ده مرد کاری "داری؟ 

با وحشت گفتم: باید به  "... و خانه ام می شوینظافت چی  ب آشپز وبسیار خُ

اخمی کرد و گفت:  " از دوستانم هم چنین کارهایی می خواستی؟  خانه ات بیایم؟

 "شاید حتی الزم می شد گاهی اوقات دوستانت کفش هایم را هم واکس بزنند. 

دلم می خواست خرخره اش  را بگیرم و او را از روی زمین محو کنم. اما فقط 

مثل یک راننده ی دقیق و وقت شناس مرا به سکوت کردم و او ادامه داد و گفت: 

تو به خانه ام  ،ساعت هایی که من اینجا هستم اینجا می آوری و تا قبل از ظهر

بر می  راس ساعت دوازده می روی و کارهای خانه را انجام میدهی. بعد دوباره

توی  بعد همراه من .بری و بر می گردانیمی  نمرا برای ناهار به رستوراگردی و 

هر وقت هم جلسه ای بیرون از اینجا  .کار می کنی ،بخش طراحی وبسایت و تیزر

یی و توی تمام آیمداشته باشم تو مثل یک منشی دقیق و حرفه ای همراهم 

مثل مشکل پروژه ی آن خانم داشت. اگر هم به مشکلی خواهی قرارهایم حضور 
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از  بعدغروب هم م باید نقش نامزدی دلسوز و وفادار را برایم بازی کنی. دخورها بر

ده ی شرکت را اگردی و کارهای عقب افتمیبر  انه ام رساندی بازمرا به خاینکه 

امر و به قدری این او "؟ بر بیاییاینهمه کار از پس دهی. می توانی می انجام 

برایم شرح داد که دلم می خواست فرار کنم، بروم و  دستورات را با اخم و تند

به  س گفتم: آقای سرمداز اینجا برویم. با تردست تمام دوستانم را بگیرم و با هم 

من ثابت کرده ای که هیچ کدام از حرف ها و دستوراتت را بدون نقشه ی قبلی 

باز به دوستانم  قبول کنمانجام نمی دهی. چطور مطمئن باشم که اگر این کارها را 

با حرص تلفن روی میزش را برداشت و با فشار  "ی؟ برای کار بی مزد فشار نمیآور

شش قرارداد کاری برایش بیاورد. یک دقیقه  تا دستور داد یک نفریک دکمه به 

سراسیمه چند  ،بیرون دفتر او می نشستهمان خانم مهربانی که نگذشت که هم 

رو به من کرد و خیلی  سرمدو رفت.  کار او گذاشت روی میز ،پوشه برایش آورد

من ت کنم. دلت خواست می توانی به بانباید چیزی را به تو ثجدی گفت: من 

دلت هم نخواست می توانم دوستانت را صدا کنم تا هر کدام قرارداد  ،اعتماد کنی

خودکاری از  " !همکاری مخصوص به خودشان را امضاء کنند. تصمیمت را بگیر
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شیطان باید برای آموزش نکات روی میز برداشتم و بدون نگاه کردن به او گفتم: 

او  "اردادها را بده تا امضاء کنم. . قرپیش تو درس بگیرد ،آزار و اذیت خلق خدا

روی تمام این قرار داد ها می نویسم برای چه کاری امضاء می شوند، تو و گفت: 

سفته هایی معادل بدهی  بعد تواین قرار دادها را امضاء می کنیم. با هم من هر دو 

 آنوقت می توانی کارت را شروعو  امضاء می کنیبرایم  ،ر از جانتدوست عزیزت

 کنی. 

از  برای امضای سفته چاره ای نداشتم. یک لحظه با خودم فکر کردم که باید "

عمو اجازه بگیرم، چون من که اموالی معادل چهارصدمیلیون نداشتم و در صورت 

باید از اموال عمو مایه می گذاشتم.  ،سرپیچی از اوامر این مردک کینه ای و دیوانه

ه عمو را اینقدر درگیر خودم و گرفتاری هایم بعد پشیمان شدم، انصاف نبود ک اما

مجبور می شوم به زندان  ،بخواهد از سفته هایم استفاده کندسرمد اگر روزی کنم. 

 نکه کاری به جز پذیرفت هم فعالبروم ولی به هیچ عنوان عمو را درگیر نمی کنم. 

پس باید بدون نگران کردن  .خواسته های این مردک از دستم بر نمی آمد

اینبار من با زیر چشمی به او نگاه کردم، دوستانم را نجات می دادم.  جاویدم،وعم
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گفتم: کشتن تو و پرداخت دیه ات برایم راحت تر  اما بسیار خشمگین صدایی آرام

کسی که دلش می خواهد گردنت د. هنوز می خواهی با و ارزان تر تمام خواهد ش

رد و از زیر دندان های قفل شده پوزخندش دیوانه ام می ک "را بشکند کار کنی؟ 

 اش گفت: اتفاقا چون می دانم که به خونم تشنه هستی می خواهم چنین بالیی

با من مهربان باشد خوشم نمی آید. من رفتارشان سرت بیاورم. از کسانی که  به

چون کسی که دشمنم است نمی تواند برایم دل بسوزاند.  ،عاشق دشمنانم هستم

من هم به شیوه ی خودش پوزخندی زدم و گفتم: اتفاقا من خیلی دلم برایت  "

می سوزد چون آدم بیچاره ای هستی. اگر می خواهی می توانی برای این دل 

پوشه هایی را که منشی اش آورده بود را  "سوزی ام هم کینه به دل بگیری. 

به جانش بریزم گفتم: نگاهم شتم و در حالیکه سعی می کردم تمام نفرتم را با بردا

، روی کشیدبا چشم غره ای خشن پوشه را از دستم  "کجا را باید امضاء کنم؟ 

و من امضایش کردم.  انداختکاغذ های داخل پوشه نوشت خدمه و آنرا مقابلم 

ضاء کردم. روی قرارداد بعدی پوشه ی بعدی را باز کرد و نوشت راننده، آنرا هم ام

هم مقابلم را منشی  طراح وبسایت، بعد هم قرارداد طراح تیزر، آشپز ونوشت 
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را تقریبا مقابلش پرت کردم و گفتم: مراقب  هاگذشت و امضاء کردم. قرار داد

زوی مردن و رسیدن تو را به آر خیلی دوست دارم باش. غذاهایی که برایت می پزم

زش به طرفم طوری از روی می بلند شد و با این حرفم "نم. رسابه خانواده ات ب

 اما ،را باال می آورد می توانست توی دهانم بکوباد هجوم آورد که اگر دستش

تندت  حرکتی نکرد و فقط با نفس های بریده گفت: کاری نکن که به خاطر زبان

را نیست  تمی توانم تو و آن فربد متکان انگشت باز بیچاره شود. من بافربد عزیزت 

دیگر از او و کارهایش نمی ترسیدم یک قدم  "و نابود کنم. پس مرا تهدید نکن. 

 کوچک به او نزدیک شدم. فاصله ی مان فقط یک نفس شد... چرا فکر می کردم

هم می لحظه حالم از او و تمام وجودش ب در حالیکه در این ؟چشم هایش زیباست

ذات او به قدری زشت بود که زیبایی چهره  و قیافه نیست. ظاهر د. زیبایی بهخور

از نفس کشیدن کنار گوشش گفتم: فراموش تر . آهسته می کرداش را هم نابود 

من کاری نکن که تو هم نکن که من یک زن هستم و تو از زن ها وحشت داری... 

با استفاده از همین قدرت زنانه ام بالیی بر سرت بیاورم که حتی نتوانی از جایت 

برای اینقدر وحشت دارد نباید هم ش اآدمی مثل تو که حتی از سایه بلند شوی. 
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خودش دشمن تراشی کند. از این به بعد به هیچ عنوان به جز مسائل کاری با من 

خیلی دیوانه هستم آقای سرمد. صحبت نکن. چون من صد برابر تو کینه ای و 

برای اولین بار با تردید نگاهم کردم و لبهایش را به قدری  "مراقب خودت باش... 

عقب نرفتم که خودش تصمیم  آنقدرابی از آنها بیرون نیامد. روی هم فشرد که جو

بی رمق و خسته از این همه جنگ و گرفت عقب برود و روی صندلیش بنشیند. 

نمی خواهم به آنها  ،نتظاماتت بگو دوستانم را از شرکت بیرون کنندبه ادعوا گفتم: 

 توضیحی بدهم و یا کاری کنم که دلشان به حالم بسوزد. حاال دیگر این جنگ

دوباره دستش به سمت  "میان من و تواست... به وجود آنها احتیاجی نیست.  فقط

دستور داد  ند. بعدا از شرکت بیرون کنتلفن روی میز رفت و دستور داد بچه ها ر

د. سرو صدای بچه ها را از بیرون اتاق می نچهارصد میلیون سفته به اتاقش بیاور

زیاد طول نکشید که صداها از بین رفت، واقعا بچه ها را بیرون کرده  اماشنیدم 

د نخواهد مرا سرزنش کند. من بودند؟ امیدوارم حاال دیگر فربد مرا ببخشد و بهزا

مخصوصا این بردگی را اصال نمی توانم تحمل کنم.  ...منها متنفرکارکردن بدون آاز 

خانم مهربان که حاال مطمئن بودم که منشی سرمد  چند دقیقه ای گذشت تا
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به اتاق برگشت و آهسته گفت: آقای سرمد کسانی که  مثل موشی ترسیده است،

ه خواسته دستور دادید را بیرون کردیم... این هم چهارصد میلیون سفته ی بانکی ک

سرمد سفته ها را گرفت و به من گفت: هزینه ی خرید این سفته ها هم  "بودید. 

 به چهارصد میلیون بدهی ات اضافه می شود خانم سبحانی. بیا و آنها را هم امضاء

اندوز را یا غناعت پر کند یا  لچشم تنگ ما: گفتمبا نفرت زیر لب  "کن. 

توی این شرکت م که بابت نفس کشیدناصال برایم فرقی نمی کند ... خاک گور

ی. گیر. حتی می توانی چهارصد میلیون را چند برابر پس بطلبت اضافه کنیهم به 

 وقتی یکی از ما دو نفر بمیرد این بدهی هم همراهمان خاک خواهد شد. 

و خودکار  منشی او با تعجب نگاهم می کرد و من تمام سفته ها را امضا کردم "

شتی سرمد به پ "کنم؟ را روی میز سرمد انداختم و گفتم: حاال باید چه کار ب

حلقه ای وای... صندلیش تکیه داد، انگشتان بلند و کشیده اش را در هم گره کرد. 

وان نمی توانستم ام توی انگشت دست چپش بود. این حرکت او را به هیچ عن

زیاده خواهی او به اندازه ای بود که نه  تحمل کنم. چرا حلقه ام را پس نمی داد؟

دیگر  تنها مرا برده ی خودش کرده بود بلکه حلقه ام را هم دزدیده بود. واقعا
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که با حلقه ی من  اجازه داده بود به او م، چه کسینداشتکارهای او را  تحمل

؟ دستم را دراز کردم و گفتم: حلقه ام را پس بده. فکر نکنم اینطرف و آنطرف برود

 نگاهی به منشی اش انداخت "اجازه داده باشم که آنرا برای همیشه داشته باشی. 

و گفت: لطفا برو و سوییچ  که حاال بیشتر با ترس و وحشت ما را نگاه می کرد

 ماشین و کلید های خانه را برایم بیاور. 

به محض اینکه منشی اش رفت بی خیال و خونسرد رو به من گفت: با این  "

خواهی؟ را ب حلقه اتر پررو هستی که اینقدهم  سنگینی که به من داری بازبدهی 

م را انگشتر ی به حلقه ام دارد؟ آقای سرمد... توبا تعجب گفتم: بدهی چه ربط "

ی هست به قدری پول دار تو که شکر خدا .یه بودگرفتقرض برای کار دیگری از من 

رای خودت یک حلقه ی قشنگ بزودتر  پس چرا ،که نمی دانی با آن چه کار کنی

او دستش را باال آورد و  "ی؟ لطفا حلقه ی مرا پس بده. قیمت نمیخرو گران 

. بازهم خوشحال شده بود و با حلقه ام را نگاه کرد، بعد نگاهی به من انداخت

گفت: هنوز چند دقیقه از آن شعری که خواندی و گفتی چشم تنگ مرا یا  لبخند

من درست متوجه شدی ی دانم چی، نگذشته است. اک گور پر می کند یا نمخ
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برابر  چندمی توانم که ولی مگر خودت نگفتی  ،واقعا آدم مال اندوزی هستم

 نمی توانی از این حلقه پس حاال چه شده است که  ؟چهارصد میلیون را پس بگیرم

 آنوقت می توانی حلقه ات را هم پس بگیری. ،بگذری؟ هروقت بدهی ات تسویه شد

می فکر ن این حلقه ی مردانه که به درد تو نمی خورد، خودت آنرا خریده ای؟تازه 

 گرفتن حلقهبرای د، به قول خودت باش هادهدیه د کنم کسی حلقه ی مردانه به تو

مطمئنا به خاطر ترشیدگی  . پسنیستی یجذاب و پیشنهاد ازدواج شنیدن اصال آدم

ا برای چه کسی خریده آنردرست می گویم؟  ،خریده ایاین حلقه را خودت  ،زیاد

خریده ای که دیگر امیدی به ازدواج با او نداشته  تای؟ اگر برای یکی از دوستان

 را هم در آغوش چون تا تو بدهی ات را با من تسویه کنی او بچه ی دومش ،باش

برای این را ؟ یاخریده  این حلقه را برای کدامشان بگو ببینم د. حاالمی گیر

او انتخاب ؟ خریده ای دارد ای درشت و خیلی ورزشکارانه هیکل سهراب عابدی که

شاید هم برای بهزاد نفیسی که قامت البته  بدی نیست و خوش قیافه است.

ولی فکر کنم که او خودش نامزد دارد و ی؟ شابمتوسطی دارد این حلقه را خریده 

نگو که این حلقه را برای فربد  ...پرستشای وای در ضمن اصال هم به تو نمی آید. 
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چون فربد لوس تر و بچه تر از آن است که بتواند زن نا امیدم نکن.  !خریده ای

 دلم برایت سوخت، بدهی؟ خودت پیشنهاد ازدواجکه خریده ای حلقه  بگیرد.

به قدری  خودش می گفت و خودش هم می خندید، ". پرستشی اخیلی بیچاره 

از شدت  تا چند دقیقه ی دیگر حس می کردم خویشتن داری کرده بودم که

حلقه ام را از من دزدیده بود و  .رگ های توی مغزم پاره می شوند ،حرص و فشار

دیگر طاقت نیاوردم و با فریادی فرو خورده پاهایم را زمین مسخره ام هم می کرد. 

 کوباندم. دستانم را مشت کردم و به خاطر اینکه جلوی خودم را بگیرم و به او

قبت خوبی م و گفتم: با این کارهایت عانکنم چند مشت به ران پایم کوبید حمله

پس  ،اندازه ای دارد هم قای سرمد. صبر و طاقت مندر انتظارت نخواهد بود آ

این جنگ پایانی جز کشته شدن تو به  کنی. کالفهسعی نکن مرا بیش تر از این 

با صدایی  را در می آورد که حرص طرف مقابل فقط هنگامی " دستان من ندارد.

بین موهای لعنتی و خوش حالتش ، انگشتانش را با حلقه ام در بلند می خندید

 .پس اینقدر مرا تهدید نکن ،و گفت: این اتاق دوربین و میکروفون دارد فرو برد

منشی اش  "سرم بیاید پای تو گیر خواهد بود خانم عزیز.  کهچون هر بالیی 
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دوباره برگشت و من به قدری از سرمد می ترسیدم که با وحشت به دیوارهای 

. حاال دیگر مطمئن بودم که هر تا دوربین ها را پیدا کنم کردممی اتاقش نگاه 

را  شهربالیی که می خواهد سر خودش بیاورد و تقصیروقت اراده کند می تواند 

سرمد کلید ها را به د و رفت. گردن من بیاندازد. منشی دو دسته کلید به او دابه 

. پس فعال برو به طرفم انداخت و گفت: امروز خانه ام تمیز است و غذا هم دارم

چون  ،یک دنیا کار برای انجام دادن داریامروز  کارهای شرکت رسیدگی کن.

بچه های طراحی وبسایت را به مرخصی  تصمیم گرفتمخیلی ناگهانی همین حاال 

 هی. هر گونه اشتباهی توی کارآنها را انجام بد هایکار تمامبفرستم و تو باید 

می کنی. پس  اصالحرا خودت تا صبح اینجا می مانی و آنوبسایت ها رخ بدهد 

 هم ی وگند زدن به پروژه های من فکر نکن. این سفته هایتکار اصال به خراب

از دهی، من بهر وقت که کارت را اشتباه انجام  ،توی گاو صندوق من می مانند

تحمل اینهمه مصیبت برای شانه های من بیش از  "کنم.  می آنها سوء استفاده

اندازه سنگین و ویران کننده بود. کلیدها را برداشتم و بدون هیچ حرف دیگری از 

دفترش خارج شدم. تنها کسی که بیرون اتاق به انتظارم نشسته بود آقای شکیبا 
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بودم که از دیدن آقای شکیبا به اندازه بود. برای اولین بار به قدری سختی کشیده 

م خوشحال شدم. با بغض به طرف او رفتم و او از جایش بلند دیجاوی دیدن عمو

چه تصمیمی گرفته  کیارشجان چه شده است دخترم؟  پرستششد و گفت: 

اگر گریه نمی کردم مطمئنا خفه  "است؟ چرا بچه ها را از شرکت بیرون کرد؟ 

نمی خواستم گریه کنم و خبر این بیچارگی ام به فربد برسد. بغضم  امامی شدم 

را با درد فرو دادم و گفتم: دیگر خطری شما و یا فربد را تهدید نمی کند. حتی 

فکر می  "الزم نیست بچه ها به خاطر شما و فربد اینجا بدون حقوق کار کنند. 

تباه می کردم چون ولی اش .خوشحال می شود ،کردم مثل همیشه از نجات یافتن

اینبار خوشحال نشد و غمگین سرش را پایین انداخت و روی اولین صندلی نشست 

 کیارشو گفت: فربد از شنیدن این خبر دیوانه می شود... چه کارهایی باید برای 

اشک هایم بدون اجازه  "انجام بدهی؟  باید کارهای شرکتش راانجام بدهی؟ فقط 

دستم را به او نشان دادم و گفتم: نه... باید خانه اش  پایین افتادند، کلیدهای توی

حتی برایش غذا منشی اش باشم و  ، بیرون از اینجارا تمیز کنم، رانندگی کنم

بپزم. وقتهای آزادم را هم باید کارهای عقب افتاده ی شرکت را سر و سامان بدهم. 
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گفت: چرا قبول ید و دستی به صورتش کش ،شد آقای شکیبا واقعا برایم ناراحت "

من خودم می روم  ،زودتر از اینجا بروکه اینقدر توانایی نداری.  ؟ توکردی دخترم

و او را راضی می کنم تا دست از سر تو بردارد. خانه هایم را می فروشم و پول او 

می دهم. اگرتو اینجا بمانی و این کارهای سخت را انجام بدهی من نمی پس را 

. زودتر برو تا من ببینم چه جان پرستشت نگاه کنم چشم های عمویتوانم توی 

اینقدر بدخشم و بد قلق نیست همیشه  کیارشخاکی می توانم برسرم بریزم. 

 بدهم. پس ، حتما اجازه می دهد خانه ام را بفروشم و بدهی ام را به اوپرستش

کنارش نشستم و با عجز و بی رمق گفتم: دیگر فایده ای ندارد برایش چهارصد  " 

آقای  شما و بچه ها بردارد م تا دست از سر فربد،میلیون سفته ی بانکی امضاء کرد

ی؟ بدهی ه اچه کار کرد پرستشپرید و گفت: ای وای او رنگ از رخسار  ". شکیبا

سفته امضاء کرده ای دخترجان؟  کیارشمن به تو چه ربطی داشت که برای 

اشک هایم را پاک کردم و گفتم: عموی من بخشنده تر  "عمویت مرا نمی بخشد. 

 هرگزبدون حقوق کار می کردند فربد از این حرف هاست، ولی اگر بچه ها اینجا 

آنها بدون پول چون  ،نمی بخشید. من مجبور بودم که بچه ها را نجات بدهم مرا
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توی  کیارشبرگشت و گفت: آقای شکیبا به طرفم  ". و حقوق زنده نمی ماندند

ممکن  ،مسائل مالی به هیچ عنوان شوخی ندارد و با کوچکترین کوتاهی از طرف تو

است که سفته هایت را اجرا بگذارد. عمویت می داند که چنین کاری انجام داده 

با وحشت نگاهش کردم، توی همین چند وقت خیلی پیر و شکسته شده  "ای؟ 

 اماموی سیاه روی سرش نداشت. همسن عمو جاویدم بود رشته بود. تقریبا دیگر 

بیماری خانم شکیبا و کارهای گره خورده ی فربد او را نسبت به عمو فوق العاده 

حیف  داشت ولی نسبتا سبزهبیشتر شکسته کرده بود. مثل فربد پوستی گندمی و 

نشی چشم های مهربان فربد توی صورت او نبود. خواستم جوابش را بدهم که م که

زودتر به هرچه سرمد آمد و گفت: خانم سبحانی، آقای سرمد دستور داده اند که 

بخش وبسایت بروید و کارتان را شروع کنید. آقای سرمد کارمندان بخش وبسایت 

با تکان سر حرف  "را امروز مرخص کرده اند و یک دنیا کار باقی مانده است. 

 جاویدمسرمد گفتم: شب با عمومنشی سرمد را پذیرفتم. بلند شدم و به آقای 

م را به خوبی انجام بدهم هایصحبت می کنم، نگران من نباشید سعی می کنم کار

آقای شکیبا هم همراه من  "ناراحت نکنم. بیشتر از این تا پسرخوانده ی شما را 
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د. آتش می زنرا  کیارشبلند شد و گفت: با فربد چه کار می کنی؟ او خودش و یا 

فربد بگویید  باز بغض گلویم را فشرد و گفتم: به "م می کنی؟ او را چطور آرا

مرده است و دیگر الزم نیست نگران بقیه ی بچه ها باشد. من باید بروم...  پرستش

همین امروز  ،پرستشآقای شکیبا چند قدم به دنبالم آمد و گفت: ناراحت نباش  "

خانه هایم را برای فروش می گذارم و تو را از این وضعیت نجات می دهم دخترم. 

برای نجات من کاری انجام  ه کردم و گفتم: خواهش می کنمبا غم به او نگا "

ین به شما و فربد بدهم. بروید چون دیگر چیزی ندارم که برای پرداخت دِ ،ندهید

 "آیم. ا بر میهاز پس این گرفتاری د. من خودم و همراه فربد به زندگی تان برسی

م. حجم سکوت و خلوت اتاق حالم رفت اتاق وسیع طراحی وبسایت به با درد و غصه

را بدتر کرد. پشت یکی از میزهای بزرگ و کامپیوتر آخرین مدل و فوق مدرن 

طراحی وبسایت نشستم، سرم را روی میز گذاشتم و با صدای بلند گریه کردم. 

به خاطر حرف باید به من چه ربطی داشت که توی این گرفتاری بیافتم؟ چرا  واقعا

م؟ جواب عموی بیچاره ام را چه می ن وضعیت می کردیدیگران خودم را درگیر ا

به  باید ،دادم؟ اگر از پس اینهمه کار برنیایم و سرمد سفته هایم را اجرا بگذارد
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ند دقیقه بیشتر نتوانستم گریه به جانم ریخت. چ زندان بروم... ترس و غم باهم

کنم چون یکی از خانم هایی که توی شرکت کار می کرد برای توضیح کارها به 

دم. یک دنیا کارم را شروع می کرسراغم آمد. وقت غم خوردن هم نداشتم و باید 

زیاد باعث شد تا برای پروژه را باید به تنهایی برای امروز انجام می دادم. کار 

مصیبت هایم فکر نکنم و فقط با تمام سرعت و دقتی که در  چندین ساعت به

صدای  ،خودم سراغ داشتم مشغول به کار شدم. اصال متوجه ی گذران وقت نشدم

ن آقای سرمد تلفن روی میز تمرکزم را به هم ریخت و تلفن را برداشتم. برای برد

ناهارش پر  احضار شده بودم. امیدوارمکوفتی اش  ناهار بلعیدن جهت ،به رستوران

پارکینگ  به م مارمولک بشود و همین امروز بمیرد... سریع بلند شدم واز زهر دُ

، اما کار با ماشین اتوماتیک را رفتم، سوار ماشین بزرگ و سیاه رنگ سرمد شدم

حالت غیر ماشین را به  ،با کمک گرفتن از راننده ی آشنای قبلی و بلد نبودم

چند دقیقه بیشتر طول نکشید ف فرمایی او شدم. منتظر تشری اتوماتیک در آوردم و

گفت: مرا به همان  بی حوصله و عصبی که او آمد و در عقب را باز کرد و سوار شد.

 رستورانی که خوب می شناسی ببر. 
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آینه ی ماشین را طوری تنظیم کردم که به هیچ عنوان او را نبینم. ماشین را به  "

شدم. نگاهم به آینه افتاد و فربد و بقیه ی حرکت در آوردم و از پارکینگ خارج  

بچه ها را دیدم که روی جدول جلوی در شرکت نشسته بودند. دلم برایشان ضعف 

رفت، مثل اینکه می خواستم تمرین شمردن بکنم، سرعت ماشین را کم کردم و 

پنجمین  و... فربد چهار ، شیرینسه ، ماهوردو ، سهراب یک آنها را شمردم... بهزاد

روی جدول خیابان  ،با هم به ردیف بود. هر پنج دوست عزیزتر از جانم اینجا نفر

ت دنده عقب بگیرم و نشسته بودند. هر پنج نفرشان اینجا بودند. دلم می خواس

در آغوش بکشم. چرا نمی رفتند و به زندگی شان نمی آنها را تک به تک بروم 

صدا از گونه ام سرخوردند.  رسیدند؟ باز هم بغض گلویم را فشرد و قطرات اشک بی

صدای سرمد آزارم داد و گفت: با این سرعت من تا فردا هم به رستوران نمی رسم، 

که تو و دوستانت باعث  رسیدگی کنم برگردم و به کارهایی زودترتند برو... باید 

 وسطصدای او نمک روی زخم های دردناک من شد.  "ه اید. عقب افتادن آنها شد

اسیر شده  بیرحم این مردک یر افتاده بودم و در دستانگ ،باین ماجرای عجی

 خیال، مبود ندیده سرمد لعنتی کیارشتر از هیچکس را سنگدل تا به حال بودم. 
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 ،نبردهبازی را می کرد تمام این بازی را با اسارت من برده است. خبر نداشت که او 

کاش راه حلی ای م. ا هتمام آینده ام را باختم که خیلی غریبانه فقط این من بود

تم که به تا کمی آرام شوم؟ دلتنگ دوستانم و عمو بودم. حال کسی را داشبود 

. آرام و بی صدا تا مقصد استو از خانواده اش جدا مانده  زور به بردگی گرفته شده

خیالم راحت شد و با صدای  ،گریه کردم. وقتی سرمد برای ناهار خوردن پیاده شد

بلند گریستم. وقتی برگشت باز هق هق هایم را پنهان کردم. اینقدر حرص خورده 

قوی نگه دارم.  یه ام رابود ولی سعی می کردم روحبودم که جسمم ویران شده 

دلم می خواست ها روی جدول نشسته بودند.  هنوز بچه به شرکت برگشتیم،وقتی 

نی در بیاورم. اما سرمد با تحکم گفت: تا قبل از ساعت هفت بروم و آنها را از نگرا

تایید و باید آنها را  فرداسپرده ام را برایم ایمیل کن. امروز به تو  پروژه هایی که

 . برای ارائه آماده کنم

اتاق وبسایت  بدون اینکه جوابی برای گفتن داشته باشم رفتم و خودم را توی "

چقدر غمگین و  کار کردم که از یاد بردم درگیر ازندانی کردم. به قدری خودم ر

یختم و تنها شده ام. باید فراموش می کردم که برای اولین بار اینهمه اشک ر
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تلفن که زنگ  ...برایم گذشتچطور زمان  هیچکس دلداری ام نداد. نفهمیدم که

 را پروژه ها نیایم بیرون آورد،از طرف آقای سرمد پروژه ها را می خواست مرا از د

برای خروج از این شرکت خراب  . باید او را به خانه می رساندم،برایش فرستادم

 و شده و دیدن دوستانم لحظه شماری می کردم. از پارکینگ که بیرون آمدم

هرچه گشتم دوستانم را ندیدم. غمی عظیم تر از غم تمام روز به دلم نشست. 

صدای آزار دهنده ی سرمد مغزم را سوراخ کرد و با تمسخر گفت: دوستانت شب 

ارزش امضا کردن سفته های اصال نشده تو را فراموش کرده اند. چنین دوستانی 

اما هیچ نیرو و قدرتی در  خواستم جوابش را بدهم " نداشتند.چهارصد میلیونی را 

هم ادامه دادم، بازهم تمام مسیر را خودم نمی دیدم. پس سکوت کردم و به را

امشب الزم گفت:  رفتن و را به خانه اش رساندم. وقتباالخره ا ات اشک ریختم

نیست برای اضافه کاری به شرکت برگردی ولی خیال نکن شبهای دیگر هم می 

بگذار و  ام ماشین را توی پارکینگ خانهات بروی. توانی به این زودی به خانه 

حتی  "همین جا منتظرم باش تا مرا به شرکت ببری.  ،هفتساعت راس صبح 

 ه بودماشین را همانجا که دستور دادبرایش آرزوی مرگ کنم.  دیگر توان نداشتم
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 پارک کردم و به طرف خانه ی عمو جاویدم به راه افتادم. بعد از اینهمه مصیبت

حس می کردم باالخره به خانه رسیدم.  آغوش عمویم احتیاج داشتم،به فقط 

در را که باز کردم مثل اینکه خدا برایم معجزه سالهاست که از خانه دور مانده ام. 

توی حیاط نشسته بودند. اصال حالم را  مام دوستانم به غیر از فربد کرده بود. ت

شیرین و ماهور رساندم و توی آغوش آنها افتادم. به نمی فهمیدم فقط خودم را 

. عمو مرا از دخترها غصه خوردم و اشک ریختمبعد با تمام توانی که داشتم بازهم 

... چه بالیی سرت آمده است؟ گریه نکن و بگو چه شده پرستشجدا کرد و گفت: 

نشستم و با خجالت گفتم:  ی سرد حیاطبه زحمت روی یکی از صندلی ها "است. 

عمو اصال دلم نمی خواهد در مورد امروز حرفی بزنم. شما هم  به هیچ عنوان 

عمو کنارم و روی دسته ی صندلی فلزی حیاط نشست،  "چیزی از من نپرسید. 

سرم را در آغوش گرفت و گفت: بچه ها و آقای شکیبا همه چیز را برایم تعریف 

هم کنارم روی زانوانش بهزاد  "می شود.  ده اند. ناراحت نباش همه چیز درستکر

یان گریه در م "د... غصه نخور. نمی شو این روزها تمام پرستشنشست و گفت: 

من  ،و و فربد بودی؟ حق با تام گفتم: مرا به خاطر کتک کاری دیروز می بخش
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ین بهزاد هم بغض کرد و گفت: تو بهتر "بزرگی انجام می دهم.  همیشه اشتباهات

گریه نکن. حتی اگر دیروز سرم را هم می  یم،دوستی هستی که همه ی ما دار

گریه ام شدت گرفت و گفتم: من  "مرا ببخشی.  باید شکستی حق با تو بود و تو

من که کار و برنامه ی  نمی توانستم اجازه بدهم که زندگی شما به هم بریزد.

جای همه ی شما به م به همین خاطر قبول کردم که ندار برای آینده ام خاصی

شیرین کنارم خم شد و گفت: آقای شکیبا همه  "شرکت سرمد کار کنم. توی 

زیاد آنجا  مما نمی گذاری ،چیز را برای ما تعریف کرده است عزیزدلم... گریه نکن

ماهور هم اشک هایم را پاک کرد و گفت: آقای شکیبا خانه اش را می  "بمانی. 

گیرد دوست نازنینم.  د را می دهد و سفته های تو را پس میمفروشد و بدهی سر

بیشتر هق زدم و گفتم: نمی خواهم آقای شکیبا و فربد باز به خاطر من کاری  "

انجام بدهند. خواهش می کنم نگذارید آقای شکیبا به خاطر من خانه اش را 

تحمل اینهمه  حوصله یبفروشد. من خودم از پس مصیبت هایم بر میآیم. دیگر 

را بوسید و گفت: گریه نکن من خودم خانه را  عمو سرم "عذاب وجدان را ندارم. 

با وحشت به عمو نگاه کردم و  "می آورم.  می فروشم و تو را از آن شرکت بیرون
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برای سرمد کار  ، چند وقتش می کنم این خانه را نفروشخواهعمو... گفتم: نه 

 بدون آسیب رساندن ،و بعد با خیال راحت ، بدهی ها را تسویه می کنممی کنم

ایده ی  سهراب مقابلم ایستاد و گفت: "آیم. کسی از آن خراب شده بیرون میبه 

 و بیگاری بکش ی آن سرمد بی وجدانبرا به خاطر ما تو، است یخوب فوق العاده

همین  " .، خوش و خرم زندگی مان را می کنیمتو به کردن کمکبدون هم ما 

و بقیه برایم کافی بود تا جانی دوباره بگیرم، بغضم را فرو  سهراب نگرانی عمو و

به خاطر من بیمار شود و یا باز گفتم: اما من نمی خواهم آقای شکیبا  ودادم 

عمویم این خانه ی خوب و پر از خاطره را از دست بدهد. من خودم انتخاب کردم 

پس خودم هم می توانم از پس این شرایط بر  ،که برای سرمد سفته امضاء کنم

مسخره  انتخاب چنینبه خاطر ما شیرین گفت: اما تو مجبور شدی که  "بیایم. 

به شیرین زل زدم و در حالیکه  "اجازه بده کمکت کنیم.  پرستشی. داشته باش ای

با کف دست اشک هایم را پاک می کردم گفتم: پس شما هم به خاطر من به 

که . باور کنید م بر بیایمتز پس مشکالتان بروید و بگذارید خودم ا دنبال زندگی

خودتان را اسیر وام و فربد دیگر طاقت ندارم آقای شکیبا دعوایم کند و یا شما 
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و کارهای مسخره کنید. کمی به من فرصت بدهید تا از پس این مشکل بر  یبانک

اطر ما مثل یک راننده بهزاد کالفه و خسته گفت: یعنی می خواهی به خ "بیایم. 

خودم  ،خیلی محکم گفتم: بله "کارهای سرمد بی حیا را انجام بدهی؟  ،و خدمتکار

وبسایت  ،تمام این کارها را انجام بدهم. امروز به اندازه ی ده نفرکه می خواهم 

پس خواهش می کنم به خاطر  هنوز نمرده ام و حالم خوب است. اماطراحی کردم 

ب عمو شانه هایم را ماساژ داد و گفت: بسیار خُ "ندهید.  نجات من کاری انجام

یادت باشد هرجا  فقطآرام باش... هرچه تو بگویی ما همان کار را انجام می دهیم. 

که خسته شدی من یک مطب قدیمی و بدرد نخور دارم که مشتری های دست 

بفروشم نم مطب را من می توا ،به نقد زیادی دارد، اگر این خانه را دوست داری

ا هم خودم را توی آغوش عمو رها کردم و گفتم: من حتی مطب ر ". باباجانم

کارهای منشی  که زن عمو برایت دوست دارم، مطب مرا به یاد روزهایی می اندازد

را انجام می داد و من هم گوشه ای از مطب با عروسک هایم بازی می کردم... پس 

حرفم را نیمه  ،صدای زنگ در " .ی کنم به خاطر من چیزی را نفروشخواهش م

 بروم عمو بلند شد و گفت: سهراب جان لطفا در را باز کن. من همکاره گذاشت. 
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عمو به طرف  ". بیاورم، شاید که حالش بهتر شود پرستشبرای کمی آب و غذا 

ینجا بنشیند و منتظر طاقت نیاورد اسهراب گفت: فربد برگشته است. خانه رفت و 

بعد به  " ، برای همین رفت بیرون تا کمی قدم بزند.پرستش دبرگشت تو بمان

را نگاه می کردم. دلم نمی خواست بعد از اینهمه عمو رفتن  م،با غطرف در دوید. 

به خاطر  هم حاال خانه و زندگیش را ،سال که زحمت بزرگ کردن مرا کشیده بود

... پرستشخیلی بد است  حال فربدگفت:  کنار گوشممن از دست بدهد. شیرین 

نگاهم را از  "با او بد رفتاری نکن. هرچه گفت جوابش را نده و خواهش می کنم 

ت نمی توانم با او بد هیچ وق زیر لب گفتم: منمسیر عبور عموجاویدم گرفتم و 

دلش می خواهد به من بگوید و بعد هم قهر که او می تواند هرچه  امارفتاری کنم. 

 کند. 

بدون سالم کردن و دلداری  ما پیوست. مقابلم ایستاد و فربد همراه با سهراب به "

را قبول می کردی. او که دستش  کیارش... نباید شروط پرستشگفت:  دادن به من،

به جایی بند نبود. وام را تسویه کرده بودیم و او هیچ مدرکی از ما نداشت که 

و عضو تیم چرا اینقدر راحت کیارش را انتخاب کردی بخواهد اذیت مان کند. 
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را فراموش کردم. بازهم خیلی  مصیبت هایمتمام  " ؟اشتباهی شدی پرستش

کار مرا بی ارزش می کرد و اصال برایش مهم نبود که به من تهمت می زد،  ،راحت

م. دیگر من به خاطر او وخانواده اش توی چه منجالب هولناکی گیر افتاده بود

برایم  را میشه بهترین دوستم بودفربدی که ه او دیگر حوصله اش را نداشتم...

از کدام تیم  . اشک هایم در یک لحظه خشک شدند و گفتم:تداعی نمی کرد

صحبت می کنی فربد؟ چرا دائم فکر می کنی من و سرمد با هم توی یک تیم 

تسویه را بدهی سرمد قسم خورده بودم که اگر  من نمی کنی که باورهستیم؟ چرا 

تو که مرا می شناسی  ؟تمام بچه ها برایش بدون دستمزد کار می کنیم من و کند،

 فکر نکنم که هرچندهرگز آنرا نمی شکنم.  ،وقتی قسم به جان عمویم می خورم

تو مرا دختر بی بند و بار و خیابانی شناخته ای، نمی دانی  ..مرا بشناسی.اصال تو 

که تو خیال کن  اصال .ندستکنی که چقدر قسم هایم برایم مهم هو درک نمی 

زیر بار م و ه ابه خاطر دل خودم شش قرارداد برای کارهای مختلف امضاء کرد من

توی  " اینطوری دلت آرام می گیرد؟ م.ه اچهارصد میلیون بدهی و سفته رفت

هیچ اثری از محبت و همدلی وجود نداشت. مرا با سرنوشتی تلخ درگیر  صورتش
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 خوردبرم نمی سوخت. سوز پاییزی به صورتش کرده بود و اصال هم دلش به حال

 ،با این حال و روز ویرانماو را دوست داشتم که  نهساده دال به قدری... من کرد

من  ...م تا صورت عزیز او را آزار ندهدادستم و مقابل باد سرد پاییزی ایدبلند ش

تا من  ی او کافی بودیک اشاره فقط  همیشه به همین اندازه او را دوست داشتم،

با این جواب های گفت:  او خیلی بی تفاوت اماتمام زندگی ام را به پایش بریزم. 

من از تو نخواستم که بخاطر من چنین بچه گانه ات روان مرا به هم نریز پرستش. 

 ،توی این دوره و زمانه کسی به خاطر یک قسم روی هوا .بالیی سر خودت بیاوری

یین من خیلی با تو فرق آم و گفتم: رسم و پوزخندی زد "سفته امضا نمی کند. 

قسم دروغ برای من به این معنی است که باید هرلحظه منتظر  دارد آقای شکیبا.

که من به ده  حرف نزن.. فربد التماست می کنم طوری م.باشیک پیآمد هولناک 

فربد عصبی و کالفه دستانش را به کمرش زد و  "سال دوستی مان شک کنم. 

من هر دو نفرمان باید به خیلی چیزها شک کنیم پرستش. درضمن اتفاقا گفت: 

و  اتبه تعارففعال همانطور که  ،به رسم و آیین های مسخره ی تو کاری ندارم

چون اگر می خواستم به این  ،خرفت برای کیارش کاری ندارمزهای معشوه 
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او  دی وورآ میدر که صبح برای کیارش  اداهایی ه خاطرتوجه کنم ب تهایرفتار

، حتما بالیی سر تو و یا خودم می آوردم را به خانه ی آقای دکتر دعوت می کردی

نفسم از این همه تندی و بی  ". را می خواندم دوستی و رفاقت و فاتحه ی این

اگر اینقدر از من و حرکاتم  ..رحمی او گرفت و زیر لب گفتم: واقعا برایت متاسفم.

حتما فاتحه ی این دوستی را بخوان پس  ،کرده ای زنندهو  زشتبرداشت های 

مثل نمی مانم و  هم کنارت. چون با چنین طرز فکری حتی یک ثانیه عزیز من

 .منتمام این سالها خودم را به بهانه دوست داشتن تو گول نمی ز

بله تو باید هم کنار من نمانی خون جلوی چشم هایش را گرفت و گفت:  اینبار " 

... اما من هرگز چون رفیق تازه ای مثل کیارش داری و مرا دوست نداشته باشی

تو را به حال خودت رها نمی کنم تا هر غلطی که دلت می خواهد انجام بدهی و 

اصال تو به  با بدترین موجود پست فطرت دنیا نگاه های عاشقانه رد و بدل کنی.

اقعا من و "چه اجازه ای خودت را توی ماجرا بدهی من و خانواده ام انداختی؟ 

از اینکه هم حتی توی اوج بی احترامی های فربد چون نبودم،  یآدم عادی و عاقل

م هایشد. تمام دردمی آب  توی دلم قند می کردبه روابط من و سرمد حسودی 
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تا این ؟ ه استحسودیت شد تو به روابط من و کیارشرا فراموش کردم و گفتم: 

اوج عصبانیت  فربد هم در " صحبت کردن من و سرمد ناراحت شده ای؟ حد از 

د؟ اصال برو با هرکسی وشبدستپاچه شد و گفت: نه... نه... نه... چرا باید حسودیم 

که دلت می خواهد بخند و صحبت کن، برو برای تمام مردان دنیا ناز و کرشمه 

 خرج کن، اما تو حق نداری با کیارش کوچک ترین رابطه ای برقرار کنی. مسئله

 ی. مسئلهدارن اهمیت برایم ذره اییستی چون از امروز به بعد تو ن و مشکل من،

کیارش است که دلم نمی خواهد فکر کند می تواند از طریق تو  ی دردناک من،

 ند.رساب آسیب به من

غرور مرا می  ،همیشه وقتی پای احساسات در میان می آمد او همینقدر راحت " 

بیشتر از تمام مصیبت هایی که به قدری بد حالم را گرفت که اما امشب  .شکست

ترین شکل درد شدم و غرورم برای هزارمین بار و به باز صبح تحمل کرده بودم خُ 

برای تمام مردان دنیا  ممکن پیش بچه ها شکست. خیلی راحت می گفت برو

خاطرات  تمامشکست که  بد قلبم را اندازه ایچون برای من مهم نیستی. به  ،باش

خوب این سال ها برایم زشت و خجالت آور شدند. کجای این ده سال دوستی با 
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حس  ؟فربد خوب بود که من به خاطر او چهارصد ملیون سفته امضاء کرده بودم

ربد فقط به فکر منفعت و خیر فکردم تمام دنیا درد شد و روی قلبم سنگینی کرد. 

م. تمام این تهمت اشتندمیت اهو صالح خودش بود. من برایش سر سوزن هم 

هیچ بودند. دیگر در برابر حرف های امشب او  دوخته بود،هایی که از دیروز به تنم 

دلم نمی خواست صدایش را بشنوم چون تمام این سالها حرف هایش را اشتباه 

را ببینم چون حس می کردم تمام این سالها مرا  اوشنیده بودم. دلم نمی خواست 

. الل شدم و دیگر نتوانستم در جواب او استلبخندش فریب داده با محبت نگاه و 

خودش می کشید  به طرفحرفی بزنم. اما یک نفر بازویم را کشید و در حالیکه مرا 

تهمت گفت: فربد مراقب حرف زدنت باش، چون دلم نمی خواهد به خاطر این 

اه فربد در نگ "به پرستش می زنی بالیی سرت بیاورم.  ای که های ناجوانمردانه

یک لحظه پر از تعجب شد. چندبار چشمانش را باز و بسته کرد و بعد ناباورانه 

 گفت: سهراب تو نمی دانی که من چقدر از دست پرستش عصبانی هستم. 

 نگاهم به سهراب دوخته شد و او همیشه در کنارم بود. ، مثلسهراب نازنین من "

پرستشی که از جانش برای از دست بدون وقت تلف کردن گفت: تو حق نداری 
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سهراب  "همه ی ما مایه گذاشته عصبانی باشی و به او بی احترامی کنی فربد. 

هم باورم نمی شد که  توی بازویش جا داد. خودم شانه هایم رابرای اولین بار 

توی دوستی به همه وفادار بود سهراب در برابر فربد بایستد و از من دفاع کند. او 

با جانبداری روابطش را با دیگران خراب نمی کرد اما امشب برای اولین و هیچوقت 

نگاهم را از دست سهراب که دورم حلقه شد بود گرفتم بار از من حمایت می کرد. 

خیره مانده دست سهراب به با بهت و ناباوری او هم و چشمم به فربد افتاد که 

و ناباوری موج می زد. به  . بعد نگاهمان به هم افتاد، توی نگاه فربد حیرتبود

سختی اخم کرد و مثل اینکه گیج شده بود و گفت: من به پرستش بی احترامی 

فقط خواستم بداند که من حواسم جمع است و هیچکس نمی  ،نکردم سهراب

نمی توانم اجازه بدهم  من به هیچ عنوان ...پرستش تواند مرا فریب بدهد. در ضمن

 زیر قیمت بد اقتصادی، توی این موقعیت هات تو،به خاطر اشتبام خانه اش راپدر

 بفروشد.  بازار

فربد همیشه خط قرمز  چرا بر نمی گشت؟ ؟پس فربد مهربان من کجا مانده بود "

پس چرا چند روزی بود که دیگر  ،من بود. هر کاری می کردم تا او خوشحال باشد
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نهمه حرفهای زیبایی که قبال برایم می گفت حاال کجا رفته آاو را پیدا نمی کردم؟ 

برایش سخت می بودند؟ مگر همین فربد نبود که می گفت بدون من همه چیز 

؟ واقعا همین فربد بود که زندگی کردن را یاد بگیردبدون من  گذرد و نمی خواهد

لعنت به این دوستی  هر روز می گفت نمی تواند دوری من و بقیه را تحمل کند؟

که ده سال چشمان مرا کور کرده بود و زشتی های فربد را نمی دیدم و نمی 

 مبود بزرگی شده اشتباهمن مرتکب چه از چه اشتباهی صحبت می کرد؟  شنیدم.

 ارزش خاطر نجاتم زیر قیمت بفروشد؟نمی توانست خانه ی پدرش را به که او 

؟ من که اجازه نمی دادم او چنین کاری بود ی اوخیلی کمتر از خانه ی پدر نم

همیشه  ..دلم را شاد کند. را انجام بدهد ولی حداقل می توانست با کمی تعارف

 اما ارزش هر نوع از خود گذشتگی را دارد می کردم او تنها کسی است که خیال

و هر لحظه بیشتر خودش را از  از دیروز تا به حال با فربدی جدید آشنا شده بودم

چشمان من می انداخت. تمام نخ های دوستی ده ساله ی مان که به سختی 

. دیگر دلیلی برای گریه نداشتم. ریسیده بودیم در عرض چند دقیقه پنبه شد

 دلیلی نداشت که دلتنگ این فربد باشم.
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از لحظه  پرستشفربد چرا اینطوری رفتار می کنی؟ گفت: به جای من شیرین  

با گریه و التماس از ما می خواهد تا اجازه ندهیم پدرت خانه اش را  ،ای که آمده

مثل  الزم نیست بیشتر از این خودت را از چشم ما بیاندازی.پس بفروشد فربد... 

  با پرستش مقابلت بایستیم. وت اینکه همه ی ما باید به خاطر رفتار زشت

.. به قدری این جمله را شناخته باشم. فربد راه اشتباکه من اینقدر  رداامکان ند "

زیر لب زمزمه کرده بودم که برایم مثل ورد و دعایی بی ثمر شده بود. باالخره از 

بیدار شده بودم، اما این بیداری  مان سالهای دوستی ،یخواب خوش و زیبا

حق من از دوستی با فربد نبود. تمام تنم درد گرفته بود و بی حال و  ،وحشتناک

خاطرم خانه ی به من از تو نخواستم که فربد دست از سرم بردار، گفتم: حوصله 

پس به خاطر تو نبود. پدرت را بفروشی. هرکاری که کردم به خاطر دوستانم بود... 

نمی توانم  واقعاو گفت: من  او شانه هایش را باال انداخت "دست از سرم بردار. 

جواب مرا  یریپرستش بیا بدون لوس بازی و جبهه گ اتفاقات امروز را باور کنم.

، حتی امروز خوب بودی کیارشبا  خیلی ،و امروز صبحتو که دیروز  بده،درست 

 کم کاریصبح او را برای صرف چای و شیرینی به اینجا دعوت می کردی تا 
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. کیارش هم که همه ی ما را جمع کرده بود تا جبران کنیپذیرایی شبانه ات را 

 بگوید چهارصد میلیون بدهی را به خاطر تو پرداخت کرده و فقط تو را می خواهد.

تو به جای من و پدرم، چهارصد میلیون  که با هم تصمیم گرفتیدچرا  ناگهان بعد

ای فروش بر کیارش امضاء کنی؟ از کجا بفهمم که اینها همه نقشه ی را سفته

 خانه های پدرم و گرفتن سرمایه ی ما نیست؟ 

بهت و تعجب از این حرفهای او گلویم اما  ،بشوم بازهم ناراحت خیلی سعی کردم "

را به قدری محکم می فشرد که احساس می کردم تا چند دقیقه ی دیگر خفه می 

برای هزارمین بار از خودم پرسیدم این همان فربدی است که  شوم و می میرم.

می گفت دوستی با من حتی ارزش درد و غم پدر و مادرش را دارد و به خاطر من 

از همه می گذرد؟ من که از او نخواسته بودم به خاطر من از اموال و سرمایه ی 

اشت؟ پدرش بگذرد پس چرا اینقدر به من و محبت هایم نسبت به خودش شک د

رست می گویی... دبه جای بغض روی لبهایم نشست و گفتم: ناباورانه ای  یلبخند

شک داری و فکر می کنی من توانسته ام  سرمد یادم نبود که تو به من و کیارش

اصال وام شما را پرداخت کنم. تازه من با یک شب پذیرایی از او چهارصد میلیون 
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با همان شبی که اینجا بود سرمد  کیارشبه ماجرا فکر نکرده بودم. من و  مثل تو

خیلی از تو و خانواده  کیارشهم نقشه کشیدیم که خانه های پدرت را بفروشیم. 

بازهم می خواهد با  اما خیلی ثروتمند است،با اینکه او  .ات کینه به دل دارد

پدرت را به خاک سیاه بنشاند. درست می گویم؟ نقشه ی ما همین  ،همدستی من

ده شاید هم فکر می کنی من از مدت ها قبل کیارش را می شناخته ام و است؟ 

دروغ می گفتم که تو بهترین دوستم هستی و حاضرم به خاطرت از ، سال تمام

نقشه ی قبلی و چشم دوختن به امالک تمام مدت این ده سال با  . منجانم بگذرم

. درست می گویم؟ واقعا مرا اینگونه شناخته ای بهترین پدرت دوستت داشتم

به را ت می خواهد پول خانه های پدرکیارش  دوستم؟ حاال هم فکر می کنی که 

می ؟ درست عنوان زیر لفظی توی مراسم عقد و ازدواجمان به من هدیه بدهد

 ؟ فربد عزیز تر از جانم گویم

لحظه ممکن است آتش حس کردم هر و باز چشم های او به سرخی نشست "

. درد من از قلبم بود، امیدوارم قلب او هم درد می کشیداو هم مثل من ... بگیرد

پلک می زد تا غم  به سختی به اندازه ی قلب من شکسته باشد و درد بکشد.
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پرستش مرا دیوانه نکن که همین حاال خودم و تو  گفت: و بروز ندهدرا  شچشمان

حرف های مسخره به جنون نرسان چون از دیروز  را همین جا بکشم. مرا با این

اجازه من  .به قدری اعصابم را به هم ریخته ای که می توانم دنیا را به آتش بکشم

من هیچ وقت دست از حمایت تو بر نداشتم دهم دست کیارش به تو بخورد. می ن

زه ، من با تمام اصرار تو به جدا کار کردن باز هرلحظه کنارت ماندم و اجاپرستش

کنارت بفهم من اینهمه سال  . پس تو همندادم هیچ اتفاقی تو را از من جدا کند

حرف های  " کیارش خیلی راحت از راه برسد و تو را از من بگیرد.  که مه انماند

 اسحسافربد همیشه قلب و روحم بود، رد. آودرد می  را به قلبم ضد و نقیض او

قلبم  .ز سینه ام در بیاورندمی کردم می خواهند بدون آنکه بیهوشم کنند قلبم را ا

فقط به چشم های  اما ،به قدری درد گرفته بود که دلم می خواست فریاد بزنم

به خاطر موجود بی ارزشی  الزم نیست شکیبافربد و گفتم:  سیاه فربد خیره ماندم

خوب متوجه ی منظورت شدم و مطمئن من  ،کشیبمثل من جایی را به آتش 

س می کردم حی که با قبول اینهمه بدهی فقط می خواستم از زیر دینباش که 

با ایجاد کار در  تو کهمنتی بر سرم نباشد خارج شوم و دیگر  دارم، به تونسبت 
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نیافتاده بین من و برادر ناتنی ات  اتفاق خاصیهیچ درضمن حقم لطف کرده ای. 

اری انجام نمی دهم که سرمد و یا هر آدم دیگری بتواند سرمایه ست. من هرگز کا

چرا  ،و برو پدرت را به باد بدهد. پس خواهش می کنم دست از سرم بردار و ی تو

می خواهی ثابت کنی که دوستی مان فقط یک شعار زیبا بود و توی سختی ها 

فقط دوستم روز تا ام... تو می توانیم خیلی راحت همدیگر را تنها بگذاریم؟ فربد

من به خاطر سرمایه ی پدرت که ی. پس چرا فکر می کنی بودعزیزم تو  ،یبودن

با سرمد همدست شده ام؟ سرمایه ی پدر تو به چه درد من می خورد؟ سرمد هم 

مش را از تو و خانواده انتقاخیلی راحت تواند می بقدری توانا هست که خودش 

آزادی و زندگی و آینده  ،من به خاطر تو ؟داحتیاجی دارچه ات بگیرد، پس به من 

برای اولین و آخرین بار اما سرت نمی گذارم.  هم منتی ،مه اام را به سرمد فروخت

م چنین کاری کردم. شتدوست دا ...بقیه ی بچه ها راالبته  می گویم چون تو را... و

باید واقعا فکر کنم  لبتهاصدبار دیگر هم به عقب برگردم باز همین کار را می کنم. 

به  می تواندحت را تجدید نظر کنم. دوستی که اینقدر در انتخاب بهترین دوستم

 و امروز . دیروزد از صد دشمن برایم خطرناک تر استزنمن تهمت دروغ و فریب ب
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 فکر نکنم چون آقای شکیبا، ندارد هم ایرادی ،زدی به من رها راتهمت بدترین کا

قایق دوستی مان به همه چیز بین ما تمام شد و  ..تو را ببخشم. بتوانم بازهم که

فربد باید خدا را گفت:  آهسته مرا به خودش فشرد و سهراب ". رفیق گل نشست

می نرا  پرستشنیست و این حرفها و تهمت های تو به  شکر کنیم که آقای دکتر

حراج می کند را  تمام زندگی اش ،پرستشبا کوچکترین اشاره ی چون او  ،دشنو

به خانه های پدرت احتیاجی  پرستشکه  پس مطمئن باش .را نجات می دهدو او 

ای کاش تو هم کمی حرمت دوستی مان را نگه می داشتی و همه چیز را  ندارد.

می  پرستشفربد سریع گفت: من منظورم این نبود که  " خراب نمی کردی.

د، منظورم این بود که اند تا به خودش سودی برسرا بفروش پدرمخواهد خانه های 

 او را مجبور کرده است تا ما را به خاک سیاه بنشاند.  کیارششاید 

ویرانم کرده  ،این حجم از تهمت و نارفیقی از فربددیدن چون من سکوت کردم  "

به خاطر تو و خانواده ات چهارصد میلیون  پرستشبود. سهراب به جای من گفت: 

کند، رانندگی کند و به جای سفته امضاء کرده است... باید از فردا خانه نظافت 

بعد تو چطور به خودت اجازه میدهی که حتی برای یک لحظه  ،ما کار کندتمام 
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فکر کنی او فریب برادرت را خورده است و می خواهد بالیی بر سر تو و خانواده 

از  اماجانم را هم به خاطر تو و دوستی ات می دادم  قبال من ...فربدبیاورد؟ ات 

 ،خودم فکر می کنمدائم با  ،کرده ای پرستشن به تهمت زد شروع بهکه دیروز 

ما شک داری و هر کاری هم که ما به خاطرت  همه ی دوستی و رفاقتتو به  شاید

تو سالهاست که این  فربد !می کنینگاه تردید  انجام داده ایم را با این بدبینی و

توی  دختراز این  و معصوم تر تر سادهو می دانی را می شناسی  بیچاره  پرستش

ی زدی؟ اگر او بی بند بی بند و بار دنیا وجود ندارد... پس چرا دیروز به او تهمت 

امروز چرا به او  ما سالم زندگی کند. نمی توانست سال ها در کنارکه  بود و بار 

تهمت دسیسه چینی با آن برادر مزخرفت را زدی؟ کسی که به اموال شما چشم 

پس مراقب حرف  .داشته باشد به خاطرت چهارصد میلیون سفته امضا نمی کند

پرستش را صد برابر بیشتر از تو  اما، من خیلی دوستت دارم فربد، هایت باش

  بالیی بر سرت بیاورم. ،ت به اودوست دارم و ممکن است به خاطر تهمت های

آنها ماهور در بین  ،سهراب برداشتیک قدم به طرف  و ناباوری فربد با خشم "

به اندازه ی کافی حرف های گفت: فربد بهتر است بروی.  ایستاد و خیلی جدی
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 بیشتر رااو حال با دعوا و مرافعه ی حاال دیگر الزم نیست ه اچرندی به پرستش زد

ما گوشه ای نشسته و سکوت کرده  ازکه تا االن جدا بهزاد  ". یخراب کن از این

فربد باید سوالها  .به ماهور گفت: تو دخالت نکن بود از جایش پرید و با عصبانیت رو

با اینهمه شک  دنمی توان او .یش را می پرسید تا دلش آرام می گرفتو تردید ها

چقدر خوب بود که چنین  "د. ادامه بده پرستشبه دوستی اش با  بازو دو دلی 

. بهتر می شناختمرا  ان عزیز تر از جانمو من دوست ندرسیده بود از راه روزهایی

و صحبت می کنی بهزاد؟ مگر تو  دو دلیشیرین با تعجب گفت: از کدام شک و 

چقدر به خاطر ما به  خان همین فربدنشنیدی که  فربد توی دفتر سرمد نبودید؟

چاره ی دیگری به جز بدبخت کردن خودش  پرستش ؟بی احترامی کرد پرستش

شما نداشت، در غیر اینصورت تو و فربد االن به نوعی دیگر او را متهم می کردید. 

یات یک دنیا چرندبه او تهمت می زنید و  پرستشعموی  ی خانه یتوبا چه رویی 

 سرهم می کنید؟ 

چون  .فت: بهزاد طرف ناحق را نگیرماهور هم به طرف بهزاد خیز برداشت و گ "

می کنم.  تمن خیلی راحت فراموش ،اگر بخواهی با بی عدالتی و ناحقی کنار بیایی
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زورمان فقط به او می رسید عقب کشید  ی ما بهزاد بیچاره مثل همیشه که همه "

و ساکت ایستاد. اما خوب می دانستم که تمام جسم و جانش هنوز از فربد دفاع 

و تنها در بین ما باقی مانده  تک فربدمی کند و مرا گناه کاری بزرگ می داند. 

ما قوی تر بود، من خودم را از حصار محکم بازوی سهراب  ی اما او از همه ،بود

چون دیگر رمقی  .مبل فلزی حیاط که یخزده بود نشستم دم و رفتم رویرها کر

خم شد و  در مقابلمدنبالم آمد،  کالفه و عصبی توی پاهایم باقی نمانده بود. فربد

دلم می خواست برای اولین و آخرین بار از قید و بند تمام اعتقادات  .نگاهم کرد

آغوشی برای بدرقه و خداحافظی . دینی و مذهبی بگذرم و او را در آغوش بکشم

حتی  او را ببینم. همین دیروز صبح برایم دلم نمی خواستچون دیگر  ،تا آخر عمر

اما امشب می خواستم برای همیشه از او خداحافظی  ،هم آشناتر بود ز نفس هایما

آغوش بکشم و توی چون قلبم را له کرده بود. دلم می خواست او را در  ...کنم

و در گوشش نجوا کنم که دیگر هیچوقت به سوی  ش گریه کنمگودی شانه های

چشم های خندانش هنوز برای همیشه نرفته بود اما من سخت دلتنگ . من برنگرد

توی صورتش، شازده کوچلوی مرا ویران کرده بود. من به لعنتی این بغض  بودم.
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اگر ی حت... بوداین رسم رفاقت ن جای هر دو نفرمان اشک ریختم و آهسته گفتم:

م. شتهم برای نجات تو از جانم می گذ من باز ،میافتادیبه خطر  صدبار دیگر هم

ام؟  در شناخت تو اشتباه کردهی که تمام این سال ها ردثابت ک به منچرا  پس

نمی توانم ببینم حاال م و بودکه من ده سال چشم انتظارت نشسته  دیچرا نفهمی

نفس هایش همه با درد به من دوخته چشمانش،  "ی. باشکه اینقدر بی رحم شده 

برای اولین بار دلم می خواست و صاف ایستاد.  شده بودند. دستی به صورتش کشید

هر روز و هر لحظه به دوست داشتن فربد ده سال با صدای بلند بگویم که من 

 مشتدوستش دا بازهم من اما او دوستم نداشت با اینکهم. حتی ردشکیبا فکر می ک

دیر شده بود و او  ... حیف که دیگر خیلیهمه چیز خراب شدتا اینکه امشب 

 داده بود.  مخیلی خوب نشانشخصیت واقعی اش را 

شلوغ این سعی نکن با  پرستشو کالفه گفت:  مالیدچشمانش را با انگشتانش 

 ناصال ربطی به دوستی ما شبموضوعات بحث امحواس مرا پرت کنی. ها بازی 

اجازه نمی  و من می مانم همدیگربهترین دوست تا آخر عمرمان  و تو ندارد. من

نمی توانم حرف هایت  اما... .دهم با این مسخره بازی ها دوستی مان را خراب کنی
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تو برای ندیدم که با چشمان خودم  بپذیرم چون کیارشو  ها را در مورد سفته

  ش.پرست اعتماد کنممی توانم به تو ن کنی، در نتیجهامضاء  سفته و قرار دادکیارش 

دیدم باید آماده شوم می  ،ای کاش هرچه سریعتر از این خواب بیدار می شدم "

د و همه با هم به این دنیا رکمی و باز با محبت نگاهم ا و به شرکت فربد بروم تا

حتی و فربد خبر نداشت که  ین کابوس تمام شدنی نبوداحیف که م. دیخندیمی 

بازهم ناجی ام سهراب  دوستم نیست چه برسد به آنکه بهترین دوستم باشد.دیگر 

به  فردا فربد... من اگر جای تو بودمگفت:  و  کشیدرا یک قدم عقب فربد شد و 

، آنوقت با خیالی راحت شرکت برادرم می رفتم و قراردادها و سفته ها را می دیدم

تصمیم می گرفتم... فربد  ،ی که بهترین دوستمان بوده و هستپرستشدر مورد 

را االن و بدون اینکه واقعیت را بفهمی نزن. باور  ی ناراحت کنندهحرف ها همهاین

بی پولی  "نگاه کنی.  پرستشدیگر نمی توانی توی چشم های  با این اوصافکن 

 ،به آن افتخار می کردم معمر تمام آفت به تنها محصولی کهو بدهی مثل یک 

فقط صدای فربد را نابود کرد.  تاورد زندگیم بودسد نهاکه ت قتیرفاو  م آوردهجو

 پرستشو  کیارشرا شنیدم که گفت: اشتباه نمی کنم... همه ی شما دیدید که 
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را از دفتر و شرکت بیرون کردند؟ چرا باید  چقدر رفتارشان مشکوک بود. چرا ما

م نمی خواست اصال دل "اینهمه خودش را به خاطر ما به دردسر بیاندازد؟  پرستش

بازهم چیزی را برایش توضیح بدهم. همان بهتر که با خشم و ناراحتی از هم جدا 

عصبانیت برای هر دونفرمان راحت تر این خشم و با  جدایییم. تحمل دشمی 

. برادر من که کاری ندارد جواب این سواالتگفت: فهمیدن  سهرابخواهد بود. 

 پرستشدر مورد  فهمیدی که اگر اما ...برو و واقعیت را بفهم کیارشفردا به دفتر 

کمک می  پرستشی دیگر به سراغش نیا. من و دخترها خودمان به ه اکرداشتباه 

 یم. ه ای نجات می دهکنیم و او را از این گرفتاری که تو برایش درست کرد

را توی این  پرستشمن  این حرف را می زنی؟فربد گفت: سهراب تو دیگر چرا  "

سهراب  "زد. می ی به خاطر من دست به چنین کار نبایداو  نداخته ام.انیگرفتاری 

به ، چنین منجالبی نیافتاده است تویبه خاطر تو  پرستش ...بگفت: بسیار خُ

به خاطر  پرستش ؟وجدانت راحت شد درگیر کرده است.خودش را  نم خاطر

جا برو فربد... تو ال از اینااین کار را کرد. ح ،مدزنده نمی ماناینکه من بدون پول 

واقعیت را فهمیدی هم اگر  فردا من هم انداخته ای، ماز چشحتی  امشب خودت را
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 و خودمان را به خاطر تو توی بدبختی انداختیم ،باز به اینجا برنگرد. همه ی ما

ما ندادی.  امشب تو جواب درستی به اما .دبیشتر از همه ی ما درگیر ش پرستش

 ما همه ی ما خودمان خواستیم تا کمکت کنیم در حالیکه تو اصال به کمک

تو و برادرت  ؟ من فکر می کنممی کنم یفکرچه من می دانی نداشتی.  یاحتیاج

. بدون حقوق و مزایا از ما کار بکشید و از ما پول بگیرید نقشه کشیده بودید تا

اینقدر ناراحت  ه،شه هایت را بهم زدنقبا فدا کردن خودش  پرستش چونحاال هم 

 . درست می گویم؟ یه اشد

اینبار بهزاد محکم به شانه ی سهراب کوباند و گفت: بفهم چه می گویی سهراب.  "

گفت: می  دسهراب خیلی خونسر ". با ما نمی کندفربد هیچ وقت چنین کاری 

راحت می  شده ام و من هم مثل خودش ...اما نمی کند اریدانم که فربد چنین ک

ماهور تند و کوبنده  "توانم تهمت بزنم. بگذار فربد هم طعم تهمت را خوب بچشد. 

؟ تو هم با آنها هم دست نمی کندتو از کجا می دانی فربد چنین کاری  گفت: بهزاد

بهزاد با خشم به طرف ماهور برگشت  " ؟ی از ما بیگاری بکشیستهستی و می خوا

ماهور  "و گفت: تو دیگر چه می گویی؟ من از تو بیگاری بکشم که چه بشود؟ 
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گفت: که باز عروسی را عقب بیاندازی و بگویی که هیچ درآمدی نداری و نمی 

شعورت در همین حد پایین و گفت:  از کوره در رفتبهزاد  "توانی عروسی بگیری. 

 ماهور...  است

لی خوب شد که بین ماهور و بهزاد ایستادم و گفتم: خی، از جا پریدمسریع  "

را درست بشناسم. بهزاد اصال الزم  اطرافیانمان میتوانست سرمد آمد و ما کیارش

نیست به خاطر اینکه از فربد دفاع کنی حتی از ماهور هم دست بکشی. این دوست 

روز می زنی خیلی بی معرفت است. حال و عزیزت که اینهمه سنگ او را به سینه 

 امامرا ببین و عبرت بگیر. از تمام زندگیم گذشته ام تا فربد و شما گرفتار نشوید 

نفر بعدی که توی  هنده نصیبم شده است. مطمئن باشاین حرف های آزار د

 دوستی با فربد صدمه می بیند تو هستی. 

تمام خشمم تبدیل به کوهی از غم  .. همین کافی بود تافربد نامم را صدا کرد. "

و اندوه بشود. نمی خواستم او را از دست بدهم اما خودش چاره ای برایم نگذاشته 

. فردا بعد حتی اسم مرا هم صدا نزن بهاز این به طرفش برگشتم و گفتم:  بود.

تو  و مم بودیدر کنار ههمیشه ما برو و سفته هایم را ببین.  کیارشحتما به دفتر 



فالوده زغال اخته فصل هفتم                                                                                                                       

409 
 

نمی دانم از فردا بدون تو چگونه به زندگیم ادامه همیشه برایم بهترین بودی، 

و  گذارممی ت را باز مسیر اما واقعا دیگر دلم نمی خواهد کنارم بمانی.دهم ب

من با برادرت همدست شده ام تا خانه  که خیال نکن برو و ...برو خواهش می کنم

 گذشتم تا زندگی ات را آباد کنم خرابت کنم. فربد من به خاطر تو از همه چیزم

به هم را  حتی اگر خبر مرگمبرو...  فقطببخشم.  نمی توانم این رفتارت را و حاال

  . خداحافظ...فقط برو .تو دادند برای مراسم ختم من نیا

خیلی  فتم برای همیشه بروگ به اواز اینکه  حتی با اینکه دلم را شکسته بود باز "

بهزاد بدون خداحافظی رفت.  و کردنوقت تلف  او هم. دمشغمگین و پشیمان 

واقعا برایت متاسفم پرستش که به جای توضیح گفت:  ناراحت و عصبی رو به من

رابطه ات با کیارش سرمد فقط فربد را اذیت کردی. من مثل شما بی وفا درست 

 آخرینبهزاد هم  "اصال خوب نیست.  فربد حال ،مگذارمی را تنها ن نیستم و فربد

بدون اینکه مثل همیشه نگران تنها ماندن ضربه را به حال خراب من زد و بعد 

. او را در آغوش کرد بود که بغضماهور د به دنبال فربد رفت، اینبار شباماهور 

کشیدم و به شیرین گفتم: لطفا ماهور را به خانه برسان و خودت هم به خانه ات 
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شب پیش تو امشیرین مغموم و گرفته گفت: اما من و ماهور می خواستیم  "برو. 

... من خیلی خسته هستم نمی دانم چطور توانستم لبخند بزنم و گفتم: نه "بمانیم. 

ن به بعد از ای مندرضمن  .و به کمی خلوت با خودم و عمو جاویدم احتیاج دارم

سر کار بروم. نمی خواهم شما  ح زود،باید از فردا صب م ویک کارمند پرمشغله هست

 وبه سهراب نگاه کردم  آنها هم رفتند، "س زودتر بروید. را هم بی خواب کنم، پ

او بی حوصله گفت: من را نمی توانی جایی بفرستی... من خانه ام همین جاست. 

را ندارم. بهتر است بروم چای درست  فعال هم قصد تنها گذاشتن تو و آقای دکتر

یک فنجان چای  ،یاورم. توی این هوای سرد و بعد از اینهمه نامردی دیدنکنم و ب

 خیلی می چسبد. داغ 

عمو باالخره بدهد حرفی بزنم به خانه اش رفت،  سریع و بدون آنکه به من فرصت "

با یک سینی آب و غذا به حیاط برگشت و با تعجب گفت: پس بچه ها کجا رفتند؟ 

پاییزی را وارد ریه هایم کردم و گفتم: باد  و هوای سرد نفس عمیقی کشیدم "

عمو با تعجب سینی را روی میز وسط  " وزید و تمام دوستانم را با خودش برد.

 ، رویگذشته بود زاریدیگر کارم از گریه و  "؟ هحیاط گذاشت و گفت: یعنی چ
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ا به آسمان صاف و پر ستاره دوختم و گفتم: نگاهم رنشستیم.  ها صندلی یکی از

و ارزش هر جان  دمی کردم دوستانم تنها امیدم به زندگی هستنهمیشه خیال 

 هم مثل هر امید ی هاامشب به من فهماند که دوست فربد ولی ،فشانی را دارند

خودم را تا این حد به فربد و  د... نبایدنیک روز نابود می شو نیا،ی به این ددیگر

خیلی راحت هم ستانم وابسته می کردم. من که دیده بودم حتی پدر و مادرم دو

 ،مدعمو هم آ "هایمان دل می بستم.  پس نباید به رفاقت ،و رفتند از من گذشتند

 ،پرستشکنارم نشست و گفت: هیچ چیز توی این دنیا ارزش وابستگی را ندارد 

آدمیزاد بدون امید و دلبستگی می میرد. مثل گیاهی که بدون نور خشک می  اما

 فربد دلگیر نباش...از  شود، آدمیزاد هم با نا امیدی و تنهایی از دورن می پوسد.

است.  مهربانی من عمق قلب این پسر را دیده ام او آدم .نیست حالش زیاد خوش

مثل اینکه با خودم  " .او را ببخش ،اگر امروز کاری کرده که دلت را شکسته است

راهی برای  د،مثل یک قطره ی اشک از چشمم افتاحرف می زدم و زیر لب گفتم: 

یک  ،وقعشمکسی را دارم که به خاطر  الحعمو جاوید  بخشش باقی نگذاشت.

را  معشوق مهربانش ،هدرست وقتی که به زندان افتادولی  هقتل را به گردن گرفت
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 پرستشخندید و گفت:  عمو  "؟ باید کردچه کار . حاال استه از دست داد هم

نگو که عاشق شده ای و تمام دست و پا زدن هایت برای فربد از سر عشق بوده 

 .است

تن نداشتم. نمی دانستم احساسم را به فربد عشق معنی کنم و جوابی برای گف " 

دست دادن  یا دلبستگی و عادت... احساسم هرچه که نام داشت من به خاطر از

گفت: اجازه بده که  فربد فوق العاده ناراحت و غمگین بودم. صدای عمو را شنیدم

تا به  ،یک ستاره ی تازه توی آسمان می دیدم "مطب را بفروشم و نجاتت بدهم. 

حال ستاره ای را ندیده بودم که اینقدر به ماه نزدیک باشد. مثل اینکه ستاره ی 

کوچک روی شانه ی ماه نشسته بود. حتی اگر من از غم هم می مردم باز ستاره 

گفتم:  شده بودم و های تازه متولد می شدند و زندگی ادامه داشت. خیلی آرام

چیزها دست کشیدید تا من تنها نمانم. شما از خیلی  ،وقتی پدر و مادرم رفتند

ه دار ادامه ی تحصیل توی یک کشور دیگر را فراموش کردید، درمان برای بچ

خودتان بزرگ  فرزندمرا مثل  . خیلی تالش کردید وکنار گذاشتید هم شدن را

کردید. دیگر نمی توانم چشمانم را ببندم و ببینم که شما به خاطر من از زندگی 
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عمو دستی به سرم  "گذرید. آنقدر عاشقانه دوستش دارید می  ی کهتان و مطب

اطر بود که دوستت داشتم. کشید و گفت: من هر کاری که برای تو کردم به این خ

بعد از مردن من مطب به چه درد من می خورد؟  ،اینقدر رنج می کشی وقتی تو

حتیاج داری پس بگذار مطب را وقتی که به پولش ا ،دمان تمام اموالم برای تو می

 بفروشم پرستش. برایت 

چشم از آسمان کندم و به عمو نگاه کردم. ابروهای بلند و صورت اصالح نشده  "

اش او را از همیشه مهربان تر کرده بود. خودم را توی آغوشش به زور جا دادم و 

که من بدون تو دیگر هیچ امیدی به این  جاوید خاناز مرگ صحبت نکن گفتم: 

زندگی ندارم. تو باید همیشه زنده بمانی و کنار من نفس بکشی. نامت را جاوید 

عمو گفت: پرستش چطور  "گذاشته اند تا همیشه کنار من زنده و سالمت بمانی... 

آغوش او همان نقطه ی  "می توانم درد و رنج تو را ببینم و کاری نکنم باباجانم؟ 

همیشه  واامن دنیا بود و تمام بی عدالتی های دنیا را برایم قابل تحمل می کرد. 

... حالم خوب عزیزمگفتم: نگران من نباش  ناجی من بود، آرام چشمانم را بستم و

من امروز زندگیم را قمار کردم تا دوستانم را نجات بدهم، اما هم قمار را می شود. 
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دم. اگر روزی بچه دار شدم حتما به او یاد باختم و هم دوستانم را از دست دا

ت: عمو گف "م داد که با هیچکس دوست نشود و فقط به خودش فکر کند. هخوا

ولی تنها ماندن و  ،مثل یک قمار برد و باخت دارد یدوست اشتباه نکن... با اینکه

ست. تمام بچه های ردن به دیگران خودش بدترین باخت و شکست دنیااعتماد نک

و یا حتی چه شادی ها دنیا باید با هم دوست باشند تا بفهمند که زندگی چه 

همیشه در کنار دوستانت شاد و  ،دارد. توهم تا همین چند روز قبلمشکالتی 

خوشحال بودی، حاال نباید با اولین مشکلی که بر سر راه دوستی تان سبز شده 

 ". صادر کنی عزیزدردانهدنیا را  هایی تمام دوست بریدن گردناست دستور 

با تو گفت: ببین اگر  وسهراب با یک سینی چای و نبات به حیاط برگشت و عم

ورد؟ دوستی می آتوی این سرما چای  برایمانچه کسی  یدوست نبودسهراب 

تانت حد و اندازه دارد... تو بیش از حد و اندازه ات برای دوس امایک موهبت است 

نمی توانی از آنها هم انتظار داشته باشی که برای تو به همین  االی. حمایه گذاشت

 قشون جنگیاندازه مایه بگذارند. تو نمی توانی از فربد انتظار داشته باشی که با 

به دفتر سرمد حمله کند و تو را از دست او نجات بدهد. اگر توان اینهمه از خود 
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اصال نباید خودت را جلو می انداختی و چهارصد میلیون پس گذشتگی را نداشتی 

سهراب کنارمان نشست و گفت: بازهم که صحبت بر  "سفته را امضاء می کردی. 

غوش عمو بیرون آمدم و گفتم: من برای از آ "سر چهارصد میلیون سفته است. 

برایش بدون حقوق  ،سرمد قسم خورده بودم که خودم و دوستانم به جای بدهی

... نباید پرستشعمو سری تکان داد و گفت: خیلی اشتباه کردی  "می کنیم.  کار

حق می دهم  می خوردی. من تا حدودی به فربداصال به جای این بچه ها قسم 

و به خاطر فربد و پدرش تا این حد خطر تکه  ردکه دلگیر باشد. دلیلی وجود ندا

نباید او هم تو پس د کنی. وقتی خودشان به سرمد اصراری برای کمک نمی کردن

را تعقیب می کردی وبه زور از او کمک می گرفتی. هر اشتباهی تاوانی دارد و تو 

 چندین اشتباه را باهم انجام داده ای. 

جاوید اشتباهاتم غیرقابل توضیح هستند. من برای باز دلم گرفت و گفتم: عمو  "

  ار کنم؟کمک به فربد خیلی احساسی حرکت کردم... حاال شما بگو چه ک

او سهراب گفت: آقای دکتر شما امروز صبح توی دفتر سرمد نبودید تا ببینید  "

نبود همه ی ما باید سفته ها را امضاء می کردیم  پرستشچطور رفتار می کرد، اگر 
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عمر دارم مدیون ن بیاییم. من که تا وو سالها نمی توانستیم از آن شرکت لعنتی بیر

حتی  واقعا بدون پول نمی توانم به زندگیم ادامه بدهم. سرمد هستم. چون پرستش

با حداقل و  مشغول باشیم دیگر یها شرکت به ما اجازه نمی داد که همزمان توی

پول آن زندگی کنیم.  باید قرارداد می بستیم و سفته می دادیم که جای دیگر 

ذشتگی اش جواب درستی برای از خودگ پرستشکار نمی کنیم. هرچند که امروز 

من روزهاست که این محبت او را فراموش نمی کنم.  ،نگرفت اما من تا آخر عمرم

کار پیدا کرده ام و فقط نگران فربد بودم. به محض اینکه حقوقم را بگیرم حتما 

... غصه نخور همه چیز درست پرستشتوی پرداخت بدهی فربد کمکت می کنم 

نفری از شر این مصیبتی که فربد  می شود. من بیشتر کار می کنم و خودمان دو

 و پدرش بر سرمان آورده اند خالص می شویم. 

از این مصیبت خالص شویم دیگر پیر  بخواهیم خیلی نا امید بودم و گفتم: تا ما "

عمو فنجان چای را به دستم داد  ". ماندمی یک دنیا آرزو به دلمان  ...شده ایم و

فردا خودم به شرکت  آرزویی به دلت بماند.و گفت: نگران نباش... من نمی گذارم 

م که سفته هایت را پس بدهد. او حق فهمانم و به او می رو این آقای سرمد می
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، من چنین اجازه ای به او نمی ندارد از تو به خاطر بدهی خانواده اش کار بکشد

ونم گفتم: ممن بود و وبه عم مهنوز تکیه ا " خودم او را ادب می کنم باباجانم. .دهم

و ادب کردن  ... واقعا احتیاج داشتم که یک نفر بگوید فردا برای کتک کاریعزیزم

قدم جلو می گذارد. خسته شدم از بس که توضیح دادم با سرمد کیارش سرمد 

سرمد اصال بویی از ادب نبرده  کیارشعمو باور کن این هم دست نیستم. ولی 

سهراب گفت:  "است و من دلم نمی خواهد به خاطر من با شما بد رفتاری کند. 

غلط کرده است که بخواهد با آقای دکتر بد رفتاری کند، من هم با آقای دکتر به 

یا  شرکت سرمد می روم تا ببینم می توانیم با حرف زدن سفته ها را پس بگیریم

 طمئنم حرف زدن با آن مردک دیوانه کار بیهوده ای است. هرچند که م .نه

ناامیدانه گفتم: من هم مطمئن هستم که او اصال به حرف هایتان گوش نمی  "

چون می دانم  .پس الزم نیست هیچ کدامتان برای گرفتن سفته ها بروید ،دهد

 که قبول نمی کند و فقط احترام تان را زیر سوال می برد، خودم یک فکری به

برای مطب مشتری خوبی پیدا  عمو گفت: هروقت "حال این وضعیت می کنم. 

فقط کمی  ،شد آنرا می فروشم و سفته هایت را پس می گیرم. غصه نخور عزیزدلم
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را فرو دادم تا بغضم بیرون نریزد و گفتم:  مچاییک جرعه از به سختی  "صبر کن. 

ی روم. خواهش می کنم باز من برای همیشه از اینجا م ،عمو اگر مطب را بفروشی

مرا دچار عذاب وجدان نکن. بگذار خودم از پس این مشکلم بر بیآیم. تو چه گناهی 

کرده ای که برادرزاده ات اینقدر احمقانه خودش را درگیر این افتضاح و مصیبت 

کرده است. فعال کاری به مطب نداشته باش تا ببینم سرمد می خواهد چه بالیی 

 بحث "نوقت یک فکری می کنیم. شد آروقت که تحملم تمام بر سرم بیاورد. ه

سعی  سرد چای نوشیدیم و همگیی نکردیم و توی سکوت شبی مهتابی و دیگر

مثل عمو درکم می  ،نمی دانم اگر پدر و مادرم بودندکردیم به فردا فکر نکنیم. 

کردند و حاضر می شدند به خاطر نجات من از اموال و دارایی شان بگذرند یا نه. 

برای هزارمین بار از اینکه عمو کنارم بود احساس خوشبختی کردم. حتی اگر 

باز  ،و همه بر علیه من صف می بستند مرتکب می شدمبزرگترین حماقت دنیا را 

د. قبال همیشه خیال می می کندرکم  ،نکوهش مطمئن بودم که عمو بعد از کمی

کردم که اگر دوستانم تنهایم بگذارند حتی نمی توانم نفس بکشم ولی حاال به 

قدری مصیبت زده بودم که وقتی برای فکر کردن به بی معرفتی فربد و بهزاد 
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از اینکه فربد  هزاد و ماهور دوباره درست شود.نداشتم. فقط امیدوارم اوضاع بین ب

من و کارهایم شک داشت و مرا همدست برادرش می دانست قلبم شکسته بود.  به

ولی فعال وقتی برای فکر کردن به دل شکستگی هایم نداشتم. اوضاع زندگیم کامال 

عوض شده بود و من دیگر آن دختر رها و سرخوش نبودم. حاال دیگر با یک بدهی 

از ترس و نگرانی شده  بود و پر بد به قدری حالممیلیونی تنها مانده بودم. بزرگ و 

دلم نمی خواست تا لحظه ی آخری که سرمد سفته هایم را اجرا می  کهبودم 

گذاشت از کسی کمک بگیرم. فعال باید پیش می رفتم تا ببینم چه بالیی بر سرم 

می آید. باز نگاهم را به ستاره ی کوچک سوار بر شانه ی ماه دوختم. چقدر دلم 

حظه ای بر شانه ی می خواست من به جای این ستاره بود و فارق از تمام دنیا ل

 ت دیگر از امشب پشیمان تر نباشم.ماه می نشستم. امیدوارم چند وق



فالوده زغال اخته                                                                                     فصل هشتم                                      

420 
 

 فصل هشتم

. یک ارزش مادی داشتدر چق ،مه بودگلدانی که شکستتوانستم تخمین بزنم نمی 

شکسته نگاه می کردم. سی گلدان که نشسته بودم و به تکه های  ساعتی می شد

اصال با  .انجام نداده بودم ،را سالم شده بود ولی تا به حال کارهای نظافت خانه

آشنا نبودم. تا وقتی که زن عمو  ،شوینده ها و نحوه ی تمیز کردن سطوح مختلف

ظرف های  ،داد ازه نمیزنده بود از ترس اینکه بالیی سر خودم بیاورم حتی اج

را از دست دادم، عمو برای اینکه غم دوری  وقتی هم که زن عموبشویم.  غذایم را

خودش کارهای  ،و غیر قابل تحمل نباشداز زن عمو برایم بیش از حد دردناک 

خانه را به تنهایی تمیز می کرد و تمام بار  وخانه را بر عهده گرفت. غذا می پخت 

عمو نمی توانست سرمد، دیگر  کیارشدوش او افتاد. اما اخیرا به لطف زندگی به 

در نتیجه من  ،به من کمکی کند و کارهای خانه ی سرمد را هم بر عهده بگیرد

 سر در نمی آوردم.ه و تمیز کاری که از هیچ کدام و یک دنیا کارهای خانماندم 

مد تمام خانه حس می کردم از روی ع ،مسیدبه خانه ی سرمد می ر که صبح ها

ل  شسته و با یک دنیا ترس تمام لباسهایی که روز قب هرروز .را به هم ریخته است
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. آشغال دندشمی ه نداختادوباره توی سبد رخت چرک ها  ،نها را اتو کرده بودمآ

باورم  ،در خانه را باز می کردم یمی کرد که وقت خشاطراف خانه پ درها را طوری 

م. ا م و همه جا را ساعت ها تمیز کردهبود توی همان خانهی شد که روز قبل نم

نقطه از  بعضی از روزها برایم یادداشت می گذاشت و تاکید می کرد که یکحتی 

آنجا را  قبل بودم روزدر حالیکه من مطمئن  .خانه روزهاست که تمیز نشده است

 م. ه اتمیز کرد

البته چون خیلی توی این کارها مهارت نداشتم روزهای اول اصال نمی دانستم که 

و باالی هود آشپزخانه را هم هر روز دستمال  یخچال ،ماکروفرفر، باید داخل 

 .نمی رفتم و حمام سرویس بهداشتیسمت  ،برای نظافت عنوانهیچ به ، و یا بکشم

با خودم می گفتم سرمد اینقدر بی ادب و بی فرهنگ نیست که از من توقع تمیز 

کوبنده ولی بعد که با یادداشت های تند و  .کردن سرویس بهداشتی را داشته باشد

و نزاکت ندارد. در  ی از ادبدرست تعریف اصال تازه فهمیدم او ،شدماو مواجه  ی

در ضمن نقاط خانه را خیلی دقیق تمیز کنم. نتیجه به مرور سعی کردم تمام 

هم یک وعده غذا  حتی برق بیاندازم ولیکه ده بار در روز خانه را  حاضر بودم
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می توانستم  . تمیز کاری خانه را با هر جان کندنی که بود،مکنندرست  برایش

هیچ سر رشته ای نداشتم. هرقدر هم که  ،پختندر مورد غذا  ولی .انجام بدهم

یری در روند کارم م باز تاثمی کردم و فیلم های آشپزی نگاه می کرد مطالعه

 به هیچ عنوان لب به چیزهایی که به عنوان غذا برایش آماده مینداشت. سرمد 

که وظایفم را در مورد آشپزی به بار شکایت کرد ین چندوقتی  زد. کردم نمی

هرروز برای  که مجبور شدم دست به دامن عمو بشوم ،انجام نمی دهمدرستی 

ولی نمی دانم سرمد چگونه متوجه ی این  .فردا غذایی تازه و خوشمزه آماده کند

باید به خرج پس  آشپزی کنم،نمی خواهم خودم  بم شد و دستور داد که اگرتقل

. در غذا را آماده کندآشپز استخدام کنم و هرروز او را به خانه بیاورم تا یک خودم 

با کمک عمو و  ،نتیجه شبها که به خانه بر می گشتم با وجود تمام خستگی هایم

هر شب  پخت غذاهای ساده کردم، یادگیری و شروع به کم کم ماهور و شیرین

خیلی خوشمزه نمی شدند پخت غذای فردا را توی خانه تمرین می کردم. غذاهایم 

هنوز  ، امامی خورد کمی از غذاهاسرمد  کیارشدن بودند و به مرور رولی قابل خو

 ،پرمشغله شده بودم .ی برایم به صورت یادداشت می گذاشتانتقادات تند و تیز
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نمی شدم. وقتی نداشتم به خودم و زندگیم فکر کنم.  متوجه ی گذران روزهادیگر 

گرفتار  همراه با سهراب و ماهور و شیرین سخت کار می کردیم. آنها هم مثل من

که هم خودشان را نجات سعی می کردند با تمام توان پول در بیاورند شده بودند و 

ند و مرا به ند. از اینکه این سه نفر ترکم نکرده بودباش نم کمک حال بدهند و هم

حال خودم نگذاشته بودند خیلی خوشحال بودم ولی... ماهور حال خوبی نداشت. 

بهزاد به طور کامل با او قهر کرده بود و اصال احوالی از ماهور دلشکسته ی من 

 کامال خودش رابد و بهزاد نداشتیم. بهزاد نمی پرسید. هیچ کدام از ما خبری از فر

نمی خواست ود و ماهور هم اینقدر مغرور بود که از دسترس ماهور خارج کرده ب

 . ، به خانواده ی او رو بیاندازدبهزاد برای پیدا کردن

 به این شرح بود: گریه ، روزانه چند کار بیشتر انجام نمی داد که ماهور حاال دیگر

 و بهزاد، بغض، گریهخودش و نگاه کردن به عکس های  ، غذا نخوردن،سکوت

خانه ی بهزاد برود و اورا سکوت... هرقدر ما به او اصرار می کردیم که خودش به 

ا کند راضی نمی شد. سهراب هم که تمام وقتش را صرف کار توی چندین پید

نبال خبری از فربد و بهزاد کرده بود و اصال وقت نمی کرد به د ختلفشرکت م
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 نباید کسهیچبود که برای برگرداندن  معتقد سهراب همیشهدر ضمن باشد. 

حتی  به زور نگه داشت بایدی را ناهیچ رابطه ی دوستانه  به نظر اود، رک تالش

اگر از غم دوری طرف مقبل جان می داد هم پیگیر او نمی شد و برای بازگرداندن 

. شیرین هم که چند باری به فربد و بهزاد زنگ زده بود تا حالشان او کاری نمی کرد

ا بپرسد ولی با برخورد سرد آنها مواجه شده بود و دیگر دلش نمی خواست با آنها ر

ر فربد تماسی داشته باشد. من هم که هنوز به قدری حیران و انگشت به دهان رفتا

به هیچ عنوان نمی خواستم او را ببینم. فربد مرا با اینهمه بدهی و بیچارگی  بودم که

کار او درست فکر به این برای یک لحظه تم فراموش کرده بود، حتی نمی توانس

د و می گفت که به خاطر یک کاله کرمی  ام همسخر هر روزسرمد  کیارشکنم. 

 دفاعبرای توانایی  من دیگر م وهارصد میلیون سفته امضاء کرده اچ ،بردار حرفه ای

اجازه می دادم تا هرچه دلش می خواهد در مورد فربد  ، در نتیجهماشتدناز فربد 

 بگوید. 

ولی نمی توانستم  ،از ماهور هم خیلی بدتر بود حتی حالم من تنها کسی بودم که

مثل ماهور گریه و زاری می کردم من هم دهان باز کنم و حرفی بزنم. چون اگر 
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 ،می خواستند با آتش زدن زندگیشان ،مانده بودندباقی م تمام کسانی که اطراف

مرا از این گرفتاری نجات بدهند. در نتیجه سنگ صبور شده بودم وسعی می کردم 

فقط به فکر دقایق آزار دهنده ی زندگی خودم باشم و هیچ امیدی به نجات از 

 ..برایم باقی نمانده بود. مصیبت اینتحمل  جانب فربد نداشته باشم. چاره ای جز

نگاه کردم. حاال باید چه کار می کردم؟ نمی  ،ه گلدانی که شکسته بودب دوباره 

توانستم جنازه ی گلدان را سر به نیست کنم چون سرمد خیلی دقیق بود و حتی 

وسایلش می شد و به گمانم هرشب جای وسایل متوجه ی یک سانت جا به جایی 

نار جنازه ی از ک. خانه را با خط کش چک می کرد تا چیزی تغییر نکرده باشد

باید واقعیت را به او  ، غصه خوردن دیگر فایده ای برایم نداشت،بلند شدمگلدان 

می گفتم. خرده های گلدان را جمع کردم و توی کیسه ی زباله ای جداگانه 

 .ریختم

و دوبلکس  فوق العاده بزرگنگاهی به کل خانه انداختم. خانه ی سرمد آپارتمانی  

هرگز مهمان  او ، بدترین انتخاب ممکن بود.که برای یک آدم وسواسی و دیوانه ،بود

کل . نداشت یبزرگبه این ی اپس دلیلی برای زندگی در خانه  دعوت نمی کرد
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گرد و یا حتی  هکوچکترین لک و بود پر کردهرنگ  یاهسی وسایل مساحت خانه را با

خانه اش خیلی با شرکت . و حالش را خراب می کرد شکنجه می داداو را  ریغباو 

فرق داشت، توی شرکت همه چیز به رنگ سفید و طالیی و پر از نور و زیبایی 

 ها مثل خفاش خانه اش به هیچ عنوان خبری از نور و زیبایی نبود.در بود، ولی 

ترس و  به خانه اش، به محض ورود. هر روز توی تاریکی مطلق زندگی می کرد

انتخاب  و تیره پرده های خانه به قدری کلفتتاریکی توی جانم نفوذ می کرد. 

. یافتنمی  خانه را  به داخلاجازه ی ورود نوری ذره ی  کوچکترین که ندده بودش

ه تعبیچراغ های خانه محدود بودند و توی هر قسمت از خانه آباژوری کوچک 

، نه میزان روشنایی که ایجاد ندر بودمد نظ هاکه بیشتر آنتیک بودن آن ،شده بود

اینهمه تفاوت بین زیبایی و روشنایی شرکت و تاریکی و خوف خانه  .ندمی کرد

در ظاهر آدم جذاب  هم او .بود و ترسناک او عجیب شخصیت درست هماننداش، 

ترس و  ،و گیرایی بود ولی وقتی شخصیت تلخ و پر از کینه اش را نشان می داد

تنفر را زیر پوست انسان تزریق می کرد. هر روز که پا به خانه اش می گذاشتم 

د و مرا با خودش پرموجودی مخوف بیرون ب ،از توی تاریکی خانهکه منتظر بودم 
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به  .این تاریکی واقعا برایم عذاب آور و وحشتناک بود .به قعر چاه نابودی بکشد

بعد از  زدم تا کمی نور به داخل بتابد و پرده ها را کنار می محض ورودم سریع

 دقیق همه جا را تمیز کنم. ی توانستم درست وم ترسم غلبه می کردم، راینکه ب

روز اولی که مرا  ،خانمی که قبال کارهای نظافت خانه ی سرمد را انجام می داد

توی این تاریکی،  دید نفس راحتی کشید و آهسته برایم گفت که سرمد هر روز

کند و دنیا را به  لمستمام وسایل دست می کشد تا بتواند یک ذره خاک  بر روی

 از شر مصیبتی مثل می توانستآن خانم خیلی خوشحال بود که  "آتش بکشد. 

 هم به او نیم میلیون تومانسرمد راحت شود. می گفت حتی اگر روزانه  کیارش

  سرمد کار کند...عجیبی مثل  ترسناک وبرای آدم  دیگر نمی تواند ،دنبده پول

بیچاره ی بی پناه،  منخوش به حال او که از شر سرمد خالص شده بود، ولی 

 به خانه شب ها که دم.می ماناسیر چنین هیوالیی  بسیار زیادی را باید های سال

بر می گشت تمام ظرف ها را بیرون می ریخت و توی آخرین ظرف کابینت غذا 

می خورد تا ذره ای آلودگی او را تهدید نکند. من هر روز صبح عالوه بر تمیزکاری 

تم تا بازهم توی کابینت ها می گذاشباید یک دنیا ظرف را هم دوباره می شستم و 
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 ،ظرفد که آخرین ه این نتیجه برسبازرسی کند و بد و همه را بیای خانههیوالی 

باری وسوسه شده بودم که  چند ،دنبودبیمار  واقعا رشافکتمیزترین آنهاست. ا

آخرین ظرفها را کثیف توی کابینت بگذارم تا تمام معادالت ذهن بیمار او به هم 

می ترسیدم با این کار من، به خاطر وسواس زیاد بالیی بر سر ولی هر بار  .مبریز

  شدم. می پشیمانسریع و  بیاوردخودش 

کیسه ی حاوی تکه های گلدان را برداشتم، برای آخرین بار تمام خانه را چک 

پرده ها را هم به حالت اول برگرداندم  م.کردم تا از تمیز بودن همه جا مطمئن شو

هرروز  تا ذره ای نور به داخل خانه نتابد و آقای خون آشام سنگدل را ذوب نکند.

ت و دلیلی برای غر زدن های فردایش بر می گشبه خانه باز تالش من، او  هبا اینهم

هم نمی  فربد حتی حالم را ..پیدا می کرد. هیچ راه نجاتی از شر او برایم نبود.

د چه برسد به آنکه راهی برای رهایی من از این زندان عذاب آور پیدا کند. از پرس

پنج اگر حتی  .دمکت به راه افتاخانه ی شکنجه گاهم بیرون آمدم و به طرف شر

دقیقه بعد از ساعت دوازده به شرکت می رسیدم باید داد و فریادهای سرمد را 

تحمل می کردم.  را ساعت غذا خوردن گی و حساس بودن مغزش بهبابت گرسن
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انستم سال ها این چطور می تو ،همین یک ماه برایم مثل یک عمر گذشته بود

ز اینکه یک روز دیگر که از خواب بیدار می شدم ام؟ هر صبحی زجر را تحمل کن

م و باید این شرایط را تحمل می کردم غصه دار می شدم و دلم می زنده مانده بود

رقدر هم ناراحت می شدم باز چاره ای به جز خواست تا شب گریه کنم. ولی ه

  تحمل این شرایط نداشتم.

سرمد هم از  مرودبه محض و عت دوازده به پارکینگ شرکت رسیدم،راس سا

د. خدایا خودت به خیر بگذران... به هیچ عنوان امکان نداشت آسانسور بیرون پری

حاال چطور باید ماجرای شکستن گلدان را برایش توضیح  ،ق باشدخالااو خوش 

این گلدان هم مثل باقی  ه کند؟ اگرمی دادم؟ چقدر می خواست به بدهی ام اضاف

سفته هایم را اجرا می ، به طور حتم کی باشده و زیر خاوسایل خانه اش عتیق

لعنتی اش خیره می شدم و  نتوی چشما و مای کاش این جرات را داشتگذارد. 

و تو که از شدت وسواس کم مانده است روزی دو قاشق سفید کننده  :می گفتم

چرا اینهمه وسیله ی قدیمی و عتیقه توی خانه ی خراب  ،قورت بدهیبتادین 

 و حتی فرش های خانه اش تمام گلدان ها، تابلوها "گه می داری؟ شده ات ن
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 جلوی چشمانش را فوق العاده گران بودند. مطمئنم که حتی اگر خودمو  آنتیک

د. یبخش ترکیبش نخواهد ت شکستن گلدان زشت و بدمرا بابباز  نم،بسوزازنده 

ولی کینه قلب و روح او را پر کرده  ،ببخشددر لحظه بر فرض محال که مرا تازه 

الیی ببابت شکستن این گلدان  باالخره .است و نمی تواند چیزی را فراموش کند

، به انتظارم نشسته است. تمام هآوردسرم  تا به حال هولناک تر از بالهایی  که

خوشحال بودم که برای اولین بار  خیلی خستگی کارهای امروز به تنم ماند... امروز

ولی درست وقتی  ،کم نیاورده ام و تمام خانه را به بهترین نحو تمیز کرده ام وقت

 ،که می خواستم جارو برقی را سر جایش برگردانم به میزی که گلدان روی آن بود

  ..م.را به بار آورد م و چنین مصیبتیبرخورد

وسواسی و بیمارش  ض اینکه سوار ماشین شد نگاهبه محطبق روال عادی هر روز، 

من، اطرافش انداخت و گفت: خانم سبحانی فکر می کردم بدون درخواست  را به

خودت متوجه ی کثیف بودن ماشین می شوی و آنرا به کارواش می بری. ولی 

ی که داخل ماشین را کنم تو با کثیفی خو گرفته ای و اینهمه گرد و خاکفکر 

ره خاک هم ذدست کشیدم. حتی یک  با وحشت به همه جا ". نمی بینیپوشانده 
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توی ماشین نبود ولی بحث کردن با او بی فایده بود. در نتیجه زیر لب گفتم: 

با حرص بیشتری گفت:  "معذرت می خواهم... فردا ماشین را به کارواش می برم. 

الل می شوی و حرفی برای گفتن  جمالت تو حذف کننداگر معذرت خواهی را از 

 شو اجداد ءبه فربد و تمام آبا توی دلم برای هزارمین بار "پیدا نخواهی کرد. 

سکوت کردم. چرا این مردک نمی فهمید که من هزارپا نیستم  همناسزا گفتم و باز

و از ساعت هشت تا دوازده ظهر نمی توانم هم خانه اش را برق بیاندازم و هم 

ای کاش می توانستم مغز ماشین قراضه اش را از خاک های خیالی او پاک کنم. 

او پوک او را باز کنم و این گرد و خاک را از درون دیوارهای مغزش پاک کنم. 

چرا کارهایت را درست همچنان ادامه داد و گفت: از صبح چه کار می کردی؟ 

 دوربین دارد و هرشب می توانمخانه ام ام که  شانس آوردهانجام نمی دهی؟ 

تا مطمئن شوم تو اینهمه ساعت توی خانه ام  دوربین های خانه را کنترل کنم

... بدبخت شدم ای وای "انجام می دهی.  به درستیوظایفت را بیکار نمی خوابی و 

ادامه ی حرف هایش را نشنیدم. پس هر شب دوربین را چک می کرد، روزهای 

باید از  ،ولی اگر امشب شکستن گلدان را می دید. دیگر اشتباهی انجام نداده بودم
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ن مملکت فرار می کردم و به اولین کشور همسایه پناهنده می شدم. تحمل ای

دیگر مرا افسرده کرده بود. حتی  ،ردمی ک تحمیلفشاری که او به اعصابم  اینهمه

یک ماه گذشته بود...  و را بدهم و دهانش را ببندم. فقطحوصله نداشتم جواب ا

گذرانم؟ فربد کجا رفته ای؟ بمردم آزار  ورنجابقیه ی عمرم را چگونه در کنار این 

چرا به داد من نمی رسی؟ ای کاش حداقل کنارم بودی تا من می توانستم این 

من از یک جایی  لیهمه عذاب را راحت تر تحمل کنم. سرمد همچنان غر می زد و

نمی شنیدم. خیلی تالش می کردم تا تمرکز هم به بعد دیگر حتی صدایش را 

یش گوش بدهم اما نمی توانستم فکرم را روی صدای او متمرکز کنم و به حرف ها

 کنم. 

. سرم را روی فرمان گذاشتم و توی چاه پیاده شدباالخره به رستوران رسیدم و او 

پس چرا  ،آمده بودم برای اسارت عمیق روزگارم فرو افتادم. من که با پای خودم

فربد از من فرار می کرد؟ من که از او چیزی نمی خواستم پس چرا فربد فکر می 

ده ام؟ این سوال ها خواب و خوراک را از من گرفته شدست هم کرد من با سرمد 

 ممصیبت دم... با اینکشیرا از زیر صندلی بیرون  شکسته . کیسه ی گلدانندبود
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دوباره در مورد شکستن گلدان نداشتم.  چه کنم؟ توان و قدرتی برای توضیح دادن

زشت سیرتم  گلدان را زیر صندلی پنهان کردم و منتظر برگشت فرشته ی عذابِ

ش را خورد و برگشت. مثل اینکه غذا خوردن او هارشدم. امروز زودتر از همیشه نا

آدرس یک کافه توی میدان انقالب را داد  .چون دیگر غر نمی زد ،را آرام کرده بود

یک جلسه ی مهم  به این آدرس ببر،مرا بر نمی گردم، به شرکت  امروزت: و گف

 دارم. بعد از قرار هم مستقیما به چاپخانه می روم. 

که شاید  ،سعی می کردم با نهایت خوش خدمتی به دستوراتش گوش بدهم "

که آدرسش  راهی برای توضیح در مورد گلدان پیدا کنم. او را به کافه ای رساندم

م تا پیاده شود و نفس راحتی بکشم ولی در آخرین لحظه را داده بود، منتظر نشست

با تحکم گفت: چرا پیاده نمی شوی؟ جلسه ام خیلی مهم است و به تو برای نشان 

خودم را جمع و جور کردم، کیف سریع  " دادن اسالیدهای تبلیغاتی احتیاج دارم.

از ماشین پیاده شدم. با حفظ فاصله ی خیلی  و وسایل او را برداشتم و لپ تاپ

وارد کافه شدم. سرمد رفت و پشت یکی از میز ها نشست، من هیچ  ،اوزیاد از 

چون می ترسیدم دعوایم کند و بگوید چرا  ،وقت با او پشت یک میز نمی نشستم
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را انتخاب کردم و نشستم. او کنارش نشسته ام. امروز هم اولین میز نزدیک به 

 .وارد کافه شدتازه شکل گرفته یقه ای گذشت تا صاحب یکی از بیمه های چند دق

و کار تبلیغاتی  توی این ماه دومین بار بود که با سرمد قرار مالقات می گذاشت

چون در این نوع شغل ها تبلیغات و تکرار و تداوم آن، برای او خیلی با اهمیت بود 

 . مهم ترین رکن کاری به شمار می آمد

هایی پروژه ی تبلیغاتی آمده بود. سرمد با یک بیمه امروز برای تحویل نصاحب 

را برایش ببرم و طرح را به صاحب کار  لپ تاپاشاره ی سر به من دستور داد که 

فوق العاده هرزه ی و حرکات نگاهنشان بدهم. صاحب پروژه مردی میانسال بود که 

 ،ددستش را به شانه ام میز و . دفعه ی قبل از هر فرصتی استفاده می کرداشتد

را گرفت و هر کاری کردم  دستم قهیدقچند  ،لپ تاپحتی یکبار برای گرفتن 

. اصال دلم نمی خواست امروز هم چنین برخوردهایی نتوانستم دستم را عقب بکشم

خیلی نگران بودم و می دانستم که حتی نمی توانم به بین من و او اتفاق بیافتد. 

گویم دلم نمی خواهد با این مشتری کار کنم. تا جایی که سرمد شکایت کنم و ب

را سریع مقابل مشتری گذاشتم  تاپ لپ ،ردمفرو بمی توانستم اخم هایم را در هم 
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گفت: بیا... بیا کنارم بنشین و بگو برای طرح من چه  که و خواستم فرار کنم

طرح کار من نیست با نفرت به او نگاه کردم و گفتم: این  "؟ انجام داده ایکارهایی 

که بخواهم توضیحی به شما بدهم. آقای سرمد با مهارت های بین المللی که در 

طراحی پروژه های تبلیغاتی دارند برای شما این پروژه را طراحی کرده اند. بهتر 

بعد  "شما بنشینند و طرح را برایتان توضیح بدهند. کنار ،است خودشان بیایند

مغزم میز نشستم ولی صدای پر از شماتت سرمد رفتم و سرجایم پشت آن یکی 

ما تشریف بیاورید آقای بهبانی می خواهند ش ...و گفت: خانم سبحانی را سوراخ کرد

 برایشان توضیح بدهید.  و طرح را

م فقط کافی کار می کردفربد  با اگربازهم دلم برای فربد تنگ شد،  ناخودآگاه "

. ولی امروز دبهم بزن رانچشم چِمردک دادش را با این بود اشاره کنم تا قرار

خیلی غریب و تنها بودم. بازهم این سوال را از خودم پرسیدم که تا چند وقت 

فقط یک ماه کنم؟ ی های سرمد را تحمل یاورم و زورگویطاقت ب می توانمدیگر 

باشد. کنار سرمد ایستادم  و رها آزادگذشته بود... عمرم به باد می رفت تا فربد 

زن او بنشینم. اگر  مهولی هرکاری کردم نمی توانستم بروم و کنار مشتری حال ب
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فنجان قهوه اش را توی صورتش می ریختم. یکبار دیگر دستش را به دستم میزد 

کنارشان  ،سرمد بدون آنکه نگاهم کند با تحکم گفت: آقای بهبهانی منتظرند... برو

 را برایشان توضیح بده. ها بنشین و طرح 

که مگر این زندگی  که بر می داشتم دائم به این فکر می کردم یهر یک قدم "

م؟ ناینهمه توهین و تحقیر را تحمل ک فربدکه من به خاطر  دارد چقدر ارزش

. احساسم نسبت به فربد چه شتنشستن کنار این مشتری برایم فرقی با مرگ ندا

به خاطرش به این روز دچار شده بودم؟ باالخره خودم را به صندلی  نام داشت که

را خیلی نامحسوس کنار صاحب پروژه ی منفور رساندم و سعی کردم صندلی ام 

را  لپ تاپاصال راهی برای برخورد با من نداشته باشد. سرمد  بگذارم تا از او دورتر

لی ترین ایده و فکر ما مقابلم گذاشت و من به سختی دهان باز کردم و گفتم: اص

سپس کم کردن  ،اک استبرای این تبلیغ ابتدا توضیح اتفاقات ناگوار و وحشتن

جهانی آرمانی  بیمه نامه و در آخر روبرو کردن آنها بابا داشتن  ترس و وحشت افراد

بر همین اساس ما  .ی مطلوب و مورد نظر خواهد بودابعد از بدست آوردن بیمه 

به ترتیب بعد یم و ه اپر از نمادهای وحشت استفاده کردابتدا از فضایی تیره و 
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حس کردم  "یم... ه اقات را روشن تر و دلپذیرتر به کار بردصحنه های وقوع اتفا

دقیقا با فاصله ی  را به من نزدیک کرد. مشتری بلند شد و خیلی علنی صندلیش

ست. حالم از بوی عطر تند و بدبویش به هم می خورد. سانتی متری از من نش چند

بوی کباب و عطر افتضاحش  .کبابی بی کیفیت خورده است ،ناهارحس می کردم 

ند. دلم می خواست همانجا روی زدهم می  هبا هم ترکیب شده بودند و حالم را ب

انم کم مو و صورت کدو مانندش باال بیاورم. سعی کردم سرم را بچرخانم تا بتو سر

کمی هوای بی بو استشمام کنم که نگاهم به سرمد افتاد. با تعجب و ناراضی مرا 

خواهد مرا با فحش و ناسزا، کتک نگاه می کرد. حس کردم هرلحظه دلش می 

. یک ماهی بود که تنها سالحم برای بدست آوردن کمی آرامش و فرار از بزند

اینبار هم اشک توی  اشک های حلقه بسته توی چشمانم شده بودند. ،خودکشی

چشمانم نشست. همیشه اشک هایم را از سرمد خونخوار مخفی می کردم ولی 

امروز راهی برای مخفی کاری نداشتم. حالم از همه چیز به هم می خورد. حال 

ی سر راهی را داشتم که از او برای بدترین کارها سوء استفاده ای ناجوانمردانه ابچه 

پر تالطم بودند که نمی توانستم حاالت سرمد را  اشک چشمانم یقدربه ی شد. م
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با بغض، چشم به صفحه سعی کردم ببینم و هر لحظه منتظر بودم توبیخم کند. 

د به توانکنم تا صاحب پروژه به هیچ عنوان ن ی مانیتور بدوزم و حواسم را جمع

هر بهانه ای به من نزدیک تر شود. صدای سرمد گوش هایم را پر کرد و گفت: 

نامزد  ... که این خانم سبحانیسبحانی ی بهبهانی فراموش کردم که بگویم خانمآقا

د فقط به این خاطر در توضیح پروژه کوتاهی می کنن و اگر امروز ...من هستند

ن از شما به آن است. م درگیر خرید عروسی و کارهای مربوط است که فکرشان

هید من ادامه ی پروژه را خواهی می کنم. اجازه بد بابت این برخورد ایشان عذر

 برایتان توضیح بدهم. 

کمی صندلی اش را عقب کشید و بعد با  در لحظه حس کردم صاحب پروژه "

ناباوری گفت: تبریک می گویم جناب سرمد... فکر نمی کردم شما و این خانم... 

من معذرت می خواهم اگر برای توضیح پروژه به همسرتان اصرار کردم... اگر می 

حرفش را کامل نزد ولی من توی دلم آنرا  "دانستم ایشان همسر شما هستند... 

بعد  "م و گفتم: اگر می دانست کمتر خودش را به من می چسباند. تکمیل کرد

بازهم صندلیش را عقب تر کشید و سرجای اولش برگشت. این حرکت سرمد به 
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قدری به نظرم خوب بود که برای چند لحظه ابرهای توی چشمم از بین رفتند و 

 مشتری بود.ه ب و مشغول توضیح پروژهولی ا ،با تشکر و قدردانی به او نگاه کردم

از اقبالی که مرا گرفتار این کمک های  م که باید خوشحال باشم و یانمی دانست

مزدش نا کمک، مرا برایسرمد  کیارشم چک کرده بود شکایت کنم. نمی فهمیدکو

 به هر بهانه ای که راضی شد ندتوضیحاتم به اندازه ای بد بود معرفی کرد و یا 

ال به قدری از سرمد می ترسیدم درهرح قیه ی کار را در دست بگیرد.خودش ب

که اصال از این کمک او خوشحال نشدم چون مطمئن بودم که وقتی جلسه اش 

گ بزنم و بگویم که روزگار خوبی در انتظارم نخواهد بود. باید به عمو زن ،تمام شود

چون حتما جریمه خواهم  .مانماز هر شب دیگری در شرکت می  بیشترامشب 

د ماند. حتی از فکر کردن نی نیمه کاره ی شرکت برای من خواهشد و تمام کارها

. باالخره جلسه ندگرفتدرد می م یچشم هاسر و به چنین جریمه ی سنگدالنه ای 

 ،تمام شد و مشتری سرمد سعی می کرد برای ادای احترام به من تا کمر خم شود

ا فراموش رفتار زشتش ر ،حتما فکر می کرد اگر به من احترام بیشتری بگذارد

به او خواهد داد. با ترس و وحشت وسایل ای خواهم کرد و سرمد هم تخفیف ویژه 



فالوده زغال اخته                                                                                     فصل هشتم                                      

440 
 

برای اولین بار  باهم سوار شدیم، ین راه افتادم.را جمع کردم و زودتر به طرف ماش

 غر نزد و چیزی نگفت. چند دقیقه ای گذشت، به محض سوار شدن توی ماشین

 .خیلی می ترسیدم ،نمی توانستم بدون حرف زدن ماشین را به حرکت در بیاورم

آهسته گفتم:  بدون آنکه بخواهم به طرف او برگردم طاقت نیاوردم و باالخره

نیست. مثل همیشه کوبنده و قاطع گفت: احتیاجی به تشکر  "ممنونم آقای سرمد. 

زشت بهبهانی سکوت می  رفتارهایدر برابر  تو هفت سالت نیست که ...پرستش

درست متوجه اما می کنی از او فرار  م کهفهمیدکنی و حرف نمی زنی. روز اول 

 امروز اما، کار غیر اخالقی انجام می دهد که تو را ناراحت می کنده چ نمی شدم

ت باید چشمانعمد صندلی اش را به صندلی تو چسباند. چرا  روی ازکه  دیدم

فقط می به جای حرف زدن اشک می ریزی؟ د؟ چرا نگویاتر از زبان درازت باش

عزیزتر از  داد و فریاد راه بیاندازی؟ فقط می توانی از حق فربدبرای من توانی 

را روی سر  لپ تاپی و دفاع نکرددفاع کنی؟ پس چرا امروز از خودت  جانت

برای  لپ تاپبا غم و وحشتی آمیخته در هم گفتم: چون  "رد نکردی؟ بهبهانی خُ 

اضافه جدید هم به بدهی هایم  لپ تاپخرید یک  یبود آقای سرمد و هزینه  شما
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 دضرر می کردی شمابود و با رفتار تند من، بازهم  شمامی شد. مشتری هم برای 

 آقای سرمد.  دو مرا به خاک سیاه می نشاندی

تا بیشتر از این کم نیاورم و او بازهم اشک و  گذاشتمروی فرمان را  پیشانی ام "

من خیال می کردم تو  و گفت:فوت کرد  با صداسرمد نفسش را  بغضم را نبیند.

اگر خلوتش را به  دختری که شجاع ترین دختری هستی که تا به حال دیده ام.

یک مرد  ،بدون ترس هم بزنی با لیوان فالوده ی زغال اخته به مبارزه ات می آید و

دختری که برای نجات دوست احمقش، حتی حاضر  .دنرا روزها تعقیب می ک

اء کردن چهارصد میلیون دختری که امض است توی تاریکی قبرستان راه برود.

هم راحت تر آب خوردن حتی از برایش به خاطر آزادی دوستانش فقط  ،سفته

ز امرو اما حیف که. با دل و جراتی هستی چنین دخترتو  می کردم خیال .است

 واقبچون اگر شجاع بودی بدون فکر کردن به من و ع ،فهمیدم اشتباه می کردم

با خودم زمزمه کردم  زیر لب آهسته "جواب بهبهانی را می دادی.  ، حتماکارهایت

ی اعتماد به همه تو و برادرت نمانده است... باقی گفتم: دیگر شجاعتی برایم  و

 ه اید.نابود کردرا نفس و شجاعتم 
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خیال کردم نمی خواهد حرفی  ،جوابم را نداد فوق العاده طوالنی یچند دقیقه  " 

ولی  ،مرا به مبارزه دعوت کن سکوت نکن، بجنگ...از این به بعد گفت: بزند، ولی 

سکوت  اما اجازه یروزی ده بار برایم آرزوی مرگ کنی  اجازه داری سکوت نکن.

 تو باید رازهای قلبت را بیزارم... چون تو تنها کسی هستی که از سکوتش .نداری

رد؟ تغییر می ک ابهاری دائم هوایچرا مثل  "سبحانی.  پرستش نوازیب با صدایت

لحن آرام او را باور کنم و یا داد و فریاد چند ساعت قبلش را به  اینم فهمیدنمی 

و از آینه نگاهش کردم، چشم هایش  بلند کردمیاد بیاورم. خیلی آهسته سرم را 

این  ،مثل همیشه می ترسیدم کوچکترین حرکت من .ندرا به من دوخته بود

نگاهم را  ،ز دچار سوتفاهم نشومآرامش را از چشمانش فراری بدهد. سعی کردم با

 به من کردم باز نگاهش دوباره بعد که حتی چند لحظه ی ولی .از او جدا کردم

 بود...  دوخته چشم

باید یاد می گرفتم از این توجه های کوچک و عجیب او به نفع خودم استفاده 

بهترین موقعیت بود تا فریب این نگاهش را بخورم.  ،م مثل قبلستنمی خوا کنم.

با لکنت م. سرو سامان بدهمن هم از آرامش او استفاده کنم و ماجرای گلدان را 
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 "می توانم یک مطلب دیگر بگویم؟  داگر از من عصبانی نیستی سرمد آقایگفتم: 

و از زیر صندلی خیلی آرام سرش را به نشانه ی بله تکان داد. کمی خم شدم 

های گلدان شکسته را بیرون آوردم. آنرا باال گرفتم و گفتم: جارو کیسه ی تکه 

بدهی این لطفا  ،شکست... اگر خیلی گران است میز خورد و این گلدان رابرقی به 

 .یدیه ی بدهی هایم اضافه کنم به بقرا ه

 نگاه می کرد مثل اینکه جنازه می دید. سرخ شد و طوری به تکه های گلدان " 

 صدایش  ،که عصبی می شد همیشه طبق عادت چند بار پشت سرهم پلک زد و

؟ پرستش دتو فقط به من ضرر می رساز چرا و خیلی آهسته گفت:  شدمانند زمزمه 

چرا نمی توانی دست و پایت را کنترل کنی و کمتر به اعصاب و روان و اموال من 

دستی دربین  "؟ می گویمبا ترس گفتم: عتیقه بود؟ درست  "صدمه بزنی؟ 

به گمانم ، امروز موهایش از همیشه خوش حالت تر شده بودند موهایش کشید

 روی گوش هایشلقه های درشت موهایش تا کمی آنها را مرتب کرده بود و ح

ریخته بودند. هرکاری می کردم که به او توجه نکنم ولی به محض اینکه کمی 

تمام نگاهم را به خودش  ،بیرون می آمد جالدانهمهربان می شد و از آن حالت 
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را اش خشم و عصبانیت  چهرهبود ولی  آهسته و شمردهجلب می کرد. صدایش آ

و گفت: نه  فقط سری با تاسف تکان داد ه بودکردنشان نمی داد. حتی اخم هم ن

از او  "بود. ساخته  و توی فرانسه آنرا طراحی دوستانمعتیقه نبود... ولی یکی از 

ت یدی و دزدکی از توی آینه نگاهش کردم و گفتم: من معذربا ناام رو برگرداندم،

برای  لبخند کم رنگی زد و گفت: "را شکستم.  اندوستت یمی خواهم که یادگار

این گلدان خوشم نمی  از اصال ، مناولین بار احتیاجی به معذرت خواهی نداری

اهل ، دختری فوق العاده پرشور و نشاط ،ه بودطراحی کردبرایم کسی که آنرا  آمد.

بود که به خیال خودش عاشق من شده بود و می خواست با  فرانسه نیس شهر

 به درک بهتری از افسانهبا من  شرقی بشود. می گفت عشق به من، دچار افسون

اما او فقط عاشق افسانه ها بود و توی واقعیت نمی توانست  های شرقی رسیده است

 برایم خودش این گلدان را او با دستان .از کشورش بگذرد و با من همقدم شود

ساخت، به خیالش من تمثیلی از خسروی افسانه های شرقی بودم... حتی روی 

 " .ه بودبه صورت مینیاتور کشیدسرو و شیرین را آشنایی خ این گلدان برایم

نگاهی دیگر به تکه های شکسته ی گلدان انداختم. نقوش مینیاتوری فوق العاده 
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این گلدان عتیقه و اثر  مخیال می کردبودند و من  کار شدهف و استادانه ظری

است.  هخیلی نزدیک تر باشد برای دوره ی صفویاگر هنری دوره ی سلجوقی و یا 

از حماقت آن دختر فرانسوی بیشتر از حماقت اینهمه هنرمندی زبانم را بند آورد. 

ده بود که دخترک عشق و افسانه آم قحطیتوی فرانسه  های خودم خنده ام گرفت.

بیچاره با دچار شدن به عشق چنین دیوانه ای می خواست افسانه های شرقی را 

 قدم به ،ام افسانه های عاشقانه ی شرقیدریابد؟ فقط کافی بود بعد از خواندن تم

خانه را  تمام روزی چهارده بار مجبور شودو  انه ی این مرد هیوال صفت بگذاردخ

 را تبدیلو فرهاد و رامین  خسروشخصیت عجیب این مردک، آب بکشد تا بفهمد 

 .ه استدرککمیک کالسیک ی یکی از شخصیت های داستان هابه 

به من نبود. کمی نگاهش ی آینه ی ماشین نگاهش کردم، بازهم دزدکی از تو 

 اصال معلوم نبودده بود و منظره ی بیرون را تماشا می کرد. شیشه را پایین کشی

. اما بودندهمین حاال توی مغزش چه افکار نابودکننده ای در حال شکل گیری 

تر بخت می توانستم حق را به آن دخ ،دزدکی نیمرخ او را نگاه می کردمحاال که 

 همراه باو بدون هیچ عضو زننده ای  خاصاین نیم رخ  .برگشته ی فرانسوی بدهم
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ته ریش های یک دست کوتاه شده واقعا از او قیافه ای اسطوره ای ساخته بود. 

می توانست خیلی راحت به عنوان بودم. داستانها شنیده این جذابیت را فقط توی 

که  عشقی .دعشق باشغ لبَدور دنیا بگردد و مُ ،ک مرد شرقیالگوی دقیقی از ی

به خودم هشدار بدهم که نباید سعی کردم بازهم  هیچ ایمانی به وجود آن نداشت.

 ،با این جادوی هولناکچون دفعات قبل  ،شومدچار جادوی عجیب و کشنده ی او ب

ر اینبا ه این زندان مخوف دچار شده بودم.هم دوستانم را از دست داده بودم و هم ب

 . نداشتم برای از دست دادن اگر جادو می شدم دیگر چیزی

لب زیر ماشین را به راه انداختم. باز طاقت نیاوردم و سریع چشم از او برداشتم و 

او بدون وقت  ". به بدهی های قبلی ام اضافه نشودگفتم: امیدوارم شکستن گلدان 

لدان پاداش هم می گیری... شکستن این گ ه خاطرتلف کردن گفت: نه اینبار حتی ب

با دلهره نگاهش  "جراتی می خواست که در من وجود نداشت.  ،چون شکستن آن

هنوز کردم تا مطمئن شوم که شوخی نمی کند و مرا دست نیانداخته است. ولی او 

امشب مرا  ،نگاهش به مناظر بیرون بود و ادامه داد: می توانی به عنوان پاداش

 و خودت هم زودتر به خانه ات برگردی و استراحت کنی. زودتر به خانه برسانی 
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چه بالیی سرش آمده بود؟ این گلدان شیشه ی عمر دیوی بود که او را توی  "

ترسیدم که ماشین را  یقدربه بدجنسی و رذالت زندانی کرده بود؟ پوستی از 

متوقف کردم و خیلی آرام به طرف او برگشتم. دقیق نگاهش کردم، شاید دوباره 

شاید شکستن این گلدان هم مثل قسم دادن او به خاک عزیزانش  ،بیمار شده بود

. چرا هر خطایی که از من سر میزد او را نابود می کرد؟ اگر زار دهنده بودبرایش آ

با مرگم او را راضی  فقط می توانم ،بخواهد انتقام این گلدان راهم از من بگیرد

  م...کن

نور  در یک لحظه .سرش را به طرفم چرخاندچند دقیقه ای بیشتر نگذشت که 

جادویی چشمانش برگشته بود. دلم می خواست چشمانم را ببندم و این نور خاص 

دیگر ولی  .این چشم ها و نور نگاهش وحشت داشتم و عجیب را نبینم. از او و

ش هربار برایم غزل های زیبا می سرودند، نچشما برای فرار کردن دیر شده بود.

گر برایم می خواندند:  ش را بشنوم کهانتوانستم خیلی واضح صدای چشممی 

از را  جان گرفت و تمام کینه و نفرتم لبخندم ...هیچ مرا در دل توجاست بگو

حتی مثل همیشه لبخندی کم  حرکتی نمی کرد،برد. او  شست و با خود را او
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ن لبخندت فقط زیر لب گفت: می دانی ای .رنگ هم روی لبانش بازی نمی کرد

وجود  اگر واقعا افسانه های شرقیزیباترین تصویری است که تا به حال دیده ام؟ 

صدایش، حرفهایش، سایه روشن  "ست. یکی از آنها ین لبخند تو... اداشته باشند

مردمک چشم هایش قلبم را لرزاند. فکر کنم ضربان قلبم از صد در ثانیه هم عبور 

توی سینه ام  ،او را به جای قلب م وبیآورکرده بود. دلم می خواست قلبم را در 

م. مثل یک خواب لطیف نگاهش پر از محبت بود. او واقعا همان خسروی بگذار

صالبت و خودخواهی که تیشه به کوه نمی زد تا عشقش را ثابت شیرین بود. پر از 

او خاص دری جذاب بود که با یک نگاه رقیبان را از دور خارج می کرد. کند، به ق

ش روی لبانم جاری شده بود نشعر چشما ،ترین و گویا ترین ملودی عاشقانه بود

د من هم ... شایگر هیچ مرا در دل توجاست بگوو با خودم زمزمه می کردم 

کوزه و گلدان بسازم و نقش این روزی مثل همان دختر فرانسوی از عشق به او 

 ..خسروی جادویی را به تصویر بکشم.

. ... این مردک خسروی شیرین نیستپرستشبه خودم نهیب زدم که بیدار شو 

عاشق هیچ چیز دیگری  ،جز پولبه ست که اخودخواه و ظالم  یقدربه این مردک 
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همان دیو صفتی است که تو را به بردگی گرفته است. همان زالویی  نمی شود. او

. از این خواب که خودش سودی ببردمگر اینبه هیچکس کمک نمی کند است که 

 مزخرف بیدار شو. فریب او را نخور...

نمی خواستم حرفهایش را بشنوم چه برسد به آنکه آنها را باور کنم.  دیگر 

پاییز به نام  قدیمی آهنگی نتناخودآگاه مثل دیوانه ها شروع به زمزمه کردن 

از ذهنم پاک و حرفهایش را فراموش کنم. به سرعت  را تا صدایش کردم طالیی

 چاپخانهتا وقتیکه به  م ورا برگرداندم و دوباره ماشین را به حرکت درآورد صورتم

 نگاه نکردم. من واقعا از او می ترسیدم... به او  رسیدیم

پشت میز آشپزخانه نشسته خانه ی عمو جاوید  توی نمی خواستم مثل روزی که

فکر کنم با من مهربان شده است و قصد کمک به من  ش را بخورم وباز فریب ،بود

بعد از نداشتم. را را دارد. دیگر توان و وقتی برای سازماندهی یک بیچارگی دیگر 

، او گفتگونگاه و هم بدون اینکه کارهایش را توی چاپخانه انجام داد و برگشت، باز

به خانه زودتر  ،اجازه داد که امروز بعد از رساندن او اقعاو را به خانه اش رساندم.

مرا الیق  ،این گلدان چیست که شکستن آنماجرای برگردم. باید می فهمیدم 
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بعد از رفتن او، کیسه   .استکرده  سرمد کیارشانه ای از طرف چنین لطف ملوک

ی تکه های شکسته ی گلدان را برداشتم و به خانه رفتم. به محض رسیدن به 

پارچه ای پهن کردم و شروع به یافتن و چیدن تکه های گلدان در کنار هم  ،خانه

برای  یسرمد کار جدیدبازهم کردم. عمو کنارم نشست و گفت: چه کار می کنی؟ 

تردید به عمو نگاه کردم و گفتم: نه این گلدان  با "آزاردادن تو پیدا کرده است؟ 

ولی نه تنها عصبانی نشد بلکه از شکستن  ،را امروز توی خانه ی سرمد شکستم

خواهش  پرستشعمو سری با تاسف برایم تکان داد و گفت:  "آن خیلی راضی بود. 

 بدهی مان ،اشتباهاتاری بردار. کاری نکن با این می کنم دست از خراب ک

چون برادرزاده  ،شود. حقوق بازنشستگی من در آینده به تو نمی رسدمیلیاردی 

که  این اوضاعی که تو بدون حقوق و مزایا کار می کنی باید وقتی و باام هستی 

بازنشست می شوند تو همچنان کار کنی و بدهی های سرمد  ی اطرافیانت همه

سریع گفتم: نه عمو باور کن اینبار اصال حرفی از شکنجه ی  "را تسویه کنی. 

ایی اش توان اماگلدان را بشکند  می خواست ایندلش گفت که  او ،بیشتر من نزد

. نکار را کردم کامال راضی بوداز اینکه من ای ،را نداشت که این کار را انجام بدهد
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مثل اینکه یکی از دخترهای فرانسوی عاشق اوبوده و این گلدان را برایش ساخته 

که من درست  زدهم در مورد جادوی شرقی  حرف هاییو نقاشی کرده است... 

م و حسرت به تکه های گلدان نگاه می کرد و عمو همچنان با غ "متوجه نشدم. 

گفت: مطمئن باش فردا حرف های امروزش را طوری دیگر معنی می کند و پول 

 پرستشتوی بدهی ات حساب می کند.  ،قیمت واقعی آنگلدان را چهار برابر 

از  "او برای آزار رساندن نده. به خواهش می کنم کمی دقت کن و دیگر بهانه ای 

در کنار  تکه های گلدان من هم ترسیدم ولی باز به چیدن اضطراب عمواین همه 

هم ادامه دادم. قسمتی از داستان آشنایی خسرو و شیرین در حال شکل گرفتن 

از  شیرینبود. حمام کردن شیرین در رودخانه و پنهان شدن خسرو و تماشای 

این گلدان  قبالدور... نقوش مینیاتوری بسیار هنرمندانه کشیده شده بودند، چرا 

عجیبی مثل  را کشف نکرده بودم؟ چنین هنرمند توانمندی چرا باید عاشق مرد

 سرمد می شد؟ 

کوباند. عمو از آشپزخانه می یک نفر در شیشه ای ورودی خانه را پشت سر هم 

است  سهراب فقطزیر لب گفتم:  "صدایم کرد و گفت: در را باز کن سهراب است. 
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بلند شدم و در را برایش باز  " ؟مشت و لگد می کوباند را بای ما در خانه  که

جلوی در ایستاده بود. با تحسین سراپایش را کردم. سهراب خوش تیپ کرده و 

نگاه کردم و گفتم: به به ... این موقع شب از کجا می آیی که اینقدر به خودت 

و برق صالح کرده را فراگرفته بود. صورتش را اایوان عطرش تمام  "رسیده ای؟ 

شلوار جین و شبیه پسربچه های پنج ساله ی خوشحال شده بود.  بود، انداخته

همراه با پیراهن سفید پوشیده بود. از این همه خوش تیپی  رنگ کاپشن سرمه ای

آفرین... نظافت  ؟کرده ای او به وجد آمدم و گفتم: موهایت را هم که آب و جارو

انداخت  نگاهی به سراپای خودش سهراب "خوبی است سهراب عابدی.  خیلی کار

زود برگشته  روزو گفت: من همیشه همینقدر تمیز و خوش تیپ هستم. تو چرا ام

 ورودیو به در  آمدم بیروناز خانه  "سرمد آمده است؟  کیارشسر  ای؟ بالیی

ست از تکیه دادم و گفتم: نه فکر کنم امشب کار زیادی توی شرکت نداشت و د

کشید و در حالیکه به دنبال عمو  سَرَکی به داخل خانه سهراب "سر من برداشت. 

عمو از داخل آشپزخانه برای  "می گشت گفت: پس آقای دکتر کجا هستند؟ 

سهراب دستی تکان داد و گفت که مشغول آشپزی است و سهراب را هم برای 
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شیرین شام دعوت کرد. اما سهراب گفت که می خواهد برای شام بیرون برود و با 

بدون ر قرار دارد. اخمی کردم و گفتم: خیلی خوب است که قرارهایتان را و ماهو

بدون تو قرار نگذاشته ایم. بعد  ،سهراب خندید و گفت: نه دیوانه "می گذارید. من 

باهم به خانه برگشتی برای همین با بچه ها قرار گذاشتم تا زود از ظهر دیدم که 

 مده ی آزادیت را به بطالت نگذرانیو این شب فرخن خوش بگذرانیم برویم و بیرون

دوباره نگاهی به سراپایش انداختم و گفتم: پس اینهمه خوش تیپ کرده  ". عزیزم

با لبخندی  نگاه کرد و سراپایشبه سهراب دوباره  " خودت ببری؟با ای که مرا هم 

من همیشه خوش تیپ که قبول کنی ی خواهنمی  ای بابا چراگفت:  احمقانه

تا تورا اولین بار است که در حالیکه وارد خانه می شدم گفتم: باور کن  " ؟هستم

سهراب به دنبالم  "خوش بو و شیک می بینم. بیا تو تا من آماده شوم.  به این حد

ناز می  یکمینقدر سریع دعوتم را قبول کنی، حداقل االزم نبود آمد و گفت: حاال 

. ی را نکشته استدخترحال هیچ  و کالس گذاشتن تا به. کمی ناز و ادا کردی

در حالیکه به اتاقم می رفتم گفتم: من هیچ وقت  "؟ منتظر بودی من دعوتت کنم

 "دعوت یک آقای خوش تیپ و جذاب را با تردید هایم از دست نمی دهم رفیق. 
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رفت و  پذیراییلبخندی احمقانه زد، به سمت آینه ی دیواری گوشه ی بازهم 

نداز می کرد گفت: از این به بعد همیشه با همین تیپ درحالیکه خودش را بر ا

 پر رنگ تر نشان می دهد. خیلی بیرون می روم... مثل اینکه جذابیتم را 

حالم از اینهمه اعتماد به نفس او به هم خورد و سریع برای لباس پوشیدن به  "

عمو دعوت از اتاقم رفتم. با سرعت باد آماده شدم و بیرون پریدم. سهراب مشغول 

عمو به هیچ عنوان حوصله ی  اما، برای همراه شدن با ما در این گردش شبانه بود

بیرون رفتن بعد از ساعت شش بعد از ظهر را نداشت. به همین خاطر بود که من 

ولی امشب واقعا  .تا او تنها نماند ماغلب دوستانم را به خانه ی عمو دعوت می کرد

برای چند ساعت از خانه بیرون  ،شیدندلم می خواست بعد از یک ماه عذاب ک

من و سهراب را از سرش باز فراوان زحمت  اببروم و کمی تفریح کنم. باالخره عمو 

از خانه بیرون و  به امانت گرفتیمماشین عمو را  کرد و ما طبق عادت همیشگی

اینبار  ،چون یکی از شغل هایم رانندگی بود و از این کار دلزده شده بودمزدیم. 

قرار است بچه ها را راس ساعت نه و  که سهراب رانندگی را برعهده گرفت و گفت

 ببینیم.ربند د نیم توی
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به هیچ عنوان  و فصل مدارس بودوسط هفته  چون ،ساعت هشت به راه افتادیم " 

نداشتند و در عرض نیم ساعت به تجریش رسیدیم. سنگین خیابان ها ترافیک 

کمی توی بازار تجریش قدم بزنم. به سهراب هوس کردم توی این وقت اضافه 

کمی توی بازار تجریش راه  وپارک کنی  همین جا گفتم: می توانی ماشین را

این وقت شب مثل زن و شوهرهایی که چرا باید سهراب با تعجب گفت:  " برویم؟ 

خندیدم و گفتم:  "؟ برویم بازار تجریش به کرده اند،خوراکی های عجیب ویار 

، خوراکی های عجیب می کنند ویارکنی فقط زن و شوهرهایی که  چرا فکر می

من هوس کرده ، به بازار تجریش می روند؟ اینجا خیلی قشنگ است این وقت شب

سهراب هم خندید و  "ام کمی توی بازار راه بروم. بیا برویم... خواهش می کنم. 

 قبول،ند... اری به سرت بزخدا روزی را نیاورد که تو هوس انجام دادن کگفت: 

برویم. ولی فقط نیم ساعت راه می رویم و زود برمی گردیم. بچه ها باالی کوه یخ 

خوشحال شدم و گفتم: به دخترها پیام بده که بروند جایی بنشینند  "می زنند. 

ی گرم دارند. بیا یهاتخت  ،تا ما برسیم. توی این فصل تمام رستوران های دربند

خوشحال بودم و برای  یقدربه  "قدیمی خودم.  رفیقم پارک کنی ماشین را زودتر
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رفتن به بازار تجریش هیجان زده شده بودم که خدا هم دلش به حالم سوخت و 

جای پارکی فوق العاده نزدیک به بازار پیدا کردیم. سریع پیاده شدیم و به طرف 

 بازار به راه افتادیم. 

کیفم را کشید و نگهم داشت. هنوز وارد درگاه بازار نشده بودیم که سهراب بند 

ه بودند. چشم های عسلی اش ختاندردم، توی سرما گونه هایش گل انگاهش ک

. بیا ادای زن پرستش مسخره بازی در بیاوریمگفت: بیا  همی درخشیدند و با خند

خنده با صدای بلند توی گلویم  ". به تمام دنیا بخندیمو شوهرها را در بیاوریم و 

قبول... کاری می کنم که از این پیشنهادت پشیمان شوی و رها شد و گفتم: 

دلم  ،او بلندتر از من خندید و گفت: پشیمان نمی شوم "آبرویت همه جا برود. 

با هم به راه افتادیم،  "برای مسخره بازی هایمان تنگ شده است سبحانی جانم. 

نه الزم داریم جلوی تمام مغازه ها می ایستادیم و در مورد اینکه چه چیز برای خا

با هم بحث می کردیم و می خندیدیم. جلوی یک گاری کاهو فروشی ایستادیم و 

مغازه ی مسگری و قابلمه یادمان نمی آمد که توی خانه کاهو داریم یا نه، جلوی 

ته قابلمه ها قاشق می بیشتر  ،ایستادیم و در مورد اینکه کدام یک از مافروشی 
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به  می خواست اما من ییراب دلش نان خرماکردیم. سهجر و بحث کشد با هم 

چون به نظرم  خرید نمی دادم ی اجازه عنوان همسری نگران و وظیفه شناس به او

تازگی ها کمی بیشتر از همیشه چاق شده بود و باید رژیم می گرفت. عطر 

کمی ترشیجات مرا از پای انداخته بود و سهراب را مجبور می کردم تا از هرکدام 

 می رساند.تمام خواسته هایم و او باید مرا به  چون من همسرش بودم ،درایم بخرب

خیال   ، یک خانم مسن رهگذرمغازه دارها به ما در انتخاب ترشی کمک می کردند

کرد ما در انتظار فرزندی نورسیده هستیم که من اینقدر ویار ترشی دارم. بنده ی 

خدا خیلی به من و سهراب تبریک گفت و ما نمی توانستیم جلوی خنده هایمان 

از سهراب  جات را زیر پا می گذاشتم،تمام مغازه های کوچک نقره و بدلی. را بگیریم

یم انگشتری با برامی با مادر و خواهرانش به خاطر چشم و هم چشمی خواستم تا 

و دعوایمان  نگین فیروزه بخرد و او از مادر و خواهرانش در برابر من دفاع می کرد

مقابل باهم به تمام این مسخره بازی ها از ته دل می خندیدیم.  لی بعدو می شد،

 آمدو  گفت از اینهمه رفتناگهان سهراب قهر کرد و  ،و سبزیجاتها دکه ی میوه 

خانه شکسته  خسته شده است و کمرش زیر بار خرج هایفامیلهای من به خانه 
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است. فروشنده ها همه دلشان به حال او می سوخت و می خواستند با همدلی 

 ،سهراب بازی کردن هاینقش  ی دوش او بردارند و من به قدری از خوبباری از رو

وقتی می خواستیم به طرف . ندم که تمام عضالت صورتم درد گرفته بودخندید

سهراب  ،ماشین برگردیم در حالیکه هر کدام یک کاسه ترشی توی دستمان بود

نفس عمیقی کشید و گفت: خیلی وقت بود که باهم به تمام دنیا نخندیده بودیم 

دوباره دلم  "آنها کرده ایم.  مان و زندگین را درگیر دوستان. خیلی خودماپرستش

سرخوش بودیم، تمام دنیا با گرفتاری هایش برایمان هیچ گرفت. قبال خیلی شاد و 

بود. نمی ترسیدیم، غمگین نمی شدیم، فقط می خندیدیم و پیش می رفتیم. ولی 

دوستی کرده بودیم  های حاال به قول سهراب خیلی خودمان را درگیر گرفتاری

سهراب هم چند قدم  و سرجایم خشکم زدکه یک ماه حالمان را نپرسیده بود. 

با غم نگاهش کردم و گفتم: به نظر  "؟ پرستششده  ه: چپرسیدلوتر ایستاد و ج

سهراب  "م؟ ه ام که بدهی فربد و پدرش را گردن گرفته امن کار درستی کرد ،تو

نمی دانم کار  .پرستشکنارم ایستاد و گفت: کار تو برای نجات تمام ما بود  ،آمد

ولی من هر روز عذاب وجدان دارم که چرا به جای تو سفته ها  ،درستی بود یا نه
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و اینقدر که دلم برای تو می سوزد نکردم... خیلی دلم برایت می سوزد. را امضاء 

م. نباید تو را با سرمد تنها می ه اوقت نگران خانواده ام نبود هیچ ،نگرانت هستم

یچارگی من می سوخت از اینکه باالخره یک نفر دلش برای ب ". پرستشگذاشتم 

 این ولی واقعا به ،: نمی دانم چرامو گفت توی گلویم نشست ناخودآگاه بغض

خیلی غمگین و ناراحت  اب. از اینکه فربد رهایم کردهم سهرشتدلسوزی احتیاج دا

که  من هر روز چطور از پس این زندگی نمی پرسد کهاز خودش و حتی هستم. ا

حس کردم چشم های سهراب  ". ، بر میآیممه ابه خاطر رفاقت مان گرفتارش شد

. دلم می پای من غمگین و ناراحت تر می شدهم دیگر نمی خندیدند و پا به 

اش تکیه بدهم  شانهخواست او دوستم نبود، برادرم بود تا می توانستم سرم را به 

می توی این یک ماه هر روز  پرستشو با تمام وجودم اشک بریزم. زیر لب گفت: 

، کاری برای نجات بی لیاقت ولی از منِ شده ایچقدر افسرده و دلشکسته که  بینم

ید... همه ی ما باهم مقصر تباه شدن زندگی تو هستیم. من به فربد کاری تو برنمیآ

ما به این روز افتاده ای. هنوز هم سرمد برای همه ی ندارم ولی تو برای نجات 

دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و  "درست است؟  ،هرکاری آزارت می دهد



فالوده زغال اخته                                                                                     فصل هشتم                                      

460 
 

در حالیکه اشک می ریختم گفتم: من دوست ندارم خدمتکار کسی باشم و 

دستشویی خانه اش را بشویم... من تا به حال کارگری نکرده ام... من تا به حال 

 خانه ی مردم را برق نیانداخته ام... من نمی خواهم به این کارها عادت کنم چون

خیلی برای درس خواندن زحمت کشیده ام و حاال نمی خواهم اینطوری زندگیم 

 را به گند بکشم.

را به او بگویم چون با او تنها کسی بود که می توانستم این حرف ها  سهراب " 

بودم. او همیشه محرم اسرارم بود، همیشه درد دل  راحت تر از دخترها هم حتی

یه بود، چون به اندازه ی خودم به مشکالتم فکر کردن با او برایم راحت تر از بق

 می کرد و خیلی از راهنمایی هایش را بعد از اینکه خودش را جای من می گذاشت

بیشتر  ارائه می داد. امشب هم حس می کردم او و همه چیز را بررسی می کرد،

 پرستشب گریه نکن... گفت: بسیارخُ از من درد می کشید و با یک دنیا غم

ت را پس می گیرم، نرو، من می روم و سفته های فردا سر کاراز  می کنمخواهش 

 "را ببینم.  هم. نمی خواهم این حال و روزتسفته های خودم را به سرمد می د

 شنیدن دل اشک هایم را سریع پاک کردم و گفتم: چرا هیچ کدامتان جنبه ی درد
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را مجبور می ی بچه ها ندارید؟ اگر تو بخواهی به جای من کار کنی، سرمد همه 

کند تا دست از زندگی شان بکشند و به خدمت او در بیایند. مگر یادت نیست که 

دیگران را به تنهایی برای کار قبول نمی کند. در ضمن تو بدون  ،به جز منگفت 

او ناراحت تر شد و گفت: نمی خواهم بی  "حقوق چطور می خواهی زندگی کنی؟ 

من دیگر نمی توانم بنشینم و این  پرستشم باشد. ی ایرتبرای بی غ پولیم بهانه ای

همین فردا سرمد  بخواهم که به مرز جنون نرسانمرا  پرستشحال تو را ببینم... 

 را بکشم.

بگیرد جو را عوض می کردم. در بین  یاشتباه باید قبل از اینکه سهراب تصمیم " 

یم و دیگر نیازی نیست به ه اگریه خندیدم و گفتم: سهراب ما از بازار خارج شد

بازی کنی. من واقعا  را برایمتو نقش شوهر غیرتی  و بدهیمخاله بازی مان ادامه 

برای چند دقیقه از داشتن چنین شوهر با غیرتی به خودم مغرور شدم و کمی 

لوس بازی در آوردم. خواهش می کنم بگذار زندگیم همینطور ادامه پیدا کند تا 

ولی سهراب  "م برای رهایی از این گرفتاری انجام بدهم. ببینم چه کار می توان

ای کاش چند و بی حوصله گفت:  نمی خندیدهنوز ناراحت بود و به هیچ عنوان 
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تو را مجبور به ازدواج با خودم می کردم تا اینگونه اسیر فربد و  واقعا سال قبل

من برای  تی است که هیچ کاری ازنوع رفاقاین چه بدبختی هایش نشوی... اصال 

تو بر نمی آید؟ نمی خواهم تو هرروز به خانه ی سرمد دیوانه بروی و مثل یک 

تو از خانه  که وقتی ،صبحهر روز  یش کار کنی... این انصاف نیست. منکلفت برا

باید تو خارج می شوی تا ساعت ها احساس خفگی و عذاب وجدان می کنم. چرا 

 پاک کردم و گفتم: همین اشک هایم را "بکشی؟  زجربه جای ما و فربد اینقدر 

و می  و تنهایم نمی گذارید، حالم خوب می شودکه تو و دخترها به فکرم هستید 

توانم کارهای سخت را انجام بدهم. ناراحت نباش رفیق. ببخشید که با غرهایم 

دائم غر  نیستم ولی نمی دانم چرا کاری بی زارباعث ناراحتی تو شدم. من از هیچ 

 ذرت می خواهم.عتلخ می کنم... م دخترهاو زندگی را به کام تو و می زنم 

سهراب با چشم هایی غمگین نگاهم کرد و در حالیکه تمام اعضای صورتش و  " 

بودند شده به طرف پایین کشیده  غمشدت حتی گونه های گرد و سرخش از 

ی خودم را توی همین رودخانه  چون دهنادامه  کردنتخواهی  عذربه گفت: 

هایی که تمام  حرفمی کشم. ما تو را بیچاره کرده ایم بعد تو از من بابت تجریش 
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چرا تصمیمت را برای کمک نکردن  پرستش؟ می خواهیمعذرت  ند،ستهآنها حق 

نفس عمیقی  "خودت را توی این گرفتاری انداختی؟  به فربد عوض کردی و

کشیدم، هوای سرد تا انتهای ریه هایم نفوذ کرد و گفتم: چاره ای نداشتم... سهراب 

 فربد را... اماخیلی برایم مهم است... تمام شما برایم مهم هستید فربد  ...فکر کنم

سهراب  "کنم.  دوست دارم... نمی توانم غم و گرفتاری او را تحمل جور دیگری

سری با تاسف تکان داد و گفت: خاک بر سر فربد... خاک بر سر تو که از فربد بی 

مزخرفت  اتلیاقت خوشت می آید. خاک بر سر من که اجازه دادم تو با این احساس

و او دوباره گفت: باید می  هایم بی اراده بودند گریه "زندگیت را به باد بدهی. 

ترشیدگی ات بالیی بر سر خودت می آوری. احمق جان فهمیدم که تو با این غم 

ه خاک خودت را ب ه ای وکرد را انتخابنامرد فربد  تو که قحطی آدمیزاد آمده

ل از تمام این بی؟ فربد که به درد دوست داشتن نمی خورد. اگر تا قاسیاه نشانده 

فربد هم  حق را به تو می دادم. چوناتفاقات این حرف ها را از دهانت می شنیدم 

ولی بعد از این  قابل دوست داشتن. ت است و هم جذاب ومهربان و با شخصی

... فکر پرستشمی گویم خاک بر سرت و حرف هایی که از فربد شنیدیم، اتفاقات 
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باز اشک هایم بدون اختیار  "دوست داشتن بخورد.  دبه در ،نکنم این پسره فربد

به زحمت گفتم: من هم مثل تو  پایین افتادند، حسی مثل جان کندن داشتم و

که گفت کمکی برای نجاتم از دست سرمد انجام نمی  شبیدیر فهمیدم سهراب... 

تا  .تازه او را شناختم ،های چرند به من بیچاره نسبت دادتهمت و یک دنیا  دهد

چه کار کنم؟ تو بگو من قبل از این ماجرا که همه چیز فوق العاده خوب بود. حاال 

فه شده بود مثل اینکه نفسش باال نمی آمد و با صدای بلند نفس سهراب کال "

های عمیق می کشید. باالخره به زحمت گفت: فعال نپرس... بیا برویم پیش بچه 

کنیم، امشب بعد از دیدن بچه ها می فهمم می با هم صحبت  موقع برگشت باز ،ها

با تعجب پرسیدم: مگر دیدن بچه ها چه کمکی به وضعیت  ". مباید چه کار کنی که

را   بازویم "من می کند که می خواهی بعد از دیدن آنها بگویی چه کار کنم. 

خودت متوجه خواهی شد که دیدن بچه ها چه  ،کشید و گفت: راه بیافت برویم

 می کند. کمکی به ما 

م بازویدرحالیکه سهراب  اشک هایم را پاک کنم وسعی کردم بازهم به زحمت  "

می کشید به دنبال او سوار ماشین شدم و با هم به دربند محکم گرفته بود و را 
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ولی دیگر سهراب  ،رفتیم. سهراب از بچه ها آدرس جایی که نشسته بودند را گرفت

توی فکر فرو رفته بود و سکوتی عمیق بین ما شکل خندان همیشگی نبود. شاد و 

گرفته بود. رستورانی که بچه ها در آن بودند را پیدا کردیم. دلم برای ماهور و 

شیرین تنگ شده بود. امیدوارم دیدن آنها کمی حالم را بهتر کند. از پله های 

ن با رستوران که روی دامنه ی کوه بود باال رفتیم، دور تمام تخت های رستورا

رون یبه ب منقل ها و بخاری هانده شده بود تا گرمای پوشا دیوارهایی شیشه ای

خبری از دیوارهای شیشه ای  توی این طبقه ،نفوذ نکند. به طبقه ی آخر رسیدیم

روی  دور آنها را با نایلون پوشانده بودند. به هم چسبانده بودند و تخت ها را نبود.

، چند زن و ده بودندچیرشت و صورتی رنگ رز انگلیسی د گل چند سبدتخت ها 

به سهراب  با عجله مرد هم روی تخت نشسته بودند که من اصال نگاهشان نکردم و

نیستند،  که هنوز از پله ها باال نیامده بود گفتم: باال نیا... دخترها توی این طبقه

گ به دخترها زن وباشد. برو پایین گرفته یا مهمانی فکر کنم کسی اینجا جشن 

: من که بر نمی گردم، خسته شده د و گفتاما سهراب به حرفم گوش ندا " .بزن

 ،جان پرستشبنشینم.  ،ام، می خواهم همینجا وسط همین مهمانی که می گویی
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من دیگر سی سالگی را رد کرده ام و برای اینهمه پله باال آمدن پیر شده ام... 

 برویم. بیا به مهمانی  ،دخترها را فراموش کن

را  نایلون ،خیلی بی خیال به طرف تخت پر از گل رفت با تعجب نگاهش کردم، "

کنار زد و از تخت باال رفت. من هم با ناباوری به دنبال او به راه افتادم ولی به 

را دیدم. اولین کسی که چشم  دوستان عزیز خودممحض اینکه به تخت رسیدم 

م نوانستم به چشمابود. نمی تهایم را پر کرد بهزاد بود که کنار ماهور نشسته 

. اسم هایشان را برای خودم با ناباوری همه را تک به تک نگاه کردم اعتماد کنم و

درست مقابلم نشسته بود. باورم  ... اوزمزمه کردم... بهزاد، ماهور، شیرین،... فربد

تمام  ،باشد. خیلی دلتنگش بودم نشسته اینجا عزیزترین دوستمنمی شد که 

چهارصد بدرفتاری ها و حرف های تند آخرین شب دیدارمان را فراموش کردم... 

جانم را  ،به خاطر فربدمن  .ارزشی نداشتدر برابر دوستی با فربد که هم میلیون 

دوست  خیلی ...فربد را را به سهراب گفته بودم، منی ام واقعاحساس هم می دادم. 

و من هم کامال از یاد بردم که شب  ده بودداشتم. بازهم مهربان و پر از محبت ش

  آخر توی دلم با او برای همیشه خداحافظی کرده بودم.
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 لیم ومی خواست عقب بروندلم  ...نزدیکم ایستاد بلند شد و از تخت پایین آمد،

برای هزارمین بار آرزو کردم  داشت.هم نشدن به او را دلم طاقت اینهمه نزدیک 

او برایم مثل سهراب یک برادر  را در آغوش بکشم. که ای کاش می توانستم او

، نگاهش با تمام نگاه های دیگر اشتبا همه فرق د برایم عطر اودوستداشتنی نبود، 

من  باز ،بود رویا توی خواب و ن فربد. حتی اگر دید، او عزیز جانم بودشتفرق دا

یش هاه پاخوشحال بودم. می توانستم همین حاال تمام زندگیم را ب اواز دیدن 

بریزم... خیلی آرام سرش را به گوشم نزدیک کرد و گفت: نباید حالی از من می 

ه بودم دوباره توی چشم هایم خیره شد، دل نازک شد "قدیمی؟  یارپرسیدی 

چرا فکر می کردم می توانم او را تا آخر عمرم . چون دوری از او اذیتم می کرد

اشک هایم باریدند، خیلی دلتنگ امشب برای دومین بار کنم؟  شنبینم و فراموش

شد.  رمد می کشیدم با دیدن او نابوداو بودم. تمام رنجی که از کار کردن برای س

به زحمت با بغض گفتم: این تو بودی که مرا فراموش کردی، من که چیزی از تو 

م صورتم او تما "نباید تنهایم می گذاشتی دوست بی معرفت من.  ،نخواسته بودم

 "لب زد و گفت: معذرت می خواهم... مرا ببخش.  ،را با محبت نگاه می کرد
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اشتباهی انجام نداده بود تا من اصال نداشت. او که برایم کاری بخشیدن او که 

این یک ماه را فراموش حرفهایش و زجرهای بخواهم گناهش را ببخشم. کامال 

می خواست به پایش می ریختم. کردم. بازهم به خودم گفتم: تمام جانم را هم 

چرا با او قهر کرده بودم؟ چرا زودتر خودم برای آشتی پیش قدم نشده بودم؟ چرا 

فرصت داده بودم تا یک ماه از من دور باشد؟ چرا تا به حال اینقدر دلتنگ او نشده 

بودم؟ چرا اینهمه سال کنارم بود و اینهمه دوستش نداشتم؟ چرا دلیل تمام گریه 

ط دوری از فربد بود؟ صدای سهراب خلسه ی بین من و فربد را از بین هایم فق

گریه می  همچرا آنجا ایستاده اید و توی صورت  ،برد و گفت: آهای شما دو نفر

غیرت دارم؟ فاصله ات را با او  پرستشکنید؟ فربد من چند بار بگویم که روی 

می شوی و بعد که بر  به یک ماه ناپدید هیک ماچرا بیشتر کن... آقای فربد خان 

 پرسه می زنی؟  ،منپرستش ِاطراف می گردی فقط 

همه با تعجب به سهراب نگاه کردند و شیرین در حالیکه بلند می خندید گفت:  "

جالب خیلی ماجرا  ؟عابدی تو شده است سهراب برای پرستشاز کی تا به حال 

ار خودش و ماهور بهزاد بلند شد و در حالیکه مرا دعوت به نشستن در کن "شد. 
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ی و کارها حرف ها پرستشمی کرد گفت: این سهراب ده سال است که در مورد 

داداش  خوبی پرستش... ، فقط کسی او را جدی نمی گیردمشکوک انجام می دهد

دلم برای بهزاد بی نهایت تنگ شده بود، او تنها دوستی بود که مثل یک  "؟ گلم

ولی در آخر  ،حرصم را در می آورد همیشه با من می جنگید و ،بدجنسبرادر 

تمام اختالف نظرهایمان را فراموش  دارشبازهم دلتنگ او می شدم و به محض دی

بهزاد و ماهور در کنارهم نشسته بودند و این برایم لذت بخش ترین می کردم. 

بهزاد گفتم: خیلی دلم برایت تنگ شده به تصویر دنیا بود. نفس راحتی کشیدم و 

. تو بی من در نداشتم یجانم... من بدون تو و فربد واقعا حال خوببود کله پوک 

هم  ن و فربداو سرش را پایین انداخت و گفت: م "؟ جانم چه حالی بودی بهزاد

... ما همه به هم عادت کرده پرستشروزهای خوبی را نگذراندم  تو و بچه ها بدون

  بدون همدیگر نمی توانیم درست زندگی کنیم.ایم و 

بیا کنارم  پرستشو گفت:  ، دستش را به طرفم دراز کردباال رفت بد از تختفر " 

کارهایی که این چند وقت انجام داده ایم را برایت تعریف کنم تمام تا  بنشین

 پرستش ...فربد خان گفت: نخیر آقای کوبنده و سریعسهراب  ". عزیزترین من
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دو نفر مشخص شود. شیرین و  ی شماتنمی نشیند تا تکلیف بی معرف تو کنار

باید بفهمم من  .بنشینند پرستشد این طرف در کنار من و شما هم بیایی ...ماهور

با  بازند. ماهور چرا می کرد ند و چه کاردو نفر توی این یک ماه کجا بوداین  که

بلند شو ؟ یه ارا فراموش کرد حالِ بد این یک ماهت تمام ،بهزاد بی معرفت دیدن

 دیدیم وخن من و شیرین و ماهور "حرکت کن.  ،اینطرف بنشین... زود باشبیا 

فکر کردیم سهراب شوخی می کند اما وقتی صورت جدی او را دیدم برای اولین 

گوش  اوبه حرف سریع  بار از سهراب همیشه شوخ و خوشحال مان ترسیدیم.

  .یک طرف تخت نشستیم همگیدخترها ما  ،دادیم

ربد با اعتراض ف. اخم آلود در مقابل بهزاد و فربد ایستادخیلی جدی و سهراب 

بقیه ی بچه ها تنگ شده البته و...  پرستشمن دلم برای  ،گفت: سهراب اذیت نکن

بین ما و بهزاد و  سهراب دست به کمر ". همه در کنارهم بنشینیمبگذار ،است

اگر دلت برای  ایستاد و گفت: نخیر امکان ندارد، توی این یک ماه کجا بودی؟ فربد

اگر پرستش برای  نمی کردی. که یک ماه خودت را مخفیتنگ شده بود  پرستش

تو مهم بود که شب آخر توی خانه ی آقای دکتر آنهمه حرف های ناجور و چرند 
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 لقب ما دیگر آن دوستان احمق و ساده لوح به او نمی زدی و فرار نمی کردی.

بیچاره آورده ایم و  پرستشین سر ا ماهمه ی شاید فربد بالیی که تو و نیستیم، 

. پرستش ده استتغییر دا دوستی ده ساله مان را ،آوردیم یمان هم نبه روی خودم

مثل شما دو نفر  ما ولی ،از خود گذشتگی کرد من و شیرین و ماهور همبه خاطر 

 .بی ارزش نکردیم ،از خودگذشتگی زیبای او را با با یک دنیا تهمت فرار نکردیم و

او را تنها نگذاشتیم چون نمی خواستیم تمام رفاقت ها و از خودگذشتگی های  ما

 . دنیا را زیر سوال ببریم

از اینکه سهراب مثل من با دیدن فربد همه چیز را فراموش نکرده بود و می  "

حافظه ی من کامال پاک  توانست حرف های دل مرا به او بزند خوشحال بودم.

گفت که رف های مرا به فربد ی و صریح تمام حسهراب طوری جداما  شده بود

م دفاع کنم. فربد از حق خوب باز نمی توانستم اینقدراگر خودم را هم می کشتم 

 پرستشاخمی محسوس به سهراب کرد و گفت: توضیح می دهم... می خواهم با 

را به اینجا بیاورید تا من بتوانم  پرستشصحبت کنم. امشب از شما خواستم  تنها

ایستاده بودند و من و  سهراب و فربد و بهزاد "همه چیز را برایش توضیح بدهم. 
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بشود نگاه می  دختر ها نشسته بودیم و آنها را با ترس از اینکه شاید دعوایشان

می ریختیم و شیرین سعی می هم اشک کردیم. من و ماهور گاهی چند قطره 

به اطراف نگاه کرد  ،. سهراب پوزخندی زدم سهراب را آرام نگه داردهو کرد هم ما 

 پرستشو گفت: اینهمه گل خریده ای که بتوانی بی معرفتی این یک ماه را برای 

را به خاطر فربد  تنامزد تماس هایتوضیح بدهی؟ بهزاد تو هم از اینکه جواب 

تازه به یاد گل ها  "نمی دادی پشیمانی و توی خرید این گل ها شریک شده ای؟ 

گلهای مورد عالقه ی من بودند. فکر  ،گلهای رز انگلیسی صورتی و سفید ،افتادم

عالقه این گلها فقط مورد باشد. شده شریک  برای ماهور نکنم بهزاد در خرید آنها

دوست داشت. بهزاد با اخم به سهراب  نبق بنفشزگل  ماهورچون  ،من بودند ی

به تو ربطی ندارد  ،است نگاه کرد و گفت: موضوع من و نامزدم به خودمان مربوط

به جای سهراب، ماهور خشمگین شد و گفت: اتفاقا تنها کسی  "... خان سهراب

همین سهراب است که عقلش  ،که می تواند توی ماجرای من و تو دخالت کند

 اختیار کاملسهراب توهم  ،ی کند. جواب سهراب را دقیق بدهبیشتر از من کار م

تا تمام حق مرا از این بهزاد بگیری... من که برادر ندارم، پدر هم ندارم پس  داری



فالوده زغال اخته                                                                                     فصل هشتم                                      

473 
 

بگیری.  مرا از این آدم بی معرفتمی توانی حق  ،تو به جای تمام مردان خاندان من

ماهور بیچاره ی من، چشم دوخت.  روهامبهزاد کمی عقب رفت و با بهت به  "

مادرش سالها قبل از پدرش جدا شده بود و پدر و برادرش به هیچ عنوان خبری 

پر عروس داشت و کارش فوق العاده لباس از آنها نمی گرفتند. مادر ماهور مزون 

اگر پدر و برادرش بودند اوضاع  که ولی ماهور همیشه خیال می کرد رونق بود،

به جای سهراب، من با خشم به  و ر آغوش کشیدمشد. او را دندگیش بهتر می ز

 ...نفیسی دنیا وجود ندارد بهزاد این توی ،بهزاد نگاه کردم و گفتم: بی لیاقت تر از تو

یک ماه کجا رفته بودی که یک تماس خشک و خالی با ماهور نگرفتی؟ خجالت 

ه نمی کشی که به خاطر حمایت از فربد دست از ماهور کشیده ای؟ تنها کسی ک

ما را به  چون ،بهزاد هم ریختن اوضاع دوستی مان شده است تو هستی باعث به

بهزاد به عالمت  "دو دسته ی طرفدار فربد و غیر طرفدار فربد تقسیم کرده ای. 

این یک ماه  باور کن من و فربد توی پرستشگفت: تسلیم دستش را باال برد و 

گفتم: عذر بدتر از گناه نیاور...  حرفش را بریدم و با خشم "م و... یدرگیر بودخیلی 

در  تو ؟ ولیمن می گویم به چه حقی به خاطر فربد، ماهور را تنها گذاشته ای
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فربد تو را درگیر کارهای خودش کرده بود؟ ماهور یک ماه به که می گویی  جوابم

  خاطر تو عذاب کشیده است.

کنم تو تازگی ها فقط با بهزاد  فکر پرستشسهراب حرفم را قطع کرد و گفت:  "

ن گرفتاری ها آقای فربد خان دعوا می کنی و یادت می رود که مسبب تمام ای

؟ خودت کجا دبرگرد که پیش ماهور خواهیبهزاد ب از. فربد تو نمی توانستی است

آمد و مقابلم به زحمت سهراب را کنار زد، فربد فقط به من نگاه می کرد.  "بودی؟ 

دنبال  به من تمام این یک ماه ...ببخشید پرستششست و گفت: روی زانویش ن

فقط  ،م کندمباز هم توانست آرا "می بخشی؟ مرا م. بودراهی برای نجات تو 

 بگردی، دنبال راهی برای نجات مناینکه نگاهش کردم و گفتم: ای کاش به جای 

 که شما، فقط همین مدی... من که از کسی راه نجات نخواستفقط کنارم می مان

فربد سریع گفت: اما برای من کافی نیست و باید  "کنارم بمانید برایم کافی است. 

باالخره و من خیلی تالش کردم  پرستشبیرون بیاورم.  کیارشتو را از شرکت 

شرکتمان بود را فروختم. قبال توانستم خانه ی پدرم را بفروشم... همان خانه ای که 

اهد خانه ی پدرش را بفروشد و مرا از فشار کار با اینکه می گفتم دلم نمی خو "
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ولی حاال که می گفت خانه ی پدرش را  ،سرمد نجات بدهد کیارشکردن برای 

خوشحال شدم. دیگرالزم نبود از فردا خانه ی سرمد را تمیز  ، خیلیفروخته است

ماهور از توی آغوشم بیرون آمد و به جای من با خوشحالی  .کنم و برایش غذا بپزم

فربد پول خانه را به برای سرمد کار کند؟  پرستشگفت: یعنی دیگر الزم نیست 

 ؟ یه ابرادرت داد

چشمان فربد برقی از خوشحالی زد، من هم تمام غم هایم را فراموش کردم. می  "

د... می رسی دانستم به دادم دانستم که فربد مرا به حال خودم رها نمی کند. م

او تنهایم نمی گذارد و  ،می دانستم که اگر به خاطر فربد روی زندگیم پا بگذارم

به فریادم می رسد. می توانستم از شرکت سرمد بیرون بیایم و بعد... حلقه ام را 

پس بگیرم و از فربد بخواهم که با من ازدواج کند. من خوش بخت ترین انسان 

بهترین دوستم  به جایگاه و مقام همباز و او م چون فربد را داشتمروی زمین بود

... فقط اگر یک کم دیگر پرستش. فربد با خوشحالی گفت: تمام شد گشتمی رب

م؟ چرا؟ مگر خانه بازهم باید صبر کن "ر میآیم. صبر کنی برای نجاتت با دست پ

تا ما شیرین گفت: فربد ی پدرش را نفروخته بود؟ پس چرا باید صبر می کردم؟ 
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. چرا همین فردا برای تسویه ی بزنرا  ترفحدترخفه نشده ایم زو از کنجکاوی

 "را پس نمی گیری؟  پرستشبدهی به شرکت برادرت نمی روی و سفته های 

نمی فهمیدم چرا دوستانم سوال های مرا بهتر از خودم می پرسیدند. من بقدری 

صحبت کنم. فقط آینده ای زیبا در کنار خوشحال بودم که اصال نمی توانستم 

جلوی چشمانم رژه می رفت. خوشحال بودیم و فربد هر ثانیه برایم از عشق  ،فربد

 رده بودم تشکر می کرد... می گفت و از اینکه من به جای او خواستگاری ک

کرد و گفت: پول فروش خانه را برای کار سرمایه گذاری  می به من نگاه فربد هنوز

ام و یک سال نشده تو را از شرکت  راه انداختهکرده ام. شرکتی جدید و بزرگ 

تم جان بگیرد و پروژه های صبر کن تا شرک ینجات می دهم. فقط کم کیارش

م، آنوقت می توانم تمام سفته هایت را پس بگیرم و تو را نجات جذب کن جدید

پس  ؟به همین خاطر خانه را فروخته بود؟ استشرکت جدید راه انداخته  "دهم. ب

اگر به خاطر من بود هرگز راضی نمی شد خانه ی پدرش نجات من چه می شد؟ 

 واست کاری جدید راه بیاندازد؟بدون من می خ را زیر قیمت بازار بفروشد... حاال

به کردند و  ت جدید کار میبچه ها هم به او می پیوستند و همه با هم توی شرک
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من سرویس بهداشتی خانه ی سرمد را می شستم  ا فراموش می کردند.مرمرور... 

راحت می ولی فربد توی شرکت جدیدش با بچه ها می خندیدند و راحت است

تواستم درست  شنیدم ولی نمی می صدای ماهور را ،چرخید دنیا دور سرم .کردند

کنم. ماهور به فربد می گفت: تو خانه ی پدرت را فروخته ای بعد به جای  تمرکز

چه کسی چنین اجازه ای به تو داده  دوباره شرکت راه انداخته ای؟ پرستشنجات 

برای من  به گمانمصورتی که سفید و  یکی از سبد گلهایسهراب با پا به  "است؟ 

بابت شرکت  لگد زد و گفت: امشب ما را به اینجا دعوت کرده ای تا به تو ،ندبود

پول خانه را بدون ی؟ باید ربد این چه کاری بود که کردتبریک بگوییم؟ ف جدیدت

را از شر او  پرستشبرای برادرت می بردی و  ،جدیدبه کسب و کار  فکر کردن

دن دهی تو و گرفتار نشرای پرداخت بب پرستشدی. تو اصال می دانی دامی  نجات

را تمیز می کند،  انجام می دهد؟ خانه اش سرمد کیارشچه کارهایی برای  ،ما

د، برای برادرت رانندگی دهکند و دائم غرهای او را گوش می برایش آشپزی می 

 ها.. می فهمی این کارمی کند و به عنوان کارگر وسایل او را جا به جا می کند.

فکر نمی کنی  پرستشچقدر سخت و ناراحت کننده است؟ چرا به  پرستشبرای 
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پرستش بیچاره است، وام ها و بدهی  هولناک تازه اینها فقط مصیبت های فربد؟

آقای  که می دانیتو اصال های شیرین و ماهور را هم که کامال از یاد برده ای. 

ز کنم؟ او از من دکتر هم برای نجات تو و پدرت به من پول داد تا به حسابت واری

به جای جبران  چه کار کردی؟ تو اماخواست به تو حرفی نزنم که شرمنده نشوی... 

بدهی حداقل فربد گرفتار کرده ای. توی این منجالب برادرزاده اش را کمک او، 

کمی دل مان به مرام و  تاتسویه می کردی  با یک نفر از این بچه ها راهایت 

فربد فقط به من نگاه می کرد و یک لحظه هم  "  معرفت مزخرفت خوش می شد.

ا به صورتم نزدیک کرد و آهسته رصورتش  ،ردکنمی  حرکتنگاهش از روی من 

تمام م. اگر رچاره ای ندا پرستش... اماکرده ام  تاذیت بی نهایتگفت: می دانم که 

 باور کن .مرییرسنگی می م، خودم و خانواده ام از گبدهم بابت بدهی هاپول را 

 . پرستش می دهم تیک سال نشده نجات

شیرین گفت: چقدر هم که تو توی تجارت و کسب و کار آدم موفق و خبره ای  "

ه نشده ای. تا دیر نشده برو پول را بیاور و تهستی... فربد تو برای تجارت ساخ

ل یک کارمند مث توی یک شرکت دیگر،هم برو خودت  ا نجات بده،ر پرستش
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 پرستش اصال متوجه شده ای کهعادی کار کن و برای خانواده ات پول بدست بیاور. 

چقدر بی حال و رنگ پریده شده است؟ به او سخت می گذرد توی این یک ماه 

 برو پول را بیاور و او را نجات بده. ،فربد

پوسم. تا بمد تمام رویاهایم نابود شدند. من باید تا آخر عمرم توی زندان سر " 

 ی که سرمد به عهده ام می گذاشت،سختانجام کارهای به خاطر  د سال دیگرچن

این گلها را روی قبرم  ستو بعد فربد به راحتی می توانمی مردم زودتر از موعد 

با درد روی صورتم می  می آمدند و بگذارد. نمی فهمیدم اینهمه اشک از کجا

م ستو من هرگز نمی توانسرمد هرگز حلقه ام را پس نخواهد داد  کیارشنشستند. 

ازدواج با فربدی که فقط به فکر خودش و  با من ازدواج کند...که از فربد بخواهم 

ن دیگر آ او ، جزء مزخرف ترین رویاهای زندگیم محسوب می شد.بودخانواده اش 

فقط از من  ،دبرای نجات من انجام نمی داهیچ کاری او  ،هربان گذشته نبودفربد م

شاید سهراب راست می گفت که تمام  خانواده اش را نجات بدهد.استفاده کرد تا 

خانه ی  باز کند. فربد بد بود تا بدهی را از گردن خودشاین بازی ها نقشه ی فر

پس چرا باز غمگین و ناراحت پدرش را هم فروخته بود تا آینده اش را بسازد. 
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 ؟دوست دارم خیلیرا م که چشمانش ه بودنگاهم می کرد؟ چرا زودتر نفهمید

صد در صد مطمئن شده ام که باید این چشم ها را برای همیشه هرچند که حاال 

را فراموش کنم. به قول عمو  مصیبتباید قوی باشم و این باران باز  فراموش کنم.

توقع  حاال نباید من خودم انتخاب کرده بودم که به فربد و دوستانم کمک کنم و

از سرمایه اش بگذرد. دستی به صورتم کشیدم  داشته باشم که فربد به خاطر من

تا یک سال دیگر بتوانم کارهای  ی می کردم گریه نکنم گفتم: اگرو در حالیکه سع

دیگر احتیاجی به کمک تو نخواهم داشت آقای شکیبا...  پس ،سرمد را تحمل کنم

کاری انجام  ،برو به زندگیت برس. من که گفتم الزم نیست به خاطر نجات من

 در مورد اینکه هرگز مرا تنها نمی گذاری دروغ بودند. زیبایت حرفهای تمام .بدهی

دوستی برای تو استفاده ی ابزاری  از دوستی متفاوت است. واقعا تعریف من و تو

از افراد برای صعود به قله های موفقیت است و برای من از خودگذشتگی مطلق 

ادامه  نکبت بار یدوست به این دیگر معنی شده است... به نظر من بهتر است که

فربد ناباورانه نگاهم کرد. چشمانش از شدت تعجب بیرون زده بودند. با  "م. دهین

مطمئنم  ،تالش کرده ام کار جدیدم... من اینبار خیلی برای پرستشلکنت گفت: 
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سهراب  "که موفق می شوم. خواهش می کنم فقط چند ماه صبر کن تا من... 

را  پرستشپول سرمد را به او برگردان و سفته های  برو اهمین فرد گفت: فربد

حتی صورتش را از کنار صورتم  نگاهش را از من جدا نکرد، بازهم فربد "پس بگیر. 

برای اولین بار از اینکه نزدیکم بود حالم به هم خورد. حس می  عقب نمی برد.

ش نچشما کردم این نزدیکی او هم نوعی سو استفاده از من و احساساتم است.

نمی سرخ شدند و گفت: نمی توانم سهراب... تمام پولها را سرمایه گذاری کرده ام. 

فقط چند  ... عزیزم،پرستشخیلی ضرر می کنم.  توانم پول ها را پس بگیرم چون

 ماه دیگر صبر کن. 

 با خشمی که ، دیگر نتوانستم تحملش کنم،ندشد مثل اینکه اشک هایم خشک "

گفتم: اگر  هول دادم وعقب به ، او را بیشتر جان می گرفتم وجودتوی  هرلحظه

. فربد طاقت بیاورمه صبر کنم پس قطعا می توانم چند سال را هم بتوانم چند ما

. بیا با هم قرار بگذاریم که حتی توی جمع های ..بیا دیگر همدیگر را نبینیم

 دوستان یرود و نمی توانیدیگر را نبینیم. اگر برای تو سخت است همدوستانه هم 

نمیآیم. برو به زندگیت من دیگر به هیچ کدام از دورهمی ها ، حمل کنیتمان را 
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بیا اگر ازدواج هم برای دیدن به اوج رسیدنت هم دعوت نکن.  حتی مرا برس و

از تو را ببینم. دلم نمی خواهد همدیگر را دعوت نکنیم... من واقعا دیگر  کردیم،

حس  ". فقط از زندگیم برو کاری انجام ندههیچ برای کمک به من این به بعد 

تو جان منی، تو بهترین دوست  پرستشکردم تمام تنش لرزید و به سختی گفت: 

منی، اگر بگویم که من هر روز تو را عبادت می کنم باورت می شود؟ نمی توانم 

ش تو دلیل تمام تال ،دهم از دستم بروی. من نمی توانم بدون تو ادامه بدهماجازه ب

نمی خواستم  ،بلند شدم "  ه.هستی. خواهش می کنم به من فرصت بد یمها

به چشم های  از باال تردید بشوم. نگاهی چرند او را بشنوم و باز دچارحرفهای 

من جان تو نیستم، من بهترین دوستت نیستم، من فقط  رخ او انداختم و گفتم:س

چهارصد میلیونی ات  یکی از دوستانت هستم. اصال الزم نیست به خاطر بدهی

چرب زبانی کنی و خودت را به عبادت من مجبور کنی. من هیچ کدام از حرف 

چون فکر  گذاشتی یمتنها ،یک ماههایت را باور نمی کنم چون تو خیلی راحت 

رفیق قدیمی... می دانستی که  می کردی من همدست برادر ناتنی ات هستم

. دیگر نمی ه استتو برای من تمام شد اریخ انقضا دارد؟ تاریخ انقضایدوستی هم ت
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چند لحظه ی دیگر نگاهش کردم و بعد  "خواهم تو را در بین دوستانم ببینم. 

باور کن اینبار  پرستشخم شد و گفت: به طرفم یدم، بهزاد شکفشم را پو و رفتم

بازهم باید بهزاد عزیز و خوش  "جدیدش موفق می شود، صبر کن. کار  بافربد 

. از او چون او در هر حال طرف فربد را می گرفت ،خودم می راندمباورم را از 

 می گذاشتناراحت نبودم، از اینکه حداقل او کنار فربد مانده بود و تنهایش ن

هرجا که هستی، ماهور را خوشحال بودم. لبخندی به او زدم و گفتم: بهزاد جان 

نیا هیچ کس اینقدر تنها نگذار. شما دو نفر برای هم ساخته شده اید. توی این د

 ارزش ندارد که تو بخاطرش ماهور را ناراحت کنی داداش گلم. من اگر به جای تو

. خواهش می کنم راه و رسم معرفتم را فقط به خاطر ماهور خرج می کردم ،بودم

حیف می  مرفاقت را از فربد یاد نگیر... مثل فربد نامرد نباش. تو و ماهور بدون ه

تو همیشه برای من دوست داشتنی ترین برادر دنیا باقی می مانی.  .عزیزدلمشوید 

دیگر به هیچکس نگاه نکردم و از آنجا رفتم.  " بیشتر هوای ماهور مرا، داشته باش.

رستوران پایین آمدم فقط به فربد فکر می کردم. به چشم پله های تا وقتیکه از 

او... به لبخندهایش... به های ناراحت و سرخ او... به قیافه ی جذاب و مردانه 
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آنرا به خاطر پول خراب کرده  که خیلی راحتاین همه سال دوستی به گلهایش... 

درست او را اگر این مشکالت بین ما پیش نمی آمد هیچ وقت نمی توانستم  بودیم.

چندمین اولویت  او من برای اما اولین اولویت بود.همیشه برای من او بشناسم. 

به  بتداولی او ا ،مه بوداز آینده ام دست کشید خیلی راحت او من به خاطربودم؟ 

بعد در مورد  ،ماندن فکر می کردنآینده و خانواده و بی پولی و پولدار شدن و بیکار 

 کیارشباید از د. بو حض منعشق نبود خریت م کهمن تصمیم می گرفت. این 

به  مال که امیدداد. حا مم که شخصیت واقعی فربد را نشانردکمی سرمد تشکر 

می سخت ن را می خواستاز من کارهایی که سرمد  ،از دست رفته بودرهایی 

از فربد نامردی دیده بودم که دیگر غمگین نمی شدم. فقط افکارم  یقدربه . دیدم

امید کمک فربد روزهایم  بعد دیگر به به حاالبودند. از  به هم ریخته و نابود شده

 . مردک میدیگر سرمد را با فربد مقایسه ن ،رانمذرا نمی گ

 اگر کمی امید .جز این ندارمبه چاره ای چون  ،کنم رجان کادل و با باید از فردا 

، اما تمام این امیدهای مزخرف یک تزریق نکنم قطعا دیوانه خواهم شد به خودم

که سوییچ  افتاد . به کنار ماشین عمو رسیدم و تازه یادمثانیه هم حالم را بهتر نکرد
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، به ماشین تکیه دادم تیر آخر همین بود دست من نیست و همراه سهراب است.

. دلم می خواست خودم را سر به و چشم هایم را بستم تا شاید کمی آرام شوم

حالم افتضاح بود که دوست داشتم تا خانه ی عمو پیاده بروم  یقدربه  نیست کنم.

که چه کار کنم؟ برای کارهای فردا  م. به خانه برساما پاهایم توانی نداشتند

بعد هم حتی دیگر امیدی به یک ثانیه ی  ،استراحت کنم؟ من از فردا متنفرم

م. دائم به خودم و دیگران می گفتم که برای کمک به من قدمی برندارند شتندا

ولی واقعا منتظر کمک از جانب تنها کسی بودم که همیشه سعی می کرد تکیه 

خواهد دستم را می میشه کنارم بود و حاال باورم نمی شد که نگاهم باشد، فربد ه

توی این گرفتاری بگیرد. باید برایش آرزوی موفقیت می کردم؟ چرا منتظر بودم 

تا او خانه ی پدرش را بفروشد و به فریاد من برسد؟ بازهم به یاد حرف عمو افتادم 

از فربد هم انتظار  توی دوستی زیاده روی می کردم و حاال نمی توانمکه نباید 

من به  ،داشته باشم به همین مقدار از معرفتی که من برای او خرج کرده ام را

فم د؟ برای اولین بار حالم از تمام دنیای اطرابرگرداند. پس تکلیف من چه می ش

بینم. فراموش می را بم که دیگر دلم نمی خواهد فربد خورد. اینبار مطمئنمی بهم 



فالوده زغال اخته                                                                                     فصل هشتم                                      

486 
 

شد فربد شکیبا  م. ولی مگر میدوستی به نام فربد داشت ،سالده  به مدت کنم که

پس فربد مهربان من که می گفت فراموش کرد؟  خوبی ها و مهربانی هایش ارا ب

بدون من جایی کار نمی کند کجا رفته بود؟ چرا فقط من بودم که شعار همه برای 

راه فربد یکی و یکی برای همه را عملی کردم؟ توی این یک ماه دائم چشم به 

کنم؟ صدای شیرین از کنار گوشم مرا ترساند و گفت:  کار از فردا بدون او چه ،بودم

 همه چیز درست می شود.  ،پرستشناراحت نباش 

چشمانم را باز کردم، ماهور و شیرین کنارم ایستاده بودند و سهراب هم از دور  "

همیشه از بهزاد بغلم کرد و گفت: من برای  به ما نزدیک می شد. ماهور با غصه

را نداشتم و گفتم: ای وای ماهور... تو چرا از جدید تحمل یک درد  " جدا شدم.

ماهور از آغوشم بیرون نیامد و گفت: نمی خواهم کسی را  "بهزاد جدا شدی؟ 

ت و سخت فبهزاد س است.شده ریک دوست داشته باشم که توی نقشه های فربد ش

 مثل او طرف ناحق این ماجرا را بگیرم.به فربد چسبیده است و من نمی خواهم 

فربد  ،پرستش زده شدش کرد و گفت: به دوستی مان گند نوازرا  شیرین صورتم "

و بهزاد ده سال دوستی را توی چاه دستشویی ریختند و سیفون را هم کشیدند. 
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تنها کسی که  "کوه گفتم: حاال چه کار کنیم بچه ها؟  کبا دردی به اندازه ی "

این  ،از امشب به بعد دخترها لطفاداد سهراب بود و گفت: فراموش کنید. جوابم را 

سهراب کنارمان ایستاد. نگاهش کردم و  "فراموش کنید. برای همیشه آقایان را 

... فربد را فراموش پرستشهمین است  و گفت: راه حلی که توی تجریش گفتما

ندارد. من خودم کمکت لیاقت چون کن. خواهش می کنم دیگر به او فکر نکن، 

ولی قول بده که دیگر  ،می کنم تا از شر بدهی های فربد و پدرش نجات پیدا کنی

دنباله رو فربد  بهزاد تا وقتی که گریه نکن چونتو هم فریب او را نخوری... ماهور 

را  گربه نره و روباه مکارهم  تیم با این دو نفر  .ش تو برگرددنباید پی ،است

م دارایی مان را با وعده ی سبز شدن درخت پول از چنگ مان در تما .ساخته اند

گفت: شیرین  "که شکر خدا مجسمه بالهت و نادانی هستیم. آورده اند. ماهم 

است، چطور از ما می خواهی بهترین  بیانش راحتفقط  این حرف ها سهراب

 خاطراتمان را فراموش کنیم؟ 

خشمگین شد و با حرص گفت:  ،دوستیسهراب برای اولین بار توی این ده سال  "

باید هر ماه کار کنی و اقساط  تو ...شیرین خانوم آنها را فراموش نکنید، ولی ...قبول
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چون فربد  ،را پرداخت کنیشوهر عمه ات برای فربد گرفته  بانکی کههای وام 

ماهور هم  .داری یهای بزرگ اصال یادش نمی آید که تو به خاطر او چنین بدهی

هم که  پرستش فربد ریخته است.که تمام پس اندازش را توی خندق بدهی های 

تا  تحمل کندباید که چقدر بیچارگی را  ، همه خوب می دانیمدیگر گفتن ندارد

می  باز ،ها ین بدبختیبا تمام ا شود.تسویه  خان چهارصد میلیون بدهی فربد

ردش بروید و به تمام کاله برداری های آنها نره به گبا این روباه مکار و گربه  توانید

غیرتم اجازه نمی دهد که با چنین موجوداتی من که نمی توانم، چون  ؟بخندید

ولی  .اال برگردید و آنها را ببخشیدحرفیق باشم. هر کدامتان می خواهید همین 

چون رفاقت با آنها توهینی بزرگ به شعور و شخصیت  ،دیگر اسمی از من نبرید

بعد هم بدون توجه به ما سوار ماشین عمو شد. ما هم به همدیگر نگاه  "من است. 

کردیم، مغموم و دلشکسته سوار ماشین شدیم و توی سکوت کامل به راه افتادیم. 

ینکه می دیگر حرفی برای گفتن باقی نمانده بود، سهراب راست می گفت. فربد با ا

افتاده بودیم ولی باز با  بزرگی توی چه گرفتاری ،دانست هرکدام از ما به خاطر او

به هیچ کدام از ما نکرده  ،فروش خانه ی پدرش حتی تعارفی کوچک برای نجات
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بود. ای کاش حداقل بدهی های شیرین و ماهور را پرداخت می کرد، نمی دانم 

بد آمده بود که لطف ما را به حساب چه بالیی بر سر وجدان پاک و مهربان فر

این کارهای فربد به قدری . نمی کردوظیفه گذاشته بود و کاری برای جبران 

هولناک بودند که اصال نمی توانستم به دلیلی غیر از کاله برداری او فکر کنم. فقط 

ای کاش بهزاد زودتر خودش را از ماجرای کاله برداری های فربد جدا می کرد و 

با ماهور سرو سامان می داد. دخترها را به خانه رساندیم و خودمان  طشبه رواب

هم به خانه برگشتیم. سهراب بی حوصله تر از آن بود که بخواهد حرفی بزند. من 

 هم بقدری ناراحت بودم که اصال توانی برای صحبت کردن نداشتم. 

خانه خاموش تمام چراغ ها به جز چراغ آشپز وبه خانه رفتم، عمو خوابیده بود 

باید به عمو بگویم که دیگر توی وظایفم برای سرمد کوتاهی نمی کنم فردا بودند. 

و زودتر این سالها را می گذرانم، بعد با خیال راحت به دنبال کاری می روم که 

از عمو می خواهم که چند سال دیگر هم فردا . دحقوق بازنشستگی داشته باش

از شر این بدهی لعنتی خالص شوم و بعد تمام مثل همیشه حمایتم کند تا بتوانم 
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نیست چند سال دیگر، با  معلومهنوز  . هرچند کهمحبت هایش را جبران می کنم

 . باالرفتن سن و سالم بازهم بتوانم کاری خوب، با حقوق و مزایا پیدا کنم

 چشمانم به تکه های گلدان شکسته افتاد. رفتم و در کنار تکه های گلدان نشستم.

 به دلکینه  خانواده اشفربد و  که اینهمه از سرمد حق داشت کیارششاید واقعا 

 . حسی به من می گفت که خانواده ی شکیبا گرگ هایی در پوشش میشبگیرد

. چون مردی که حتی دلش سرمد را آزار داده بودند کیارششاید واقعا  هستند و

ردارد، چطور می توانست جلوی چشمانش بد را از که آزارش می دا یگلدان دنمیآم

سرمد همان فردی بود که خادم امام  کیارش؟ اینقدر راحت دیگران را اذیت کند

کمک می گرفت و خیلی راحت انتظار داشت تا زودتر  ،روستااهالی زاده از او برای 

به داد نیازمندان روستا برسد. چنین فردی نمی تواند تا این اندازه که من می 

 و گرفتاری تیبه خانواده ای که بزرگش کرده بودند توی سخ وبی رحم باشد  ،دیدم

این  روزگار به انکند. تکه های گلدان را برداشتم و نگاه کردم... شاید واقع کمک

شاید اگر سختی  .بودشده که مثل یک گرگ درنده  سخت گرفتهخیلی  ،مرد خشن

واقعا معشوقی اساطیری می شد. باید از فردا درست کار می کردم و  ،نمی کشید
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شرایط چنین از این بردگی برای خودم بهشت می ساختم. من طاقت ماندن توی 

نداشتم. باید از این اجبار برای خودم تفریح متمادی برای چندین سال  ،را یهولناک

 دی های فربدای نامرخودکشی بر .ادامه بدهممی ساختم تا بتوانم به زندگی ام 

دیگر بدهی قابل جبرانی خیال کند که شکیبا، فقط خیال او را راحت تر می کرد تا 

م تا بتوانم روزی هرچند خیلی عبور کنین روزهای سیاه . باید زنده بمانم و از ادندار

چون نا امیدی از من  داشتم،حقم را از فربد پس بگیرم. وقتی برای نا امیدی ن ،دور

. باید به داشتن پینوکیوبه قول سهراب فرقی با احمقی می ساخت که چنان 

شدن  اصالحقابل به غیر از مرگ و نابودی خودم ثابت می کردم که هر اشتباهی 

است. از فردا روزهایم را بهتر می سازم و باالخره راهی برای نجات پیدا خواهم 

 کرد.
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 فصل نهم

 ،تا سپیده ی صبح هرکاری کردم خوابم نبرد. نگاهی به ساعت گوشیم انداختم

ساعت دیگر برای رفتن به سرکار وقت بود. هنوز یک شده تازه ساعت پنج صبح 

داشتم. خیلی خسته بودم ولی فکر و خیال اتفاقات دیشب خواب را از چشمانم 

و بدون فکر ه ربوده بود. هنوز باورم نمی شد که فربد خانه ی پدرش را فروخت

ه باشد. مگر ما چه ظلمی در تکردن به من و بقیه برای خودش شرکت راه انداخ

بودیم که بدون فکر کردن به شرایط هرکدام از ما فقط به حق او مرتکب شده 

؟ سرم از اینهمه افکار آزاردهنده درد گرفته بود. می کردخودش و آینده اش فکر 

در مورد ما بی تفاوت و سنگدل شده  ال امکان نداشت که فربد تا این اندازهاص

سایش ما باشد. واقعا این فربد همان دوست ده ساله ی ما بود که به خاطر آ

ا سرکوچه نمی رفت؟ دلم می خواست کارآفرینی می کرد و حتی بدون ما ت

شالوده چقدر خوشبخت بودیم.  ،را ببندم و به روز قبل از تولدم برگردم نمشماچ

شده بود. ای کاش حداقل زندگی  پاشیدهاز هم خیلی مسخره دوستی مان ی 

باید راهی  افتادند.نمی یر بین من و فربد گ آنها و ریختماهور و بهزاد بهم نمی 
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آنها وجود داشته باشد. ماهور تمام زندگی اش را بر  درست شدن رابطه یبرای 

 ،اساس ازدواج با بهزاد برنامه ریزی می کرد. حاال فکر نکنم با این اتفاقات جدید

چهارصد میلیون تومان  دیده بودم، حال من باشد. من ضرر مالی حال ماهور بهتر از

ولی ماهور عالوه بر بدهی الکی به بار آورده بودم و آزادی ام را از دست داده بودم 

ن بهزاد بروم دیک روز به دیباید قلبش هم شکسته بود.  ی مالی،هاتمام این ضرر

حیف که  " ی؟ه خاطر فربد زندگیت را خراب کرده اتو چرا ب " که بگویم و به او

 یبی منطقاغلب اوقات آدم با اینکه هم دلزده شده بودم. بهزاد  بهزادتازگی ها از 

و هیچ وقت و برای هیچ موضوعی از اما بی نهایت رئوف و خوش قلب بود. ا بود

با خودش همراه بهزاد را با چه وعده ای  ماهور دست نمی کشید. نمی دانم فربد

 .ستدست کشیده ا ورهمااز  حتی کهکرده 

زمان برایم گوشیم نگاهی انداختم، فقط پنج دقیقه گذشته بود. دوباره به ساعت  

در یک چشم برهم  انگیزه هایم .مبودبه پوچی رسیده از دیشب نمی گذشت چون 

، ازدواج، بچه دار از سرمد همه با هم مردند و نابود شدند. پس گرفتن حلقه زدن

روزهایی که باید  بازهمخوشبختی... همه باهم دود شدند و به هوا رفتند.  شدن،
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چهارصد میلیون بدهی به سرمد داشتم، اگر  !برای سرمد کار می کردم را شمردم

برایم  ،مهرکدام از کارهایی که انجام می دادماهیانه حداقل حقوق را برای 

ماه  هردومیلیون هم حساب می کرد با شش شغلی که بر عهده ام گذاشته بود 

در حدود سی و چهارماه برایش کار و باید د شکسر می  ه میلیون از بدهی امدوازد

د. تازه این در صورتی بود که برای هر یک کردم تا تمام بدهی تسویه می شمی 

اتفاقات محال و شغل حداقل پایه حقوق را برایم در نظر می گرفت که این جزء 

ک پایه کنم بیشتر از یمی بود. با اینهمه کاری که بر سرم ریخته بود فکر ن ناممکن

در حدود دویست ماه که شانزده  که در این صورت باید حقوق برایم در نظر بگیرد

و این  ...یا هفده سال می شد برایش کار می کردم تا بدهی ام را تسویه می کردم

سرمد. امیدوارم حداقل برای هر  کیارشدستان  ، دریعنی زنده به گور شدن من

شغل حقوق مناسبی برایم در نظر بگیرد. ای کاش جرات داشتم و این موضوع را 

اینهمه کارکردن چقدر دستمزد برایم در نظر گرفته  در مقابلاز او می پرسیدم که 

م و نمی توانستم سفته ها و... حلقه نمی مانداست. من تا شانزده سال دیگر زنده 

 شانزده سال دیگر حلقه به چه دردم می خورد؟ گیرم.ام را پس ب
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نگاه کردم و در کمال تعجب پیامی  تلفنمویبره ی تلفنم حواسم را پرت کرد. به  

روی گوشی ام دیدم. خدایا خودت نجاتم بده... این سرمد را  کیارشبا شماره ی 

صفحه وقت صبح با من چه کار داشت؟ بدون اینکه قفل گوشی را باز کنم از روی 

ار هستی امروز با هزاران ترس و لرز متن پیامش را خواندم، نوشته بود: اگر بید

 توی هوای تازه ی صبحگاهی نفس بکشم. هوس کرده ام کمیزودتر به دنبالم بیا. 

 ح ها هوایشد اینجا هم فرانسه است و صبخنده ام گرفت، بیچاره خیال می کر "

اینجا توی هر ساعت از شبانه روز که  که ردو دلچسب تر است. خبر ندا تر مطبوع

تم خواس. ندنفس می کشید یک دنیا دود و مونوکسید کربن وارد ریه هایش می شد

جوابش را ندهم چون هنوز خیلی وقت داشتم و نمی خواستم زودتر از ساعت 

نوشتم: عجیبش تحمل کنم. اما دلم نیامد و در پاسخش  هایکاری او را با رفتار

اگر  :زمان زیادی طول نکشید که پیام داد "؟ ی سرمدبیایم آقا سالم چه ساعتی

 راه بیافت.  بیدار هستی همین حاال

من که اصال خوابم نبرده بود پس تصمیم گرفتم بلند شوم و لباس هایم را  "

برایم نداشت. شک ندارم که تا فرقی نیم ساعت زودتر و دیرتر بردگی بپوشم. 
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ان نکند دست از سرم بر نمی دارد. بی سرو صدا تعطیلی زود هنگام دیشب را جبر

 آماده شدم و از خانه بیرون زدم. صبح ها با ماشین عمو تا جلوی در خانه ی سرمد

ن جا به شرکت اشین عمو از آشب هم با م می رفتم و همانجا پارک می کردم،

رم تم و اگر کاری باقی مانده بود انجام می دادم. در کل تمام زندگی و کابرمی گش

برنامه ریزی می کردم. اگر عمو  ،را براساس کمک گرفتن از عمو و حمایت هایش

او بود  ،یشه از من حمایت می کردرا نداشتم چه کار می کردم؟ تنها کسی که هم

هیچ وقت هم مثل بقیه دست از حمایت هایش بر نمی داشت. باید امشب توی  و

او را تنها نمی  اش دیشبای کراه برگشت برایش یک گلدان زیبا هدیه بخرم. 

گذاشتم. اگر می دانستم فربد و بهزاد دلیل برگذاری این دورهمی هستند هرگز 

هنوز خیلی ناراحت بودم و احساس می کردم . پایم را از خانه بیرون نمی گذاشتم

حسابی کتک خورده ام. سرم درد می کرد، به قدری حرص ، توی یک دعوای بزرگ

خورده بودم که چشم هایم می سوختند. این زندگی واقعا ارزش اینهمه مصیبت 

هیچ کدام از زیبایی های دنیا هنوز کشیدن را نداشت. چند سال دیگر می مردم و 

باقی  را ندیده بودم. سی سال از عمرم را با سرعت باد گذرانده بودم و امیدی به
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 امید عمرم هم نداشتم... تا به خانه ی سرمد رسیدم به قدری فکر های بد و نا

احساس بیماری  حتی ،بهتر نشده بودکرده بودم که نه تنها حالم را تحمل کننده 

بعد به پارکینگ رفتم و ماشینش  به سرمد پیام دادم که رسیده ام،می کردم. هم 

نتظار آمدن او نشستم. تازه ساعت شش را روشن کردم و جلوی در خانه اش به ا

خیابان ها  ،سرمد از تهران داشت کیارشصبح شده بود و برعکس تصوری که 

چند دقیقه ای گذشت و او برای دومین بار  کامال شلوغ و پر از ترافیک شده بودند.

راحت بیرون آمد. شلوار  های بعد از شبی که سرخاک والدینش رفته بود با لباس

و کاپشنی نازک برتن کرده بود و مثل همان  تی شرتکتان آزاد و طوسی رنگ با 

را تا روی روز کاله کاپ دار بر سر گذاشته بود، با این تفاوت که امروز کالهش 

با غرولند  برعکس همیشه خدا در حقم رحم کرد وچشم هایش پایین کشیده بود. 

بدون دعوا سرجای همیشگی اش روی صندلی عقب  وارد نشد. خیلی عادی و

نشست. از آینه نگاهش کردم و با صدایی که خودم هم آنرا نمی شنیدم گفتم: کجا 

 امال حالش خوب بود و کالهش را بازهماو برعکس من ک "بروم آقای سرمد؟ 

گفت: هرجا که هوا خوب باشد و بتوانم  کردن کمی فکر عد ازد و بکشیپایین تر 
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بخواهد شغل راهنمای تور که واقعا حوصله نداشتم  "اده روی کنم. کمی پی

هم به دیگر شغل هایم اضافه کند. بازهم منتظر شدم تا  گردشگری صبحگاهی را

: پس چرا گفتاو خیلی سرحال ولی  که قصد رفتن به کجا را دارد بگوید دقیقا

دویست ماه را این خودت صبری به من بده که ای خدا...  "حرکت نمی کنی؟ 

ال از او بپرسم برای این یک ماه کارکردم حاطاقت بیاورم. دلم می خواست همین 

ولی دلم نمی خواست صدای اعتراض و غرهای  ،چقدر حقوق در نظر گرفته است

ن نمی دانم او اعصابم را بیشتر از این متشنج کند. در نتیجه بی حوصله گفتم: چو

را  صورتشرا پایین داده بود که نمی توانستم کالهش  یقدربه  "باید کجا بروم. 

ه گفت: من ک برگرداند وپنجره صورتش را به طرف ببینم. فقط او را دیدم که 

مرا جایی ببر که هوایی خوب داشته باشد و بتوانم کمی پیاده روی کنم.  ...گفتم

 جناب دهتر نیست بی خیال پیاده روی بشویگفتم: ببا حرص به راه افتادم و  "

خیلی محکم جواب داد: نه می خواهم  ". م؟ امروز قرارهای مهم زیادی داریسرمد

دیگر جای  ". حتی اگر الزم باشد قرارهایم را به فردا موکول می کنم. ورزش کنم

با اخالق باش چون تا  پرستشبحثی باقی نگذاشت. بازهم به خودم نهیب زدم که 
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و را عصبی ارا جمع کن که  عمر داری باید این مردک را تحمل کنی. حواست

 نکنی. 

خانه اش ولنجک بود و تا درکه راه زیادی نبود. او را به درکه بردم و بدون آنکه 

نگاهش کنم گفتم: فکر کنم اینجا بهترین هوا را داشته باشد و برای پیاده روی 

توانم با خیال می شود و من هم می خیال می کردم پیاده  "هم جای خوبی است. 

پردازم. ولی صدای در را نشنیدم، دزدکی از آینه به بزهم به افکار دردناکم راحت با

کردم خوابش برده است، آهسته به  فکراو نگاه کردم. سرش را پایین انداخته بود. 

صدایش  "؟... آقای سرمد. دیهست آقای سرمد بیدارطرفش برگشتم و دوباره گفتم: 

را خیلی آرام شنیدم: من کی گفتم می خواهم کونوردی کنم که تو مرا به درکه 

در  "پیاده روی کنم. آورده ای؟ زبان فارسی را متوجه می شوی؟ من می خواهم 

واضح آقای محترم چرا گفتم:  یک لحظه ترسم از او دود شد و به هوا رفت و کالفه

دوست داری کجا  دانم که تونمی  واقعامن  ؟مروینمی گویی که کجا ب و دقیق

سرش را باال آورد و با اخمی که حتی از زیر کاله هم مشخص بود گفت:  ". بروی

کمی  "تو تا به حال صبح ها برای پیاده روی و دویدن از خانه بیرون نرفته ای؟ 
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ظهر  هستم تاگفتم: نه... من همیشه صبح هایی که بیکار  اطمینانفکر کردم و با 

سف برایم تکان ر کنم باز حالش را بد کرده بودم چون سری با تافک "می خوابم. 

روزگاری که تمام دخترها برای داشتن هیکلی خوب تالش می  داد و گفت: توی

کمی ورزش کردن هیچکس  ؟فقط به فکر خوردن و خوابیدن هستی چراتو  ،کنند

برای تو هم بد نیست کمی برای خوش هیکل شدن تالش کنی. را نکشته است. 

توهم  جنگل هایش کمی دوچرخه سواری کنم.می خواهم توی  ،برو پارک چیتگر

فاصله ام تا دیوانگی از  "باید تنبلی را کنار بگذاری و به خودت حرکت بدهی. 

می دانی : دست او یک قدم بود. عزت و احترام به او را کامال فراموش کردم و گفتم

من دلم  ان است.منتظرم است؟ یک دنیا کار توی شرکت امروز وسط هفته که

نمی خواهد تا نصف شب توی شرکت بمانم و تاوان هواخوری تو را بدهم آقای 

چون در حالیکه دوباره  ،حس کردم دلش می خواهد دهانم را بدوزد " محترم.

کاپ کالهش را پایین می کشید با صدایی فوق العاده شمرده و آهسته گفت: 

تو هم تا  اهد دیرتر کارم را شروع کنم.شرکت برای من است و امروز دلم می خو

راه هروقت که من دلم می خواهد برای اضافه کاری توی شرکت می مانی. حاال 
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در آوردم ولی بعد ترسیدم پر از حرص و تنفر برایش ناخودگاه شکلکی  "بیافت... 

، سریع برگشتم و ماشین را از زیر کاله هم چشم داشته باشد و مرا ببیندکه شاید 

به راه انداختم. دلم می خواست به او بگویم به تو چه ربطی دارد که من تنبل و 

بدهیکل هستم؟ من دوست دارم چاق و بدهیکل باشم و فقط به خوردن و خوابیدن 

م... بودعجب گیری افتاده  برای تو سفته امضاء کنم؟ هم باید بابت اینفکر کنم، 

 مرا اسیر چنین آدم زبان نفهمی کرده بود.  لعنت به فربد که

حوصله بودم که تمام طول راه را از بین ماشین های  به قدری کالفه و خسته و بی

 باالخره توانستم او را سالم به پارکاما خطوط رانندگی می کردم  رویدیگر و 

حالش خیلی  و گفتم رسیدیم، حس کردم وقتی به طرفش برگشتم .چیتگر برسانم

بعد حق  به خوب نیست و در حالیکه دلش را گرفته بود به سختی گفت: از این

او از سرعت  به گمانماز خودم راضی بودم چون  "نداری اینقدر تند رانندگی کنی. 

به  "می ترسید. لبخندی پیروزمندانه زدم و گفتم: من که سرعت زیادی نداشتم. 

ای من همین سبقت گرفتن های غیر مجاز زحمت از ماشین پیاده شد و گفت: بر

و سرعت باالی نود کیلومتر کافی است تا حالم بد شود... من حالم از ماشین و 
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چقدر این مرد نقطه ضعف داشت. همه چیز او را بیمار  "سرعت بهم می خورد. 

می کرد و به حالت مرگ می انداخت. چطور ممکن بود یک نفر اینقدر آسیب 

اهد هر روز و هر لحظه خودش را تا مقام خدایی بی نیاز و دیده باشد ولی بخو

بازهم  او عجیب ترین موجودی بود که تا به حال دیده بودم.مغرور نشان بدهد؟ 

بود و  به بدنه ی ماشین تکیه داده ،دلم برایش سوخت. من هم سریع پیاده شدم

ه دکنزدیک ترین . به سرعت خودم را به خیلی سخت و سنگین نفس می کشید

ه من می باید بپیش او برگشتم و گفتم: رساندم و یک بطری آب خریدم. دوباره 

آب را از دستم گرفت و گفت: به تو  "آقای سرمد.  سرعت داریکه ترس از گفتی 

رکاری تو ه ؟نیرابترن هوایی ماشین را مثل از فردا که  ؟چنین چیزی را بگویم

راحت انتظار داری که چنین نقطه ضعف هایی را می کنی تا زودتر مرا بکشی. واقعا 

ی زنجیری بود. کمی خم شدم تا صورت رنگ او دیوانه  "م؟ توضیح بدهبرایت 

از این به بعد  ،پریده اش را ببینم و گفتم: حاال که فهمیدم از سرعت می ترسی

کمی از آب نوشید و گفت: اگر  "می خواهی به رانندگی من اعتماد کنی؟  چطور

بازهم اینگونه رانندگی کنی، تو را به اولین پلیسی که دیدم معرفی خواهم  بخواهی
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اوال که اگر مرا به پلیس معرفی کنی ماشین خودت خنده ام گرفت و گفتم:  "کرد. 

دوما  را راهی پارکینگ پلیس می کنند و در نهایت به من یک اخطار می دهند...

به پلیس معرفی کنی که  را اگر بخواهی هر راننده ای که کمی سبقت می گیرد

توی این شهر همه بد رانندگی می  چون می مانند سرنشیندون تمام ماشین ها ب

 کنند. 

کمی آب توی مشتش ریخت و به صورتش پاشید و گفت: من به بقیه کاری  "

ندارم، تو باید مراقب جان من باشی و اگر بخواهی با رانندگی ات اعصابم را به هم 

و  شیشه ی ماشین را پایین می آورم و با داد ،پلیسی که برسیمبریزی به اولین 

داری. حاال میل از من را فریاد می گویم که مرا گروگان گرفته ای و قصد اخاذی 

خنده ای عصبی  روانی ام می کرد...او  "خودت است که چگونه رانندگی کنی. 

خوب از این کردم و گفتم: تو شیطان را هم متعجب می کنی آقای سرمد. بسیار 

 .یک نوزاد داخل ماشین نشسته است طوری رانندگی می کنم مثل اینکهبه بعد 

به سختی صاف ایستاد و زیر  " که مشکل نداری؟با سرعت پنجاه کیلومتر انشااهلل 

اصال  حالمراه بروم.  و می توانم روی زمینلب گفت: باورم نمی شود زنده مانده ام 
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برایم چند لحظه توی ماشین دراز می کشم. تو هم برو و زودتر  ،خوب نیست

می هم با تعجب نگاهش کردم و گفتم: با این حال هنوز  "کرایه کن.  دوچرخه

دراز کشید و  در ماشین را باز کرد، روی صندلی "خواهی دوچرخه سواری کنی؟ 

ندارد که  پس امکان ،به ورزش اختصاص داده ام امروز وقت با ارزشم راگفت: من 

 دست خالی برگردم. زودتر برو و برایم دوچرخه کرایه کن. 

آنچنان وقت با ارزشش را بر سر من می کوباند مثل اینکه هسته ی اتم می  "

بود. کیفم را از توی ماشین  چندین جایزه ی نوبل فیزیک شدهبرنده ی و شکافت 

چون  .نفره کرایه کنت: از این دو چرخه های دوفبودم که گ ، هنوز نرفتهبرداشتم

هم تو باید همه جا کنارم باشی. ممکن است حالم بدتر از این  ،حالم خوب نیست

و کارش  شود که نتواند روی دو پایش بایستدباینقدر حالش بد  آرزو کردم "بشود. 

مردک جان دوست احمق... به باجه ی کرایه ی دوچرخه  به بیمارستان بکشد.

وق العاده فرفتم و طبق دستور سرمد دوچرخه ی دو نفره کرایه کردم. دوچرخه 

دراز کشیده عقب سختی آنرا تا کنار ماشین آوردم. روی صندلی سنگین بود و به 

 داخل ماشین کشیدم سرکی از عرض ماشین بیرون زده بودند.پاهای درازش  ،بود
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 کالهش را روی صورتش گذاشته بود، "و گفتم: دوچرخه آماده است آقای سرمد. 

صدایش را به سختی شنیدم که گفت: برو برایم چند شکالت خوب و بدردبخور 

 بخر تا کمی جان بگیرم و بتوانم ورزش کنم. 

ی بود که قبل از شروع می خواست با کردن ورزشنوع این چه  خدایا صبر بده... "

، شکالت ها را در مباز به دکه رفتم و برایش شکالت خرید وپینگ کند؟د شکالت

یک چشم برهم زدن بلعید و بعد از جایش بلند شد. در ماشین را بستم و روی 

صندلی عقب دوچرخه نشستم. اما او دست به سینه و حیرت زده گفت: تو چرا 

دایت ه عقب نشسته ای؟ انتظار نداری که من دوچرخه را هدایت کنم؟ من از

چرا وقتی  دل سیاه شیطان... رلعنت ب ". زار هستمهرگونه وسیله ی نقلیه ای بی

تمارض به بیماری اش هم وچرخه سواری می کرد؟ فکر کنم می ترسید هوس د

فقط به این خاطر بود که تنهایی دوچرخه سواری نکند. کسی که از هرنوع وسیله 

دوچرخه سواری را انتخاب  ،چرا باید از بین اینهمه ورزش ،می ترسید نقلیه ایی 

بلند شدم و رفتم روی زین جلویی نشستم. او هم پشت سرم نشست  د؟رکمی 

ولی به قدری دوچرخه سنگین شده بود که اصال حرکت نمی کرد. با تعجب به 
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و پاهایش را هم  خیلی راحت دست به سینه نشسته سمت او برگشتم و دیدم

ب جا ساز کرده است و هیچ تالشی برای به حرکت در آوردن دوچرخه باالی رکا

تم: این دوچرخه دو فانجام نمی دهد. در حالیکه سعی می کردم عصبی نشوم گ

کالهش را  "نمی توانیم آنرا حرکت بدهیم.  ،نفره است اگر همراه با من پا نزنی

ت: رداند و گفسرش را با خودخواهی برگدوباره تا روی چشم هایش پایین کشید، 

چون خسته می شوم  ،از خودم کار بکشم من که نباید زیادولی  ...می دانمخودم 

او را در بین هیزم  االحدلم می خواست همین  "شود.  ممکن است حالم بدترو 

وقتی نمی های خشکیده ای که هر طرف روی زمین ریخته بودند آتش بزنم. 

 بازهم؟ درا در می آور پس چرا ادای ورزشکارها ،دری برداردست از تن پرو خواست

ها را توی دلم نگه داشتم و به زبان نیاوردم. به زحمت  ناسزاحرف ها وتمام 

دوچرخه را به حرکت در آوردم و او هم کمی همراه من پا زد ولی خیلی زود دوباره 

به خودش استراحت داد. شانس آوردم ابتدای مسیر دوچرخه سواری سرازیر بود 

و کمی که سرعت گرفتیم من هم به پاهایم که بعد از این همه تالش واقعا درد 

اهای او نگاه به پحرص می خوردم و هرچند دقیقه گرفته بودند استراحت دادم. 
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قصد نداشت هیچ اصال می کردم که کامال خودخواهانه باالی رکاب گذاشته بود و 

برایم حکم جان کندن را داشت کند. توی مسیرهای مسطح پا زدن بکمکی به من 

ولی او فقط از مناظر اطرافش لذت می برد. باالخره طاقت نیاوردم و گفتم: آقای 

ب چرا ی؟ خُفشار نمی آوربه خودت  ین چه نوع ورزشی است که اصالسرمد ا

را نگاه کنی با ماشین  مناظردوچرخه کرایه کردیم؟ اگر قرار بود که فقط بنشینی و 

شین اینقدر خوش نمی ابدون مکث گفت: با م "چرخیدیم.  میرا این اطراف 

دیگر  "را دوست دارم. ، هوا بارانی است و توی این هوا فقط دوچرخه سواری ردگذ

اری خیلی برده د دوره یگفتم:  عصبانیتنمی توانستم به اعصابم مسلط باشم و با 

جوابم خیلی او در  "من نمی توانم به تنهایی پا بزنم.  ،وقت است که تمام شده

. صدای تو یت را بیشتر روی پا زدن بگذار و کمتر صحبت کنعادی گفت: انرژ

 طراوت و زیبایی هوا را از بین می برد. پا بزن... 

به  ن واقعا از زندان رفتن می ترسم.م ...خدایا خودت کمکم کن تا او را نکشم "

کردم دوچرخه می سیدم دیگر کشش پا زدن نداشتم و هرکاری ها که ریی سرباال

 ادفریلم می خواست جیغ و جز به سمت عقب حرکت دیگری انجام نمی داد. د
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ادم برسد و مرا از دست این مردک ظالم نجات بدهد. دشاید کسی به  ،راه بیاندازم

 گفت: بارا شنیدم که سرمد  که به همین منوال گذشت، صدایچند دقیقه ای 

بعد شروع به شمارش کرد و مثل  "شمارش من پا بزن تا سرباالیی ها را رد کنیم. 

چون او واقعا پاهایی قوی داشت و دوچرخه  ،ه بودادفتزه ای برایم اتفاق ااینکه معج

گفت: حاال توی سرپایینی پا به حرکت در آمد. اولین سرباالیی را که رد کردیم او 

 درد و من اشنمی شد که صدای او واقعی بباورم  "ن و کمی استراحت کن. نز

ردم تا به سرباالیی بعدی بیداری چنین محبتی را از او می دیدم. کمی استراحت ک

. سالها بود که ندرسیدیم، خیلی خسته شده بودم، تمام عضالت تنم درد می کرد

عمو و همیشه زمین می خوردم وقتی بچه بودم چون . دوچرخه سواری نکرده بودم

بزرگ هم شدم به قدری تنبل بودم و از  .دوچرخه بروم سمتاجازه نمی داد که 

فرمان ت دوچرخه سواری نمی کردم. می ترسیدم که هیچ وق تمدرد گرفتن عضال

خواستم  .درد می کردندهم حتی بازوهایم  ته بودم وفمحکم گرخیلی دوچرخه را 

که ناگهان شود  بهتر مالتعضگرفتگی کمی دستانم را توی هوا تکان بدهم شاید 

کنترل دوچرخه  در یک لحظه دوچرخه سرعت گرفت،به سرازیری ها رسیدیم و 
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به سمت گاردریل بتنی کنار مستقیم  ،بجای پیچیدن سرپیچد و ج شاز دستم خار

. چشمانم را بستم و مطمئن بودم که ابتدا به گاردریل می یمجاده منحرف شد

  ...خواهیم شد ابجاده پرت خوریم و بعد هردو باهم به پایین

ینکه فاصله ی زیادی با هم داشتیم، بازوانش از دو طرف او سریع نیم خیز شد و با ا

شانه هایش به شانه هایم  ،و من تقریبا توی آغوش او زندانی شدم ندجلو آمد

گفت: اصال پا نزن، من دوچرخه را  و فرمان دوچرخه را در دست گرفت و چسبید

 درگیرتمام ذهنم هنوز وحشت زده بودم و  " .کنترل می کنم... تو استراحت کن

و گفتم: مطمئنی که از دوچرخه سواری می  شده بودحالت او روی دوچرخه 

 ای وحشت ترسی؟ این حرکات آکروباتیک برای کسی که از هر نوع وسیله ی نقلیه

جدیتش دود شد و به هوا رفت. تک خنده ای از ته  " کمی عجیب نیست؟ ،دارد

به هیچ عنوان نمی توانم  خانواده امبه خاطر تصادف من  دل سر داد و گفت:

سر ی کنم و ترس از آن اتفاق هر وقت که پشت فرمان می نشینم مرا تا رانندگ

رد، ولی در مورد دوچرخه اغراق کردم تا مجبور شوی همراهم به بمی  جنونحد 

. امروز توی این هوای خوب، ورزش و دوچرخه سواری را دوچرخه سواری بیایی
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با تعجب نگاهش کردم،  ". تنها باشم فقط کنار تو دوست داشتم، نمی خواستم

ورد ترسش از دوچرخه دروغ در مد که ناعتراف ک باورم نمی شد که اینقدر واضح

 کردممی به گوشهایم اعتماد ن . واقعاتا مرا همراه خودش به این بردگی بیاورد گفته

ساده و  خیلی از اینکهاز طرف دیگر  اما .مه پررویی او بند آمدو زبانم از این ه

. خواستم خوشم آمد، دروغ گفته استهمراه کردن من برای که  می گفتراحت 

با چرب چگونه چون او خوب می دانست که  ،نکنم و فریبش را نخورمبه او اعتنایی 

ا دقیقافتاد که ش اندست نگاهم به. و بیچاره ام کند مرا به خاک سیاه بنشاند ،زبانی

اولین چیزی  را گرفته بودیم...فرمان دوچرخه قرار داشتند و با هم  ماندست روی

 مریع دستم را از زیر دست او بیرون کشیدسکه حس کردم ضربان سریع قلبم بود. 

 ...تمرکز کنمد و بتوانم درست نم تر شوتا شاید ضربان قلبم ک

خدایا ممنونم که این موجود بی هنر که کیارش سرمد نام داشت را با چنین 

خیلی آهسته سرم  دستان درازی آفریده ای و او باالخره جایی به درد من خورد.

را برگرداندم و به صورت او که حاال دقیقا کنار صورتم بود نگاه کردم. نگاهش به 

از زیر کاله مقابلش  به سختی کالهش را پایین کشیده بود کهجاده بود و به قدری 
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زیر لب نمی دانم چرا نتوانستم بازهم نسبت به او بی اعتنا باشم و . را می دید

به طرفم برنگشت و فقط گفت: دلم نمی  "گفتم: ممنون که نجاتمان دادی. 

با اینکه  "گل و الی پایین جاده بیافتد. خواست جنازه ام توی هوای بارانی بین 

برای البته ده بود ولی هنوز زبان دراز بود. مرا به زور و دروغ به دوچرخه سواری آور

از  گفتم:از حرفش خنده ام گرفت و  ،دهنده نبودحنش طلبکارانه و آزاراولین بار ل

. من آدم بی جنبه ای هستم م میرسیبه دادتوی بدترین شرایط  تا به حال دیروز

شوند جناب  محسوبیک موهبت  برایم ات الطاف ملوکانهاین  و ممکن است

 لبخندیفکر نمی کردم.  به کشتن او، مینزدیک بود که اینقدر به هم حاال ". سرمد

زد که اصال بدجنس نبود و حرص مرا در نمی آورد. نگاهش بین من و جاده در 

 زندگی مان در خطر بود.  ،لطف نکردمتردد بود و گفت: 

و گفتم: در هر حال ممنونم. دیروز و امروز  ندچشمانم فقط به او دوخته شده بود "

تو : نمی خواست دست از لبخند زدن بردارد و گفت "بهترین ناجی من بودی. 

ترسیدم، باید می فهمیدم  "می کنی؟  دقیقا از چه وقت با من خودمانی صحبت

که هرلحظه ممکن است ناراحت شود و غر بزند، خواستم سریعتر مسئولیت 
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دوچرخه را برعهده بگیرم و خودم را از خطر غرزدن های طوالنی مدت او نجات 

نگه  محکم ترمرا بازوانش با فشار ، ولی او عقب نرفت و حتی حس می کردم بدهم

معذرت می خواهم. نباید خودمانی صحبت من... گفتم:  در نتیجه با ترس .تشدا

لبخندش مثل یک معجزه هر لحظه پر رنگ  "م؟ نخطابت ک شمامی کردم؟ باید 

بند می آورد گفت: نه... معذرت  ده ای که واقعا نفسم راتر می شد و باالخره با خن

کردن خودمانی صحبت  بابعد از مدت ها ا پرسیدم چون خواهی نکن. این سوال ر

 . یک خانم اذیت نمی شوم

ایی عجیب زیر پوستم نفوذ کرد و زبانم را از کار بود. گرم یماهر او واقعا جادوگر "

ت طالیی را پس یعنی قبل از من هم کسی این فرص. به سختی گفتم: انداخت

لبخندش کمرنگ  " خودمانی صحبت کند؟ داشته که بتواند با عالیجناب سرمد

ترجیح می دهم که اما  ،شد و گفت: هرچند که دلیلی ندارد برای تو توضیح بدهم

بگویم. قبال یک نفر دیگر هم اجازه داشت که با من خودمانی روراست باشم و 

یعنی توی زندگیش عشقی وجود داشت؟ کنجکاوی تمام ذهنم را  "صحبت کند. 

جدی و مستقیم به راهمان چشم  "فرا گرفت و گفتم: چه بالیی سرش آمد؟ 
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به  "دوخت و گفت: بالیی سرش نیامد، آخرین یادگاری اش را تو دیروز شکستی. 

دلم نمی خواست به این کنجکاوی  اصالری آرام و جدی این جمله را گفت که قد

به اجبار به شانه های او تکیه داده بودم. ادامه بدهم. هردو سکوت کردیم و من 

ادامه  ناین سکوت بین ما دوست ندارمچند ثانیه بیشتر نگذشت که حس کردم 

صحبت کنم آقای سرمد؟  بازهم اجازه دارم که خودمانی پرسیدم: داشته باشد و 

و گفت: فکر کنم بدم نمی  جستجو کرد یگرم و دوستانه ا با نگاه تمام صورتم را "

نمی دانم خدا بابت کدام  ". دختر فالوده پاش صدایم کنی کیارش حتی کهآید 

بیچارگی ام چنین موهبتی در حقم کرده بود که او اینقدر شاداب و خندان حتی 

 حرفهایششنیدن این  ازصدا بزنم... سعی کردم خودم را  کیارشاجازه می داد او را 

که حتی می ترسیدم به او نگاه کنم بیچاره بودم  آنقدر. زیاد خوشحال نشان ندهم

زیر لب گفتم: ممنونم... فکر کردم  .تو بفهمم باز نقشه ای شوم برایم کشیده اس

خیلی وقت گوشم گفت:  رصدایش دقیقا از کنا ". بازهم کار اشتباهی انجام داده ام

ی فرق تو با بقیه چه نمی دانمبود که دلم نمی خواست به کسی اعتماد کنم اما 

هستی که می توانم اینقدر نزدیکت  آدمیتنها  .مثل آنها مرا نمی ترسانی داری که
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 پرستش. ...آرام می شوم ،، حتی وقتی نامت را صدا می زنمنبینم یباشم و آسیب

در  خودمنامزد ساختگی را یکی از شغل هایت  ،تو با بقیهتفاوت به خاطر همین 

 . مه انظر گرفت

به  های دیگر ی خواست از او بپرسم که چرا فکر می کند آدم هایخیلی دلم م "

م، ترس از او تمام زندگیم را در برگرفته ترسید او آسیب می رسانند ولی بازهم

بود. می دانستم که اگر بیش از اندازه به او نزدیک شوم باز بالیی سرم می آورد و 

زندگیم تبدیل به  تاین چند وق پیله ای شیطانی پنهان می کند. تویخودش را 

و نمی خواستم  از این همه محبت او خوشحال بودمامروز  و دیک کابوس شده بو

از شنیدن حرف های او  م وار شدکبازهم فراموش حال خوب را از دست بدهم. این

وت به هم نگاه و دیدن لبخندهای بی بهانه اش راضی بودم. چند دقیقه ای در سک

ش روی دوچرخه خیلی سخت بود و اگر اینقدر دست و کردیم، واقعا وضعیت

تقریبا دیگر روی زین خودش  سرمان می آمد.حتما بالیی  ،یش دراز نبودندهاپا

 نستو نمی توا مسیر را نگاه می کردکاپ کالهش  نشسته بود، به سختی از زیرن

کالهش را بلند کردم  باال رفت،من  یدرست مقابلش را ببیند. دستم بدون اجازه 
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و کمی باال تر گذاشتم. با تعجب نیم نگاهی به من انداخت. ناخودآگاه از او نمی 

بودم. فقط با دیدن چشمان متعجبش لبخندی زدم و گفتم: نهم عصبانی  ،ترسیدم

چه بالیی  "! حیف است که چنین چشم های خاص و گیرایی را با کاله بپوشانی

 فقط سرش آمده بود که بی بهانه می خندید؟ این خنده هایش در اوج زیبایی

هرچه سریعتر برایم ترسناک بودند، اگر در وضعیت دیگری به غیر از این بودیم 

که تقریبا فعلی وضعیت  در امای نشوم. بدترفرار می کردم تا بازهم دچار گرفتاری 

چاره ای به جز دیدن و شنیدن خنده های  ،او زندانی شده بودم اندر میان بازو

 حسدیروز : جذاب او نداشتم. صدایش تمام افکار بد را از مغزم پاک کرد و گفت

شروع به آواز خواندن کردی و  ، چونمی شود کردم از دیدن چشمانم حالت بد

را با  آنها و چشمانم را نبینی فکر کردم بهتر است که ، برای همیننکردی نگاهم

 . کاله پوشاندم

کینه به  دل چقدر از او  به قدری معصوم نگاهم می کرد که کامال فراموش کردم "

خواستم بزنم خیلی از حرفی که می تمام بدی هایش را به بادها سپردم.  .دارم

ی جادوی کشنده  ازو گفتم:  مطمئن نبودم ولی نتوانستم آنرا توی دلم نگه دارم
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کنم و مجبور به  می ترسم زیاد نگاهت ...کیارش خان سرمد چشمانت خبر نداری

مثل اینکه نمی خواست سرجایش برگردد،  "امضای سفته های سنگین تر شوم. 

. امیدوارم بعد از اینهمه الق شده بودوش اخخ حاال که اینقدر به هم نزدیک بودیم

در انتظارم نباشد. جاده را کمتر نگاه می کرد و بیشتر  یخوش اخالقی عاقبت سخت

از را . نمی دانم چشمان لعنتی اش اینهمه شعر و غزل به من چشم می دوخت

کجا می آوردند اما به محض آنکه از آنها رو نمایی می کرد صدای غزل خوان 

. شعر امروز چشمانش برعکس همیشه شاد و را به وضوح می شنیدمچشمانش 

  ...جز سخن شمع و شکر هیچ مگوی پیش من تابنده بود:

مگر می توانستم شادی را در چشمان او ببینم و به جز سخن شمع و شکر حرف 

جادو کردن  درو گفت: من بزنم؟ خیلی آرام کنار گوشم زمزمه کرد دیگری 

چنان یکبار  وقتهرچند که خبر داریخودت اصال  !استاد شاگردیت را می کنم

 ؟یاز کار می انداز امدفاعی سیستم تمام ی می زنی که عجیب و خاص لبخند

زدن به وس لبخند ن هوای خوب و اینهمه مناظر زیبا هتوی ای پیشنهاد می کنم

تبعید  جنوبتو را به قطب برای حفظ غرورم چون مجبور می شوم  ،سرت نزند
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د. به چسبی به شانه هایم میبیشتر هنوز شانه هایش با هر تکان دوچرخه  "کنم. 

که تا چند دقیقه فراموش کردم قدری با هم خوش و خندان شده بودیم که کامال 

برده ی او بودم و مرا برای شکنجه به دوچرخه سواری آورده بود. دوباره  ،ی قبل

کاپ کالهش را پایین کشیدم و گفتم: اگر چنین عاقبتی در انتظارم است پس 

 تاز چشمان تو نشأهمان بهتر که چشمانت را بپوشانی آقای سرمد... لبخند من 

بعد همانطور که  چشم دوختیم وچند دقیقه بدون پلک زدن به هم  "د. می گیر

سرجایش برگشت. و ...  "خودت فرمان را بگیر.  گفت: حاال ،نی آمده بوداهناگ

تحمل  حتیبدبختی های زندگیم را فراموش کرده بودم. حاال دیگر  اخوآگاه تمامن

به خاطر تحمل کدام مصیبت زندگیم برایم شیرین شده بود. نمی دانم هم بردگی 

خیلی راحت کارهای این می توانستم تا به این حد محتاج محبت شده بودم که 

نفر کوچکترین  هایم از اینکه یکیی در بین تمام تنها .مرد ظالم را فراموش کنم

از همه کامال راضی بودم و  ،انجام می دادبرایم عجیب و غیر قابل باوری  حرکت

چیز لذت می بردم. مثل اینکه انرژی گرفته بودم و بدون غر زدن، راحت می 

 توانستم پا بزنم. او هم دیگر بیکار نمی نشست و کمکم می کرد. 
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صحبت می کردم و از زیبایی هوای با او سکوت کرده بودیم ولی من هنوز توی دلم 

ارنجی درختان برایم به برگهای زرد و نسوزناک و باران پاییزی تعریف می کردم. 

 جنس و بدذات بود که کوچکترین محبتیبد یقدربه زیبایی یک رویا شده بودند. 

ان چهارده ساله می برد و او را شهزاده ای رویایی کاز جانب او مرا به رویای دختر

به خودم اعتراف می کردم که   باید خیلی روراست و منطقی در ضمن می دیدم.

ته  بود که همین نیم نگاه کوچک او تمام فخرد شده و از بین ر مشخصیتبه قدری 

حس و حال بچه های سر راه مانده را خوب بازهم را ترمیم می کرد. دردهایم 

شگر روی نوازدرک می کردم و کامال می فهمیدم که چرا آنها منتظر یک دست 

و حاال با  مه بودمثل آنها همیشه سر راه گذاشته شدسرشان می نشینند. من هم 

سرمد به قدری اعتماد به نفس گرفته بودم  کیارشکوچکترین محبتی از طرف 

فکر نمی کردم. امروز خوشحال و خوشبخت بودم و همین پیش رو که به فرداهای 

حاال دیگر دلم نمی خواست باز با هم صحبت کنیم و دعوایمان  ی بود.فبرایم کا

که از خیس  پرنده هایی آوازسکوت و شود... دوست داشتم تا آخر دنیا توی این ب

باهم ه های باران با برگ های درختان، شدن فرار می کردند و صدای برخورد دان
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باالخره اما حیف که تمام جاده های دنیا  و بدون صحبت ادامه بدهیم و پیش برویم.

شدند و من نمی توانستم تا آخر عمرم همین قدر خوشحال باقی می تمام جایی 

 بمانم. 

 ایستاده بود، منتظرممن دوچرخه را پس دادم. سرمد  ،کنار ماشین برگشتیم

احساس می کردم هنوز حرکاتش مهربان هستند و وقتی می خواستم در را برایش 

باز کنم تا روی صندلی عقب بنشیند از زیر کاله نگاهش به من دوخته شده بود. 

ت نمی کردم از آینه نگاهش او سوار شد و من هم ماشین را به راه انداختم ولی جرا

نه او را به خارد. پم بسراز  وشکنم، می ترسیدم باز چشمانش را ببینم و عقل و ه

ه قدری دست نیافتی برگشت باز ب وقتی ،ش را عوض کنداش رساندم تا لباس های

به خودم نهیب زدم که برخوردهای مهربان او همه نقشه ای برای  شده بود که

دیگر کاله کاپ بلندش را بر سر نگذاشته بود چون با لباس آزردن بیشتر من است. 

های پاییزی و خاص او اصال جور نبود. کت بافت سفید و آبی برتن کرده بود که 

شق و به جنس آن بافت بود ولی آن را جایی ندیده بودم، به من تابه حال شبیه 

مثل روز اولی که او را توی پارک رقی یک کت آهاردار روی تنش نشسته بود. 
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 کتشروی جنس  دلم می خواستدیده بودم، بچه ای پر از کنجکاوی شده بودم و 

دست بکشم. بازهم نگاهم را با این تمیزی و شیکی به دنبال خودش روانه  کرد. 

که من با دهانی نیمه باز فقط او را نگاه می  چند دقیقه ای گذشت ولی وقتی دید

؟ نمی شته بودند گفت: اتفاقی افتادهگابروانش بریی که دوباره به کنم با اخم ها

صدایش را شنیدم متوجه ی حال و روز خودم  کهتازه وقتی "خواهی حرکت کنی؟ 

در حالیکه ماشین روشن بود چند بار سوییچ را شدم. دست و پایم را گم کردم و 

 ...چشمببخشید... گفتم:  دستپاچه و متوجه ی اشتباهم شدم به سختی چرخاندم.

خودم برای تمیزکاری خانه  برسانم وبه شرکت زودتر تو را االن راه میافتم، باید 

هنوز ماشین را  "برگردم... ببخشید که معطل شدی... خودم هم خیلی کار دارم. 

بودم که گفت: امروز خانه ام تمیز است و الزم نیست اینهمه راه  راه نیانداختهبه 

ی تمیزکاری بیا. امروز برگردی من به ناهارم نمی رسم. فردا برابرگردی. تازه اگر 

 بمان.  مکنارتنهایم نگذار و 

م که ضربه ای سنگین به . حاال دیگر مطمئن شدبا تعجب به طرفش برگشتم "

دفعه ی اول که گفت در مورد دوچرخه سواری دروغ گفته تا . استسر او خورده 
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تنهایش نگذارم به گوش هایم اعتماد نکردم ولی اینبار که می گفت کنارش بمانم 

دیگر نتوانستم تعجبم را پنهان کنم. واقعا این حرف هایش را باز با نقشه ی ویران 

آدمی نبود که از من بخواهد تنهایش نگذارم و در اصال او ؟ زدکردن من می 

 امروزچرا ولی  ،مکنن عبوررسخی او کنارش بمانم. همیشه اصرار داشت که از صد ف

  چرا اینقدر مظلوم و دوستداشتنی شده بود؟ او را تنها نگذارم؟ می خواست

و گفت: منظورم  اخم های لعنتی باز به پیشانی اش حمله ای ناجوانمردانه کردند

یعنی امروز خانه تمیز  که توی شرکت بیشتر به وجودت احتیاج دارم...بود این 

که برای پوشاندن جمله ی کنارم بمان  "بگویم که امروز... است... می خواستم 

 اینهمه دلیل و برهان الزم نبود. خیلی حیف بود که این جمله ی زیبا با چنین

به در حالیکه ماشین را از او روی برگرداندم و . از یاد برود های ترسناکی اخم

همان را انجام می دهم...  هرکاری که بخواهی منتم: گف آوردم می حرکت در

نمی  انجام دستوراتت اطاعت ازکاری به غیر از امروز توی شرکت می مانم. من 

سکوت کردیم.  برداشت و هر دو در تمام طول مسیر باالخره دست از تالش "دهم. 

بردم و سریع برای باز کردن در سمت او پیاده شدم شرکت ماشین را به پارکینگ 
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ولی او منتظرم نماند و پیاده شد. خواستم دکمه ی آسانسور را برایش بزنم تا زودتر 

شنیدم گفت: منتظرت می مانم می آهسته با صدایی که به سختی خیلی برود که 

ا نه، با م یکه درست شنیدم نمی فهمید "کنی و باهم برویم...  تا ماشین را پارک

باز با اخم نگاهم کرد و گفت: برو زودتر ماشین  "تم: منتظرم می مانی؟ فتردید گ

 من خیلی کار دارم.  ،رک کنرا پا

اگر هم می خواست منتظرم بماند پس چرا غر  چرا می خواست منتظرم بماند؟ "

م وجود. با سرعتی که تا به حال توی ایی شناخت او را نداشتممن توانمی زد؟ 

هرروز ا که و پوشه ی کارهای او ر لپ تاپندیده بودم ماشین را پارک کردم. کیف 

در حالیکه دستانم  .شتمباره برمی گرداند را هم بردابه خانه می برد و دو شبا خود

 ضالنی ناشی از دوچرخه سواری به مرورع هایبودند و دردشده فوق العاده سنگین 

طرفش دویدم تا او را معطل نکرده باشم. به  ند،بیشتر و آزاردهنده تر می شد

باالخره رحمی به من کرد و کلید آسانسور را خودش فشرد، هنوز آسانسور پایین 

 ، توی پارکینگ پیچید.فریاد نگهبان های جلوی در نیامده بود که صدای داد و

ن ها داخل پارکینگ شد و خیلی سریع به طرف ما یک نفر از راه ورودی ماشی
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 شخصِدقیق تر به ه محض اینکه نگهبان هم او را دنبال می کردند. ب، چند دوید

سرمد برگشتم  کیارش شناختم... فربد بود. با ترس به سمتاو را  نگاه کردم، فراری

سرمد یک قدم از من  "ند؟ دومی  او دنبالبه و گفتم: فربد است، چرا نگهبان ها 

 "بدون اجازه وارد شده است.  و کم عقل، فربد دیوانهجلوتر ایستاد و گفت: چون 

با وحشت گفتم: چه اشکالی دارد که بدون اجازه وارد شود؟ چرا اینجا را مثل قلعه 

نگهبان ها را مجبور می کنی همه را بازرسی کنند  ی نظامی اداره می کنی؟ چرا

و صدبار اجازه ی ورود بگیرند؟ خواهش می کنم چیزی بگو تا فربد را تعقیب 

. تی من اس: چون اینجا تمام دنیاگفت مرا نگاه کرد و د با حرصسرم "نکنند... 

همان محدوده ی امنی  که خانواده ی فربد عزیزت محدوده ی امن من است، اینجا 

خواهد سرش را پایین خوشم نمی آید هر کسی که دلش می  از من دریغ کردند.

امن یعنی  محدوده یبا التماس نگاهش کردم و گفتم:  "بیاندازد و وارد شود. 

 "تواند زیاد تند بدود. خواهش می کنم بگو فربد را تعقیب نکنند... او نمی چی؟ 

محدوده ی امن یعنی اینکه به یک بچه ی مصیبت گفت: و  سرمد  پرخاشگر شد

و یا حتی یک جعبه ی کوچک یا یک کمد کوچک ، زده و بی خانواده یک اتاق
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 .توی آن محدوده وسایلش را بگذاردبرای خودش باشد و بتواند  فقط کهداده بشود 

رازهایش را توی آن محدوده ی کوچک بدون آنکه کسی بفهمد نگهداری بتواند 

کند و از نظر روانی حس کند که یک تکه از این دنیای بزرگ و خشن که خانواده 

دردهایش را توی آن بتواند  .هنوز برای خودش است ،اش را از او دریغ کرده

من سالها دخالت کسی درمان کند و با خودش تنها بماند. محدوده ی امن بدون 

، توسط خانواده ی فربد غصب شده بودتوی خانه ای که برای پدر و مادرم بود و 

فقط گوشه ی نمناک و تاریک حمام را داشتم که بعد از تنبیه های مادر فربد به 

 ،تبعید می شدم. همین بدون محدوده ی امن ماندن بعد از مرگ خانواده ام جاآن

حاال این شرکت برای من است،  بیشترین ضربه را به من و اعصابم زده است.

بدون اجازه وارد  که بگیردای کاش فربد لوس تو، یاد  .استمن محدوده ی امن 

به جانم افتاد اضطراب  "د. از دست کسی نباشکردن  نشود تا مجبور به فراراینجا 

من نمی دانم توی گذشته چه اتفاقاتی بین تو  خواهش می کنم... کیارشگفتم: و 

فربد را بگو  خواهش می کنم به نگهبان ها و خانواده ی فربد افتاده است ولی حاال

نمی  نگاهم کرد و گفت:کوبنده  خشمیاو با  "تعقیب نکنند... التماس می کنم... 
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ستش به خاطر فربدی که خیلی راحت تو را با چهارصد میلیون بدهی گویم...  پر

 تنها گذاشته است، التماس نکن. چون خونم به جوش می آید و دیوانه می شوم. 

من است و از قوانین من پیروی  برای اینجا که یاد بگیرد بگذار این فربد بی لیاقت

نیست که سرش را بدون اجازه پایین می  ششده ی پدر خرابمی کند. خانه ی 

فقط این  ند،گوش هایم صدای سرمد را نمی شنیددیگر  "اندازد و وارد می شود. 

فربد همیشه از همه ی ما توی دویدن می باخت چون نفسش را می دانستم که 

ما برساند. نگرانش شدم... التماس ودش را به وسط راه می گرفت و نمی توانست خ

را انداختم و سریع به طرف فربد  کیف و وسایل سرمد .ده بودیفابی  به سرمد

گفتم: این آقا همراه من است. خواهش  و بین نگهبان ها و فربد ایستادم دویدم.

گفت: یکی از نگهبان ها در چند قدمی ما ایستاد و  "می کنم او را تعقیب نکنید... 

چرا هرقدر از او می خواهیم که  ؟پس چرا به دنبال ماشین آقای سرمد می دوید

  گوش نمی دهد؟ ،بایستد

، رنگش پریده بود و نفسش باال نمی آمد. دانه های با تعجب به فربد نگاه کردم "

. مثل همیشه که اینطوری می شد نگرانم می کردنددرشت عرق روی پیشانی اش 
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به سختی که او در حالی کمی شانه هایش را ماساژ دادم تا شاید نفسش باال بیاید،

... از ساعت میصحبت می کرد همباید با  پرستشد خم شد و گفت: کشینفس می 

به  "م تا تو بیایی. باید با هم تنها صحبت کنیم... ر ایستاده اهفت صبح جلوی د

جناب این آقا برادر  معذرت می خواهم،طرف نگهبان ها برگشتم و گفتم: من 

سرمد هستند و برای صحبت کردن با من به اینجا آمده اند. البته فکر کنم ایشان 

 با مراحل اداری اینجا برای کسب اجازه ی ورود خیلی آشنایی ندارند. 

بازهم یکی از نگهبان ها گفت: اجازه ی ورود را خود آقای سرمد می دهند و  "

 ید خانم سبحانی. حضور دارند از ایشان کسب تکلیف کناینجا چون خودشان 

او ناباورانه ، نگاه تمجلوی در آسانسور ایستاده بود برگش به طرف سرمد که هنوز "

بین من و دستانم گیر افتاده بود که هنوز شانه های فربد را ماساژ می دادم. نگاه 

عجیب و بهت زده ی او باعث شد بی خیال حال و روز فربد بشوم و دستانم را از 

صدای  "گفتم: آقای سرمد می توانم خواهش کنم...  م وشتداشانه های فربد بر

سرمد  "از او خواهش نکن.  ...فربد حرفم را قطع کرد و گفت: به خاطر من

وقتی آنها رفتند چند قدم به  ها اشاره کرد که بروند. پوزخندی زد، بعد به نگهبان
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، ناخوداگاه ترسیدم و دستانم . هنوز دستانم را نگاه می کردمن و فربد نزدیک شد

را پشت تنم پنهان کردم. اما او هنوز طوری نگاهم می کرد مثل اینکه دستانم را 

دیگر چه گفت: به خاطر تو خواهش نکند؟ به خاطر تو در جواب فربد  ومی بیند 

کارهایی برای من انجام ندهد؟ او کارمند تمام وقت من است و این را به لطف 

ی تا بده می کرداز من خواهش  پرستشروزی که غ تو دارد. محبت های بی دری

دلم می خواهد ؟ فربد ، کجا بودیض کنمهای تو و پدرت را با سفته های او عو

تا بفهمم به غیر از اینکه  ینقش پرستش را توی زندگیت دقیق برایم تعریف کن

یگاهی خیلی راحت اجازه می دهد که از او سو استفاده ی مالی کنی، دیگر چه جا

 این حرف های سرمد دوباره قلبم را پر از غم و ماتم کرد. فکر اینکه "برایت دارد. 

دوباره تمام حرف ها و نامردی دیوانه ام کرد.  ،فربد این شرایط را برایم رقم زده

به خاطر من زیر  خانه ی پدرش را اوهای فربد، مثل یک فیلم برایم تکرار شد. 

 ،ه ی پدرشخودش با پول خانمرا به اینجا تبعید کرد تا  فروخت وقیمت بازار ن

. چقدر این فربد بد و بی رحم شده از یاد ببرد مرا و راه بیاندازدشرکتی جدید 

چند امروز به اینجا آمده بود تا چه بگوید؟ ها این نامردی تمام بود... حاال بعد از 
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 شتمام بدی هایبه قدری نگرانش شدم که باز ، را دیدم اودویدن که  ی اول هدقیق

. ولی دفاع کنم اواز  کیارشدر برابر  شجاعانه می توانستمحتی  کردم.را فراموش 

 تمام رمق ،یادم افتاده بود فربد تازگی ها چقدر بی وفا و نامرد شده استحاال که 

 کیارشخودم را پشت سر  را از دست دادم. چند قدم عقب رفتم و کیارشمبارزه با 

و وقت با ارزش به خاطر ا فربد کاری ندارم و کردم و گفتم: آقای سرمد من باپنهان 

ما  ...پرستشگفت:  صاف ایستاد و ناباورانهه سختی فربد ب "را نمی گیرم.  شما

دیشب به جانم ریخته بود دوباره  از تمام دردی را که "باید باهم صحبت کنیم. 

، از باالی شانه های کشیده ی سرمد ایستادم و. روی پنجه ی پاهایم فتجان گر

من  ...نگاهش کردم و گفتم: فکر نکنم حرفی باقی مانده باشد. برو فربد فربد را

به طرف ما  ولی فربد یک قدم "در بدهم. تو ه وقتم را با حرف هاینمی خواهم 

ری کابا شلوغ  دیشب دارم که به تو بگویم...من یک دنیا حرف برداشت و گفت: اما 

از خودم من بتوانم تا  و جبهه گیری های بچه گانه ی سهراب، فرصتی پیش نیامد

 سرمدکیارش  ". حرف های مرا بشنوی تو باید پرستش. و نقشه هایم دفاع کنم

وقت ما را بیشتر  ت: فربد برو دنبال کار و زندگیت،گف بین ما قرار گرفته بود،که 
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 ". روی سرمان ریخته است یک دنیا کاراز این نگیر. ما مثل تو بیکار نیستیم و 

با تمسخر به سرمد نگاه کرد و گفت: چون ، به سختی کمرش را صاف کردفربد 

سرمد یک  "ی؟ مده اآساعت یازده سرکار  ،روی سرت ریخته استیا کار یک دن

به تو ربطی  ،نم قدم به فربد نزدیک شد و گفت: فکر نکنم ساعت ورود و خروج

 دوست داشته باشم. من هر وقت دلم بخواهد سرکار میآیم و هروقت داشته باشد

فربد هم نیم خیزی به طرف او برداشت و گفت: اتفاقا  "به خانه برمی گردم. 

اینجا چون عزیزترین آدم زندگی مرا  ،کارهای تو خیلی به من مربوط می شوند

دی و چه کارهایی وب او کجابا تا این وقت روز که و من باید بدانم  زندانی کرده ای

تکان شانه های سرمد مرا ترساند و کمی خم شدم تا حالت  "ه ای... خواستاز او 

 و...ت او را ببینم. سرمد می خندید و ناباورانه گفت: عزیزترین شخص زندگی

است؟ اگر توانسته ای عزیزترین شخص زندگیت را به عنوان کارگر به من  پرستش

پس باید فاتحه ی کسانی که عزیزترین  ،بسپاری تا خودت و پدرت خالص شوید

چه بالیی بر سر غیر عزیزانت  خوب می دانممن هرچند که  تو نیستند را بخوانیم.

 ، چون خودم یکی از آنها بودم.می آوری
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درست و به جا حرف های دل مرا توی صورت فربد می  امالک سرمد کیارش " 

من آدم بیچاره ای بودم و همیشه بقیه بهتر از خودم می توانستند حرف نواخت. 

پس چرا هیچ  عزیزترین شخص برای فربد بودممن واقعا اگر های دلم را بزنند. 

به حال پس چرا با فروش خانه ی پدرش فکری ؟ دادمی تالشی برای نجاتم انجام ن

تا من حس کنم واقعا  را هیچ وقت حرکتی انجام نمی دادمن نکرده بود؟ چ

عزیزترین آدم زندگی او هستم؟  باز تمام صورت و چشم های فربد سرخ شدند و 

نشانه رفته  کیارشدر حالیکه انگشتش را به نشانه ی تهدید توی هوا و به طرف 

تا دهانت افیانم برخورد می کنم. بود گفت: به تو ربطی ندارد که من چگونه با اطر

تنها صحبت  پرستشلمه با به زندگیت برس و بگذار من چند کبرو  ،را نبسته ام

 . کنم

جهت اطالع د گفت: باز به انگشت فربد با تمسخر می خندیسرمد در حالیکه  "

به  بدهیمی گویم که تو عزیزترین شخص زندگیت را به خاطر چهارصد میلیون 

می دهم که تو با من اجازه نه ای، حاال او کارمند تمام وقت من است و فروختمن 

 "؟ ره حلی برای رفع این مشکل داری .توی وقت اداری صحبت کنی ،کارمندم
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بین آنها رخ  یهولناک خیز بردارد و برخورد کیارشقبل از اینکه فربد به طرف 

کشیدم عقب  او را ،گرفتم فربد را بازوی  از پشت سر کیارش بیرون پریدم وبدهد، 

می کنم چند دقیقه گفتم: آقای سرمد خواهش  کیارشبه رو با عصبانیت و فریاد  و

این مرخصی چند  حبت کنم، قول می دهم شب برایتا با فربد ص به من وقت بده

 باشدحتی اگر الزم بیشتر توی شرکت بمانم و کارهایم را انجام بدهم. دقیقه ای، 

 بر دار چند دقیقه دست از سرم، پس فقط ء می کنمامضا سفته ی دیگری برایت

برای چند مرا از این احساس بردگی و بیچارگی خالص شوم. اگر هم  اجازه بده و

کاری روم و باز اینجا  حاالهمین  ... قسم می خورم کهگذارینلحظه به حال خودم 

 کنم که دیگر دستت به من نرسد. 

نمی دانم چرا تمام خشم و کینه ام را به جای د، خشک ش کیارشتمام پوزخند  "

فربد بر سر او خالی کردم. باید برعکس عمل می کردم و این جیغ و فریاد را بر 

قعا با من خوش رفتار بود. نمی خواستم سرمد امروز وا کیارشسر فربد می کشیدم. 

 لحظه های پر از محبت و خنده هایش را از دست بدهم. ولی طبق عادت همیشگی

با  چون سرمد ،هم خیلی دیر شده بوداشتبا برای جبران ام باز از فربد دفاع کردم.
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یادت باشد که نابود کردن تو  پرستشنگاهی خالی و صورتی پر از خشم گفت: 

پس مراقب رفتارت باش و حدّ  ،برای من حتی از آب خوردن هم ساده تر است

تبلیغات اینترنتی توی  هایاگر یک ربع دیگر برای جلسه با بچه  !خودت را بدان

کارهای  وکیلم گذارم. من تا قبل از ظهر تمام سفته هایت را اجرا می ،یاتاقم نباش

و همه چیز آماده ی شکایت رسمی  قانونی وصول سفته هایت را انجام داده است

. مثل توپی ولی مانعش شدم باز فربد خواست به طرف او هجوم ببرد ". من است

 دم. هرکدام مطابق میل خودش مرا پرتابو نفر گیر افتاده بوسرگردان بین این د

 ه او بگویمبو به طرف آسانسور رفت. حتی توان نداشتم  می کرد. سرمد برگشت

را نجات می دهم. اگر واقعا می روم و زندگیم  دفترشه ی دیگر به تا ده دقیقکه 

پس  ،کردمراست می گفت و من با تمام آدم های اطرافش فرق می  سرمد کیارش

چرا دائما با سفته هایم تهدیدم می کرد؟ بازهم فریب محبتهای مسخره اش را 

برای  بخندد.د و به بیچارگی ام کنبازی  نمبا  ستم، او فقط می خواه بودخورد

ناراحت بودم چون باعث شده بود که بازهم گلوله های واقعا از دیدن فربد  اولین بار

 به جانم اصابت کند.  کیارشخشم آتشین 
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تمام این چند سال دوستی ام  سوار آسانسور شد و رفت، کیارشکه به محض این 

و  مخیلی از او نا امید بود با نفرت رها کردم. رابازویش دم و با فربد را فراموش کر

با کار و شرکت جدیدت  خودت راچرا  ...می خواهی؟چه از جان من  گفتم: بی رمق

م و ر افتاده ایگمن به خاطر تو اینجا  خوب نگاه کن و ببین که؟ سرگرم نمی کنی

فربد باور کن که م. اکرده  مهربان آرام ورا  کیارشکمی  ،جان کندن بعد از کلی

چون تازه دیدنت خوشحال نمی شوم...  ازی نه چندان دور هاگذشته مثل  من

ده سال و هم نباید ساب می کردم. تو حنباید اینهمه روی دوستی تفهمیده ام که 

می دیگر را خوب هم. اگر یفریب می داد ظاهری ات وبا محبت های پوچ مرا 

می کرد  منگاه ناباورانهطوری  "امروز اینقدر از هم نا امید نمی شدیم. یم تشناخ

ت. نداشی اتاو از من چنین توقعم و نکه بدترین حرف های ممکن را می زدمثل ای

خور من و تو هرقدر که از هم دل پرستشگفت:  شنیدم که به سختیصدایش را 

و هیچ اتفاقی نمی تواند ما را از  یممان میدیگر باشیم بازهم بهترین دوستان یک

من همیشه بهترین دوست تو باقی می . می فهمی چه می گویم؟ ..هم جدا کند

تالش  کیارشجلب محبت بگذارم تا برای تنها مانم. من نمی خواهم تو را اینجا 
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خالی جمجمه ی اینبار دلم می خواست   "کنی. من این اجازه را به تو نمی دهم. 

به اجازه ی تو احتیاجی ندارم. که من کنم و با حرص گفتم:  لهاز مغز و پوک او را 

امیدوار باشم. تو مرا به  کیارشبه محبت های که ی کرد تو خودت مرا مجبور

 کیارشبه  خاطر چهارصد میلیون پولی... تو مرا به ی تبعید کرداینهمه بدبخت

با  سرخ شد و سوخت،خیالی  مثل اینکه تمام چهره اش در آتشی "... فروختی

که بفهم چه می گویی. مرا دیوانه نکن  ،... من تو را نفروختمپرستشخشم گفت: 

به او زدم و  تمسخرلبخندی پر از  " خراب کنم. کیارشاینجا را روی سر  بخواهم

 اجازه بده فربد گرفتار نکن.این گفتم: خواهش می کنم از اینجا برو و مرا بیشتر از 

که تمام این ده نگذار حرف هایی به هم بزنیم  ماند،بباقی  نمای احترام بینکم

 د و ببرد. سال دوستی را بشوی

من هر قدر  ...ولی ،بود ویران و مستاصل، نگاهش یک قدم به طرفم برداشت "

او بد و نامرد بود باز که تالش می کردم نمی توانستم دلتنگ او نباشم. هرقدر هم 

با او را دوست داشتم. او تنها همدم هر ثانیه از جوانی ام بود و من نمی  رفاقتممن 

و گفت:  فراموش کنم. صدایش افکارم را شکافتبه این زودی توانستم او را 
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نباید با اولین سختی تنهایم  ،یبه من و دوستی مان ایمان دار ...اگرپرستش

خواهش می کنم بفهم  ی. من هر کاری که می کنم فقط به خاطر تو است.بگذار

ید هرچه سریعتر تکانی به خودم که ما سی سالگی را رد کرده ایم و من با پرستش

من دیگر نمی خواهم جدا از تو زندگی کنم پس باید حرکتی می  پرستشم. بده

 و امروز صبحتمام افکار منفی دیشب  ". مکردم تا هر دو نفرمان را سروسامان بده

فربد بازهم ند و گفتم: دواند. جسم و روحم از غصه درد گرفت توی مغزم ریشه

در غیر ... یکنمی به سروسامان دادن زندگی من فکر نچون تو اصال  ،فریبم نده

هر تازگی ها اینجا بمانم. فربد تو  اینصورت مرا مجبور نمی کردی که چند سال

، این چرندیات زیبادوباره با  . پسفقط به خاطر خودت است می داریقدمی که بر

 کیارشهمدست یار و نکن. من هنوز همان تصمیمات مهم زندگیت  درگیر مرا

 دست از سرم بردار. هستم... 

 ،فربد بهترین دوستم استباور کنم که  دوباره کالفه بودم، نمی خواستمخیلی  "

توهین به شعور و شخصیتم بود.  ،مزخرفی چون به قول سهراب باور چنین دوستیِ

برگشتم تا زودتر سرکارم برگردم ولی فربد مانعم شد. بازهم بغض جانانه ای گلویم 
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نمی خواستم نگاهش کنم و بغض  نتوانستم او را کنار بزنم. مرا گرفت. هرکاری کرد

به من  پرستشو خشمم را فراموش کنم. صدای ناراحتش ویرانم کرد و گفت: 

ناامید تر از آن بودم  "بگو چه کار کنم تا منتظرم بمانی؟  پرستش... رصت بدهف

هایش فکر کنم. از تالشم برای عبور از فربد خسته فکه حتی دلم بخواهد به حر

شدم و صورتم را توی دستانم گرفتم و گفتم: تمام دوستی مان را به باد دادی 

مرا فریب بدهی و دروغ بگویی که همیشه کنارم  چطور دلت آمد ده سالفربد. 

تا آخر عمر باهم دوست که می مانی؟ من مجبورت کرده بودم ده سال دروغ بگویی 

ی مانیم نامرد؟ پس چرا بعد از اینهمه دروغ های قشنگ مرا با یک دنیا تهمت م

نجاتم بدهی پس چرا همه چیز را  ی و رفتی؟ من که از تو نخواستمتنها گذاشت

ناگهان دیوانه شدم و دستانم را انداختم. توی چشمهای سیاهی  "خراب کردی؟ 

من اینقدر  بی لیاقت... نامرد...... رنگ دنیایم بود نگاه کردم و گفتم: دیوانههمکه 

اگر صدبار دیگر توی همین موقعیت گیر می افتادی باز به دوستت داشتم که 

رازی را به او گفته بودم که سالها توی  "خاطرت تمام زندگیم را نابود می کردم. 

 تمام این سالها او را منهر و موم شده بود و اجازه ی برمال شدن نداشت. قلبم مُ
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 شبا خودم جنگیدم و به انتظار آمدندائما دوست داشتم ولی  وجودمبا تمام 

حاال که امیدی به بودنمان در کنار هم نداشتم پس پنهان کردن این راز نشستم. 

 او همان فربد جذاب و ناب و مهربان خودم بود.ای کاش هنوز هم بی فایده بود. 

اما حیف که همه  ببخشم خال هندویشبه  تمام زندگیم را می توانستم ای کاش

. چشمهایش پر از اشک بودند چیز تمام شده بود و او را از قلبم بیرون کرده بودم

نگو  پرستش. به سختی صدایش را شنیدم که گفت: به جنون می رساندندو مرا 

تو تمام  پرستش ...دوستم نداریکه  ونگ .نمی خواهی بهترین دوستم بمانیکه 

باالخره با تمام تالشم بغض  " فقط چند ماه به من فرصت بده. .دنیای من هستی

گلویم را سوزاند و چشم هایم پر از اشک شدند. برای اولین بار من هم مثل خودش 

بی رحم شدم و گفتم: تو تمام این سالها من و... البته بقیه ی بچه ها را به یک 

ت تر دوست داشتم. تو بُاندازه دوست داشتی ولی من... تو را از تمام بچه ها بیش

سرمد همدست  کیارشمن بودی تا اینکه توی چشمانم نگاه کردی و گفتی با 

بدزدم... روزی که به خاطر تو بعد از یک ماه تعقیب  ی پدرت را سرمایهکه شده ام 

کردم تو را نجات داده ام با تهمت باالخره به نتیجه رسیدم و حس  کیارشکردن 
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یق من دیدی و به من نسبت دادی، خیابانی بودن که الهای بی بند و باری و 

از چشم هایم انداختی. من خیلی وقت است که فاتحه ی  را برای همیشه خودت

شاید چند سال  ...حاال فقط برو و دست از سرم برداراین دوستی را خوانده ام. 

 توی ولی فعال ،دیگر و بعد از تمام شدن گرفتاری هایم باز به دوستی مان فکر کنم

این روزهای سختی که گرفتارش شده ام اصال نمی خواهم به تو و خاطراتمان فکر 

یکبار دیگر سراپایش را نگاه کردم، او هنوز برایم  ". بی معرفتکنم فربد شکیبای 

ش ده سال قبل بود ولی من دیگر آن دخترک همان پسر بچه ی مهربان و عاشق کُ

دلم را برایش فاش کرده بودم دیگر امکان بی خیال و سرخوش نبودم. حاال که راز 

ام فقط از سر نا امیدی  با او دوست بمانم، چون این ابراز عالقه بتوانم نداشت بازهم

نه  ،عشق و عالقه بود از م بود. می خواستم بفهمد هر کاری که برایش کردمو خش

مرگ  ،... چنین ابراز عالقه ایو نه همدستی با کیارش سرمد بالحتسادگی و 

رد، دوستی مان را قطعی می کرد. با تمام غصه ای که روی شانه ام سنگینی می ک

من تا چند ماه دیگر با دست پر  پرستشگفت:  خواستم از کنارش عبور کنم که

بر می گردم و تو را از اینجا می برم. وقتی برگردم برایت می گویم که تمام این ده 
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 و چقدر سختی کشیدم ولی به نتیجهسال به خاطر آسایش و آرامش آینده ی ت

 ،اگر رازهای قلبم را برایت برمال کنمکه باور کن  پرستشدرستی نرسیدم...  ی

درک نمی کنی که چرا  ،. باور کن تا رازهای قلبم را نشنویایم می سوزددلت بر

خانه ی شما مانده است دیوانه شدم...  ، تویشب تا صبح کیارشوقتی شنیدم 

 ،ندارم کیارشماندن تو را با  ادرک نمی کنی که من حتی تحمل یک لحظه تنه

 ،ت بدهفقط چند ماه به من فرص پرستشاو...  چه برسد به اینهمه نزدیکی ات به

خیلی به طرفش برنگشتم فقط  "ی می کنم. قدردانبعد تا آخر عمر از زحماتت 

به قول خودت  .قدیمی رفیق اهمیت نداردبرایم اصال حاال رازهای قلبت گفتم:  آرام

اگر بتوانم چند  بگویم که ن چند باردر ضم به من می آموختی.نباید تنها ماندن را 

 "هم تحمل کنم. را پس حتما می توانم چند سال  ،ماه این شرایط را تحمل کنم

 به قدری مرا مقصر نابودی همهند دگرفتار شده بو فربد و پدرشتوی این مدت که 

به خاطر من تالشی انجام بدهد. من دوباره می دانستند که دلم نمی خواست  آنها

بنشینم و او فربد بخت و اقبالم را پذیرفته بودم و دلم نمی خواست باز منتظر 

شاد و خوشحال به زندگیش ادامه بدهد. طاقت نداشتم خودم  ،بدون توجه به من
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یالی گول بزنم که فربد به یاد من است و برای رهایی من تالش خوش خاین را با 

می کند. حاال دیگر او شازده کوچلوی همیشگی ام نبود و مرا با رویای زیبایش به 

کهکشان های ناشناخته ی جوانی نمی برد. برای آخرین بار نگاهش کردم و سعی 

هایش مرا به کردم تمام خطوط صورتش را به خاطر بسپارم... خطوط کنار چشم 

داشتنی  می انداخت. دوست مان توی تمام این سال هایاد خنده های خاص و ناب 

 دلم می خواست حاالکه  خنده های پر از محبت او بودند ،تصویر زندگیمترین 

. حرکت کردم و او اینبار مانعم نشد. وسایل سرمد هرچه زودتر فراموش شان کنم

ا فربد را نجات بدهم، از روی زمین جمع را که خودم روی زمین انداخته بودم ت

کردم. بدون نگاه دیگری به فربد وارد آسانسور شدم و به محض اینکه کارمند توی 

 زانوانم نشستم و چشمانم را بستم... آسانسور در را بست روی 

جلوی چشمانم به تصویر در آمدند.  خیلی قدیمیروزهای دانشگاه مثل یک رویای 

هر هفته باهم به سینماهای میدان انقالب می  و شیرین من و فربد و سهراب

جدید و تازه  رفتیم. بهزاد هم تا قبل از آشنایی اش با ماهور هر دفعه با یک دختر

و با فاصله ی چند ردیف دورتر از ما  مد ولی کنار ما نمی نشستهمراهمان می آ



فالوده زغال اخته                                                                                                                  فصل نهم           

541 
 

فربد همیشه توی می نشست تا به قول خودش ما با رفتارمان آبروی او را نبریم... 

سینما فقط برای من یک کیسه پر از خوراکی می آورد و به هیچ عنوان اجازه نمی 

داد سهراب و شیرین به خوراکی های من دست بزنند. حتی یک روز که من خسته 

وقتی بیدار شدم همه رفته بودند ولی فربد هنوز  ،بودم و وسط فیلم خوابم برده بود

ی کرد. بهترین روزهای زندگیم را در کنار او گذرانده کنارم نشسته بود و نگاهم م

 ...بودم

چرا هرقدر هم که او را با رفتنم تهدید می کردم مرا اینجا رها کرده بود؟  چراپس  

چه رازی را می خواست چند باز فکری به حال دوستی و رابطه ی مان نمی کرد؟ 

نمی خواست که هم دلم جواب سوال هایم را نمی فهمیدم و  ماه بعد برایم بگوید؟

می خواستم هرچه زودتر او و خاطراتش را بفهمم. به قدری از او ناراحت بودم که 

از ذهنم پاک کنم. برایم مهم نیست که او چند ماه دیگر برای بردن من بر می 

به نامردی های او فکر کنم. او مرا به  ستگردد یا نه، فقط دیگر دلم نمی خوا

قیمت چهارصد میلیون فروخته بود و این کارش چند ماه دیگر جبران نمی شد. 

اگر توی همین یک ماه برای بردن من بر می گشت حتما او را می بخشیدم، اما 
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می توانستم او را به ای کاش  چند ماه دیگر جایی برای بخشش باقی نمی ماند.

به طبقه دیر شده بود.  خیلی دیگرولی  ،سال دوستی مان ببخشمحرمت اینهمه 

 جلوی در،رساندم.  کیارشآخر که رسیدیم سریع بلند شدم و خودم را به اتاق ی 

با ایما و اشاره  او "؟ نشی مظلوم و مهربان او پرسیدم: جلسه شروع شده استاز م

تغییر ساعت جلسه  "ند. ه ااعت عقب انداختگفت: نه آقای سرمد جلسه را یک س

کاری اش را تنظیم می کرد مثل  نامه یاز چند روز قبل برکه سرمد  کیارشبرای 

یک هرج و مرج و بی نظمی بزرگ بود. تازه یک ساعت دیگر باید او را به رستوران 

 یکه او ظهرها ناهارش را جای دیگر شتمی رساندم تا ناهارش را بخورد. امکان ندا

سب اجازه ی بدون ک کهرات ناگهانی او، مجبورم کرد بخورد. ترس از این تغیی

وارد اتاقش بشوم. پشت میزش نشسته بود و بدون اینکه کاری انجام  ،تلفنی از او

مقابلش خیره مانده بود. در را بستم و چند قدم به او نزدیک شدم. فضای بدهد به 

طوفانی  بود و بشارت یک خشم شده به طرفم برنگشت فقط با صدایی که باز آرام

وارد شوی؟ بعد ی که باید اجازه بگیری و ه ارا می داد گفت: تو هم فراموش کرد

همین یک جمله کافی بود تا بفهمم لحظات خوبی در انتظارم نخواهد بود، پشتم  "
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ببخشید که بی اجازه وارد شدم... برای چند از ترس تیر کشید و به سختی گفتم: 

هم  یی و وقته اساعت جلسه را جابه جا کردشنیدم که چون  ،لحظه نگرانت شدم

 "که شاید بالیی بر سرت آمده باشد.  فکر کردم .برای ناهار خوردن نگذاشته ای

از به من دوخته شد و گفت:  ییخقندیل تیز و برنده ی مثل دو تکه  چشمانش

این به بعد تا اجازه نگرفته ای جلوی چشم های من من ظاهر نشو. حاال هم هرچه 

یک  "چون اصال دلم نمی خواهد قیافه ات را ببینم.  ،از اتاق من برو بیرونزودتر 

 که راس پانزده دقیقهقدم کوچک جلو رفتم، به ساعتم نگاه کردم و گفتم: من 

اینبار به قدری صدایش شمرده  " م، پس چرا بازهم از من ناراحت هستی؟برگشت

به سختی و  برومنزدیک تر  یکمبازهم مجبور شدم و آرام بود که برای شنیدن آن 

سر من فریاد  ،که گفت: تو با چه اعتماد به نفسی جلوی چشمهای فربد شنیدم

یادت رفت که برای چه کاری اینجا تا چند دقیقه به رویت خندیدم، کشیدی؟ 

 ،اند هستی؟ من رییست هستم و تا به حال هیچ کدام از کارمندانم جرات نکرده

 ممن و چهارصد میلیونلطف  که به خاطرتو ... تواما  .روی حرف من حرف بزنند

کنی؟ با من بد صحبت  ی کهجرات کرد چطور ،ای هدادنجات دوست عزیزت را 
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 "کسی به تو ادب و نزاکت یاد نداده است؟ تو حق نداری سر من فریاد بکشی. 

لعنت به فربد شکیبا که بازهم توانسته بود آتش خشم سرمد را به تن من بپوشاند. 

باز می  ،توی تمام لحظات آرامش اوحتی سرمد به قدری بد خشم بود که من 

به خاطر فربد  اما حاالترسیدم که کار اشتباهی انجام بدهم و او را عصبانی کنم. 

معذرت اگر بی ادبی کردم  ع گفتم:نفرت او شده بودم. سری دچار خشم و ،لعنتی

مثل  "را ناراحت کنم.  نمی خواستم توعمدی در کار نبود و ... باور کن می خواهم

با  ،روزهای اولی که او را دیده بودم و هنوز از فالوده پاشی ام کینه به دل داشت

شده  دلگرم کننده ای سبه قدری صورتش خالی از هر احسا نگاهم می کرد.نفرت 

. نفس های عمیق ابودم کندمی تواند نیست و ن س می کردم هر لحظهبود که ح

اصال نمی خواهم عذر خواهیت  این بارو گفت:  تمام تنم را لرزاند ،و صدای آرامش

 ی ایندفعه ... مطمئن باش کهرا بشنوم. تو جلوی فربد به من بی احترامی کردی و

ن درس ادبی به تو می دهم که تفاوت دفعه ی بعد چنا. سکوت کردمکه  آخری بود

اشتباه کرده بودم و خوب می  "من و دوستان کم عقلت را درست متوجه بشوی. 

. نمی ردبه هیچ عنوان برای او معنی و مفهوم ندابخشش  کلمه یدانستم که 
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صل تأدست بدهم. در نتیجه درمانده و مسخواستم جایگاه چند ساعت قبلم را از 

ببینم قول می دهم. من فقط نمی توانستم  ،تکرار نمی شودگفتم: ببخشید دیگر 

را یک درجه  هر حرفی که می زدم او "شتناکی بین تو و فربد بیافتد. که اتفاق وح

او دوباره  دیدم. د و بی فایده بودن اصرارم را به وضوح میخشمگین تر می کر

از زندگیم تبدیل به همان هیوالی خشمگین گذشته شده بود. لعنت به فربد که ب

ود کرد و رفت. حس می کردم دست و پایم بی رمق شدند. دوباره تالشی بی را ناب

این بود که اوضاع قصدم  تم... یعنیمی خواسقط زیر لب گفتم: من ف فایده کردم و

فقط نفس های عمیق کشید و بعد چشم غره ای برای چند لحظه  ". را آرام کنم

من می خواستی اوضاع را آرام  شیدن سرگفت: با فریاد کطوفانی به من رفت و 

 ی بازه اچرا وقتی بدترین رفتار ممکن را جلوی چشمهای فربد با من کردکنی؟ 

که فربد  ؟ خبر داریین حرف های بچه گانه اشتباهت را بپوشانیبا ا می خواهی

خانه ی پدرش را زیر قیمت بازار فروخته است ولی کوچکترین مبلغی برای رهایی 

است؟ هنوز هم می توانی از چنین آدم بی شعور  هنکرد به من پرداخت ،تو از اینجا

کرده ام، توهین  محبت و به خاطر او به من که اینهمه در حقت و رذلی دفاع کنی
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برای چند لحظه از توهین هایش به  "هستی؟  چرا اینقدر کم عقل و نادان ؟کنی

تو هم باور کن که گفتم: خودم ناراحت شدم. دیوانگی تمام مغزم را فرا گرفت و 

تو هم فرقی با فربد نداری. او پولی برای آزادی من  ،یه ادر حق من لطفی نکرد

می کنی. بالیی  کلفتی و نوکری به رمجبومرا هر روز تو هم و  پرداخت نمی کند

پس فکر نکن  ،است ن توهین به من و شخصیتمبدتریه تو برسرم می آوری ک

چرا دائم فکر می کنی با  فرقی با برادر ناتنی ات داری، هردو مثل هم هستید.

پرداخت چهارصد میلیون به من لطف کرده ای؟ من که با این پول برای خودم 

 م. ه اخانواده ی تو هستند را نجات داد حم، اشخاصی را که به اصطاله اقصر نخرید

یکی از پوشه های قطور روی میزش را بلند کرد و چنان محکم به لبه ی میزش  "

کوباند که تمام کاغذهای آن وسط اتاق پخش شدند، پوشه از وسط شکست و 

صدای مهیب آن تا چند دقیقه مثل صدای رعد و برق توی گوشهایم می پیچید. 

بود و گفت: آنها به هیچ و موقر ولناکش هنوز صدایش آرام اما با این حرکت ه

 ،. من فقط به اصرار توآنها را به من نسبت ندهپس  ،عنوان خانواده ی من نیستند

پرداخت کردم. طرف حساب من توی این بدهی بانک را آنها،  برای رهایی زندگی
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 با آن فربد. از این به بعد هم به هیچ عنوان مرا پرستشفقط تو هستی  ،ماجرا

مقایسه نکن و به جای این چرندیات برای یکبار هم که شده بابت لطف و  احمق

ای کاش این بحث را ادامه نمی دادیم چون او خیلی راحت  "تشکر کن.  ،محبتم

کدام  بابت باید هرلحظه مرا دیوانه تر می کرد. خنده ای عصبی سردادم و گفتم:

وجودم می  روز به من و هرمی هایی که تشکر کنم؟ بابت تمام بی احترالطف تو 

ت شستن خانه و زندگی و توالت هایت تشکر بابفکر می کنی من باید  واقعا دوزی؟

خون مرا به جوش می این توقعات تو  ؟می زنی دیوانه کننده چرا حرف های ؟کنم

 . آورند و دلم می خواهد با همین دستانم گردنت را بشکنم

پاهایش بلند بودند که فاصله ی میانمان را با دو  بلند شد، به قدری شاز جای "

لطفی در حق تو  به سینه ایستاد و گفت: پس منقدم طی کرد. مقابلم دست 

 ،م؟ انتظار داشتی در مقابل پرداخت چهارصد میلیون پول بی زبان به توه انکرد

دندان هایم را روی هم فشردم و  "را پس نمی گرفتم؟ چه کار می کردم؟ پولم 

این همه پول را پس بگیری؟ از خود آقای  و یا دوستانم گفتم: چرا باید از من

برای چند دقیقه واقعا به این همه  "پولت را پس می گرفتی.  ،شکیبا و پسرش
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هیچکس به غیر از  ،چون با این قیافه ی خشمگین او ،رشادت خودم تبریک گفتم

او بحث کند. پوزخندی زد من نمی توانست چنین دل و جراتی به خرج بدهد و با 

و گفت: من اصال آدم هایی به نام آقای شکیبا و پسرش را نمی شناسم. من فقط 

ه عاشق سینه چاک پسر شکیبا تو را می شناسم و به تو پول قرض دادم. تو هم ک

وظیفه ات این است که هرچه زودتر پول مرا برگردانی. اگر چنین  هستی... پس

کن و خودت را از کلفتی و نوکری  تسویهی ات را مبلغی داری همین االن بده

درشناسی پولی نداری پس ساکت باش و کارهایت را با قچنین نجات بده. اگر هم 

 کامل انجام بده.  

. دستانم مشت شدند و تمام ریختمی اعصابم را با این بی منطقی اش به هم  "

نم. سعی کردم من عضالتم را منقبض کردم تا از سر دیوانگی با او کتک کاری نک

. اما نفس کشیدن بی فایده بود چون با خشمی چند نفس عمیق بکشم اوهم مثل 

و  گفتم: من کارم را در نهایت سکوت که پشت دندان هایم حبس کرده بودم

ولی نمی توانی از من انتظار داشته باشی که بازهم از  ،انجام می دهم فرمابرداری

فربد عزیزتر از جانم دفاع نکنم و توی درگیری های بعدی باز هم طرف او را نگیرم. 
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 بهکنم پس مطمئن باش که ر فربد می توانم اینهمه کلفتی را تحمل اگر به خاط

 . نشانممی به خاک سیاه تو را  ...خاطر او

خندیدن کرد. اصال نمی فهمیدم علت خنده اش چیست. بی مقدمه شروع به  "

فقط حیف که توی اوج عصبانیت هم خنده اش به قدری زیبا بود که دلم می 

ی او هاداشت تا دنیا متوقف شود و من خیره به خنده  دخواست دکمه ای وجو

راست می چشم بدوزم. از شدت خنده خم شد و به سختی شنیدم که گفت: 

؟ خیلی جالب شد... به خاک سیاه بنشانیطر فربد می توانی مرا به خاگویی؟ واقعا 

 " فربد با تو چه کار کرده که به خاطر او اینهمه جان فشانی می کنی؟ راستی

خنده اش هم  یناگهانخیلی  ،همانطور که ناگهانی شروع به خندیدن کرده بود

مرا با این  .ردداخطرناکی اختالالت روانی  انم قسم بخورم که اوقطع شد. می تو

می ترساند... یک ثانیه هم طول نکشید که از خنده به خشم  یبشحرکات عج

است؟ خیال می کنی مردی که اینقدر  وعده ی ازدواج به تو دادهرسید و ادامه داد: 

با تو ازدواج و بر می گردد یک روز  راحت از تو سوء استفاده ی مالی کرده است،

د. چطور باش تو وجود داشته کم عقلنسانی به ا اصال باورم نمی شود کهمی کند؟ 
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خیانت که فقط  ببندی؟د روی خیانت واضح و روشن فرببر را  انتچشممی توانی 

دیگر نیست. او تو را توی بدترین شرایط اینجا  قرار مالقات با یک دختر وازدواج 

بدترین خیانت و دورویی دنیاست. گذاشته و پی کار و زندگیش رفته است. این 

. چون تو بی شخصیت ترین و پست ترین پرستشلی دلم برایت می سوزد خی

گوش هزاران ناقوس توی ناخودآگاه  "دختری هستی که من تا به حال دیده ام. 

 حرف هایش حقیقت محض بودند؟ ...او به صدا در آمدندهایم از اینهمه توهین 

من، برنمی  خودم خوب می دانستم که فربد هرگز بعد از اینهمه از خودگذشتگی

گردد و با من ازدواج نمی کند. اصال فربد به من قولی نداده بود که یک روز با من 

واقعا آدم کم من د. پس تی به من ابراز عالقه هم نمی کرازدواج می کند. او ح

خودم را اسیر کرده  ،عقل و پستی بودم که به خاطر دوستی که دوستم نداشت

 کیارشدلم از اینهمه بی شعوری خودم گرفت، دلم از اینهمه توهینی که  .بودم

من پست اما شکست...  و جز حقیقت نبودند، خیلی راحت بر زبان می آورد ،سرمد

باید دوستانم را نجات بدهم و  که می کردم خیالو بی شخصیت نبودم. فقط 

 ی کردم. به خوشبختی آنها فکر م اهمیت بدهم بیشتر از اینکه به خودم
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او که مرا درست نمی اینهمه توهین در حد و توان من نبود. مل تحدیگر  حاال

تا این حد به من توهین کند؟ که شناخت پس چطور به خودش اجازه می داد 

. سری او را توی قلبم نوازش کردمم و دبا او خندی چند ساعت قبل لعنت به من که

بد  شخصیت نیستم... موجود بی من پست وبا تاسف برایش تکان دادم و گفتم: 

ذات و تنهایی مثل تو چه می فهمد که دوستی و معرفت را چگونه معنی کند؟ تو 

ی شکیبا حتی  اینقدر بیچاره و پر از کینه بزرگ شده ای که نمی فهمی خانواده

باز خانواده ی دوم تو محسوب  ،ندشابدر حقت کرده هم اگر بدترین ظلم ها را 

ولی اگر من هم  ،ی تو و خانواده ی شکیبا ندارم به گذشتهمی شوند. من کاری 

کارگر  مرا به عنوان ای خانواده، حتی اگر می ماندمو بی سرپرست مثل تو تنها 

باز آنها را فراموش نمی کردم... حیف که تو اینقدر ، ندتحت سرپرستی می گرفتهم 

درضمن آقای بیمار و دیوانه هستی که منظور مرا از این حرف ها درک نمی کنی. 

پس سعی نکن توی مسئله ای  .رابطه ی من و فربد اصال ربطی به تو نداردسرمد، 

شان آدم که  مثل تو نی. موجوداتیککه در سطح درک و فهم تو نیست دخالت 

 در مورد روابط انسانی اصال الیق صحبت کردن پایین می آوردندبه خاطر پول  ها را
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یک روز سفته هایم  به این امید برایت کار می کنم که فقط من هر روز. نیستند

. تا آنروز هم دلم نمی خواهد باز توی مسایل شخصی من دخالت ..پس بگیرم را

اما هنوز از خشم تخلیه نشده  و پشت سرم را هم نگاه نکنم، بروم خواستم " کنی.

بودم. دوباره برگشتم و گفتم: من برای فربد رفاقت به خرج دادم و برایم مهم نیست 

یست که فربد با پول همانطور که برایم مهم ن ،تو در موردم چه فکری می کنیکه 

کاری نداشته  رش چه کار کرده است. پس چرند نگو و به منپد ی فروش خانه

 باش. 

 از این به بعد مثل کارمندهایتو هم بعد به طرف در خروجی رفتم ولی او گفت:  "

را تو خطاب نکن... وقتی با من صحبت می کنی دیگر حد و حدودت را بشناس. م

دیگر آب از سرم گذشته  "سرت را پایین بیانداز و نهایت احترام را به من بگذار. 

هم نبود. بدون آنکه به طرفش برگردم گفتم: من به عمویم بود و هیچ چیز برایم م

که معبودم است اینهمه احترام نمی گذارم، تو که برایم چیزی به جز یک نزول 

از  "نداشته باش. از من سفته بگیر نیستی... پس اینهمه انتظارات بی جا  و خور

 ،ی هایم به اواتاقش خارج شدم. اصال برایم مهم نبود هر لحظه به خاطر بی احترام
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. او حق نداشت به من و یا انتقام سختی در انتظارم باشد سفته هایم را اجرا بگذارد

توی این  ،مرا بی دفاعلعنت به فربد که توهین کند و شخصیتم را زیر سوال ببرد. 

میدان تنها گذاشته بود و به قدری بی معرفت بود که همه می توانستند به خاطر 

همه راست می گفتند که من از سر نادانی خودم را مرا مسخره کنند.  ،نجات او

 کیارشاسیر فربد بی معرفت کرده بودم. ای خدا خودت حق مرا از فربد و این 

 سرمد دیوانه بگیر... 

هنوز دلم می خواست به دفتر سرمد برگردم و او را با دستان خودم خفه کنم. 

بگوید؟ بازهم  بی شخصیتن پست و چطور به خودش اجازه داده بود که به م

لعنت به فربد که مرا الیق چنین مزخرفاتی کرده بود. باالخره به اتاق سایت پناه 

همه ی کارمندان سرمیزهایشان نشسته  العاده شلوغ بود و اتاق فوقاما بردم. 

همیشه یکی دونفر مرخصی بودند و من می توانستم سرجای روزهای دیگر بودند. 

من با اینهمه درد و بغض نمی  امروز همه سرکارشان بودند و اما آنها بنشینم.

توانستم برای خودم جایی برای گریستن پیدا کنم. اینقدر حقیر و بیچاره بودم که 

نداشتم و نمی توانستم حداقل  هم یک میز کوچک ،حتی توی این شرکت عظیم
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یکی از  تامی ایستادم به قدری  سرپا  به میز و صندلی خودم پناه ببرم. باید

ادامه ی  می توانستم من ، بعدکارمندان به مشکل بر می خورد و یا خسته می شد

ر از توهین و بی احترامی بود. کارمند وبسایت م. همه چیز برایم پنکار او را دنبال ک

 یعنی آبدارچی و نامه رسان...  ،بدون میز و کامپیوتر

لی آرام و بی صدا باران شود و روی خیبغضم گوشه ای ایستادم و فرصت دادم 

و اطالعات به  اینهمه سابقه ی کاری ،. اینهمه تحصیالت مزخرفبباردگونه هایم 

ه بودم. به اینجا اصال به دردم نمی خورد. اینجا من فقط یک برده ی بیچار ...روز

بقیه برایم خفقان  و صدای خنده های جو دوستانه رسیدم کهاز غم و درد حدی 

آرام و بی صدا  ،آور شد. صورتم را با دستانم پوشاندم و مثل بچه های سر راه مانده

 ،از ته دل شروع به گریه کردم. من با آنهمه خاطرات خوش کارکردن با دوستانم

دیگر نمی توانستم این جو را تحمل کنم. همه توی این شرکت می دانستند که 

 ردمحتی اگر از پادرد می مُ خاطر همین ههستم. ب سرمد کیارشمن راننده ی 

که به خاطرم  ندهیچکدام از این کارمندان اینقدر به من احترام نمی گذاشت هم

. من کارمند بیچاره ای مد تا من هم کارهای نیمه کاره ام را انجام بدهنبلند شو
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من همین  نه ی سرمد را هم تمیز می کنم.بودم که مطمئنا همه می دانستند خا

 ه باشم تابرای نشستن داشتبدردنخور میز و صندلی یک حاال احتیاج داشتم که 

حیف که باید تا حداقل به خودم ثابت کنم که پست و بی شخصیت نیستم. ولی 

با یک دنیا معذرت خواهی یکی هم بعد  این شرایط را تحمل می کردم. ،وقت ناهار

 امایدم. رسای عقب افتاده ام می می گرفتم و به کارهاز میزهایشان را قرض 

خنده و تمسخر می  با یکی از کارمندها ،می خواستم میز قرض بگیرمکه هروقت 

آقای سرمد را به قرار  ؟ تو باید یک ساعت دیگربرای چه می خواهیمیز  :گفت

 واینگونه من بیشتر از همیشه بی شخصیت و پست دیده "مالقات هایش برسانی. 

هرقدر گریه می کردم دلم سبک نمی شد. من اینجا چه می کردم؟ می شدم. 

این فربد نه دل داشت و نه محبت لعنت به فربد که واقعا خیانت کار و دورو بود... 

فربد لعنتی مرا میان  در حالیکه من پر از عشق و محبت به او بودم.سرش می شد. 

وانستم از او شکایت اینهمه غصه و سرافکندگی رها کرده بود. به چه کسی می ت

من به قدری احمق بودم که هنوز به خاطر   ...یستخود کرده را تدبیر نکنم؟ 

سرمد می جنگیدم. ولی فربد حاال با خیال راحت توی  کیارشفربد لعنتی با 
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کسی شانه ام را فشرد. با ترس  ..شرکتش لم داده بود و به نادانی من می خندید.

. منشی سرمد کنارم ایستاده بود. فامیلی اش صورتم برداشتم روی دستم را از

مهربان بود ولی نامش را نمی دانستم، او تنها کسی بود که همیشه با من جهانی 

. لبخند محوی زد و گفت: چرا گریه می کنی خانم سبحانی؟ حالت خوب بود

سریع چشمان را با کف دستانم پاک کردم و درحالیکه هنوز هق هق  "نیست؟ 

محبت نگاهم کرد و گفت: آقای  با "شده؟  حالم خوب است... چه می کردم گفتم:

سرمد خواستند از تو بخواهم که زودتر پروژه های توی دستت را تکمیل کنی و 

گفتم: ولی من  انهوی دلم نشست و ناامیدتبازهم درد و غم  "برایشان ایمیل کنی. 

به دوربین باالی سرم تردید و ترس  ااو ب "کامپوتر ندارم... کجا کار کنم؟ میز و که 

در اتاق  "... ود آقای سرمد هم متوجه شده اند واشاره کرد و گفت: فکر کنم خ

شرکت در حالی که یک میز بزرگ  یچند نفر از نیروهای خدمات ،وبسایت باز شد

منشی سرمد رو به بقیه ی  می آوردند حرف او را قطع کردند. و نو را به داخل

برای خانم  ،وتریکامپ یقه اجازه بدهید که این میزند دقکارمندها گفت: لطفا چ

د. نیروهای خدماتی شروع به صدای پچ پچ توی اتاق پیچی "د. سبحانی نصب شو
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جلوی در  ،ایی تمام میزهای توی اتاق کردند تا باالخره جا برای میز منجابه ج

راس اتاق  گفت: لطفا میز خانم سبحانی را در خانم جهانیورودی اتاق باز شد اما 

قرار بدهید. آقای سرمد دستور داده اند میز ایشان بهترین جای اتاق قرار بگیرد. 

ولی واقعا جای میز با تعجب به او نگاه کردم و ناباورانه زیر لب گفتم: ممنونم...  "

او باز به دوربین  "همین حاال به این میز احتیاج داشتم. فقط  برایم مهم نیست.

است که میزت  آقای سرمددستور د و با لبخندی گرم گفت: باالی سرم اشاره کر

در راس اتاق و بهترین جا قرار بگیرد. من نمی توانم از دستورات ایشان سرپیچی 

به و در همین لحظه هم دقیقا گفتند که شما همین امروز  کنم. درضمن ایشان

مرا مجبور کردند که یکی از میزهای کنفرانس اتاق  ، حتیاین میز احتیاج دارید

لپ  ،ین شرکتسیکی از مهندهم خودشان را برایت بیاورم. تا چند دقیقه ی دیگر 

شبکه  وتر های دیگریبه کامپمی آورد و برایت  را دفتر آقای سرمد شخصی تاپ

تی... می کند. فقط باید خیلی سریع پروژه ها را تمام کنی و برای آقای سرمد بفرس

 مات و مبهوت به دوربین باالی سرم نگاه کردم. بعد از آنهمه "ایشان منتظرند. 

ه شد ملوکانه ی عالیجناب سرمد افلطا درگیری و توهین و تحقیر باز مشمول
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فش را در الیه ای از توهین و تحقیر به من هدیه می کرد. شاید الطابودم. شاید او 

توجهش پیدا نمی کرد. ولی برای اولین بار روش دیگری برای نشان دادن لطف و 

این محبت برایم قابل تقدیر و تشکر بود. رو به  ،بعد از آنهمه جنگ و دعوا با او

د یا نه، نیبدوربین سری به نشانه ی تشکر خم کردم. نمی دانم که بازهم مرا می 

 می دیدیم...از او ولی خودم را موظف به تشکر کردن 
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 فصل دهم

عدد  برای هزارمین بار. مات و مبهوت به فیش حقوقی توی دستم خیره شده بودم

از مسئول دوباره خواندم. می درست  ،فیش حقوقی ام را خواندم... اشتباه نمی کردم

خش حسابداری پرسیدم: اشتباهی رخ نداده است و این واقعا فیش حقوقی من ب

هیچکس  ولی پوزخند او هر بار پر رنگ تر می شد و در آخر زیر لب گفت: "است؟ 

 ،ملکت برای اینهمه ساعت کاریتوی این شرکت و کال توی این مبه جز شما 

شما کردن کار  به گمانمنمی گیرد. فیش حقوقی درست است ولی  یحقوق چنین

بعد هم  "ی دارد که چنین حقوقی برایتان در نظر گرفته شده است. مشکل

پوزخندش را به سختی جمع کرد و گفت: هرچند که همین مقدار حقوق ناچیز 

ار چشمانم را باز و بسته کردم و دوباره به چند ب "هم برایتان واریز نمی شود. 

 یانهماه که هر روز انجام می دادم، یبرای اینهمه کار ،مبلغ فیش حقوقی نگاه کردم

همین مقدار حقوق  و ه بوددرنظر گرفته شد برایم فقط پانصد هزار تومان حقوق

سرم گیج رفت و به سختی سرجایم ایستادم. سریع تلفن می شد.  سراز بدهی ام ک

بدهی ام را محاسبه با ماشین حساب آن آوردم و از جیب مانتویم بیرون همراهم را 
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شصت و هفت سال برای خدایا کجا هستی که به داد من نمی رسی؟ باید کردم. 

نود و هفت سن جان می کندم. یعنی تا  ،پرداخت بدهی ام پیش کیارش سرمد

می توانستم سفته ها و حلقه ام را پس بگیرم. برایم باور کردنی نبود که نلگی سا

 کیارش سرمد چنین ظلمی در حقم کرده باشد. 

پایین افتاد. پاهایم را حس  ، با فیش حقوقیده امیدست روی هوا مانده و خشک

کجا هستم. پس اگر دوستانم هم اینجا  رفت کهنمی کردم و برای چند دقیقه یادم 

 .یم سیاه شدبرا چنین حقوقی برایشان در نظر گرفته می شد؟ دنیا، ماندند می

چگونه بمیرم که  ،که سرم آمده مصیبتیفقط به این فکر می کردم که با چنین 

زیاد خرج نداشته باشد و عموجاویدم به دردسر نیافتد. پاهایم روی زمین کشیده 

... سنگدلمی شدند. این دنیا یا جای من بود و یا جای کیارش سرمد زالو صفت و 

بود. خودم را به سختی جلوی در اتاقش  اوتنها فکری که آرامم می کرد آتش زدن 

سرگیجه و حالت تهوع شدید  .تا حالم بهتر شود ستادمای ای رساندم و چند دقیقه

اجازه نمی داد که تعادل داشته باشم. یک آدم تا چه حد می توانست بدجنس و 

بد ذات باشد؟ او از ساعت هفت صبح تا ده شب از من سخت ترین کارها را می 
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نستم نمی توادر نظر گرفته بود.  برایم پانصد هزار تومان حقوق ماهیانه اما خواست

تا من که چه خصومتی با من داشت؟  را نادیده بگیرم. اوتسقو  اینهمه سنگدلی

حتی . من مماندمی زنده ن برای تسویه این بدهی لعنتی شصت و هفت سال دیگر

امسال زنده بمانم همین از اینهمه بغض وغم و غصه تا آخر بعد امیدی ندارم که 

زشت و عجیب رقم می خورد. من بی نهایت عید سال بعد را ببینم. زندگیم یا و 

داشت بلند  یدیوارهای ی شده بودم کهاسیر زندان ،و دوستانم به خاطر عشق به فربد

شده بود. شصت و هفت سال  هدر میان دریایی از کوسه های آدم خوار ساخت و

 یعنی محکوم شدن من به حبس ابد... 

خانم جهانی از پشت میزش بلند شد و گفت: اتفاقی افتاده است خانم سبحانی؟ 

آقای سرمد؟ ای کاش آقای سرمد اصال وجود  "آقای سرمد شما را خواسته اند؟ 

خارجی نداشت. توی دنیای خودم غرق شده بودم و گفتم: بله ایشان مرا برای 

بلند شد و جلوی راهم  جهانی سریع "شصت و هفت سال کار مداوم خواسته اند... 

دستور داده ایستاد و گفت: من متوجه ی منظورت نمی شوم... ولی آقای سرمد 

بدون اجازه به اتاق ایشان وارد شوی خانم سبحانی.  نگذارماند که به هیچ عنوان 
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 "خیلی مرا مأخذه کردند.  ،دفعه ی قبل هم که بدون اجازه وارد اتاقشان شدی

و دلم می خواست جهانی مظلوم و بیچاره را در آغوش  اصال توی این دنیا نبودم

بکشم و از بدبختی هایم برایش بگویم. دستی به صورتم کشیدم و به سختی گفتم: 

وقت مالقات بگیر خانم جهانی... باید همین حاال او را  ،لطفا برایم از جناب سرمد

به او  " ؟ستنیاو دستم را گرفت و گفت: رنگت پریده است. حالت خوب  "ببینم. 

نگاه کردم ولی مثل اینکه اصال او را نمی دیدم و به سختی گفتم: حالم خوب است، 

ممکن است به آقای سرمد اطالع بدهی که می خواهم چند دقیقه وارد اتاقش 

  او با تکان سر، درخواستم را پذیرفت و به طرف میزش رفت.  " بشوم؟

ده بودم ولی سرخوردن دانه های عرق را توی کل تنم احساس می کردم. زیخ  

چند وقتی بود که فقط روزها را می گذراندم و از این گذشت زمان بسیار راضی 

بودم. مثل بقیه ی آدم ها از لحظات زندگیم لذت نمی بردم و همینکه عمرم مثل 

زندگی برای  برق و باد می گذشت احساس بهتری داشتم و خوشحال تر بودم.

کسانی زیبا بود که پر از برنامه و شور و شوق بودند. برای من که هر لحظه از 

مهم  ،مزندگی ام را با تلخ کامی و پشیمانی می گذراندم، اصال زود گذشتن عمر
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اتفاقا باعث شادیم بود که هرچه زودتر پیر می شدم و می مُردم. من که  .نبود

را همین جا، توی ترس و وحشتی عمیق از  آینده ام مشخص بود، باید زندگیم

حوصله ی غر زدن و تلخ کردن  تازگی ها حتیسفته های بانکی ام می گذراندم. 

امروز تصمیم گرفتم فیش تا اینکه ، با افکار ناراحت کننده را هم نداشتم. مکام

. از عمرم را با این پوچی بگذرانم دیگر چند سالکه باید ببینم  وحقوقی ام را بگیرم 

تازه همه چیز آرام شده بود. قهری . دز تمام زندگیم را آتشلعنتی،  یفیش حقوق

عمیق بین من و کیارش سرمد ریشه دوانده بود. مدتها از آمدن فربد به شرکت 

رد تمام این مدت فقط با هم در حد پرسیدن آدرس و  ن و سرمدمی گذشت و م

 کاری صحبت می کردیم.  و بدل کردن اطالعات

ری از فربد نبود و هیچ کدام از بچه ها هم از فربد و بهزاد خبری نداشتند. دیگر خب

مثل همیشه صمیمی و با محبت، در کنارم بودند و تنهایم شیرین و ماهور  ،سهراب

و کنار هم بدون هیچ  . هنوز هفته ای چندبار همدیگر را می دیدیمنمی گذاشتند

 هایی که آهنگ ساز ملودی .محرفی از دوستان بی معرفتمان درد و دل می کردی

از ترس اینکه اشک های ماهور سرریز  .نبود را می نواختیمنفیسی بهزاد  ،آنها
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هیچ کس با صدای بلند نمی گفت که چقدر دلتنگ نت های زیبای بهزاد  شوند،ن

یافتیم هیچ کدام از ما نمی ن. از ترس اینکه به یاد بیچارگی هایمان شده است

چقدر جای صدای گیرا و بم فربد خالی است. لطف و صفای دوستی مان  گفت که

و خنده هایمان از بین رفته بود ولی هنوز ما چهار نفر خیلی محکم بهم چسبیده 

بودیم. فقط ماهور عزیزم حال خوبی نداشت... مثل یک روح سرگردان شده بود. 

ای حال و روز من نه خواب داشت و نه خوراک... فقط سرکار می رفت تا کمکی بر

استفاده می کنم. ولی  ام باشد و فکر می کرد من از حقوق او برای پرداخت بدهی

برایش حسابی جداگانه باز کرده بودم و به محض اینکه برایم  من خبر نداشت که

همان مبلغ را به حسابش  می ریختم تا اگر روزی به پول  ،واریز می کرد یپول

کردم. می او بازگردانم. برای سهراب هم همین کار را ، آنرا به ه باشداحتیاج داشت

بیشتری چون حوصله ی توضیح  .دمدامی انجام  در سکوت کامل را هاپس اندازاین 

فربد بدهی کمک به قدری برای به  من بدتر ازنداشتم. شیرین بیچاره هم  به آنها

در  را بدهد. شباال آورده بود که حتی نمی توانست خرج رفت و آمد به سر کار

خواستم تا به من پولی بابت بدهی می خیلی جدی و قاطع از او  هم مورد عمو



فالوده زغال اخته    فصل دهم                                                                                                                        

565 
 

باز  ، منواریز می کردفربد ندهد، هرقدر هم که او اصرار می کرد و به حسابم پول 

را فراموش  ما پولها را به حساب خودش بر می گرداندم و از او می خواستم تا بدهی

 کند. 

کیارش سرمد بود که برایم حقوقی باال در نظر گرفته باشد  تمام امیدم به انصاف

این امیدم  ...آزار اطرافیانم از این گرفتاری خالص شوم کهاذیت و و بتوانم بدون 

 نا امید شد.  ام هم با دیدن فیش حقوقی

جهانی صدایم کرد و من بی رمق به طرفش برگشتم. ناراحت و متاسف نگاهم خانم 

. ایشان سرشان شلوغ است و سرمد می گویند وقت ندارندکرد و گفت: آقای 

 کارت را بگویی.  ،خانه توی مسیرشب  ،خواستند که اگر با ایشان کاری داری

دستی به صورتم کشیدم، دست و صورتم هردو یخ و بی حس بودند. به عمو چه  "

رو  بار دیگر با درماندگی به جهانی غصه ی من او را از پای در می آورد.بگویم؟ 

انداختم و گفتم: به آقای سرمد بگو که مساله ی مرگ و زندگی است و من خواهش 

جهانی با تردید  "بینم. بمی کنم فقط چند دقیقه به من فرصت بدهند تا ایشان را 

پیشخوان من بی رمق خم شدم و سرم را روی  .بار دیگر گوشی تلفن را برداشت
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باختم که اصال  فربدی رم را برایشصت و هفت سال از عم میز او گذاشتم.بلند 

، باید حدس برایش وجود خارجی نداشتم. تنهایی را با تمام وجودم حس می کردم

می زدم این سکوت سرمد بی دلیل نیست و حتما زهرش را به جانم می ریزد. 

دقیقا از روزی که با هم به خاطر فربد دعوا کرده بودیم، به طور کامل دست از 

در سکوتی عمیق فرو رفته بود و من احمق این سکوت او را  سرم برداشته بود و

به فال نیک گرفته و کامال از شرایطم راضی بودم. او به قدری بی اعتنا و جدی 

م. حتی توهین و یمی جنگید همشده بود که فراموش کرده بودم قبال چگونه با 

در مورد نظافت و غذاهایی که برایش می پختم غر  و یا بی احترامی هم نمی کرد

نمی زد. خیلی وقت بود که حتی برایم نامه نمی گذاشت و از نظافت خانه اش 

باید ایراد نمی گرفت، باید حدس می زدم که نقشه ای شوم برایم کشیده است. 

گذرد. اما من نمی یارش سرمد از هیچ اشتباهی بدون انتقام کیادم می ماند که 

دعوا و بحث مان را  ،ل می کردم با فرستادن میز و کامپیوتر به اتاق وبسایتخیا

بازهم از سرمد غافل شدم و زندگیم را  ،فراموش کرده است... بازهم اشتباه کردم

آرام شانه ام را تکان داد، سرم را بلند کردم و جهانی با یک دنیا  یک نفر  باختم.
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ب نیست. بهتر است کمی استراحت سبحانی حالت اصال خوخانم نگرانی گفت: 

سریع گفتم: اگر آقای سرمد را ببینم و با او صحبت کنم خوب می شوم.  "کنی. 

ببخشید  مکث کرد و بعد با ناراحتی گفت: نه...او کمی  " ؟اجازه داد به دفترش بروم

ایشان گفتند که تو هیچ فرقی با کارمندان  خانم سبحانی که اینطوری می گویم اما

هر وقت باید به قوانین شرکت احترام بگذاری و نمی توانی داری و مثل بقیه دیگر ن

عصبانی شدند و گفتند که از من هم که بخواهی به دفتر ایشان بروی و... حتی 

فرقی با بقیه ندارم؟ پس چرا روز دوچرخه  "دیگر از طرف تو با ایشان تماس نگیرم. 

او، لعنت به فربد، لعنت به همه سواری می گفت که با همه فرق دارم؟ لعنت به 

ی کسانی که مرا توی این منجالب گیر انداخته بودند. بیشتر از این نمی توانستم 

 بدون هیچ بحث و گفتگویی باسرمد اینبار  تحمل کنم. خیلی خسته شده بودم.

همیشه با استفاده از پول و  واانتقامش را گرفته بود.  ،یحقوق پانصد هزار تومان

به  بودم. و ناامیدثروتش انتقامش را می گرفت ولی این دفعه من خیلی خسته 

گفتم: می توانم خواهش کنم این کاغذ را از طرف من به آقای  رو به جهانی سختی

 سرمد برسانی و... 
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برداشتم و روی فیش حقوقی ام که توی دستم مچاله شد بود  راخودکار جهانی  "

 انصافگر کمی . اآقای سرمد نوشتم: من نمی توانم به این وضعیت ادامه بدهم

نمی  زنده نیستم واصال  دیگر،سال  و هفت داشتی می فهمیدی که من تا شصت

پس تا دیر نشده از راه قانونی اقدام کن و م. تسویه کنبدهی مسخره را  این توانم

با به خانه برمی گردم و منتظر می مانم تا  همین حاال من مرا به زندان بیانداز.

کاغذ را به جهانی دادم و گفتم: لطفا به آقای سرمد  " .بیایی مبه سراغ حکم جلب

بگو، من دیگر اینجا کار نخواهم کرد و آماده ی تمام عواقب کارم هستم. خدانگهدار 

وسایلم را  ،سرم را پایین انداختم و به اتاق وبسایت رفتم "خانم جهانی مهربانم. 

جمع کردم. خیلی ناراحت بودم، نمی توانستم از شدت درد و بغض درست فکر 

 کنم. 

چرا سرمد اینقدر بی وجدان بود؟ حقوق پانصد هزار تومان برای من که شش 

بی انصافی بود. چرا از آزار و اذیت من خسته  نهایتقرارداد کاری امضاء کرده بودم 

صدای تلفن همراهم بلند شد، اعتنایی نمی شد و دست از سرم بر نمی داشت؟ 

نکردم و از اتاق وبسایت خارج شدم. می خواهم برای چند ساعت به یک کافه پناه 
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شاید  .ببرم و با خوردن یک قهوه ی داغ کمی فکر کنم و به مغزم استراحت بدهم

زندان میافتم، به قطعا امروز یا فردا  من که. دشو کم تممصیببار از  این کار کمیبا 

انجام  ،هرکاری که دلم می خواهدو  پس باید قدر تک تک لحظه هایم را بدانم

دلم نمی خواهد  اما ،شوممی چند سال دیگر از زندان آزاد که نیست علوم بدهم. م

امروز چه کارهایی انجام کنم تا ببینم  باید بیشتر فکرحسرت کاری به دلم بماند. 

دلم می خواهد سوار چرخ و فلک شوم و از باالی  .بدهم که آرزویش به دلم نماند

. دوستانم راببینم و در کنار آنها باز مثل گذشته بی تماشا کنمآن تمام تهران را 

شنوم و صدایش را بارها بدغدغه و شاد به تمام دنیا بخندم. باید به عمو زنگ بزنم 

عموی بیچاره  به زندان افتادم از شدت دلتنگی برای او غمگین نشوم. کهتا وقتی

که یک  بخواهمسهراب  ازام، حتما خیلی ناراحت می شود و تنها می ماند. باید 

 لحظه هم عموجاویدم را تنها نگذارد. 

صدای زنگ تلفن همراهم کالفه ام کرد. هنوز از شرکت خارج نشده بودم. باالخره 

تلفنم را از توی کیفم پیدا کنم و ببینم چه کسی اینقدر با من تصمیم گرفتم که 

روی صفحه ی  پدر فربد کار واجب دارد که دست از سرم بر نمی دارد. شماره ی
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. او هم مثل پسرش ندیده بودمبا را آقای شکیمدت ها می شد که تلفنم افتاده بود. 

کامال از یاد برده بود که چه بالیی سر من و زندگی ام آورده بود. او فراموش کار 

را جواب بدهم. حتما در کنار پسرش توی شرکت او . دلم نمی خواست تماس ستا

. درخواست دیگری از من دارد بازهماست و نشسته خوشحال شاد و  شانجدید

می گرفتم. با پس چهارصد میلیون را  ،تهدیددعوا و خود او با  من هم باید مثل

 اینکه دوست نداشتم با او صحبت کنم ولی باز وجدانم اجازه نداد و به خودم گفتم

حتی آقای شکیبا و پسر نامردش  ،که از فردا توی زندان دلم برای صدای همه

تماس را پاسخ جلوی در شرکت نشستم و لبه ی باغچه ی روی تنگ خواهد شد. 

دادم. آقای شکیبا با صدایی گرفته گفت: سالم پرستش جان. حالت خوب است؟ 

ناخودآگاه تمام  "ی؟ نگرانت شدم دخترم... هچرا تماس هایم را جواب نمی د

و با بدجنسی گفتم:  ندحمله ور شدفشارهای عصبی که تحمل کرده بودم به مغزم 

که به جای شما و  شده اید بیچاره اینگران من شده اید؟ چرا؟ چرا نگران دختر 

خیلی تالش کردم تا  "؟ پسرتان چهار صد میلیون بدهی را گردن گرفته است

حرف بدی نزنم و احترام او را حفظ کنم. او با بغض گفت: هرچه بگویی حق با تو 
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است پرستش جان. باور کن من از روزی که تو برای کیارشم سفته امضا کرده ای 

تمام خشم انبار شده توی  "م... ه ادشخیال تو و حال و روزت نیک لحظه هم بی 

کردید می قلبم بیرون ریخت و گفتم: یادتان می آید که مرا با عموجاویدم تهدید 

عمویم را برای معذرت  ،تان عذر خواهی نکنمعزیز گفتید که اگر از کیارشمی و 

این خیلی راحت  خواهی می آورید؟ حاال من شما را با چه کسی تهدید کنم؟ چرا

به دنبال کار و دروغگو فربد بی معرفت  باید و ه ارا به من واگذار کردلعنتی بدهی 

نمی را تان رفته اید؟ حق من این نبود آقای شکیبا، من که شما خودو زندگی 

او گفت: پرستش جان باور کن من حتی یک روز را هم از شدت عذاب  "بخشم... 

م. از همان روزی که تو برای کیارش سفته ه انداشتوجدان برای تو آرام و قرار 

امضاء کردی من خانه ام را برای فروش گذاشتم تا تو را نجات بدهم. باور کن تو 

و  یددر حق من کرتو با لطفی که  تازهکیارشم نداری، فربد و برای من فرقی با 

دلم می  چطورپس  .عزیزتر شده ایهم م نابرایم از پسر خانه هایم را نجات دادی،

فشار  "و بیچارگی خودم گرفتار کنم و به دادت نرسم؟  آید که تو را توی بدهی

روحی دیدن فیش حقوقی هنوز توی مغز و قلبم سنگینی می کرد و غمگین گفتم: 



فالوده زغال اخته    فصل دهم                                                                                                                        

572 
 

من که کمکی از شما نخواسته بودم ولی ای کاش حداقل بعد از فروش خانه یک 

 ،من نسبت بهبی اعتنایی شما  این .به من می کردید ،تعارف کوچک برای نجات

 ،سکوت کردچند لحظه آقای شکیبا  ". هدمی د مآزاربیشتر از هرچیز دیگری 

من  قسم می خورم که هر دو بچه ام به جانمی کشید و گفت:  پردردی ینفس ها

حریف فربد نشدم. در اما  ،مرش فروختکیا دستان تو از قط برای نجاتخانه ام را ف

واقع او مرا فریب داد... پرستش دلم از دست فربد خون است ولی چه بگویم که 

نشان دهنده ی تربیت درست و غلط  انجام می دهدبچه ام است و هر کاری که 

خود من است. من پول را به حساب فربد واریز کردم تا بدهی را با کیارش تسویه 

و بدون آنکه حرفی به من بزند تمام پولم را تبدیل به اما ا ،کند و تو را نجات بدهد

 چین کرد و بدون مشورت با من برای آوردن جنس به چین رفت...یوآن 

از شدت تعجب آوار یک کوه درد و غم روی سرم ریخت. فربد از ایران رفت؟  " 

 که می اما اوفربد ایران نیست؟ دیوانه شدم و تقریبا فریاد کشیدم و گفتم: چین؟ 

شرکت زده است و می خواهد پروژه های جدید بگیرد  ی شما، گفت با پول خانه

آقای شکیبا گوش هایم را پر کرد و گفت:  ناالنصدای  "و زندگی اش را بسازد. 
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نه پرستش... دروغ گفته است. من می خواستم زودتر با تو تماس بگیرم و از تو 

ه دست از این تصمیمات بخواهم که با فربد صحبت کنی و او را راضی کنی ک

مسخره بردارد ولی باور کن که خجالت می کشیدم صدایت را بشنوم. ما تو را توی 

کار کمک خواستن از تو  همبازمی دانم که انداختیم و حاال  وحشتناکی گرفتاری

خیلی با خودم کلنجار  هفربد از ایران رفت که از دیروز. استزشتی  بد و فوق العاده

توانستم با تو تماس بگیرم دخترم... من  خودم را راضی کردم و رفتم تا باالخره

به جای تمام دنیا از می خواهد فربد . ده امات زیادی انجام داتوی زندگیم اشتباه

چه کار کنم؟ چهارصد میلیون بدهی دارم  تو بگو من من انتقام بگیرد... پرستش

اطالعات درست با تمام  تحقیق و داشتنام و فربد بدون و خانه ام را هم فروخته 

توی  ،درد روی درد " کرده است. هخودش را آواره ی یک کشور غریب ،دارایی من

فکر تجارت و آوردن جنس  د؟نبا ما چه کار ک می خواستدلم تلنبار می شد. فربد 

سوخت و گفتم:  آقای شکیبا دلم برای چگونه به مغز پوک او رسیده بود؟ ،از چین

باشید، ن نگراند فکر همه چیز را کرده است. خواهش می کنم باشید، حتما فربآرام 

 پر از بغض آقای شکیبا ناامیدانه و "فربد موفق می شود و با دست پر بر می گردد. 
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شود؟ زبان چینی بلد است؟ تجربه ی تجارت خارجی دارد؟  می گفت: چطور موفق

بر می گردد؟ ر بر چه اساسی باید امیدوار باشم که موفق می شود و با دست پُ

م خیلی این بچه رنفرین های کیارش گریبان مرا گرفته است پرستش. من و همس

را اذیت کرده ایم و حاال خدا می خواهد با فربد و دیوانگی هایش انتقام کیارش را 

خیال می  ...از ما بگیرد. می دانستم که خدا انتقام یتیمی کیارش را از ما می گیرد

نمی دانستم که عاقبتی تلخ تر در  ،انتقام خداستکردم بیماری همسرم همان 

انتظارم است. من بیشتر از هرچیزی نگران تو هستم پرستش. من در حق تو هم 

هیچ کاری از دست من  حاال م. تو خودت را فدای من و پسرم کردی وه ابدی کرد

نمی دانم فربد چطور بر می گردد، حتی  ...مرا ببخش. بر نمی آید وت برای نجات

ه هر دری می زنم تا پولی به دست بیاورم ولی ب ،می دانم که او بر می گردد یا نهن

 ،م را آتش می زدبلق "دهم باباجان... خواهش می کنم مرا ببخش. بتو را نجات  و

حتی اگر تمام این درد و غم نقشه ای او را نداشتم.  ی هغصطاقت این غم و 

ی فربد دیوانه همه ناجوانمردانه باشد باز من دلم برای آقای شکیبا می سوخت. 

راه اندازی را اذیت کرده بود. چرا چنین تصمیم عجیبی گرفته بود؟ ای کاش ما 
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تجارت و رفتن  اما .می شدم او اینگونه کم تر نگران ،حقیقت داشت جدید شرکت

از دست فربد و کارهایش هر لحظه بیشتر واقعا کار ترسناکی بود. قلبم  او به چین

دیگر بر می گردد و نجاتم می دهد،  ماهگرفت. پس وقتی می گفت چند می درد 

م گار از سفر چین برگردد. امیدوارم واقعا از پس چنین دست پُ با می خواست

خیلی بزرگی بر بیاید و سالم برگردد. این کارهایی که تازگی ها فربد انجام می داد 

برایم عجیب بودند. فربدِ من، همیشه آرام بود و از هر قدم بزرگی می ترسید، حاال 

نمی دانم چه بالیی بر سرش آمده بود که چنین کارهای عجیبی می کرد. ناله 

پوست و گوشتم را می شکافت و به  ،های آقای شکیبا مثل گلوله های داغ

می کرد. ای کاش باز کاری از دستم برای او بر می آمد. به  نفوذاستخوانهایم 

دادم و گفتم: آقای شکیبا خواهش می کنم آرام باشید. فربد  فروزحمت بغضم را 

دست و پا نیست. حتما موفق می شود و اینقدر ها هم که شما فکر می کنید بی 

می گردد. خواهش می کنم چند وقتی که او توی چین است اصال با دست پُر بر 

فکر های بد نکنید و فقط به لطف خدا امیدوار باشید. به من هم فکر نکنید... من 

مثل اینکه آقای شکیبا دیگر توانی برای صحبت کردن  "از پس خودم بر میآیم. 
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ود و من بیشتر نداشت چون بعد از مکثی طوالنی گفت: امیدوارم که فربد موفق بش

از این شرمنده ی تو و آقای دکتر نشوم. تازگی ها عمویت اصال به تماس های من 

خواهی  و همسرم جواب نمی دهد. خواهش می کنم از طرف من از ایشان عذر

کن و بگو حتما اشتباهم را جبران می کنم. آقای دکتر خیلی در حق من و خانواده 

ما را که او حق دارد  ،ه ما سر تو آورده ایمام لطف کرده اند و حاال با بالیی ک

من حتما راهی برای نجات تو پیدا می کنم  ،صبر کن بازهمنبخشد. پرستش جان 

یش هنوز بغض آلود و صدا "عزیزم. مراقب خودت باش و برای فربد من دعا کن... 

کاری از دست ما برای فربد بر نمی  بیشتر از اینتماس را قطع کرد. ناراحت بود، 

. سریع شماره ی رداو حتما از نقشه های فربد خبر دا ،آمد. به یاد بهزاد افتادم

شماره غرور و عصبانیت را کنار گذاشتم و بهزاد را گرفتم ولی او در دسترس نبود. 

با هم به چین  یعنی این دو کله پوک ... او هم در دسترس نبود.ی فربد را گرفتم

خدایا خودت به ما کمک کن. چیزی نمانده که از شدت ترس و  ؟رفته بودند

یم که به لطف بود هنوز از شرّ گرفتاری قبلی راحت نشدهاضطراب دیوانه شوم. 

 دلهره و نگرانیاز هجوم اینهمه  .می آیداحتماال باز مصیبتی بزرگ به سرمان  فربد
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 نباشد. شکیبا ربدرم که حرفی از فببپناه جایی  بهخسته شده ام، ای کاش می شد 

آقای سرمد خواسته  ...نگهبان جلوی در شرکت به طرفم آمد و گفت: خانم سبحانی

 اند که هرچه زودتر به دفترشان بروید. 

 لبه ی باغچه یم ولی هنوز روی بودتازه یادم افتاد که از شرکت قهر کرده  "

بودم که به قدری درگیر تصمیمات عجیب فربد شده م. اجلوی در شرکت نشسته 

و توانی بلند شوم و از آنجا دور شوم. کشش  مبه هیچ عنوان نمی توانستم از جای

، دلم می خواست فربد را از تک تک یک گرفتاری جدید را نداشتمبرای مقابله با 

روزهای زندگی ام پاک کنم. زیر لب با خودم می گفتم بگذار هر بالیی که دلش 

، همه در عجب گرفتاری هایی بودم که او هنوزولی  ،می خواهد سر خودش بیاورد

گنگ و  ما را اسیرش کرده بود. نگهبان دستی جلوی چشمانم تکان داد و من ی

پیدا اینجا نگاه کردم و پرسیدم: آقای سرمد از کجا توانسته اند مرا  اومبهوت به 

 دشاره کرا به دوربین سر در شرکتنگهبان  "کنند و شما را به دنبالم بفرستند؟ 

و گفت: شما چند دقیقه ای هست که اینجا نشسته اید و آقای سرمد در حین 

 تمام دوربین ها را چک می کنند.  ،انجام کارهایشان
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با سرمد اینقدر دقیق همه جا را تحت نظر داشت. آقای بود که  افتضاحخیلی  "

از تمام کارمندان سلب می شد. اینکه ریاست  ،احساس امنیت و آرامشاین روش 

واقعا هولناک بود. همان بهتر که نمی  ،را چک می کردجا مجموعه دائما همه 

خواستم اینجا بمانم. اینجا فرقی با زندان نداشت، مزیت زندان در این بود که 

حداقل آسایش روانی داشتم و هر لحظه نباید نگران دوربین های باالی سرم 

حاال می  .که دستور داده به دفترش بروم حتما نامه ام به دستش رسیده باشم...

 شده یلکمتخواست بازهم تهدیدم کند و اعصابم را بهم بریزد. برای امروز ظرفیتم 

با اخم به دوربین نگاه می  م.را ندار تازه مزخرفو حوصله ی یک درگیری  است

 به شرکت این لحظه به بعداز قصد ندارم  به هیچ عنوانگفتم: نمیآیم.  و کردم

نوشته ام و به منشی آقای سرمد  یم را همبرگردم... نامه ی استعفا آقای سرمد

بلند شدم  "نگهبان گفت: ولی آقای سرمد دستور داده اند که...  "تحویل داده ام. 

، پس گفتم: من کارمند این شرکت نیستم رو به نگهبانبی حوصله و عصبی و 

بان دستش را به حالت تسلیم هنگ ". میستهم نسرپیچی از اوامر آقای سرمد  نگران

آقای سرمد دستور لطفا از من دلگیر نشوید، مورم و معذور. أباال آورد و گفت: من م
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به دفتر ایشان بفرستم و من نمی توانم بدون هرطور که شده داده اند که شما را 

من به دفتر آقای : گفتم با جدیت "به شما اجازه ی خروج بدهم.  ،دستور ایشان

 من از خروجببینم چه کسی می خواهد به زور مانع  . می خواهمسرمد نمی روم

رنگ نگهبان پرید و گفت: اما آقای سرمد دستور داده  "بشود.  زندان لعنتی این

 اند که شما حتما... 

چطور حاال  ،الزم داشت به شرکت اجازهفقط ورود  قبال پوزخندی زدم و گفتم: "

نگهبان بیچاره  "دارد؟  ی کتبی و رسمی نیاز هم به اجازهاز اینجا خروج  که هشد

می از آنجا فرار بهترین فرصت بود، باید سرش را پایین انداخت و جوابم را نداد. 

 شهر هزارتو پنهان می کردم. هنوز یک قدم هم برنداشته و خودم را توی این مردک

در حالیکه به سختی  ،صدای آشنای کسی که اصال انتظارش را نداشتمکه بودم 

برایم و گفت: چون شرایط تو خاص است و ارزشت  ، شنیدمنفس نفس می زد

با تعجب به طرف  "خروجت از شرکت هم باید با اجازه من باشد.  ،میلیونی است

طوری نفس نفس می زد مثل اینکه مسافت زیادی را  کیارش سرمد صدا برگشتم.

کارم از ترس گذشته  مانع خروج من بشود؟  تاده بود ویتا جلوی در د دویده بود. او
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اسیر و زندانی کسی باشم. تا امروز هم به امید یافتن راه  ستمبود، من نمی خوا

ی از دست من ندان واقعی باشد، کارفرار اینجا را تحمل کرده بودم اما اگر این ز

 ست؟ ساخته نی

کتش را کمی خم شد تا بهتر بتواند نفس بکشد. فراموش کرده بود کیارش سرمد 

سبز روشن بر روی پیراهن اسپرت جین برتن  به رنگ بپوشد. امروز یک کت گرم

داشت. ولی حاال فقط پیراهن جینش تنش بود و هنوز نفس هایش روی روال 

او از این  نیافتاده بودند. به خاطر من بدون پوشیدن کتش تا جلوی در دویده بود؟

گفتم: تمسخر تعجب و با  از ما دور شد و رفت. منسریع اخالق ها نداشت. نگهبان 

 لوی در تشریف آورده اید تا اجازه ی خروج مرا باطل کنید؟تا ج ...ناب سرمدعالیج

  زندانی کرده اید؟اینجا واقعا مرا  شما

از او بعید بود اخم هایش مثل شالقی دردناک به صورتم خورد و ساکتم کرد.  "

مه برخورد می با هفوق العاده مغرورانه او . که توی شرکت به دنبال کسی بدود

 تا جلوی در اتاقش نمی رفت. با ارزش ترین مشتری هایش همبدرقه ی برای ، کرد

به هیچ عنوان توی شرکت قدم هایی تند و شتابزده بر نمی داشت. با چنان وقار و 
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 کامل و دقیق ، مثل اینکه می خواهد غرور و تکبرش رابر می داشت متانتی گام

با حال او ر هر داشت کنم. دگونه برچتغییراتش را به همه نشان بدهد. نمی دانم 

پایین  شتر شگفت زده می کرد. صدایش رابی مرا هر لحظهاخالق عجیب و غریبش 

حق نداری بدون و این زندان برای تو یک نفر کامال واقعی است گفت:  و  آورد

حرفش را قطع  "جایی بروی. بیا برگردیم داخل...  ،اجازه ی کتبی و رسمی از من

طاقت بیشتر از این من  نمیآیم،من زندانی تو نیستم و با تو جایی کردم و گفتم: 

به خانم جهانی  و رسمی ندارم و خسته شده ام. علت رفتنم را هم به صورت کتبی

ببخشید که بازهم شما را تو خطاب کردم. دلم می خواهد به  ..داده ام. یلتحو

کنم جناب سرمد. برای نبینم و خطابتان نقدری از اینجا دور شوم که اصال شما را 

دلم می خواهد  و از اینجا می رومهمین حاال اینکه ثابت کنم زندانی شما نیستم 

 ستفادهقانونی ابه صورت درست و هایم این فرصت را به شما بدهم که از سفته 

راه  تمام صورتش از شدت خشم در هم رفت و خیلی شمرده و آرام گفت: " .دکنی

 او عصبانیت بازهم از ترس "ترم با هم صحبت کنیم. بیافت و بیا برویم توی دف

لی خسته تر از آن بودم که ترس باعث تغییر تصمیمم بشود و خیلی و م،لرزید
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خونسرد گفتم: صحبتی باقی نمانده است. من به شما بدهکار هستم و شما هم از 

خسته  منسفته هایم را اجرا بگذارید. من سفته دارید، پس بهتر است همین حاال 

سال از عمرم را به خاطر این بدهی مزخرف به  و هفت نمی توانم شصت و شده ام

باید تاوان اشتباهات  من چرا باد بدهم. پس کی برای خودم زندگی کنم؟ اصال

 دیگران را بدهم؟ 

صدای قدم هایش را می شنیدم. اما م دادم و به راهم ادامه داز او روی برگردان "

و در فاصله ی  ردک متوقفمرا  ،گرفت محکم. شانه ام را خودش را به من رساند

 خیلیفشار دستش روی شانه ام . لحظه ی اول تشیک قدمی از خودش نگه دا

 میخکوبم کرد و کنار گوشماو از ی  آهسته ولی صدای ،دردم گرفت زیاد بود و

برایت توضیح می رفتنت دست خودت نیست پرستش.  خیلی وقت است کهگفت: 

امروز نرو... امروز نمی توانم ا حقوقت را اینقدر کم در نظر گرفته ام. دهم که چر

 اجازه بدهم جایی بروی.

و  واستم قیافه اش را ببینمخنمی  ،به طرفش برنگشتم سرجایم متوقف شدم. "

به لحن صدایش فکر کردم تا بفهمم در نتیجه  اراده ام برای رفتن سست بشود.
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خشمگین بودند یا اینکه با محبت و آرامش کامل از من  و حرف هایش دستوری

به این نتیجه رسیده ام که من به طور قطع آدم سست اراده  می خواست که نروم.

 ای هستم که قاتلم را هم با یک حرف و یا حرکت شبه محبت آمیز می بخشم. 

ای کاش سهراب همین حاال اینجا بود و به جای من از این مردک بی اعصاب و 

ای که نسبت به بغض و کینه ظالم انتقام می گرفت، چون حافظه ی من از تمام 

داشتم پاک شده بود. هر قدر تالش می کردم تا به فیش حقوقی فکر کنم اما او 

همه چیز را به بادها سپرده  ،باز با یک جمله ی نرو، رفتنت دست خودت نیست

خوش کنار این مردک  در پیر شدن بودم و به خودم می گفتم: شصت و هفت سال

نمی بعد از مردن هم اگر به بهشت نروم دلم  .که ایرادی ندارد ،و جادویی قیافه

لعنت  .همین دنیا در کنار این شیطان جذاب زندگیم را گذرانده ام سوزد چون در

که هنوز ی جمله او با دباز  ،میدشمی کرا هم  او نقشه ی قتل اگر حتیبه من که 

. حاال همه چیز را فراموش می کردم است یا پر تحکم، آمیزمحبت نمی دانستم 

اگر سهراب االن اینجا بود  .، عقلی برایم باقی نمی ماندمی دویددنبالم به او  که

اگر سهراب اینجا بود  عوارض ترشیدگی زیاد است.از حتما می گفت که این ها 
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ذارم و چگونه دست سرمد را رو می کرد؟ سعی کردم خودم را جای سهراب بگ

مثل او فکر کنم و بدون آنکه بخواهم به سمت سرمد برگردم و دچار جادویش 

ه جای سهراب به او گفتم: چرا نروم؟ من هنوز همان دختر فالوده پاشی ببشوم 

دست از سرم هستم که حتی اجازه ی صحبت کردن در حضور شما را نداشتم. 

من هنوز کینه و دشمنی  بود.، قرار ما بر اساس رعایت حد و حدودمان آقا بردارید

های شما را فراموش نکرده ام و نخواهم کرد. شما زندگی را برای من جهنم کرده 

از خودم راضی بودم که کمی  "را تحمل کنم.  تانظلم های نمی توانماید و من 

او از . اما صدای معقلم کار کرده و فریب قلب احمق و ساده لوحم را نخورده بود

یز را خراب کرد و گفت: نگاهم کن تا ببینی حاال از اینکه کنار گوشم همه چ

فقط یک ثانیه برگرد  ..تنهایم بگذارد چقدر می ترسم. ،معزیز دخترک فالوده پاش

 ترساز  ،روی زمین هستمترین آدم  ظالم و بدترین  وت و ببین من که به نظر

از اصال بیا با چه ترس و وحشتی توی شرکت دویده ام تا مانعت بشوم.  ،رفتن تو

که هیچ اعتراضی نمی کنم  تا من ثابت کنماین به بعد تو در حق من ظلم کن 

ببینم  به طرفش برگردم وبا بهت و ناباوری خواستم ناخودآگاه می  "پرستش. 
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 امامن دختر فالوده پاش عزیز او بودم؟  ؟واقعا با من اینطوری صحبت می کند

 دهآم. چه بالیی سرش حس می کردم میخکوب شده ام و نمی توانم نگاهش کنم

ای کاش  ؟تا جلوی در دویده است به خاطر مند اعتراف می کنکه اینقدر راحت 

بین ما بود تا به من می فهماند که حرف هایش را اشتباه  عادل یک سوم شخص

بیشتر  ار صورتماز کن . تاثیر حرف هایش به کنار، عطر نفس هایشنمی شنوم

  هوش از سرم می برد...

م افکاربر دل سیاه شیطان لعنت فرستادم و سعی کردم ترشیدگی را از ال به الی 

غمگین و بی  .به طرفش برنگشتم ،از ترس اینکه بازهم فریبش را بخورم .پاک کنم

من فرقی با بقیه  که دگفتیشما امروز به خانم جهانی  ...آقای سرمدحوصله گفتم: 

و  دراه ندادی انت مرا به اتاق شما دقیقا همین امروزندارم،  انت ی کارمندان

 حاال اینقدر چراپس  شود،بو مشکل من حل  صحبت کنیمباهم  که دنخواستی

هنوز پشت سرم ایستاده بود اما می توانستم  " ؟دمرا نگه داری دمی خواهی یناگهان

ک سانتی متری از صورتم نگه در فاصله ی یصورتش را  به خوبی حس کنم که

 باعث می شدند فراموش کنم نفس بکشم. این کارهای اوداشته و نگاهم می کند. 
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تو تنها کسی  فرق داری. برایم با همهتو گفت: دروغ گفتم... را شنیدم که صدایش 

اگر می دانستم تا این حد  هستی که نمی توانم اجازه بدهم راحت از دستم بروی...

اجازه می خواهی تنهایم بگذاری لج بازی را کنار می گذاشتم و  وناراحت هستی 

دچار  عا با محبت صحبت می کرد یا من دوبارهواق "به اتاقم بیایی.  که می دادم

برای هزارمین بار آرزو کردم که ای کاش سهراب به عنوان یک توهم شده بودم؟ 

نتوانستم تحمل کنم  حضور داشت و راهنمایی ام می کرد.ا سوم شخص آگاه اینج

از گوشه چرخاندم و طوری که صورتم به صورت او نخورد کمی آهسته سرم را و 

 مهربان و پر از لطف شده بود.  ، او بازهماشتباه نمی کردمنگاهش کردم. ی چشم 

سایه روشن چشم های لعنتی و جذابش توی این گرفتاری ها هم دست از سرم 

  زمزمه می کردند و می خواندند: تازهبر نمی داشتند و شعری 

 ...دلم شکستی و جانم هنوز چشم به راهت

اینبار اصال احتیاجی نداشتم نور حال و روزم در کنار او نفس گیر و پر از رویا بود. 

ده بود تا مانع دویجادویش شوم. همین که تا اینجا به دنبالم  ونگاهش را ببینم 

دائم با خودم کرد. حتی با اینکه می ذوق زده  ،مرگرفتنم بشود، مرا تا سرحد 
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و بی شخصیت ترین دختر دنیا هستم،  ترین زمزمه می کردم که به نظر او پست

ن حرکات عجیب اما بازهم نمی توانستم ضربان قلبم را کنترل کنم و دیوانه ی ای

که دلش نمی خواهد روراست و بی رودربایستی می گفت  وقتیو غریب او نشوم. 

زیر پوستم  را ، شیرین ترین احساس اعتماد به نفس دنیانهایش بگذارمتبروم و 

فیش حقوقی و  از د. به قدری برایم جذاب بود که نمی توانستممی کرتزریق 

او توانا ترین دزد دریایی دنیا بود که  .مباش ناراضیبردگی ام سال  و هفت شصت

ری مرا به خاطر بدهی چهارصد میلیونی اسیر کرده بود و حقوقی هم بابت بیگا

 ،به محض اینکه می خواستم اعتراض کنمکشیدن از من پرداخت نمی کرد. تازه 

. به سکوت کنم و صدایم در نیآید در برابرش کهمرا اسیر جادویی زیبا می کرد 

تا روی  اًدعمموهایش را که پرسیدم می  از خودم به فیش حقوقی جای اعتراض

 که چگونه جذاب تر دیده شود؟ د؟ خودش می دانردگوش هایش بلند نگه می دا

می کمک  ،تی دسته های نقره ای موهایش هم به جذابیت بیشتر اوحچگونه 

با اینهمه  ؟نددنمی ش سفیداینقدر زیبا  من و یا اطرافیانمموهای د؟ پس چرا نردک

او را به چشم خسروی افسانه ای نگاه که  ردجذابیت از خانم های بدبخت انتظار دا
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گِل می توانم از تمام  حتما م...شوبمن هم عاشق او  ، اگرهمه جذابیتنبا ای ؟نکنند

خودش می جهان، کوزه هایی به شکل او و افسانه ی نگاهش بسازم. رُس های 

گفت که به غیر از من به صاحب گلدان شکسته هم اجازه ی خودمانی صحبت 

چرا از صاحب گلدان جدا شد؟ چه بالیی بر سر هنرمند  پس .بودکردن داده 

 شاید هم از او جدا نشده... ؟ بودفرانسوی بیچاره آورده 

ندارد.  به من زندگی او و هنرمند فرانسوی اش اصال ربطیبه خودم هشدار دادم که 

سعی کردم به هیچ را فراموش کنم و  شبرگرداندم تا جادوی از او رو به سختی

تعادل روحی شما  ...سرمدگفتم: آقای  این افکار را کنار زدم و م.عنوان نگاهش نکن

وقتی که فقط و یا بد کامل و بدون تغییر؟ چرا  د. چرا یا خوب مطلق هستیدنداری

با کوچکترین بعد  و دنزدیک می کنی انمرا به خودت دخوب و مهربان میشوی

 کامال ؟ من یک آدمدناراحتی و خشمی مرا تا پستی و بی شخصیتی تبعید می کنی

و  سرش را کج کرد "عادی هستم و تحمل اینهمه تغییرات عجیب را ندارم. 

ر سرم را بیشتر برگرداندم تا از نگاه او د با تردید دوخت اما من ننگاهش را به م

تمام اجزای  امان بمانم و دیوانگی زندگیم را نابود نکند. از گوشه ی چشم دیدم که
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از من رو برنگردان پرستش... گفت:  کرد و مثل یک زمزمهمی صورتم را با دقت نگاه 

ناراحتت نکنم.  ،. تو یادم بده که چطور وقت عصبانیتیمرا متعادل کنمی توانی تو 

ن برای آرام شدن گوش به تو یادم بده که با آتش خشمم دنیا را به هم نریزم. م

را خودم جنگیدن با  بیشتر این توانایی تمام شد... نابود شدم، ". هستمفرمان تو 

 . نداشتم

حتی نتوانستم را از یاد بردم. من در برابر او خیلی ضعیف بودم. بغض و کینه ام 

کنم و توی قله های دست نیافتنی چشم هایش فرار نگاهش  از دیگریک ثانیه ی 

چگونه با او محو شدم. در برابر او من فوق العاده بیچاره و بی اراده بودم، حاال 

مبارزه کنم و حقم را بگیرم؟ مبارزه با یک مار خوش خط و خال که خودش را به 

ود اصال از من بر نمی شکل سرمد افسانه ای، بی نهایت زیبا و جذاب در آورده ب

کنم؟  متمرکزچقدر می توانم با او مبارزه کنم و افکارم را روی دشمنی با او  .آمد

بازهم تخته پاک کن مغزم را فعال کردم و رویا و خیال پردازی را از ذهنم دور 

و  دآمد چنین بالیی سرم بیاوری انچطور دلتبه خودم جرات دادم و گفتم:  کردم،

چنین  داز من عصبانی بودی وقتی؟ د آقای سرمدحقوقم را اینقدر کم در نظر بگیری
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؟ من چطور می توانم تا شصت و هفت سال زنده بمانم و بدهی دیدورآبالیی سرم 

 " سرمد؟ می کنید جناب بی رحمی در حق من را تسویه کنم؟ چرا اینقدر تان

نمی کم رنگ نشست و گفت: فوق العاده  یروی لبانش لبخند چشمانش درخشید،

من حتی قدرت آسیب رساندن به دشمنم  ،خواستم در حقت بی رحمی کرده باشم

را هم ندارم چه برسد به تو که... اگر یک لحظه اطرافم نباشی دنیا را نمی خواهم. 

  دلیلش این است که... حقوقت را کم در نظر گرفتم تا...من فقط 

اگر یک لحظه در کنارش نباشم دنیا را نمی  سکوت کرد و نتوانست ادامه بدهد. "

خواهد؟ چقدر به شیطان لعنت بفرستم تا از روح او خارج شود؟ به حدی با حرف 

ابرهای صورتی خیال پردازی برای آینده  او را از باالیهایش آرام شده بودم که 

می دیدم. اینهمه سال مجرد مانده بودم تا کیارش سرمد به سراغم بیاید؟ این 

 رین ترشیدگی زمانه بود. امیدوارم تمام ترشیدگی های عالم به چنین پایانبهت

م افتادم و به یرویاهاافکار و د. بازهم با چوب و چماق به جان نی ختم شوخوش

خودم نهیب زدم که خودت را جمع کن، فریب این مردک را نخور. زبانم بند آمده 

؟ دوقم را کم در نظر گرفته ایبی دلیل و از روی کینه حق پرسیدم:بود و به سختی 
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سرش را پایین انداخت  " ؟آقای سرمد ددلیلش را بگویی دبه همین خاطر نمی توانی

این در کار نیست پرستش. دلیلش ای کینه ... باور کن مدت هاست که نهو گفت: 

او  "رسانی؟ بمرا به مزار خانواده ام  االحمی توانم خواهش کنم همین  است که...

 ،فکر کردم اشتباه شنیده ام را محکم گرفته بود.شانه ام هنوز رهایم نکرده بود و 

اما نمی  اینکه نمی توانست علت کم بودن حقوقم را توضیح بدهد نگرانم می کرد

چشمانش را . دانستم که فیش حقوقی من چه ربطی به مزار خانواده اش دارد

، فکر معرفی کنمبه خانواده ام ی و گفت: دلم می خواهد تو را به طور رسم بست

کنم وقتی نزدیک آنها باشم راحت تر می توانم بگویم که چرا حقوقت را کم در 

، کنارم کرد یمرها ". دور نشو منو از  بیاهمراهم خواهش می کنم . مه انظر گرفت

م از شدت تعجب بیرون نچشمانزدیک بود ، دستم را گرفتو خیلی آرام  ایستاد

او که از هر لمس دستی وحشت داشت... پس اگر خودش می خواست می بپرند. 

کردم دستم را از میان انگشتانش  سعی! بیایدتوانست با وسواس و ترس هایش کنار 

بیرون بکشم ولی او خیلی خونسرد و بی خیال به راه افتاد و مرا هم به دنبال 

تراض کنم که خواستم اع ،خودش کشید. هرقدر تالش کردم دستم را رها نکرد



فالوده زغال اخته    فصل دهم                                                                                                                        

592 
 

بی بهانه  و آتشی ذوق، حلقه امبا دیدن چشمم به حلقه ام توی انگشت او افتاد. 

و تالشی برای رهایی نکردم و آرام به دنبالش راه  توی قلبم مثل یک گل شکفت

لین ودر بیاورد. برای ااز انگشتش حلقه ام را  شتقصد ندا اصال به گمانم او .افتادم

 لبخند د.تزریق شحسی پر از لذت زیر پوستم  انگشت او بار از دیدن حلقه ام توی

روی لبهایم نشست. چند ماه قبل اصال خیال نمی کردم که این حلقه  بدون اجازه

کامال راضی از این موضوع  این مردک عجیب و نامتعادل ببینم ورا توی انگشت 

 باشم... 

از اینکه به هم  ولی من کشیدمی مرا به دنبال خودش به طرف پارکینگ شرکت 

 می کرد که تا به امروز احساساتیاو مرا دچار  راضی نبودم.دنبال او می رفتم نا

حاال در گذشته خیال می کردم فربد را دوست دارم اما آنرا نچشیده بودم.  اصال

 نواختمی  ،ندبودسرمد  کیارشانگشتانم که در دست  سر فقط ضربان قلبم که

در کنار فربد به این اندازه قلبم به هیجان هیچ وقت به این نتیجه رسیدم که 

عالقه ی یک  .ه بودکردنهیجان دچار فربد هرگز اینقدر آزادانه مرا  .نیامده بود

طرفه ام به فربد با حسی که کیارش سرمد به جانم تزریق می کرد اصال قابل 
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ای آقوارد پارکینگ شدیم و کنار ماشین ایستادیم، با تردید پرسیدم:  مقایسه نبود.

هنوز  "؟ دمعرفی کنی انتی مرا به طور رسمی به خانواده  دچرا می خواهیسرمد 

فته رکه حقوقت را کم در نظر گ یدستم را رها نکرده بود و گفت: به همان دلیل

 شماخشمگین و ناراحت نبودم. خندیدم و گفت: اما در کمال تعجب اصال  "ام. 

نمی دانم چرا درک  ". دنداده ایفیش حقوقی را برایم توضیح نرخ که هنوز دلیل 

نمی شد. هروقت که  عادیاینهمه محبت و خوش خلقی اش هیچ وقت برایم 

ق قلبم می ترسیدم که نباید رفتارش را باور کنم و اعماز امهربان نگاهم می کرد 

ممکن است خیلی زود این موهبت را از دست بدهم. اینبار او در سمت راننده را 

: فقط کمی صبر داشته باش... به مزار خانواده ام که برسیم برایم باز کرد و گفت

آنجا می رسیم از من ناراحت وقتیکه به توضیح می دهم. فقط تا  برایت همه چیز را

در مورد رعایت حد و  هم حرفهایم را فکر نکن. نم اصال به تنها گذاشتنو  نباش

و جناب سرمد گفتی حالم بد  آقای سرمد، از بس که به من حدود فراموش کن

او واقعا تعادل روحی نداشت، خنده ام گرفت و گفتم: چرا تکلیف مرا  " .شده است

 حد و حدودم را رعایت کنم وچه وقت ؟ من که آخر نفهمیدم دروشن نمی کنی
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هم  پشت فرمان من حتی بعد از نشستن " بشوم.حد و حدودم چه وقت بی خیال 

گفت: هیچ وقت حد و و در حالیکه سعی می کرد نخندد دستم را رها نکرده بود 

حدودت را رعایت نکن. حتی اگر من خواستم و سرت غر زدم تو باز با من صمیمی 

کیارش مرا و خودمانی صحبت کن. تو تنها کسی هستم که دلم می خواهد همیشه 

اگر  "وقتی برایت سوم شخص جمع می شوم اصال احساس خوبی ندارم.صدا بزنی. 

کسی حق نداشت  ،شاخ در میاوردم تغییر و تحوالت خلق و خوی او اینهمهاز 

شخصیتی  تبه قدری رنگ عوض می کرد که مرا هم دچار اختالال .مسخره ام کند

باالخره کرده بود. نمی توانستم درست فکر کنم و یا حتی فکرم را متمرکز کنم. 

عطرش که روی  .نشست عقب رفت روی صندلیدر را بست و  ،دستم را رها کرد

عطر او مرده  ریخت.می م را بیشتر بر هم ذهنی اه بود معادالت ماندباقی انگشتانم 

کاری از من برای نجات روح و روانم بر نمی آمد چون او تمام  را هم زنده می کرد.

 حواس پنجگانه ام را به بازی گرفته بود. 

سعی کردم به یاد بیاورم که تا چند دقیقه ی قبل حتی  ،منداختراه ا ماشین را به 

حاضر بودم زندانی شوم ولی یک لحظه ی دیگر او و کارهایش را تحمل نکنم. اما 
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بغضم تمرکز کنم. فقط به حرکات قهر و نمی توانستم روی  حاال هر کاری می کردم

آهسته  ،بود چند گاهی عطر او را که روی انگشتانم نشستهاز  او فکر می کردم و هر

در کنار حرف ها و حرکات امروزش مرا  عطر ناب و مردانه ی او نفس می کشیدم.

. حال و هوایم عجیب شده بود. مستی جز این حس بی وزنی و ندمست کرده بود

شاعرم کرد، لبانم بی اجازه ی من آهسته  رهایی معنی دیگری نداشت. مستی

سرمد اصال  "  چه کنم؟ ،سر منابد هوای تو نیافتد از  تاگر زمزمه کردند: 

مرد مناسبی برای دوست داشتن نبود... ناراحتم می کرد، با سفته هایم مرا تبدیل 

به بدبختی ستم کش کرده بود، حرفهایش تند و تیز بودند، خیلی از من و دنیایم 

. احتمال عاشق از غرورش کوتاه بیآید ،دور بود و فکر نکنم هیچ وقت برای دل من

بود و احتمال شکسته شدن قلب من مثل کوزه ی هنرمند هم نشدن او یک درصد 

... کدام دختر عاقلی از چنین مردی که اصال نمی توانست فرانسوی صد درصد بود

 عاشق باشد، خوشش می آمد؟

فکر نکنم او هرگز به من بگوید که دوستم دارد، مثل فربد که هرگز نگفت و رفت.  

قابلیت این را داشت و  قلبم برای او تند می تپید ،تمام این ایراداتی که داشت اما با
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. نگاه و نور نگاه او مرا جادو و تمام زخم هایی شودببزرگترین هیجان زندگیم که 

. حاال توی این مستی برای چند ندرا که به روحم خورده بود را جبران می کرد

 فقطم به این نتیجه رسیدم که فربد همیشه بلق باثانیه با خودم روراست شدم و 

یک دوست در آینده هم حتی اگر از گناهانش بگذرم فقط برایم ، او دوستم بود

. در واقع قلب من اصال بودتا به حال قلبم را به هیجان نیاورده  اوماند. می باقی 

ترین  تا به حال حتی توی زیبابرای او مهم نبود که بخواهد آنرا به هیجان بیاورد. 

. تا به آتش بکشدتا عمق وجودم را می تواند حس نکرده بودم که  ،لحظاتم با فربد

هیچ فربد  .به حال قلبم فریاد نزده بود که حالش مستانه و بی دغدغه خوب است

اگر کنارم مانده بود من هرگز  اما .تالشی برای دوست داشتن من نمی کرد وقت

شدم و خیال می کردم او تنها مرد  متوجه ی این تفاوت هایش با کیارش نمی

دشمن قسم خورده با اینکه  سرمدکیارش است.  دنیای من ،قابل دوست داشتن

گاهی یم ولی ادو یکدیگر را تا سر حد مرگ شکنجه می د ی شماره یک من بود

ند، مثل حاال خاص بود فوق العاده مکه برایمی کرد حس و حالی  اوقات مرا دچار

و  عمرم با دریغ تمامم و بین دستان گرم او می نواخت. نبضم توی انگشتانکه 
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جادوی شرقی شده بودم که  کدامر شده بود، ولی حاال نمی دانم دچار پُ حسرت

در عرض کمتر از نیم ساعت به خوشبختی و حالی به این خوبی رسیده بودم. 

امروز صبح حتی نمی توانستم چنین حال زیبایی را پیش بینی کنم. بهترین حس 

یواشکی از آینه ی جلو نگاهش کردم. دست به سینه نشسته حال دنیا را داشتم...  و

از این دست به سینه نشستن های او خاطرات  نگاه می کرد. را و مناظر بیرونبود 

خوبی نداشتم. او هروقت می خواست دعوا را آغاز کند دست به سینه میشد. در 

این حس و حال دخترکان چهارده  سعی کردمجرات نکردم حرفی بزنم و  نتیجه

اما هرقدر تالش کردم  باشد.و حواسم جمع رانندگی ام  ساله را فراموش کنم

واقعا  تونتوانستم ساکت بمانم و درحالیکه سعی می کردم نگاهش نکنم گفتم: 

نتظر ماز فربد می شنیدم، معموال طبق جواب هایی که  "نگران رفتن من شدی؟ 

خیلی صریح و واضح بگوید: نه من برای تمام بچه های  م که کیارش سرمد همبود

اما  "بچه های شرکت می شوم...  تمامشرکت تا جلوی در می دوم و مانع رفتن 

او جوابم را نداد. آرام و دزدکی باز هم از آینه نگاهش کردم، هنوز مناظر بیرون را 

، داشت توی وجودش ی کهتماشا می کرد. اگر فربد با تمام محبت های پنهان
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پس  ،مرا با جواب های قاطع و کوبنده اش گیج کند ،تمام توانسته بود ده سال

ی غرورش را بازیچه  د وادخواهد ، هرگز جوابم را نکیارش سرمد مغرور و متکبر

 . ..بودی پشیمان سکوتش از شاید .درمی کندست من 

همان بیت شعر با عطرش توی مغزم  .باز از انگشتانم توی مغزم پیچیدعطر او 

 روی زبانم جاری شد و خواندم:  ،رقصید

  چه کنم؟ ،ابد هوای تو نیافتد از سر من تاگر 

من  "چه کسی از سرت نیافتد؟  گفت: می ترسی هوای را شنیدم کهش صدای "

درس ها آموخته بودم و خیلی راحت گفتم: این فقط یک بیت  ،مکتب فربددر 

او باز سکوت کرد. اما  "خوانم. می شعر معمولی است و آنرا برای شخص خاصی ن

حس  نامه ات را به دستم رساند، گفت: وقتی خانم جهانیبی مقدمه چند ثانیه بعد 

بروی.  کسی هستی که دلم نمی خواهد از پیشم همانتو بعد از مدت ها کردم 

م مانع رفتن کسی بشوم... ه انتوانست آدم توانمندی نبوده ام و هرگز هیچ وقتمن 

م، خیلی راحت تنهایم بگذارند و ردا شانهمیشه اجازه داده ام کسانی که دوست

او خیلی با فربد فرق  "امروز نمی توانستم اجازه بدهم که تو بروی.  اما .بروند
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قابل تحملش، خیلی راحت تکلیفش را با  غیر داشت. او با تمام اخالقیات تند و

کسانی  دم جرات دادم و گفتم: یعنی من جزومشخص می کرد. دوباره به خو من

من توی زندگیم تعداد محدودی گفت:  بدون مکث "دوستشان داری؟  ...هستم که

مرا برای  معیارهای ،از دست دادن آنها غم خانواده ام واز افراد را دوست داشته ام. 

من  اصال متوجه ی منظور او نمی شدم. "دوست داشتن آدم ها تغییر داده است. 

و او تازه با هم آشنا شده بودیم و توی این مدت دائما در حال جنگ و تخریب 

صفر درصد بود. چرا  م داشته باشد،دوست ، امکان اینکه اوشخصیت یکدیگر بودیم

ای فقط برای او آرزوی مرگ هر مشاجره  که درباید مرا دوست داشته باشد؟ من 

و نابودی می کردم حاال چطور باور کنم که او مانع رفتنم شده چون دوستم دارد؟ 

دوست داشتن  شامل معیارهای تو برایکه م مطمئنزیرلب با خودم گفتم: من 

دائم در  و دو دنیای متفاوت از یکدیگر زندگی می کنیم نمی شوم. من و تو در

  لیلی ندارد که مرا دوست داشته باشی...حال مبارزه هستیم. پس د

عادت زندگیم را برباد بدهم.  حماقت کنم و باز هم با رویا پردازی،نمی خواستم  "

شُکّه بودم که نگاه خیره هنوز . را بخورمحرف های زیبای راحت فریب که  ه بوددش
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با خودت صحبت  گفت:صدایش را شنیدم که و  اش را از توی آینه به خودم دیدم

نوم، می کنی یا من؟ اگر با خودت صحبت می کنی که من کامال صدایت را می ش

بگذار برای یک بار هم که شده تکلیف مان را  اگر هم با من صحبت می کنی...

حرف هایی که می خواهم مرا از گفتن به زودی می دانم  روشن کنم، هرچند که

 ،ه هم ریختن اعصابم سو استفاده می کنیبرای ب آنهاپشیمان می کنی و از  بگویم،

اگر تمام و درست بشنو...  کنگوش  خوب پس .چاره ای به جز گفتن ندارماما 

تو بعد از خانواده ام سومین شخص اعضای خانواده ام  را یک شخص حساب کنیم 

دم هایی آزندگیم هستی که امروز از رفتن او ترسیدم. من فقط مانع رفتن مهم 

با  خط ممتد مرگ مغزی و قلبی را ". ..صمیم قلب دوستشان دارم می شوم که از

هم حس می کردم. همان صدای یکنواخت بوق دستگاه های که مرگ یک شخص 

توی گوش هایم نشست. کیارش سرمد... با  ،ندردرا در بیمارستان ها ثبت می ک

شخص مهم زندگی او بودم؟ از صمیم قلب مرا من سومین  من صحبت می کرد؟ 

... اولین اشخاص ؟من سومین شخص هستمکه گفت می  چرادوست داشت؟ پس 

 در حالتی بین خواب و بیداری بودند و دومین شخص چه کسی بود؟ خانواده اش
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ی؟ دومین شخص مهم ه اشد صاحب گلدان شکسته هم مانع رفتنپرسیدم: 

  ؟استهمان دختر فرانسوی  ،زندگیت

 نگاهمان چند ثانیه توی آینه به هم گره خورد، نمی دانم چرا تازگی ها اینقدر "

دلم می . هرروز برایم مهم شده بودفکر می کردم و  ،صاحب گلدان شکسته به

ی او اخم و حاال کجاست؟خواست از کیارش بپرسم که چه بالیی بر سر او آمده 

اب بعد از ظهر بیرون خیره شد. آفت را برگرداند و به منظره ی ، صورتشکرد غلیظ

او روی صورتش نشست. توی افکار خودش غرق شد و زیر لب  از شیشه ی سمت

م برای نگه داشتن او بیهوده ترین تالش ...از او جدا بود وخیلی آهسته گفت: دنیایم 

. حتی از تالشم برای زنده نگه داشتن پدرم که تا به حال انجام داده ام بود کاری

نفس می خانواده ام  مزارکنار در  باید بر می گشتم وهم بی فایده تر بود. من 

اموال پدرم را اداره می کردم. من برای برگشتن و ماندن در اینجا هزاران  و کشیدم

ه دلیل محکم تری از عشق و عالق ،دلیل داشتم و او هم برای ماندن توی کشورش

بعد از امروز اما  تمام شد. یشهداشت. من برگشتم و همه چیز بین ما برای هم

 نومده چاز دستم بر نیآ یزیاد فهمیدم که برای ماندن او هم تالشتازه  ...رفتن تو
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 متاسفانه منحتی تا جلوی در ندویدم و اجازه دادم با قهر و غضب ترکم کند. 

فقط تا هنگامی به ماندن کسی  نیستم. دی در نگه داشتن عزیزانمناصال آدم قدرتم

در کنارم ناراحت نیست و عذاب نمی  بودناصرار می کنم که مطمئن باشم از 

 اد که ترکم کنند آنها را بنمی خواهاز عمق قلبشان نمی توانم وقتی افراد  کشد.

خیلی  امروز وقتی نامه ات به دستم رسیدهرچند که . ..به خودم بدوزم و تحکم زور

با به قدری ترسیدم که  ناگهانی این اصل زندگیم بر باد رفت و برای چند دقیقه

نمی دانم  ...پرستش .به جان و قلبم بدوزمحتما را  یک نفر توخودم قسم خوردم 

 هستی.  نم تو شیشه ی عمر چرا حس می کنم

من واقعا آدم کودن و کم هوشی نبودم. اما نمی دانم چرا متوجه ی حرف های  "

من شیشه  ؟ چرا حس می کرددوترسیده بدر از رفتن من قاین . چرانمی شدماو 

؟ شیشه ی عمر کیارش سرمد بودن یعنی ملکه ی سرزمین یخ هستمی عمرش 

صوصا برای ، مخبود خواهد در هر حال پر از شگفتین. زندگی یک ملکه ها شد

اما ملکه ی سرزمین یخ ها شدن این  .مهستمن که دختری فوق العاده معمولی 

 ،عجیب این مرد تایسوال را برایم پررنگ می کرد که آیا تحمل اینهمه راز و اخالق
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پر از هیجان این حجم از حرف های زیبا و در هر حال د؟ وجود داردر توان من 

دلم می  را از ذهنم دور می کرد و فقط کننده دیوانهفکر های برای چند دقیقه  ،او

خواست دکمه ای برای تکرار حرف های او وجود داشت و می توانستم هر کلمه 

نیمی از صورتش را روشن  ،نور آفتاب بی جان زمستانی اش را هزاران بار بشنوم.

شیشه تکیه به بازویش را نده کرده بود. دستش را زیر چانه اش گذاشت و تابو 

تابلوی دنیا را بکشم و  زیباترین ،من هم می توانستم از او با این ژست حاال داد.

  بگذارم. خسرو در وادی مدرنیته و نوگرایینامش را 

برود و برای ماندنش حتی  تا جلوی در هم ندویده  گلداناجازه داده بود صاحب 

 ...بود نگران شدهبیشتر از صاحب گلدان برای رفتن من  تابه امروز پس یعنی ،بود

در کل  اما نباشم.تا سر حد مرگ خوشحال  هر کاری می کردم نمی توانستم

ناخوداگاه غمگین  از چند ثانیه بعد سیستم عصبی مغزم به هم ریخته بود چون

ن راحتی شاید یک روز در آینده ای نزدیک به همی و به این فکر کردم که شدم

صاحب  برای ماندن گفتم: بروم. تمام شادی ام پر کشید و راه مرا هم باز بگذارد که

درست  ،دلت می خواست نزدیک مزار خانواده ات باشیچون تالش نکردی  گلدان
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 یتنها بگذار هم اگر روزی مرا اما ،است تقدیرعالقه به خانواده ات قابل  می گویم؟

و حتی اگر دالیلت برای ترک کردن من  که دنیای ما از هم متفاوت است یو بگوی

و را نمی بخشم. من به قدری توی این زندگی تبازهم  ...به همین اندازه موجه باشد

با اصال ترجیح می دهم و  هستمتا سرحد مرگ خسته تنها گذاشته شده ام که 

 . ممانن در آینده تنها تاوارد رابطه نشوم  آدمهای عجیب

م حواسنور آفتاب از چهره ی او تندیسی طالیی رنگ ساخته بود و نمی توانستم  "

از خودم راضی بودم که روشن و برای اولین بار  را روی رانندگی متمرکز کنم.

د که رخیال نمی ک طوریاین .شوماو بواضح گفتم دلم نمی خواهد وارد رابطه با 

خواهم رفتار زشت گذشته اش را  می ،دستپاچه شده ام و با دویدن او تا جلوی در

نداشتم که فکر کنم او می خواهد چندانی فراموش کنم. هرچند که اعتماد به نفس 

دادم می اما جنگ اول بهتر از صلح آخر بود و ترجیح  .با من وارد رابطه بشود

 بنده ی عاشقانه دور کنم. یخودم را از تمام افکار فر

اما تا با کسی وارد رابطه نشوی نمی بود و گفت:  در هاله ای از فکر پیچیده شده او

رابطه  مه یگذارد یا نه. همی تنهایت چقدر عجیب است و آیا واقعا فهمی که او 
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د. نمی توانی به خاطر ترس از جدایی نشو نمی به تنهایی و جدایی ختم ها که

 وارد رابطه نشوی. 

پدر و مادرم مرا به  .ممن از هشت سالگی تنها مانده ا پوزخندی زدم و گفتم: "

و به آمریکا رفتند. همه ی آدم ها وقتی تنها می مانند به  رها کردندامید عمویم 

گذاشته تنها  همین دو نفرتوسط  ...پدر و مادرشان پناه می برند، اما من بیچاره

تالش نکنم.  زیاد . این تجربه به من فهماند که برای ماندن آدم های اطرافمشدم

 حتی اگر سرم را کاله بگذارند و بروند من تالشی برای برگرداندن آنها نمی کنم. 

بعد از چند دقیقه از مانده بود؟  به مناظر بیرونخیره به چه فکر می کرد که  "

گفت: پس تو هم مثل من تنها مانده ای و خانواده ای زیر چشم نگاهم کرد و 

 چون مادر و پدر ،تو مثل هم نیستیم آقای سرمد خندیدم و گفتم: من و "ی؟ رندا

عمرشان به دنیا نبود. اما من خیلی  بلکه ،نده انگذاشت یتاز روی عمد تنها وت

م فراموش شدم و سر راه گذاشته شدم. اگر عمو جاویدم و پدر راحت توسط مادر

نواده نمی دانم چه بالیی سرم می آمد. با اینکه پدر و مادر ندارم اما بی خا ،نبود

آهی طوالنی  "کمبود همه ی عزیزانم را جبران کرده است. نیستم و عمویم برایم 
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هر دو سکوت کردیم  "کشید و زیر لب گفت: خوش به حالت که عمویت را داری. 

اینکه  مغزم یک لحظه هم سکوت نمی کرد ودیم. شو توی دنیای خودمان غرق 

ر به معنی می کرد. در آخ برایم هزاران بار رامی گفت از رفتن من ترسیده، سرمد 

 خیلی قبل تر از امروز به من فکر می کردم که کیارش سرمد این نتیجه رسید

اصال امکان ندارد که من در عرض چند دقیقه شیشه ی عمر او شده باشم. چون 

گفتم: چگونه می فهمی که یک نفر  باید بفهمم اینجا چه خبر است. بی مقدمه

، نگاهش هم به من نبود. پوزخندی شنیدمن جوابی از او "دنیایش از تو جداست؟ 

حتی یک درصد هم خیلی از هم جداست.  هم دنیای ما ،به نظر منزدم و گفتم: 

امکان ندارد که طرز فکر و دنیای ما با هم یکی باشد. اگر تستی وجود داشت که 

آسمان را مشخص می کرد آنوقت می دیدی که فرق ما از زمین تا ا درصد تفاوت م

بازهم سکوت او تنها جوابی شد که شنیدم. اینبار به قدری  "  است جناب سرمد.

می  .این سکوت طوالنی شد که ترجیح دادم ضبط صوت ماشین را روشن کنم

د. کرپخش  رافرانسوی  یآهنگخواستم رادیو را بگیرم اما ضبط صوت ناخودآگاه 

تمام فضای بودم و حاال  دست نزدهماشین توی این چند وقت اصال به ضبط صوت 
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با اینکه نمی فهمیدم  ه بود.شد و غمگین ی فوق العاده زیباصدای آهنگ زراپماشین 

خواننده به اندازه  حس و حال غمگین صدایخواننده چه می خواند اما آهنگ و 

در میان موسیقی فرا کیارش ای جذبم کرد که دلم نمی خواست آنرا قطع کنم. 

تو را توی پارک دیدم حتی  از روزی کهگفت:  شکست و سکوت را زمینی فرانسوی

حس کردم نمی توانم  ...بپاشیات را روی کتم  زغال اختهفالوده ی  قبل از آنکه

شاید وقتی دیگر کامل برایت تعریف کردم که چه چیز باعث شد  .فراموشت کنم

اوایل خیال می کردم از روی  .و بنشینمتکنار ز بین آنهمه نیمکت دلم بخواهد ا

ولی به  .دشومی ظاهر جلوی چشم هایم  ،وت عصبانیت دائم چهره و لبخند عجیب

می خواهد هر حس کردم دلم خیلی بی بهانه  ،مرور که هر روز تعقیبم می کردی

با خودت را  هیچ وقت تو تنها دختری بودی که .داشته باشمم ثانیه تو را کنار

با  .یکه مرا نمی ترسان هستیتنها کسی تو  .ردیکمی نعشوه و ناز به من نزدیک 

ولی مثل خانم  ،یموهر لحظه با هم درگیر می ش من و تو به قول خودت اینکه

آزارم نمی  ،تمام تالش شان را برای نزدیک شدن به من انجام می دهندهایی که 

می ی که ناخودآگاه حس اشده  غرق خواب و خیال خودتتوی ی. به قدری هد
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کنار تو است. بدهی بابا شکیبا  ... درشرکتم تنها جای امن دنیایم خانه و م بعد ازکن

و به  م نگه دارمر خودتو را کنا . می خواستمپرداخت کردم ...را به خاطر لبخند تو

نامه ات را  امروز وقتی . امادارم و لبخندت به تونسبت چه حسی که مرور بفهمم 

م ه ااگر نتوانست. بر باد رفته است هایمتمام برنامه ریزی حس کردم  ،خواندم

دلم  حاالاما  م...نشده امهم زندگیم  ... اگر مانع رفتن آدمخانواده ام را نگه دارم

وقتی توی دوربین جلوی  .نگه دارمم خود کنار تا آخر عمرم در ارتو  می خواهد

با سرعتی غیر قابل وصف  ،گردیبر نمی به دستور من  در خیره شدی و گفتی که

ی. نمی خواستم تا آخر عمر زجر بکشم که برو نگذارمخودم را به تو رساندم تا 

دلم می خواهد تو را  من... کهفکر کنم . پرستش نگه دارمتو را هم چرا نتوانستم 

 . به جای تمام کسانی که از دست داده ام، تا ابد زندانی کنم

تاثیر  ماشین را عجیب کرده بود و حرف های او صدای موسیقی فرانسوی فضای "

 راناهزرایم کلمات آهنگ را که من به هیچ عنوان متوجه معنی آنها نمی شدم، ب

رخاندم چآینه را کامل ، حس می کردم رویایی باور نکردنی می بینم .برابر کرده بود

هنوز نگاهش به مناظر نمی توانستم به گوش هایم اعتماد کنم.  و او را نگاه کردم.
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که می خواهد مرا تا بیرون بود. باورم نمی شد که اینقدر روشن و واضح بگوید 

 ، اینقدربا اینهمه غرور او بود که باوربرایم غیر قابل  .در کنارش نگه دارد آخر عمر

 ،. همیشه دلم می خواست این حرفها را بشنوماز دوست داشتن سخن بگویدراحت 

  نیستم. یم که حتما قابل دوست داشتنه بودبه این نتیجه رسید ولی به مرور

صدای موسیقی مثل یک افیون و  ندی عجیبی گیر افتاده بودمسردرگ درافکارم 

مرا گیج و مبهوت می کرد. کلمات از بین این همه  ، هر لحظه بیشترقوی

گفتم: این خواننده ی فرانسوی چه می گوید سردرگمی از دهانم خارج شدند و 

او کامل نگاهش را به من دوخت  "که اینقدر صدایش دردناک و تاثیر گذار است؟ 

این تنها ... « ترکم نکن »و گفت: التماس می کند و بارها اصرار می کند که 

 آهنگی است که حتی اگر صدها هزار بار آنرا بشنوم از شنیدن آن سیر نمی شوم.

از قلب  تمام کلماتش چون ،ست که فقط همین یک آهنگ را گوش می دهمسالها

 ،با صدای خواننده فشرده شد، درد تنهایی و عشق روحم ". ه اندمن خوانده شد

جهان بود و من با اینکه مضمون شعر را نمی فهمیدم اما تمام مردم زبان مشترک 

بودم و می با شنیدن آن احساس عجیبی داشتم. ای کاش مشغول رانندگی ن
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بخواهم که تمام کلمات این شعر  از او م وینشنب کیارش سرمدتوانستم بروم کنار 

نتوانستم طاقت من اینبار را برایم معنی کند. چشمانش بازهم پر از درد شدند و 

 م؟دانرا ب آهنگ فرانسوی بیاورم و گفتم: می توانم نام

نگاهش را از من برای پنهان کردن دردهایش او سریع پلک زد و در حالیکه  " 

   می گرفت گفت:

  ”   “Ne Me quitte pas دنبالش بگردی  ژاک برل از گر به نام ترکم نکنا

ی کاش وقتی هشت سالم بود به راحتی آنرا پیدا می کنی. همیشه آرزو می کنم ا

 ". مه کنمزمزم و می توانستم در کنار مادر و پدرم آنرا ه بودآهنگ را شنید نای

حاال می گفت  ...بازهم دلم برایش سوخت، او عاشقانه خانواده اش را می پرستید و

 ممرا هم به اندازه ی خانواده اش دوست دارد. ای کاش این خواب زیبا تا آخر عمر

باعث می شد دلم بخواهد  کیارشاین موسیقی زیبا و حرف های ناب  داشت.ادامه 

بازهم خودش را به اشعه  بیدار نشوم.بمانم و  عجیباین خواب  تویتا آخر عمرم 

های طالیی خورشید سپرده بود و من برای خراب نشدن این رویای باور نکردنی 

 سکوت کردم. 



فالوده زغال اخته    فصل دهم                                                                                                                        

611 
 

چه مدت زمانی در سکوت گذشت اما ناگهان دلشوره و تردید به جانم نمی دانم  

تکرار می کردم، فقط به این نتیجه  دوباره توی مغزموقتی حرف هایش را افتاد. 

نتوانستم طاقت  می رسیدم که حتما اشتباه شنیده ام... او واقعا دوستم دارد؟

بیاورم. ماشین را کنار اتوبان شلوغ متوقف کردم و کامل به طرف او برگشتم. 

آقای گفتم:  بدون وقت تلف کردن و به طرف من چرخاندبی خیال را  صورتش

دستم را دراز کردم  "بگذار پیشانی ات را چک کنم...  ی؟ده اکردوباره تب  سرمد

و گفت:  خیلی جدیگرفت، توی هوا دستم را ولی او سریع خودش را عقب کشید، 

کدام قسمت از حرف هایم را باور نمی . پرستش هذیان نمی گویمتب ندارم و 

 بدون وقت کردن گفتم: اینکه دوستم داشته باشی...  "کنی؟ 

طوری اخم کرد که حس می کردم تا چند ثانیه ی دیگر مرا با کتک ادب می  "

تو خیلی دوست  ...دیوانهو گفت:  ، رودر رو به من چشم دوختکمی جلو آمدکند. 

 "دوستت داشته باشد؟ بی نهایت چرا باورت نمی شود که کسی  ،داشتنی هستی

ت تعجب و شد رگهای خونی مغزم تا چند لحظه ی دیگر از حس می کردم 

وقتی با این اخم های کشنده از دوست داشتن  .دانه به دانه پاره می شوندناباوری 
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خنده ام گرفت و گفتم: چون من ناخود آگاه صحبت می کرد عصبی می شدم و 

حاال چطور  ،نفس می کشیم ای کشتن همآقای سرمد ما فقط بر... تو... من و توو 

به قدری اخم هایش  "؟ صحبت می کنیاز دوست داشتن من، اینقدر راحت تو 

، دستم را فشرد و به غلیظ بودند که پیشانیش جایی یرای اخم بیشتر نداشتند

اخطار برای آخرین بار : گفتو کشنده  ، جدیتوی انگشتم چشم دوخت یحلقه 

در کار  و اخطاری دفعه ی بعد خواهش .نگویی به من آقای سرمد که می دهم

گفتن هایت  سرمداین  .صدا بزنینیست و به زور مجبورت می کنم مرا کیارش 

در میان حرف های عاشقانه وقتی سرمد صدایم کم کم اعصابم را متشنج می کند. 

من هنوز شکه بودم و  " می زنی احساس می کنم که منظورت پدربزرگم است.

این ... و گفت: کیارش فوت کردنفسش را با صدا بیرون  "گفتم: اما آقای سرمد... 

دفعه هم از خطایت می گذارم اما مطمئن باش عواقب بدی در انتظارت خواهد 

 .. بیا فکر کنیم روز اول آشنایی مان است.بود. اصال 

و  در میان دستش، توی هوا گرفت و به حالت دست دادن تکان داددستم را  "

 پرستش.خوشحالم که فالوده ات را روی کتم ریختی من کیارش هستم و  گفت:
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زیاده روی کردم و تو را خیلی از خودم دور کرده  ،توی آخرین دعوایمان به گمانم

 ام. 

جدیدترش آمده بود که  مُدلرفته بود و یک  ،مثل اینکه کیارش سرمد گذشته "

من اصال او را نمی شناختم. ترسیدم و به خودم گفتم شاید بازهم نقشه ی جدیدی 

م ه اشرکت خارج شد انتقام اینکه بدون اجازه ازمی خواهد و  ه استدیبرایم کش

سعی کردم این حال و هوای عجیب و تب زده ی بین مان را سریع من بگیرد. را از 

از توی دستان گرمش که هر لحظه آماده ی به آهسته را تر فراموش کنم، دستم 

نمی هم از او خجالت می کشیدم و هم ، جنون رساندن من بودند بیرون کشیدم

من عروسک خیمه شب  :گفتم سرم را پایین انداختم و خواستم بازیچه ی او باشم.

کیارش... نه آقای سرمد... نه  مرا برقصانی دبخواه طور دلتبازیت نیستم که هر

من خیلی وقت است که حد و حدودم را  .کرده ای ام ای وای دیوانه ...کیارش

، دچار خواب و خیالی که مخصوص ترعایت می کنم و سعی می کنم با خنده های

هم بهتر است دست از سر من برداری و  تو. ..نشوم ،استبچه های نوجوان دختر

، ضبط صوت لعنتی را خاموش قهر از او روی برگرداندم با "اینقدر اذیتم نکنی. 
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، شیشه را تا آخر پایین کشیدم تا تمام ماشین را با شتاب به راه انداختم کردم،

. اگر واقعا سحر و جادو و افیون های خطرناک اطرافم زودتر از ماشین خارج شوند

د و همین یک لحظه هم تحمل نخواهم کر ،قصدش انتقام بی بهانه ی دیگری باشد

بازهم صدایش را شنیدم وسط جاده او را تنها می گذارم و به خانه بر می گردم.  ،جا

اوال بگذار چند نکته ی مهم را برایت بگویم تا از این گیجی بیرون بیایی. گفت:  که

تو چه وقت حد و حدودت را رعایت کنی و چه وقت بی  که من تصمیم می گیرم

قصد بازی کردن با چرا فکر می کنی دروغ می گویم و دوما  خیال آن بشوی.

، احساس و عواطف تو را دارم؟ من فقط گفتم نمی توانم اجازه بدهم از کنارم بروی

از یک طرف دلم نمی خواست باز  " ترس و وحشت تو هم اصال برایم مهم نیست.

 و از طرف دیگر به هیچ عنوان نمی دحرکتی انجام بدهم که او را خشمگین کن

تمام موضع  ،توانستم به این حرف های تازه ی او اعتمادی داشته باشم. ترس از او

نمی توانستم کوتاه بیایم و گفتم: تو در عین حال اما  ،گیری هایم را نابود می کرد

کرده  ام دیوانه ،داری شخصیت و حرکاتتضد و نقیضی که توی  نکات با اینهمه

می خواهی  روز دیگر ،را نسبت به من انجام می دهی هارفتاریک روز بدترین  ای.
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کنارت نگه داری. اگر همین طوری به این رفتارهای عجیب و غریب  به زور مرا

پس خواهش می کنم دست  .مرا به تیمارستان ببریهرچه زودتر ادامه بدهی باید 

من  فکر کرده ای من بچه هستم؟ تو کجا و بردار و بگذار زندگیم را بکنم. از سرم

کجا؟ من به اندازه ی کافی بیچارگی دارم پس الزم نیست که تو هم هر لحظه و 

هر ثانیه به فکر نابود کردن شخصیت من باشی. همین که حاضر شده ام به خاطر 

فربد برایت بردگی کنم یعنی هیچ شخصیت و اعتماد به نفسی برایم باقی نمانده 

دوباره بیرون بکشی و ر را است. پس سعی نکن یک آدم غرق شده توی لجن زا

من می روم و تو می توانی از سفته  ،خفه کنی. به محض اینکه به تهران برگردیم

انگشتانم را به مانتویم می کشیدم با حرص  "هایم با خیال راحت استفاده کنی. 

تازه عطرش  و چون دوباره دستم را گرفته بود ،پاک کنمآنها عطرش را از روی  تا

تبدیل به موجود بیچاره  پاک نمی شد. و کردمی  و روحم نفوذ مغزتوی تر از قبل 

استفاده می کردند و سوء ای شده بودم که همه برای منافع شخصی شان از من 

قرار حتی سعی می کردند احساساتم را بازیچه ی خشم و مسخره بازی هایشان 

ینکه بدون ا ،مه بود. ناخودآگاه از شدت فشاری که از صبح تحمل کردبدهند
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. ندقطرات اشک روی گونه ام نشستچشم هایم گرم شدند و بخواهم بغض کنم 

قطع نمی شدند. این آنها  اما حیف که ،سریع با دستانم اشک هایم را پاک کردم

چه زندگی بود که من گرفتارش شده بودم؟ اینکه کسی بخواهد از احساسم سوء 

 من نبود. تحملاستفاده کند و خیلی راحت مسخره ام کند در حد 

صدای  ،د و دوباره ضبط صوت را روشن کردشدراز  عقبصندلی از ش کیار دست

. بعد آمد و دقیقا پشت ملودی آرام و زیبای فرانسوی باز توی گوش هایم نشست

چند ضربه ی سرش را جلو آورد، از توی آینه به چشمانم زُل زد، سرم نشست. 

گفت: گریه نکن و خوب به حرف کنار گوشم به شانه ام زد و  با نوک انگشت آرام

یکبار این حرف ها را برایت می گویم و آنها را برایت  فقط چون، هایم گوش بده

. من می خواهم تو را سر خاک پدر و مادرم ببرم و از آنها پرستش تکرار نمی کنم

به نظرت اینقدر بی وجدان  ،بخواهم که دعای خیرشان را بدرقه ی راهمان کنند

از خاک خانواده ام مایه بگذارم؟ من  ،توکه برای مسخره کردن و آزار  هستم

مطمئنم که بی تو نمی توانم ادامه بدهم. من به احساسم نسبت به تو شک ندارم، 

احساس آرامش می کنم ولی باور کن که دروغ  خودم هم نمی دانم چرا در کنارت
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خوب می دانی که من چقدر از قسم خوردن به خاک پدر و مادرم  نمی گویم. تو

به خاطر تو به خاک برای دومین بار  اماو چقدر از این کار بدم می آید می ترسم 

ترس از جدایی و  ،ت را دیدماتنها عزیزانم قسم می خورم که وقتی امروز نامه 

م نگه داشته ام. اطرافه تو را با چنگ و دندان . مدتهاست کرفتن تو دیوانه ام کرد

من یاد نگرفته ام که با محبت مانع رفتن تو بشوم، من فقط می توانم به زور و با 

جز پذیرش این  به وحشت از سفته هایت تو را زندانی کنم و تو هم چاره ای

واقعا  به خاک مادر و پدرم قسم می خورم که... ...زورگویی من نداری. برای باور تو

 م پرستش. شته باشتت دادوس دلم می خواهد

 مستم نگاهنجای هیچ شکی برایم باقی نمی ماند. نمی دا اشک هایم قطع شدند، "

خاکستری و جادوگر او. باور اینکه باالخره  چشمان تیله های بهیا  را به جاده بدوزم

قصه ی من هم عاشقانه شده بود برایم زیباترین باور دنیا بود. من چطور توانسته 

دوام  هماما خوشحالی بازبودم چنین مرد رویایی را مجبور به دوست داشتن کنم؟ 

نیاورد و با تردید گفتم: اما کیارش... تو نمی توانی مرا دوست داشته باشی چون... 

نگاهمان توی آینه به هم قفل شد و نتوانستم حرفم را ادامه بدهم و او گفت: تو  "
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او دیوانه  "ن تا من تمام ناممکن ها را برایت ممکن کنم. بزکیارش صدا  فقط مرا

دارد مطمئنا زودتر آنرا  مهلکیامه ام چنین قدرت شده بود. اگر می دانستم ن

دنیایی از سوال های تازه غرق شدم و ناخودآگاه گفتم:  میانبرایش می فرستادم. 

کنارت مانده ام.  ست صمیمی او هستم و به خاطر اوبا فربد چه کار کنیم؟ من دو

حبت نام فربد مثل آب روی آتش، تمام م "می توانی این موضوع را تحمل کنی؟ 

و دیوانه ای شد که من  زخمی ببرتبدیل به همان  بازو آرامش او را خاموش کرد. 

، با یک حرکت سریع را درهم کشید شاخم های اصال توان رام کردن او را نداشتم،

و با خشم گفت: لعنت به فربد... تنها نکته ای که توی وجودت  سر جایش برگشت

همین دوستی ات با فربد است. نمی خواهم فربد را اطرافت ببینم.  ،دوست ندارم

: فربد عالوه بر دوست ادامه دادش را از من گرفت و اخم و چشم غره نگاهبا  "

با اینکه از  "ی برایت دارد؟ عاشقش هم هستی؟ دیگر چه جایگاهصمیمی ات، 

و گفتم: نمی این جمالتم می ترسیدم ولی باید تکلیفم را روشن می کردم  نگفت

فربد که به هیچ عنوان به من فکر نمی کند و خیال نکنم عالقه ای به من دانم... 

وقتی که توانسته ام برای رهایی او اینهمه خودم را به عذاب  داشته باشد اما من...
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 "و سختی بیاندازم مطمئنا خیلی بیشتر از یک دوست معمولی دوستش دارم. 

... ادامه نده چون نمی !ا شنیدم که گفت: بس کنفقط صدای شمرده و برنده اش ر

. لعنت به فربد که قدر عمیق استخواهم بشنوم که احساست نسبت به فربد چ

واقعا فربد با تو چه آزارم داده است.  او وجود نحس ،توی تک تک دقایق زندگیم

که همیشه به یاد او هستی و می توانی از تمام زندگیت برای او دست  کار کرده

صدایش می فهمیدم که باز آرام اصال نگاهم نمی کرد و فقط از تُن  "ی؟ بکش

گفتم: هیچ کاری نکرده است. فربد  جان کندن خشمگین شده است. به سختی

 مرا متقاعد توی این ده سال دوستی مان دائم سعی کرده ،حتی مرا دوست ندارد

را به آب و آتش  به خاطر او خودممن بازهم  اما .به من نداردکه عالقه ای  کند

مهربانترین دوستم  ،من سفته ها را برای تو امضاء کنم ... او تا قبل از اینکه زده ام

مهر و محبتی بین به اجبار بدهی های او را پذیرفتم... اما بعد از اینکه من  .بود

... پ که معلوم نیست کجای این کره ی خاکی گُم شدههم . حاال باقی نماند نما

هرگز عالقه ای به من نداشته و نخواهد داشت. او او که  مکامال مطمئندر نتیجه 

کیارش  ". برای من نبودند تنهامهربان بود و محبت هایش  بقیه مثلمن با  فقط
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چاره نتوانستم بگویم که  " به او فکر نکن و فراموشش کن!قاطع گفت: پس تو هم 

به قدری از جانب  در واقع. ای به جز فکر نکردن به فربد و خاطره هایمان ندارم

فربد رانده شده بودم که دلیلی برای فکر کردن به او برایم باقی نمانده بود. اما 

نمی خواستم کیارش را بعد از اینهمه ترجیح دادم به این بحث ادامه ندهم چون 

حرف های زیبایی که زده بود باز خشمگین و عصبی کنم. فقط گفتم: تو چرا برایم 

فربد و خانواده اش چیست؟  نسبت به که علت این نفرت زیادت تعریف نمی کنی

تعریف را تعریف نمی کنی؟ شاید وقتی تو برایم همه چیز  برایم چرا همه چیز را

تا آخر عمرم فراموش  کنی من هم به این نتیجه برسم که باید دوستی ام را با فربد

 . کنم

همه چیز را همین امروز صدایش را به سختی شنیدم که گفت: تعریف می کنم.  "

حرف ها دارم فقط بگذار سر خاک خانواده ام برسم، خیلی  ،برایت تعریف می کنم

سکوت بین مان برقرار شد و هرکدام از باالخره  "که باید برایت بگویم پرستش. 

سعی کردم به حرف هایی که بین مان رد و بدل ما درگیر افکار خودمان شدیم. 

باشد فقط حیف که مغزم سکت نمی  جاده بهحواسم را  شده بود فکر نکنم و فقط
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به ورودی طالقان که رسیدم   کرد و دائم حرف های کیارش را برایم تکرار می کرد.

چون دفعه ی قبل شب به این جاده ها آمده بودم ، باید بیشتر تمرکز می کردم

نداشتم باید خیلی فکر می کردم تا مسیر ها را به یاد می آوردم. حافظه ی خوبی 

ولی حاال اصال دلم نمی خواست از کیارش آدرسی بپرسم و باز این سکوت مطلق 

را با حرف های گیج کننده ی مان خراب کنم. نگرانی از حرف هایی که کیارش 

باالخره بعد از  و باهوشم کرده بود کمیقرار بود سر مزار خانواده اش برایم بگوید 

ر امام زاده ای آشنا را دیدم. اینبار درست از فاصله ی دو ،دوساعت و نیم رانندگی

روی  که بر این امام زاده ی کوچک روز جلوی امام زاده توقف کردم. توی روشنایی

 با درختان تناور و قدیمی سرو و سرخس قرار داشت و تپه ای کوچک و سنگی

 د. و چشم نواز دیده میش ، فوق العاده زیبامحصور شده بود

یک دنیا  هره اشتوی چ حس کردم "به طرف کیارش برگشتم و گفتم: رسیدیم. 

ماتم جان گرفت. به امام زاده نگاه کرد و بعد بدون اینکه حرفی بزند پیاده شد و 

و دانه های ریز باران  به طرف گورستان پشت امام زاده رفت. هوا باز هم سرد بود

بال او راه افتادم. او سر قبر پدر و دنبه من هم سریع  هوا را خوشبو کرده بودند.
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مادرش رفت و همانجا نشست. به دنبال ظرفی برای آب گشتم و باالخره از باالی 

 .آنرا از شیر آب کنار امام زاده پر کردم ،پیدا کردم خالی یکی از قبرها یک بطری

من روی قبرها آب می ریختم و او آرام آنها را می شست. یک دنیا درد و غم توی 

سکوت تماشایش کردم. زانوانش را بغل کرد و  دررتش بود. کنارش نشستم و صو

سرش را روی آنها گذاشت. صدایش را به سختی شنیدم که گفت: من فقط اینجا 

از وقتی که توانستم تنها به اینجا بیایم هفته ای چند شب را اینجا آرام می شوم، 

این قبرستان نمی شد به غیر نگران تنها ماندن من، توی کس هم هیچ .مگذرانده ا

 ،شبها به اینجا می آمدمنوجوان بودم و خادم همین امام زاده... قبال که  باباتراب از

 و اجازه نمی دادامام زاده می برد  می آمد و مرا به به دنبالم او بعد از چند ساعت

 میرم. باینجا و روی این قبرها 

که اشک توی چشمانم نشست  نمی دانم چرا تا این حد دلم برایش می سوخت "

؟ آنشب که بیمار شده بودی اولین شبی نبود که به اینجا می آمدیو گفتم: پس 

او گفت: نه من تمام عمرم را اینجا گذرانده ام. هر وقت که از فرانسه بر می  "

گشتم مستقیم به اینجا می آمدم و روزها توی امامزاده می ماندم. قبال که شرایط 
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بود هروقت که به انتهای خط می رسیدم، خودم را به اینجا می زندگیم خیلی بد 

هنوز بعد از اینهمه سال و گذراندن روزهایی تلخ و  امارساندم تا همین جا بمیرم، 

تاریک هنوز زنده هستم. هر کاری می کنم بدون خانواده ام نمی توانم ادامه بدهم. 

مرا تا سرحد  ناگهانیحرکت یک حرف و هرقدر به غرورم تکیه می کنم بازهم یک 

 "نمی کشد. زودتر مرا نمی دانم چرا این دلتنگی ند... کمی  دلتنگ آنها مرگ

قلبم برایش پاره پاره می شد. چرا اینقدر ناامید بود؟ او که آدم موفقی بود پس 

تصادف سرت آمده که  از این چه حالی بود که او داشت؟ گفتم: چه بالیی به غیر

سرش را در میان بازوانش گرفت. تکان آهسته ی  "شده ای؟ تا این حد ویران 

یک امر عادی  ه کردن. شاید گرییک دنیا درد را برایم تداعی می کردشانه هایش 

خوردن، فرقی بین زن و مرد وجود نداشته باشد. اما اشک بعضی  باشد و وقت غصه

را  ای نندهیهر باز آدم ها، مثل دیدن دردناک ترین فیلم دراماتیک جهان، قلب 

کیارش سرمد با آنهمه غرور و نمی دانم درد و خون می فشارد.  الیه ای از توی

نمی خواستم و نمی  .هم یاد گرفته بودرا خود برتر بینی چگونه گریه کردن 

اما او  ،توانستم به چشم ها و گوش هایم اعتماد کنم و خُرد شدن غرور او را ببینم
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ع مالی فوق العاده اوضا مگفت: مادر و پدربا صدایی که توی بغض شکسته بود 

بسیار بزرگ بود، چندین قصابی هم توی  خوبی داشتند، پدرم صاحب کشتارگاهی

تهران، به نام خودش داشت. رستوران معروف و بزرگی که ظهر ها ناهارم را آنجا 

از وقتی که یادم هم بعد از تولد دو خواهر دوقلویم تاسیس کرده بود.  می خورم

مادرو پدر فربد با ما زندگی می کردند، پدرم اجازه داده بود که آنها توی  دمی آی

خانه ی انتهای حیاط که مخصوص نگهبان بود زندگی کنند. مادر فربد در نگهداری 

ما و انجام کارهای خانه به مادرم کمک می کرد. پدر فربد هم چون مثل پدرم، 

رم به او کمک می کرد و آدم فوق العاده باهوشی بود توی همه ی کارهای پد

عالم بچگی خیال  درمشاور امین او بود. خود فربد هم بهترین دوست من بود و 

می کردم من هم مثل خواهرانم، با فربد دوقلو هستم. مادرم همیشه به ما می 

چون خیلی برای ما زحمت  ،گفت که مادر فربد را مثل خود او دوست داشته باشیم

می گفت به پدر فربد بیشتر از چشمانش اعتماد  می کشید... پدرم هم همیشه

بر  شان،یهان جنگ و جدال خانواده میادارد... بعد از مرگ پدر و مادرم، من در 

م آمد و وصیت نامه ای نجاتسر مال و ثروت آنها گیر افتادم. تا اینکه پدر فربد به 
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سن قانونی، در معتبر از پدرم نشان داد که بعد از مادرم و تا رسیدن ما بچه ها به 

صورتیکه بابا شکیبا از ما حمایت می کرد می توانست قیم قانونی اموال پدرم باشد. 

مادرم که نبود و من هم فاصله ی زیادی تا رسیدن به سن قانونی داشتم، در نتیجه 

او خیلی قانونی و بی سرو صدا سرپرستی من و اموال مان را بر عهده گرفت و 

رفت. من بعد از آنهمه مصیبت های تصادف و نامردی پدرم را در دست گ هایکار

دیدن از خاله و عمه و عمو و دایی، با دیدن بابا شکیبا و به خاطر زندگی با آنها 

می توانم عطر  خیلی خوشحال بودم... فکر می کردم توی آغوش مادر فربد باز هم

دانستم که و بابا شکیبا برایم فرقی با پدرم نداشت. اما نمی  مادرم را حس کنم

آنها پر از کینه و نفرتی پنهان هستند. اولین روزی که وارد خانه ی پدرم که حاال 

باباشکیبا و زن و بچه اش توی آن زندگی می کردند شدم، دیدم که مادر فربد 

لباس های مادرم را پوشیده و جواهرات او را به خودش آویزان کرده است. ابتدا 

پر کند این برایم رام کند و بخواهد جای مادرم را خیال می کردم برای اینکه مرا آ

کارها را کرده است... ولی بعد به محض اینکه بابا شکیبا مرا با او تنها گذاشت به 

گفت که  عوض کرد ولباس هایی کهنه تمام لباسهایم را با  ،طرفم هجوم آورد
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که من حاال وقت آن رسیده است  و سالها مادرم به من لباس های زیبا پوشانده

هم مثل فربد بی نوای او، لباس های زشت بپوشم و سختی بکشم. بعد هم تا وقتی 

کرد و گفت که  مداخل حمام زندانیبا برگردد مرا بی بهانه کتک زد و که بابا شکی

هرقدر خوشبخت زندگی کرده ام کافی است. حاال وقت لذت بردن فربد تا امروز 

را او م بود، فقط در سکوت این حرکات از زندگی است... فربد هم که مثل برادر

زد. از آن روز به بعد هر صبح با کتک های مادر فربد  نمی یو حرف کردمی نگاه 

چشمانم را باز می کردم و شبها اگر بابا شکیبا به خانه بر نمی گشت باید توی 

م. وسیله ای باقی نمانده بود که مادر فربد با آن خوابیدحمام تاریک و نمدار می 

به باباشکیبا بگویم که  رده باشد... چند بار تالش کردمکتک زدن مرا امتحان نک

هر روز چه بالیی بر سرم می آید ولی او خودش را به نشنیدن زده بود و مادر فربد 

هم هر روز بیشتر مرا شکنجه می کرد که نتوانم در مورد کارهای او به باباشکیبا 

تر برد و ثبت نام کرد، چون نمی خواست . حتی مرا به مدرسه ای دورحرفی بزنم

فربد را توی هر  ،در حالیکه وقتی پدر و مادرم زنده بودند .فربد را سرافکنده کنم

مدرسه ای که من می رفتم ثبت نام می کردند و دائم به همه می گفتند که ما با 
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ر هستیم. تمام این مشکالت در برابر بالهایی که ماد همهم پسرخاله و مثل برادر 

. باالخره یک روز مابین کتک ندفربد سرم می آورد برایم کوچک و قابل تحمل بود

خوردن هایم از دست مادر فربد، بابا شکیبا از راه رسید و همه چیز را دید. اول با 

ید، چند روزی هم رفتار مادر کشهمسرش در افتاد و حتی کارشان به زد و خورد 

بابا شکیبا از من نشد و شکنجه  حمایتاز  خبری ...ولی بعد ،فربد با من بهتر شد

های مادر فربد بیشتر و عمیق تر شدند. بابا شکیبا خیلی واضح و روشن به من می 

گفت که باید تحمل کنم، چون او نمی خواهد به خاطر من زندگیش را خراب 

 اندازه ایکند. همین... فقط در همین حد از من دفاع کرد و شکنجه های من به 

در میان شکنجه ها بیهوش می شدم و وقتی به هوش می آمدم می  رسید که

 ا شکیبا باعث شده بود که اوضاعمزندانی شده ام. دخالت بابتوی حمام که  دیدم

از او حساب نمی برد و نگران از راه رسیدن او دیگر خراب تر شود چون همسرش 

ل فربد سکوت شکنجه می کرد و بابا شکیبا هم مثحتی مرا جلوی چشمان او  نبود.

زمان اوضاع به قدری خراب شد به مرور می کرد و هیچ دفاعی از من نمی کرد. 

و دلم می خواست توی همان  اندبه آرامش می رسزندانی شدن توی حمام مرا که 
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به اینجا که رسید مثل  "حمام تاریک بمیرم ولی از شر مادر فربد در امان بمانم. 

اما من فقط به چهره ی خانم شکیبا فکر یک کودک هشت ساله اشک می ریخت. 

می کردم و زبانم بند آمده بود. خانمی با موهای همیشه مرتب و خوشرنگ... با 

لبخندی بسیار مهربان... او مرا در آغوش می کشید و با صدای پر از محبتش می 

کیارش را از یاد اشک های و  خواست تا بیشتر به دیدارش بروم... ناباورانه بغض

شانه ی کیارش را محکم تکان دادم و گفتم: کیارش... مادر فربد تو را شکنجه  بردم.

می کرد؟ منظورت همین خانم شکیبایی است که خیلی آرام و متین و باوقار 

 است؟ شاید آقای شکیبا همسر دیگری داشته... کیارش خواهش می کنم حرف

، فیلم ز درد و غصه بودندپر اواقعا چشمانش  ...ای وای ،او سرش را باال آورد "بزن. 

می در میان گریه هایش  اشک هایش بی نهایت دردآور بودند. او .بازی نمی کرد..

سرش را پایین انداخت  ،... دوباره با یک دنیا دردو مرا دچار وحشت می کرد خندید

و به سختی گفت: تو هم باورت نمی شود؟ مثل بابا شکیبا و فربد که با چشمان 

که آن زن هولناک هر روز مثل جالدها یک وسیله ی جدید  خودشان می دیدند

، اما هیچ درمرا له می کو روح برای شکنجه ی من در دست می گرفت و تن 



فالوده زغال اخته    فصل دهم                                                                                                                        

629 
 

مثل اینکه صحنه ای عادی از زندگی روزمره را می دیدند، به  حرفی نمی زدند...

ن حرف هایشان ادامه می دادند، به خنده هایشان ادامه می دادند و من در میا

چندین دم. داجان می  بارها و بارها شکنجه های بی علت و وحشیانه ی مادر فربد

کمی درمانم می کرد تا برای کتک  .به مرگ رسیدم ولی باز پدر فربد نجاتم داد بار

های بعدی آماده بشوم. نمی دانم چرا مادر فربد اینقدر از من متنفر بود، در حالیکه 

من و خانواده ام کار بدی در حق او نکرده بودیم. نمی دانم چند بار انگشتانم را 

حاال بعد از گذشت اینهمه سال هنوز از  کهروی شعله ی مستقیم گاز سوزاند 

کردن شعله ی گاز تا سر حد مرگ وحشت دارم... کمی که بزرگ تر شدم،  روشن

دردم  من اما ،زور او به مشت و لگد نرسید و با چوب و چماق به جانم می افتاد

نمی  اسحسانمی گرفت، صدای شکستن استخوان هایم را می شنیدم ولی دردی 

دم. فرار نمی کردم به کشتن او فکر می کر روز قبلکردم... فقط هر روز بیشتر از 

از شر او خالص  یک روز باالخره وردم تا نمیرم وآفقط طاقت می ،و پنهان نمی شدم

شوم. توی شانزده سالگی به قدری آزارم داد که خونم به جوش آمد و او را محکم 

به عقب هل دادم، به پنجره خورد و با شیشه های پنجره، به حیاط پرتاب شد... 



فالوده زغال اخته    فصل دهم                                                                                                                        

630 
 

ه اینجا خودم را به از خانه فرار کردم و بی پول و بی پناه به قدری ترسیده بودم ک

به این نتیجه رسیده بودم که برای خالصی از اینهمه درد خودکشی کنم  .رساندم

نفرت قیافه ی زشت و وباره معتاد کنم تا د ،و یا خودم را به بد ترین مواد مخدر

به دادم رسید و  باباترابا اینکه خادم این امام زاده، تمادر فربد را نبینم.  انگیز

که باید به من یاد داد و ا .ی زیبا تعریف کردهاخاطره  میک دنیا از پدربرایم 

صبوری کنم تا وقتیکه به سن قانونی برسم و بتوانم روی پاهای خودم بایستم. 

چند روز بعد با ترس و وحشت به باباشکیبا زنگ زدم و از او خواستم که به دنبالم 

من آن کیارش قدیمی نبودم و پر از انگیزه او آمد و مرا به خانه برد، ولی  بیاید.

از آنروز به بعد برای رهایی از زندان آنها و بدست گرفتن اموال پدرم شده بودم. 

نمی گفتم... در نهایت  هم در مورد شکنجه های زن دیوانه اش حتی به بابا شکیبا

کیبا خیال کنند با از دست دادن من، نمی خواستم بابا ش .سکوت به خانه برگشتم

اموال پدرم را هم از دست می دهد. توی این چند سال برای خودش با اموال پدر 

خانه و زندگی و کسب و کار راه انداخته بود. من هم نمی خواستم او را به  ،من

این فکر بیاندازم که به دنبال چاره ای بگردد و اموال پدرم را تصاحب کند. در 
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خیلی بی صدا برگشتم ولی مثل اینکه مادر فربد کمی از من ترسیده بود نتیجه 

چون دیگر کتکم نمی زد. بعد از آن ماجرا توهین و تحقیر ها و حرفهایی که الیق 

شکنجه ها  بیشتر از را به مادر و پدر من نسبت می داد که صدبرابر ندخودش بود

امید می گذراندم که اموال  و کتک خوردن هایم آزارم می داد. هر روز را به این

دست از  باباشکیباکم کم پدرم را پس بگیرم و همین بالها را بر سر آنها بیاورم. 

و به من  خریدبرایم  که بود، هر سختی هم را بسربازی خدمت برداشت و بی خیالی

مثل است.  مملکت از اینم رفتناز تمام این شکنجه ها، فهماند که تنها راه نجاتم 

اینکه او بعد از سالها تازه دلش به حالم سوخته بود و می خواست به هر نحوی که 

از اینکه او را  او را دوست دارم و ،به خاطر همین کمک هایششده نجاتم بدهد. 

با تمام وجودم  هنوز ...فربد و مادرش. اما از ابا صدا می زنم احساس بدی ندارمب

را بگیرد و این سکوتش در برابر کارهای  فربد هیچوقت نخواست دستم متنفرم.

ظالمانه ی مادرش، باعث شد که در نظر من تفاوتی بین او و مادر بی رحمش 

او اجازه می داد که مادرش مرا مثل حیوانی در قفس، آزار  وجود نداشته باشد.

فرانسه مستقر شدم با خودم عهد  بدهد و لذت ببرد. روزی که از ایران رفتم و در
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ریشه آنها را بخشکانم، دور از چشم آنها به ایران برگشتم و با کمک اهالی  بستم که

همین روستا که پدرم را خوب می شناختند، بهترین وکیل را برای خودم گرفتم 

 شکیبا در آوردم. خانواده یو به مرور اموال پدرم و خانه و زندگیش را از چنگ 

به قدری از سکوت  و حم نبودبه هیچ عنوان مثل زن و بچه اش بی ر بابا شکیبا

کمکم کرد تا اموالم را از خانواده ی پدر و مادرم  گذشته اش پشیمان بود که حتی

هم پس بگیرم. درست وقتی که می خواستم و می توانستم از مادر فربد انتقام 

مثل  اصال. من .متوجه شدم که او بیمار است و ناخودآگاه دلم به رحم آمد. ،بگیرم

مثل پدرم مهربان ترین قلب دنیا را  دوست داشتماو بی وجدان نبودم. همیشه 

نداشتم و این فکر تنم را می  مادر فربدداشته باشم، اگر انتقام می گرفتم فرقی با 

لرزاند. نمی خواستم توی آینه نگاه کنم و به جای صورت خودم، چهره ی مادر 

 دبودم که چطور خانم شکیبا می توان هنوز هم گیج و مبهوت "فربد را ببینم. 

تا این اندازه که او اینقدر ماهرانه، دو شخصیت جدا از هم را مدیریت کند. اگر 

پس چطور می توانست با بقیه خوب و  ،کیارش می گفت بد و بی وجدان بود

این داستان هایی  م، چوندورمی آخوش رفتار باشد؟ باید از حقیقت ماجرا سر در 
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می  او. اما دردی هم که نداصال برایم باور کردنی نبود یف می کرد،که کیارش تعر

استان را کس دیگری این دوان غیر واقعی نبود. شاید اگر هربه هیچ عن ...کشید

ولی از آدم مغروری  .آنرا رد می کردم و نمی پذیرفتم انهقاطع برایم تعریف می کرد،

جلب کند.  ترحم بقیه رامایی، مثل کیارش بعید بود که بخواهد با دروغ و مظلوم ن

ر از معنی و مفهوم بودند... اینکه کیارش نمی حاال دعواهای بین او و فربد برایم پُ 

ولی بازهم نمی توانم  .کامال حق با او بود ،خواست به خانواده ی شکیبا کمکی کند

بدون شنیدن حرف های خانم شکیبا و یا فربد در مورد کیارش قضاوتی عادالنه 

داشته باشم. اگر واقعا چنین بالهایی سر کیارش آمده بود، پس او این حق را 

، انتقام نگرفته بود تا به امروز از آنها و اگر که دودمان شکیبا را به باد بدهدداشت 

باید حقیقت ماجرا را کشف کنم تا بتوانم  .ف و بزرگوار او بودنشان از قلب رئو

 . به کیارش نگاه کردم همکنم. باز قضاوتدرست در مورد کیارش و خانم شکیبا 

شانه هایش تکان نمی خوردند. فقط سرش را روی زانوانش گذاشته بود و به قبور 

حال او را به خانواده اش نگاه می کرد. دلم نمی خواست بازهم چیزی بپرسم و 

صدای قدم های یک نفر حواسم را از کیارش پرت کرد. برگشتم و دیدم  هم بریزم. 
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با قامت نحیف و همان کاله بافتنی سبز  بود که همان پیرمرد آشنا، خادم امام زاده

رنگ به ما نزدیک می شد. سریع از جای برخاستم، او به محض رسیدن به ما 

که کیارش تنها به اینجا نمی آید. دفعه ی  لبخند زد و گفت: خیلی خوش حالم

 قبل گفتی همسرش نیستی... ایندفعه چطور؟ هنوز همسرش نیستی؟ 

نمی دانستم به این حرف او بخندم و یا خیلی واضح جوابش را بدهم. فقط به  "

زیاد ذوق گفت:  بی حوصله بلند کند،که سرش را آنکیارش نگاه کردم، او بدون 

ه تو را ب حتما بخواهم ازدواج کنم، که هر وقتمطمئن باش  !زده نشو بابا تراب

 خودم باامروز این خانم را  من .عنوان شاهد عقد و تنها بزرگترم دعوت می کنم

اما فکر کنم کمی عجله کرده  ،او را به پدر و مادرم معرفی کنم تا ورده اماینجا آ به

ه برای اولین بار یک خانم را همین کبابا ترابِ کیارش، خندید و گفت: خُب  " . ام

به اینجا دعوت کرده ای تا به پدر و مادرت معرفی کنی، یعنی اینکه باید کم کم 

 کت و شلوار بخری و مرا برای ازدواجت آماده کنی کیارش خان. در ضمنبرایم 

همین که تنها به  .یذوق مرا برای ازدواجت بخشکان ،با این بد خلقی الزم نیست

کیارش بد اخالق تر از قبل گفت:  "رای من یک موهبت الهی است. اینجا نمیآیی ب
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معذوریت  دربه این دو نفره آمدن های من عادت نکن و این خانم را فعال بابا تراب 

که مجبور  . نمی خواهم فکر کندچون نمی خواهم او را بترسانم ،اخالقی قرار نده

با وجود قرار دارد که است در مورد من خیلی جدی فکر کند. فعال کسی بین ما 

این خانم فقط در حق من لطف  نمی خواهم زندگی این خانم را پیچیده کنم.او 

می کند و تنهایم نمی گذارد، ولی هر وقت که بخواهد... می تواند همراهم نیاید. 

نمی دانم بازهم من کار اشتباهی کرده بودم و یا او  ". دارممن به تنهایی عادت 

 پاهایشسرد و کوبنده بود. باباتراب روی  بی نهایتلحنش  اام ،خیلی غمگین بود

گفت: عادت کردن به و ر پدر و مادر کیارش فاتحه می خواند وبرای قب نشست.

. به جای این عادت بد، به همراهی یک جانتنهایی اصال چیز خوبی نیست پسر

 کیارش اصال دل و دماغ نداشت و زیر لب گفت: اگر به "دوست خوب عادت کن. 

زنده نمی مانم.  ،تنها بگذارد مرا یک دوست عادت کنم و... او هم مثل خانواده ام

این مرد  "تنهایی بهترین و وفادار ترین دوست من است که هیچ وقت نمی میرد. 

دلم را آشوب می کرد. دلم می خواست با صدای بلند برایش زار بزنم... چرا اینقدر 

 اوف و مرحمت الهی چه شد که به داد اذیت شده و نامردی چشیده بود؟ پس لط
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نرسید؟ نمی توانستم غم او را طاقت بیاورم. صدای باباتراب را شنیدم که گفت: 

خودش را در تنهایی غرق  ه،ی که مثل تو عزیز از دست دادسکیارش... اگر هر ک

جان. خدا درد می دهد، اما پدرمی کرد که یک نفر هم روی زمین باقی نمی ماند 

پنج سال است ... بیست و !بلند شو از روی این قبرها فراموش نمی کند. درمانش را

خاک گور را برای این چهار نفر مثل جهنم کرده ای. اگر تو  که با این آه و ناله

پس یعنی رسالتی بر دوش تو است... بلند  کنار آنها نخوابیده ای،زنده مانده ای و 

امیدی نجات بده. حاال که کسی تو را شو و بعد از اینهمه سال خودت را از غم و نا

آزار نمی دهد، پس چرا با غم و اشک و آه زندگیت را خراب می کنی؟ بلند شو 

از این خودت و بقیه  بیشتر و مرد. مثل پدرت خود ساخته و قوی باش...  بلند شو

  را اذیت نکن!

واقعا نمی توانستم این درد و غمی را که در مورد زندگی او شنیده بودم را  "

فراموش کنم و آرام باشم. باید در اولین فرصت با فربد و مادرش صحبت می کردم 

و از صحت این حرف ها مطمئن می شدم. بازهم کیارش با کمک هیکل نحیف و 

ایستاد ولی هر دو سکوت الغر باباتراب از روی خاک گورستان بلند شد. کنارم 
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کردیم. هیچ حرفی برای دلداری او نمی توانستم بزنم. او هم سرش را پایین انداخته 

د. پیرمرد لبخند گرمی زد و به من دابود و تکیه اش را به شانه های باباترابش 

به امام زاده برویم. یکی از اهالی  تا همه باهم یدتشریف بیاورشما هم خانم گفت: 

برای سالم و احوالپرسی با او  ،رش خان را دیده است و حاال تمام اهالیروستا کیا

کمی به  ،به امام زاده آمده اند. امروز بهترین وقت است که این آقازاده ی غمگین

ا هم ا کم کند... شمآنهدرد و دل اهالی گوش بدهد و غم هایش را با کمک به 

دم تا اجازه بگیرم ولی او نگاهش به کیارش نگاه کر " اینجا نایست و همراه ما بیا!

را به زمین دوخته بود. در نتیجه پشت سر آنها به راه افتادم. پیرمرد راست می 

میان  گفت، جمعیت زیادی برای دیدن کیارش آمده بودند و او را دوره کردند. در

آن مرد بد اخالق و اخم آلود نبود. تبدیل به مردی این جمعیت کیارش سرمد 

ندی دوستانه و گرم شده بود. مثل آب خوردن برای اهالی و غمگین با لبخ

به شوخی ها و حرف  .و با آنها هم دردی می کرد نوشتمشکالتشان چک می 

از  بُعد... با دیدن این لبخند می زدبه آسانیِ نفس کشیدن  ،های پر محبت آنها

 . ندشده بود قابل ستایشبرایم  بیشتر خنده هایش ،شخصیت او
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من همراه آنها وارد امام زاده نشدم. رفتم و به ماشین تکیه دادم و پشت به ازدحام 

بدهی خانواده ی کیارش و کیارش ایستادم تا کمی افکارم را سر و سامان بدهم. 

مرا با تا اجازه ندهد از او دور شوم.  شکیبا را فقط به خاطر من پرداخت کرده بود،

، کاری می کرد که فکر کنم برده ی او هستم و سفته هایم به اسارت گرفته بود

خیلی  بلد نبود.محبت کردن را چون راه دیگری برای ابراز عالقه یاد نگرفته بود و 

م کیارش ستمی توانواقعا د، بوپای سفته هایم در میان ن اگر فهممبدلم می خواست 

او را سرمد را مثل یکی از دوستانم بپذیرم و در کنارش بمانم و یا خیلی سریع 

م بدهم. تا ستنرا اصال نمی توا هاجواب این سوال .فرار می کردمم و شتتنها می گذا

به امروز فقط با کیارش جنگیده بودم و برای رهایی تالش کرده بودم، تا به حال 

با اینکه هر وقت مهربان می شد به دوست داشتن کیارش سرمد فکر نکرده بودم. 

ن او سخت ترین کار دنیا بود چون بی نهایت دوست داشتقلبم را می لرزاند اما 

خانواده ی شکیبا کمک  به سرکش و تندخو بود. با حرف های کیارش از اینکه

اگر حرف های کیارش  خوشحال نبودم. د،نبدهی شان را پرداخت کن کرده بودم تا

در واقع به آدم های نادرست این ماجرا کمک کرده و عدالت من  ،دندرست باش
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تمام  ،با خبر شده امکیارش  از گذشته ی هم ریخته بودم. حاال کهالهی را به 

ند. او هر روز ظهر اینهمه راه تا خیابان ولیعصر می شده بودکارهایش برایم موجه 

تنها جایی که او را آرام می کرد سر  ...رفت تا توی رستوران پدرش غذا بخورد

باید حقیقت را می فهمیدم تا در  ،خاک خانواده اش بود و ... کینه اش از فربد

بهترین  روزگاری نه چندان دورمورد کینه اش از فربد هم به او حق می دادم. فربد 

دوستم بود و با تمام بی معرفتی هایش، باز با شنیدن یک داستان در مورد سکوت 

فربد هنوز او در مقابل کارهای مادرش، نمی توانستم نسبت به او خشمگین باشم. 

بختی سپرده و با خیال راحت حتی با اینکه مرا به بدل از یاد نبرده بودم، را کام

توی غبارها گم شده بود، اما هنوز نمی توانستم بدون پرس و جوی دقیق در مورد 

او قضاوت کنم. حتی اگر تمام عالم و آدم می گفتند که فربد بدترین موجود روی 

 . را قضاوت کنم او درک موثقبی دلیل و منمی توانستم  همباز من زمین است، 

آوردم و به شماره ی فربد پیامی نوشتم:  بیرونبی ارده تلفن همراهم را از کیفم 

با اینهمه دروغ ... یدیکشمی حداقل توی همین هوا نفس ای کاش  ...بی معرفت

خیلی ناامید پیام را فرستادم. بعد از چند ساعت که درگیر کیارش  "کجا رفته ای؟ 
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و دروغ های  او بودم، دوباره درد و غمی عجیب از رفتن فربد بحرکات عجیو 

این ساده لوح  پینوکیویم شتداندوست با اینکه نفوذ کرد.  جانمبه  مزخرفش

خیلی از  .اما هنوز فکرم درگیر او بود را بخورم روباه مکارباشم و گول این ماجرا 

می حتما با چند سیلی محکم ادبش  می رسیدو اگر دستم به او  شاکی بودماو 

اما فعال توی این شرایط فقط دلم می خواست صحیح و سالم با سرمایه ی  کنم،

چگونه بفهمم که او کجا رفته و یا چرا اینقدر بی  آقای شکیبای بیچاره برگردد.

مرا با  ای کاش فربد هم به همین اندازه به من فکر می کرد وخبر رفته است؟ 

چه  ،بود بی عدالتیاین واقعا . نمی گذاشتد و تنهایم ادنمی ب فری دروغ هایش

ظلم و بی انصافی باقی مانده که فربد در حق من نکرده باشد؟ باید حتما خانه ام 

را هم به آتش می کشید تا مطمئن می شدم که او دوستی با من را فراموش کرده 

که به خاطر فربد روی سرم آوار می شد،  یغمدرد و از اینهمه  قلبم بازاست؟ 

گرفت. ناخودآگاه شماره ی سهراب را گرفتم... سهراب تنها دوستی بود که توی 

و مشغله هایش گم نمی شد. او هنوز هم با اولین بوق تماسم را جواب می  ازدحام

داد، صدای شاد او روحم را تازه کرد و گفت: به به... دوست قشنگم. چه عجب 
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سهراب چند روزی بود که تهران نبود، برای  "من کردی سبحانی جانم؟ یادی از 

، یک پروژه ی کاری که تبلیغ یک مجموعه ی بزرگ گردشگری توی شمال بود

و قرار بود امشب برگردد. دلم برایش تنگ شده بود و با دخترها  به مسافرت رفته

دل و دماغ  او را شگفت زده کنیم. ولی چون هیچ کدام از ماقصد داشتیم که 

قرار بر این شده بود که توی خانه ی عمو، سهراب را شگفت  ،بیرون رفتن نداشتیم

گفتم: کجایی  همیشه می توانستم بخندم و ،سهراببا شنیدن صدای زده کنیم. 

از ا شاد و پر از روحیه بود و گفت: صدایش واقع "داداش گلم؟ کی بر می گردی؟ 

من احتیاجی  ای بابا به چه زبانی بگویم که... اینکه داداش گلت باشم خسته شده ام

 به خواهر ندارم. 

این حرف او بیشتر باعث خنده ام شد و گفتم: دیوانه من که خواهرت نیستم...  "

خنده ی او قطع شد، تمام حرکاتش را از حفظ بودم و  "من داداش گلت هستم. 

گفت: داداش هم نمی خواهم... خیلی وقت  ستم االن ادایم را در می آورد،می دان

است که فقط می خواهم تو همان پرستش سبحانی سرخوش و خوش خنده ی 

با سهراب دنیا پر از نور و شادی می شد، با سهراب درد و غم جایی  "خودم باشی. 
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و گفتم: مقام بهترین دوست از فربد  خوشی شنیدن صدای او را بلعیدمنداشت. 

خنده توی گلوی  "به شما آقای سهراب عابدی اعطا گردید.  شکیبا گرفته شد و

او منفجر شد و گفت: در حفظ و نگهداری از این مقام واال، نهایت تالشم را خواهم 

نفس عمیقی کشیدم و گفتم: من؟... می ترسم بازهم  "کرد... حالت چطور است؟ 

فت: تو هر صدایش آرام شد و گ "بگویم خوب نیستم و تو را هم از دست بدهم. 

باز من کنارت می مانم عزیزم... حاال دوباره می  ،ستمخوب نیبگویی قدر هم که 

غمگین شدم و گفتم: من حالم اصال خوب  هماینبار باز "پرسم حالت چطور است؟ 

پرستش. چرا حالت  توی راهماو سریع گفت:  "کی بر می گردی سهراب؟ نیست. 

و گفتم:  کوهستان را فرو دادم هوای سرد "شده دختر خوب؟  خوب نیست؟ چه

  م.شنید و دیدم عجیب ها و حرکاتامروز یک دنیا حرفسهراب... 

چه حرف هایی؟ چه کسی جرات کرده است به پرستش من، سهراب گفت:  "

همان کمی مکث کردم و گفتم:  "حرف های عجیب بزند و او را غمگین کند؟ 

سهراب گفت: باز   "ده ام. کسی که به خاطر فربد بی وفا، به زندگیش گره خور

هرقدر هم که نفس  "سرمد اذیتت کرده است و اعصابت را به هم ریخته است؟ 
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های عمیق می کشیدم باز حالم خوب نمی شد و نمی توانستم احساس خوبی 

زیبا کرده است.  فوق العاده داشته باشم. گفتم: نه اتفاقا امروزم را با حرف هایش

برایت توضیح بدهم.  االن ولی همه چیز بین ما پیچیده تر از آن شده که بتوانم

سهراب گفت:  "شب وقتی همدیگر را دیدیم همه چیز را برایت تعریف می کنم. 

پس  ... تازه اگر چنین کار محالی را انجام دادهامروزت را زیبا کردهغلط کرده که 

 خوب نیست؟  چرا تو غمگین هستی و حالت

فقط این  ،سردرگم و بی حوصله گفتم: دلیل این حال بدم را نمی دانم سهراب "

امروز صبح از آقای شکیبا شنیدم که  .. درضمنرا می دانم که خیلی گیج شده ام.

سهراب  ". تمام حرف های فربد در مورد راه اندازی شرکت جدید دروغ بوده است

نیانداخته است؟ پس با پول های فروش  فربد شرکت جدید راه؟ گفت: یعنی چه

مصیبت... چرا  هم دربه دری... باز هم غم... باز هم باز " چه کار کرده است؟ خانه

این روزهای پر از آزار و اذیت های فربد تمام نمی شدند؟ چرا فربد تمام خنده 

خرید و با پول فروش خانه برای  هایمان را می دزدید؟ به سختی گفتم: فربد...

 رفته است.  به چینارت تج
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چین؟ کشور چین را می گویی؟ مگر فربد  کجا رفته؟فربد سهراب ناباورانه گفت:  "

کمی فکر کردم. واقعا فربد کجا رفته بود؟ چرا رفته  "سر رشته ای از تجارت دارد؟ 

 ...پرستش ای وای نمی دانستم... سکوتم طوالنی شد و سهراب گفت:هم بود؟ من 

پدرش هم به تو  .باز این فربد می خواهد به زندگی مان گند بزندبیچاره شدیم. 

به زحمت خندیدم و  "زنگ زده تا پیشاپیش تو را برای جان فشانی آماده کند. 

آقای شکیبای بیچاره  نبودی. ، تو که اینقدر شکاک و بدبیندیوانه جان گفتم: نه

م که فربد سالم برگردد ناراحت بود. فقط امیدوار مده،خیلی بابت بالیی که سر من آ

سهراب گفت: امیدوارم همین طور که تو می  "سر اموال پدرش نیاورد.  و بالیی

گویی باشد. خُب نگفتی که سرمد چه کار کرده که تو را گیج و غمگین کرده است. 

 "سریع گفتم: شب توی خانه برایت تعریف می کنم. ماجرایش مفصل است.  "

بگذار من به تهران برسم،  .نداری دنغصه خوری اجازه  ،سهراب گفت: پس تا شب

من به جای تو  بعد ،همه چیز را تعریف کنشب با هم صحبت می کنیم و برایم 

قبول کردم چون چاره ای نداشتم. اینهمه غصه  "؟ خورم عزیزم. قبولمی غصه 

خوردم و راه به جایی نبردم، حاال با چند ساعت بی خیالی اتفاقی برایم نمی افتاد 
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یا حتی باری به زندگیم اضافه نمی شد. تماس را قطع کردم و به کوه های  و

می  هم مثل این کوه ها قوی بودم وچشم دوختم. ای کاش من  ،سنگی مقابلم

 توانستم از پس اینهمه فکر و خیال بر بیایم... 

ی صحبت می کردی که صدای خنده هایت سکچه صدایی از کنار گوشم گفت: با 

؟ حرف زدن با چه کسی اینقدر برایت زیبا بود که مرا ه بودکرد گوش فلک را کر

من  اماصدای کیارش سرمد بود که دقیقا کنارم ایستاده بود،  "کنارت ندیدی؟ 

دوباره همان  ی نداشت.غم و نشده بودم. حالش خوب بود ومتوجه ی حضور ا

 کیارش سرمد همیشگی با یک دنیا اخم شده بود. 

م و گفتم: با دوستم... با سهراب عابدی صحبت می کردم. دست و پایم را گم کرد

تکیه داد و گفت: می دانستی که اگر کسی از تو به ماشین شانه به شانه ام  "

خوشش بیاید با اینهمه دوستان مردی که دور خودت جمع کرده ای هرگز جرات 

حبت مثل اینکه با خودم ص، تمدر بین فکر و خیاال "نمی کند به تو نزدیک شود؟ 

به  ،پس تو چطور با اینهمه مردی که دور خودم جمع کرده ام گفتم:می کردم و 

شانه هایش را باال انداخت و  "خاک پدر و مادرت قسم خوردی که دوستم داری؟ 
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و گفت: نمی دانم، شاید آتشی توی دلم به راه انداخته ای که نمی توانم زیبایی 

 را حتی با وجود اینهمه مرد در اطرافت نادیده بگیرم.  وتجذابیت 

برایم  ،که او به من تزریق می کرد یخنده ام گرفت. این حجم از اعتماد به نفس "

 م را کنترل کنمه هایدننمی توانستم خ ،غیرقابل باور بود. با صدای بلند خندیدم

رافم مرا زیبا و جذاب باور کن به جز تو، تا به حال هیچ کدام از مردان اطو گفتم: 

می دانی لقب من در بین مردان اطرافم چیست؟ آنها به من جوجه  .ندیده اند

محکم خیلی  ،اردک زشت می گویند و توی هر بحث و گفت گویی در مورد ازدواج

مرد عاقلی به جوجه اردک زشتی مثل  هیچ که انه مرا متقاعد می کنندقاطعو 

تو از یک سیاره ی دیگر به زمین آمده ای تا مطمئنم که . می شودنمن، نزدیک 

اما او  " ی.زدقشنگ اینقدر حرف های برایم مرا خوشحال کنی. ممنونم که امروز 

پس با کسی بمان که نه تنها نخندید بلکه اخم هایش بیشتر در هم رفت و گفت: 

بیمار  زجوجه اردک زشت از مغزیبایی هایت را می بیند و درک می کند. لقب 

چون  داده اندجوجه اردک زشت  دوستانت به تو لقبا استخراج می شود. آدم ه

مثل من در کنارت احساس  یا نگاه زیبایت را ندیده اند و ،مثل منتا به حال 
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ولی برای چیدن بالهایت  ،آرامش نکرده اند. شاید هم زیبایی هایت را دیده باشند

توانی پرواز می ر عمر نتا آخ ، با این روش تومی نامندتو را جوجه اردک زشت 

، فقط سهراب و حرف هایش برایم تازگی داشتند "کنی و از کنارشان دور شوی. 

اصال نمی توانستم فکر کنم که فربد بودند که مرا جوجه اردک زشت می نامیدند. 

هرچند که تازگی ها به این نتیجه  آنها از روی عمد چنین لقبی به من داده باشند.

رسیده ام که هیچ کاری از فربد بعید نیست اما سهراب از این افکار شیطانی دور 

گفتم: خیال نکنم دوستانم اینقدر نامرد باشند که از روی عمد  با تردیدبود. 

بخواهند اعتماد به نفسم را از بین ببرند. من واقعا خودم هم احساس زیبایی و 

او سری با تاسف برایم تکان داد و گفت: تو واقعا دیوانه  "ی کنم... جذابیت نم

مین چند ساعت هپیش مردی که  ،نبودن ت در مورد زیباهستی که اینقدر راح

خیلی اتفاقی  حاال که صحبت می کنی. ،ابراز عالقه کرده برایت قبل یک دنیا

نیا زیبایی و یک د یستمعیوب ن دوستان عزیزت،مغزش مثل  که همردی پیدا شد

چگونه می  چه کار می کنی؟با او می خواهی  ،بیندمی وجودت را واضح و روشن 

بازهم خنده ام گرفت و گفتم:  " خواهی خیال او را نسبت به دوستانت راحت کنی؟
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و کاری از دستم ، شکه هستم عجیب مرد حرف های این ازهنوز هم من اوال که 

را  خاص مرد از این بهت و شُک در بیایم حتما این یاما اگر روز... بر نمی آید

مجبور می کنم دوستانم را همانقدر که من دوستشان دارم، دوست بدارد و  ترس 

از اینکه دوستی من با آقایان اطرافم ممکن است دردسر ساز بشود را از وجود او 

 پاک می کنم. 

. ی به سراپایم انداختبازهم خشمگین بود؟ خنده روی لبانم ماسید، نگاهاو چرا  "

تالشت را نپذیرد و نخواهد  عجیب مرد اینو گفت: شاید  صورتش را نزدیک آورد

دیوانه  ،بیچاره ین مردشاید ا قبول کند که با فربد و بقیه ی دوستانت کنار بیآید.

ی یک لبخندت باشد و نخواهد کسی به جز خودش خنده هایت را ببیند. شاید 

از این حرف ها حسود و عاشق باشد... آنوقت چه کار  شمرد بخت برگشته، بی این

مرا از این عالقه  و گفتم:عقب خم شدم تا کمی از او فاصله بگیرم  به "می کنی؟ 

آقایانی با شخصیت و تحصیلکرده من همینم که هستم... دوستانم  نترسان چون

ن، در هستند و من تمام لحظات جوانی ام را بدون در نظر گرفتن تفاوت مرد و ز

کنار آنها گذرانده ام. سالم مانده ام و به خودم مطمئنم که حتی اگر دو دوست 
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خدشه باز اتفاقی بین ما نمی افتاد که بخواهد پاکی روح مرا  ،بودند آقادیگرم هم 

 دور هستند.  ،کند. من دوستانم را خوب می شناسم... آنها از افکار زشت و کریه دار

اینهمه جسارت و عاشق کشی را  باز شدند و گفت:اخم هایش با تعجب از هم  "

واقعا می گویی من همینم که هستم؟ حت کجا پنهان کرده بودی که اینقدر را

برای چند لحظه  "ی بدون دوستانت فکر کنی؟ دنیاینمی خواهی حتی یک روز به 

نگاه او که شبیه عالمت سوال شده بود مرا به فکر فرو برد و بعد با اطمینان گفتم: 

به نظر من عشق یعنی شناخت درست از طرف مقابل و درک تمام خصوصیات او... 

مرا از کسانی که هیچ شخص و یا اتفاق تازه ای نمی توانم اجازه بدهم که من 

دوستشان دارم جدا کند. شخصیت من کنار دوستانم شکل گرفته و سال هاست 

م رنگ و نابود بشود اما شاید به مرور زمان دوستی مان ککه با آنها بزرگ شده ام، 

 .مو از نو بساز مانتمام شخصیتم را بکوب نمی خواهمدر حال حاضر 

او هر لحظه بیشتر تعجب می کرد، نگاهش را توی صورتم چرخاند و گفت:  " 

معرفی  منحتی بعد از نامردی های فربد، باز او را به عنوان بهترین دوستت به 

و کششی برای بین من و او ادامه ی این بحث یعنی دعوایی هولناک  "می کنی؟ 
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ری در نظبحث و دعوا نداشتم. باید موضوع را عوض می کردم چون هنوز هیچ 

عقب رفتم و فاصله ام عالقه ی عجیبش نداشتم.  وی کیارش سرمد امورد حرف ه

در مورد  ،دهتم: بهتر است به جای این سوالهای گیج کننفو گرا با او بیشتر کردم 

از معرفی رسمی من به  ،در مورد فربد تحقوقم توضیح بدهی. با جبهه گیری

هم  االخره اوب "فره رفتی. پس حداقل در مورد حقوقم توضیح بده. طخانواده ات 

، به قدری کم می خندید که کوچکترین لبخندش هم برایم مثل معجزه خندید

با صدای بلند  ،خانواده ام معرفی کردمتوی دلم تو را به ، فره نرفتمطو گفت:  بود

شمانم را ریز کردم و چ "ترسانم. بتو را  چون نمی خواستمم نداداین کار را انجام 

آنقدر زیبا  "گفتم: من نمی ترسم. زود باش همین حاال مرا به آنها معرفی کن. 

د. به طرف قبرستان برگشت و با صدای شمی نابود  خندید که تمام خستگی ام می

مرا از رفتنش تا سر حد مرگ ترساند.  ،ند گفت: مامان... بابا... این خانم امروزبل

شود. خوب او را نگاه بفکر کنم دوستش دارم و نمی توانم اجازه بدهم از من دور 

و شما هم مرا تایید کنید که او زیباست و من حق دارم که دوستش داشته  کنید

توی رفتار و  ی کهکند جذابیتباشم. فقط خودش کمی خنگ است و باور نمی 
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مرا اسیر کرده است. روزی چندین بار برایم آرزوی  وج می زند،م اخالق بد اوحتی 

هم دوست دارم و قلبم را می را  شمرگ می کند ولی حتی آرزوی مرگ های

 . ای کاش مادرش زنده بود و اینپر کشیدبرایش  قلب شد و تمام وجودم "لرزاند. 

خنده های دوست داشتنی او را می دید. خیلی ناراحت کننده بود که کیارش 

سریع خندیدم و گفتم:  بخواهد اینجا و توی این قبرستان با مادرش درد ودل کند.

چرا از دعواهایمان به مادرت شکایت می کنی؟ االن پیش خودش فکر می کند که 

ن است به می گیرد. ممکو از من کینه به دل  ممن پسرش را خیلی اذیت می کن

باالخره کیارش  "مرا به عنوان عروسش انتخاب نکند.  خاطر این گله و شکایت

 چرا .اصال حرفی از ازدواج نزدم و گفت: من فقط گفتم دوستت دارم قهقهه زد و

ال فعمن  ،ی؟ مامان حواست باشده اخودت را عروس مادر من فرض کرد سریعا

با اینکه حرف زدن با مرده هایی که عزیزانمان بودند و  "قصد ازدواج ندارم. 

 یاهخنده  ازنمی توانستم من  اماتنهایمان گذاشته بودند، کار دردناکی بود 

م و با صدای بلند گفتم: کیارش دروغ می گوید خانم باشن ، خوشحالکیارش

سرمد... هم در مورد آرزوی مرگ، دروغ می گوید و هم در مورد اینکه من خودم 
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م. باالخره پسرتان حرف زده و باید سر حرفش ه ارا به زور عروس شما فرض کرد

پس من خیلی زود منتظر قدم  ،بماند، او خودش امروز گفت که مرا دوست دارد

سری با تاسف کیارش  "مراسم هستم... باقی جهت خواستگاری و  ،رنجه ی شما

ش افتضاح است و من : مامان تازه خبر نداری که دستپختگفتتکان داد و بلند 

حتی نمی توانم یک لقمه از غذاهایش را بخورم. خواهش می کنم به خواستگاری 

تر گفتم: بازهم سریع و با صدایی بلند "نرو و مرا دچار چنین مصیبتی نکن!  او

یک هنر می  ،دروغ می گوید خانم سرمد... دستپختم عالی است. از هر انگشتم

هیچ  "ریزد. اگر به خواستگاری من نیایید یک عمر حسرت و دریغ می خورید. 

رام باشیم. بابا تراب از امام زاده بیرون آمد و آکدام از ما نمی توانستیم نخندیم و 

دروغ من  د راه انداخته اید؟ کیارش واقعا بهگفت: چه خبرتان است؟ چرا داد و فریا

 عد از؟ می خواستی بینگفتخواستگاری کرده ای و به من ... از این خانم ؟تیفگ

با دیدن قیافه ی متعجب و وحشت زده ی  "بچه دار شدنت به من خبر بدهی؟ 

، که می خواست باباتراب را قانع کند که از من خواستگاری نکرده است کیارش

ی به خدا خواستگار بابا تراب... کیارش ناباورانه گفت: نه .حد شاد شدم ازبیش 
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نکرده ام. ما فقط مسخره بازی در می آوریم. باور کن که من تازه همین امروز به 

باباتراب هم خندید  "این خانم ابراز عالقه کرده ام. خواستگاری و ازدواج کجا بود؟ 

دفعه ی بعد بیآیی و من را برای باید و گفت: امروز و دیروزش به من ربطی ندارد، 

یک جلسه ی معارفه با من و فامیل هم ن ماه خرید عروسی ات ببری. توی همی

 ده.بعروس خانم ترتیب 

کیارش که نمی دانست بخندد یا همه چیز را انکار کند گفت: عروس خانم کجا  " 

باباتراب بی منطق گفت: من کاری به بقیه  "بود باباتراب؟ باور کن که من فقط... 

خندیدم کیارش  متعجببه قدری به قیافه ی  "ی ماجرا ندارم، همین که گفتم. 

تکان دادم و گفتم: خودم مراسم معارفه  یبرای باباتراب دست رمقی برایم نماند.که 

 اینبار ناباورانه به من خیره شد وکیارش  "را ترتیب می دهم و دعوتتان می کنم. 

ا می خواهی مرمی خواهی انتقام تمام بدجنسی هایم را بگیری؟ اینطوری گفت: 

 برایمان دستی تکان داد و خندان هم باباتراب "به زور سر سفره ی عقد بنشانی؟ 

 اوج خوشحالی هم بدهی و سفته هایم را به یاد آوردم و. در به امام زاده برگشت

حاال تا بیشتر از این گرفتارت نکرده ام بگو چرا حقوقم را اینقدر کم  ...گفتم: بله
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و گفت: چون  تمام صورتش را فرا گرفت ،درخشیدنگاهش  "در نظر گرفته ای؟ 

 ،وقت که بتوانم هر بروی. تا تمام شود و از پیش منزود دوست ندارم بدهی ات 

 مبی بهانه ه بفهمم که روزی برسد اگرخودم نگه می دارم.  کناربا بدهی ات تو را 

موشکافانه نگاهش کردم  "هم. می دتمام سفته هایت را پس  ...می مانی پیش من

و گفتم: از کجا معلوم که فریبم نمی دهی؟ چرا می خواهی مرا مثل یک برده 

کنارت نگه داری؟ چرا نمی گذاری بدهی ام را تسویه کنم و بعد با خیال راحت 

 کنارت بمانم؟  خواستاگر دلم 

نمی توانم اجازه بدهم که و من زورگو هستم د و گفت: بور از شادی محو پُ "

خودت تصمیم بگیری. می ترسم که اگر خودت بخواهی تصمیم بگیری فربد را 

مثل همیشه که فربد را انتخاب می کنی. همین  ،انتخاب کنی و تنهایم بگذاری

اگر پای  ،آخرین دعوایمان به من ثابت کرد که حتی توی زیبا ترین لحظاتمان هم

ی گذاری. وقتی فربد را می فربد وسط باشد باز او را انتخاب می کنی و مرا تنها م

 "و من نمی توانم با اینهمه ترس ادامه بدهم. همه چیز را فراموش می کنی بینی 

ای کاش می شد توی تمام لغت نامه های فارسی، مترادف لغت دیوانه را کیارش 
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سرمد بنویسند. سری با تاسف برایش تکان دادم و گفتم: خُب این زندگی چه 

به هیچ عنوان اگر آزاد باشم که وقتی مطمئنی  ؟اشتفایده ای برایت خواهد د

به مرور خنده  "نگه داری؟ با زور و سفته چرا می خواهی مرا  ،ممانمی کنارت ن

گفت: نمی توانم چنین ریسکی بکنم و بدون تو  آهستهاش کم رنگ می شد و 

. کشدمی  برایم بمانم. تعداد اقساطت را بیشتر کرده ام تا ببینم آینده چه نقشه ای

 احساس توبا که فعال کنی. به طور کامل از ذهنت پاک  را فربد هشاید در آیند

نمی دانم در آینده چه اتفاقاتی . مهست از این موضوع راضیو  ممی کننهایی نت

غمگینم و خودخواهی های او  بدهی امصحبت کردن از  "بین من و تو میافتد. 

در واقع مرا تا زمانی گروگان نگه می داری که از چشمت گفتم:  می کرد و بی صدا

 احساسبیافتم. بعد معلوم نیست که چه بالیی سرم خواهد آمد. شاید وقتی که 

مرا به خاطر دیرکرد پرداخت بدهی ام به زندان بیاندازی و نابودم  ،کردیتنهایی ن

 دموجودردی عصبی توی  " کار نامردی و اجحاف در حق من است!کنی. این 

صاف و دست به سینه ایستاد برای شروع دعوا پیچید. او طبق عادت همیشگی اش 

پس اجازه نده که از چشمم بیافتی. کاری کن که همیشه وابسته ات باشم و گفت: 



فالوده زغال اخته    فصل دهم                                                                                                                        

656 
 

از  ،و مثل امروز از یک لحظه بدون تو ماندن سکته کنم. کاری کن که بدون تو

دلم برای خودم سوخت و نبار ای ". و وحشت داشته باشم بترسمبیشتر همه چیز 

ناراحت گفتم: هنوز مرا نشناخته ای آقای سرمد. من نمی توانم به خاطر منافع 

من مثل تو و  ترس از زندگی عادی را به جانت بیاندازم. اذیت کنم و تو را ،خودم

به تو آسیبی برسانم  ،برادر ناتنی ات نامرد نیستم. نمی توانم به خاطر آسایش خودم

را به پای خودم ببندم. پذیرش زندان برایم خیلی راحت تر از  روان توسالمت و 

 تر از این آسیب برسانم. روح زخمی تو بیش به این است که بخواهم

در  پس به من اعتماد کن!را نمی دید چون گفت:  ممثل اینکه غم و ناراحتی " 

تر نمی من حقوقت را بیش واقع چاره ای به جز اعتماد کردن به من نداری چون

 تاهزار تومان بابت حقوقت در نظر می گرفتم فقط کنم. اگر امکان داشت ماهیانه 

برنامه خیلی ا فکر و یاد فربد نمی توانی سفته هایت را پس بگیری. من ببفهمی 

حاال از من  ،تو را به جای بدهی فربد و پدرش داشته باشم توانستم ریزی کردم تا

 عجب گیری افتاده ام! "انتظار نداشته باش که اجازه بدهم راحت از دستم بروی. 

بدترین ظلم دنیا فربد  .استتمام شده فربد  ومی فهمید که دوستی من  ای کاش



فالوده زغال اخته    فصل دهم                                                                                                                        

657 
 

حاال  .و رفت اسیر کرد این مردک دیوانهمرا در میان دستان  که ددر حقم کررا 

ترجیح دادم به  فربد به عنوان یک دوست فکر کنم؟ چگونه می توانم بازهم بهمن 

فربد نگویم چون نمی خواستم بیشتر از این در نگاه او  م باحرفی از قهر کیارش

همیشه طرفدار فربد بودم مسخره ام قبال بیچاره دیده شوم و هر روز بابت اینکه 

توانم در حتی با اینهمه خشمی که نسبت به فربد دارم هنوز نمی  هرچند که. کند

 به این زودی شده و عادتی به نام فربد معادت فربدنگرانی برای  مورد او فکر نکنم،

برای  ،فربدِ کم عقل... است بین ما باقی نمانده رفاقتیاما . نمی شود فراموش

با این زندانی که  هم من شده و نمی توانم او را بکشم.همیشه از دسترس من دور 

به قدری م به روزهای خوش گذشته برگردم. نی تواکیارش برایم ساخته هرگز نم

او هر روز  ،حتی دلم نمی خواست به کیارش نگاه کنم از همه چیز دلزده بودم که

حرف ها و تصمیماتش آزار می داد. مثل اینکه با خودم صحبت  بامرا و هر لحظه 

 سرمد. می کردم گفتم: امیدوارم خیلی زود ترس هایت درمان شوند کیارش

تصمیم می  آنموقع، که افکارت به آرامش رسیدند و توانستی مرا آزاد کنی هروقت

. تا آنروز بهتر است که باز به فربد فکر کنم یا نهدلم می خواهد گیرم که آیا واقعا 
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ادامه و اعصابم من حد و حدود خودم را بدانم و تو هم به آسیب رساندنت به من 

 . یبده

 ، اوبرایش باز کردم تا سوار شودبا عصبانیت را در ماشین از او فاصله گرفتم و  "

و بگویم  کشممی کرد. ای کاش می توانستم سرش فریاد ب نابودآرامشم را تمام 

 ،همین حاال تنهایت می گذارم و می روم در نظر نگیریکه اگر حقوقم را درست 

تنها گذاشتن او نبودم. دلیلش هم این بود که یک بار به دنبالم آمده  اما من آدم

بود و مانع رفتنم شده بود، نمی خواستم از این کار او سوء استفاده کنم و البته 

اگر بخواهم با خودم روراست باشم کنار او ماندن وسوسه ام می کرد. به دنبالم آمد 

حتی اگر الزم قت آزادت نمی کنم. مقابلم ایستاد و گفت: هیچ و اما سوار نشد،

پاک می کنم اما سفته هایت را پس  مغزت برق فشارقوی ازیاد فربد را با باشد 

توی این شرایط بدی که من دارم تو تنها کسی هستی در حال حاضر . نمی دهم

که هر روز دلم می خواهد کنارم بمانی. از این به بعد هر روز صبح، یاد و خاطره 

توی خانه جا بگذار و بعد به سراغ من بیا.  ت، به خصوص فربد رای تمام دوستان

 نفر دیگر شریک باشم. چندمن نمی توانم تو را هر لحظه با 
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تمام تالشم برای حفظ آرامش برباد  ،ش دهانم باز مانده بودیی ااز اینهمه زورگو " 

هنوز اسکنی اختراع می خواهی افکارم را بازرسی کنی؟ چطوری گفتم:  رفت و

چرا می خواهی با نشده که به تو بفهماند من به دوستانم فکر می کنم یا نه. 

زورگویی به تمام خواسته هایت برسی؟ تالش بیهوده نکن چون من از دوستانم 

هر روز چک  را سوراخ کنی و تمام افکارم رادست نمی کشم و حتی اگر مغزم 

دوستی با . می کنمفکر به خصوص فربد و م یواشکی به تمام دوستانهم باز  ،کنی

وانم ولی باز من نمی ت یآید،ب فربد هرچقدر هم که احمقانه و ساده لوحانه به نظر

 کسانی است که من خیلی بیهوده... دوستش دارم.  از آن صرف نظر کنم. فربد جزو

این چه بحث مسخره ای بود که ما می کردیم؟  ریخت.می بازهم اعصابم را بر هم  "

فربد که خودش را توی این دنیای بی سر و ته گم کرده بود و من هم که از او تا 

از فربد دفاع پس چرا کیارش مجبورم می کرد دوباره  ،سر حد مرگ دلخور بودم

کنم؟ به خاطر لجبازی با کیارش حاضر بودم در این لحظه تمام گناهان فربد را 

فکر کردم این حرف هایم باعث می شود  خشم. اما خیلی زود پشیمان شدم وبب

اگر چنین کیارش بازهم دیوانه شود و مرا در طوفانی از خشم و ناسزا نابود کند، 
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چون امروز در کنار این کیارش سرمد  ،نمی توانم از خودم دفاع کنماتفاقی بیافتد 

هم دعوایمان شود. امروز دلم  خوب بود و دلم نمی خواست باخیلی حالم  ،جدید

. خیلی زود از حرف به قعر جهنم تبعید نشومباز می خواست کنار او بمانم و... 

از شدت ترس و اضطراب می خواستم از او عذر خواهی کنم . هایم پشیمان شدم

برای اولین بار او فقط نگاهم می کرد. عصبی و خشمگین نبود، کالفه و بی  اما

حوصله نبود، خندان و پر از تمسخر نبود، حتی مغرورانه، از باال نگاهم نمی کرد. 

با خودش صحبت می کرد  همفقط به من چشم دوخته بود و بعد مثل اینکه او 

... نشنیدم چه گفتی... گفت: گوش هایم توی هوای کوهستانی ناشنوا می شنوند

آنقدر حسود هستم که به خاطر چنین  سوال هم نمی پرسم که چه گفتی چون

حرف هایی نابودت کنم. من می توانم از شدت حسادت تو را به خاک سیاه بنشانم 

خیلی راحت  "و اجازه ندهم که حتی برای یک لحظه به فربد عزیزت فکر کنی. 

بست. هر کسی  محکمنشست و در ماشین را مرا کنار زد و سرجایش توی ماشین 

به غیر از کیارش سرمد امروز به من ابراز عالقه کرده بود حتما از خوشحالی بال 

مرا خیلی می ترساند و حالم  او، ولی زورگویی ها و بی منطقی های ،در میآوردم
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او کوباندم و گفتم: هرقدر  سمترا بد می کرد. با حرص چند ضربه به شیشه ی 

به کاری نکن که من دوباره قید همه چیز را بزنم و  فقط ،داری زور بگودوست 

شیشه را پایین آورد و با لبخندی کم  "زندان را به جان بخرم.  خاطر فرار از تو،

، پس مرا تهدید من است زندانرنگ گفت: تنها زندانی که انتظار تو را می کشد... 

  !نکن

یوانه نشوم. دلم می خواست از شدت ای خدا خودت کمکم کن تا از دست او د "

حرص به زمین و زمان فحش و ناسزا بدهم. اما فقط به پاکوباندن و جیغی خفه 

افتادم. اگر یک  هرفتم پشت فرمان نشستم و به را ،شده توی گلویم قناعت کردم

لحظه ی دیگر به او و حرکاتش فکر می کردم حتما از شدت عصبانیت خودم و او 

بابت اینهمه کار  بی وجدانرا توی دره می انداختم و راحت می شدم. مردک 

 مرا مثال اینگونه تادر نظر بگیرد  م را درست و به اندازهکردن نمی خواست حقوق

ند اام که او و فربد واقعا دست به یکی کرده کنار خودش نگه دارد. مطمئن شده 

طریقی از سر خودشان باز کنند. مردک پررو هر تا بدهی های آقای شکیبا را به 

او خواهد بود... خودم را می  زندانتنها زندان برای من  فتمی گخیلی راحت 
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 واقعا به عصر برده. ومش یاو تبعید نم زندانکشم ولی به خاطر بدهی های فربد به 

به قدری عصبی بودم که سعی کردم نه به او فکر  .داری رونقی تازه بخشیده بود

 عد. فقط می خواستم او را به خانه اش برسانم و ب..فیش حقوقی ام به کنم و نه

او از من انتظار  .دوستانم پناه ببرم. فقط با این فکر آرامش پیدا می کردم پیش

، خبر نداشت که من را خانه جا بگذارماز فردا یاد و خاطره ی دوستانم که داشت 

. هرچند که هر لحظه از زندگیم را با یاد دوستانم می گذرانم و تحمل می کنم

باز نمی توانم این خواسته ی مزخرف او را راحت اما تنها مشکل او با فربد است 

حتما تا االن  می کرد،اگر یک آدم معمولی امروز به من ابراز عالقه  تحمل کنم.

صدبار برایش توضیح می دادم که خیلی وقت است که به فربد به عنوان یک 

است. اما کیارش شده دوست فکر نمی کنم و برایم از صد دشمن خطرناک تر 

سرمد با زورگویی هایش باعث می شد که حالم از تمام ابراز عالقه های مسخره 

 ر کنم. ی دنیا بهم بخورد و فقط به نابود کردن او فک
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 فصل یازدهم

م. حتی گاهی یو فربد را گرفت هر سه نفرمان به نوبت چندین بار شماره ی بهزاد

اوقات یادمان می رفت دو نفر دیگر هم در عین حال مشغول شماره گیری هستند، 

خوشحال می شدیم و جیغ  ند،وقتی خط بهزاد و فربد بوق اِشغال می خورد

خوشحالی می کشیدیم که یعنی باالخره مچ آنها را گرفتیم و حتما در حال مکالمه 

همه  وقتیبچه ها  :گفت سهراب با نگاه عاقل اندر سفیه کهباری هستند، ولی چند

دیگر خوشحال  " !می گیرید، باید هم بوق اشغال بشنویدی آنها را باهم شماره 

با حرص گوشی اش را روی میز انداخت و خسته شد و ماهور  باالخرهنشدیم. 

در چرا  چرا به من خبر نداد که می خواهد برود؟ ؟این بهزاد قلب نداردگفت: 

نمی توانم صدایش را که من به او زنگ می زنم؟ چرا  دسترس نیست و نمی بیند

شیرین گوشی ماهور را  " اصال چرا فربد ، بهزاد مرا با خودش برده است؟ بشنوم؟

چرا  از روی میز برداشت و در حالیکه آنرا بررسی می کرد که نشکسته باشد گفت:

آقای بهزاد خان، مثل ودش برده است؟ را با ختو  به زور بهزاد فکر می کنی فربد

، چطور انتظار داری که به دنبال فربد تا چین نرفته دُم به فربد چسبیده است
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سفری به دور دنیا راه برای به باد دادن زندگی آقای شکیبا  این دو نفر باشد؟

تو چرا تلفن همراهت را پرت می من نمی فهمم که  این وسط حاال .انداخته اند

؟ پول داری که جدیدش را بخری؟ با اینهمه بیچارگی یک هزینه ی ماهور کنی

 دیگر به بدبختی هایمان اضافه نکن. 

مبل انداخت و تمام قامتش را مثل یک یک کودک مچاله وی رماهور خودش را  "

بدون آنکه به من  دبهزاواقعا و گفت: اگر  کرد. به پهنای صورتش اشک می ریخت

گریه اش شدت گرفت، سهراب  "باشد یعنی ... راه افتاده  دنبال فربدچیزی بگوید، 

بلند شو و از  و غصه خوردن،گریه کردن و غم  اینهمه گفت: یعنی تو هم به جای

زندگی ات لذت ببر. ماهور چرا نمی فهمی که بهزاد دیگر به درد تو نمی خورد؟ 

ای یک مرد اگر بر که می گویمقاطعانه این را  ،بهزاد من به عنوان یک هم جنسِ

توی هر شرایطی کنارت می ماند و به  .هرگز تنهایت نمی گذارد ،با ارزش باشی

خاطر تو از همه می گذرد. بهزاد به خاطر فربد خیلی راحت تو را تنها گذاشته 

گریه ی ماهور شدیدتر شد. به قدری توی این چند  "است... این را بفهم ماهور. 

شده بود. بلند شدم و رفتم  استخوانپوست و وقت حرص خورده بود که تمام 
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کنارش روی دسته ی مبل خانه ی عمو نشستم، طوری الغر شده بود که راحت 

، این می شد کل قامت او را با یک دست در آغوش کشید. سرش را بغل کردم

 ناامیدتر می کرد حرصم را در آورد و ،اخالق سهراب که بقیه را در مواقع سختی

 ،به ماهور سخت نگیر. او شریک زندگیش را گم کرده است گفتم: سهراب... اینقدر

شدت گرفت و سهراب کالفه بازهم گریه ی ماهور  "یک کم با او مهربان تر باش. 

اینهمه خود  امادستی به صورتش کشید و گفت: من به ماهور سخت نمی گیرم 

فربد و  معلوم نیستکه اعصابم را به هم می ریزد. االن و توی این لحظه  ،آزاری او

بهزاد سرشان به کدام گند کاری گرم است و توی چین چه کار می کنند، شما 

اینجا نشسته اید و از غم فراق آنها، من و خودتان را روانی می کنید. باور کنید 

 ندارند. هم  این دو نفر حتی ارزش یک قطره اشک شما را

مرا بی ... چرا جانم : بهزادبا خودش نجوا می کرد یماهور با درد و بغض بیشتر "

بخدا من بدون بهزادم می میرم. من  دلتنگم نمی شوی؟ ؟ چراخبر گذاشته ای

حتی نمی دانم بدون بهزاد بروم یا بمانم. اگر بروم کجا بروم و اگر بمانم کجا بمانم؟ 

من دیگر نمی توانم بدون بهزاد ادامه بدهم. دوماه بیشتر است که دائم به خودم 
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به بر می گردد و پشیمان می شود... ولی تا  ، بهزادل کنتحم ماهور می گویم

بلکه مرا کامال از یاد برده و به مسافرت هم رفته  ، او نه تنها پشیمان نشده ،امروز

است. بهزاد خیلی بازیگوش و شیطان است... اگر به من خیانت کند چه کار کنم؟ 

چه کار  ،باشد اگر توی این چند وقت کسی را به جای من توی قلبش راه داده

حتی  ،شیرین به نقطه ای خیره مانده بود و گفت: وقتی بعد از اینهمه سال "کنم؟ 

اینقدر عشقت را نمی شناسی که بفهمی آیا خیانت می کند یا نه، پس این عشق 

به چه دردت می خورد؟ اصال عشق به چه درد ما می خورد؟ وقتی دائم باید به 

او حتی یک ثانیه هم به ما فکر  ...و ران باشیمخون گریه کنیم و نگ ،خاطر معشوق

کرده  خیالی یخودمان را غرق در عشق به حدّینکند، چرا باید عاشق بمانیم؟ ما 

 ایم که نمی فهمیم تمام این کارها، مسخره بازی های کودکانه و پوچ هستند. 

که ماهور هم برای چند لحظه  بودند دردناکبه اندازه ای شیرین  حرف های "

ت از گریه برداشت و به شیرین نگاه کرد. همه ی ما چشم به او دوخته بودیم. دس

این سه نفر به و روز درگیر بدبختی هایم شده بودم که از حال  یقدربه  تازگی ها

کلی غافل مانده بودم و نمی دانستم چه بالیی سرشان آمده است. شیرین به همان 
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از گوشه  بی صدا مانده بود و بعد از چند دقیقه اشک هایش ، خیرهنقطه ی خیالی

ی چشمهای زیبا و کشیده اش روان شدند. ناخودآگاه همه ی ما گرفتاری های 

فربد را فراموش کردیم و باهم به سوی شیرین رفتیم... چون  و خودمان، بهزاد

می شکست. ماهور  بغضش شیرین همیشه از همه ی ما قوی تر بود و خیلی کم

شیرین  حاال ،که تا چند لحظه ی قبل فقط برای خودش و بهزاد اشک می ریخت

گریه های  "سیاوش خوب است؟ حال شده؟  را در آغوش کشید و گفت: چه

ی کرده ضشیرین بیشتر شبیه زجه شدند و گفت: به زور و تهدید، خانواده اش را را

هم ض گفت: خانواده اش ماهور با بغ "ن ببرند. یکه او را به مرکز مراقبت از معلول

 ند؟ ه اراضی شد

 ،شیرین نفس پر از دردی کشید و گفت: آنها را تهدید کرده که اگر او را نبرند "

خودش را می کشد. بیچاره عمه و شوهر عمه ام... چیزی نمانده که دیوانه شوند. 

سهراب زیر لب گفت: من به سیاوش حق  "حال آنها خیلی بدتر از سیاوش است. 

چند سال دیگر می تواند غم و درد پدر او تا می دهم که چنین تصمیمی بگیرد. 

آنها باشد، بیشتر عذابشان و مادرش را تحمل کند؟ هرقدر بیشتر جلوی چشمهای 
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شیرین نگاه گریانش را به  "می دهد. من هم بودم همین تصمیم را می گرفتم. 

برای قلب بیچاره ی من چه  ،جای سیاوش بودیتو سهراب دوخت و گفت: اگر 

سهراب سرش را پایین انداخت و گفت: بازهم مثل سیاوش  "تصمیمی می گرفتی؟ 

هم مثل سیاوش من  هستی، نوز خیلی جوانتصمیم به جدایی می گرفتم. تو ه

شیرین بیشتر شکست و فقط در سکوت  "نمی توانستم جوانی تو را به باد بدهم. 

ش هم عقل از سر هر هایبه گریه اش ادامه داد. به قدری زیبا بود که حتی گریه 

بیننده ای می برد. بی صدا اشک می ریخت و جانم را به درد می آورد. روی سرش 

 ،سکوت دل ربایشسختی به  "دم و گفتم: تو با سیاوش صحبت نکرده ای؟ را بوسی

خانه ای اجاره کنیم و من به  از او خواستم کهو گفت: صحبت کردم و را شکست 

بمانم. به دست و پایش افتادم و قسم خوردم که اصال  شعنوان پرستار در کنار

 خواسته هایم را هک وجودم را احساس نخواهد کرد. ولی امان از دل سنگ او...

نپذیرفت. بازهم مرا با داد و فریاد از خانه بیرون کرد. او گفت که دیگر حتی به من 

گفت دیگر به  ،از شنیدن نام من بد می شودحالش گفت  ،فکر هم نمی کند

م. مرا هم تهدید کرد که اگر یکبار دیگر به سراغش بروم به هر جان روسراغش ن
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د و از شر همه ی ما خالص می شود. اما من... کندنی که شده خودش را می کش

باز گریه ی ماهور  "حتی نمی توانم بدون او نفس بکشم. من بدون او چه کنم؟ 

دلم برای هر دو  "شروع شد و در میان گریه گفت: من بدون بهزادم چه کار کنم؟ 

نفرشان پر کشید. بغض توی گلویم نشست و با غم به سهراب نگاه کردم تا شاید 

با شوخی و خنده جو را عوض کند. او هم نگاهش به من افتاد و با چهره ای که  او

واقعا ناراحت بود گفت: تو هم گریه کن که از این دو نفر عقب نیافتی سبحانی... 

 تو هم با گریه بگو من بدون فربدم چه کار کنم؟ بگو خجالت نکش...

ی می گوید. خیلی نمی فهمیدم مثل همیشه شوخی می کند و یا اینبار جد " 

م فهمیدناراحت بود ولی چون توی هر شرایطی شوخی می کرد، من واقعا نمی 

باید چه عکس العملی نشان بدهم. لبخند محوی به چشم های عسلی رنگ او زدم 

پس چرا حاال از غم دوری او زجه بزنم؟  ،و گفتم: فربد که هیچ وقت برای من نبود

و همه ی ما را به یک اندازه دوست داشت. فربد همیشه با همه ی ما دوست بود 

به جز  من برای از دست دادن فربد روزهاست که غصه می خورم ولی چاره ای

هرگز هم به من قولی برای آینده  .او به دنبال سرنوشتش رفته است ،ندارم تحمل
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لبخند سهراب گرم  "بغض کنم.  ،او های بی معرفتی به خاطرنداده بود که حاال 

از اینکه او در کنارمان مانده خوشحال بودم. با اینکه من همیشه طرفدار خیلی شد، 

مردان الغر و خوش هیکل هستم ولی سهراب تنها مردی بود که من واقعا از 

صورت گرد و گونه های گوشت آلود او خوشم می آمد. مخصوصا چون بینی و لب 

ود. موهای های خوش حالتی داشت اصال گوشت آلود بودن صورتش بد و زشت نب

او را به  ند،که باز هم باعث می شد ندروشن او پر از رنگهای سدری و دودی بود

با محبت نگاهم کرد و گفت: آفرین عنوان تنها مرد مو بور دنیا دوست داشته باشم. 

بعد رو به شیرین گفت: غصه نخور  "دختر خوب که اینهمه عاقل و قوی هستی. 

نوز می گویم بهترین راه برای ادب کردن ... درست می شود. من همشیرین جان

این سیاوش خان قرار ازدواجی مصلحتی است. تو که تا امروز همه ی راه ها را 

امتحان کرده ای و نتیجه نگرفته ای، حاال بهتر است برای یکبار هم شده به حرف 

جواب با این روش شاید  ی،ی راه بیاندازدروغمن گوش بدهی و قرار ازدواجی 

شیرین  و ستم در حقفقط ظلم  ،توی این دنیا .شیرین خیلی مظلوم بود "بگیری. 

. اشک هایش را او همیشه برایم ستودنی بودبی گناه، قلبم را می لرزاند. آرامش 
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پاک کردم و او با همان بغض گفت: اگر سیاوش حتی با ازدواج من هم دست از 

و او به سراغم نیاید چه  این لج بازی هایش برندارد چه کنم؟ اگر تا پای عقد بروم

... این نقش سهراب ماهور گریان تر از شیرین گفت: این کار نشدنی است "کنم؟ 

سیاوش  دلیلی هم برای آزار سیاوش وجود ندارد. بازی کردن ها به ما نیامده است.

سیاوش خودش هم توی این ماجرا قربانی شده  ،که مثل بهزاد بی وفایی نکرده

؟ گناه دارد، دبا این نقشه های مزخرف بیشتر آزار بده و راشیرین ااست، پس چرا 

من هم  "او خودش به اندازه ی کافی درد روحی و جسمی را تحمل می کند. 

نتوانستم ساکت بمانم و گفتم: حق با ماهور است. اگر سیاوش سالم بود و نامزدی 

اوش خودش ولی سی .باید او را با این نقشه ادب می کرد ، شیرینرا به هم می زد

سهراب  "آسیب دیده و بیمار است... حقش نیست که چنین بالیی بر سرش بیاید. 

فقط نگاهش به شیرین بود و گفت: پس شیرین باید دست روی دست بگذارد و 

 تحمل کند؟ 

ماهور که اصال قصد نداشت گریه هایش را پایان بدهد گفت: چاره ای نیست...  "

 ،دوست داری و نمی توانی با یک نفر دیگر باشیشیرین جانم اگر واقعا سیاوش را 
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پس باید همین وضع را تحمل کنی. اگر هم می توانی همه چیز را فراموش کنی 

پس دیگر به سیاوش و دردهایش فکر نکن. برو ازدواج کن و او را برای همیشه 

و از دست هیچ کدام  ندسرعت بارش اشک های شیرین بیشتر شد "فراموش کن. 

مد. صدای شیرین را شنیدم که گفت: مگر مردی به آبرای او بر نمی  از ما کاری

آفریده شده است که من بتوانم با کمک او سیاوش را فراموش  ،خوبی سیاوش من

کنم؟ هر مرد دیگری را که می بینم همه چیز وجودش را با سیاوش مقایسه می 

ه غیر از عطرش را، کشیدگی انگشتانش را، حتی خنده هایش را... من ب .کنم

صدای گریه های ماهور شدت گرفت، عمو از  "سیاوش هیچکس را نمی خواهم. 

توی اتاقش بیرون آمد. او هم ناراحت به نظر می آمد، چند دقیقه ای کنارمان 

همه چیز درست می شود. هرچه  ،ایستاد و گفت: بچه ها اینقدر بی قراری نکنید

طرف حیاط می رفت گفت:  بعد در حالیکه به "بخواهد همان می شود. خدا 

تان ببخشید که به اجبار حرف هایتان را از توی اتاق شنیدم. بچه ها اگر عشق 

 پس ،ی باشد باالخره یک روز معشوق را سر به راه می کند و بر می گرداندحقیق

بعد ها که به سن من می رسید، عشق برایتان تبدیل به  .اینقدر ناراحت نباشید
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د و دلتان برای تک تک این لحظات تنگ خواهد شد. یک خاطره ی زیبا می شو

پیش آقای دکتر رفت.  انم عمو به حیاط رفت و ماهور با خجالت گفت: آبروی "

از اینکه  "ما نمی نشیند؟ اتفاقی افتاده است؟  کنارپرستش چرا عمو جاوید امشب 

من متوجه اوضاع روحی عمویم  اماماهور متوجه ی حال عموجاویدم شده بود 

چه اتفاقی برایش که شرمنده شدم و گفتم: نمی دانم... باید از او بپرسم  ،ودمنب

ماهور باز به در حیاط نگاه کرد و گفت: فکر کنم ما باالخره با اینهمه  "افتاده است. 

روحیه ی آقای دکتر را هم خراب کرده ایم. بنده ی  ،و گرفتاری هایمان ها غصه

ماهور را فوق العاده  "خدا گناه دارد که اسیر یک دسته عاشقِ دیوانه شده است. 

 ک باالیی داشت و به همه ی اطرافیانش عشق می ورزید.رددوست داشتم چون 

دختری به جذابیت او سراغ نداشتم. به قدری حرکاتش ظریف و خاص بودند که 

 ،را تعریف می کرد ماجراییرا در نگاه اول جذب می کرد. وقتی  بیننده ای ره

وقتی می خندید دل هر بیننده ای  د.امکان نداشت که اطرافیانش را مجذوب نکن

، اما مرام و معرفت و مسلک جوانمردانه را می برد. او نهایت کماالت دخترانه بود

به دوستی با او افتخار همیشه  .اش بیشتر از ظاهر ظریف و دخترانه اش جذاب بود
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 ورهما رها کردم و کنار ،. شیرین را که تقریبا گریه اش تمام شده بودمی کردم

گریه ی ماهور کم کرده بود ولی شدت روی زمین نشستیم. ورود عمو کمی از 

من با بهزاد چه کار  ،هنوز ماتم زده نگاهم می کرد و گفت: حاال شما ها بگویید

دید و گفت: من می گویم بیایید همه با هم به یک سفر خوب سهراب خن "کنم؟ 

و خارج از کشور برویم و بعد با عکس هایمان توی فضای مجازی حال بهزاد و فربد 

سریع خوشحال شدم و گفتم: بهترین فکر را کردی سهراب عابدی...  "را بگیریم. 

حوصله بود و شیرین هنوز بی  "عالی است. من که موافقم... شما چطور دخترها؟ 

گفت: چرا شما دو نفر اینقدر خجسته و الکی خوش هستید؟ با کدام پول می 

خواهید به مسافرت خارج از کشور بروید؟ من که حتی پول پرداخت عوارض خروج 

به نی ارا هم ندارم. سهراب اگر خیلی پول داری تا آخر ماه چند صد توماز مملکت 

خریدن نان نگاه کرد و گفت: من پول سهراب با شماتت او را  "قرض بده. من 

تو از من قرض می خواهی؟ هرچه پول داشتم برای این سفر کاری خرج  بعد ندارم،

سی سالگی را رد کرده ایم ولی اوضاع مالی همگی خیلی زشت است که  م.ه اکرد

باز هم به یاد امروز و فیش حقوقی  " مان حتی از ده سال قبل هم بدتر شده است.
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بچه ها امروز  گفتم: هایم افتادم و اینبار من بودم که بغض می کردم وو بیچارگی 

در نظر گرفته برایم فیش حقوقی ام را گرفتم. اگر بگویم که ماهیانه چقدر حقوق 

پنج  از ماهور گفت: فکر نکنم سرمد کم تر "شده، از تعجب شاخ در می آورید. 

س کاری آن شرکت، حقوق به کال .ر گرفته باشدمیلیون تومان حقوق برایت در نظ

این همه خوش  هنمی دانستم ب "درست می گویم؟  کمتر از پنج میلیون نمی آید.

درست حدس زدی، فقط به  نسبتابخندم و یا گریه کنم. بی رمق گفتم: او خیالی 

و شرکتش کمتر از سرمد کالس کاری به باید می گفتی  ،ناجای پنج میلون توم

پانصد هزار تومان در را اورتان می شود که حقوقم . بمی آیدن پنج میلیون ریال

 انههر سه باهم از جا پریدند و شیرین گفت: چی؟ حقوقت ماهی " است؟ نظر گرفته

شاید اشتباه می کنی و او باقی مانده ی حقوق را به پانصد هزار تومان است؟ 

نه اشتباه نمی سرم را روی زانویم گذاشتم و گفتم:  "حساب بدهی می گذارد. 

کنم. توی فیش حقوقی نوشته بود که حقوقم پانصد هزار تومان است و کل آنرا 

ماهور دو دستی روی سرش کوباند و گفت: خدایا این  "بابت بدهی بر می دارند. 

مردک، سرمد را شفا بده. بر چه اساسی برای اینهمه کارهای مختلف و هولناک، 
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عمیق نفس می کشیدم تا من  "فته است؟ چنین حقوق ناچیزی برایت در نظر گر

پیش خودش  تا آخر عمر مرابا این حقوق، می خواهد هم گریه نکنم و گفتم: او 

خواستم برای همیشه از شرکتش  ،نگه دارد. امروز بعد از دیدن فیش حقوقی ام

بیرون بیایم و حتی حاضر بودم که از من شکایت کند و سفته هایم را اجرا بگذارد، 

به دنبالم آمد و خیلی ناگهانی و بدون مقدمه گفت که عاشقم شده و حقوقم اما او 

شروع به سرفه کرد. مثل اینکه  سهراب "را کم در نظر گرفته تا من کنارش بمانم. 

هرکاری کردیم سرفه هایش بند نمی آمد. صورتش  چیزی توی گلویش پریده بود.

لند و عصبی گفت: غلط کرده با صدایی بمثل لبو سرخ شده بود. در میان سرفه ها 

فکر کرده کنیز گرفته و اگر دلش بخواهد می تواند که عاشقت شده، این مردک 

کنیزش را به زور برای خودش ثبت کند؟ این یارو که تا دیروز سایه ی تو را با تیر 

 ؟ هکه عاشقت شد همی زد حاال امروز چه بالیی سرش آمد

رام شد. نمی دانم چه بالیی سرش آمده بود اما مثل اینکه از یک آباالخره کمی  "

گفتم: خیالم که از سالمتی سهراب راحت شد حمله ی خفگی شدید باز گشته بود. 

نمی دانم سهراب، روی برگه ی فیش حقوقی ام استعفایم را نوشتم و به منشی 
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تنهایش  گفتناگهان کیارش دنبالم دوید و  ،بیرون آمدم که از شرکت .اش دادم

خواست مرا به آنها معرفی  ، مینگذارم. حتی مرا تا سرخاک مادر و پدرش هم برد

ه خیال کردم می خواهد همین حاال سهراب با چنان عصبانیتی بلند شد ک "کند. 

شیرین گفت: پرستش این سرمد عقل درست و حسابی به سراغ کیارش برود. 

ز به خون تو تشنه بود حاال چرا با او که تا دیرو ،ندارد؟ سهراب راست می گوید

جلوی سهراب آرام و قرار نداشت و دائم  "؟ ه استعاشقت شد سادهیک استعفای 

باالخره طاقت نیاورد و با خشم گفت: او ما این طرف و آنطرف می رفت. چشمان 

نمی  ،غیرت درست و حسابی نداریم که ما هم ،چون دیده که پرستش تنهاست

می خواهد به خاطر بدهی اش  او .کنیم و سر جایش بنشانیماو را ادب توانیم 

غیرت ما را زیر سوال ببرد. حاال که ما نمی توانیم پولش را پس بدهیم او می 

فرض کند و به راحتی هم  وجودخواهد تا جایی که زورش می رسد ما را بی 

و به پرستش را نگه دارد و هم به ما بخندد. پرستش تو به او نگفتی که اگر از ا

اداره ی کار شکایت کنی می توانی حقوقت را درست کنی؟ ساکت و خوشحال 

با این مسخره بازی ها دلشاد  ؟تو را سر خاک مادر و پدرش ببرد ،ایستادی تا او
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رده... درست تو را به خانواده اش معرفی ک وهم شدی که باالخره یک نفر پیدا شده 

 بر ه ام کند و گفتم: کاری از مناز سهراب توقع نداشتم که ماخذ "؟ می گویم

نمی آمد. اگر او را با شکایت تهدید می کردم او هم راحت می توانست مرا با سفته 

سهراب آرام نشد و گفت: من حرفم این است که چرا وقتی او  "هایم تهدید کند. 

چیزی  ،تا اجازه ندهد که بروی در نظر گرفتهپانصد هزار تومان گفت حقوقت را 

تا تو را به خاک سیاه  پرستش ادبش نکردی؟ این ها همه نقشه استنگفتی و 

در حالیکه خبر ندارد ما اصال برای  .بنشاند و به خیال خودش فربد را آزار بدهد

چرا از خودت در برابر او دفاع من فقط در عجب مانده ام که تو فربد مهم نیستیم. 

نکردی و همراهش تا سر خاک پدر و مادرش رفتی؟ حتما از اینکه باالخره یک 

نزدیک شده ای بال در آوردی و ذوق به ازدواج عاشق پیدا کرده ای و یک قدم 

شدی. درست می گویم؟ پرستش خواهش می کنم این ترشیده بازی ها هم مرگ 

از این مردک عوضی بگیر. اگر تو  نمی توانی  را فراموش کن و حقت را درست

با  "حقت را بگیری من خودم میآیم و حق تو را از حلقوم او بیرون می کشم. 

نتوانستم از خودم  اماه بودم ناراحت شداینکه از طرز بیان عصبی و خشن سهراب 
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من گفتم: دفاع کنم، مثل اینکه می خواستم همه چیز را برای خودم شرح بدهم و 

قعا نمی توانم حقم را از سرمد بگیرم. او خیلی از من قوی تر است. وقتی امروز وا

و روزهای قبل از زیبایی و جذابیتم صحبت می کند دست و پایم را گم می کنم. 

وقتی از ته دل می خندد نمی توانم او را ستایش نکنم. او امروز می گفت بدهی 

د، سهراب من واقعا نمی توانستم آقای شکیبا را پرداخت کرده تا مرا داشته باش

ترشیده بازی ام را سرمد، کیارش  رویایی از زبان حرفهایاین بعد از شنیدن 

معرفی کرد و  توی گورستان به مادرش. وقتی مرا فراموش کنم و ذوق زده نشوم

نتوانستم خوشحال نباشم. حتی دلم برای بیچارگی  ،گفت از رفتن من می ترسد

د و پا به پای او با یلرز ،دنا با چند گور سرد صحبت می کو تنهایی او که سال ه

به او  ، اماکیارش سرمد چه قدرتی دارد منمی دان خاک مادرش صحبت کردم.

می تواند مرا جادو کند و حتی توی اوج عصبانیت زبانم را با نگاه عجیبش راحتی 

شم چون الل کند. فکر نکنم که من هم از این بردگی اجباری چندان نا راضی با

با غم نگاهم را به  "کیارش سرمد زندانبان فوق العاده جذاب و دلنشینی است. 

دلش برایم سوخت. چشمانش برقی از غم و او هم سهراب دوختم. مثل اینکه 
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کنار من و ماهور نشست، موهایم را نوازش  و شیرین آمداینبار  ناراحتی داشتند.

کرد و گفت: حق داری پرستش. من هم با اینکه دیوانه ی سیاوش هستم و حتی 

بازهم نمی  ،زد زاپاسم باشدمناکه قبول می کرد  بدجنس اگر این سهراب عابدی

پرستش توانستم در برابر مرد جذاب و خاصی مثل کیارش سرمد مقاومت کنم. 

نگاه نمی کند و با  خانمی راننده ی سرمد می گفت او به هیچیادت میآید که 

ن سرمد نبودیم که أمی کرد و به نظرش اصال در ش براندازحقارت سراپای ما را 

خیلی راحت  ،زاده ی دور از دسترسیهبخواهیم با او صحبت کنیم؟ وقتی چنین ش

مان را  مطمئن باش که دل و دین ،از عشقش توی گوش هر کدام از ما نجوا کند

 "می دهیم. الزم نیست زیاد به خودت سخت بگیری رفیق. بر باد برش در برا

بهزاد را سریعا  ،اگر به جای پرستش بودم نخندید و گفت: م باالخرهماهور هم 

ه ی جهان می رفتم و یک طبا کیارش سرمد به دور ترین نق فراموش می کردم و

حیف است که چنین جوان برازنده ای مجرد بماند. عمر از زندگیم لذت می بردم. 

من چقدر بیچاره ام گفت: با حالتی گرفته مقابلم روی زمین نشست و  سهراب "

با کوچک ترین حرکتی  وام  افتادهشوهر ندیده که گیر اینهمه دختر ترشیده ی 
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دل و ایمانشان بر باد می رود. خواهش می کنم با این حرف  سرمد از طرف کیارش

ها.  خانمشست وشو ندهید. او حق ندارد درگیر کیارش بشود  ،مغز پرستش مرا ها

عاشق به حرف این ترشیده های اطرافت گوش نده و پرستش خواهش می کنم 

کسی نشو. تا وقتی که فربد کنارت بود هر لحظه آرزو می کردم که عاشق او نشوی 

مثل از رقیب سرسختی مرا  ،و احساسات فربد یک طرفه باشد. حاال که فربد نیست

 نترسان.  رتری دارد،من ب نسبت به کیارش سرمد که از هر لحاظ 

سهراب آرزو می کرد که احساسات فربد یک طرفه باشد... با تعجب به سهراب  "

فربد مرا دوست داشت که می گویی آرزو می کردی مگر نگاه کردم و گفتم: 

سهراب هول شد و گفت: تو چرا  "احساسات فربد نسبت به من یک طرفه باشد؟ 

حرف های زیبای مرا نشنیدی و فقط تنها جمله ای که در مورد فربد  هیچکدام از

 ماهور خندید و گفت: چون مشکوک صحبت می کنی سهراب "گفتم را شنیدی؟ 

نفر با نا امیدی نگاه دو ما سهراب به  ". واقعا فربد، پرستش را دوست داشت؟ خان

برایتان متاسفم که اینقدر بیچاره ی این فربد کاله بردار هستید  خیلیکرد و گفت: 

و هرچه من می گویم شما دچار اشتباه می شوید و فقط به فربد نارفیق فکر می 
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شیرین گفت: خُب تو درست صحبت کن و نگذار ما دچار اشتباه شویم.  "کنید. 

بعد در حالیکه با قهر از ما روی بر می گرداند گفت:  سهراب کمی فکر کرد و "

 "دست از سرم بردارید.  ،دمکر صحبتاصال من غلط کردم که با شما دیوانه ها 

کمی به او نزدیک شدم و گفتم: سهراب سعی نکن با شلوغ بازی روی حرفت 

 " سرپوش بگذاری... فقط یک کلمه جواب ما را بده. فربد مرا دوست داشت؟

هر کی  ...صاف و مستقیم توی چشم هایم نگاه کرد و گفت: نه غلط کردهسهراب 

از روی جنازه من رد شود. این را به  باید اولبخواهد تو را دوست داشته باشد 

برای  را کیارش سرمدی که همه با هم وقتی نامش را می شنوید گریه و زاری تان

 هم بگو. ،زستجمثل یک معبرایتان مردانتان فراموش می کنید و عشق او 

بعد با قهر پشتش را به ما کرد و نشست. باز نا امید شدم، چرا دائم فکر می  " 

کردم باید عالقه ای بین من و فربد بوده باشد؟ اما شیرین بی خیال سهراب نشد 

و از پشت به شانه اش زد و گفت: برگرد و ما را نگاه کن. سهراب عابدی این حرف 

. تو چرا ندگویی جدی و شوخی آن مشخص نیست هایی که امشب به پرستش می

آرزو می کردی پرستش عاشق فربد نشود؟ چرا فکر می کنی کیارش سرمد رقیب 
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د؟ و در آخر چرا هرکس بخواهد پرستش را داشته باشد وشت می سرسختی برای

و با تردید  سهراب دوباره به طرف ما برگشت "باید از روی جنازه ی تو رد شود؟ 

از  بعد به من چشم دوخت. مثل اینکه می خواست چیزی بگوید اما شک داشت.

گفت: دلیل تمام حرف هایم فقط به خودم  سرش را پایین انداخت و چند دقیقه

 ". می زنممربوط است و برای هیچ کدامتان نمی گویم که چرا این حرف ها را 

پرستش تو هم از همین  اینطور شد، حاال که ماهور ادای سهراب را درآورد و گفت:

 "چه کسی می خواهد جلویت را بگیرد...  فردا عاشق کیارش سرمد شو تا ببینیم

م ا سهراب خواست جواب ماهور را بدهد اما دستم را به معنی سکوت روی بینی

تکلیف این سهراب گذاشتم و گفتم: لطفا دعوا نکنید بچه های پنج ساله ی من. 

ما  ،شه داداش گل من بوده و هست. دست از سر او برداریدمشخص است، او همی

د کیارش هم... با رهیچوقت به ازدواج با هم فکر نکرده ایم و نخواهیم کرد. در مو

او  گرفتار واینکه عالقه مند شدن به او درست مثل خواب و خیال و جادو است 

ناخودآگاه به سمت ، اما بازهم کنددم دنیا می شدن مرا تبدیل به بدبخت ترین آ

ر از غم و اندوهی عجیب است که مرا سخت می ترساند. پاو  او کشیده می شوم.
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گلدانی که  سازنده یشبیه روزی کیارش از من هم  هر وقت که خیال می کنم

 قلبمعبور خواهد کرد، راضی و خرسند  ،شکسته اش را به هم چسبانده ام تقطعا

دلم می  ،مرا ندار ن عشق هولناکیچنی ترامی لرزد. من طاقت اس از وحشت

، اما با تمام این ترس ها همیشه عاشقانه دوستم داشته باشد.خواهد طرف مقابلم 

کیارش قوی بمانم و دلم  و غریب نمی توانم در برابر محبت های عجیب باز هم

مرا به سرزمین جادو و  او، نلرزد. هر چند وقت یکبار حرکات پر از لطف و محبت

. دیگر بدی هایش ندمهربان بود یکه پر از شهزاده هایمی برد کی رویاهای کود

جنگم تا می خیلی با خودم  ،ند. وقتی با محبت نگاهم می کندنتوی ذوقم نمی ز

دلم نمی خواهد مثل سازنده ی گلدان  اصال ، چونبتوانم در برابرش مقاومت کنم

 دور انداخته بشوم.  ،شکسته

حس خوبی  ،مدشمی درگیر کیارش  روز بیشترهر  هدلم گرفت، واقعا از اینک "

آورده از خانه ی کیارش را ش قطعاتکه  افتاد نگاهم به گلدان شکسته ای نداشتم.

با دقت به را ها آن توانستم باالخره تالش کردم تا مداوم و پیگیر چند وقت .بودم

 ماا ،چسبانم. خیلی از قسمت هایش کامال از بین رفته و قابل ترمیم نبودندبهم 



فالوده زغال اخته                                 فصل یازدهم                                                                                        

685 
 

کیارش . به رُخ می کشیدجذابیت خسروی افسانه ای را خیلی دقیق و کامل  هنوز

چون می گفت خودش  ،از شکستن چنین اثر هنری خوشحال بود و جریمه ام نکرد

دان و صاحبش لیک دنیا سوال در مورد این گ است. توانایی شکستن آنرا نداشته

دوست داشته این گلدان را  فکرم را مشغول می کرد. اینکه کیارش چقدر صاحب 

؟ به این دختر رویا پرداز و هنرمند هم وعده ی معرفی و تا کجا با او پیشرفته بود

؟ نمی ددار شدوست دبه خانواده اش را داده بود؟ به او هم گفته بود که فکر می کن

کردم. او حتما خیلی می اهل شهر نیس حسادت  و دانم چرا به دخترک فرانسوی

وسواس های عجیب کیارش را کنار بزند و روح آسیب دیده ی او  راحت توانسته

را نوازش کند. کاری که برای من به سختی تیشه به کوه زدن بود. فکر نکنم هرگز 

جرات داشته باشم به کیارش نزدیک شوم و در میان بغض و خشم های ویران 

و رفت گلدان  کننده اش او را آرام کنم... سهراب با حرکتی تند از مقابلم برخاست

برداشت و برد پشت یکی  ،نرا سرهم کرده بودمآکه با یک دنیا چسب شکسته را 

از مبل ها پنهان کرد و با خشمی که امشب خیلی زود به زود به سراغش می آمد 

 نگاه های پر از تاسف و آتشین به من کرد.شروع به ، و از او فوق العاده بعید بود
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دل کردن  خشمگین نمی شد، برایم مثل درد سهراب چون هیچ وقتبا حرف زدن 

همان نگاه هایی که هر ثانیه بیشتر اینبار با  . امابا شیرین و ماهور پر از آرامش بود

دیگر هیچوقت این پرستش و گفت: برگشت و مقابلم نشست  ندخشمگین می شد

م که توی خانه شتهمین یک مصیبت را کم دافقط گلدان شکسته را نخواهی دید. 

هر  بیافتی و نگاه کردن به این گلدان شکسته ی زشت به یاد کیارش سرمد باهم 

لحظه بیشتر عاشق او بشوی. من همین امشب این گلدان لعنتی را سر به نیست 

آفرین به کیارش سرمد که یک قدم از برادر ناتنی روباه صفتش جلوتر  .خواهم کرد

مر راز دلش را نگوید و مثل فربد کودن و خرفت نیست که یک عاو است. حداقل 

سریع  ماهور ". ..در آخر هم به قدری این راز به او فشار بیاورد که دیوانه شود

حرف او را قطع کرد و گفت: از چه رازی حرف می زنی سهراب؟ فربد کدام رازش 

حاال اگر  ؟تو چرا امشب اینقدر عصبی برخورد می کنیرا یک عمر نگفته است؟ 

می به تو چه آسیبی  ،ین گلدان به یاد کیارش بیافتدپرستش هر روز با دیدن ا

ماهور من عصبی نیستم و اگر می گویم پرستش سهراب بی حوصله گفت:  "رسد؟ 

او در گیر  دنمی خواهدلم چون  ،نباید به این گلدان زشت و شکسته نگاه کند
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اگر قابل گفتن بود که خودش می گفت، هم .. راز فربد همین. .کیارش سرمد بشود

در حال حاضر کنم؟ من  تر خودم را بدبخت ون چرا باید حرف دل او را بزنم م

کاری به فربد ندارم... من می گویم چرا سرمد عالوه بر سفته بگیر بودن، از  اصال

استفاده می کند؟ او حق ندارد سوء غفلت آدم های نادانی مثل من و فربد هم 

او می خواهد به ما  اضافه کند. اش چاشنی عشق را هم به چهارصد میلیون بدهی

اگر  .ثابت کند که آدم های بی پول، باید عشق و شرف و غیرت را فراموش کنند

 که چهارصد میلیون سفته گرفته بودم و او را مجبور می کردم ،من از یک دختر

هر روز خانه ام را تمیز کند و راننده و آشپزم باشد، هیچ وقت نمی توانستم به 

گناه دارد...  او هم که او را با عشق گول بزنم، چون فکر می کردم کهخودم اجازه بد

خدشه دار هم  اپس من نباید احساس او ر ،این دختر که از نظر مالی ضرر کرده

 کنم. 

حرکات  توانستم سکوت کنم و گفتم: اما سهراب... خیال نکنمننمی دانم چرا  "

د، او با من مثل یک فرشته ی زیبا رفتار می کنخدشه دار  را احساسم کیارش

فقط  ،هم اعتماد به نفس من. بارها گفت که جذابیت های مرا می بیندامروز کند. 
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از زیبایی هایم می گوید و من تا به حال  اچون دائم .درمان می شوددر کنار او 

در ضمن او هم در کنار من  .ماچنین حرف های زیبایی از زبان هیچکس نشنیده 

مثل یک پسربچه ی بی گناه، به آرامش می رسد... این بازی برای هر دو نفرمان 

گفت: تو همیشه زیبا بوده ای. اگر تو شیرین صورتم را بوسید و  " سودمند است.

م. به حرف های ترینعزیز ت نمی ماندیمکنارآدم جذابی نبودی که ما اینهمه سال 

بمان که اینهمه عشق و عالقه به  این سهراب دیوانه هم گوش نده و در کنار کسی

سهراب  " پایت می ریزد و با حرف های با محبتش حالت را خوب می کند.

حتی افکارتان هم  ،پوزخندی زد و گفت: واقعا که همگی با هم ترشیده شده اید

نمی فهمید که تمام آقایان توی برخورد های  چرابوی ترشیدگی و کپک می دهد. 

این یک شیوه  ؟و بی جهت از زیبایی آنها تعریف می کنند بی خود ،اول با خانم ها

ترشیده شده اید که متوجه  یقدربه اغفال خانم هاست و شما  ، برایی قدیمی

واقعا برای  .دویشمی ی چنین فریب و نیرنگ واضحی از جانب کیارش سرمد ن

 حرف های سهراب " را اطرافم تحمل کنم. ها ترشیده خودم متاسفم که باید شما

همین  فقط فرصت می دادی سهراب ای کاشگفتم:  م کردند و مایوسانهنا امید



فالوده زغال اخته                                 فصل یازدهم                                                                                        

689 
 

هستم که کیارش ی زیبا اندازه ام که واقعا به نامشب با این دلخوشی زندگی ک

. او امروز برایم رفیقخیلی ناامیدم کردی  ند.از من تعریف ک ،دست نیافتنی سرمدِ

تمام نفرتش را از  علت حتی ،دل کرد و از گذشته اش تعریف کرد یک دنیا درد

مکر و حیله  ،دلهای او هم درد به نظر تو دلیل تمام .گفتخانواده ی سرمد برایم 

سهراب بدون وقت تلف کردن گفت: بله. تمام حرکات او دروغ و  "بوده است؟ 

از فربد و نفرتش می گوید تا تو را فقط برای خودش داشته برایت فریب است. 

در واقع می خواهد تنها رقیبش را  .طره ی فربد را پاک کندباشد و تمام یاد و خا

پرستش دردسر ساز، اجازه نده از میدان به در کند و خیال خودش را راحت کند. 

تو یکبار اسیر او  .که کیارش با فریب و زبان بازی های الکی بازهم زندانی ات کند

شیرین و  "که...  باور کنشده ای پس فرصت دوباره نابود کردنت را به او نده. 

به طرف سهراب را هرچه کوسن روی مبل های اطرافمان بود  ،ماهور هردو با هم

را قطع کردند و ماهور با حرص گفت: سهراب ساکت شو.  و حرفش پرت کردند

 افکارت چون یده شده ایتو بیشتر از همه ی ما ترش ،ما ترشیده نیستیماوال که 

مثل زن های بیکاری که توی کوچه سبزی اند که خیلی راحت  کپک زده به قدری
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تو از کجا می دوما . قضاوت می کنیپاک می کنند در مورد احساسات دیگران 

خیلی شاید هم  ؟ا داردرپرستش و زندانی کردن دانی که کیارش قصد فریب دادن 

شده باشد. اصال به تو چه ربطی دارد که  ،عاشق پرستش ما واقعی و بدون فریب

دلش بخواهد بی  پرستشپرستش فریب کیارش سرمد را می خورد یا نه. شاید 

 "به تو چه ربطی دارد؟ عالقه این دو نفر حرکت بایستد تا کیارش فریبش بدهد. 

بالیی امشب شیرین سعی می کرد گوش های مرا بگیرد و گفت: پرستش به خدا 

وانه آمده است. به حرف هایش گوش نده. خوش بختی ات فقط سر این سهراب دی

تحقق می یابد. اینطور که امشب سهراب سنگ  ،از کیارش سرمد مهربان یبا دلبر

مثل اینکه می خواهد کیارش سرمد را با تمام ثروتش از  ...تو را به سینه می زند

بدون اینکه مال و اموالی داشته باشد از تو  هم بعد ،ت بیاندازدهای چشم

خانه ی آقای دکتر ببرد و یک  دستت را بگیرد و به زیر زمین وخواستگاری کند 

خطرناک  توبرای  سهراب عمر بیچاره ات کند. در حال حاضر فقط مکر و حیله ی

 دمی خواهبلکه  تر از همه ی ماست و بی پول نه تنها او چون ،پرستش است

 . ددور کن تواز  هم را سرمد پولداری مثل کیارش خواستگار
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فقط به ما سه نفر نگاه  و او خلع سالح شده بود ،با تعجب به سهراب نگاه کردم "

ست می گوید؟ سهراب تو امی کرد و هیچ حرفی نمی زد. با تردید گفتم: شیرین ر

آغاز سوال تاریخی پرستش بازهم این ماهور خندید و گفت:  "مرا دوست داری؟ 

حاال  و و جواب درستی نمی گرفت شد. سال ها این سوال را از فربد می پرسید

این سوال را بشنویم. ، باقی عمرمان هم که باعث شد خان حرکات مشکوک سهراب

سهراب عابدی آیا بنده وکیلم که از طرف پرستش سبحانی از شما بپرسم که 

رای همیشه به این سوال خواهش می کنم یکبار ب؟ یا نه ایشان را دوست دارید

 راحت کن.  آناز شر شنیدن مکرر  ما را جواب بده و

به با نگاهی عجیب سهراب صورتش را  ،شوخی هایمان ناگهان جدی شدند "

اما  ،نفسم بند آمدبا چنان محبتی به من چشم دوخت که صورتم نزدیک کرد. 

 سهراب بدون نفس کشیدن و مننداشتم.  از او و نگاه تازه اش هیچ راهی برای فرار

برای اولین بار بود که  .حتی جرات نداشتم پلک بزنم، به هم نگاه می کردیم فقط

دائم به خودم هشدار می دادم که  ،سر می زدسهراب  از چنین حرکات عجیبی

سهراب هیچوقت دوستی زیبای مان را دچار عشق و عالقه نمی کند. ما بهترین 
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چشمانش تمام صورتم حرکات او را نمی فهمیدم. دوستان هم بودیم و دلیل این 

را سوزاند و آهسته گفت: اگر دوستت داشته باشم حاضری همه را فراموش کنی 

در کنار کیارش سرمد را  ،حاضری زندگی بی دغدغه و زیبا و با من ازدواج کنی؟

بهترین دوستت فربد  به خاطر من، فراموش کنی و مرا انتخاب کنی؟ حاضری

 ت هدیه بیاورد،ثرو وت برای سر به کوه و دشت و بیابان گذاشته تا کهرا  شکیبا

فراموش کنی و مرا انتخاب کنی؟ حاضری کنار من توی همین زیرزمین خانه ی 

  عمویت زندگی کنی؟

چنین حرف هایی از سهراب همیشه بود که چنین حرف هایی می زد؟  سهراب "

نفس بکشم ت تعجب یادم رفته به خودم آمدم و دیدم از شدشوخ من بعید بود. 

از شدت بی هوایی بمیرم. اما صورت سهراب به قدری نزدیک که و چیزی نمانده 

عمیق بکشم و هوا را ببلعم. با دقت بیشتری  یصورتم بود که نمی توانستم نفس های

اما چنین چیزی توی  ،به سهراب نگاه کردم تا لبخند پر از تمسخرش را ببینم

بعد از سی سال که هیچکس  ؟امروز چه بالیی سرم آمده بود .بودصورتش ن

در معرض همین امروز چگونه ممکن بود که  ،کوچکترین نگاهی به من نمی کرد
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سعی کردم افکارم را متمرکز کنم و به  ؟رمیگبقرار ی ناگهانی اینهمه ابراز عالقه 

می کنی تو واقعا فکر  درست می گویم؟ زحمت خندیدم و گفتم: شوخی می کنی؟

رفته تا برای من ثروت هدیه بیاورد؟ سخت کیارش با من ازدواج می کند و یا فربد 

تو هم  پسچون هیچ کدام از این اتفاق ها نمیافتد. سهراب جانم، در اشتباهی 

الزم نیست برای باالبردن سطح اعتماد به نفس من از این مسخره بازی ها در 

کنار سهرابی  و برای اولین بار در کرد میداغ را  هنوز نگاهش صورتم "بیاوری. 

از او و نگاه  .معذب شدم ،یمبودکه همیشه فکر می کردیم یک روح در دو بدن 

م. او بریده بریده گفت: اگر جدی بگویم چه کار یدخجالت کش شداغ و جستجوگر

ی کالس از روزی که تو ...جان و دلم سبحانی دوستت دارمخیلی من  ...می کنی؟

دیوانه وار از تو و دیگر دخترهای کالس خجالت نکشم که گفتی  و کنارم نشستی

برای دیدن خنده هایت جانم را هم می دهم. من یک عمر است که عاشقت شدم. 

روی عشق بی نهایتم نسبت به تو سرپوش گذاشته ام تا شاید  بر ده سال است که

ده سال است  .یک ذره اوضاعم بهتر شود و بتوانم برایت از قلب در به درم بگویم

ازدواج نکنی و یا عاشق کسی  توتا  که هر روز و هر ثانیه به خدا التماس می کنم
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من بتوانم دنیا را به پاهایت بریزم. ده سال است که اجازه نداده ام از  ونشوی 

جلوی چشمانم دور شوی تا شاید روزی از راه برسد که من بتوانم با افتخار تو را 

از عمویت خواستگاری کنم. اما حیف که هیچوقت خودم را الیق ابراز عالقه به تو 

و می گویم که عاشقانه برایت  ندیدم، امشب هم که می بینی مقابلت نشسته ام

جان می دهم فقط به این خاطر است که توان مبارزه با کیارش سرمد را ندارم. 

از اوضاع مالی من خبر  که خودت ،من نمی توانم مثل او تو را خوشبخت کنم

قدم داری، آه در بساط ندارم اما اگر مرا دوست داشته باشی قسم می خورم که 

تو هم مرا بگو که پرستش ذارم و جانم را فدایت کنم... گبرا روی چشمانم  هایت

  ... خواهش می کنم.دوست داری

و صدایش چندین بار توی گوش هایم  ندسهراب توی مغزم اکو می شد جمالت "

من  عاشق دیوانه وار ،روز اول توی کالس. او از ندخش می شدپدوباره و دوباره 

مسخره بازی در نمی  پس چرا یادم داده بود که داداش گلش باشم؟ ؟شده بود

آورد، جدی و با محبت چشم به دهانم دوخته بود تا جوابم را بشنود. سهراب 

؟ من می دیدم بود که کابوسیاین چه  .نزدیک ترین و صمیمی ترین دوستم بود
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... فشاری دیگر نتوانستم این جو عجیب و غریب را بین خودم و سهراب تحمل کنم

ناخودآگاه خنده  ،باعث شد ندبه اعصاب و روانم وارد می کرداو و حرف هایش که 

پیشانی  ،شدمی جاری چشمانم از و در حالیکه از شدت خنده اشک  بگیردام 

سهراب را با دو انگشتم عقب زدم و گفتم: برو بچه جان... مرا مسخره نکن. برو پی 

کارت، نمی توانی از حرکات من در برابر این ابراز عالقه ی مسخره، سوژه درست 

تو فکر می کنی ترشیده که آنقدر هم  من کنی و تا آخر عمرت به آن بخندی.

دیوانه جانم. این حرف ها را از کجا  مور کننیستم که این مسخره بازی هایت را با

ی؟ تمام طول سفرت داشتی برنامه ریزی می کردی که چطوری مرا سر ه اآورد

اگر قرار بر مسخره بازی است پس من هم خیلی واضح و روشن کار بگذاری؟ 

دوست نداشته به عنوان همسرم هیچ وقت تو را  کهگویم می دهم و می جوابت را 

اگر همین االن قلبم را باز کنم می بینی که  چون تو برادر و خانواده ام هستی. ،ام

 تو بعد از عمو جاویدم تنها محرم این دل من هستی سهراب جانم. 

اما او نمی خندید. دو انگشتم را از روی پیشانی اش کنار زد و جدی گفت: اما  "

ادر محرمت باشم، من من نمی خواهم برادرت باشم... من نمی خواهم مثل یک بر
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می خواهم شوهرت باشم. پرستش بگو که تو هم مرا دوست داری و قبولم می 

 کردممی با دقت به او نگاه  این ماجرا را نمی فهمیدم. ، منواقعی یاجدی  "کنی. 

اصال نمی خندید. چه بالیی سرش  اما بازهم متوجه ی احساسات او نمی شدم،

دیوانه شده ای سهراب؟ چرا از مسخره کردن من  آمده بود؟ باز با خنده گفتم: تو

من فریب تو را نمی خورم و حاال که خیلی  برایت متاسفم چون ...لذت می بری؟

دلم نمی اصال می گویم که  بدون شوخی سرکار گذاشته ای، من هم مرا جدی 

تو خواهد تو شوهرم باشی. من عاشقانه دوستت دارم اما نه به عنوان شوهر... 

 دمی خواه دلم من اما ،ستی و من تمام اخالقیات تو را از حفظ هستمدوستم ه

دوست داشته باشم که برایم یک دنیا شگفتی و اخالقیات به عنوان شوهر کسی را 

این حرف هایت تمام  مطمئن بودم که یک در صداگر . به همراه داشته باشدتازه 

 من ...دیوانه جانمخیلی محکم در جوابت می گفتم که  ، من همیویگ می جدیرا 

ازدواج نخواهم کرد، حتی اگر آخرین و تنها مرد روی زمین باشی. تو تو  اب هرگز

تمام زیر و بم اخالقیات حتی از برادر نداشته ام هم بیشتر به من محرم هستی و 

، به همین خاطر به هیچ عنوان من و تو به درد ازدواج نمی خوریم مرا می شناسی
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توانیم با نقطه ضعف هایی که از هم داریم زندگی را به کام چون هر لحظه می 

 "؟ سهراب دیوانه شده ایتو برای هزارمین بار می پرسم، . یکدیگر تلخ کنیم

صدایش را  ،عضالت چهره اش هر لحظه بیشتر به طرف پایین کشیده می شدند

شقت دیوانه نشده ام... فقط همیشه عانه چاهی عمیق شنیدم که گفت:  انتهایاز 

ما با هم بزرگ شده ایم، پس چه اشکالی دارد که خیلی خوب همدیگر را  م.ه ابود

 می شناسیم. اتفاقا این مسئله، بزرگترین نقطه ی مثبت رابطه ی ما خواهد بود.

خیلی برای آخرین بار می گویم من واقعا دلم نمی خواهد برادرت باشم چون 

 بختت می کنم. خوشقول می دهم که دوستت دارم. با من بمان، 

باز خنده ام گرفت، نمی دانم چرا اینقدر این بازی را ادامه می داد. ما همیشه با  "

هم از این شوخی ها می کردیم و از یک جایی به بعد او عصبانی می شد و می 

و لیاقت او را ندارم. اما نمی دانم چرا امشب دست از این  هستمگفت که بد سلیقه 

می گفتم که مرد ایده های مان من بارها توی شوخی ت. بازی مسخره بر نمی داش

. دنمی خواست به حرف هایم بخندسهراب اما امشب  ،آل من اصال شبیه او نیست

چند ضربه به شانه اش زدم و گفتم: عابدی گلم دست از سر من بردار، بیا باهم 
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بخندیم. من هم برای آخرین بار می گویم که تو همه ی  همبخندیم نه اینکه به 

تو را به  ...اما ،زندگی من هستی و بی تو من تنهاترین آدم روی زمین می شوم

هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی برای ازدواج نمی خواهم. تو همین که کنارم 

 و لطفی به حال مان کند هم داخشاید بمانی و دوستم باشی برایم کافی است. 

با ثروت بیکران او برای همگی مان زندگی  ، بعدبا کیارش سرمد ازدواج کنم من

یک نفر ما  ومطمئنم که تو برادر دوقلوی من هستی  سازم. منمی  و رویایی زیبا

بهترین چون من بی نهایت دوستت دارم  .را توی بیمارستان از هم جدا کرده است

گفت: پس یعنی شانس من رانه ناباوغمگین شدند و چشم های سهراب  " دوستم.

او خندیدم و گفتم:  حرفاز ته دل به این  "برای ازدواج با تو صفر در صد است؟ 

صفر است. شانست چرا اینقدر جدی نقش بازی می کنی سهراب؟ معلوم است که 

تو محال ترین امکان من برای ازدواج هستی دوست قشنگم. من اصال دلم نمی 

 خواهد با تو ازدواج کنم. 

با چنان غمی  و ناباوری داشت. حالتی مثل شوک .نپلک زدبه تند  کرد شروع "

. تا به حال چشمان او را تا به این حد غمگین خنده ام خشکید نگاهم می کرد که
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 شانه اش زدم و ناباورانه گفتم: چهبه ندیده بودم که اشک درون آنها موج بزند. 

هنوز نگاهم  رتش پر از ناراحتی بود،اما او جوابم را نداد فقط صو "شده سهراب؟ 

. حسی توی چشمانش بود کالفه اش کرده بود بزرگ میکرد اما مثل اینکه دردی

 سهراب گفتم: ، شانه اش را بیشتر تکان دادم و با وحشتدانلرزمی را م بلقکه 

دیر شده بود. چون  عکس العملیبرای هر  حیف کهاما  " ؟جدی بودند تحرف های

شد، گلدان دستی به چشمانش کشید و بلند  ،سهراب با حرکتی تند و سریع

وقتی برداشت و بدون کوچکترین حرفی گذاشت و رفت. از پشت مبل شکسته را 

تازه اضطراب به جانم افتاد. اضطراب  ،بستمحکم خانه را پشت سرش شیشه ای در 

. صدای ماهور بیشتر مرا تنم را لرزاندمثل دردی سوزنده  ،از دست دادن سهراب

 " !؟ او از این کارهای عجیب نمی کردترساند و گفت: چه بالیی سر سهراب آمده

پرستش فکر کنم سهراب  ...چه بالیی سرش آمده که توضیح دادشیرین گفت: او 

پرستش تو که  .حالش را گرفتی خیلی بداما تو  ...جدی گفت که دوستت دارد

همیشه شوخ و خوشحال است ما سهراب را می شناسی، او با اینکه بهتر از همه ی 

 اما وقتی که قهر می کند دیگر راهی برای آشتی نمی گذارد. 
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از ترس از دست دادن دوستی و محبت و خنده های سهراب جانم را فرا گرفت.  "

هجوم بردم. سهراب جدی می گفت که مرا دوست  حیاططرف و به  جا پریدم

من و سهراب همیشه با هم از این شوخی ها می کردیم. من همیشه به او دارد؟ 

می گفتم که به عنوان همسر دوستش ندارم، او هم همیشه با شوخی جوابم را می 

پاره ی تنم بود و از برادر به نبود. او  قابل درکعالقه ی سهراب اصال برایم داد. 

که فکر نمی کردم سهراب  به عالقه ی تنها کسیمن نزدیک تر بود. توی زندگی 

 او بعد از عمو تمام دارایی من بود، .، چون همیشه دوستم داشتعابدی خودم بود

برادرم بود، خواهرم بود، همزادم بود... تمام دوستی های عالم با سهراب برایم معنی 

 ،پیدا می کردند. به طرف خانه ی سهراب دویدم ولی برق خانه اش خاموش بود

، باید فرصت می دادم که به او می خندیدم. نباید ا مشت کوباندمبدر خانه اش را 

د. نباید هدببه کارش ادامه  بیاندازد،دست  مرا و مسخره ام کند قرار بود حتی اگر

. در خانه را باز نمی کرد... مثل همیشه حرف هایش را شوخی برداشت می کردم

فقط  تحمل کنم یراحتبه را  و یا هرکدام از دوستانم اگر می توانستم رفتن فربد

می رفتارهای عجیب کیارش را هر روز به خاطر سهراب و دلداری هایش بود. اگر 
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فقط به خاطر همراهی های  ،داشتم زنده ماندن و باز برای فردا انگیزه یدیدم 

 سهراب بود. 

صدای عمو را از داخل حیاط شنیدم که گفت:  ؟چرا در خانه را باز نمی کرد

؟ افتاده ایخانه ی سهراب در  با مشت و لگد به جان چرا ده؟ چه خبر شپرستش 

 خارج شد. از خانه  دوید و با سرعت سهراب... به خانه اش نرفتکه او 

این وقت شب  در سهراب دست دادناز ترس برایم همین ترس واقعی  مفهوم "

با این سرعت چه معنی داشت؟ واقعا مرا دوست داشت؟  از خانه رفتن سهراببود. 

عشق و عالقه ی سهراب برایم ناممکن ترین ناممکن دنیا بود. به طرف در حیاط 

دویدم و تا وسط کوچه رفتم. اما سهراب توی کوچه نبود. کجا رفته بود؟ او که 

در  و توی این شهر جایی برای رفتن نداشت. او که هیچ وقت با من قهر نمی کرد

حق ندارم او را از خانه اش من هر شرایطی می گفت که خانه اش اینجاست و 

پس حاال کجا رفته بود؟ شیرین از جلوی در صدایم کرد و گفت:  ،بیرون کنم

از شدت  "دهد. می جوابمان را  او حتما ...زنگ بزنیم سهراب هبیا تو. بیا بپرستش 

ترس و تعجب مثل بید می لرزیدم. سرما توی عمق وجودم نفوذ کرد. حالتی مثل 
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حس می کردم با هر یک قدم که به عقب بر می دارم  ،نشست تنمتب و لرز توی 

... علت د و هیچ امیدی به گرما نداشتمنمی کنفوذ سرما بیشتر تا مغز استخوانم 

عمو  به سختی به داخل حیاط برگشتم، بود. رفتن سهراب و یخبندان اینهمه سرما

. شیرین و ماهور هر و کتش را روی شانه هایم انداخت خودش را به من رساند

 شان مشغول گرفتن شماره ی سهراب بودند. همراه با تلفنجداگانه کدام 

تو چرا  پرستش ؟ه استشده؟ چه بالیی سر سهراب آمد عمو با تعجب پرسید: چه

تلفنش را خاموش کرد بچه ها. ای ماهور با وحشت گفت:  "؟ باباجانممی لرزیی 

 سریعشیرین در حالیکه به طرف خانه می دوید گفت: من  "چه کار کنیم؟  ...وای

ماهور هم به دنبالش رفت و گفت: این  "لباس می پوشم و به دنبالش می روم. 

 من هم همراهت میآیم شیرین...  ،وقت شب تنها نرو

روی شانه  عمو ولی من هنوز با اینکه کت .ور لباس پوشیدندهر دو با سرعت ن "

به دخترها سرما می لرزیدم و حتی نمی توانستم یک قدم بردارم.  از ازبهایم بود 

 تو فعال شیرین گفت: اگر پیدایش کردیم خبر می دهیم پرستش. ،برگشتند حیاط

سریع مرا بوسید و همراه  "نگران نباش.  ،یمرگردبه هیچ چیز فکر نکن تا ما ب
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رفتن ناگهانی سهراب گیر افتاده بودم.  ماهور رفت. من در حبابی از بهت و وحشتِ

به داخل مرا عمو شانه ام را گرفت و در حالیکه کتش را بیشتر دورم می پیچید 

ید؟ ه اشده پرستش؟ چرا سهراب رفت و شماها اینقدر ترسید خانه برد و گفت: چه

توی خواب و خیال گفتم: نمی دانم عمو... داشتم برای بچه ها از ابراز عالقه ی  "

 پرسید که سهراب بدون مقدمه گفت دوستم دارد و ...کیارش سرمد می گفتم که

آیا من او را از بین فربد و کیارش انتخاب می کنم یا نه. من هم فکر کردم مثل 

چندین بار تاکید کردم که اصال  وهمیشه مسخره بازی در می آورد، به او خندیدم 

بارها تکرار کردم که او را فقط  ...احمق منِ .به او برای عشق و ازدواج فکر نمی کنم

شوخی  به گمانم بلند شد و رفت.هم  . اودوست دارم ام به عنوان برادر و خانواده

نمی کرد و جدی می گفت... شما باورتان می شود که سهراب مرا دوست داشته 

به تمام دنیا می توانستم  ... من فقط در کنار اوباشد؟ سهراب همیشه برادرم بود

 م که او دوستم دارد؟ نخندم. حاال چطور باور کب

م را از مثل اینکه واقعا دوست و برادرسهراب کار خودش را کرد و  وحشت رفتن "

و  دستی به سرم کشید با صدای بلند شروع به گریه کردم. عمو ودم،دست داده ب
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گفت: گریه نکن پرستش... سهراب تا چند دقیقه ی دیگر بر می گردد و باز در 

چند دقیقه ای  "کنار هم به تمام دنیا می خندید. نگران نباش عزیزدردانه ی من. 

مبل های یکی از و کمکم کرد و روی عمزمان برد تا گریه هایم قطع شدند و 

ه نشستم. پرده ها را کنار زدم تا برگشت سهراب را ببینم. عمو هم رنزدیک پنج

عاشقت شده امروز همین تمام مردان جوان این شهر  چراکنارم نشست و گفت: 

بازهم گریه ام گرفت و گفتم: عمو جاوید، من به تمام حرف هایی  "؟ اند پرستش

م شک دارم. چرا باید کیارش سرمد با آنهمه جالل و جبروت مرا اه که امروز شنید

است مرا دوست  عضوی از خانواده امدوست داشته باشد؟ چرا باید سهرابی که 

که اصال باورم نمی شود کسی  شده امداشته باشد؟ به قدری بی اعتماد به نفس 

ش همین بخواهد مرا دوست داشته باشد. سهراب... واقعا جدی می گفت؟ ای کا

حاال بر می گشت و می گفت که شوخی کرده و می خواسته با این رفتن ناگهانی 

 اش مرا اذیت کند. 

گریه ام باز شدت گرفت و عمو جاویدم تنها کسی بود که هرگز نمی رفت. حتی   "

چون همین امروز فکر می کردم سهراب  ،از فکر کردن به این جمله هم ترسیدم
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تا مرا از غم اما حاال او رفته  ...و تنهایم نمی گذارد نمی رودکه تنها کسی است 

هم با این چشم را . ترسیدم که عمو جاویدم اش بکشد و بیچاره ام کند دوری

و گفت: سهراب حتی از فربد هم برای  کنارم نشستعمو شورم از دست بدهم. 

. فربد هر جا که می توانست نگاهش را دنبال تو استمن قابل قبول تر و موقر تر 

تنها ماندن  یاروان می کرد و یا حرف هایی می زد که من از آمدنش به این خانه 

 ای کاش که فربد می کردم با خودم فکرخیلی می ترسیدم و  ،شما دو نفر باهم

احترام تو را در نظر می گرفت و به  ،به جای این حرف های داغ و عاشقانه

به قدری پاک بود که من به هیچ  همیشه ستگاری ات می آمد. اما نگاه سهرابخوا

تو با هر پوششی جلوی چشمهای  .عنوان از وجود او در این خانه اذیت نمی شدم

خیال واقعا می کرد که من  مدیریتنگاهش را طوری باز او  ،او ظاهر می شدی

همراه  سهرابات از اینکه حتی گاهی اوق یکی از محارم این خانه است. می کردم او

چون هیچ وقت اجازه نمی  .از خدا ممنون بودمکار می کرد فربد تو توی شرکت 

شود. با اینکه دائما حواسش به تو بود ولی برایش مثل بداد تار مویی از سر تو کم 

بودی. وقتی با او تنها می شدم و حرفی از تو می و قابل احترام مقدس الهه یک 



فالوده زغال اخته                                 فصل یازدهم                                                                                        

706 
 

را پیش تو خار و کوچک می دید که دلم برایش می سوخت  شد به قدری خودش

به نظر من م که خودش را دست باال بگیرد. ستخوامی اوقات از او  یو حتی گاه

همین سهراب  ،را داشته باشدو ازدواج اگر یک نفر از دوستانت ارزش عشق 

تو بگویم که به جای اینکه  هخودمان است. خیلی وقت است که می خواستم ب

به انتظار فربد بنشینی کمی هم به سهراب فرصت بده تا خودش را به تو فقط 

با منظور و حرکت  حرف و که با هر یسهراباین ه نظر من بباباجانم   . ..ثابت کند

د و رگ گردنش برایت وخیلی راحت غیرتی می ش ،عاشقانه ی فربدبه اصطالح 

 دوست داشتن است قابل بی خیال و سر به هوا خیلی بیشتر از فربد ،دنورم می ک

و من مطمئن هستم که تو، توی زندگی با فربد از اینهمه بی خیالی او خسته می 

 یخودت را درگیر عشق هادر ضمن خواهش می کنم ... شوی و کم می آوری

مثل عشق به کیارش سرمدی که یک ثانیه هم نکن، سخت و پر از فراز و نشیب 

از همه ی این انتخاب ها بهتر است سهراب که ثبات شخصیتی ندارد. به نظر من 

به من و تو ثابت کرده و ارزش هر نوع عشقی را  ست که خودش راالهاچون او س

 دارد. 
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باز هم نامیدانه به در حیاط نگاه کردم و زیر لب گفتم: نمی توانم... نمی توانم  "

ده عزیزم بوسهراب را به چشم شریک زندگیم دوست داشته باشم. سهراب همیشه 

باشد.  شوهرمنمی خواهم او  و هست، جایگاه او برایم به قدری مقدس است که

 امااست.  می بینم من هرگز قلبم برای سهراب نلرزیده ،حاال که فکر می کنم

که نمی توانم عشق را به جز  حس خوبی دارمتازگی ها در کنار کیارش چنان 

بایی بهشت موعود است. جذابیت او معنی کنم. جادوی چشمان کیارش برایم به زی

نمی گویم که عاشق کیارش شده ام ولی فعال فقط می خواهم تالش کنم تا او را 

بیشتر بشناسم. می خواهم بفهمم که واقعا خانواده ی شکیبا او را همانقدر که 

همه چیز مثل یک خواب ده اند یا نه. در کنار کیارش دا خودش می گوید شکنجه

نمی خواهم در کنار سهراب و یا حتی فربدی  دیگر اصال. حاال زیباست ،تجمالتی

دچار روزمرگی شوم. حس می کنم فقط با  ،که تمام عمرم چشم انتظارش بوده ام

عمو لبخند زد و گفت: حرف هایت  "می شود.  رویاییدرگیر کیارش شدن زندگیم 

ست، جوانی و عاشقی ا . حق با توو شنیدنی هستند خیلی جالبدر مورد کیارش 

استفاده  ،به بهترین شکل رکه از این یکبا داریحق  تو قط یکبار اتفاق میافتند وف
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ایراد بزرگ دارد و این  است اما یک ای کیارش در ظاهر مرد فوق العاده . کنی

بزرگ ترین ایراد  ،کیارشصدمه دیده ی . روح زخمی و مرا آزار می دهد ،ایراد او

خانواده ی ست. او حالش خوب نیست... خودت امروز برایم تعریف کردی که او

ده اند و غم از دست دادن خانواده اش هنوز داشکیبا او را در کودکی شکنجه 

برایش تازه و بی درمان مانده است. من از شخصیت این مرد می ترسم. از این می 

یا هیچ وقت اجازه  کنی ترسم که هرگز نتوانی به روح پیچیده ی او دسترسی پیدا

هنوز درمان  ،بعد از گذشت اینهمه سالکه همانطور . ندهد که او را درمان کنی

و یا هر غریبه ای حتی اگر  حتی از لمس دستان تو من دیده ام که او. نشده است

حتی از آغوش من به عنوان یک پدر  ش هم باشد، وحشت دارد.پرستاردکتر و 

 فکر می کنی نار کیارش زندگی به آن زیبایی که، خیال نکنم در کردوحشت دا

سهراب شبیه ترین آدم به تو است. او را راحت از  . امابه انتظارت نشسته باشد

... من عمو صورتم را توی دستانم گرفتم و گفتم: دوستش ندارم "دست نده... 

دوست ندارم. چرا متوجه ی منظورم نمی شوید که  رسهراب را به عنوان یک همس

وقتی به سهراب به عنوان یک مرد و یک همسر فکر می کنم شرمنده می شوم و 
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چون او خانواده ام است... اصال از کجا معلوم که سهراب راست  ،خجالت می کشم

ورده آاالن بر می گردد و می گوید که مسخره بازی در  من مطمئنم که گفته باشد.

 ،خندیممی به تمام زن و شوهرهای دنیا  هر روزجدی نگفته است. من و سهراب  و

مثل بچه های با این حرف  "حاال چطور ممکن است او بخواهد با من ازدواج کند؟ 

عمو بلند شد و شد. ماندن و دلم لبریز از ترس بدون سهراب  سرراه مانده زار زدم

: گریه نکن پرستش. اگر سهراب را قند آورد و گفت به آشپزخانه رفت. برایم آب

 پس از رفتن او اینقدر بی تابی نکن.  ،دوست نداری

قند را از دست عمو گرفتم و بدون انکه به آن لب بزنم روی میز گذاشتم و  آب "

بهترین دوستم شد. چر ا  جای فربد را برایم گرفت و  گفتم: او تازه همین امروز

هرکسی را که به عنوان بهترین دوستم انتخاب می کنم می رود و خودش را ناپدید 

عمو تلفن خانه را برداشت و گفت: فعال که مشخص نیست سهراب  "می کند؟ 

می خواستم عزیزم. من  خودت را اذیت نکنپس  ،خودش را ناپدید کرده باشد

مثل اینکه خدا هم با من یار بوده و نمی خواهد اما  امشب خبر مهمی به تو بدهم.

یک دنیا با خودم کلنجار رفتم تا بتوانم  را به تو بدهم. م می دهدآزار ی کهخبر
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برایت از  بعدا اما با این اوضاع فکر کنم باید ،با تو صحبت کنم ها بعد از رفتن بچه

ش نگاه می کرد و همراه شماره ای را از توی تلفن "خودم بگویم. های درد و غم 

با تلفن خانه آنرا می گرفت. کمی به خودم مسلط شدم و گفتم: در چه مورد می 

عمو بی توجه به من روی صندلی کنار میز  "خواستی با من صحبت کنی عمو؟ 

 تلفن قدیمی مان نشست و گفت: ای وای تلفن سهراب هنوز خاموش است. 

این رفتن او طوری می ترسیدم نمی دانم چرا از خاموش بودن تلفن سهراب و  "

بدون خنده های زندگی که دلم می خواست خون گریه کنم. ترس تنها ماندن و 

بی بهانه ام با سهراب دیوانه ام می کرد. سعی کردم فکرم را از سهراب و اضطرابم 

به عمو که شماره ای دیگر را می گرفت گفتم: عمو نمی خواهی بگویی  ،دور کنم

عمو خیلی کوتاه گفت: بعدا...  "ستی با هم صحبت کنیم؟ می خوا در چه مورد

پاسخ عمو را داد و او  ،مثل اینکه تماس پشت خط "فردا با هم صحبت می کنم. 

شیرین حرفی  "با خوشحالی گفت: شیرین جان، سهراب را پیدا کردی عموجان؟ 

زد که تمام اجزای صورت عمو ناراحت شدند و سریع خداحافظی کرد و گوشی 

 شده عمو؟ هچ :ن را سرجایش گذاشت. سرجایم نیم خیز شدم و پرسیدمتلف
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م. باباجانعمو سری به عالمت منفی تکان داد و گفت: نه  "سهراب را پیدا کرده اند. 

، سهراب را پیدا نکرده اند اما گشته اند گفت که اطراف را خیلی خوبشیرین 

  برگشته اند. دست خالیماهور و شیرین جلوی در هستند و 

تنها و بدون  ،زنگ خانه به صدا در آمد، عمو در را باز کرد و شیرین و ماهور "

سهراب عزیزتر از جانم، به خانه برگشتند. شیرین آمد و کنارم نشست و گفت: 

سهراب آب شده و به زمین رفته است. تمام این اطراف را به دنبالش گشتیم اما 

این وقت شب کجا رفته است؟ تو او این پسره ی دیوانه  ،به نظر توپرستش نبود. 

گفتم: به با تاسف سری به عالمت منفی تکان دادم و  "را بهتر از ما می شناسی. 

اجازه می دادم اینگونه از من و حرف  ،نظرت اگر من او را بهتر از شما می شناختم

 آواره ی کوچه و خیابان بشود؟ ،هایم ناراحت بشود و توی این سوز و سرما

تمام در میان گفت: ما ستانش را روی بخاری گرم می کرد د در حالیکه ماهور" 

مان به سهراب بود که او هم امشب ثابت کرد که  فقط امید ،پسرهای این گروه

یکی نیست به این سهراب بگوید  آت. سچند درجه ای از بهزاد و فربد دیوانه تر ا

 ،ه خواستگاری کنیتو ده سال وقت داشتی که از این پرستش بیچار ،احمق جان



فالوده زغال اخته                                 فصل یازدهم                                                                                        

712 
 

ولی اینقدر دست روی دست گذاشتی تا یکی از جذاب ترین و پولدارترین مردان 

اینقدر  چرا تو . حاالبگویداش  عالقه دردر مو د و به پرستشندهان باز کدنیا 

خواهی که پرستش از بین بهشت موعود می و  افتاده ایبه یاد عالقه ات  یناگهان

من از دیدن این  ؟دیکی را انتخاب کن جاوید عموخانه ی و زندگی توی زیر زمین 

عمو  "رفتارهای عجیب سهراب و فربد و بهزاد تا چند وقت دیگر سکته می کنم. 

به آن عالقه مند می  تازه خندید و گفت: آدم ها وقتی چیزی را از دست می دهند

دست رفته  و گفتم: چقدر هم که من از مناامیدانه اشک هایم را پاک کرد "شوند. 

 ام... طوری سهراب مسخره بازی در آورد و قهر کرد مثل اینکه فردا جشن عروسی

کیارش بیچاره فقط گفت که نمی تواند اجازه بدهد من جایی بروم. اصال  .است ما

من ش پنهان کرده است؟ بلقتوی  آنرا ده سالسهراب این چه عالقه ای است که 

یکبار نگفت که او چرا پس  ،سهراب می گفتم هدل هایم را ب اینهمه سال تمام درد

مهربانم شیرین  "دوستم دارد؟ چرا همین امشب یادش افتاد که مرا دوست دارد؟ 

پرستش، غصه حلقه زده اند انسان دیوانه  دنیاو گفت: دور ما یک  صورتم را بوسید

نخور. این ها هم باالخره یک روز عاقل می شوند. بلند شو برویم بخوابیم که فردا 
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م با ترس ستاما مگر من می توان "همگی باید به دنبال بیچارگی هایمان برویم. 

چرا رفتن سهراب مرا تا مرز جنون می ترساند؟ چون خانواده  رفتن سهراب بخوابم؟

 توانایی این را نداشتم که من شه تنهایم می گذاشتند.ام بود و خانواده ی من همی

یک عضو دیگر از خانواده ام را از دست بدهم. ای کاش می شد فردا صبح باز 

در خانه یمان را بکوباند تا به او صبحانه بدهیم. قسم می به سهراب با مشت و لگد 

که دهم  خورم که سر او غر نخواهم زد. مثل پروانه دورش می چرخم و اجازه می

چه بالیی سر دوستانم آمده بود که یکی یکی  تمام یخچال را خالی کند و بخورد...

 می شدند و من نمی توانستم آنها را پیدا کنم؟  ناپدید

اگر دخترها  م.یبه اتاقم پناه برد همراه دخترها بلند شدم و غم و حسرتبا یک دنیا 

هرثانیه پشت سرهم  .منداشتند دیگر دلیلی برای زندگی شتگذامیهم تنهایم 

او قصد نداشت که تلفنش را  ،شماره ی سهراب را می گرفتم اما بی فائده بود

. من که نمی خواستم از نجات بدهدروشن کند و مرا از این دربه دری و نگرانی 

چرا سهراب نمی فهمید که من اصال  گمان  !روی عمد احساسات او را مسخره کنم

م بود گوید. حتی حاال هم هر لحظه منتظربجدی یش را حرف هانمی کردم که او 
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 می دادم. من چگونه باید تشخیص  بودند شوخیحرف هایش برگردد و بگوید که 

که دوستم بعد از ده سال که هر لحظه با هم به تمام دنیا می خندیدیم ناگهان 

صدای پیام تلفن همراهم باعث شد که من و  ؟جدی و عاشقانه نگاهم می کند

هر سه باهم به طرف تلفنم اینکه سهراب پیام داده است،  از با خوشحالیرها دخت

شماره ی کیارش سرمد خواندم.  تلفنهجوم ببریم. شماره را از روی صفحه ی 

دوازده شب بود. ترسیدم و همراه با دخترها پیام را  ،بود. به ساعت اتاقم نگاه کردم

 نوشته بود:  ،باز کردیم و خواندیم

قصه ی عشق شود قصه ی بیماری عشق اگر با تو بیاید به پرستاری من...  

خیلی مثل تو نمی توانم  دختر فالوده پاش، من مثل تو شاعر خوبی نیستم ...من

نمی دانم چرا این وقت شب دلم خواست  اما .زیر لب برایت شعر زمزمه کنم ،راحت

کارها نخواهم کرد، چون خوشم نمی این دیگر از  بخوانم. برایت این شعر راکه 

 آید. شب خوش. 

م نگاه کردیم و ماهور گفت: واقعا که دورمان را یک دنیا دیوانه ه هر سه به "

شعر شیرین خنده اش گرفت و گفت: خودش ساعت دوازده شب  "گرفته است. راف
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 اده است و خودش هم می گوید که دیگر تکرار نمی کند چون ازعاشقانه فرست

سیاوش من در برابر این اعجوبه ها مثل بره  ...رها خوشش نمی آید. ای باباکا این

چه بالیی  ،ای رام و مهربان است. سهراب که بعد از ده سال دوستی معلوم نشد

اعجوبگی هم از این آقای سرمد که در دیوانگی و  این. دیوانه شد و مدآسرش 

دست فربد و سهراب و بهزاد را از پشت بسته است. برویم بخوابیم تا ما هم شبیه 

باز شگفت زده و نشده ایم. من طاقت ندارم بیدار بمانم مالیخویایی این موجودات، 

 شوم. 

وقتی دخترها شب را پیش من می ماندند هر سه با هم روی زمین رخت خواب  "

ماهور بازهم با سهراب تماس گرفت اما تلفن او پهن می کردیم و می خوابیدم. 

اب رخ داده بود را راتفاقی که بین من و سه توانستمنمی  اصالخاموش بود.  هنوز

ستاده ریک بیت شعری را که کیارش برایم ف هم هضم کنم. بی حوصله و ناراحت باز

چند  "ممنونم. برایش نوشتم: با اینکه چند دقیقه ای گذشته بود، بود را خواندم و 

فکر کنم من باید از تو  چون ثانیه بیشتر نگذشت که در جوابم نوشت: تشکر نکن

. قرارمان را فراموش نکنی، از فردا رنگی دیگر بودتشکر کنم. امروز زندگی برایم 
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به او دهان کجی کردم و  "به دیدن من بیا.  بعد خانه بگذار ودر یاد دوستانت را 

او بی  "جدید است که قرار است از فردا اجرایی شود؟ نوشتم: این هم دستوری 

هرچه فکر کردم منظورش را نفهمیدم و  "نهایت سریع نوشت: دستور نیست. 

اینبار مدت زمان زیادی طول کشید تا  "نوشتم: اگر دستور نیست پس چیست؟ 

و می خواستم باز به سهراب زنگ  دجواب بدهد. خیال کردم جوابم را نمی ده

 پیامی از طرف کیارش آمد. که ،بزنم

در کمال تعجب دیدم که نوشته بود: خواهش است. خواهش می کنم از فردا تمام 

 کنارم هستی، فقط به من فکر کن.  که تی رااساع

بازهم او فکرم را از همه چیز جدا و فقط به خودش معطوف کرد. ناخودآگاه  "

زیر پوستم لغزید و نوشتم: از فردا تمام فکرم درگیر تو خواهد  بختی احساس خوش

  مطمئن باش. ،بود

من ناپدید  مسیر نگاهدوستانی که هر لحظه تنهایم می گذاشتند و خودشان را از  "

اتفاقی برایشان نمیافتد. باز به  ،می کردند که با چند ساعت فکر نکردن من به آنها

چه اتفاقی بین من و سهراب افتاد و چرا او  شد. یاد سهراب افتادم و قلبم سنگین
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... بازهم با شماره ی او تماس گرفتم. اما مشترک مورد نظر... ؟مرا تنها گذاشت

 م باشد. تنمی خواست جوابگوی من و سواال
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 فصل دوازدهم

. همینطور فرداها از پس یکدیگر تند فردا از راه رسید ، فردای فردا هم از راه رسید

دلم  تالش می کردم آرام و بی خیال باشم،و بدون توقف می آمدند و می رفتند. 

بی خیالی اما . مفکر نکنخیلی از اتفاقات اطرافم  هرم و بیگبفراموشی می خواست 

 .را خاموش کند و مرا به آرامش برساندذهن و زندگیم آتش  ،مثل آبنمی توانست 

مثل تمام آدم ها که درست . پناه برده بودم درگاه خداوند هاز شدت بی خبری ب

ند، من هم توی قلبم دائم در حال راز و نیاز اددر اوج سختی به یاد خدایشان میافت

به محض اینکه صدایم را نمی شنود.  هم خدا که مطمئن شدم . اما به مروربودم

نام گم شده ام را زیر  ، بدون وقفهکرد جنون تمام مغزم را پر می تنها می ماندم،

که قلبش را به تالطم بیاندازد و او را به ما لب می خواندم و از خدا می خواستم 

تمام مصیبت ، ندی و تلخ کامی یک لحظه تنهایم نمی گذاشتشانس گرداند. بدازب

تحمل این حجم هایی که به سرم می آمدند خارج از تحمل من بودند و باید برای 

اما بی خیالی هم با من قهر کرده  بی خیالی را در آغوش می کشیدم اتفاقات بد،از 

و به نتیجه نرسیده  گشت خیلی از آدمها دعا کرده بودماززندگی برای ب من در  .بود
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شدم  تروقتی بزرگحتی  ،کردممی گشت پدر و مادرم خیلی دعا ازبرای بقبال . بودم

، دور از چشم عمو و پسرها، سه تایی با هم وارد زندگیم شدندو ماهور و شیرین 

روزی چند بار  .گشت خریدمازبدلشوره و پیش چند فالگیر رفتم و از آنها دعای 

دعاها را به پشت بام خانه می بردم و سعی می کردم آنها را در مسیر یواشکی 

 هخابرآمریکا م بهوزش باد قرار بدهم تا شاید بادها دلشوره و نگرانی را از تهران 

هیچوقت دچار دلشوره و نگرانی آنها  تمام این کارها بی فایده بودند و اما .کنند

 . برنگشتندنشدند و 

تا لحظه و زجه زدم  ،گشت و زنده شدن دوباره ی اوبازبرای  ،ردروزی که زن عمو مُ

 ممنتظر بود ،جانش خاک ریختیم گذاشتیم و روی تن بی ای که او را توی قبر

هم رفت و  زن عمو اما ،عرش خدا به لرزه در بیاید و او را دوباره به من برگرداند

 . ..برنگشت

گشت و ماندن او ازبرای ب ،وقتی فربد مرا با چهارصد میلیون بدهی تنها گذاشت

و او  بی فایده بوداما بازهم تالشم  .خیلی انتظار کشیدم و دعا کردم ،در کنارم

گشت یک عضو دیگر از زندگیم خیلی دعا می کردم اما زا. حاال هم برای ببرنگشت
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رفتن  همه ینا. و او قصد بازگشت نداشت مثل همیشه بی نتیجه بودنددعاهایم 

 او جایی ندارم وهم وند خدادر پیشگاه که  رساندهیقین  های بی بازگشت، مرا به

 . ردو قصد در آغوش کشیدنم را ندا مرا فراموش کردههم 

هم  تلفنش را نه تنها برنگشت بلکه سهراب  اما ،دو هفته گذشت در کمال ناباوری

 جلوی دراو  دنبالروشن نکرد. دیگر جایی نمانده که به دنبال او نگشته باشیم. به 

ما ی تمام شرکت هایی که برایشان کار می کرد رفتیم. عموجاوید بیشتر از همه 

جست و جو نگران سهراب بود و به تنهایی تمام بیمارستان ها و سردخانه ها را 

رفته بود. من و دخترها  فرو زمین تویمثل اینکه سهراب آب شده و  اما .بودکرده 

پرده ای از سرب و یخ جلوی  باالخره به قدری غصه خوردیم و اشک ریختیم که

قی نمانده بود تا برای نگرانی و دوری چشمانمان را پوشاند. دیگر اشکی برایمان با

برای خندیدن باقی  نه دیگر توانی اما ،از کسی بریزیم. کنار هم جمع می شدیم

گرم کنیم و سرمان را با سازهایمان خود ،مثل گذشتهمی توانستیم نه  و ماند بود

آهنگ بنوازیم. بدون سهراب و فربد و بهزاد ما هیچ انگیزه و نبوغی برای نواختن 

 نگ نداشتیم. آه
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فقط شت و من می توانستم گاز می دلم می خواست زمان به دو هفته ی قبل ب

نه  بگویم:به او بی ترس و واهمه سهراب را در آغوش بکشم و  یکبار توی زندگیم،

در فقط بیا  ..من کسی را به جز تو انتخاب می کنم و نه تو مرا دوست داشته باش.

بیا تا آخر عمر فقط با هم زندگی کنیم. تو کنار هم به تمام سختی ها بخندیم. 

برایت یک  ،توی خانه ی عمو هم نفس بکش و من ،توی زیر زمین خانه ی عمو

مان قرارما  . دلم می خواست به سهراب بگویمآماده می کنم مزهدنیا خوراکی خوش

نامرئی ببینی و یا فکر کنی من همیشه من و دخترهای اطرافت را  که تو بود این

دخترهای تمام  بین من ازبرای ت هستیم. پس چرا نخواهرا ،و دخترهای اطرافت

تمام این ؟ هنوز هم منتظر بودم او برگردد و بگوید که استثنا قائل شدی اطرافت

 را داشته شیرین و ماهورمن و  قصد سرکار گذاشتنو  ندشوخی بودیش کارها

 . خواست بر گرددنمی او  ، امااست

فکر هر بیشتر از  ،باشدبالیی سرش آمده  ،از خانه به محض خروج ترس از اینکه

، در که یک نفر نداشتدیگری تیشه به ریشه ی همه ی ما می زد. اصال امکان 

و  ه بودناپدید شدبدون هیچ رد و نشانی سهراب اما یک شب ناپدید شود.  عرض
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دام از پروژه هایش را تحویل کهیچ  ،بود سر هیچ کدام از کارهایش نرفته حتی

ا می رنداده بود. حتی از حساب های بانکی اش که همه ی ما رمز کارت هایش 

اصال کیف پول و مدارکی با خودش از خانه نبرده  .پولی کسر نشده بود ،دانستیم

خانه خارج شده بود و توی سیاه  ز. مثل اینکه اکه بتواند پولی برداشت کند بود

هم به  توی این شهر بزرگ حتی برای پنهان شدناو های فضایی افتاده بود. چاله 

داشت. اگر با مدارک و وسایلش رفته بود اینقدر نگرانش نمی  ش احتیاجمدارک

. چرخید تمام افکار و نگرانی هایمان روی اتفاقات ناگوار میدر حال حاضر شدیم. 

خبری از سهراب  حافظ شیرازیشاید که  ،فال حافظ گرفتن فقط کار من شده بود

را باز می کردم شعر  شهربار که حافظ را قسم می دادم و دیوان اما ،به من بدهد

را نمی دیدم. مثل اینکه چنین غزلی از  باز آید به کنعان یوسف گم گشته

 دیوان حافظ پاک شده بود و یوسف گم گشته ی من قصد بازگشت نداشت. 

توی این دو شت که فرزندش را گم کرده بود. عموجاویدم حس و حال پدری را دا

می خورد و دستی به چشمانش صه م که آرام و بی صدا غه بوددید او را بارها ،هفته

 .ساز آوردیم و در خانه ی سهراب را باز کردیم کلیدشیرین و ماهور با می کشید. 
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پیرم  و دلهره هیچ ردی از او نبود... وحشت اماشاید که سرنخی از او پیدا کنیم، 

می  نذر به درگاه خداطوری نداشتم.  غصه خوردنکرده بود و چاره ای به جز 

تا  کنار می گذاشتمرا  مکار و زندگیتمام باید  شت،گمی که اگر سهراب بر کردم

هر روز برایم به سختی هزار سال می گذشت. دوستانم  نذرهایم را ادا کنم. بتوانم

شده بودند که از نگران کردن مادرشان لذت می بردند.  یمثل بچه های بی معرفت

 اصالنمی رفت. برعکس قولی که به کیارش داده بودم  یکارهیچ دست و دلم به 

هم متوجه ی  خودشنمی توانستم فکرم را روی او متمرکز کنم. مثل اینکه 

چون به ندرت با من صحبت می کرد. همه چیز  ،سرگشتگی و نگرانیم شده بود

من اصال صدایش را نمی  ،دکرمی  صحبتیمسکوت مانده بود. اگر هم او  بین ما

شنیدم. بازهم عذاب وجدانی کشنده و لعنتی به سراغم آمده بود. اگر بالیی بر سر 

سهراب می آمد اینبار از شدت عذاب وجدان به راحتی می توانستم خودکشی 

من و کیارش نیافتاده  عذاب وجدانم از این بود که چرا وقتی اتفاق مهمی بینکنم. 

بود، سهراب را از خودم رنجاندم؟ چرا کوچکترین حرکتی از کیارش را چماقی 

و با آن به جان دوستی ام با سهراب افتادم؟ اما من واقعا نمی دانستم که  مکرد



اختهفالوده زغال   فصل دوازدهم                                                                                                                     

724 
 

توی دل سهراب چه می گذرد، هنوز هم از احساسات او نسبت به خودم مطمئن 

ات عاشقانه اش هرگز خودم بود و احساس دیمیو ق نیستم. سهراب دوست دیوانه

به زودی برگردد و بگوید  ،. امیدوارم حالش خوب باشدبرایم قابل درک نخواهد شد

که تمام این کارهایش شوخی و مسخره بازی بوده است. سهراب برایم عادتی 

دوست داشتنی بود که حاال باید خیلی ناگهانی این عادت را ترک می کردم و 

 بهترین عادت زندگیم خبر نداشتم. و زنده بودن حتی از سالمت

اسم جمع کنم. هنوز  پرواز ها تتابلوی اطالعاسعی کردم حواسم را بیشتر روی  

 به اصفهان این سفر یک روزه در من وجودده بود. نمی دانم یامن روی تابلوپرواز ما 

چه ضرورتی داشت. تمام امیدم به این بود که امروز کیارش به تنهایی راهی این 

اما طبق توانم کمی با افکار خسته و مغشوشم تنها بمانم. بمن هم  تاد وشبسفر 

امید شدند. به کیارش که چند  همیشه نامثل امید و آرزوهایم  عادی زندگیم،روال 

گفتم: خیلی زود رسیده ایم، ای  گیبی حوصلبا  ،صندلی دورتر از من نشسته بود

شب را درست نخوابیده ام و  کلمن  کاش اجازه می دادی راس ساعت برسیم.

ش بلند کند گفت: اپبدون آنکه سرش را از روی لپ ت " االن خیلی خسته هستم.
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 برایمن عادت دارم که  .دنارندبه من  یاصال ربط ،تو شبانه یبی خوابی های 

به ساعتم نگاه کردم. تازه  "یک ساعت زودتر توی فرودگاه باشم.  مپروازهایتمام 

و با اینکه نمی من از ساعت چهار صبح به دنبال او رفته بودم  ،شش صبح شده بود

خانه اش کشانده بود در بازهم مرا تا دم  اماخواست با ماشینش به فرودگاه بیاید 

زمان داشتیم.  ،پرواز تاهنوز یک ساعت  حمل کنم. برایش کیف وسایلش را تا

زیر سر لج افتاد و قبول نکرد.  ،هرقدر به او اصرار کردم که دیرتر راه بیافتیم روزدی

می  ،را که ما برای زودتر رسیدن به فرودگاه، هدر دادیم زمانیلب گفتم: این 

با اخم نگاهم کرد و گفت: بازهم  "توانستیم با ماشین خودت به اصفهان برسیم. 

باید برایت توضیح بدهم که دلم نمی خواهد با ماشین توی این جاده های غیر 

اصفهان  مروز در... ادرضمن ؟اصولی و ناامن راه بیافتم و جانم را به خطر بیاندازم

تو از خستگی  ،مدیرسی آنجابه وقتی که کارهای زیادی داریم و دلم نمی خواهد 

ی. هرچند که تو در هر صورت غرهایت ریزرانندگی غر بزنی و اعصابم را به هم ب

ادامه . اگر می خواهی به این پچ پچ هایت را می زنی و تمرکز مرا به هم می ریزی

ات را با من بیشتر کنی تا به هیچ عنوان صدایت را  بدهی بهتر است بازهم فاصله
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حتی  ،او یرفتاربد در  هم تغییریهیچ ، بود دنیااو بدرفتار ترین مرد  "نشنوم. 

. دلم از همین می سوخت که پدید نیامده بودبعد از حرف های پرمحبت آنروزش 

سوز  درم و او را ه بودسهراب را به تکاپوی ابراز عالقه انداخت ،به خاطر هیچ و پوچ

 ،و از رویاپردازی هایمو سرمای زمستان آواره کرده بودم. ای کاش الل می شدم 

پس چرا خیال می  ،برای سهراب نمی گفتم. بین من و کیارش که ماجرایی نبود

 کردم باید همه چیز را برای سهراب تعریف کنم؟

م که گفت: برو بلند شدم و خواستم بروم، جایی دور تر از کیارش سرمد بنشین 

. نمی خواهم وقتی به اصفهان رسیدم کسل و بی رایم یک لیوان نسکافه بخرب

چون خمیازه هایت  ،باشم. برای خودت هم یک لیوان قهوه ی غلیظ بخر وصلهح

ش حرصم تتمام حرکات و دستورا ". به من هم سرایت کرده و خوابم گرفته است

ادایش را در آوردم و گفتم: اینجا نسکافه های  ،سرش پایین بودند. آورد را در می

 تجوش اینجا مانده باشد و بیمار ممکن است آبدرضمن  .دنباب میل تو را ندار

با  تومسموم کردن  ی به جزآرزویمن که  بگویمدر ادامه دلم می خواست  ". دکن

و با صدایی شمرده در حالیکه سرش را بلند کرد  ...ندارم فرودگاهنسکافه های 
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شراره های خشم از چشمانش بیرون می ریخت گفت: تا به حال شده کاری به تو 

ترجیح دادم  "بگویم و بدون دلیل و بهانه های مسخره آنرا برایم انجام بدهی؟ 

کافی  سمتنسکافه به قهوه و و بدون هیچ حرف دیگری برای خرید  سکوت کنم

بی می سوختند و چشم هایم از شدت بی خوا. رفتمشاپ نیمه خلوت فرودگاه 

راحتم هم یک لحظه  ،فکر و خیاالت هولناک در مورد مرگ سهراب ،تمام شب

آزار دهنده  ،. رفتارهای کیارش هم بیشتر از تمام درد و غصه هایمندنگذاشته بود

ن آاز فردای  اما ،مهربان شده بودروزی که فیش حقوقی ام را گرفتم،  فقط بودند.

هر  ،با این تغییرات ناگهانی اوهمیشگی شد.  تحملغیرقابل روز باز همان کیارش 

لحظه بیشتر توی غم و اندوه فرو می رفتم و حسرت از دست دادن سهراب به 

من باید خودم و  ،اگر بالیی سر سهراب بیاید خاطر هیچ و پوچ دیوانه ام می کرد.

نکنم م. لیوان نسکافه را به طرفش گرفتم و گفتم: فکر دسوزانمی کیارش را با هم 

برای سالمتی ات  پالستیکی ظروف یکبار مصرف یتو ،مصرف نوشیدنی های داغ

 سرش را باال آورد و با نفرت به لیوان یکبار مصرف "سرمد.  جنابد نخوب باش

 ،ظروف متنفر هستم این نوع نگاه کرد و گفت: تو که می دانی من از پالستیکی
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آزار دادن او با استفاده از  "؟ پس چرا نسکافه را توی این لیوان برایم خریده ای

گرفتن و ادب کردن او بود.  انتقام گاهی اوقات بهترین راه برای شنقاط ضعف

ناراحت و شرمنده نگاهش کردم و گفتم: من واقعا متاسفم، اما اینجا فقط توی 

 ند. حتی لیوان کاغذی هم نداشتند. فروشنسکافه و قهوه می  ،همین ظروف

سفارشاتم  ده خواسته بودم کهشنخودم به زحمت از  فرودروغ می گفتم چون  "

وی تانگشتم را چند باری  هم . بعدبریزد پالستیکی یکبار مصرفلیوان  را توی

کامال خالی شود. هر لحظه  کار،ندم تا زهر و کینه ام با این اچرخاو نسکافه ی 

این  به واقعا حیف کهبا تردید گفت:  باالخرهبیشتر قیافه اش در هم می رفت و 

این  مجبورم .ست، انرژی مرا هم گرفته اچون خمیازه های تواحتیاج دارم. نسکافه 

مرا مجبور به خوردن و آشامیدن آخرین بارت باشد که  اما. ..لیوان را تحمل کنم

 می کنی.  پالستیکی توی این ظروف

چند صندلی  همباز  و سرم را به عالمت اطاعت خم کردم پیروزمندانهبا لبخندی  "

تر از او نشستم. تا به حال از دیدن نسکافه خوردن هیچکس اینقدر راضی  آنطرف

گرد و خاک می هم کمی  ،نبودم، ای کاش درون نسکافه اش عالوه بر انگشت
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فرو می داد به سختی  ای که اوجرعه با هر . دش می تا دلم بیشتر خنکریختم 

م و ادستم را به کجاها زده  مدراه افتا یوقتاز  که به این فکر می کردم فقطمن 

 د یا نه. وآیا میکروب کافی وارد بدن کیارش سرمد می ش

ش را به دستم داد و پ تاپپرواز ما را هم خواندند و کیارش کیف ل شماره باالخره

 سوارخوشحال به راه افتاد و  ،در حالیکه دستانش را درون جیب هایش فرو می برد

 حتیبه قدری اسیر دستورات سرمد شده بودم که  شد.اتوبوس حمل مسافر 

فقط . بدست نیاورده بودمشماره صندلی هایمان برای نگاه کردن به  موقعیتی

بتوانم بدون غرهای او یک ساعت  من م تانیشینامیدوارم با دورترن فاصله از هم ب

به  برای فرار از شر کیارش سرمد استراحت کنم. وارد هواپیما شدیم و من سریع

 ،را پیدا کنم صندلیمم و در حالیکه سعی می کرد فرار کردمهواپیما  انتهای طرف

چون راه بقیه ی  آمد اممهماندار برای راهنمایی باالخره دور خودم می چرخیدم. 

  ...مسافران را بسته بودم

چون مهماندار مرا به طرف صندلی سرمد هدایت کرد  ،یک دنیا غم به دلم نشست

شدم که دقیقا باید کنار او بنشینم. پس تا اصفهان خبری از استراحت  تازه متوجه و
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با او می جنگیدم و پروژه ها را سر و سامان می دادم.  یک ساعت فقط باید !نبود

او خیلی آرام و زیر لب گفت: سمت پنجره نشستم و منتظر حرکت شدم.  ،کنار او

این فرارت را هرگز فراموش نمی کنم. مراقب حرکاتت باش چون با این کارها فقط 

هیچ جوابی نداشتم که به  "خودت را بیشتر از چشمان من می اندازی پرستش. 

به  با نهایت سرعتبتوانم  من تاامیدوارم کارمان زودتر تمام شود او بدهم. فقط 

م برای بازگشت به تهران ستنمی دانحتی . شوم خالصز شر او او  خانه برگردم

ساعت ها برگردم و  ستدلم می خوا نیافتاده هاهنوز ر ،یمربلیط داچه ساعتی 

هواپیما حرکت کرد و برخالف . از لحاظ روحی واقعا خسته و درمانده بودم. بخوابم

ش را بست. بدون اینکه نکیارش اصال سرش را با کار گرم نکرد و چشما ،انتظار من

او دوختم.  نیم رخ چشم به ،کنم هشیارحتی کوچکترین حرکتی انجام بدهم و او را 

دقیقا حس شکاری را داشتم که کنار . شودحتی می ترسیدم پلک بزنم و او بیدار 

ای کاش شکارچی نشسته و می ترسید کوچکترین حرکتی، پایان زندگیش باشد. 

چطور حتی چهار صبح هم می برازنده بود.  اخالقش هم مثل ظاهرش خوب و

، با بلوز یقه مشکی رنگ توانست اینقدر موقر و خوش تیپ و تمیز باشد؟ کت گرم
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رنگ حتی نمی دانم چرا تمام رنگ های دنیا،  .اسکی و شلوار مشکی به تن داشت

دعا می کردم حرف  قلبمته  ؟به جذابیت بیشتر او کمک می کردندهم مشکی 

هرچند که رفتن سهراب تمام شیرینی آن حرف  ،دنهای آنروزش راست بوده باش

حرف های کیارش  دارد کهچه ایرادی اما  .های زیبا را به کام من تلخ کرده بود

او  ؟شودبد و برای اولین بار زندگیم دچار تحولی بزرگ و زیبا نحقیقت بوده باش

برای چند دقیقه به خودم گفتم: عذاب وجدان که  است دست نیافتنیبه قدری 

کیارش از نداشته باش پرستش، شاید هر دختری دیگری هم به جای تو بود و 

شقش شده است، تمام شهر را آذین می بست و به هر اع کهمی شنید سرمد 

رهگذری که می رسید از این ابراز عالقه می گفت. من که نمی دانستم سهراب 

عمر و جوانی  تمامکه  یبه دوستان تحمل می کردم وگونه چ ، پسناراحت می شود

؟ فتمگمی چیزی از حرف های زیبای کیارش ن م،بودآنها گذرانده کنار  در ام را

حتی اگر کیارش دیگر هیچوقت آن حرف ها را به زبان نیاورد باز من از اینکه 

احساس خوبی دارم. به محض اینکه  ،مه ایکبار توی عمرم اینقدر خوش شانس بود

هواپیما از زمین بلند شد، من هم چشمانم را بستم و خیلی سریع خوابم برد. وقتی 
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از مسافران  ،نزدیک اصفهان بود و مهماندار ها برای فرودبیدار شدم که هواپیما 

اولین چیزی  ،کمربندهایشان را ببندند. به محض اینکه بیدار شدم تا دمی خواستن

. لحظه بغل دستی ام گذاشته امشانه ی  روی را سرمس کردم این بود که که ح

توی خواب و خیال آرزو می کردم که شخص کناریم ی اول درست متوجه نشدم و 

خواستم بازهم  خانم باشد و از این کارم ناراحت نشود. در حدی خسته بودم که

به یاد کیارش  ،ه ذهنمتوی ناخودآگا اما. چشمانم را ببندم و به خوابم ادامه بدهم

 ...خیلی آرام سرم را باال آوردم افتادم و

 ؟سرم را به  شانه ی او تکیه داده بودم .را دیدم که دست به سینه نشسته بود او 

م. از شدت خجالت عرق سرد به حس کردم دچار برق گرفتگی شددریک لحظه 

. پایین بپرم همین حاال بدون چتر نجات از هواپیمادلم می خواست  تنم نشست.

م و سرم را به شانه ی او تکیه یننشبدرست کنار او باید  ،چرا از بین اینهمه آدم

دلم دهم؟ مرگ برایم راحت تر از توضیح این اشتباهم برای کیارش سرمد بود. ب

چنین قبل از به بار آوردن . ای کاش از شدت پشیمانی برایش زار بزنممی خواست 

نباید با اینهمه خستگی می خوابیدم... حسرت و دریغ فایده  ردم.می مُفاجعه ای 
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اگر می توانستم زمان را به عقب برگرداندم، حتما سرم را از تنم نداشت.  برایم ای

با این حرکت  مطمئنم که جدا می کردم و اجازه نمی دادم روی شانه ی او بیافتد.

پوستش  ،سفید کنندهبا یا او از شدت وسواس شانه اش را می سوزاند و  ،زشت من

و گفتم: من معذرت می خواهم. صاف نشستم . با وحشت ورقه ای در می آوردرا 

بار مرا یکهمین فقط ببخشید که سرم را به شانه ات تکیه دادم. خواهش می کنم 

سه بار  ... نه...این لباس هایت را دو سم،بر تببخش. فردا به محض اینکه به خانه ا

 برایت می شویم. 

نگاهم به کت او افتاد که از تنش در آورده بود و روی من انداخته بود. تمام  تازه "

لباس هایم عطر او را گرفته بودند. چطور راضی شده بود که کتش را روی من 

بیاندازد؟ کت را سریع تا کردم و به طرفش گرفتم و گفتم: کتت را هم فردا به 

 خشکشویی می برم.

را به یفت اوظ چرا شرحطرفم چرخاند و گفت: ردمک چشمانش را به ماو فقط  " 

کت را چند بار با  "که لباس های مرا بشویی.  همین استمن می دهی؟ شغل تو 

سرم را پایین انداختم نشسته باشد. نروی آن  ،دست تکاندم تا هیچ خاک خیالی
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و گفتم: از این به بعد هر وقت که با هم هستیم نمی خوابم تا چنین حرکات زشتی 

 م ندهم. انجا

خودم را به سختی کنار کشیدم تا اصال با او برخوردی نداشته باشم. اما صدایش  "

یت بیدار اتوقا تمام می خوابی برعکس را خیلی آهسته شنیدم که گفت: وقتی که

، فوق العاده اعصابم را با شلوغ بازی ها و حاضر جوابی هایت به هم می ریزی که

ه سرت را به شانه ام تکیه نداد توی خواب تو درضمن .آرام و دلنشین می شوی

سرت را روی شانه ام  ،وقتی دیدم که ممکن است گردنت درد بگیرد. خودم یبود

ماند باز شدت تعجب دهانم باز  و نزدیک بود کنترلم را از دست بدهم "گذاشتم. 

 م. ناباورانه گفتم: اما تو که از هر برخوردی با آدم هایوربیاو صداهایی عجیب در 

خودت را شکنجه نمی اما  اجازه می دادی گردنم بشکندباید  !دیگر بدت می آید

خم شد و در حالیکه به دنبال کمربند ایمنی من می گشت گفت: از  "دادی. 

از برخورد با تو... منظورم این است که  برخورد با آدم های دیگر بدم می آید، اما

تو یک شب پاشویه ام کردی، بارها به پیشانی ام دست  تو تنها کسی هستی که...

... هرچند که غذاهایت اصال زدی و تبم را چک کردی، هر روز برایم غذا می پزی
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تو تنها کسی هستی  .کامال ایمان دارم آنهامن به تمیزی اما  خوش مزه نیستند

واهد دلم می خ ،وقتی توی فکر و خیال نیستی و نگاهت به من دوخته شده ...که

 . دنیا را به پایت بریزم

تنها فکری که مغزم را پر کرد این بود که ای کاش توی نسکافه اش انگشت  "

در حالیکه من از روی  ؟ردبه تمیزی غذاهایم کامال ایمان دا او واقعا نمی چرخاندم.

عمد توی تمام غذاهایی که برایش می پختم، قاشق چند بار استفاده شده ی خودم 

را می زدم. باید از این به بعد کمی وجدان داشته باشم و از این کارهای زشت 

دستم توی هوا با کت ، ببندم را صندلیمغر می زد که زودتر کمربند . انجام ندهم

باال آورد و کتش را از ی عزیز من،  ه دستش را با حلقهآهست او خشک شده بود،

ی توانستم بیش تر از این به خودم بقبوالنم که باید از او متنفر نمدستم گرفت. 

چون او دوست داشتنی ترین مرد دنیایم بود. دلم می خواست از جایم بلند  ،باشم

یم. واقعا وشوم و برای همه ی مسافران هواپیما از حرف های شنیدنی کیارش بگ

هرچند دقیقه ؟ دنیا را به پایم بریزددلش می خواست او من تنها کسی بودم که 

نگاه می کردم و به خودم هشدار می دادم که نباید زیاد ذوق  یواشکییکبار او را 



اختهفالوده زغال   فصل دوازدهم                                                                                                                     

736 
 

اطرافیانم خالی شده بود. فقط به او و وم. تمام ذهنم از سهراب و بقیه شبزده 

بود، فکر می کردم و قند توی دلم آب می عطرش که روی لباس هایم نشسته 

 شد.

فقط به کار سعی کردم م و دادفکارم را سر و سامان ای ختسبه با نشستن هواپیما  

فکر کنم. به محض اینکه از فرودگاه اصفهان خارج شدیم به او گفتم: ای کاش 

ماشین داشتیم. من که باز می گویم باید با ماشین خودت تا اصفهان می آمدیم. 

که کامال فراموش کردم  "طوری اخم آلود گفت: تو نگران این چیزها نباش.  "

دن کمربند ایمنی ام و درد گرفتن گردنم شده بود. مانهمین مرد بود که نگران باز 

 آقای صفایی، با راننده ی قبلی اشدیدم که را  سرمددر کمال ناباوری ماشین 

سریع برای باز کردن در پیاده شد. کیارش رفت و  راننده ایستاد و انجلوی پایم

بیچاره که با  آقای صفایینشست. اما من به  ، سرجای همیشگی اشتوی ماشین

؟ فرودگاه رسیدیدکه دقیقا با ما به  دهم کم و بیش آشنا بودیم گفتم: کی راه افتادی

م برایش دل "او زیر لب گفت: من دوازده شب راه افتادم تا سروقت اینجا باشم.  "

ا اینجا این بیچاره را ت ،سوخت. قحطی ماشین توی اصفهان آمده بود که کیارش
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ده بود؟ راننده ی همکار با تردید مرا نگاه کرد چون نمی دانست که کجا می کشان

د من رانندگی می کنم و لبخندی به او زدم و گفتم: اگر خسته شده اینشینم. 

به کیارش که حاال با اخم شیشه ی ماشین اما او با وحشت  ". دیاستراحت کن شما

آورده بود و به ما نگاه می کرد، چشم دوخت و گفت: نه من اصال خسته  پایین را

من هم در جلو  "نیستم. اتفاقا حالم خیلی خوب است. شما بفرمایید سوار شوید. 

 اما اذیت نکنم.را باز کردم تا کنار راننده بنشینم و خدای نکرده کیارش سرمد را 

د و گفت: بیا عقب کنار من میخکوب کرمرا سرجایم  ، اوصدای خشک و قاطع 

بازهم فوران تعجب توی ذهنم  "نمی خواهم جلو و کنار راننده باشی.  بنشین!

بیداد کرد و با تردید پرسیدم: کنار تو بنشینم؟ اما من هم راننده ات هستم. فکر 

کالفه اش کردم چون کمی مثل اینکه  "نکنم حق داشته باشم کنارت بنشینم. 

 فقط اشعه ی لیزر خودش را جلو کشید و با صدایی شمرده و نگاهی خشمگین که

کم داشت گفت: امروز راننده ام نیستی. از این به بعد حرف برای نابود کردن من 

، طور دیگری برخورد هایم را یکبار می گویم و اگر باز خودت را به نشنیدن بزنی

رفتم کنار او نشستم.  ،نماند باقی جای بحثی " من بنشین!. بیا کنار خواهم کرد
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تمام حرف  ،تند و کوبنده نمی شد. همین تند خویی او ،ای کاش اینقدر ناگهانی

های زیبا و حرکات قشنگش را می شست و با خودش می برد. چرا تهدید می 

کرد؟ دلم می خواست خیلی واضح و روشن برایم توضیح بدهد که چگونه می 

اصال حوصله ی اخالق دمدمی مزاج او را خواهد طوری دیگر با من برخورد کند؟ 

تم: منظورت از برخورد طور و گفزبان به دهان بگیرم نتوانستم باالخره نداشتم. 

بدون آنکه سرش را به طرفم برگرداند گفت:  " دیگر چه بود؟ این یک تهدید بود؟

بیان  هم حرفهایم را تکرار کنی حتما دراگر باز  اما ،باشد به نظر تو تهدیدشاید 

 حرف هایم نوع دیگری اقدام می کنم. 

مرا تهدید می  پس چرا رف، بیان حرف های خودش ایراد داشتمردک مزخ "

کیارش پاسخ  "پرسید: کجا بروم جناب سرمد؟  آقای صفاییراه افتادیم و  ؟کند

. تا ساعت ده هم به دنبالمان نیا، اما می رویمداد: برای صبحانه به هتل عباسی 

خواستم از  ". رویمبرای گردش توی شهر ب تاراس ساعت ده جلوی در هتل باش 

به هیچ  چون .است اما پشیمان شدم چه وقت قرار کاری مانزمان او بپرسم که 

م. در نتیجه منتظر نشستم شتعنوان حوصله یک جواب تند دیگر از طرف او را ندا
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، تا به هتلی که او می خواست رسیدیم. شاید قرار کاری مان توی همین هتل باشد

وارد هتل  گردش توی شهر برود. با هممی خواست بعد از اینجا برای  چون او

 شدیم. 

از دیدن زیبایی باغ و دیوارها و داالن های هتل تمام افکار پریشانم از بین رفتند. 

. باید به عمو بگویم احتیاج داشتمبه یک مسافرت و دیدن اینهمه زیبایی  خیلی

که برای تعطیالت عید به این هتل بیاییم. اینجا فوق العاده زیبا بود. دور خودم 

روی لبهایم نشست. به محض ورود به رستوران  دخنبمی چرخیدم و ناخودآگاه ل

تنها اتفاق خوب امروز همین میز و  .با میز رزرو شده و آماده روبرو شدم ،هتل

چیدمان میز فوق العاده زیبا و سنتی پشت میز نشستیم،  صبحانه ی روی آن بود.

نتوانستم بیش تر از این سکوت  .چیده شد جدید یک دنیا سفارش میز روی، بود

باالخره اخم هایش از هم باز  "اینجاست؟  ،کنم و گفتم: جلسه و قرار امروزمان

از اینکه تعداد سوالهایم او را با ترس و لرز  "بله همین جاست. و گفت:  ندشد

همین طور ابرهای بدخلقی بیشتر  "پرسیدم: پس بقیه کی می آیند؟ خسته نکنند 

 مانامروزی جلسه کنار می رفتند و گفت: کسی قرار نیست بیاید. از روی صورتش 
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پیچیده بی نهایت  حرف های اوبه خدا قسم که  "فقط من و تو.  ..دو نفره است.

در مورد حرف هایش بار  بیشتر از یکبارانتظار داشت که  از من . پس چرابودند

بپرسم اما  را طبق عادت دوباره حرفش را تکرار کنم و منظورشخواستم  ؟نپرسم

ترسیدم. فقط مات و مبهوت نگاهش کردم. به زحمت لبخندش را از روی لبهایش 

میز  "مع کرد و گفت: می خواستی بپرسی که منظورم از قراره دونفره چیست؟ ج

نگاه کردم و گفتم: می ترسم بپرسم و  ،م را که پر از خوراکی و غذا شده بودمقابل

ما واقعا منظورت را نمی فهمم. حتی اگر بخواهی طور دیگری برخورد کنی. ا

نمی توانم نپرسم که  جیغ و فریاد راه بیاندازی، بازبخواهی از شدت عصبانیت 

 ؟ چه می شود منظورت چه بود؟ پس قرار کاری امروز

کار دیگری  کسهیچبا  ،مشغول شد و گفت: من و تو امروز جز با همبا غذا او  "

ناخودآگاه خنده ام گرفت و به زحمت گفتم:  "قرارمان دو نفره است. نداریم. 

قرار دو  راه تا اصفهان آمده ایم کههمه این ،وقت صبح قرارمان دو نفره است؟ این

او اصال نگاهم نمی کرد و فقط مشغول غذا خوردن بود. بعد  "نفره داشته باشیم؟ 

فکر نکنم که درضمن از چند دقیقه گفت: حیف که سرم خیلی شلوغ است و 
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برای  اگر شرایط فراهم بود،. همراه من از کشور خارج شوی ،اجازه بدهدعمویت 

 یا رم می بردم. و  سحتما تو را به پاری ماناولین قرار

آب دهانم توی گلویم پرید. برای اولین قرار؟ مثل خواب زده ها تکرار کردم:  "

نگ من خیلی خ "اولین قرارمان امروز است؟ اولین قرار من و تو؟ قرار کاری؟ 

متوجه ی حرف های او نمی شدم. با شماتت سری برایم  اما به هیچ عنواننبودم 

پرستش؟ زیر ده است؟ چرا ی تو چند است  ای کیوو  آی کیوتکان داد و گفت: 

هر حرفی که می زنم را بارها تکرار می کنی و دائما قیافه ای وحشت زده به خودت 

تا پاریس و رم و یا همین اصفهان می گیری؟ من و تو چرا باید برای قرار کاری 

عاشقانه بود. حاال منظورم و یا... خودمان بیاییم؟ منظورم قرار... قرار دوستانه و یا... 

 را فهمیدی؟ 

 !زنده نبودم، چون او مرا از شدت هیجان کشتنفس نمی کشیدم و دیگر که من  "

من و واقعا قرار عاشقانه؟  امروز برای یک قرار دوستانه تا اصفهان آمده بودیم؟

بیاییم؟ من و کیارش سرمد توانایی  عاشقانهسرقرار می توانستیم کیارش سرمد 

برایم مهم نبود نمی گنجید.  در مخیالتمعاشق شدن داشتیم؟ عشق من و او اصال 
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اصفهان تا  دو نفرهپرسیدم: برای قرار دوستانه و  و مرا خنگ فرض کند بازهم که او

دست از غذا خوردن برداشت و  "می گذاریم؟  دونفرهآمده ایم؟ ما از کی قرار 

صاف و مستقیم نگاهم کرد و گفت: از امروز. امروز اولین قرارمان است پرستش. 

ترجیح اما  ،دوست داری بیشتر راو شیراز کدامیک  اصفهاناز بین نمی دانستم 

ویم. برای قرار های بعدی هرجا که شدور ن از تهران اولین قرارمان زیاد برای دادم

 م. یمی رو بخواهیتو 

پرسیدم: قرارهای  آسمان ها سیر می کردم و دراصال توی این دنیا نبودم، من  "

 "بعدی؟ چرا توی تهران قرار نمی گذاریم؟ چرا باید حتما از تهران خارج شویم؟ 

تهران مغز تو و گفت: چون توی  ی بازی می کردومح وشیق چشمانش خاعمدر ا

ت بپر از یاد دوستانت است. دوهفته است که یک کلمه به غیر از کار با من صح

اما امروز به محض اینکه از تهران خارج شدیم و سرت را روی شانه ام  .نکرده ای

ه ت از دوستانت و اتفافات مربوط به آنها منحرف شدمغزگذاشتم، حس کردم 

تا دورترین نقطه ی  ،برای داشتن تمام فکر و وجود تو من حتی حاضرم .است

 جهان هم بروم. 
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مگر تمام فکر و وجود من چقدر ارزشمند بود که بخواهم او را به دورترین نقطه  "

من همه چیز برایم مثل یک شوخی یا یک خواب عجیب بود.  تم؟بفرسی جهان 

اال به قدری از سی سال برای دیدن چنین خوابی لحظه شماری می کردم اما ح

زودتر گرفتم تا می آهسته خودم را نیشگون که  شگفت زده می شدمهمه چیز 

طرفم هجوم آوردند تا ناراحت کننده به  خیلی زود افکارهرچند که  .بیدار شوم

من سی سالم بود و درگیر چنین رویای زیبایی شدن برای زیاد خوشحال نشوم. 

که ی می دیدم رویای زیبا را باید وقتاین . بودمعنی شکستی تلخ و زشت  به من

بیست سالم بود. چون توی بیست سالگی به هیچ شکستی فکر نمی کردم و با 

بعد از سی سالگی . بودم نشسته نفس گیریآغوش باز منتظر چنین عاشقانه ی 

 د.ندنمی شجبران به راحتی  ها شکست

کل اصفهان را  که مداشته باشی وانت باید ،او به غذا ها اشاره کرد و گفت: بخور 

هشت شب ساعت برای  ،در عرض چند ساعت بگردیم. بلیط برگشت مان به تهران

ست که به مدتهارا ببینیم. من  ی اصفهانجا همهاست. تا آن موقع باید بتوانیم 

 خوش بگذرانم.  به طور کاملرا  امروزاصفهان نیامده ام و دلم می خواهد 
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بازهم به رویای زیبای دخترکان چهارده ساله رفتم. تا به حال با تمام ترس هایم  "

هیچکس برای ربودن تمام فکر و وجودم چنین کار زیبایی انجام نداده بود. بقیه 

دلم می خواست فقط به کیارش  ،گرفتاری های زندگیم در این لحظه محو شدند

وانستم فکر کنم. به قدری ذوق زده بودم که راه گلویم خشک می شد و نمی ت

چیزی بخورم. مگر انسانی به این با ذوقی توی دنیا وجود داشت؟ من خیال می 

در حالیکه او منتظر  ،است کردم که کیارش تمام حرف های آنروز را فراموش کرده

م و هرچه زودتر از این دشمی عکس العمل من نشسته بود. شاید بهتر بود بلند 

چون می ترسیدم از این خواب زیبا بیدار شوم و باز ببینم که  ،مدرفرار می کشهر 

 عجیب و غریبشحرف های  او مرا با کنم و تالشسخت باید برای داشتن فربد 

قرار  چنین برایم ،من جانبتالشی از هیچ . اینکه یک نفر بدون می کندگیج 

ای اولین بار از زندگی بود. بر  خیلی بیشتر از انتظار من از ه بود،زیبایی ترتیب داد

نشان به من کیارش سرمد چنین توجه نابی  وخوش شانس بودم  همهاینکه این

می کردم  که من تصور. زندگیم آنقدر هم می کردماحساس خوشبختی  ،می داد

بیهوده و پوچ نبود. شاید تمام عمرم در تنهایی گذشته بود تا باالخره یک روز 
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ذوق از تمام  اماسعی کردم رضایتم را نشان ندهم  د و خوشحالم کند.یایکیارش ب

 یاخته های پوستم بیرون می ریخت. 

قرار اولین با صدای بلند خندیدم و گفتم: فکر کنم این زیباترین  ،نتوانستم نخندم

گفت: فکر می کردم به  چشمانش برقی شاد و سرزنده داشتند و "دنیا باشد. 

 دعوا، قهر می کنی و آورده ام مانقرار لیناو محض اینکه بفهمی تو را بی اجازه به

خنده و و سعی کردم تا حدی  خودم را جمع و جورکردم کمی "راه میاندازی. 

راه می انداختم چه کار  م و گفتم: اگر ناراحت می شدم و دعوانذوقم را پنهان ک

عکس می کردی؟ اگر می فهمیدی دوست ندارم سر قرار های ناگهانی بیایم چه 

 ؟ نشان می دادیالعملی 

مجبور همین سواالت می ترسیدم که جواب از فهمیدن گفت: خیلی بی خیال  "

حاال بیاورم.  مانتو را به زور بر سر قراردروغ بگویم که قرار کاری داریم و شدم 

امروزمان را خراب  که اجازه ندهمم می شومجبور  قرارم را قبول نکنی،هم اگر 

. با اینکه اصال از این حرف هایش ندز اجبار بودحتی محبت هایش هم پر ا "کنی. 

از اینکه می توانست به وقتش مرا با اجبار نگه دارد  حتیناراحت نمی شدم و 
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اخم کردم و گفتم: پس به هیچ عنوان نظر من برایت باز خوشم هم می آمد، اما 

اگر تو بخواهی و اراده کنی می توانی مرا به انجام هر کاری وادار  .اهمیت ندارد

 ،دوخواب و رویا ب ئی از همیناگر لبخند زیبایش هم جز "کنی. درست می گویم؟ 

 شادی لبخندمی تواند او هم  باور اینکه. بمیرم اما بیدار نشوم ستدلم می خوا

وشهایم را پر کرد و صدایش مثل یک ملودی زیبا گ خیلی برایم سخت بود. دنزب

احت ارسر این قرار ن باری در کار باشد و تو از آمدنگفت: فعال که فکر نمی کنم اج

 باشی. درست می گویم؟ 

دست و پایم را گم کردم، پس باالخره او هم متوجه ی حال خوبم شد. با لکنت  "

فوق  ناراحت که نیستم. اصال چرا باید ناراحت باشم؟ اتفاقا به نظرم کار ...گفتم: نه

اگر دختر دیگری به غیر از من بود حتما  به گمانماما  ی انجام داده ای.قشنگ العاده

بی دریغ  بازهم خنده ای "ناراحت می شد و احساس می کرد دزدیده شده است. 

بی خیال . بیشتر کردصد برابر ایم زیبایی محیط اطراف را بر و دشجاری  انشبر لب

 چون ،تو را انتخاب کرده امهمین  رایمن هم بو گفت: شانه هایش را باال انداخت 

و احساس بدی پیدا نمی کنی. اگر مثل بقیه ترسو  شدن را دوست داری دزدیده
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روزها  روی کتم فالوده با دانه های زغال اخته بپاشی یا بودی که نمی توانستی

های وقت و قرار کهمجبوری  از این به بعدتا به خواسته ات برسی.  تعقیبم کنی

نباید کاری می چون  ،مقصر این اجبار هم خودت هستی .بی وقت مرا تحمل کنی

را با م. حاال که این کار اشکنارت بهمه جا هرلحظه و کردی که من دلم بخواهد 

همراهیم  همیشهقرار های ناگهانی را بپذیری و  دل من کرده ای پس مجبوری که

کنی. اگر غذایت را خورده ای بلند شو تا کمی توی باغ هتل قدم بزنیم و بعد هم 

کدام اجبار دیگری توی دنیا به این زیبایی بود؟  "برای گردش توی شهر برویم. 

غ با هم توی با م... بلند شدم وبودمن برده ی چنین اجبارهای دوست داشتنی 

به محض اینکه  ،. راس ساعت ده صبح سوار ماشین شدیمیمقدم زدزیبای هتل 

به اول خیابانی رسیدیم که به میدان نقش جهان و عمارت چهل ستون راه داشت، 

 م: می توانم خواهش کنم این خیابان را پیاده برویم؟ زده شدم و پرسید ذوق

با هم مغازه ها را  .پیاده شداز ماشین همراهم کیارش بدون آنکه جوابم را بدهد  "

جایی تنها  ،نگاه می کردیم و تا میدان نقش جهان پیاده رفتیم. میدان نقش جهان

دلم می  م را در آن بگذرانم.زندگی بود که هیچ وقت خیال نمی کردم اولین قرار
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دور خودم می چرخیدم و همه جای میدان را نگاه  .خواست از خوشی پرواز کنم

سرت گیج  ،بازویم را گرفت و گفت: اینقدر دور خودت نچرخمی کردم. کیارش 

 "کنیم؟  تماشامی رود پرستش. دلت می خواهد اول از همه، کجا را بگردیم و 

او هم  "خندیدم و گفتم: دلم می خواهد دورتادور میدان بچرخم. فقط همین. 

ه خندانش می فهمیدم. به اطراف نگا نمثل من ذوق زده بود و این را از چشما

چون اگر اینهمه پیاده روی کنیم از پا  ،گفت: پس بیا سوار کالسکه بشویمو کرد 

قبول کردم و سوار اولین  "در میآییم و نمی توانیم از باقی روزمان لذت ببریم. 

رنگ از رخسار کیارش پرید. باز اخم هایش در  اما .شدیم ی سر راهمان  کالسکه

حالش بد شده است.  مشکلی برایش پیش آمده و حس کردم ند، اینبارهم رفت

 رت آمده است؟ حالت خوب نیست؟: چه بالیی سنگران پرسیدم

ین کالسکه و اسبش بوی ا به خاطر بدون آنکه نفس بکشد گفت: بوی اسب... "

که را نگه دارم اما مانعم شد سخواستم کال "که حالم به هم بریزد.  چیزی نمانده

 اتی کهاطالع و رنگ پریده اش با اما .تا آخر مسیر را تحمل می کند که و گفت

 بعید می دانستم که بتواند تحمل کند. ،داشتم وسواس عجیب و شدید او من از
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 شالمعطرم را از توی کیفم بیرون آوردم و کمی به گوشه ی  ،فکری به ذهنم رسید

است از عطرم خوشت  زدم. شال را به طرف صورتش گرفتم و گفتم: با اینکه ممکن

معده ات به هم  ،نیاید و حتی سردرد بگیری اما بهتر از این است که با بوی اسب

باالخره فهمید  با تردید به گوشه ی شال نگاه کرد، خیلی طول کشید تا "بریزد. 

. چند نفس عمیق کشید و آنرا جلوی بینی اش گرفت .ردچاره ای جز این نداکه 

 کالسکه تکیه نمی داد.  صندلی کرد و به پشتیبه هیچ عنوان حرکت نمی 

پر از دلهره و کالسکه سواری،  از همه چیز بد می شد. مسیر حالش مثل اینکه

نگرانی تمام شد و جلوی مسجد شیخ لطف اله از کالسکه پیاده شدیم. اما کیارش 

هنوز گوشه ی شالم را رها نکرده بود. نگرانش بودم و گفتم: نباید سوار کالسکه 

ی شدیم. می خواهی برایت آب بخرم؟ می خواهی روی یکی از این نیمکت ها را م

دهان و شالم هنوز جلوی  "حالت بهتر شود؟ بتوانی بنشینی و برایت تمیز کنم تا 

حالم با عطر تو خوب شد. حاال اگر عطر  و گفت: بستبینی او بود و چشمانش را 

ام گرفت و گفتم: مرا ترساندی. خنده  "و شالت را باهم بخواهم چه کار می کنی؟ 

 حالت بد است. هنوز خیال کردم 
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نفس هایش را حبس کرد، چشمانش  ،باالخره شالم را از روی صورتش پایین آورد "

عطرت قلبم را می لرزاند دختر فالوده پاش... من کجا و این تپش  و گفت:را بست 

عطرت مرا بی نهایت دلتنگت کرده اما های قلبم کجا؟ با اینکه مقابلم ایستاده ای، 

 ،... با همین سرعت پیش بروددوست دارم ، عاشقانهفکر کنم عطرت را هماست. 

قلبم هم ممنوع الخروج می شوی و نمی توانی بی اجازه ی من  ازبزودی حتی 

 . دنیا دختر فالوده پاشعزیزترین  جایی بروی

ه عاشق عطرش بودم از کاو هم مثل من  صدایش تا مغز استخوانم نفوذ کرد، "

در این لحظه شکسپیر برایم راستگو ترین پیام آور . می آمدعطر من خوشش 

 عاشقانه شد، چون چند وقت پیش از او خوانده بودم که می گفت:  

  !کسی که دوستش داری نیست... عطرهیچ چیز در جهان به خوبی 

دوست داشتن و دوست داشته شدن  همدیگر را دوست داشتیم!واقعا ما پس  "

از اینکه توسط کیارش سرمد برایم ناممکن ترین اتفاق دنیا بود. اما نمی توانستم 

بازهم  .از شادی ذوق زده نشوم ،مه بودشدعزیزترین دختر فالوده پاش دنیا برای او 

الم را کشید و گفت: برای داشتن تو و این عطرت اگر الزم باشد حتی شگوشه ی 
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سرنوشت را هم از ابتدا می نویسم. با تو حس و حالم خیلی عجیب است، می 

و  داستانخواهم کنار تو همان عشقی را تجربه کنم که همیشه خیال می کردم 

افسانه است. می خواهم در میان دستان تو، ذوب شوم و با این عطرت در هم 

ین لحظات پر از شعر ا درو  فکر های ناامید کننده ی لعنتی حتی حاال "بیامیزم. 

صدایی منحوس دائم توی گوشم تکرار می  سرم بر نمی داشتند.از هم دست  و نور

او  ردر هم آمیختن با عطر من و ذوب شدن در میان دستانم کا شد و می گفت:

مرتب شالم را بازهم بویید و بعد آنرا . است، از او چنین عاشقانه هایی بعید یستن

زبانم الل شده بود، به خاطر کدام کار خوبم چنین  انداخت.روی شانه ام کرد و 

در  جایزه ی بزرگی دریافت می کردم؟ دچار گیجی و ناباوری دائمی شده بودم.

میان اینهمه حرف های عاشقانه من چه می توانستم بگویم که شرم آور نباشد؟ 

ها گفتم: حس می کنم تمام حرف  مثل اینکه با خودم صحبت می کردم، آهسته 

، بی نهایت می بینم. صدایت را با این حرف های زیبا را در خوابتو و حرکات 

چطور می توانست اینهمه شخصیت چشمانش برق می زدند،  "دوست دارم. 

جداگانه را با هم مدیریت کند؟ بین این کیارش و آن مردی که صبح توی فرودگاه 
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این لحظه  های محبتا حتی نمی خواست صدایم را بشنود خیلی تفاوت بود. ب

دوستش دست از م ستمی تواننهم باز رساند،مرا به قتل می ، حتی اگر فردا اش

از نقطه ضعف هایش  هرگزاز این به بعد با خودم عهد بستم که  .داشتن او بردارم

رفت. با می . با او همه ی غصه هایم بر باد برای آسیب رساندن به او استفاده نکنم

 ن نباشم. پشیمادنیا بروم و یک لحظه هم  او می توانستم تا آخر

 ،دیمبو گرم صحبتبعد در حالیکه  ،میدان نقش جهان چرخیدیم اطرافکمی 

 ،خودمان را به عمارت چهل ستون رساندیم و دور استخر آن بدون هیچ حرفی

از چهل به عکس مان خندیدم.  و چند دقیقه ای بی بهانه عکس دو نفره گرفتیم

خوش می گذشت که  به من آنقدرستون پیاده به طرف سی و سه پل راه افتادیم. 

در میان راه به عمارت هشت بهشت حتی متوجه ی سرمای هوا هم نمی شدم. 

 این شهر پر بود ازترین شهر جهان بود. قدم به قدم یبارسیدیم، به نظرم اصفهان ز

 کیارش واقعا از .ندرا پر از شگفتی می کرد مروز که به راحتی زیبا ار دل انگیز وثآ

این قطعه از بهشت خدا را برای اولین قرارمان انتخاب  ممنون بودم که اصفهان،

این نکته سنجی و زیبا پسندی را دوست نداشت  هکرده بود. مگر می شد انسانی ب
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و بدی هایش را فراموش نکرد؟ عطر قهوه کل محدوده ی اطراف هشت بهشت را 

، داخل یک یک کافه ی کوچک تا باالخرهته بود. کمی جست و جو کردم فراگرف

جلوی ماشین پالستیکی صندلی چند میز و که پیدا کردم  فولکس واگن قدیمی

نتوانسته  ،زیادو تعجب  از ذوقصبح بود.  چیدهمحوطه ی پارک هشت بهشت  و در

ارش نگاه کردم ه کیببوی قهوه دلم ضعف رفت. این حاال با  و بودم صبحانه بخورم

من واقعا دلم می خواهد از  اما غذا نمی خوریهرجایی و گفتم: می دانم که تو 

کیارش با تردید  "خیلی گرسنه ام شده است.  ،قهوه و کیک های این کافه بخورم

کنارت می نشینم تا تو اما  ...کرد و گفت: من اینجا چیزی نمی خورم نگاهبه کافه 

 با خیال راحت قهوه ات را بخوری. 

و من عاشق هوای ابری بودم. بدون وقت تلف کردن پشت یکی از  هوا ابری شد "

رش دادم. به محض انشستم و قهوه و کیک وانیلی سف کافه میزهای پالستیکی

کردم و  قسمت تقسیمدو به طبق عادت همیشگی کیک را ، اینکه کیکم را آوردند

که کیارش دستم را گرفت  جا بدهمرا توی دهانم  بزرگ از آنخواستم یک تکه ی 

تمام این کیک برای خودت  را خفه نکن! و گفت: خواهش می کنم امروز خودت
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بعد چنگال را از دستم  ". است، پس آرام بخور، نمی خواهم بالیی سرت بیآید

تکه ی کوچک از کیک را  گرفت، کیک را به تکه های کوچک تقسیم کرد و یک

 مطمئن شوم کهنگاه کردم تا  را . با خجالت اطرافمانبه طرفم گرفتبا چنگال 

کسی نگاهمان نمی کند. خواستم چنگال را از دستش بگیرم اما دستش را عقب 

پس  ،کشید و گفت: نمی خواهم بالیی سر سرمایه ی چهارصد میلیونی ام بیاید

که خفه نمی  دشو خیالم راحت تامی دهم  به خوردترا کیک  این خودم تمام

شرمنده شدم و گفتم: اما این کار... وسط اینهمه مردمی که از اطرافمان  " شوی.

نگاهی انداخت و  مان به اطرافاو هم  "خجالت آور است. ، خیلی عبور می کنند

من که خجالت نمی کشم. تو هم اگر مشکلی داری  ،گفت: اصال برایم مهم نیست

اشتهایم کامل کور شد و نتوانستم  "بهتر است مشکلت را با خودت حل کنی. 

بیشتر از یک تکه ی دیگر از کیک را بخورم، چون حس می کردم همه نگاهمان 

 به خوردم بدهد.  نخواهد آنرا هم تامی کنند. قهوه ام را فوق العاده تمیز خوردم 

م و به طرف سی و سه پل راه افتادیم. به سی و سه پل که رسیدیم از ید شدبلن

گفتم: فکر می کردم  انهناباور .پر آب بود ،خوشحالی بال در آوردم چون زاینده رود
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او با افتخار گفت: من دو هفته است که منتظر بودم تا  "زاینده رود خشک است. 

برای اینهمه راه  تو را من که. ماینجا بیاورتو را به  و بعد آب زاینده رود را باز کنند

. اگر منتظر باز شدن آب زاینده مده اآورزاینده رود خشکیده تا اصفهان نیدیدن 

. قرار عاشقانه بدون ی قبل تو را از تهران می دزدیم همان دو هفته ،رود نبودم

ه های او برای اولین قرارمان هر لحظه شاز این همه نق "رود پرآب بی فایده است. 

ی که گفتم: همین کارها را کرده ا با خوشحالیبیشتر شگفت زده می شدم و 

ند از افسانه های شرقی بیرون افتاده ای و نمونه دخترکان فرانسوی خیال می کن

تمام شادیش پر کشید. دست به  "ش افسانه ای هستی. کُ ی بارز خسروی عاشق

انجام نداده ام.  فت: اما من تا به حال این کارها را برای هیچکسسینه ایستاد و گ

خنده توی گلویم منفجر شد و گفتم: یعنی اینهمه سال فرانسه زندگی کرده ای  "

دروغ  حرفتای؟ این  ترتیب ندادهو تا به حال از این قرارهای عاشقانه با هیچکس 

او  "کردی؟ پس صاحب گلدان شکسته را چگونه شگفت زده می محض است. 

 تدارک تا به حال برای هیچ قراری من دروغ نمی گویم، تر شد و گفت:جدی 

برنامه  مبرایهم خودش صاحب گلدان شکسته م. او برنامه ریزی نکرده  نچیده ام
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شگفت زده ام می  خاص، هایکار مهمانی ترتیب می داد و یا با ریزی می کرد. او

حتی یک ثانیه هم  به جز تو، هیچ دختریبا قرار برای  امروزمن تا به اما  .کرد

 م. اوقت نگذاشته 

اهش کردم. پس به نگتر اینبار من هم خنده و شوخی را فراموش کردم و دقیق  "

 ،دنیا به قدری جذاب بود که بخواهند او را با قرارهای خاص نظر تمام دختران

زیبای  ن. این چشماگیر افتادش نامنقش و نگار چش درشگفت زده کنند. نگاهم 

قله  د.نزیباترین زنان جهان را اسیر کنمی توانستند  به راحتی سبز خاکستری

باد و خاکستری مخلوط در هم داشتند.  سبز ش ته رنگی ازنچشما مردمکهای 

موهایش را به هم می ریخت و آنها را توی صورتش پریشان می کرد. فقط 

ر دختر را از پای در بیاورد. صدای مغزم به جای جذابیتش کافی بود تا یک لشک

 فقطچنین دختر عاشق و مهربانی را تنها گذاشته ای و گفت: پس چرا به او خودم 

برنامه  قراری را چنین ،نگران از دست دادنت باشم مبرای من که باید تا آخر عمر

چون من اصال  گیج نکن مرا بیشتر از این لطفا با این حرف های؟ ه اریزی کرد

، فرصت هایی که داشته ای در بین تمامباور کنم تو اعتماد به نفس آنرا ندارم که 
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دانه های باران روی صورتم  ". می کنی غافلگیرم کنار من ایستاده ای و امروز

ند. دنیایی پر از نور نگاه پر برد دیگربه دنیایی  ، مرا با خوددند و خنکای آنچکی

محبت کیارش... به قدری با محبت نگاهم می کرد که اینبار لبخندی پر رنگ تر 

زیر لب گفت: باور کن همانقدر که من می توانم کل  ست، اوم نشنلبابر از همیشه 

با همین به راحتی  تو هم می توانی با یک نگاهم به دام بیاندازم،زنان دنیا را 

. از همان روزی که لبخندت را با ت نگه داریگرفتار مخر عمرآتا مرا  لبخندت

برای دومین  ،جادویت شدم. وقتی توی رستوران پدرم ،پاشیدی افکارمفالوده ات به 

 پیش پایت زانو نزنم و نگویم که تاخیلی با خودم جنگیدم  ،بار لبخندت را دیدم

. وقتی روی دستمال برایم می اینقدر عذرخواهی الزم ندارد سادهفالوده پاشی  یک

دلم می خواست دستت را بگیرم و بگویم همین حاال همراه من  ،ببخشید نوشتی

. این لبخندت تمام سیستم دفاعی مغزم را از کار می بهشت را برایت بسازمبیا تا 

ده ام فقط به خاطر غرورم بوده اندازد. اگر تا امروز هم در برابر لبخندت مقاومت کر

و هر روز  لبخندت هزاران عکس بگیرمدلم می خواهد از این تازگی ها . پرستش

خانه و دیوارهای . دلم می خواهد عکس لبخندت را به تمام متماشا کنآنها را 
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دانه  "شود. و قابل تحمل مالیم  کمی به تونسبت دفترم بیاویزم تا شاید احساسم 

تر شدند. مردم با سرعت از کنارمان می گذشتند تا درشت تر و تند ،های باران

ایستاده بودیم، او خیره به من و من لبخند زنان به  سرجایماناما ما  خیس نشوند

داشتند و بیشتر  تاثیر معکوسروی من حیف که حرف های زیبای او نور نگاه او... 

 می ترسیدم.

فقط توانستم بگویم: که اصال برای من نبود.  رویایی کاذبترس از وابسته شدن به 

چشمانت می عمق  درلبخند من بازتاب نور نگاهی است که  کیارش باور کن

این نور مرا به دنیایی ماورایی می برد. چشمانت هربار برایم شعری جدید درخشد، 

پس زیاد به لبخند من امیدوار نباش چون اگر یک روز نور نگاهت را  می خوانند،

همین حاال تمام  استبه نظرم بهتر  لبانم جاری نمی شود. برخندی هم لب ،نبینم

فردا نگاهت را از من بگیری مطمئن  چون اگر ،را تمام کنیم بی دلیلاین عالقه ی 

همیشه از عشق و عالقه های محال و عجیب من باش که نمی توانم جادویت کنم. 

 و در کنار هم حیف می شوند زیبای ما ساتمطمئنم تمام این احسا وترسیده ام 

این زندگی  نباید کاری کنیم که ،م ساخته نشده ایمهدر می روند. من و تو برای ه
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می ترسم ، بیشتر از این غیرقابل تحمل شود. درد شکست عشقی با تلخ و لعنتی

رود. بیا بدلت نشسته خیلی زود از بین  که با جادوی لبخند و نور نگاه، در عشقی

بی خیال چنین عالقه ای بشویم. من نمی توانم دوری از چنین حال و هوای 

 ،است و خالص بنا. پس بهتر است همین حاال که همه چیز ..زیبایی را تحمل کنم

 د.نتمام شو

دانه های باران مثل شالق به  ناباورانه نگاهم کرد. نور نگاهش پر کشید و اینبار " 

نتوانستم  دند.می کرخیس  را و موهای او شال منصورتم می خوردند و تمام 

و  مانعم شد اما به طرف سرپناهی فرار کنم.از او بگذرم و خواستم  ،تحمل کنم

حلقه ات را به من داده ای.  ... چونگفت: نمی توانم اجازه بدهم که بروی چون

 نگه می دارم.  مکنار خود برای همیشهتو را  با حلقه و چهارصد میلیون بدهی من

از بدهی همه چیز  صحبتقشنگ ترین لحظاتمان با  در میانبازهم می خواست  "

 وقتیاما  ،از او بگذرم و سریع تر یک سرپناه پیدا کنمرا خراب کند. سعی کردم 

گفتم: من خریدنی نیستم و به هر  عصبی شدم و دیدم تالشم بی نتیجه است

هم در مورد حلقه  رصد میلیون بدهی ات را پس می دهم.سختی که شده چها
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ن دزدیده ای. پس نگه داشتن تو آنرا از م بلکه ،من آنرا به تو نداده ام که باید بگویم

کار  ت،سشده ابه من تحمیل  اجبار سراز  که حلقه ام و بدهیمن به بهانه ی 

 ،حل نشود بدهی چهارصد میلیونی بین مااین ی است. تا مشکل زخرفمخیلی 

او را عقب بزنم. اما او مثل یک خواستم به زور  "به تو فکر کنم. نمی خواهم اصال 

این حرف هایت برای آرام و شمرده گفت: ایستاده بود.  ، مقابلمکوه سفت و سخت

اگر رهایت کنم و نداری و  ، اینکه مرا دوستپرستش دنمن فقط یک معنی دار

تا این  چرا .می روی و پشت سرت را هم نگاه نمی کنی ،سفته هایت را پس بدهم

نداری همین  مکه دوست ییگونداری؟ اگر ب مدوست واقعامتنفری؟  من از اندازه

که عاشقت هرقدر هم  سفته هایت را پس می دهم.رمی گریدم و ه تهران بب حاال

غرورم تنها دستاویز من برای  .خیلی مهمتر از این عالقه است مباشم باز غرورم برای

  و اجازه نمی دهم کسی آنرا بشکند.زنده ماندن است 

، حاال سفته هایم را پس می دهدبرای اولین بار از اینکه می گفت همین  "

خوشحال نشدم. نمی خواستم سفته هایم را پس بدهد و مرا آزاد کند. من امروز 

را دوست داشتم. از اینکه فقط برای من یک دنیا برنامه ریزی کرده بود  امبردگی 
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. زبانم به زحمت چرخید و مبود حالو این قرار زیبا را ترتیب داده بود خیلی خوش

نمی توانم هم در عین حال  ،مرم دوستت نداگوی... نمی منظورم این نبودگفتم: نه 

چون از فردا می ترسم. نمی خواهم اسیر این احساس عجیب بشوم.  ،را بخواهم وت

از  ... اماتا بروم و پشت سرم را نگاه نکنمده بنمی توانم بگویم سفته هایم را پس 

و مرا تا آخر  دهینسفته هایم را پس هرگز  طرف دیگر نمی توانم از تو بخواهم که

تمام  م کنی تااگر فردا مجبور .گیر انداخته ای ،برزخ مرا در .زندانی کنی معمر

 زیبایی های امروز را فراموش کنم چه بالیی سر من می آید؟ 

مگر انسانی آفریده شده بود که قیافه ای غمگین به خودش بگیرد و باز هم  "

قلبم را دزدیده از چه وقت دقیقا  نقدر خواستنی باشد؟بتواند در میان چشمانم ای

پس  ،ادمتمام دستوراتش را با حرص و از سر نفرت انجام می دهرروز من که  بود؟

م از ستنمی تواند و یقلبم برایش با صدای بلند می تپ ،این لحظه درامروز و چرا 

برای ابراز عالقه امروز واقعا بدترین روز ؟ استفاده کنمبه نفع خودم این فرصت 

گردم و سفته هایم را پس بگیرم. فرصت داشتم سریع به تهران بر بود... چون امروز

الل شده بودم و نمی  اما در عین حالدلم نمی خواست از او بگذرم.  حیف که
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. نمی توانستم از او باه می کردماشتدر مورد نفرت از او  که بگویمتوانستم به او 

من او  .را به خودم پس بدهدی مرگ هاآرزو به جای سفته هایم تمام که خواهمب

م. او برایم با تمام غیر قابل دسترس بودنش شترا... کمی تا بی نهایت دوست دا

 . تا به خودم آمدمبوددوست داشتنی دل انگیز و  ،بهاری مثل یک نسیم خنکِ

کنار گوشم گفت: و ، صورتش را جلوتر آورد دشر غمی عجیب چاد نگاهشتمام 

زمان از دست  تو هم اجازه نده کهنترس... از من نترس. نمی گذارم پشیمان شوی. 

اجازه به خاطر ترس هایمان از هم دور بمانیم. ترکم نکن...  نباید من و تو برود.

و پادشاهش  ملکه اش باشی تنها بده تا برایت سرزمینی را بسازم که تو

صدایش  " بمیرم.بارها ر ماندن از تو من باشم که به خاطر یک لحظه دو

اشک  توانستم اینهمه حرف های زیبا را بشنوم و یدلنوازتر از همیشه بود، من نم

ناک است. بازهم ادامه به او برایم وحشت مند شدن یادم رفت که چقدر عالقهنریزم. 

آزار داد و گفت: خیلی وقت است که کسی را به اندازه ی تو نخواسته ام. تو با تمام 

و اذیت هایت برایم شیرین ترین طعم زندگیم شده ای. تابه حال عذابی شیرین را 

من هستی. بگذار  ترین عذاب و دوست داشتنی ترین ه کرده ای؟ تو شیرینبتجر
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نمی دانم چرا حرف هایش تا این اندازه احساساتم را  "دنیا را به پاهایت بریزم. 

با تعجب و غم نگاهم کرد می باریدند.  قلقلک می دادند که اشک هایم ناخوداگاه

سرم را  "م؟ ه او گفت: چرا گریه می کنی؟ از من ناراحت شده ای؟ حرف بدی زد

نمی توانستم حرفی بزنم و این حال و هوا را خراب ، به عالمت منفی تکان دادم

. صدایش روحم را نوازش اینهمه احساس خوب برایم محال بودواقعا باور اما کنم. 

نکن و  مگفت: گریه نکن، نترس، اجازه بده رنگ دنیایت را عوض کنم. ترککرد و 

این مدت باعث بارش اشک هایم شده سختی های نمی دانم فشار  "تنهایم نگذار. 

یز، حال روحی ام را بهم بود و یا تغییرات ناگهانی این مردک دیوانه و وسوسه برانگ

. به سختی گفتم: چگونه نترسم کیارش؟ تو حتی یک لحظه ات هم می ریخت

شبیه لحظه ی دیگر نیست. چگونه وحشت نکنم در حالیکه می دانم این حرف 

تو نمی توانی رنگ دنیای مرا عوض کنی چون اصال های رویایی برای من نیستند. 

موعود  نمی دانی من توی چه دنیایی زندگی میکنم. تو نمی توانی برایم سرزمین

تنها کسی هستی که مرا  توچون تو... بپذیری مرا به عنوان ملکه ات  ورا بسازی 

مگر نمی گویی که از روزی که فالوده ام را روی کتت به بردگی کشانده ای، 
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ی؟ پس چرا به جای تمام آزار ها و اذیت هایی که درحقم ه اپاشیدم عاشقم شد

را گذاشتی هرروز و چا دعوت نکردی؟ روا داشتی زودتر مرا به اینهمه احساس زیب

هرثانیه احساس کنم مثل یک برده به خاطر بدهی که برای یک نفر دیگر است 

اسیر دستان تو شده ام؟ چرا هنوز هم می خواهی مرا به اجبار چهارصد میلیون 

 بی حرکت در میانهر دو سکوت کردیم و چند دقیقه  "کنارت نگه داری؟  بدهی

 که گفتم : مننجوا کرد آرامباران ایستادیم. تا اینکه او خیلی رهگذران گریزان از 

تا به حال تالشی برای نگه داشتن  و روش دیگری برای نگه داشتن تو بلد نیستم

من ای کاش او می توانست زورگو و ظالم نباشد. ای کاش  "کسی انجام نداده ام. 

نزدیک تر از نفس هایم ایستاده را با اسپری  او کهرا می توانستم این لحظات 

ای کاش  ، ناامیدانه گفتم:ثابت نگه دارم متابلوهای نقاشی تا آخر عمر رفیکساتو

خوب بودن را فراموش نمی کردی. گاهی اوقات به اندازه ای تلخ و آزار دهنده می 

ه می آن قدر بدی از تو دیده ام ک از دستانت فکر می کنم. رشوی که فقط به فرا

ترسم اعتماد کنم و بفهمم تمام این حرف های زیبا را برای گرفتن انتقامی جدید 

مطمئنم  می خواهد بگویم که ترکت نمی کنم امادلم  بر لب میرانی. کیارش خیلی
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نور و زیبایی دخترکان فرانسوی از پر من و تو ربطی بهم نداریم. تو برای دنیای  که

 وقتهستی و من... فقط به خاطر چهارصد میلیون بدهی در کنارت مانده ام. هر 

آقای نخواهم داشت  به جز ترک توکه بتوانم بدهی ام را پرداخت کنم، چاره ای 

باران کامال ما را خیس کرده بود. نمی دانم با این وضعیت وسط  " .عزیز سرمد

او  ،نفر نظاره گر داشتیم. اما هیچ کدام حرکتی نمی کردیمسی و سه پل چند 

گفت: من بدبخت ترین و تنهاترین انسان کره ی زمین هستم، نمی توانی بدی 

چرا می خواهی به هایم را به پای آسیب هایی که به اعصابم وارد شده بگذاری؟ 

 کرده ام متنفرخودم از تو را محض پرداخت بدهی ها ترکم کنی؟ مگر چقدر 

یک قدم از او فاصله گرفتم و گفتم: من بی نهایت به خاطر مصیبت  "پرستش؟  

باشیم.  همم اما خیال نکنم من و تو مناسب که تحمل کرده ای برایت متاسف هایی

مرا به خاطر چهارصدمیلیون بدهی خانواده ی شکیبا  ،تو به بدترین شکل ممکن

نمی خواهم  ،از این بردگی خالص نشوم ی. تا وقتی کهه ادر کنار خودت نگه داشت

نداشته باش  نموقع از من توقعآو نمی توانم درست و عقالنی در کنارت بمانم. تا 

 م و دوستت داشته باشم.وکه عاشقت بش
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تمام شکنجه هایی که این چند وقت در  اخم هایش در هم رفتند، سکوت کرد. " 

 .باعث می شدند دلم نخواهد از محبت های امروزش لذت ببرم ،حقم روا داشته بود

نگرفته بود  یادبودند اما اصال  زیبا و روح نوازنهایت  هرچند که محبت های او بی

ارصد میلیون هکه چگونه محبتش را خرج کند. خودش بارها گفته بود که مرا با چ

باید به او می  بدهی در کنارش نگه داشته تا اجازه ندهد تنهایش بگذارم. پس

نمی خواستم از ابراز فهماندم که بدترین کار ممکن را در حق من کرده است. 

عالقه اش سوء استفاده کنم اما باید می فهمید که من از این شرایط اصال راضی 

 نیستم. 

با یک تنه ی کوچک او را کنار زدم. رفتم و زیر یکی از داالن های سی و سه پل 

رود خروشان و دانه های درشت باران که به زاینده رود می ایستادم و به زاینده 

پیوستند چشم دوختم. باران تند و شدید باعث شده بود که سی و سه پل خالی 

ماند. من هم کامال خیس شده بودم اما به قدری گرفته و غمگین بودم باز رهگذر 

م آمد کیارش هکه سرما و خیسی لباس هایم تاثیر چندانی توی وضعیتم نداشت. 

با حقوق ماهیانه پانصد تو هم او گفت: اما به طرف او برنگشتم و  و کنارم ایستاد.
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عاشقم  ، چاره ای نداری به جز اینکهمن برایت در نظر گرفته امهزار تومانی که 

بدون حلقه ات اعتماد به  .شیشه ی عمرم شده استشوی. نگاه کن حلقه ات ب

همه چیز بین من و تو درست پیش می رود.  نفس بیرون آمدن از خانه را ندارم.

 فکر نکن. ت ا به بدهیزیاد پس 

حلقه  .چشم دوختم ،مقابل نگاهم گرفته بود با حلقه ی منچپ او که  به دست "

با انگشت سبابه ام آهسته انگشتان کشیده و بلند او دوست داشتم.  را در میانام 

گفتم: فکر کنم حلقه ام هم از اینکه توی انگشت تو  نوازش کردم و حلقه ام را

 ندارد. به من را چون اصال قصد بازگشت ،باشد راضی تر است

برق حلقه ام واقعا الیق یک انگشت مردانه بود و چه کسی بهتر از کیارش سرمد  " 

اما بازهم نتوانستم  .گفتاز دوست داشتن من می  که با تمام ویژگی های خاصش

م: اما من مثل این حلقه بی اختیار نیستم. اگر بخواهی ادامه دادم و خوشحال باش

دستش  " مرا هم با چهارصد میلیون بدهی ام به زور اسیر کنی خودم را می کشم.

دردم با حلقه ام بازویم را طوری محکم گرفت و مرا به سمت خودش برگرداند که 

 صدایش میخکوبم کرد وم جدا کنم اما انگرفت. دلم می خواست دستش را از بازو
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غرورم را در نظر بگیرم و تو را آزاد بگذارم تا  دلم می خواهدبا اینکه خیلی گفت: 

دهم. هنوز بسفته هایت را پس  نمی توانم ابم کنی، اما بازهمبدون اجبار انتخ

، مرا برگردداز سفر فربد هم بگیری و  پس سفته هایت راوقتی م که نیست ئنطمم

مرا زندانی کرده بود تا فربد را . او دیوانه بود ،ه ام گرفتخند "کنی. می نفراموش 

دچار انتخاب نکنم؟ این خنده دار ترین کار دنیا بود. فربد مرا به این بیچارگی 

کیارش را فراموش می  ،بود حاال چرا باید به خاطر عامل بیچارگی هایم کرده

به حدی خندیدم که فشار انگشتان او روی بازوانم غیر قابل تحمل شدند. کردم؟ 

را از پنجه های او  با حرص بازویم، خیلی غیر ارادی و نتوانستم درد را تحمل کنم

برای هزارمین بار می گویم اگر و گفتم:  ، با خشم به طرفش برگشتمبیرون کشیدم

م از عاشقی نزنی. مطمئن ت دَنمی توانی به من اعتماد داشته باشی پس بهتر اس

 با نفرتانچون هر دو ،باش من از بین تو و فربد هیچکدامتان را انتخاب نمی کنم

مرا به خاک سیاه نشانده اید. فقط امیدوارم که این ابراز عالقه ات  کاری همهم

 "ندارد. نقشه ای برای انتقام از فربد نباشد چون او کوچک ترین عالقه ای به من 

. می خواستم هرچه سریعتر از آنجا و بعد هم از به عقب هول دادمکم او را مح
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دور شوم. می خواستم به اولین کالنتری سر راهم پناه ببرم و از خودم  تمام دنیا

یم شکایت کنم تا شاید از شر این احساسات غیر قابل سرکوب راحت ابابت سفته ه

همان بهتر که توی شوم. نمی توانم کیارش سرمد را دوست نداشته باشم پس 

و  ، رو به من برعکس راه می رفتزندان بپوسم. با سرعت خودش را به من رساند

بدون آنکه به اخم هایش  " با اخم و جدیت همیشگی اش گفت: کجا می روی؟

 توجه کنم گفتم: می خواهم به تهران برگردم. 

نجوا خواستم از کنارش عبور کنم که خشک و عصبی با صدایی به آرامی یک  "

تو با اراده ی خودت به این قرار نیامده ای که حاال می خواهی اینطوری گفت: 

پس حاال هم فقط با من به تهران برمی  ،برگردی. تو به خواسته ی من آمده ای

اگر به عشق و عالقه  ،گردی. الزم نیست مثل دختربچه های پنج ساله قهر کنی

راه بیافت . اصرار نمی کنم.. من هم بیشتر از اینپس  ،ی من احتیاجی نداری

حیف از این روز  "باران خیس مان کرده است. می ترسم سرما بخوریم. برویم، 

می آمیخت و تمام زیبایی اش  هم درو لجبازی اجباری من زیبا که با خشم او 

 ،بیچاره که من حس و حالش را خوب درک می کردم صفاییآقای با  نابود می شد.
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و ما را  نتهای سی وسه پل رساندابه و او با نهایت سرعت خودش را  تماس گرفت

را  با تعجب ما صفایییم. ه بودشده . هر دو نفرمان مثل موش آب کشیدسوار کرد

م شالاصرار می کرد که با اخمی که از همیشه پررنگ تر بود نگاه می کرد. کیارش 

گفتم: من و آقای  صفاییرو به کمی معذب شدم و . و  آب آن را بگیرم بتکانمرا 

 بر می گشتیم که باران شروع شد و ما زیر باران ماندیم.  سرمد از جلسه

کیارش خیلی جدی  ی همکار، کم نشده بود که رانندهاز تعجب نگاه هنوز اما  "

ه وجود ندارد. بین من ددلیلی برای توضیح یک قدم زدن ساگفت:  و بی اعصاب 

 پس چرا می خواهی این قدم زدن را توجیح کنی؟  ،و تو که چیزی نیست

به این نتیجه می رسید  صفاییمطمئنا آقای  او،با این حرف از خجالت آب شدم.  "

م. دلم تحمیل کن ،غیر قابل دسترس جناب سرمدخودم را به  می خواهممن که 

بخواهم که کمی آبرو داری کند. من واقعا از  می خواست زار بزنم و از کیارش

کارمندان شرکت خجالت می کشیدم و به طرز فکر آنها نسبت به خودم اهمیت 

با خودش خیال می کند  صفاییخیلی واضح و روشن می دانستم که  می دادم.

تعقیب او باالخره م و با شد اوعاشق م، همان روز اول که کیارش را دید ازمن که 
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تمام زیبایی امروز  م. از فردا چگونه سرم را توی شرکت باال بگیرم؟سیدبه هدفم ر

به باد رفته بود. کیارش پر از اخم و ناراحت از پنجره ی سمت خودش بیرون را 

 به آرامی پرسید: آقای سرمد مسیر بعدی کجاست؟ صفایی نگاه می کرد. 

کیارش بدون نگاه کردن به او گفت: نمی دانم... خیال نکنم خانم سبحانی  "

بخواهند تا ساعت هشت و وقت پروازمان توی این شهر بمانند. بهتر است بی خیال 

با تعجب پرسیدم: "پرواز بشویم و با همین ماشین هرچه زودتر به تهران برگردیم. 

 "؟ شده استچرا نظرت عوض اال ح... سفر کنیاما تو که نمی خواستی با ماشین 

گردی؟ مگر نگفتی می خواهی به تهران بر اصال به طرفم برنمی گشت و گفت:

 نگه دارم.  نمی خواهم به زور تو را چند ساعت اینجا

مد. ای کاش هیچوقت مرا به آبا دل من راه می به همین اندازهای کاش همیشه  "

ساخته بود و نمی خواستم چیزی را  برایم خیلی زیبازور نگه نمی داشت. امروز را 

 خراب کنم. زورگویی هایش اعصابم را به هم می ریخت اما دوست نداشتم امروز

 .نا امن کنمبه قول او تبدیل به کابوس مرگ خانواده اش توی جاده های  برایش را

را به طرفم برگرداند. حال چشمانش اصال  ه شانه اش زدم، کمی صورتشآرام ب
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خوب نبود، اینبار خشمگین نبود. فقط غمگین بود و به زحمت مرا نگاه می کرد. 

 ،ا این موهای خیس و چهره ی غمگینبهنوز موهایش خیس از آب باران بودند. 

خیلی آرام و بی دم و ششبیه پسربچه های مظلوم شده بود. کمی به او نزدیک 

اگر این قرار مگر نگفتی که حتی ! جناب سرمد هستیخیلی دروغگو گفتم: صدا 

که  اجازه نمی دهیرا دوست نداشته باشم باز مرا به زور نگه میداری؟ مگر نگفتی 

واقعا مثل پسربچه های  "؟ تمام حرف هایت دروغ بودند؟ امروزمان را خراب کنم

مظلوم سرش را به عالمت منفی تکان داد و غمگین گفت: دروغ نبودند، فقط نمی 

قلب و روحم برای این مظلومیت و با ادبی او پرکشید،  "زورگو باشم.  خواهم بازهم

بیشتر  باید بعدا با محبت نگاهش کردم و گفتم: تو زورگو نیستی عزیزم. فکر کنم

با هم صحبت کنیم. باور کن قصدم خراب کردن چنین قرار زیبایی نبود. در ضمن 

ساعت پرواز همه چیز را  من نمی خواهم قرارمان به این زودی تمام شود. بیا تا

 فراموش کنیم و فقط از امروزمان لذت ببریم.

ماندگار نبود اما هنوز غمگین بود. زیرلب گفت: من  هم امروز عصبانیتش " 

قرار امروز را تحمل  ،احتیاجی به دلسوزی تو ندارم... الزم نیست به خاطر دل من
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نمی توانی مرا با  هم که تو ،ایت را پس نمی دهمهکنی. در هر حال من سفته 

بیشتر  . پس بهتر استبه زودی ترکم می کنی ...و سفته هایت دوست داشته باشی

حرف، حرف خودش  هم حتی وقتی غمگین می شد باز "از این به تو عادت نکنم. 

 مدوست اواقعشاید اگر بود. به هیچ عنوان نمی خواست سفته هایم را پس بدهد. 

نمی دانم در کنار او اینهمه شجاعت را  رفتار نمی کرد.اینقدر خودخواهانه  داشت

 اطرافیانتبهتر از تمام من  ب...گفتم: بسیار خُاز کجا می آوردم که سخت و محکم 

بگذار یکبار برای می دانم که تو به دلسوزی و کمک هیچکس احتیاج نداری، پس 

این بحث را  بعد و ر مورد تو و رفتارهایت بگویمدهمیشه نظرم را سریع و قاطع 

عالقه دروغ محض عشق و  می کنیم. به نظر من تمام حرف هایت در موردجمع 

 واقعی و بی دروغ ،یک نفر را با شرایط خودم و جای تو بودمچون اگر من  ند،سته

ن طور که گفتی اهمرا از بدهکاران واقعی آن پس می گرفتم.  طلبم ،دوست داشتم

به خاطر من که اما الزم نیست  ی،عادت نکن به ماندن من در کنارت بهتر است

تهران  بدون تو دررا از دست بدهی و توی جاده ها اذیت شوی. من که  تپرواز

 همینجا بمانیم.و وقت پرواز هشت ساعت بهتر است تا  ، پسکاری برای انجام ندارم
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 مرا به ترمینال برسان تا تنها به تهران بر ،آزاردهنده استخیلی اگر هم وجودم 

مورد تمسخر هر موضوعی،  م درکه دائم به خاطر کوتاه آمدن از من " گردم.

چنین رفتار محکمی بعید بود. برای اولین بار به خودم  ،دوستانم قرار می گرفتم

عقلم را و  نلرزید دلم افتخار کردم که با دیدن کوچکترین حرکات کیارش دست و

برای هزارمین  و گفت: برگشتندبه پیشانیش های همیشگی او  اخم. به کار انداختم

اگر تو  ومی شناسم من به غیر از تو بدهکار دیگری ن ویم کهآخرین بار می گ وبار 

چرا من باید هرروز . نداشتزنده و مرده ی فربد و خانواده اش برایم فرقی  ،نبودی

خانواده اعضای من به هیچکدام از  ،که اگر تو نبودیبرایت شرح بدهم  این مطلب را

  ؟ی شکیبا پولی قرض نمی دادم

حالم از این بحث لعنتی و بی نتیجه بهم می خورد. سرم را پایین انداختم و  " 

العاده بی نتیجه و مسخره است.  چون فوق ،بیا به این بحث ادامه ندهیمگفتم: 

تصمیمت حاال  ...کمی به خودمان استراحت بدهیم ، اجازه بدهخسته شده امفعال 

او هم سکوت کرد اما سکوتش طوالنی نشد.  " مرا به ترمینال می رسانی؟ ،بگیررا 

 تو را به ترمینال نمی رسانم، !...نهگفت:  قاطعانهو مثل همیشه در کمال پررویی 
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اگر اینجا بمانیم باید با من غذا پس باید باهم برگردیم. اما  ،ما باهم آمده ایم

. می سفته هایت کنارم بنشینی و غذا بخوریصحبت در مورد بدون  بایدبخوری... 

با باید هایی بودند همراه تمام جمالتش امری و  "؟ توانی این شرایط را تحمل کنی

ت همین حاال در ماشین را باز سدر می آوردند. دلم می خوا شتررا بی مکه حرص

م و با چشم غره از او رو دجوابش را ندا کنم و خودم را از شر او خالص کنم.

، سرش را کمی نزدیک تر به من نشست . خیلی نامحسوس چند سانتبرگرداندم

و رو برگرداندم. او بازهم نزدیک تر خم کرد تا صورتم را ببیند اما من بیشتر از ا

 این یک دستور است.باش... نعصبانی هم  مد و سرش را بیشتر خم کرد و گفت:آ

عصبانیت... ای  "ندی؟ می توانی مثل صبح خوشحال باشی و با صدای بلند بخ

او را توی این شهر رها کنم و به خانه که عصبانی باشم به قدری کاش می توانستم 

... از کارها ته هایم باشم. اما حیف کهفی عمو پناه ببرم و منتظر اجرا گذاشتن س

به خرج  ، ارادهتا همینجا هم بیش از حد توانمو رفتارهایش خیلی خوشم می آمد. 

بازهم نتوانستم م. هی و سفته ها را فراموش نکردبد ،خوشحالیشدت م که از داد

 نگاهش نکنم. 
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جمالت دستوری اش کامال مهربان و بی آزار دیده  خالفبا دیدن صورتش که بر

دستم را به طرفش نتوانستم به قهر و بدخلقی ادامه بدهم. خیلی آرام  ،می شد

ان امروز عصبانیت را فراموش می گفتم: تا پایزیرلب دراز کردم و با یک دنیا اخم 

گروگان نگه می کنم. اما قول مردانه بده که از فردا تا وقتی که سفته هایم را 

 عالقه نزنی و مرا گیج نکنی. حرفی از  ،داری

که برای  یدهببه من حق  بایدقول نمی دهم. و گفت: او دستم را کنار زد  "

 تو مثل ماهی از دستم سُر می خوری. ،داشتن تو به هر حیله ای دست بیاندازم

من به تو احتیاج دارم. رهایم کنی. ، من نمی گذارم حتی اگر آسمان به زمین بیاید

 امل داشت. با ترس به چشمان صفایی بیچارهاو در کالفه کردن من مهارت ک "

 ندکه از آینه به ما خیره شده بود نگاه کردم. چشمانش به قدری گشاد شده بود

. خدایا شکرت که این مردک بیچاره حرف بیرون می پریدنددی از حدقه که به زو

من برای جلب توجه کیارش دلبری  می فهمید کههای کیارش را می شنید و 

 کمی از اینکه غرورم توی شرکت حفظ می شد خوشحال شدم. اما باز نمی کنم.

گفتم: تا کی به من احتیاج داری؟ اگر و  درمانده و بیچاره به کیارش نگاه کردم
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سریع نگاهم  "د رهایم می کنی تا از درد دوری بمیرم؟ واحتیاجت به من تمام ش

دوست نداشتم نگاهش کنم و از حرف را از او گرفتم تا قدرتم را از دست ندهم، 

سرم را کامال برگرداندم و از پنجره ی سمت بازهم هایی که می زدم پشیمان شوم. 

، توی هردو دستم را که رد کرده بودآهسته  ه مناظر بیرون نگاه کردم.خودم ب

من  ،صدایش را شنیدم که گفت: تا وقتی که مرا از خودت نرانیگرفت و  دستش

تو تمام وسواس های مرا درمان می کنی. فکر نکنم احتیاجم به تو تمام نمی شود. 

از شر وسوسه های این  خدایا خودت مرا "بهتر از تو برای من ساخته شده باشد. 

حرف های خاص و قشنگ او مهر محکمی بر  طماع و زورگو نجات بده!شیطان 

 تمام مدت امروزاگر شرایط دیگری بود مطمئنا از اینکه دهانم زد و ساکت شدم. 

بی نهایت خشمگین می شد و بالیی سر خودش و سر ناسازگاری گذاشته بودم را 

 رفتار می کرد. من هم ورصباز حق نگذریم او امروز خیلی آرام و اما  من می آورد.

حوصله ای برای مبارزه و جنگیدن با او را نداشتم. شاید دست و پا بیشتر از این 

ی اینهمه مبارزه  . فعال که رمقم تمام شده بود.ندبیشتر غرقم می کرد ،زدن هایم

م که اگر سفته ها را برای کیارش خسته ام کرده بود. به این نتیجه رسید الکی با
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ای کاش سهراب اینجا بود و  خواهم کرد.چند ساعت فراموش کنم ضرر چندانی ن

خودم دفاع یده نیستم و به وقتش می توانم کمی از شمی دید که من خیلی هم تر

م و زرق و برق دنیای کیارش کورم می شدکنم. فقط حیف که زود خسته می 

کیارش است و او با دست من  انهنوز توی دست به خودم آمدم و دیدم دستم د.رک

صحبت می کند و از او می خواهد تا از توی تلفن همراهش مسیری را  صغاییبا 

را برای ناهار خوردن در ساعت  پیدا کند که ترافیک کم تری داشته باشد و ما

می توانستم توی فردا  ه یکی از رستوران های جلفا ببرد. چگونهچهار بعداز ظهر ب

به آنها بگوید که رییس صفایی اگر نگاه کنم؟ کارمندان شرکت بقیه ی  صورت

د یا نجوا می کرد رفتارشان بهتر می ش شان چه حرف های پر محبتی در گوشم

این مبارزه بی فایده بود و او  اماسعی کردم دستم را از دست او جدا کنم  بدتر؟

سریع نگاهش را به ، ماختنورهایم نمی کرد. چند ضربه ی آرام به پشت دست او 

آبروداری گفتم: خواهش می کنم دستانمان اشاره کردم و  بهمن دوخت. بی صدا 

نفس راحتی  ،رد و آهسته دستم را رها کردجمع کرا  لبخندشاو به زحمت  "کن. 

و من هم  برابر زیباتر کرده بود صدکشیدم. باران حال و هوای رویایی امروز را 
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ساعت رانندگی توی  نیم. باالخره بعد از فراموش کنم سعی کردم درد و غصه را

نظر کیارش رسیدیم. اینبار کیارش ورد خیابان های زیبای اصفهان به رستوران م

سریع از ماشین پیاده شد و حتی برای خودش پیاده شود و  صفاییفرصت نداد 

او  ی مثلاصال برازنده ی کوه غرور رفتارهاباز کردن در سمت من دوید. این 

دست م. باالخره به این نتیجه رسیدم که ایی شناخت او را نداشتمن توان. ندنبود

 عجیب بردارم.  شناسایی این مرد فوق العادهاز 

آقایی با اینکه ساعت کاری رستوران تمام شده بود اما صاحب رستوران که 

و برازنده ای بود، به محض دیدن کیارش با او سالم و علیک قدبلند  میانسال،

تعجب کرد. کیارش  ش این وقت سال به اصفهان آمدهکرد و از اینکه کیار گرمی

همراه با نامزدش بیان کرد.  ش به اصفهان را مسافرت یک روزهخندید و علت آمدن

زنده  تصاحب رستوران با محبت نگاهم کرد و به کیارش گفت که ای کاش پدر

صاحب رستوران را را می دید. کیارش به طرف من برگشت و  تبود و ازدواج

دوست صمیمی پدرش معرفی کرد. اگر پدر او هم زنده بود مطمئنا به برازندگی 

. با نگاه به کیارش کامال می شد حدس زد دیده می شدهمین صاحب رستوران 
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داشته است. صاحب رستوران ما را به بهترین جای  و مادر فوق العاده ای که پدر

گفتم:  کیارشه محض رفتن او با اعتراض به ب نشستیم. راهنمایی کرد و مغازه اش

چرا این لقب نامزد را دستت گرفته ای و به هرکسی که میرسی آبروی مرا می 

فی کن و اجازه بده شخصیتم به عنوان عرجاها مرا همکارت م بعضی بری؟ حداقل

از وقتیکه پایمان را از تهران بیرون گذاشته  "یک انسان مجزا از تو حفظ شود. 

با کیارش به جز همان چند دقیقه ای که با هم دعوایمان شد، باقی اوقات  ،بودیم

خند هایش را به نگاهم هدیه می داد. اینبار لببود و بدون هیچ خساستی  محبت

و گفت: باور کن این دوست پدرم همیشه نگران  نگاهی گرم به صورتم پاشیدهم 

 و امروز می خواستم خیالش را راحت کنم.  استآینده ام 

استفاده ی  سوءتو های کار این سری با تاسف برایش تکان دادم و گفتم: به  "

. قرار بر این بود که فقط در برابر خانم هایی که باعث اذیت روح ..می گویند ابزاری

جلوی تمام همکاران و غریبه ها هم  اما حاال .من نامزدت باشم ،ندوو روانت می ش

از این بند  ی کهیاهسوء استفاده  بانی مرا نامزدت معرفی می کنی. فکر نمی ک

نهایت بی عدالتی  ،پانصد هزار تومان حقوق ماهیانه، پایه قرار دادمان می کنی
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سعی او خیلی آرام و بی صدا نگاهم می کرد و می خندید.  " جناب سرمد؟ است

به شانه ام زد  "وقت خندیدن من هم می رسد.  ،گفتم: بخند کردم جدی باشم و

حقوقت را باال پایه و گفت: بسیار خُب قهر نکن. به محض اینکه به شرکت بروم 

 می برم. نگران نباش. اما قول بده که اگر بدهی ات زود تمام شد رهایم نمی کنی. 

رسید کرد. واقعا تا این اندازه از رفتن من می تخنده اش خشکید و جدی نگاهم  "

: پرسیدمروی تک تک کلماتم فکر کردم و  ؟این بحث را تمام کند نمی خواست که

وقتی که من کنارت هستم چه اتفاقی برایت میافتد که دلت نمی خواهد من بروم؟ 

من که هر لحظه حرصت را در میآورم و عصبانیت می کنم. پس چرا از رفتن 

نقشه نمی : همین که داد جوابفکر لحظه ای بدون او  "چنین آدمی می ترسی؟ 

همینکه یک لحظه دست از جنگ و  و یا لوندی مرا داشته باشیکشی تا با 

را  اطمینان دارم چون تو توبه . دشوخیالم راحت می  ،دعواهایمان بر نمی داری

 با رضایت و مثل دیگران به خاطر مال و اموالمبه زور پیش خودم نگه داشته ام 

نسبت به خودم وحشت  محبت های بی دریغ تمام خانم هامن از کنارم نمانده ای. 

ته دلم خالی شد و گفتم: پس اگر من هم دست از جنگ و دعوا بردارم و  "دارم. 
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از چشمانت میافتم؟ اگر من هم بخواهم عاشقانه از چشم هایت  ،عاشقت شوم

نداخت او هم به فکر فرو رفت و شانه هایش را باال ا "تعریف کنم تو را می ترسانم؟ 

در کنارت احساس  ،... شاید چون تو از من وحشت زده تر هستیو گفت: نمی دانم

تو بیشتر از من نسبت به محبت ها واکنش منفی نشان  . چونبدی پیدا نمی کنم

نمی  وردن محبت تو با دنیا بجنگم.برای بدست آ، حس می کنم که باید میدهی

فقط کنار تو  در این لحظه اما دانم در آینده چه اتفاقی سر احساساتم می آید

سرم را روی  " را نمی خواهم. آدم دیگری به غیر از تو احساس آرامش می کنم و

گفتم: در کنار تو ماندن کار خیلی سختی است. هر لحظه  میز گذاشتم و خسته

ممکن است  قشعو این عاشقت بشوم با این محبت های خاص و زیبا ممکن است 

سایه ی دستش را می دیدم که خیلی آرام  "ه چیز را بین ما خراب کند. هم که

د. ازشم می کرون با سرم برخوردی داشته باشد، روی هواو بدون آنکه دستش 

که م فهمبمن تا  یکنارم بمان، تو باید گفت: از من نترسکه  صدایش را شنیدم

ا است اما فعال نرو به تو دارم. می دانم خواسته ام بی جنسبت واقعا چه احساسی 

 کنار بیایم پرستش.  تو تا من با خودم و احساسم نسبت به
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، اما سرم بود و نتوانست آنرا پنهان کند سرم را بلند کردم، دستش واقعا باالی "

و . بی پروا شدم سریع دستش را پایین انداخت و خودش را بی تفاوت نشان داد

من عاشق ازدواج هستم و اگر بخواهم صبر کنم تا تو تکلیفت  گفتم: می دانی که

و موقعیت باقی نماند برای ازدواجم  وقتیممکن است که  ،کنی روشنخودت با را 

در ضمن با این لقب نامزدی که تو دستت گرفته ای و هایم را از دست بدهم؟ 

هیچکس  برسی، یتا تو به نتیجه ی قطع ،همه جا مرا نامزدت معرفی می کنی

که  رسیدیچند سال دیگر به این نتیجه تا  شاید د.وشنمی  من راضی به ازدواج با

خودم  برای " چه بالیی سر من می آید کیارش؟آنوقت اصال مرا دوست نداری، بعد 

کنار او و احساسات  ی مسخره بود که بخواهم عمرم راناراحت بودم چون خیل

سرم را ماندم، گیج و ماتم زده تنها وال بازهم با یک دنیا سنامطمئنش هدر بدهم. 

فقط صدایش را شنیدم که گفت: هیچکس با دختری که چهارصد . پایین انداختم

دارد ازدواج نمی کند... روزی هم که بدهی هایت تمام  سفته دست منمیلیون 

دوباره  "تا کسی به خاطر نیاورد که تو نامزد من بودی.  کاری می کنمشوند من 

او کارش به  تحمل کنم، حرف هایش را نتوانستمو  نابودم کرد زشتبا جوابهای 
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دلم می  اینهمه پررو بودن او حرصم درآمد،جنون رساندن من بود. یک لحظه از 

چطور می خواهی گفتم:  ویم ریز ریز کنم خواست همین حاال او را با ناخن ها

نیاورد؟ باید به خاطر خالصی  خاطربه  نامزد کیارش سرمد راکاری کنی که کسی 

دیگران ت چهره ام را هم جراحی کنم تا نامزد بازی های مسخره ااز دست تو و این 

برایم ی تا بردگی ام را می کنبازهم از بدهی هایم سوء استفاده چرا  .فراموشم کنند

ازدواج  سفتهبه خاطر چهارصد میلیون  نمی توانمکه  توجیح کنی؟ چه کسی گفته

.. تا چند ماه دیگر خواهی همین فردا... نه... همین هفته ی بعد... نه. ؟ میکنم

م برایش مهم نخواهد بود؟ یاهاگر کسی عاشقم باشد بدهی  ازدواج کنم که بفهمی

بقدری خنده را توی چشمانش محبوس کرده بود که گوشه ی آنها خط افتادند.  "

 یی زد ولبخند دندان نمادر آخر  اما ،می فشرد تا نخندد ش را به همندائم لبا

تو با ازدواج حیف می شوی. اینهمه روحیه و اعتماد به نفس  !گفت: تو ازوداج نکن

د. نباال، توی مصیبت های خانه داری و بچه داری از بین می رود و نابود می شو

با خودم فکر کردم لعنتی...  "تو باید تا آخر عمرت روبرویم بنشینی و مرا بخندانی. 

ودن، نامزد ساختگی این مرد ب چند وقت بازمجرد بمانم هم حتی اگر تمام عمرم 
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ظاهر او را  فریبسعی کردم بازهم  ام خواهد بود. خوشبختی باعث سعادتمندی و

گفتم: نخند جناب سرمد. نمی توانی با این خنده  و خنده ام را کنترل کردمنخورم. 

، به دنبال زندگیت بروی. من از تو زرنگ تر هستم دبع هایت مرا نابود کنی و

ازدواج  ،با اولین خواستگاری که چهارصد میلیون بدهی ام را بپذیردمطمئن باش 

 می کنم و تنهایت می گذارم. 

سفته هایت را اجرا می این حرف ها بود و گفت: اجازه نمی دهم.  از او پررو تر "

م می زنم. ه ازدواجت را به ی فارسی،هادرست روز عقدت مثل توی فیلم گذارم و 

. خیلی محدود و بم برایش پر کشیدلمحض اینکه شادابی نگاهش را دیدم قبه  "

آمد که او اینقدر خوشحال باشد. اسارت من در برابر شادی می انگشت شمار پیش 

او بی اهمیت شد. ادامه داد و گفت: فقط کمی به من فرصت بده تا خودم و 

ناخودآگاه گفتم: پس تا آن روز سفته  "به تو بیشتر درک کنم.  احساسم را نسبت

چون اگر سفته هایم را داشته باشم وقتم را برای تردیدهای  هایم را پس نمی گیرم

. هروقت که فکر کنم ماندنم به صالح هیچ کدام از ما نیست، تو هدر نخواهم داد

گفت: تا  او "می روم. می گیرم و بدهی ام را تسویه می کنم و...  از عمویم کمک
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بمانی  ،ساده به جان منقسم  یک باباشی که  ماینقدر عاشقآنروز کاری می کنم 

، از همین حاال دلتنگ شومندل آزار او امیدوارم که هیچوقت  "و از کنارم نروی. 

. من که سی سال ازدواج نکرده بودم پس بازهم می توانستم مجرد بمانم. او بودم

رای چند وقت صاحب نامزدی فوق العاده لوکس و خیالی می حداقل در کنار او ب

 شدم. 

غذایمان را آوردند. هر دو ساکت بودیم و سعی می کردیم فقط غذایمان را بخوریم. 

ادامه ی با را جذابیت امروز هیچکدام از ما نمی خواست بیشتر از این  مثل اینکه

آنرا از توی کیفم بیرون  ،صدای زنگ تلفنم بلند شد. هدبر باد بدها این بحث 

با شنیدن صدای که نگاه کردم آوردم. شماره ی شیرین بود. با تردید به کیارش 

فت: حداقل امروز جواب کسی را نده! امروز باید تمام گو  ه بوداخم آلود شدتلفنم 

نمی توانستم جواب ندهم، ممکن بود شیرین خبری از  "من باشد.  حواست به

تاصل گفتم: قول می دهم که فکرم درگیر کسی نشود. سهراب داشته باشد. مس

 او کمی فکر کرد و با عالمت سر موافقت "فقط به تو فکر می کنم. قول می دهم. 

ش را اعالم کرد. خواستم بلند شوم و بروم جایی دورتر از کیارش با شیرین صحبت ا
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ا صحبت کنم. اما کیارش گوشه ی پالتویم را گرفت و گفت: بمان... نرو. همین ج

بچه بود و شبیه  بی گناهلحنش به قدری  "کن، دلم نمی خواهد از من دور شوی. 

های بی نهایت وابسته ی مادرشان نگاهم می کرد که نتوانستم لج بازی کنم. 

دوباره سرجایم نشستم و تماس را وصل کردم. صدای هق هق شیرین گوش هایم 

شده شیرین؟ اتفاق  گفتم: چه روی سرم خراب شد. با ترسرا پر کرد و مثل آوار 

شیرین بیشتر گریه  "ده است؟ بدی افتاده است؟ سهراب... بالیی سر سهراب آم

. سهراب عزیز تر از جانم... تقریبا صدایم گلویم را ندسیاهی رفت مچشمان کرد،

 رده است؟خراشید و گفتم: چه بالیی سرش آمده؟ مُ

م. . من هنوز خبری از سهراب ندار..یان گریه هایش گفت: نه دیوانهشیرین در م " 

نترل کردم تا سر شیرین داد و فریاد نکنم و نفس راحتی کشیدم و خودم را ک "

هنوز سالم و علیک نکرده مرا سکته  ؟ چرابا مالمت گفتم: پس چرا گریه می کنی

 می دهی؟ 

گریه ی شیرین اصال قطع نمی شد و به سختی گفت: پرستش فردا... سیاوش  "

تنها کسی  تو ،یشگاه می برند. پرستش من چه کار کنم؟ توی این شرایطرا به آسا
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دلم می خواست  "توانی کمکم کنی و راه حلی برایم داشته باشی. می هستی که 

... چگونه فکر کنمغم من هم برای او خون گریه کنم. حتی نمی توانستم به این 

خودش را از من  ،مکه عاشقانه دوستش داشت کسیممکن بود من زنده باشم و 

 مخیلی سریع تر از چیزی که فکر می کردم گلویم سوخت و چشم های ؟دریغ کند

، می دانم که بدترین زمان زندگیت عزیز دلم پر از اشک شدند و گفتم: غصه نخور

کنی. من و ماهور کنارت هستیم و  چاره ای نیست باید تحمل اما...را می گذرانی 

تقریبا زجه می زد و گفت: نمی توانم اجازه  شیرین "نمی گذاریم اذیت شوی. 

... فردا که سیاوش برود پرستش من فکر هایم را کرده امبدهم که سیاوشم برود. 

از من دور  سیاوش نمی گذارم او را می دزدم. من ...م را می کشم و یامن خود

کرده است. سعی کردم  ها فکرخیال کردم فشار روحی او را مجبور به این  "شود. 

حرفی  خواهش می کنم می گذرد شیرین جانم.این هم لداریش بدهم و گفتم: د

تو درک می کنم که . عزیزدلم می میرمبرایت از خودکشی نزن که من قبل از تو 

او را برای همیشه از دست می دهی  ،اما با خودکشییاوش را می خواهی س

سیاوش بی  یک بیمار که مثلدزدیدن درضمن حتی فکر کردن به عزیزترین من. 
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شیرین حرفم را قطع کرد و گفت:  "و...  ترین تصور دنیاست خطرناکحرکت است 

من واقعا می خواهم فردا او را بدزدم. با شوهر عمه ام هم هماهنگ کرده ام. اما 

 سیاوش را از خانهعمه ام با آنها تا آسایشگاه نرود و شوهر عمه ام قرار شده که 

 تمام این تصمیمات او را به خاطربازهم  "را بدزدم.  ورد تا من بتوانم اوبیا بیرون

کنم و گفتم: خواهش نصیحت او را بیشتر سعی کردم . تصور کردمفشار عصبی 

انجام را کاری که خودش دوست دارد  م آرام باش شیرین. بگذار چند وقتمی کن

 بعد دوباره به دیدارش برو و او را...  ،بدهد

 او گوشه می توانم... نمی توانم اجازه بدهم کهو گفت: ن کشیدتقریبا سرم فریاد  "

فردا او را می دزدم.  ،آسایشگاه از دستم برود پرستش. من تصمیمم را گرفته ام ی

قلبم از ترس  ". پرستش من فکر همه چیز را کرده ام. اما به کمک تو احتیاج دارم

مگر نمی گویی که  ... تصمیمات بچه گانه نگیر!و گفتم: ای وای شیرین درد گرفت

د کرده که اگر او را به آسایشگاه نبرند خودش را می یهدتسیاوش خانواده اش را 

 "ورد؟ آ یمبالیی سرخودش ن ،او را بدزدی تو کشد؟ حاال از کجا می دانی که اگر

شیرین سریع گفت: یک لحظه هم چشم از او بر نمی دارم. به قدری از او مراقبت 
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اش بردارد. من نمی توانم اجازه بدهم که او از  ج بازیلمی کنم تا دست از این 

دستی به صورتم کشیدم و کالفه گفتم: احمق جان عمه ات را چه  "دستم برود. 

 این نقشه ی احمقانه کنی که در اجرایکار می کنی؟ چطور می خواهی او را راضی 

شیرین گفت: با شوهر عمه ام مشورت کرده ام. حال عمه  "با تو همکاری کند؟ 

تا  دا نمی خواهد همراه اواز این تصمیم سیاوش خراب است و فرهم مثل من ام 

آسایشگاه برود. شوهر عمه ام سیاوش را تا جلوی در می آورد بعد عمه ام را راضی 

  ید.که حتی برای بدرقه هم جلوی در نیآمی کند 

یعنی م و گفتم: باالخره که چی؟ دبه دیوار بکوبان سرم را از دست شیرین باید "

اگر دلتنگ پسرش به آسایشگاه برود؟  عمه ات هیچ وقت نمی خواهد برای دیدن

شیرین گفت: شوهر عمه ام قول داده که تا  "کنی؟ می چه بچه اش بشود با او

و  نددست و پایم می لرزید "کند. راضی  در مورد تصمیم منآنموقع عمه ام را 

کنی شیرین؟ اگر او بفهمد که تو چنین کاری کرده ای یگفتم: پدرت را چه کار م

شیرین نفس عمیقی  "سرت را می برد.  ،تا سیاوش را برای ازدواج راضی کنی

 یکشید و گفت: بگذار سرم را ببرد. این زندگی بدون سیاوش اصال برایم ارزش
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پرستش. بگذار همه مرا بکشند... من نمی خواهم  که بخواهم زنده بمانم ندارد

 به این زنگی لعنتی ادامهبدون سیاوش 

د و به هوا وتمام خوشی امروزم دود شبه وجود آمد تا  یدلیل دیگربازهم  "بدهم.

چشم هایم ملتهب مشکالت من در برابر گرفتاری های شیرین هیچ بودند. . برود

ری برای او بر نمی اتند. شیرین دیوانه شده بود و از من هیچ کشدند و درد گرف

پس  ،ت را گرفته ایفرو دادم و گفتم: تو که تصمیمآمد. آب دهانم را به سختی 

شیرین هنوز گریه می کرد  "و اعصاب مرا بهم می ریزی؟  ای چرا به من زنگ زده

و گفت: پرستش به من حق بده که بعد از اینهمه سال بخواهم به هر جان کندنی 

می برایش دلم خیلی  "عشقم را نگه دارم. من بدون سیاوش هیچ آینده ای ندارم. 

انگی نجات می باید واقع گرایانه جوابش را می دادم و او را از این دیو اما ،سوخت

دادم و گفتم: شیرین تو با سیاوشی که تمام بدنش فلج است و از شدت افسرگی 

 آینده ای نخواهی داشت.   هم دهیکارش به خودکشی رس

شانسم را امتحان کنم. اگر این بار و گفت: بگذار فقط یکبار دیگر  شیرین نالید "

دست از سرش  ،بیایدهم مرا از خودش براند و یا مشکلی برای سالمتی اش پیش 
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نفس عمیقی کشیدم و گفتم:  "بر می دارم و برای همیشه فراموشش می کنم. 

کاری نکن که پشیمانی به بار بیاید، اگر سالمتی او به خطر بیافتد  دختر کم عقل...

عمر رهایت نمی و کاری از دست تو برای نجات او بر نیآید، عذاب وجدان تا آخر 

اصال گریه اش  "صحبت کنیم. درست با هم  بگذار من برگردم تا بتوانیم .کند..

فقط اگر  گفتن ندارم، تصمیمم را گرفته ام. بند نمی آمد و گفت: من حرفی برای

 یخ زده بودم و با وحشت گفتم: "تو کمکم نکنی دچار مشکل می شوم پرستش. 

و مصیبت هایش را  مثل اینکه شیرین درد "از من برایت بر می آید؟ چه کمکی 

 ،فراموش کرد و گفت: باید چند ساعتی ماشین سرمد را قرض بگیریخیلی ناگهانی 

با ترس به  "چون بزرگ است و راحت تر می توانیم سیاوش را سوار آن کنیم. 

، دست به سینه نشسته . او دست از غذا خوردن کشیده بودبرگشتمکیارش طرف 

خیلی آهسته جلوی دهانم را گرفتم و  رگرداندم،و مرا نگاه می کرد. صورتم را ب بود

به شیرین گفتم: چگونه ماشین او را قرض بگیرم؟ او برای تمام روزش برنامه ریزی 

بدون فکر گفت: من نمی دانم  وشیرین کامال بی منطق شده بود  "دقیق دارد. 

که چطور می خواهی ماشین سرمد را قرض بگیری، آنرا بدزد، هرکاری که صالح 
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 "خانه ی عمه ام باشیم. در جلوی  باید راس ساعت یکفقط  ،دانی انجام بده می

سرم را تقریبا زیر  ،به آسایشگاه روانی پناه ببرماز دست شیرین دلم می خواست 

ظهر ماشین سر با صدایی فوق العاده آهسته گفتم: من چطور می توانم میز بردم و 

 شراه میافتد و برای ناهار به رستوراناو را بدزدم؟ او هر روز راس ساعت دوازده 

بیاورم، ما دو نفری چطور می هم که من ماشین را محال بر فرض  تازهمی رود. 

به حرف هایم شیرین اصال  "یم؟ توی ماشین بگذارتوانیم یک مرد را بلند کنیم و 

و گفت: من فکر همه جا را کرده ام، ماهور هم به کمک مان می  توجهی نمی کرد

 ،دکتر متوجه بشودتما می توانیم... بعد هم باید بدون آنکه آقای حنفری  آید. سه

پریدم و سرم از جای  این تیر خالص بود، "سیاوش را به خانه ی سهراب ببریم. 

نستم از درد بنالم یا از دست به میز برخورد کرد و درد شدیدی گرفت. نمی دا

و  عصابم را به هم می ریختاتصمیمات شیرین جیغ و فریاد راه بیاندازم. شیرین 

چطور بدون آنکه عمویم بفهمد می خواهی یک مرد  گفتم: تو دیوانه شده ای؟

به  بزرگ و بیمار را توی خانه ی سهراب پنهان کنی؟ عمو جاویدم روزی ده بار

ست شته است یا نه. این کار شدنی نیببیند او برگ خانه ی سهراب سر می زند تا
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. مداز جایش بلند شد، به طرفم آکیارش  رد می کرد...سرم بی نهایت د "شیرین. 

خیلی  بازرسی کرد.سرم را  و اینبار علنی و بدون تردید کنارم لبه ی میز نشست

تا . با جدیت چک کرد میز خورده بود،را که به  آنآرام قسمت آسیب دیده ی 

با این امروز چند ثانیه دستم با گوشی پایین افتاد و صدای شیرین را نمی شنیدم. 

تمام توجهش به من معطوف کیارش وقتی  عجیب شده بود.برایم محبت هایش 

باالخره به یاد شیرین افتادم کردم. می ، درد و دزدی و بیچارگی را فراموش می شد

حال خوبم را به  شیرینصدای و باز گوشی را کنار گوشم گذاشتم. اما متاسفانه 

من نمی دانم که چطور می خواهی تش پرسگفت:  بی منطق هم باز هم ریخت و

ماجرا دور نگه داری... شاید بهتر باشد که او هم از وجود این آقای دکتر را از 

یت سیاوش احتیاج عوضمعاینه ی  ما به یک دکتر برایچون سیاوش با خبر شود 

 داریم. 

چشمانم را بسته بودم  ای خدا خودت مرا از شر این دوستان دیوانه ام نجات بده. "

گفتم: بسار خُب و صدای گریه و زاری شیرین دلم را به رحم بیآورد و اجازه دادم 

او  "شیرین، من االن تهران نیستم. بگذار برگردم بعد با هم صحبت می کنی. 
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توی این  ،فردا راس ساعت یک ،با هم نداریم بازهم گریه کرد و گفت: ما صحبتی

در غیر اینصورت بین من و تو دوستی  .فرستم باش آدرسی که االن برایت می

اگر فردا نتوانم سیاوش  وماند پرستش. من دست از زندگیم شسته ام  باقی نمی

را بدزدم حتما خودم را می کشم. پس خواهش می کنم یکبار دیگر به یکی از 

دوستانت کمک کن پرستش. من خیلی بیشتر از فربد محتاج رفاقت و مرام تو 

قدردان زحماتت خواهم بود. فعال  ،بیشتر از فربد ش کهاب هستم و مطمئن

اس را قطع کرد. دختره ی دیوانه تم "خداحافظ. خواهش می کنم کمکم کن. 

چطور می توانستم ماشین کیارش را برای  نتمام زندگیم را آتش زد و قطع کرد. م

از حد درستکارم را مجبور  شقرض بگیرم؟ چطور می توانستم عموی بی دزدیآدم 

... نیستشدنی این کار کنم که یک آدم ربوده شده را توی خانه اش نگه دارد؟ 

هم ریخت و گفت:  افکارم را به اوصدای  ر جایش نشست،سبرگشت و  کیارش

هستی به دوستانت فکر کنی. آنها  نم وقتی کنارکه  دلم نمی خواهد برای همین

دلم می خواست زار بزنم و از او  "به راحتی می توانند تمام تو را از من بگیرند. 

جایی ببرد که آنها نتوانند مرا پیدا کنند.  م که مرا از دوستانم دور کند وبخواه



اختهفالوده زغال   فصل دوازدهم                                                                                                                     

796 
 

. رت کنمند، سعی کردم حواسم را از شیرین پچشم هایم دردی عصبی گرفته بود

بابت گفتم: غذایم را جلویم گذاشت. اما من نمی توانستم چیزی بخورم و کیارش 

 با غذایم بازی می "شود. می خواهم. قول می دهم تکرار ن عذرتماس دوستم 

مثل توپی بزرگ راه گلویم را بسته بود. هر قدر تالش کردم  نگرانی م امادکر

م حتی یک قاشق از غذایم را بخورم. کیارش قاشق را از دستم گرفت و ستنتوان

گفت: اینطوری که نمی شود، از صبح به جز یک تکه کیک چیز دیگری نخورده 

گلویم بسته شده کمی گلویم را فشردم و گفتم: نمی توانم چیزی بخورم. راه  "ای. 

هم نمی  کیارش کمی قاشقم را پر کرد و گفت: غذا خوردن از دست یار "است. 

 راه گلویت را باز کند؟  تواند

شد. نمی دانم چرا خیلی راحت به شیرین  اشکتبدیل به  توپ بزرگ بغض گلویم "

که  ندباعث می شدکیارش  محبت هایحق می دادم که چنین تصمیمی بگیرد. 

هنوز  ،که حتی بعد از اینهمه سال جای شیرین بگذارم. او حق داشت خودم را به

تمام زندگیم از  می شدمسیاوش را دوست داشته باشد. شاید اگر من هم عاشق 

دون یار مهربانم به خودکشی م تا در کنار عشقم باشم. شاید من هم بشتگذمی 
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و خبر دست بدهم از فردا  م. اصال دلم نمی خواست شیرین رافکر می کرد

هنوز  امارفته بودند از دورم  متمام دوستانبا اینکه خودکشی او دنیایم را سیاه کند. 

ند. حاال طاقت نداشتم و نفس می کش هستندزنده به خودم می قبوالندم که آنها 

با خوش خیالی هم از زنده بودن او که شیرین طوری از کنارم برود که حتی 

 . مطمئن نباشم

کیارش قاشق را پایین گذاشت و گفت: گریه نکن پرستش. دوستت می خواهد 

و  سعی کردم خودم را کنترل کنمظرف غذا را کنار زدم.  "چه کسی را بدزدد؟ 

گفتم: می خواهد عشقش را بدزدد... شیرین سالهاست که پسرعمه اش را دوست 

یک شیرین به خاطر آنها با یک دنیا عشق با هم نامزد کردند و اما نامزد  ،دارد

ند تا یرین و نامزدش همه چیز را بهم زدد. پدر شاز گردن به پایین فلج شحادثه 

زندگی شیرین به باد نرود... حاال چند وقتی است که نامزد شیرین می خواهد به 

از او را فردا  آسایشگاه معلولین برود و در آنجا زندگی کند. شیرین هم می خواهد

به ماشین تو و خانه ی عمویم احتیاج  دزدیدد... برای این جلوی در خانه اش بدز

د. شمی ک ش رادارد. تهدیدم کرد که اگر این خواسته هایش را محیا نکنم خود
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من چطور می توانم از تو بخواهم که ماشینت را برای آدم ربایی به من قرض 

وده را چطور می توانیم مردی که سالها توی بستر بیماری ب من و دوستانمبدهی؟ 

به رد جان آدم ها در مو اماعمو جاویدم برای هرکاری پشتیبانم است بدزدیم؟ 

را توی خانه اش  بیمار رد. او قبول نمی کند که ما یکهیچ عنوان شوخی ندا

کیارش گفت: گریه نکن. اینکه گریه  "زندانی کنیم... نمی دانم باید چه کار کنم. 

  تو فقط گریه نکن.، من فردا کمکتان می کنم ندارد پرستش.

 و گفتم: تو به ما کمک می کنی؟  بند آمدند در کمتر از یک ثانیه اشک هایم "

کیارش سری با تاسف برایم تکان داد و گفت: بازهم آی کیو و ای کیو را با هم  "

از دست دادی؟ باور کن وقتی حرف هایم را تکرار می کنی حس می کنم به زبان 

فردا  برای دومین بار می گویم که منت می کنم. به غیر از فارسی صحب یدیگر

تو یک دختر  .ندارد و زاری گریه به تو و دوستانت کمک می کنم، آدم دزدی که

گریه  پیش پا افتادهپس نباید به خاطر این موضوعات  ،فالوده پاش شجاع هستی

را می دزدیم و ی مورد نظر آیم، سوژه من فردا همراهت برای آدم دزدی میکنی. 

 دارمهم دوست صمیمی پزشک  چندمن . می کنیمن از او مراقبت توی خانه ی م
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او برایم مثل یک معجزه بود.  "که می توانند به این بیمارمان رسیدگی کنند. 

که سفته نمی  ترسیدم و گفتم: برای این کارهمیشه به فریادم می رسید. اما 

 گیری؟ 

پشتش  آرام. به قدری سرفه کرد خنده توی گلویش پرید و با سرفه درهم آویخت "

سرفه هایش قطع شدند و آهسته گفت:  ،زدم. به محض اینکه به پشتش کوباندم

خیال نمی کردم روزی برای نفس کشیدن من هم تالش کنی. وقتی که شانه های 

د هیچ وقت نفربد را توی پارکینگ شرکت ماساژ می دادی تا نفس هایش باال بیای

از اینکه او تمام حرکاتم  ". شویبنگران خاطر من هم  یک روز به مفکر نمی کرد

با فربد می چه رفتاری ر داشت و برایش مهم بود که من نظتحت دقیق را خیلی 

تم و گفتم: به او چشم دوخسریع دستم را از پشت او برداشتم،  ، معذب شدم.مکرد

سری تکان داد  "این محبتت از من سفته می گیری؟  جوابم را ندادی. در مقابل 

، می ماند ی من روزی که نامزد دوستت توی خانهیک  هر برای و گفت: نه. فقط

به او اعتمادی نداشتم و دوباره  "بیشتر کنارم بمانی. قبول؟  یک روز باید هم تو

بیشتری از من غرامت  ،پرسیدم: فردا پشیمان نمی شوی و به خاطر این کار پر خطر
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 "او مطمئن نگاهم کرد و گفت: نه. فقط باید کنارم بمانی. قبول؟  "نمی خواهی؟ 

هر یک روزی که او در خانه  خاطرمی مانم. به  ،بدون لحظه ای درنگ گفتم: قبول

مثل اینکه  "بیشتر از پرداخت بدهی ام کنارت می مانم. یک ات می ماند من 

را  یکبار دیگر زاینده رود خروشان و گفت: پس بیا بلند شدخیالش راحت شد، 

. فردا روز پر از هیجانی پیش یمو بعد هم خودمان را زودتر به فرودگاه برسان ببینیم

 . داریمرو 

امیدوارم راست گفته باشد. چون من واقعا بیشتر از شصت و هفت سال زنده  "

درست وقتی  را تسویه کنم. امان از دوستانم...نمی ماندم که بخواهم بدهی دیگری 

با مصیبت هایشان مرا  به جا و دقیق بگیرم، یتصمیم می خواستم برای آیندهکه 

چه  خیلی دلم می خواست بفهمم کهاین مرد می کردند.  قبل بدهکاراز  تربیش

ر کنم. آیم و می توانم درست به رابطه ام با او فکت از زیر دِین کیارش بیرون میوق

ر تک تک دوستانم روح و جانم را در گرو کیارش فعال که مجبور بودم به خاط

بگذارم. هرچند که خودم اصال از اینکه بیشتر گرفتار کیارش بشوم ناراحت نبودم. 

شوم و او مرا به راحتی فراموش کند خیلی وحشت باما هنوز از اینکه روزی عاشقش 
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قلبم مراقب  ، بیشترداشتم. باید تا روزی که او تکلیفش را با خودش مشخص کند

شکست عشقی را هم به باشم که بی خود برای او به تپش نیافتد. نمی توانستم 

به  نیاز برای زنده ماندن در کنار کیارش .بقیه ی بیچارگی هایم اضافه کنم

هوشیاری کامل داشتم چون حتی اگر یک دقیقه از او غافل می شدم دل و روح و 

 جنگ باید مثل شهرزاد قصه ها، این زندگیم را از دست می دادم. برای پیروزی در

مانم و سرم را تا سپیده ی صبح فردا هم زنده ب سرایی می کردم هشیارانه داستان

 .ندهماز دست 
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 فصل سیزدهم

دیروز توی اصفهان همه ی اتفاقات را نه تنها  ،ما را تعقیب می کرد یبارانهوای 

که به تهران  هم دیشببلکه  ه بود،ثبت کرد زیبا برایم جزء خاطرات فوق العاده

که امیدوارم فقط بند نیامده بود. این باران رویایی برگشتیم تا امروز یک لحظه 

را به خواسته  لج باز ما بتوانیم شیرین وسیل نشود تبدیل به  چنین باران مداومی

م یخیلی جدی و واقعی از شرکت راه افتادمن و کیارش سرمد مهربانم اش برسانیم. 

م. دیگر هیچ چیز این دنیا را نمی یبرس سر قرار به موقعتا برای دزدین سیاوش 

ستم جدی بگیرم و درست فکر کنم. هر لحظه منتظر بودم که یک نفر از یک توان

 همه چیزهمه چیز شوخی بود. تا امروز  ،جایی صدایم بزند و بگوید جدی نگیر

این اتفاقات  تمامباید که بود و من  هنوز فکر می کردم اتفاق افتاده خیلی سریع 

 ،دوستکه من به خاطر بدهی یک  ممکن بودد. مگر نشوخی و صحنه سازی باش

برای پرداخت نکردن  ،دوستدقیقا همان بعد چهارصد میلیون سفته امضاء کنم؟ 

 ابراز عالقه ی کیارش .برود از این مملکت و گند بزند مانده سال دوستی  به بدهی

رفتن م؟ را چگونه توی مغزم حالجی کن و دور از دسترس عجیب و غریب سرمد
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آنرا  شوخیو  جدیه خاطر احساساتی که من هنوز بب و ناپدید شدن سهرا

، غیر قابل ی که تا به حال افتاده بودندتشخیص نمی دادم، برایم از تمام اتفاقات

 توی خیابان ها می چرخیدم تا امروز بدون فکر و برنامه ریزی، .. و حاالباورتر بود.

 مزندگیرفاقت های  کارهایی که تا به حال برای از تمام کهی ربائبرای یک آدم 

 م...یتوی خیابان ها می چرخیدم تا به وعده گاه برس م، مسخره تر بود،انجام داده ا

برای هزارمین بار از آینه به عقب نگاه کردم، باالخره تمام جراتم را جمع کردم و  

را گفتم: مطمئنی که می خواهی با من و دوستان دیوانه ام چنین کار خطرناکی 

رفاقت این  بادستش را زیر چانه اش گذاشته بود و توی فکر بود.  "انجام بدهی؟ 

توی خطرناک ترین  او را و هکیارش سرمد را هم مثل خودم دیوانه کرد هایم،

م. بازهم ه بودکاری که می توانستم به خاطر دوستانم انجام بدهم شریک کرد

دزدی هم با آدم برای ی حتهنوز توی فکر بود. کدام آدم عاقلی  ،نگاهش کردم

خط اتو بیرون می آید؟ از جواب او ناامید شدم. دلشوره امانم را بریده بود، اگر 

د. نه به این رکمی باید همین امروز کمک مان  ه باشدوجود داشت ییواقعا خدا

خاطر که کار درستی انجام می دادیم، نه به این خاطر که تصمیم درستی گرفته 
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بودیم، فقط به این خاطر که... ما جوان هایی بودیم که تا به حال به هیچ کدام از 

آرزوهای مان نرسیده بودیم. هیچ وقت موقعیتی پیش نیامده بود که فریاد بزنیم 

اینقدر هوای ما که خدایا ممنونیم  ...میممنوناز الطاف بی دریغت خدایا و بگوییم 

بیچاره ای مثل من و شیرین  انسان های حقرا داشتی و ما را خوشبخت آفریدی. 

و ماهور و سهراب و بهزاد و حتی فربد این نبود که هیچ وقت احساس خوشبختی 

نکنیم و در آخر بدون آنکه بتوانیم به آرزوهایمان برسیم، بمیریم و جزئی از خاک 

ه نتوانستترسیده ایم و از همه چیز بی مهر و محبت زیر پایمان بشویم. ما همیشه 

م که یکبار برای ادجنگیم. حاال به شیرین حق می دبمان  برای داشتن رویاهاییم ا

همیشه بجنگد، اگر پیروز شد که تنها فرد خوشبخت در بین ما می شود... اگر هم 

خوریم دیگر حسرتی توی قلبش باقی نمی بزبانم الل، اتفاقی بیافتد و ما شکست 

دوباره به  .پشیمان شده باشد شاید ،کردمماند. باز هم از توی آینه به کیارش نگاه 

اتهام به سر سیاوش بیاید و ما  بر خودم جرات دادم و گفتم: ممکن است بالیی

ما  از اگر اوضاع خیلی بد پیش برود محکوم شویم... حتی ممکن استآدم ربایی 

می خواهی تو را به شرکت برگردانم؟ با این اوضاع کنند.  شکایتقتل عمد  خاطر به
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کم کم نگرانش شدم.  ،بازهم جوابی نداد "ماشینت را هم توی پارکینگ بگذارم؟ 

سکوت کند و جوابم را ندهد. می خواستم ماشین را  وقت امکان نداشت اینهمه

 ،به جای اینهمه فکر های منفیصدایش سکوت را شکست و گفت: نگه دارم که 

و آرزوی دیدن چنین کمی از این باران لذت ببر که زمستان رو به پایان است 

 هوای زیبایی به دلمان می ماند. 

کمی شیشه را پایین آوردم و باد سرد و باران به صورت ملتهبم خورد و گفتم:  "

اجازه نمی اینبار زود جواب داد و گفت: نه چرا باید بترسم؟  "تو نمی ترسی؟ 

و  است ماهری به یکی از دوستانم که فیزیوتراپیست ...ی بیافتدبد اتفاق دهیم

گفته ام که قبل از رسیدن ما، به خانه ام برود و  ،حرکت درمانی انجام می دهد

قبل از  "محیا کند. پس نگران نباش.  خانم ساالرینامزد  ورورد شرایط را برای

هر حرفی فقط به دستمزد دوست او فکر کردم و زیر لب گفتم: با اینکه باید بی 

ن بکشی ممنون باشم اما نمی توانم به این نهایت از زحماتی که می خواهی برایما

از پس هزینه های دوستت و یا بقیه ی مشکالتی  می توانیم فکر نکنم که ما چگونه

می ترسم فردا نظرت عوض شود و نخواهی  .که برایت درست خواهیم کرد بر بیاییم
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بود که انگار صدایم شده به قدری مجذوب زیبایی باران پشت شیشه  "ضرر کنی. 

کنم.  تماشارا نمی شنید. دلم می خواست ساعت ها این آرامش و لبخند محو او را 

خیلی آهسته گفت: اینبار فرق می کند. پای فربد در میان نیست و تو الزم نیست 

هزینه ی دکتر و بقیه ی کارها باشی. اینهمه ثروت را که نمی نگران پس دادن 

برم. کمک کردن به یک عاشق و یک بیمار بخت برگشته، توانم با خودم به گور ب

جزء بدهی تو محسوب نخواهد شد. من به عنوان یک انسان دلم می خواهد چنین 

انجام بدهم. تو هم بیشتر از این به اتفاقات بد و وحشتناک فکر نکن. را کاری 

 راعکس مان  رباهای حرفه ایبه عنوان آدم که هیچکس نمی میرد و قرار نیست 

با پدر نامزدش هماهنگ  خانم ساالرید. خودت می گویی کنن توی روزنامه ها چاپ

نگران نباش و  لطفا آدم دزدی به حساب نمی آید. پس این کارمانکرده است، 

 توی سکوت به صدای باران گوش بدهم.من اجازه بده 

تکیه داد و چشمانش را به پشتی صندلی کمی راحت تر نشست و سرش را  " 

ای کاش به  امیدوارم همینطور که او می گوید مشکلی برایمان پیش نیاید.بست. 

جای تمام این دردسرها، شیرین ساالری کمی عقلش را به کار می انداخت و ما را 
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جواب  عشق زوری از اینهمه اضطراب نجات می داد. من تا به حال ندیده ام که

 هدمی خوا شیرین ،هقلب و روح سیاوش خشکید عشق توی وقتیچرا  داده باشد.

امان از این شیرین دیوانه... غم و غصه هایم  ؟با خودش همراه کند او را به اجبار

اولین قرار زیبای زندگیم را فراموش کرده  ،ناپدید شده بودندکامال برای سهراب 

ساعت  مانده بهبود. پنج دقیقه شده بودم و تمام حواسم درگیر شیرین و سیاوش 

یک به آدرسی که شیرین فرستاده بود، رسیدیم. شیرین و ماهور توی یک تاکسی 

و  به ما پیوستند رفتم. سریع از تاکسی پیاده شدند،نشسته بودند، با آنها تماس گ

می کرد. نگرانی از به پا باران غوغا  ،بیرون ماشین ایستادند. من هم پیاده شدم

ین روبوسی کردم اما او توی دنیای خودش . با شیرچهره ی ماهور هم مشخص بود

 بود.

باز هم سعی کردم آخرین تالشم را برای پشیمان کردن او بکنم. با ترس و دودلی  

نگاهش را به من دوخت  "بدزدی؟  گفتم: مطمئن هستی که می خواهی سیاوش را

اما نگاه قهوه ای رنگ او امروز خالی بود و در حالیکه می لرزید گفت: چاره ای 

دارم پرستش. اگر امروز هم به او اجازه بدهم که مثل این چند سال خودش به ن
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نمی فهمیدم از سرما می  "تنها بمانم.  متنهایی تصمیم بگیرد، باید تا آخر عمر

نگرانش بودم. او را در آغوش کشیدم و گفتم: کارمان  لرزید یا از شدت اضطراب...

یم. فکر او باشمراقبت  خیلیاید خطرناک است شیرین. سیاوش بیمار است و ما ب

به جای شیرین صدای کیارش در جوابم گفت: او را نترسان  "همه جا را کرده ای؟ 

پرستش. من که همین چند دقیقه ی قبل گفتم نگران چیزی نباش، بهترین دکتر 

 کمک کند.  بیمارتانرا برایش در نظر گرفته ام تا توی خانه به 

بیرون آمد و به کیارش نگاه کرد. ماهور گفت: شیرین با تعجب از آغوش من  "

کیارش کنار من ایستاد و گفت: اگر  "آقای سرمد شما اینجا چه کار می کنید؟ 

این آدم ربایی  در ،دوست عزیزتان جرات نمی کرد برای کمک ،من نمی آمدم

بازویم را گرفت و گفت: معذرت می خواهم پرستش... شیرین  "پیش قدم شود. 

به  از منشیرین سرم را پایین انداختم و گفتم:  "ردم که بیایی؟ من مجبورت ک

چون نه می توانستم بدون اجازه ی کیارش ماشین  ...دمکاری بر نمی آتنهایی هیچ 

 "را در جریان این کار قرار بدهم.  جاوید او را قرض بگیرم و نه می توانستم عمو

کیارش جواب  "ا ببریم؟ ماهور کالفه و نگران گفت: پس سیاوش را از اینجا کج
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داد و گفت: او را به خانه ی من می بریم. یکی از دوستانم هم برای مراقبت از او 

کارش و  حرکت درمانی انجام می دهدستم ودر خانه ی من منتظرمان است. د

 شرایط ایده آلی برای مراقبت از یک بیمار به راحتی می تواند خیلی خوب است، او

شیرین لرزیدند و با بعض گفت: ممنونم آقای سرمد. من... چشم های  "محیا کند. 

صحبت می گرم و صمیمی  کیارش "به دردسر بیاندازم.  من نمی خواستم شما را

و گفت: این کار دردسر نیست، به  کرد اما مثل همیشه بد اخالق و اخم آلود بود

ی هم بخواهیم که کمک مان کند و مشکل نظرم کار درستی است. باید از خدا

شیرین با قدردانی نگاهش کرد و گفت: با این کارتان من تا  "برایمان پیش نیاید. 

آخر عمر مدیون شما می شوم. بعد از ماجرای بدهی فربد و سفته های پرستش، 

من اصال خیال نمی کردم که شما تا این حد مهربان و با محبت باشید. اما اینبار 

و امیدوارم  یدنکمی رگواری در حق من من واقعا از شما ممنون هستم که چنین بز

تمام عواقب کارم را به حساب خودم بگذارید و از پرستش چیزی برای جبران 

چیزی کم نمی شد. سرش را مغرورانه کیارش در هیچ شرایطی از غرور  " نخواهید.

 ،متاسفم من هر کاری که انجام می دهمباال گرفت و با یک دنیا بد اخالقی گفت: 



فالوده زغال اخته   فصل سیزدهم                                                                                                                     

810 
 

شیرین با چشمان وحشت زده به من  " .فقط پرستش خواهد بودطرف حسابم 

و گفت: ای وای پرستش... باز  کوبانددو دست روی سرش هر نگاه کرد، ماهور با 

عمو جاوید ما را می کشد. دیوانه شده ای؟  شک ندارم که سفته امضاء کرده ای؟

سریع  " کاری بکن شیرین.ستش به خاطر تو اسیر شده است... شیرین اینبار پر

پر از بدجنسی روی لبانش بازی می کم رنگ و به طرف کیارش برگشتم. لبخندی 

 کرد. با دیدن لبخند او خودم هم بی نهایت ترسیدم.

چند دقیقه ای گذشت تا باالخره شیرین گفت: آقای سرمد خواهش می کنم اگر  

 سفته ای از پرستش به خاطر من گرفته اید... 

همیشه گوشه ی  فربد به خاطر خوش اخالقی زیاد بود،عکس فربد برکیارش  "

اما کیارش به قدری بد اخالق بود که در شرایط می افتاد، خط خنده چشمانش 

لبخند کم رنگ را کنار  .ندبه جا می ماند اخمخطوط روی پیشانیش عادی هم 

گفت: نه نترسید خانم ساالری... من از پرستش به خاطر کمک جدی و  گذاشت

بیشتر از موعد  ،که بابت این کمک و به من قول دادهنگرفته ام. اما ابه شما سفته 
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من فقط از پرستش خواسته ام که بیشتر کنارم  ماند.بپرداخت بدهی در کنارم 

 بماند. 

ته نگرفته بازهم از پرستش سفمطمئن باشیم که گفت: یعنی  زده وحشتماهور  "

اخم  باز نگرانی در بیاورم اما کیارشمن خواستم جوابی بدهم و آنها را از  "؟ اید

به جای من گفت: خانم ها نگران نباشید. من اصال برای هایش پر رنگ تر شدند و 

همراهی امروزم از دوست شما سفته نگرفته ام و نخواهم گرفت. من فقط دلم نمی 

به همین  ،خواست او عذاب وجدان کمک نکردن به خانم ساالری را داشته باشد

خیالتان راحت باشد. حاال این سوژه ی مورد نظر برای  ،ش آمده امخاطر همراه

شیرین دستی به صورتش کشید و به یک خانه ی  "دزدیده شدن کجاست؟ 

ویالیی که در بین آپارتمان های دیگر تنها باقی مانده بود اشاره کرد و گفت: با 

ه سیاوش بی سرو صدا کمی داروی خواب آور بکه شوهر عمه ام قرار گذاشته ام 

 شوهر عمه ام، او را بیرون بیاورد. فقط می ترسم که بردبدهد و وقتی او خوابش 

و مارا  یایدباز خانه بیرون عمه ام  . می ترسمنتواند عمه ام را دست به سر کند

باقی سیاوش  ناگر خبر این کارم به پدرم برسد دیگر زمانی برای راضی کرد .ببیند
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پدرم مرا ... همراه او برای همیشه از این شهر فرار کنم منمی ماند و مجبور می شو

نفسی پر از ترس  " به هم می ریزد. را اوضاع ،خیلی دوست دارد و با خبر شدن او

، باید راهی باشد تا بتوانم نظر شیرین را عوض کنم. او راست می گفت مکشید

جانش  به شیرین داشت ونسبت پدرش از بین سه فرزند دیگرش، عالقه ی خاصی 

د که چنین پدری را اذیت کنیم و غم باشرا هم برایش می داد. شاید درست ن

و گفتم:  کمی به اعصابم مسلط شدمرا برایش به ارمغان بیاوریم.  شیرینبیچارگی 

خواهش می کنم یکبار دیگر درست فکر کن. پدرت گناه دارد، اگر او با  شیرین

رزاده ی خواهرمی شود. سیاوش  خبر شود که تو چنین تصمیمی گرفته ای دیوانه

اما توی این سالها پدرت فقط به خوشبختی تو فکر کرده است. شاید  ،او هم هست

بعد از گذشت اینهمه سال سیاوش  صالح کار تو در دوری از سیاوش باشد، شاید

منظورم این است که هر آدم دیگری هم به  ...به عشق و عاشقی فکر نکنددیگر 

ممکن است از تمام دنیا دلزده  ،مدهآینهمه بالیی که سرش با ا ،جای سیاوش بود

و بیهوش کردن او فقط کارها را ی آدم ربایی مسخره ین کار با ا تو باشد...شده 

پا به پای باران جاری شدند و گفت:  اواشک های  ".  شیرین جانم بدتر می کنی
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 و که در تنهایی اجازه بدهمنمی توانم  باز دوستم نداشته باشد سیاوش حتی اگر

گوشه ی آسایشگاه بمیرد. خودم تا آخر عمرم پرستاری اش را می کنم و اصال از 

پدرم هم اما اجازه نمی دهم او تنها بماند.  ،عشقم نسبت به او صحبت نمی کنم

هم  ، از جانمباید اجازه بدهد برای عشق و زندگیم اشته باشداگر واقعا مرا دوست د

امیدوارم گریه نکن رفیق. گفت: های شیرین را ماساژ داد و  شانهماهور  "   . بگذرم

سیاوش از ما کینه به دل نگیرد و علت کار تو را  به خیر بگذرد،همه چیز امروز 

. توی نگاه او هم دلشوره و ناراحتی به ماهور چشم دوختمبا نگرانی  ". درک کند

خانه ی عمه ی شیرین پارک کردیم و  از ماشین را کمی دور ترموج می زد. 

به انتظار نشستیم. نیم ساعتی طول کشید تا باالخره در خانه  توی ماشینهمگی 

 باز شد. مردی میان سال از خانه بیرون آمد و توی کوچه را نگاه کرد. 

مرد با دست به شیرین  ،شیرین سریع از ماشین پیاده شد و برای او دست تکان داد

این آقا لو نیاید. شیرین برگشت و توی ماشین نشست و گفت: اشاره کرد که ج

باید سیاوش را داخل  ناست... پرستش ماشین را روشن کن. مام شوهر عمه 

هم  ... توهم صندلی چرخدار او را جمع کند و پرستش تو ماهور، ماشین بیاورم
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که  خانم ساالری، شماکیارش گفت:  ". یباید پشت فرمان آماده ی حرکت باش

یاورم. بمن او را به داخل ماشین  بهتر است ...دکنی بلندیک مرد را  دتنها نمی توانی

شیرین زیر لب گفت: خیلی دلتنگ او هستم... حس می کنم به اندازه ی هرکول  "

افسانه ای قدرتمند شده ام و می توانم یک کوه را هم جا به جا کنم تا سیاوش 

گفت: خیلی جدی می به او نگاه کرد و کیارش زیر چش "فقط برای من باشد. 

و  پرستاری از او نگه  روزهای بعدتمام توانت را برای لطفا  هرکول افسانه ای،خانم 

و  خشک نمی شدنددانه های اشک شیرین  "دار، من امروز او را برایت می دزدم. 

 را جبران کنم این همه محبت شمازیرلب گفت: خیلی ممنونم... امیدوارم بتوانم 

ماشین را آرام  " هرگز خیال نمی کردم تا به این حد مهربان باشید. .قای سرمدآ

م. مرد میانسال صندلی یبه حرکت در آوردم و به خانه ی ویالیی نزدیک شد

. نحیف روی آن با پتو پیچیده شده بود یجسم ،چرخداری را از خانه خارج کرد

موهای بلند رفته بود. چشمانش را بسته بود و مثل اینکه به خواب عمیقی فرو 

از زیر پتو روی پیشانی او ریخته بودند و با وزش باد حرکت می کردند.  شسیاه رنگ

فقط عکس های نوجوانی و نامزدی شیرین و سیاوش را دیده بودم. امروز من تا به 
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این موجود رنگ پریده  اآن پسربچه ی خوشحال و زیبای توی عکس ها خیلی ب

که بال در آورده بود، نتو تفاوت داشت. شیرین مثل ایپیچیده شده در میان پی 

پروازکرد. کیارش هم به دنبال او پیاده شد.  ی عمه اش پیاده شد و به سمت خانه

در  "ماهور با ترس نگاهم کرد و گفت: به نظرت کار درستی می کنیم پرستش؟ 

حالیکه می خواستم پیاده شوم گفتم: چاره ای نداریم ماهور، اگر به شیرین کمک 

از دست داده ایم و  نکنیم او را از دست می دهیم. امسال خیلی از دوستانمان را

 جنازه ی شیرین را توی خاک بگذارم.  که طاقت ندارم ن اصالم

به طرف شیرین و کیارش دویدیم.  پیاده شدیم و با هم کالفه تر از من بود،ماهور  "

 و سیاوش گیر افتاده خانه ین درش بنگران شوهر عمه ی شیرین در حالیکه نگاه

ین فردا به ست و ممکن است همنیب وعمه ات خحال  ...بود گفت: شیرین جان

خواهش می کنم هر کاری که می خواهی  .را ببیندسیاوش بخواهد  وسرش بزند 

. من باشد عزیزموقت  اتالف برای راضی کردن سیاوش انجام بدهی، زود و بدون

برایت یک رضایت نامه ی محضری پر کرده نگران تو و عمه ات و سیاوش هستم... 

اگر خدای نکرده اتفاقی برای پسرم  وام که با اجازه ی من سیاوش را برده ای 
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رضایت نامه را برایت داخل کیف لوازم  نشوی دخترم. هیچ مشکلیافتاد تو درگیر 

خواهش را هم خودم نگه داشته ام. اما و یک کپی از آن  ام شخصی سیاوش گذاشته

بیش از حد تالش نکن و  ،که سیاوش راضی نمی شود حس کردیمی کنم اگر 

مراقب  عزیزم.کنار بیاییم  سیاه، بخت و اقبال این باید باما بالیی سر خودت نیاور. 

با من در تماس بمان. من زیاد نمی توانم عمه ات را  ،خودت و سیاوش من باش

از سیاوش دور نگه دارم. امروز هم چون از دست سیاوش ناراحت بود و مثال با او 

از فردا و تصمیمات جدید او خبر ندارم. در مورد  اما ،همراهم نیامدقهر کرده بود 

 پدرت هم نگران هستم... امیدوارم همه چیز به خیر و خوشی تمام شود. 

شیرین اصال توی این دنیا نبود و حرف های مرد بیچاره را نمی شنید. فقط  "

او را نوازش می خیلی آرام پتو را از صورت سیاوش عزیزش کنار زده بود و با گریه 

اره ی او اطمینان دادیم که چکرد. من و ماهور به جای شیرین به شوهر عمه ی بی

جسم کیارش سریع و آرام شیرین را کنار زد و  مراقب همه چیز خواهیم بود.

سیاوش روی صندلی چرخدار خوابیده بود را با یک حرکت کوچک  ا نامکه بجانی یب

این سیاوشی که من می دیدم، چیز بیشتری از چند استخوان  .روی دست بلند کرد
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به طرف ماشین رفتند. ماهور هم با دست  کیارشو کمی پوست نبود. شیرین و 

پاچگی سعی می کرد صندلی چرخدار را جمع کند اما وقتی از پس آن بر نیامد، 

ن شوهر عمه ی شیرین به داد او رسید و در حالیکه سعی می کرد بغضش را پنها

زندگی و جان من کند گفت: خواهش می کنم مراقب سیاوش من باشید. او تمام 

است. اگر شیرین را مثل دخترم دوست نداشتم هیچ وقت چنین اجازه ای به او 

صندلی چرخدار باالخره جمع شد و ماهور با  "نمی دادم که سیاوشم را ببرد... 

در حال جابه جایی  رف ماشین که کیارش و شیرینطعجله آنرا برداشت و به 

سیاوش در آن بودند دوید. اما من لحظه ای درنگ کردم و به شوهر عمه ی شیرین 

، درد و غم اوالد بدترین درد دنیا بود. نگاه کردم. خیلی دلم برای او می سوخت

گفتم: نگران نباشید.  بدون آنکه بغضم را نشان بدهم و سعی کردم قوی باشم

بهترین دارو  ،پسرتان را دوست دارد و عالقه ی اومطمئن باشید که شیرین خیلی 

خواستم برگردم و به طرف ماشین بروم  "تان خواهد بود. سیاوش و درمان برای 

مخالفت کرد و بازهم اما پدر سیاوش گریه اش گرفت و گفت: اگر سیاوش خیلی 

را به من  شیرین را راضی کن و پسرمنخواست زندگی شیرین را به هم بریزد، تو 
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رگردان. من و مادر سیاوش خیلی به او وابسته هستیم. خواهش می کنم تو اجازه ب

گریه و  "ند. کوجدانش میل و کاری برخالف  به انجامنده که شیرین او را مجبور 

به سختی نگاهش کردم و  ،زاری او قلبم را بیشتر توی الیه ای از درد و غم فشرد

شود. من  تر که سیاوش غمگین گفتم: مطمئن باشید که شیرین کاری نمی کند

چیزی به صالح سیاوش پیش نمی رود حتما  دیدمکه هر وقت قول می دهم هم 

 گردانم. خداحافظ. به شما بر او را

ای کاش قولی که توان به طرف ماشین رفتم.  به سختی نگاهم را از او بریدم و "

م شیرین را مجبور به ر سیاوش نمی دادم. چطور می توانانجامش را نداشتم به پد

خیلی غمگین بودم، مثل اینکه از ده نفر باهم کنم؟ بجدایی از سیاوش عزیزش 

کتک خورده بودم. چرا باید سرنوشت اینگونه رقم می خورد که شیرین به خاطر 

بودن در کنار عشقش چنین ریسک بزرگی انجام بدهد. اگر واقعا هیچ چیز درست 

 ،بیایدد؟ اگر بالیی سر سیاوش وشمی چه  تکلیف شیرین و سیاوش ،پیش نرود

م جوابگوی این خانواده و من چگونه می توان . بعددشیرین هم خودکشی می کن

 پدر و مادر شیرین باشم؟ 
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به قدری فکرهای پریشان توی مغزم بود که اصال به حرف های بقیه گوش نمی 

ا توی صندلی دادم. آنها باالخره سیاوشی که به نظر بیهوش و بی جان می آمد ر

طرف  از ماشین نشاندند. کیارش از یک طرف در کنار او نشسته بود و شیرین هم

دیگر سر سیاوش را توی سینه اش گذاشته بود. این صحنه ی دردناک هر بار که 

م می داد. این چه شکنجه اخراشید و بیشتر می توی آینه نگاه می کردم روحم را 

که را تحمل آن شده بودیم؟ چرا هر چیزی زندگی دردناکی بود که ما محکوم به 

 ،مگر بودن این دو نفر با هم دادیم؟ از دست میآنرا زودتر  ،بیشتر دوست داشتیم

؟ را تحمل می کردنداینهمه دربه دری باید می رساند که  درگاه خداچه آسیبی به 

. سیاوش بیچاره... چقدر ندجزء بدترین اتفاقات دنیا بود مرگبیماری و جنگ و 

؟ ور نگه داردش درا از خودشیرین  تادرد می کشید و سختی را تحمل می کرد 

ای کاش شیرین می فهمید که سیاوش حق دارد که نخواهد او را توی این درد 

سر سیاوش بیچاره  رشریک کند. اگر چند سال دیگر شیرین پشیمان شود چه ب

ا تصویر غمگین شیرین که سر سیاوش را با درد می آمد؟ با سرعت به راه افتادم ام

م می ریخت که دلم می خواست همین ه و گریه می بوسید حالم را طوری به
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حاال با صدای بلند از خدا به خاطر تقدیر مزخرف آنها شکایت کنم. دلم میخواست 

 آینه ی ماشین را بکنم تا آنها را نبینم. 

از کامال افتاد. ای وای کیارش را  نفس عمیقی کشیدم و نگاهم به سرعت ماشین

ماشین نگاه کردم و گفتم: معذرت می خواهم  آینه ی م. او را از تویه بودیاد برد

شیرین اما نگاه او هم مثل من با درد و بغضی که از او بعید بود به  "که تند رفتم. 

که  حالتیسیاوش دوخته شده بود. به سختی نگاهش را از آنها جدا کرد و با و 

گفت: ایرادی ندارد، اصال  و اندوه شده استغم از دنیایی  ، درگیرشخص بودم

و  ه بود، سرش را به شیشه تکیه دادماهور کنار من نشست "متوجه ی آن نشدم. 

همه  "گفت: چقدر همه چیز دلگیر است. چقدر دلم این زندگی را نمی خواهد... 

سیاوش خراب تر از قبل ی ما با دیدن ویران بودیم. مثل اینکه روحیه ی همه 

شده بود. حق ما از زندگی این همه درد نبود. برای اولین بار دلم می خواست باران 

 بتواند اینهمه درد و بغض را آب کند.  که آفتاب شاید ...اب بتابدتتمام شود و آف

عزیزم... چقدر جای سهراب خالی بود تا دلمان را به امید او شاد کنیم. سهراب 

هنوز زنده ای پسر؟ ای کاش حداقل خبری از تو داشتیم رفیق. ترافیک خیابان ها 



فالوده زغال اخته   فصل سیزدهم                                                                                                                     

821 
 

اسیرمان کرد و توی شلوغی گیر افتادیم. با نگرانی به سیاوش نگاه کردم و گفتم: 

 "یم. انبه خانه برسرا سیاوش  ،امیدوارم تا قبل از تمام شدن اثر داروی خواب آور

شود و نخواهد مرا ببیند. می ترسم داد  شیرین زیر لب گفت: من می ترسم بیدار

ماهور در  "جلب کند.  و فریاد به راه بیاندازد و توجه مردم و یا پلیس را به ما

تو از  شیرین جانم اگر سیاوش بیدار شد،حالیکه ناخن هایش را می جوید گفت: 

نی تمام فنون ابراز محبتی که تا به حال یاد گرفته ای استفاده کن تا او را آرام ک

ی شیرین نیم نگاهی پر از شرم و حیا به کیارش که لبخند "و صدایش در نیاید.

میزد و آنها را نگاه می کرد انداخت و زیر لب گفت: من اگر خودم را هم  محو

ماهور سری با تاسف تکان داد و گفت: پس این مردک  "او آرام نمی شود...  ،بکشم

ای؟ وقتی مطمئنی که حتی اگر  را دزدیده به چه دردی می خورد که او یخزده

چرا پس  ،آرام کنی و از او عشق بخواهیاو را خودت را بکشی باز نمی توانی 

 ؟ رفیق نازنینم کنی بیچارهتصمیم گرفته ای که خودت را 

زیر لب مثل یک زمزمه  ،رش را خم کرد و محو صورت سیاوش شدسشیرین  "

یم با هم پیر شویم و بمیریم. گفت: من و سیاوش عاشق هم بودیم. قسم خورده بود



فالوده زغال اخته   فصل سیزدهم                                                                                                                     

822 
 

نمی توانم گذشته و سیاوش  ، من کهمی خواهد مرا فراموش کنددلش حاال اگر او 

مثل اینکه با  "را فراموش کنم. ماهور تو می توانی راحت بهزاد را فراموش کنی؟ 

بعد  ،کرد منگاهبرگشت و من  طرف با غم به ،همین سوال ماهور در هم تنیده شد

و  م بهزادینمی توانو تو گفت: اینکه من  نشیری ی آفتاب گیر بهاز توی آینه 

. ببین مردها ..ثابت نمی کند ماحماقت م چیزی به جز یرا فراموش کن سیاوش

چقدر راحت ما را فراموش می کنند و به دنبال زندگی نکبتی خودشان می روند... 

در هر شرایطی تنها برای آنها وجود خارجی نداشته ایم. ما  هیچ وقتمثل اینکه ما 

و س هم آنهاگذاشته می شویم. چه اتفاق و حادثه رخ بدهد و چه با تصمیم های 

به زندگی  ،ما در هر حال به تنهایی محکوم می شویم و آنها بی خیالِ ما  نباشیم.

بیدار شود و دهانش را به  ،آقا سیاوش تو این شان ادامه می دهند. باور کن اگر

 تمامخودم او را چنان ادب می کنم که درس عبرت  ،توهین و تحقیر باز کند

 مردان دنیا باشد. 

و با خشم  نشانه گرفته شدکیارش بیچاره سمت آخرین ترکش خشم ماهور به  "

گذاشتن  توی تنها ،به او گفت: آقای سرمد شما هم مثل بقیه مردان اطراف ما
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ه هایش را باال کیارش کمی فکر کرد، شان "تان مهارت دارید؟ زندگی خانم های 

انداخت و با لبخند پر از شیطنتی که تا به حال توی صورت او ندیده بودم گفت: 

 ا با بی وفایی عجین شدهه. فکر کنم ذات مردمهارت داشته باشم نمی دانم... شاید

اندازه فریب ظواهر عاشقانه را می خورید و چون شما خانم ها بیش از  است،

تمام مردان دنیا را می  وابستگیاین  ،یدکنمی  لی طرف مقاب وابسطه خودتان را

ترساند. اگر شما این توانایی را داشتید که به مردان اطرافتان خیلی راحت بگویید 

آنها هم به خودشان جرات  ،برو به جهنم و حتی یک قطره اشک برای آنها نریزید

 علومماهور تقریبا به طرف او برگشت و گفت: م "تنها گذاشتن شما را نمی دادند... 

می توانید دل بشکنید و بروید و  ،اطراف ما ناست که شما خیلی بدتر از مردا

کیارش پر شیطنت تر از قبل گفت:  "هم نبینید. را حتی اشک های طرف مقابل 

میشگی شما خانم هاست. چرا باید برای چنین عکس اشک ریختن که کار ه

م که ماندن یک نفر در کنارم سودی فهمالعملی تصمیم به ماندن بگیرم؟ من اگر ب

مهم نخواهد  برایماصال و  رمگذا می تنهارا در اولین فرصت او  شت،اد دخواهبرایم ن

 پس یست،نهیچ انسانی مهم تر از خود ما می آید.  اوبود که چه بر سر احساسات 
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شان فکر کنند بعد به طرف خانم ها هم می توانند اول به خودشان و ضرر و زیان 

 ،ماهور با تاسف به من نگاه کرد و گفت: خانم پرستش "مقابل و عشق و عاشقی. 

سر قرار های ناگهانی بروی. این آقا فوق آقا حق نداری که با این از این به بعد 

 العاده خطرناک هستند. 

و  می گذاشت مرا تنها. پس به وقتش راحت توی آینه به کیارش نگاه کردماز  "

د بود. باید از ماهور ممنون باشم که بحث را به این نبرایش مهم نخواه احساساتم

کشاند تا من بتوانم او را بهتر بشناسم. کیارش هم به من سنگدل آقای سرمد 

تمام دیروز سعی بود.  شنچشم دوخت و هنوز لبخندش با دست و دلبازی روی لبا

داشتم همین موضوع را بفهمم که اگر عاشقش بشوم، تنهایم می گذارد یا نه... اما 

او جواب درستی نداده بود و حاال... خیلی واضح و روشن می گفت که نباید وابسته 

اش بشوم و گول رفتارهای عاشقانه اش را بخورم. به قدری حرص خوردم که کم 

قط به خودش ف می گفت که راحت وقتی اینقدری کرد. عصبی ام م لبخندشکم 

مگر نمی گفت به  .مدشاز او بیزار می که فکر می کند و راحتی اش توی رابطه، 

جز صاحب گلدان و من شخص دیگری توی زندگیش نبوده است؟ پس این تجارب 



فالوده زغال اخته   فصل سیزدهم                                                                                                                     

825 
 

دلم می خواست  وحشتناک در مورد تنها گذاشتن خانم ها را از کجا آورده بود؟

. خوشی به طرز مسخره ای توی کنمو با چند سیلی محکم او را ادب  گردمبر 

در گفت: فکر نمی کردم به دوستانت  با صدایی آهسته و چهره اش جوالن می داد

فکر کنم این کار را می توانم به حساب پذیرش  ...!مورد قرار دیروزمان حرفی بزنی

 زده بود، که به ماهوربه خاطر حرف هایی  "دوستی مان از طرف تو بگذارم. 

بی تفاوت  و در حالیکه سعی می کردم نسبت به او شدممتتنفر ناخودآگاه از او 

... اما چاره ای نداشتم، باشم گفتم: نه اتفاقا اصال قصد نداشتم برای آنها تعریف کنم

ناخودآگاه خنده دار بودند که مسخره و  دیروزت به اندازه ای کارهای چون به نظرم

را ساعت قرار بچه گانه ای ترتیب داده بودی و مبه آنها بگویم که چه  مجبور شدم

ها سرکار گذاشتی تا به اصطالح سر اولین قرار باشیم. قصدم از تعریف ماجرای 

سرعت خشمگین شدن در او،  "سرمد.  بود جناب شمادیروز فقط مسخره کردن 

نفس هایش آرام و شمرده شدند. چشم هایش را موجی از  فقط یک ثانیه بود.

خون گرفت و حس کردم هر لحظه می تواند مرا با آتش خشمش بسوزاند و نابود 

خوب حالم اصال  ...من اما ماهور و شیرین با تعجب به من نگاه می کردندکند. 
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نبود. من نمی خواستم مورد تمسخر آدمی مثل سرمد قرار بگیرم. مطمئنا همین 

. چرا فکر می کردم که هیچ سودی برای او ندارمچون من  ،می گذارد فردا تنهایم

خانم ها و تنها گذاشتن آنها  کامال مشخص بود که او در ربودن قلبدوستم دارد؟ 

هرقدر که می خواهم اجازه بدهم من آدم این بازی ها نبودم.  ،تبحر زیادی دارد

من نمی توانم بازیچه ی او باشم.  اما ،و بدرفتاری کند با من بد شود دوست دارد

خیلی آرام و شمرده  کسی حق ندارد به من بخندد و تنهایم بگذارد. صدای کیارش

گفت: درست  م پیچید وهای یک خشم طوفانی را می داد توی گوش از که بشارت

خنده و مسخره  مان را تلف کردیم تا بتوانیم سوژه ی دیروز وقت ما می گویی...

که همین امروز نظرت را کامل و دقیق راجع خیلی خوشحالم دیگران باشیم.  بازی

من هم با حرص از توی آینه نگاهش کردم و گفتم: بله  "به دیروز شنیدم. 

هیچ کدام از از این به بعد  بهتر است کهخوشحالم که تکلیفم با شما روشن شد. 

دیروز نرویم. قرار ی مثل نشویم و بر سر قرارهای های عاشقانه ما دچار سوء تفاهم

زیر لب گفت: حتما  تا زیر چانه اش پایین کشیده شده بودند ورا  شاخم های "

توانایی این باید  ،گفتمی همانطور که خودش به ماهور  "همین کار را می کنیم. 
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... زیر لب او را به قعر جهنم !به مردان اطرافم بگویم برو به جهنمرا داشته باشم که 

 نمی خواستممن به روی خودم نیاوردم.  اما ،ماهور آهسته به ران پایم زدفرستادم. 

ن برایش مثل آب خوردن مروح و روان  تمامبه بازی گرفتن که بشوم درگیر آدمی 

نداشتم. با حرص پایم را روی ترمز گذاشتم و پشت طوالنی  یطاقت چنین من ،بود

ترین چراغ قرمز دنیا توقف کردم. ای کاش مجبور نبودم که سیاوش را به خانه ی 

حمل کنم. ای کاش به عمو گفته بودم و تاو ببرم و بازهم این مردک خودخواه را 

رت برداشتم. سیاوش را به خانه ی عمو می بردم. تلفن همراهم را از روی داشبو

عموجاوید بیچاره چه گناهی ممکن است عمو را نگران کنم.  ،باید بیشتر فکر کنم

 دوستان من گیر بیافتد؟ و بحرانی دائما توی شرایط سخت باید کهکرده 

بازهم نگاهم از آینه به شیرین افتاد که حاال مضطرب و نگران مرا نگاه می کرد.  

با دیدن چشم های نگران او یک دنیا غم به طرفم هجوم آورد، حیف که به خاطر 

شیرین مجبور بودم بازهم منت کیارش را بکشم و خودم را مدیون او کنم. 

قت تلف کردن گفت: ناخودآگاه اشک توی چشم هایم جمع شد. شیرین بدون و

شما آقای سرمد بهتر است که من و سیاوش مزاحم شما نشویم. من نمی خواهم 
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 "بهتر است که...  ،تفاقات ناگوار بشویدابه خاطر ما مجبور به تحمل  شپرستو 

از شدت عصبانیت مثل کسی کیارش حرف شیرین را قطع کرد و با صدایی که 

گفت: دعوای من و این خانمی که پشت فرمان  استبود که در حال خفه شدن 

نشسته است هیچ ربطی به شما ندارد خانم ساالری. من با میل و اراده ی خودم 

چون مهمان نوازی و خوش  ،شما را به خانه ام دعوت کرده ام و قولم را نمی شکنم

سعی می کرد به ، خودم را شناختمکه مرام هایی هستند که پدرم از وقتی  ،قولی

 ،. پس مطمئن باشید که حتی اگر رابطه ای با این خانم نداشته باشمبیاموزد من

باز هر کمکی از دستم بر بیاید برای شما و نامزدتان انجام می دهم خانم ساالری. 

 در ضمن این آخرین باری است که در این مورد صحبت می کنیم. 

رسید. ای کاش دیروز به همین راحتی رابطه ی بین مان بعد از یک روز به پایان  "

وقت مان را با بحث های الکی هدر نمی دادم و از زیبایی های قرارمان بیشتر لذت 

این » می بردم. اگر می دانستم که به همین راحتی برای کیارش سرمد تبدیل به 

بیشتر از بودن با او لذت می می شوم حتما او را در آغوش می کشیدم و «  خانم

ی کاش عصبی نمی شدم و همه چیز را خراب نمی کردم. مردانی مثل ا بردم.
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امکان ادامه ی رابطه  کیارش سرمد باید همیشه و در هر بحثی پیروز باشند وگرنه

امروز اصال  اما من هم آدم کوتاه آمدن نبودم. مخصوصا با آنها وجود نخواهد داشت،

شوم و پشت به اش بستاین مدیون آدمی باشم که اگر وانمی خواستم بیشتر از 

به راحتی آب خوردن به خودش حق خواهد کرد و  سرش اشک بریزم، مسخره ام

 . می دهد که تنهایم بگذارد و به زندگی خودش برسد

رویای زیبای دیروزم را خیلی دوست داشتم اما حیف که من آدم لذت بردن از 

تالشی بکنم. چرا  ات زیبای عمرم نبودم. دیگر الزم نبود برای مهار اشک هایمظلح

 دیروز از بودن با کیارش غمگین بودم و امروز بازهم از تمام شدن همه چیز اشک

؟ چه مرگم شده بود؟ چرا نمی توانستم از داشته هایم لذت ندم سرازیر می شدهای

بودم اما  ببرم و غم نداشته هایم را نخورم؟ دیوانه شده بودم؟ من قبال همیشه شاد

حاال زود به زود غمگین می شدم. شاید قبال به امید دوستانم شاد و سرزنده بودم 

و حاال از دوستانم فقط غم و مصیبت دیده بودم... نمی فهمیدم که چه بالیی سرم 

نداشت. لعنت به زندگی سبز شدن آمده که از زمین و زمان شاکی بودم. چراغ قصد 

اشک  ود و اجازه ی عبور از غصه ها را نمی داد.که مثل این چراغ دائما قرمز ب
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افتاد که سر چهار  یمسن زنبه  از شیشه نگاهمهایم را با کف دست پاک کردم و 

با یک میکروفون کوچک درون  را ایستاده بود و سعی می کرد ویولنی کهنه هرا

میکروفون با یک دنیا سیم به کیفی روی شانه  عصبانیت کوک کند.با زور و  هب ،آن

 ی داخل کیفبلندگواز صدای کوک ناموزون ویلن  .بودشده وصل  زنهای الغر پیر

د و اعصاب تمام رانندگان اطراف را مثل صدای ناخن کشیدن روی شپخش می 

و هر لحظه یکی از راننده ها با خشم شیشه ی  تخته سیاه، به هم می ریخت

. ن می آورد و از او می خواست که این صدای ناهنجار را قطع کندماشین را پایی

 هایشپا ی ازیک زن مانتو و شلواری مندرس برتن داشت و فقط می توانست رویپیر

تعادلش را نمی توانست  چون. پای دیگرش را با درد زیاد بلند کرده بود و بایستد

لِی  یشروی یک پاو ا. هم نبود ویولن ، قادر به کوک کردنفظ کندح روی یک پا

و بد و بیراه راننده ها را می شنید و دست از کوک ویولنش بر نمی  لِی می کرد

که با این ساز بزرگ شده  حرص مرا حتیسیم های لعنتی ویولن  داشت. صدای

. باران سراپایش را خیس کرده بود. روی سرش کیسه آوردندمی  هم در بودم

کیسه هم سوراخ بود و تمام سر و صورت  ،طبق قوانین بدشانسی کشیده بود اما
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سرجایم بنشینم و  دیگر نتوانستم بیشتر از ایندر یک لحظه او خیس شده بودند. 

 ،زنپیر انمثل اینکه ویولن توی دست .یم های ناکوک ویولن را تحمل کنمسصدای 

. من هم به این ویولن احتیاج داشتم تا از تمام فشارهای به خود می خواندمرا 

. پیاده شدماز ماشین  ،برباد رفتم خالص شوم. صبر و تحملم در یک لحظه اطراف

شما  ن...لحظه ی آخر به ماهور گفتم: تو بیا جای من پشت فرمان بنشی فقط

 بروید. من بعدا میآیم. 

با سرعت خودم را به دویدم و . ندو ویولنش را می دید زنپیر فقط چشم هایم "

و گفتم: نباید توی روزهای  بگیرم شرا از دستانویولن خیس سعی کردم  ،او رساندم

حیف است... این خانواده  ،. خراب می شوددبارانی این ویولن بیچاره را بیرون بیاوری

 "اینگونه رفتار کنید.  ،تان است. نباید با این ساز گران بها ی شماست... فرزند

چسبیده بود، اما من دیوانه شده بودم.  ویولن، محکم به با تعجب و وحشت زنپیر

ید. داشتم وگرنه کارم به خودکشی می رسهمین حاال به این ویولن احتیاج 

احساس تنهایی و استرس که توی این مدت به جانم زخم زده بود حاال با دیدن 

این ویولن بی پناه اوج گرفته بود. پیرزن که سرسختی مرا در گرفتن ویولن دید 
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من مثل مادری بودم که فرزندم را از دست داده من اعتماد کرد. اما به به اجبار 

همین . دلم می خواست م می انداختخود بودم و حاال این ویولن مرا به یاد فرزند

حتی اگر  را بشنوم. دوستانماز این ویولن صدای آشنای آخرین آهنگ مان با  حاال

لم نواختن این ویولن کهنه باز د ،بیشتر مقاومت می کرد و کتکم هم می زد زنپیر

خیلی وقت بود که ساز در دست نگرفته بودم. از وقتی  و شکسته را می خواست.

بی معرفتی های فربد شده بودم، حتی با ویولنم هم قهر کرده بودم. از  گرفتارکه 

دیگر دلم نمی خواست سازم  ،وقتی که بهزاد ما را به خاطر فربد تنها گذاشته بود

دست بگیرم. بدون آنکه خبری از زنده و مرده بودن سهراب داشته را عاشقانه در 

گی مثل خوره به ؟ اما حاال دلتنمباشم به چه امیدی سازم را در آغوش می گرفت

 ،دوستانمکنار  سازم و که باشدم . دلتنگ تمام روزهای جوانی ام جانم افتاده بود

در  ،که بی دغدغه شدم . دلتنگ تمام کودکی هایمندفوق العاده زیبا گذشته بود

. ساز بیچاره ام هیچ وقت ندمیان دستان پر محبت عمو و زن عمو گذشته بود

را به  زنتوی خانه به انتظارم نشسته بود. ویولن پیر حاال هم و هتنهایم نگذاشت

ساز را خشک  ،با دستمالی که توی جیبم داشتمسعی کردم زحمت کوک کردم. 
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دلش به حال این ساز بیچاره سوخت و شدتش  ،نکنم. مثل اینکه باران هم مثل م

کامال خراب و واررفته بودند. یک انگشتم  ،زنی ویولن پیر آرشهکم شد. سیم های 

 ، چشمانم را بستمرا پشت سیم های آرشه گذاشتم. ویولن را زیر چانه ام گذاشتم

 ،ی بچه ها توی حیاط دانشگاه هنر من و بقیه ...و حس کردم سالها قبل است

 ظر بودمتمان دور نمی شود. هر لحظه مننمشغول نواختن هستیم و خنده از لبا

متفرق شویم و یا خودمان را مشغول انجام کاری  ،با حمله ی حراست دانشگاه که

به غیر از نواختن موسیقی در کنار دوستانمان که پسر بودند و این برخالف شئونات 

د. یادگیری ز می صورت هایمان موج ویتدانشگاه بود نشان بدهیم. یک دنیا خنده 

و  بی دغدغهمان هایچون مغز ،ندجدید برایمان مثل آب خوردن بودنت های 

 . ندشاداب بود

آرامم  باز هماما  ،تفاوت داشتصدای ویولن خودم  باخیلی  زنپیرصدای ویولن 

با صدای سازم و می کرد. مثل تمام این سالهای عمرم که دلتنگ خانواده ام بودم 

آرام می شدم. مغزم از تمام ترس ها، تنهایی ها، بدهی ها، ناپدید شدن ها، درگیری 

، بی معرفتی ها... از جادوی غیر قابل توصیف یک نگاه زیبا ، بین عقل و احساس
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همه چیز پاک شد. فقط خودم بودم که با سازم جلوی چشمان تشویق گر عمو و 

قبل عاشق خودم می کردم. بوی گرم زن عمو ساز می نواختم و آنها را بیش تر از 

پیچید. یاد خنده های مهربان فربد، با آن  جانم و مهربان آغوش زن عمو توی

توی سرم  دند،شمی  چشمانی که با هر خنده به شکل یک منحنی دوست داشتنی

را گرم کرد. یاد تمام کسانی که قلبم چرخید. حمایت های همیشگی سهراب باز 

آهنگ زیبایمان مرا به یاد بهزادی می  .درخشیدخاطراتم  از دست داده بودم میان

انداخت که دوری از او مثل دوری از برادری که از بچگی همراهم بزرگ شده بود، 

برایم عذاب آور بود. صدای موسیقی توی ذهنم با صدای فربد می چرخید که می 

می  ای بهترین رویای شب های مهتابی... اینقدر زیبایی که ... نه :خواند

توان تو را خواست... نه می توان تو را داشت... فقط باید برایت دلتنگ 

ای کاش می توانستم چشمانم  "بود... ای زیباترین رویای شب های مهتابی...  

را بازکنم و ببینم باز روز تولدم است و تمام کسانی که دوستشان دارم دورتادورم 

به این تک نوازی احتیاج داشتم.  واقعا و نشسته اند. خیلی دلتنگ و خسته بودم

اصال برایم مهم نبود که وسط خیابان و پشت چراغ قرمز ایستاده ام و با سازی 
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کهنه آهنگ می نوازم. فقط به این حس و حال احتیاج داشتم تا کمی از دنیای 

حتی اگر دنیای اطرافم  که اطرافم بیرون بیایم. احتیاج داشتم به خودم بقبوالنم

من با کمک سازم زنده خواهم ماند. قطعه ی رویای  ،م دوستانم شودخالی از تما

جزیی از وجودم بود که نواختن آن را مثل در آغوش شب های مهتابی بهزاد 

. خیلی تشنه ی نواختن موسیقی بودم و به هیچ کشیدن گذشته دوست داشتم

تها بود عنوان سیر آب نمی شدم. تمام روح و جانم پر از عشق و التهابی شد که مد

توی سرگشتگی هایم آنرا فراموش کرده بودم. حاال دیگر با این صدای ساز از 

هیچکس دلگیر و غمگین نبودم. می توانستم روی ابرها پرواز کنم و تمام غم هایم 

را به بادها بسپارم. عمو مرا به این ساز دچار کرده بود تا توی شرایطی مثل شرایط 

من دیگر توان دیدن هیچ مصیبتی جبران شوند. امروز دلتنگی هایم با این ساز 

نداشتم. من دیگر توان مبارزه با حرف های پر از ضد و نقیض را م انبرای دوست

 حالم بد بودگیج و خشمگین باشم.  بیشتر از اینم خواستکیارش را نداشتم. نمی 

دوباره توی مغزم فقط خاطرات  کرد.می دوباره خوب حالم را  ،و نواختن این ساز

. یاد خنده های مان مرا آرام می کرد و برای هر نوع از نددرخشید گذشتهخوب 
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باید  ،رویاهایش برسانمبه ماده بودم. باید بتوانم شیرین را آخودگذشتگی جدیدی 

از او بابت تمام این سالها که کنارم مانده بود تشکر  راب برگرددسه کهبتوانم وقتی

... کیارشو اما انم. سد بتوانم فربد را ببخشم و بهزاد را دوباره به ماهور برکنم. بای

عجیب و غریب و خود شیفته اش، احساسی را در من بیدار  هایرفتاراو با تمام 

می کرد که تا به حال هیچ موجود زنده ای در قلبم چنین احساساتی را بیدار 

حق داشت که  سپ ،مکه تا به حال دیده بود بود ترین انسانی آزادنکرده بود. او 

تمام آدم های قابل اعتماد  .رابطه هایش را خیلی راحت تمام کند هدخوابدلش 

گریه های  حاال به او حق می دادم که .اطرافش به طریقی دلش را شکسته بودند

د، چون تنها زن دوستداشتنی زندگی اش را ننباشتمام زنان اطرافش برایش مهم 

گی اش زنده غرور و خودساختسالگی از دست داده بود و فقط با تکیه بر در هشت 

و این موضوع  بود دلهای زیادی شکستهکیارش سرمد د. مشخص بود که وب مانده

ربطی به من نداشت چون من حواسم را کامال جمع کرده بودم تا فریب او را 

 زنو به دنبال پیرد... چشمانم را باز کردم تمام ش رویای شب های مهتابینخورم. 

 نگاهم می کردنده ها پول خُرد ریخته شده بود و رانند انبوهی ازگشتم. جلوی پایم 
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که مشغول جمع  زن. لبخندی زدم و به پیرو همچنان برایمان پول می انداختند

او  "...خانم کردن پولها بود گفتم: معذرت می خواهم که سازت را قرض گرفتم

سرش را بلند کرد. خندید اما حتی یک دندان سالم هم توی دهانش نبود. به 

خنده اش ناپدید شد و درحالیکه  "خودم جرات دادم و گفتم: معتاد هستی؟ 

دوباره مشغول جمع کردن پولها از روی زمین شد گفت: غم زمانه بیشتر از طاقت 

هنه اش را به طرف او گرفتم. ویلن و آرشه ی ک "من بود. باید معتاد می شدم. 

بدون آنکه نگاهم کند گفت: فقط یک اهنگ دیگر بنواز بعد برو... مردم برای آهنگ 

ویولن  "پول می دهند. از صداهایی که من با این ساز در می آورم، های تو بیشتر 

مخدر را دوباره زیر چانه ام گذاشتم و گفتم: پس قول بده با این پول ها مواد 

. اگر ، یا دارویی برای پایت بخررو و با این پولها برای خودت غذا بخرنخری... ب

نوازم... در غیر اینصورت من نمی توانم عذاب وجدان بشرطم را قبول می کنی، 

سرش را کمی باال آورد و گفت: به جان عزیزم  "مواد کشیدن تو را هم تحمل کنم. 

قسم می  ،معرفی کند درشماکه تازگی ها حتی خجالت می کشد مرا به عنوان 

یاد او میاندازی... دخترم را می به با این پولها مواد نمی خرم. تو مرا  که خورم
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گویم. او درس خوانده است. مثل تو هنرمند است... به جان او قسم می خورم که 

نفس عمیقی  "با این پولها مواد نمی خرم... حاال برایم یک آهنگ دیگر بنواز. 

دلم نمی خواست به هیچ درد و غمی فکر کنم، دلم بستم. کشیدم و چشمانم را 

 و حتی دردی که توی چشمان و لبخندموسیقی تمام غم های دنیا می خواست 

قطعه ی بی نظیر از دو پیرزن بیچاره موج می زد را بشوید و با خودش ببرد.  این

انتخاب کردم و شروع به نواختن  در دستگاه شور و دشتی را استاد پرویز یاحقی

ای کاش می توانستم تمام عمرم همین گوشه زیبا و روحنواز کردم.  اتاین قطع

بنوازم. باید بعد از پرداخت بدهی ام حتما بقیه ی عمرم  ویولناز خیابان بایستم و 

آرامشی صد ها قرص آرام بخش هم نمی توانستند را با موسیقی و ویولنم بگذرانم. 

. به یاد دیروز و یم هدیه بیاورندراب ،وسیقی توی روح و روانم ایجاد می کردکه مرا 

ای کاش برای هزارمین بار حسرت دیروز را خوردم که هوای بارانی اصفهان افتادم. 

فقط  را با این سوال که چه آینده ای در انتظارم خواهد بود خراب نمی کردم. آن

این حد بیمار او شده به یک روز در کنار کیارش خوش گذرانده بودم و امروز تا 

گذرانده بودند و به راحتی  یبودم، بیچاره دخترکان فرانسوی که با او وقت بیشتر
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م، من آدم تنها ماندن بدون عشق ختترک شده بودند. من خودم را خوب می شنا

مناظر زیبا و یار مهربان را با تمام  میروزد جذابی مثل کیارش نبودم. همان بهتر که

م تا با شتحاال بقیه ی عمرم را وقت دا .مه بودخراب کرد ،و شور و عشق جوانی

حالم اصال بدون داشتن عشق و عالقه ی  ..... ای وای.خیال راحت حسرت بخورم

من دلم نمی خواهد تنها کیارش خوب نیست و نمی توانم خودم را آرام کنم. 

کنم و خطر های قدرت این را داشتم که ریسک  ،برای تنها نماندن ای کاش، بمانم

امروزم  تا وقتیکهم؟ وفردا پشیمان ش مگر چه ایرادی دارد کهامروز را به جان بخرم. 

دیگر نمی خواهم به  ؟شمباباید نگران فردا  چرا دوبه زیبایی یک رویا ساخته ش

زهم مثل دیروز از عشق برایم رویا با هیچ آینده ی ترسناکی فکر کنم. اگر کیارش

از رفتار تندم با او . ترکم می کند در آینده ببافد دیگر برایم مهم نخواهد بود او

. من هنوز هم جوان نمامروز را زیبا حس ک پشیمان شدم باید از این به بعد فقط

هستم و جوانی یعنی در لحظه زندگی کردن. یعنی از لحظه لذت بردن... برای 

مان فردا غصه خواهم خورد. باید اجازه بدهم دوستانم تا جایی که می فردا، ه

توانند به خودشان فکر کنند و آزادانه پرواز کنند و بروند. اگر سهراب خودش را 
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 پس باید در لحظه ید،کاری از من برای برگرداندن او بر نمی آ وسر به نیست کرده 

سیقی واز م اتبقدری این قطع .او را به خدا بسپارم و برایش آرزوی موفقیت کنم

بهشتی ناب قرار داده  دراستاد یاحقی را دوست داشتم که حس می کردم خدا مرا 

از یک جایی به بعد فرشتگانش را بر سر ذوق بیاورم.  اتتا با نواختن این قطع

صدای بوق ماشین ها را نمی شنیدم و این برایم به این معنی بود که هنوز می 

. هنوز می توانم مکنبدل با صدای آن از دنیا توانم از سازم درست استفاده کنم و 

 نامرئی کنم. را با موسیقی ام اطرافم مردم 

 هنوز مشغول جمع کردن پولپیرزن  .، به زمین خدا برگشتمقطعه تمام شد

ناخودآگاه دلم نمی خواست بروم و به زندگیم برسم.  بود.جلوی پایم  خُردهای

اهم وخ یگفتم: م شانه ی نحیف پیرزن را فشردم ونفس عمیق دیگری کشیدم و 

و می توانی همراه با  شناسیم، ببینم آنرا می نوازب شجریانآهنگی از استاد 

 را بخوانی...  ششعرموسیقی من 

بلند شد. یک دور امتحانی آهنگ را برای او نواختم و مثل  از روی زمین زنپیر "

ویولن را زیر چانه . چون با دست اشاره کرد که بنواز. از حفظ بود کامالاینکه آنرا 
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با اینکه اعتیاد او را نابود کرده ، کارش حرف نداشت زنام قرار دادم و نواختم. پیر

 کهو صدایی  فوق العادبا تبحری  اما چون موسیقی را درست می شناخت،بود 

. حیف حال و هوایم را دگرگون کرد بوده، شش دانگ و قوی مشخص بود روزگاری

به آنچه که لیاقتش این روزگار سیاه که هیچ کدام از ما  لعنت به !از او، حیف از ما

 با صدایی غمگین و محزون همراه با موسیقی من خواند:  او .یمدیرا داشتیم نمی رس

          خوابیده زیر نسترن یارم با یک ال پیرهن 

 مست است و هشیارش کند ،ترسم که بوی نسترن 

   پا در حریم یار من ،های آفتاب آهسته نِ 

 خواب است و بیدارش کند ،ترسم صدای پای تو 

تحریرهای آواز به قدری زیبا پیش می  نکاربرد نبوغ او در به فوق العاده و یصدا

صدای  امااین قطعه برای ویولن نبود رفت که لبخند تمام صورتم را فرا گرفت. 

د. به شمی جبران  د که کمبود ساز تارخوانمی  شنیدنیبه قدری آهنگ را  زنپیر

قدری اجرایش زیبا بود که ویولن را زیر بغلم گذاشتم و برایش دست زدم. تمام 
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را دیده بودند برایمان دست و بوق می زدند.  زنهایی که اجرای من و پیرماشین 

 ه خاطرهنر را ب همهحیف است که این خیلی خم کردم و گفتم: یرزنسری برای پ

خانوم عزیز. زندگی کردن توی این دنیا به  ریزیباعتیاد و یا هر علت دیگری دور 

در بیاور و با سالمتی پس خودت را از این وضعیت  ،اندازه ی کافی سخت هست

او هم دستش را روی سینه اش گذاشت  " ات از سختی های این دنیا انتقام بگیر.

ها باید مراقب آینده ی تان جوان  گذشته... شما نو کمی خم شد و گفت: از م

ویولن را به طرف او گرفتم و گفتم: به دخترت سالم مرا برسان و مراقب  "باشید. 

کوک آن خراب  ،ساز بیچاره را اینقدر زیر باران نگه نداراین لطفا خودت باش. 

 . حیف است... این ساز جان دارد. است شده

زندگی واقعا زیبا بود و من  فتم.می رراه  روی ابرها ،دور شدمزن و سازش از پیر "

اطرافم را دقیق نگاه کردم.  ،یک نفر اسمم را خواند قانه دوستش داشتم...شعا

د. با تعجب گفتم: پس ماز آنطرف خیابان به سمتم می آ کهصدای کیارش بود 

د خانه و آدرس را به آنها دادم سید و گفت: کلیربه من او  "بچه ها کجا هستند؟ 

با تعجب نگاهش  "ند. ساناو را به خانه بر ،قبل از بیدار شدن نامزد شیرین که
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روی موها و  " تو چرا با آنها نرفتی و زیر باران ایستاده ای؟پس کردم و گفتم: 

لباسش قطرات باران نشسته بود. به قدری حال و هوایم تغییر کرده و حالم بهتر 

را از روی  ارانقطرات ب ،و بدون فکر بردم باالرا ناخودآگاه دستم  شده بود که

موهایش تکاندم. بعد از چند لحظه در کمال تعجب دیدم که او هم برای اولین بار 

ا از روی و ایستاد تا دستم قطرات باران ر شیدنک عقبسرش را توی هشیاری 

موهایش بتکاند. از من و نوازش دستم وحشت نکرد و این کار او به قدری برایم 

م و گفتم: از دست من فرار نکردی و ادردسلب بود که خنده ای از سر ذوق اج

 سرت را عقب نکشیدی... باورت می شود؟ 

درحالیکه به دست من روی موهایش  او هم مثل اینکه تازه متوجه شده بود و "

 نمی ترسانی. مرا تو با بقیه فرق داری و دیگر می گویمنگاه می کرد گفت: من که 

دستت را به  در یک لحظه وحشت زده شد و گفت: اما " د...وشمی اما تو باورت ن

. راه ویروس به آن ساز کهنه چسبیده است ساز زده ای. معلوم نیست چقدرآن 

 "برسانیم و تو را از اینهمه میکروب پاک کنیم.  مغازهخودمان را به یک بیافت تا 

مثل اینکه یک موجود چرک و کثیف  دستم را از ال به الی موهایش بیرون کشید.
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. قیافه اش در هم رفت و با اخم گفت: راه ، با دو انگشت بازویم را گرفتیددرا می 

 بیافت تا حالم بد نشده است. 

دنبال خودش راه انداخت. نگاهی به مرا به بازویم را با همان دو انگشت کشید و  "

دستانم انداختم، کف دستانم کمی سیاه بودند. کف دستانم را به طرف او گرفتم 

این حرکات زشت  بهآقای کیارش خان ! نیستنددستان من که زیاد کثیف و گفتم: 

 ،ره گوشه ی خیابان ایستاده بودتو تبعیض نژادی می گویند. چون آن پیرزن بیچا

ویولن آن زن بیچاره دلیل بر کثیف بودن او و سازش نمی شود. به نظر من که 

تبعیض نژادی را از کجا  اخم هایش پررنگ تر شدند و گفت: "خیلی کثیف نبود. 

دستانت و صورتت بیاندازی تا بفهمی ؟ فقط کافی است یک نگاه به پیدا کرده ای

مثل و صورتت کف دستانت  .ندنبوده ا نژادی های دنیا بی علتمام تبعیض شاید ت

. چه کسی به تو اجازه داد که با این دستان سیاه به ستزغال فروش ها شده ا

از اینکه موهایش را نوازش کرده بودم خجالت اینبار من  " ؟موهای من دست بزنی

همانطور که پشت سر او کشیده می شدم باز به کف دستانم نگاه کردم و  .کشیدم

اصال به طرفم بر  "گفتم: خُب نباید اجازه می دادی که به موهایت دست بزنم. 
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 نویول آن نگشت و گفت: نمی توانستم... برای چند لحظه فراموش کردم که به

ست می زدی. من در نباید بی اجازه به موهایم د هستی که تواین ی. ه ادست زد

 ایستاد و با اخم "فتم: یعنی چی؟ با تعجب گ "برابر تو هیچ اراده ای ندارم. 

ده بود به کشیتمام صورتش را در هم  بود وشده ی که دیگر جزیی از او ترسناک

تو تنها کسی هستی که وقتی دستت را بلند طرفم برگشت و گفت: یعنی اینکه 

ادم می رود که مثل یک بچه گربه خودت را می کنی تا به موهایم دست بزنی ی

توی گِل و کثیفی غلتانده ای، دلم برایت ضعف می رود و احساس خوبی زیر 

 پوستم تزریق می شود. 

تمام مغزم پر از صدای او شده بود که می گفت دلش برایم ضعف می رود و  "

از هرکاری کردم نتوانستم نوازش هایم حس خوبی زیر پوست او تزریق می کنند. 

چند لحظه ناراحت باشم.  ،مثل یک گربه در کثیفی غلتیده ام نم می گفت اینکه

اما  .دنبال خودش کشید به صورتم نگاه کرد و بعد دوباره برگشت و مرابه با خشم 

پرواز می کردم. چطور می توانم با این رفتار عجیب  به دنبال او توی رویا من فقط

ایش مراقب خودم باشم و فریب او را نخورم؟ زیر لب گفتم: اگر و حرف های زیب
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من بیشتر از تمام  ،تنها بگذاری و بروی مثل بقیه ی خانم های اطرافت روزی مرا

التماست می کنم که برگردی. به قدری برایت  هرروزو  ت اشک می ریزمایرب آنها

 به قعر جهنم ببرند.  شاناشک می ریزم که اشک هایم سیل شوند و تو را با خود

باز هم ایستاد، بازویم از فشار دو انگشتش درد گرفت اما اصال دلم نمی خواست  "

رفته که همین  دست او را از بازویم جدا کنم. به طرفم برنگشت و گفت: یادت

 ه نظرتب چند دقیقه ی قبل توی ماشین گفتی که تمام تالشم برای قرار دیروز

قرار بچه گانه ای  به ی با دوستانته امجبور شد و مسخره و خنده دار بوده است

حقت است  م، بخندی؟را ساعت ها سرکار گذاشته بودتو  و  مترتیب داده بودکه 

که به خاطر حرف های بدی که زدی همین جا رهایت کنم و بروم. تو بی ادب 

ام. ای کاش می توانستم ترین و بی احساس ترین دختری هستی که اطرافم دیده 

حیف که  اماد ندهانت را ببندم تا دیگر حرف های ناراحت کننده از آن بیرون نریز

  حتی از تمام حرف های احمقانه و بی ادبانه ات هم خوشم می آید.

با چنان خشم کوبنده ای به طرفم برگشت و صورتش را جلو آورد که فکر کردم  "

می خواهد بدترین فحش های دنیا را توی صورتم بپاشد، اما نفس عمیقی کشید 
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تو حتی به من فکر من خوب می دانم که و بعد با صدایی آرام و شمرده گفت: 

تو هیچوقت عاشق من  برای رفتنم اشک بریزی. ینمی کنی چه برسد به آنکه روز

دل تو  هم نمی شوی. شاید حق با تو باشد و من ارزش فکر کردن ندارم. شاید

نمی  اصال م.ه اجایی دیگر است و من با کار دیروزم خودم را به تو تحمیل کرد

... من از پس تو بر نمیآیم و نمی توانم تو را بشناسم. می گذردکه بین مان چه  دانم

صحبت می کرد اما خشمگین نبود خیلی خوشم می آرام  از این حالت او که "

 آمد.

تمام صورتم را جست و جو می کرد. من نمی توانستم نگاهم را از او جدا کنم. 

اشتباه فهمیده بود، من سست اراده تر از آن بودم که نگاهش کنم و حرف هایش 

 را بشنوم و عاشقش نشوم. او مرا مثل  آهن ربا به خودش جذب می کرد. 

تمام نفرتی که او از کثیفی اش داشت باال رفت،  بی اراده و مطلع از ازهم دستمب

سر انگشتانم روی پوست صورتش کشیده شد. اصال نمی توانستم دست و انگشتانم 

را کنترل کنم و صورتش را نوازش نکنم. او واقعا جادوگری از سرزمینی دور بود. 

. مثل اینکه می خواستم ندقصیدسرانگشتانم روی خطوط چانه و گونه هایش می ر
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 لند مدتمب یحافظه  بهبا نوازش سرانگشتانم روی صورتش خطوط چهره اش را 

ند که حتی اگر خودشان را به بودرم. بعضی از آدم ها به قدری دست نیافتنی ابسپ

دور از  خیلیبرای مغز آدمی  در کنار آنهاباز باور ماندن  ،ندختدومی  مانجان

 .بوددسترس 

ترس هایم روی لبانم می ترسیدم دستم را از روی صورتش بردارم و او محو شود.  

جاری شدند و گفتم: وقتی که می گویی حتی التماس و اشک هم نمی تواند تو را 

کنار کسی نگه دارد به چه امیدی از قرار دیروزمان لذت ببرم؟ اگر روزی از شکستن 

در کنارم چه کاری از دستم بر می  برای ماندن تو ...گلدان من هم خوشحال شوی

. تو آدم و بروم م بتوانم به راحتی دل ببرموشبکنم وقتی درگیرت می ؟ فکر نآید

خاصی هستی و من مطمئنم که رابطه با تو مرا گرفتار خواهد کرد و نمی توانم به 

برخالف انتظار من خیلی آرام صورتش را به دستم چسباند و  "راحتی دل ببرم. 

را کف دستم گذاشت، چشمانش می لرزیدند و تمام صورتم را می گونه اش 

باز هم نمی توانستم دست  اما. کف دستم از گرمای صورتش آتش گرفت ندسوزاند

از نوازش او بردارم، لبخند کمرنگ و بی جان همیشگی اش را زد و گفت: تو گرفتار 
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نداشته بربا من هم چرا وقتی هنوز یک قدم  قول می دهم که راحت نروم. ،من شو

این  ،به گریه های آخر راه فکر می کنی؟ تو از کجا می دانی که در آخر راه ،ای

من نیستم که برای رفتن تو اشک می ریزم؟ از کجا می دانی که من بیشتر از تو 

از نفرین صاحب گلدان شکسته نمی ترسم؟ می ترسم نفرین او تو را سر راه من 

بی  بعد ...مین بخورم. پرستش فرصت بده شروع کنیمز به قرار داده باشد تا با سر

تو چرا فقط به اصال برای تمام شدن این ماجرا غصه بخوریم.  تا وقت داریم نهایت

تمام شدن ماجرا و گریه های دلتنگی فکر می کنی؟ چرا به شروع فکر نمی کنی؟ 

و گونه خواستم دستم را از صورتش بردارم اما او با دست آزادش انگشتانم را ر "

 ی داغش نگه داشت.

نظر دوستانم در مورد اینکه من قابل عشق ورزیدن با  های از خیلی جهاترفتار 

فرق داشت. چشمانش و نور نگاه زیبایش به من جرات داد و گفتم: چرا  نیستم

من؟ چرا از کل این دنیا می خواهی با من شروع کنی؟ من بیش از حد برای تو 

پرستش نگاهش فقط به لبخند عجیبم دوخته شده بود و گفت:  "معمولی هستم. 

به هیچ عنوان ن ندارد. تو برای موجود علت خاصی  ،مند شدن به کسی عالقهبرای 
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با  چونبه خودم گفتم از این دختر فرار کن  اولهمان روز از  ،معمولی نیستی

لبخندش می تواند تمام زندگیت را نابود کند. خیلی تالش کردم تا تو را از فکر و 

بودی و من از اینکه تعقیبم تو اما نتوانستم. هرجا که می رفتم  پاک کنمذهنم 

لقه ی توی انگشتانت به من می گفت که اگر از می کردی راضی بودم. برق ح

با  را خودت راه حل نگه داشتنتدستم بروی تا آخر عمرم باید به دنبالت بگردم. 

بروی تا  از کنارم نمی خواستممن واقعا به سرم انداختی، بدهی چهارصد میلیون 

ت بفهمم که می توانم لبخندت را فراموش کنم یا نه. راه حل چهارصد میلیونی ا

تازگی ها خیلی دلم می خواهد هر لحظه کنارم باشی... بیا  .کمی برایم زمان خرید

چه حسی داریم و  در کنار هم بفهمیم کهدرک کنیم و با هم شروع کنیم. بگذار 

 بین مان می ماند. زمانچه این تب هیجان انگیز تا 

به بچه هایم می توانستم در آینده ای کاش او شیرین ترین مزه ی زندگیم بود.  " 

س یک برنده ی مدال ح .بگویم و چنین پیروزی ارزشمندی از این عشق رویایی

 طال را داشتم. دلم می خواست دور افتخار بزنم و تمام مردم را در آغوش بکشم.

و خوددار باشم، به زحمت حالت لبخند را روی  سعی کردم قهقهه ی شادی نزنم
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. چون ، فقط پیش برویما شروع نکنیمگفتم: بیا چیزی ر لب هایم کنترل کردم و

 "بیا فقط مسیرمان را با هم ادامه بدهیم. پس  ،هر شروعی یک پایانی دارد

شروع  قبول...لبخندش کمی رنگ گرفت، هنوز گونه اش کف دستم بود و گفت: 

با من وارد  که ینکمی اما این حرفت یعنی قبول نمی کنیم که چیزی تمام نشود. 

 یک رابطه شوی، درست می گویم؟ 

را  مباید تصمیم امابا کیارش سرمد وارد رابطه شدن برایم اصال قابل باور نبود  "

می ترسیدم دیر بجنبم و او از دستم برود. او بیشتر از باور من بود پس  .می گرفتم

برایم زیبا  به قدری همه چیزباید هرچه سریع تر او را برای خودم نگه می داشتم. 

که دلم می خواست چند سال توی همین لحظه بمانم. به خودم گفتم:  بود و خاص

که قبل از آمدن این سرمد بد اخالق ازدواج  ،پرستش احمقی ه اوردآشانس 

باز می توانی به  ،هم نرسی یدل انگیز نکردی. حتی اگر با او به هیچ نتیجه ی

داشته  عاشقانهرابطه ی  ،خودت افتخار کنی که چند وقتی با این مردک رویایی

 و خیال همای. به قدری بی اعتماد به نفس بودم که حتی نمی توانستم توی فکر 

رابطه ام را با کیارش عاشقانه فرض کنم. سری به عالمت مثبت برایش تکان دادم 
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باالخره دستم را از  "شوم. بهد که وارد این رابطه و گفتم: فکر کنم دلم می خوا

صورتش جدا کرد و گفت: پس باید از همین حاال به من بیشتر از دوستانت فکر 

 کنی. 

د تنها موضوعی رخیال می کواقعا  .کودکی بود طرز فکرش مثل بچه های مهد "

 الکی خیالهرچند که چندان هم  ند.ستهد دوستانم نکه فکر مرا از او پرت می ک

انگشتانم دوستانم بودند.  ،ی من ثانیهدلشوره ی هر دلیل نبود. تنها  و مسخره ای

و گفتم: تو که اینقدر نگران  را از گونه اش جدا کردم اما دستش را رها نکردم

درگیر شدن فکر من به دوستانم هستی پس چرا امروز کمک مان کردی و دوستانم 

بدون آنکه بازهم نگاهم کند برگشت و در حالیکه  "را به خانه ات دعوت کردی؟ 

دوباره مرا به دنبال خودش کشید و گفت: چون کمک  گرفته بود،اینبار دستم را 

باشند بیشتر دلم را به رحم  هم دوست دارم، تازه اگر عاشق کردن به آدم ها را

می آورند. اما کمک من به دوستانت ربطی به فکر نکردن تو به آنها ندارد. دلم 

نمی خواهد هر روز به خاطر مشکالت دوستانت غمگین باشی. حاال راه بیافت که 

انت حتما به باید اول دست و صورتت را تمیز کنیم بعد به خانه برگردیم. دوست
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پشت سرش به راه افتادم، او کمک کردن به  "ن احتیاج خواهند داشت. اکمک م

وجود داشت که او برای کمک به  یآدم ها را دوست داشت پس واقعا دلیل محکم

آقای شکیبا و فربد کاری انجام نمی داد. ای کاش وقتی پیدا می کردم تا به دیدن 

ز اینکه بیشتر درگیر کیارش شوم حقیقت خانم و آقای شکیبا بروم. باید قبل ا

رفت. آب  سر راهمان سوپر مارکت کیارش به اولین زندگی او را کشف می کردم.

که جلوی در مغازه دست و  خرید و مجبورم کرد و دستمال کاغذی و صابون

. با اعتراض گفتم: من که دست های و خشک کنم صورتم را با صابون بشویم

هم زدم پس دیگر چرا باید توی این هوای سرد گوشه به صورتت  حتی کثیفم را

 ی خیابان دستم را بشویم. 

مثل اینکه تازه یادش افتاد و خودش هم خم شد و از من خواست تا برایش آب  "

م و دست و صورتش را با آب و صابون شست و گفت: حیف که کارت با ویولن ریزب

 ی پوستت را می کندم. ه ادست زدویولن آن واقعا عالی بود وگرنه بابت اینکه به 

کاغذی  لصورتش را با دستما "دی؟ یذوق زده شدم و گفتم: تمام اجراهایم را د "

از فربد شنیده بودم قبال خشک کرد و گفت: بله از اول اجرا، مقابلت ایستاده بودم. 
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با  "ند، تو هم جزء آنها بودی؟ ردا سیقیکه با دوستانش توی دانشگاه گروه مو

سرم را باال گرفتم و گفتم: من خودم آن گروه را ساخته بودم. تا همین چند  افتخار

بدهی آقای شکیبا هر شب اجرا داشتیم. اما از  توقت قبل هم به خاطر پرداخ

گروهمان از هم پاشید. امروز با  ،وقتی که تو چهارصد میلیون را پرداخت کردی

دلم برای تمام روزهای قدیم  دیدن ویولن آن زن نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و

با حرص نگاهم کرد و گفت: فکر کردن به گذشته و دوستانت ممنوع  "تنگ شد. 

است، خودم برایت بهترین گروه موسیقی دنیا را می سازم فقط به گذشته و فربد 

 و دوستانت فکر نکن. 

تو چرا فقط روی دوستان من حساس شده ای؟ برای  ...با تعجب گفتم: ای بابا "

و می خواهی با تهمین می گویم دوست ندارم چیزی را با هم شروع کنیم چون 

 مزندگی را به کام من زهر کنی و در آخر هم که شکست ،یک دنیا ضوابط و مقررات

خیلی قاطع و محکم  "تنهایم بگذاری و بروی.  ،از همه چیز جدا کردیمرا دادی و 

یعنی گذشتن تو از دوستانت به خاطر من رابطه گفت: معنی رابطه همین است، 

ناخودآگاه خنده ام گرفت و گفتم:  "زندگیم به خاطر تو... و گذشتن من از تمام 
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تو به خاطر من از زندگیت نمی گذری. اصال چرا باید  ،شعار نده آقای سرمد عزیز

که به خاطر من از تمام زندگیت من از تو توقع ندارم چنین کاری انجام بدهی؟ 

بگذری پس تو هم از من توقع نداشته باش که به خاطر تو از دوستانم بگذرم. اگر 

هم من را فقط بدون دوستانم می خواهی پس بهتر است همین حاال این رابطه را 

بدون فکر کردن گفت: ما چیزی را شروع نکرده ایم که حاال تمامش  "تمام کنیم. 

ود برای فرار تالش نکن. در ضمن تو مجبوری با من وارد این کنیم پس بی خ

رابطه بشوی چون من فعال فقط به تو فکر می کنم. ببین به خاطر تو دو روز پشت 

بزرگ ترین تغییر برای ذهن پر از برنامه ریزی سرهم کار نکرده ام و این یعنی 

 . نم

کالفه ام می کرد و تمام انرژی نواختن ویولن را در من نابود می کرد. دلم می  "

با چند لگد محکم به ساق پایش ادب هم خواست می توانستم مثل بهزاد او را 

می دانستم که او مثل بهزاد ساکت نمی ماند و بیچاره ام می کند. دلم  اماکنم 

بد  و ود که همیشه مورد حمالتاو تنها کسی ب ،برای بهزاد بد اخالقم تنگ شد

را فراموش می کرد تا من  حق و حقوق خودشرفتاری من قرار می گرفت و تمام 
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اما یاد روزهای خوش قدیم که از دستم آرام شوم. سعی کردم به بهزاد فکر نکنم 

با دوستانم یک دنیا خاطره ی خوب و به یاد  منگفتم:  رفته بودند غمگینم کرد و

ی توانم اینقدر راحت آنها را فراموش کنم. این کار برای من نشدنی ماندنی دارم. نم

آنها خانواده ی من  م،بوده ادرگیر دوستانم و زندگی شان  است. من همیشه

دلیلی برای دیگر انم را از دست بدهم و تتمام دوسشاید چند وقت دیگر  هستند.

 و در حال حاضر امروز اما .فکر کردن به اینهمه سال دوستی ام با آنها نداشته باشم

 خیلی درگیر آنها هستم. خواهش می کنم از من نخواه که بی خیال آنها بشوم. 

چند دقیقه فکر کرد بعد دستش را به طرفم دراز کرد  ،مثل اینکه او هم آرام شد "

، فکر کنم فعال نباید دوستانت را تنها بگذاریم. و گفت: راه بیافت برویم خانه ی من

تغییر رویه ی او خوشحال شدم. دستش را گرفتم، به انگشتانم نگاه کرد از این  "

و گفت: حیف است که از این انگشتان هنرمند توقع خانه تمیز کردن و غذا پختن 

داشته باشم. امروز که ویولن نوازی ات را دیدم احساس حماقت کردم که چطور 

داشته باشم. از فردا الزم  جا انتظارات بی ،م از این انگشتان فوق العادهه اتوانست

خانه بروی. می ترسم یک وقت مواد شوینده و یا شعله  نظافتنیست صبح ها برای 
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از شدت  " ، باید این انگشتان را طال گرفت.ی گاز بالیی بر سر انگشتانت بیاورند

اما بازهم خودم را کنترل کردم و گفتم: پس  جیغ بکشم،تعجب کم مانده بود 

سرش را  "را چه کار کنم؟  امضا کردم و نظافتچی یآشپز ایه برقراردادهای ک

از فردا به  از همین االن این دو قرارداد را فسخ می کنم. پایین انداخت و گفت: 

فقط کنارم بمان. ای کاش می توانستیم قراردادی باهم امضاء  ،جای این دو قرارداد

یش پر کشید. چطور ناخودآگاه دلم برا "کنیم که تو هیچ وقت تنهایم نگذاری. 

م بیشتر همن دل هرقدر که او مهربان تر می شد می توانستم او را تنها بگذارم؟ 

به این محبت هایش احتیاج دارم. خیلی با او همگام می شد و حس می کردم 

سرش  "قول می دهم. نگران نباش.  ،دستش را فشردم و گفتم: تنهایت نمی گذارم

چشم  محبت تویرا باال آورد، نگاهش مثل همیشه تند و سرکش نبود. یک دنیا 

هایش موج می زد و زیر لب گفت: نمی دانم چرا دلم می خواهد تمام تالشی را 

اینبار  ،که باید برای نگه داشتن خانواده ام انجام می دادم و از پس آن برنیامدم

مثل امروز بدون تن تو انجام بدهم. خواهش می کنم هیچ وقت برای نگه داش

مثل امروز بدون من از ماشین پیاده نشو  توضیح دادن، از جایی که من هستم نرو.
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از دست هم و توی شلوغی این شهر لعنتی گم نشو. من خیلی می ترسم که تو را 

حی او خیلی مشکل رو فقط حیف که .او بی نهایت مهربان و با محبت بود "بدهم. 

می دادم نباید هیچوقت تنهایش می گذاشتم. او  به او قول ماندنعمیق بود. اگر 

در جایی از اینکه  ییعن ،مثل آدم های عادی نبود و اینهمه اصرارش به ماندن من

 ،داشت. باید با عمو در مورد این ترس تنها ماندن او وجود مشکلیمغز و روحش 

او  خیلی می ترساند چونرای تنها نماندن مرا . درماندگی او بکنمصحبت بیشتر 

تا همیشه تنها بود. زیرلب گفتم: من هیچ جا نمی روم. نترس و نگران نباش. 

هروقت که تو بخواهی کنارت می مانم. دیگر هیچوقت بدون اینکه به تو بگویم 

حتی برای خرید یک بطری آب هم بدون هماهنگی با تو نمی  .تنهایت نمی گذارم

 نگران نباش.  روم، پس

اینقدر هم به صاحب گلدان شکسته حرفم آرامش کرد. نمی دانم قبل از من  "

مطمئنا به او هم وابستگی داشته است چون می گفت دومین  وابسته بود یا نه.

شخص مهم زندگیش صاحب گلدان شکسته است. من هیچ اطالعات درستی از او 

کنار  اشچگونه توانسته با جدایی و یا تمام شدن رابطه که  مندارم و باید بفهم
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، ترسم به وحشت داشتمآینده واضح و مشخص نبود و من از رفتارهای او  بیاید.

بود. باید با عمو مشورت کنم و  شخاطر خودم نبود به خاطر او و روحیه ی عجیب

  کنم. رفتاربا کیارش  بایدگونه بفهمم چ

و به طرف خانه ی او به راه افتادیم. تمام دیم دست در دست هم سوار تاکسی ش

این رفتارهای اخیرش خیلی با طول راه دستم را رها نکرد و از کنارم دور نشد. 

و اینکه همیشه می گفت به کمک کسی  آنهمه غرور و تندخویی همیشگی اش

شده ام  و کاوش گرحس می کردم مثل یک محقق  .تفاوت داشت احتیاج ندارد،

نظر بگیرم و کوچکترین اشتباهی که باید رفتار عجیب ترین موجود دنیا را تحت 

. ماشین شکنجه بدهدتواند این موجود را اذیت کند و او را به به بدترین نحو  می

خبری از دخترها و سیاوش نبود. سریع زنگ  اماکیارش جلوی در خانه پارک بود 

شبیه  و سرایدار ساختمان که ان باز کرد. نگهبانخانه را فشردم و ماهور در را برایم

به محض دیدن  کت و شلواری شیک به تن داشت ،مدیرعامل یک شرکت بزرگ

کیارش گفت که به مهمان های او کمک کرده است تا آن آقای بیمار را به منزل 

صدای جر  باز بود،دویدیم. در آپارتمان کیارش ببرند. با نگرانی به طرف آپارتمان 
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صدای گریه های آشنای شیرین توی  حث و صدای فریاد یک مرد همراه باو ب

راهرو پیچیده بود. ماهور جلوی در ایستاده بود و منتظر ما بود. به محض دیدن ما 

به  ش کجا بودی؟ چرا اینقدر دیر آمدی؟ شانس آوردیمتبیرون دوید و گفت: پرس

کرد و رفت، او بیدار شد به ما برای باال آوردن سیاوش کمک  محض اینکه نگهبان

و شروع به داد و فریاد کرد درغیر اینصورت آبروی آقای سرمد توی این ساختمان 

 می رفت. 

هنوز نمی توانستم دستم را از دست کیارش  اما هُل دادمماهور را به داخل خانه  "

آزاد کنم. با وحشت گفتم: برو داخل باید در آپارتمان را ببندیم وگرنه صدای گریه 

کیارش با خونسردی  "ر می کند. بخبا همسایه ها را  ،فریاد شیرین و سیاوش و

در نتیجه هرقدر ، استو تک واحدی کامل گفت: نگران نباشید اینجا عایق صدا 

، در ضمن توی این فصل یمهم که سرو صدا باشد مزاحم طبقات دیگر نمی شو

تمام اهالی این ساختمان به مناطق گرمسیر دنیا سفر کرده اند و کسی نیست که 

ماهور نگاهی به من و کیارش کرد بعد نگاهش روی  "بخواهد صدایی بشنود. 

دستانمان قفل شد و زیرلب گفت: بله از وجنات ساختمان مشخص است که خیلی 
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صدای خروپف همسایه شبها دارد، ما حتی  با ساختمان های محل زندگی ما فرق

بیرون از ماشین  م، توی کناری را هم می شنویم اما اینجا... راستی پرستش خان

ه باهم کجا رفت ...دکه به دنبالت پرواز کرآقای سرمد هم و کجا رفتی؟  پریدی

 ید؟ بود

صدای فریاد سیاوش که می گفت تو غلط کردی که چنین تصمیمی گرفتی...  "

ت ماهور را قطع کرد. آهسته دستم را از توی دست کیارش بیرون کشیدم و صحب

به طرف صدای گریه ی شیرین که از قسمت دوبلکس خانه ی کیارش می آمد 

دویدم. شیرین در میان گریه جیغ زد و گفت: چه درست و چه غلط تصمیمی 

از دست  دیگرمن است که من گرفته ام و تو هم از اینجا هیچ راه فراری نداری. 

؟ چرا ر من است که چنین بالیی سرت آمدهتو و پدرم خسته شده ام. مگر تقصی

 افتادهکیارش  سیاوش روی مبل خانه ی "می خواهی انتقامش را از من بگیری؟ 

ایستاده بود و گریه می کرد. سیاوش صدایش را باالتر برد او بود و شیرین پشت به 

چرا دست از سر من بر نمی داری؟  ؟نمی روی زندگی خودت دنبال و گفت: چرا

شخصیت خودت را به من آویزان کرده ای؟ ای  بیپست و چرا مثل دخترهای 
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بابا... شیرین من اشتباه کردم که توی عالم بچگی و نوجوانی عاشق تو شدم. حاال 

هم می زنی؟ به چه زبانی بگویم که نمی خواهم  با چه زبانی بگویم که حالم را به

م؟ شده ا قیافه ات را ببینم؟ به چه زبانی بگویم که از آن نامزدی لعنتی پشیمان

دست از سرم بردار و بگذار توی بیچارگی خودم بمیرم. چه کسی به تو این اجازه 

اینقدر بی  را داده که مرا بدزدی و به اینجا بیاوری؟ مگر تو خانواده نداری؟ از کی

صاحب شده ای که یک مرد غریبه را می دزدی و به خانه ای می آوری که معلوم 

 ، چونبیرون نرومزنده نیست خانه ی کیست؟ شیرین برو دعا کن من از این خانه 

شیرین با  "بالیی به سرت می آورم که مرغ های آسمان به حالت گریه کنند... 

ی؟ تو شده ا و از نامزدی مان پشیمانبغض و عصبی به طرف او برگشت و گفت: ت

 وقت هر را اگر واقعا دوستم نداری چدیگر عاشق من نیستی؟ چرا دروغ می گویی؟ 

می  ،که مهربان هستی و می توانی این همه دروغ و صحنه سازی را کنار بگذاری

هنوز شبها خواب مرا می بینی و تا صبح به خاطرم اشک می ریزی؟ من که گویی 

ت که خانواده ندارم، چون خانواده ام با آدم مزخرفی مثل تو دست اس وقت خیلی

ا خراب کنند، من حیوان نیستم که احتیاج به ر مابه یکی کرده اند تا زندگی 
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ساخته تا بتوانم  زنصاحب داشته باشم. تو و مسخره بازی هایت از من یک شیر

بیرون نمی روی برای خودم و آینده ام تصمیم درست را بگیرم. تو از این خانه 

 ، چون. پس مرا تهدید نکنبین مان خوانده شده باشدعقد خطبه ی مگر اینکه 

 در غیر اینصورت مجبورم با قرص های خواب آور ادبت کنم. 

فقط سر و گردن سیاوش حرکت داشتند و بقیه ی اندامش روی مبل سرمه ای  "

می  فریادحس کردم درد توی صورتش  .ندفته بودررنگ خانه ی کیارش فرو 

با حرص گفت: تو غلط می کنی بازهم به من قرص خواب آور بدهی، از  ،دیکش

م تا هرچه زودتر بمیرم و از لب به غذا می زنامروز به بعد نه دارو می خورم و نه 

بعد  "شوم. تو حق نداری مرا جایی نگه داری که دلم نمی خواهد...  خالصشر تو 

را در هم کشید اما مثل اینکه خشم درد مانع ادامه ی حرفش شد و صورتش 

اصال  تو چشم های شیرین را کور کرده بود چون دستانش را مشت کرد و گفت:

من سالهاست که تمام مطالعه ام بر روی  نداری، ی خوراکی احتیاجغذا و داروبه 

بیمارانی مثل تو است و خوب می دانم چگونه تو را زنده نگه دارم. به طریقی غذا 

 . متوجه نشویبه بدنت تزریق می کنم که خودت هم  ها راو دارو
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صورت سفید و زیبایش از شدت  .ن شیرین را ندیده بودمتا به حال این روی خش "

به قدری خشمگین است که یادش رفته خشم سرخ شده بود و حس می کردم 

قیافه ی سیاوش هر لحظه  عاشق و سینه چاک این مردک بیمار و درمانده است.

ناله  یصدا پر ازدرد به خودش می گرفت و کم کم نفس هایش بیشتر شکل 

شدند. بین این دو نفر ایستادم و شیرین را با دست از سیاوش دور کردم و گفتم: 

به حال و روز این آقا  ،دعوابحث و اول به جای که ست بهتر نی شیرین خانم

پرروی سیاوش مثل بچه های  "حالش خوب نیست. اصال رسیدگی کنیم. فکر کنم 

توی کوچه با عصبانیت به من نگاه کرد و در حالیکه دانه های درشت عرق روی 

که با این دیوانه ی زنجیری همدست  اش نشسته بود به زحمت گفت: شما پیشانی

چون من به محض اینکه دستم  ،شده اید هم منتظر بدترین مجازات ممکن باشید

. صاحب این خراب شده به یک تلفن برسد از همه ی شما شکایت خواهم کرد

به خاک  دارد،دم دزدی این آ را در کدامتان است؟ من او را که مهمترین نقش

کیارش جلو آمد، مرا خواستم چیزی بگویم و او را آرام کنم. اما  "سیاه می نشانم. 

از این تو را بگذار اول اما من هستم،  راب شدهکنار زد و گفت: صاحب این خ



فالوده زغال اخته   فصل سیزدهم                                                                                                                     

865 
 

بعد با هم تلفن پیدا می  .نجات بدهیم ،یا فتادهبل اروی موحشتناک که وضعیت 

کنیم و من هم کمکت می کنم تا از خودم و این خانم ها به خاطر فریب من و 

دستش را زیر شانه های الغر سیاوش گذاشت اما صدای  "دزدین تو شکایت کنیم. 

ی فریاد پر درد او توی خانه پیچید و با بغض گفت: دست از سرم بردارید... نم

که چقدر  نمی فهمیچرا مرد نیستی؟  تو خواهم هیچکس درد کشیدن مرا ببیند...

جلوی زنی که روزی تمام زندگی ام بود روزی ده بار از درد و برایم زشت است 

پر  صورت کیارش هم "زخم بستر فریاد بکشم؟ مرا به حال خودم بگذار تا بمیرم. 

حالت را و زیر لب گفت: اتفاقا غم شد. بی خیال شانه های سیاوش شد درد و از 

اگر دست من بود اصال چنین عذابی را  ،خوب درکت می کنم. حق با تو است

دردهایت را  از م و معذور، پس بگذار کمیهست برایت نمی خواستم اما من مامور

 کم کنیم. 

کیارش با اخمی غلیظ و هولناک اول به من بعد به شیرین و ماهور نگاه کرد و  "

که برای کمک  مباشید بروید و توی یکی از اتاق ها بمانید تا من و دوستگفت: زود 

جلو  ،شیرین مرا کنار زد "کنیم.  راحتبتوانیم کمی شرایط را برای سیاوش  ،آمده
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یک لحظه سیاوش را  هم کنید بازآمد و گفت: آقای سرمد حتی اگر مرا تکه تکه 

، من این مرد را با تمام تنها نمی گذارم. من کاری به حرف های سیاوش ندارم

به اندازه ی او درد می کشم، پس یک لحظه هم تنهایش نمی  و جانم دوست دارم

 گذارم. 

، دندان هایش را روی هم فشرد و گفت: تا نداخم های کیارش پررنگ تر شد "

من اما  ،ساالریتو خواسته ای ما همان را انجام داده ایم خانم که االن هرکاری 

ه دادن این بنده ی خدا را تحمل کنم. برو توی اتاق تا من و شکنجنمی توانم 

بعد بیا هرقدر که دلت می خواهد سر  ،دوستم او را در جایی مناسب قرار بدهیم

دلم  "این بیچاره داد و فریاد بکش. زودباش برو و دوستانت را هم با خودت ببر. 

ناخودآگاه یک قدم جلو گذاشتم و محکم  ،برای شیرین عزیزتر از جانم سوخت

از جایش کیارش  "گفتم: کیارش... سر شیرین من فریاد نکش. او گناه دارد. 

گفت: پس زودتر او را از مثل کسانی که برای مبارزه حمله می کنند  برخاست و

از  همه ی مردم دنیامن بیشتر از م می کردفکر همیشه  " اینجا ببر، عجله کن.

خشم کیارش  شیرین هم ترسید و دیدم کهمی حاال اما  ،ی ترسیدمخشم کیارش م
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کیارش  توانست جوابی بدهد و با گریه رفت.چون شیرین دیگر ن ،کار خودش را کرد

برو و دوستت  ،با همان خشم کوبنده به ماهور گفت: این خانه سه اتاق خواب دارد

پریده بود سری به نشانه ماهور هم که رنگش  "را به اتاقی غیر از اتاق سیاوش ببر. 

با  که مرد جوانی دنبال شیرین رفت. دوست کیارشبه ی اطاعت تکان داد و 

از توی یکی از اتاق  رنگ و عینک و موهای مشکی درهم ریخته بود، روپوش سفید

، بگذار من کیارش ارت را آماده کرده اممها بیرون آمد و به کیارش گفت: اتاق بی

سیاوش تقریبا از دردی مشهود فریادهای فروخورده ای  "او را به اتاقش می برم. 

. ..ین دردناک ترین و بدترین صحنه ای بود که توی زندگیم می دیدمامی کشید. 

را هم نداشت. سر انگشتانش مردی از درد می نالید اما حتی توان بلند کردن 

ر کیارش سریع به طرف من برگشت و گفت: تو چرا هنوز اینجا ایستاده ای؟ مگ

نشنیدی که گفتم همه باهم بروید؟ برو ببین دوستانت کجا رفته اند. تا من اجازه 

 ،دوست کیارش با یک حرکت سریع "نداده ام هیچکس از اتاق بیرون نیاید. 

سیاوش سبک وزن و استخوانی را روی دستانش بلند کرد و من از ترس اینکه هر 

شم پا به فرار گذاشتم. یکی لحظه شاهد افتادن سیاوش و مردنش در این خانه با



فالوده زغال اخته   فصل سیزدهم                                                                                                                     

868 
 

از اتاق خواب های خانه را خالی کرده بودند و تخت بیمارستانی، کپسول اکسیژن، 

تمام وسایل یک اتاق بیمارستانی را در آن فراهم و ملحفه های سفید و  مانیتور

باورم نمی  ، حتی بوی محلول های شوینده ی بیمارستانی هم می داد.آورده بودند

با اینهمه وسواس روی خانه و لوازمش راضی شده باشد که تا به شد که کیارش 

اینهمه آماده سازی از او که برای هر  کمک کند.به شیرین و سیاوش  این حد

 عجیب بود.  برایم اتاقش یک برنامه ریزی ویژه داشت خیلی

این اتاق برای مطالعه ی او بود و پر از کتاب و کتابخانه به همراه یک میز کوچک 

به محض  بود امااتاق دیگرش را تبدیل به باشگاه کرده  .بل برای مطالعه بودو م

گوشه ای جمع ش را ااتاق باشگاه هم دیدم که تمام وسایل ورزشی  هوارد شدن ب

قرار و یک تخت و میز آرایش در آن  کرده و روی شان ملحفه ای سفید کشیده

بود؟ واقعا کیارش تا این اندازه بود. یعنی این اتاق را برای شیرین آماده کرده  داده

کیارش تمام خانه  انسان مسئول و با فکری بود؟ اصال برایم باور کردنی نبود که

. دخترها توی این اتاق دتا به شیرین و سیاوش کمک کنباشد اش را بهم ریخته 

نبودند به اتاقی که برای کیارش بود رفتم اما این اتاق هم عوض شده بود و دیگر 
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شیرین وسط اتاق نشسته بود و زار   .تخت و وسایل کیارش در آن نبودخبری از 

ماهور سعی می کرد او را آرام کند. خیلی دلم می خواست شیرین را دلداری ، میزد

خالی هم کمد ها  ،بدهم اما تعجب مانعم شد و به طرف کمد وسایل کیارش رفتم

بود اما روتختی های سیاه رنگ مورد عالقه اش  جایشسر کیارش  بودند. تخت

. پس او ندکه چند دست یک شکل و یک رنگ از آنها داشت روی تخت پهن نبود

تمام پس این اتاق را برای دوستش آماده کرده بود. وسایلش را کجا برده بود؟ 

اصال انگار هیچوقت کیارش توی این اتاق زندگی نمی کرده  ها را  گشتم،کمد

ی ماهور حواسم را پرت کرد و گفت: پرستش توی کمد ها به دنبال چه است. صدا

 می گردی؟ بیا فکری به حال این شیرین بیچاره بکنیم.

رفتم و کنار آنها روی زمین نشستم و سر شیرین را در آغوش کشیدم. روی  " 

ماهور  "سرش را بوسیدم و گفتم: گریه نکن رفیق، همه چیزدرست می شود. 

شم گفت: دلم بیشتر به حال تو می سوزد. تو هر روز چطور این آهسته کنار گو

مردک بد خشم و عصبی را تحمل می کنی پرستش؟ خیلی بد عصبانی می شود 

 "تقسیم کند.  نیم و با یک نگاه خشمگین می تواند پاره سنگ را از وسط به دو
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اشک  هایماننمی دانستم به حرف های او بخندم و یا به حال خودمان و بیچارگی 

 ،. فقط نگاهش کردم و شیرین با هق هق گفت: اگر سرمد و خشمش نبودبریزم

سیاوشم را تنها نمی گذاشتم. اما ترسیدم بلند شود و مرا جلوی چشم های سیاوش 

کیارش  اشتباه می کنی، دستی به سر شیرین کشیدم و گفتم: نه "کتک بزند. 

. او با شخصیت ترین فقط بدخشم است اما آزارش به یک مورچه هم نمی رسد

کم کم  لطف هایی که در حقم می کندمردی است که تا به حال دیده ام. او با 

 شعبادت هرروزشده که دلم می خواهد  محبت از مهر وای برایم تبدیل به اسطوره 

چون او خیلی مهربان و دوستداشتنی است.  ،. من که دیگر از او نمی ترسمکنم

 ست. ذات او هم مثل چهره اش زیبا

کرد. ماهور هم با  مشیرین در میان گریه سرش را باال آورد و با تعجب نگاه "

ه پیشانی ام کشید و به شیرین گفت: نه تب ندارد، حالش خوب بدستی  ،دهان باز

چه بالیی سرت آمده که این هیوالی ترسناک را دوستداشتنی می  پرستشاست. 

و ینید او تمام اتاق ها را خالی کرده نگاهی به اطرافم انداختم و گفتم: بب "بینی؟ 

که  مشخص نیست که خودش می خواهد کجا زندگی کند، فقط به این خاطر
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شیرین و سیاوش راحت باشند. او هرلحظه یک محبت عجیب و تازه به پایم می 

 به نظرتان من حق ندارم که برای محبت هایش بمیرم؟  ،ریزد

به حدی بزرگ شدند که حس می  چشم های شیرین گریه را فراموش کردند و "

کردم هر لحظه بیرون می پرند. شیرین به ماهور نگاه کرد و گفت: این از دست 

ماهور به شانه ام زد و گفت: الزم نیست تو برایش بمیری خواهر من،  ". ه استرفت

دلت  اصفهانکه از دست رفته ای. با یک قرار متوجه شدیم ما به اندازه ی کافی 

تو حریف این اعجوبه پرستش؟  از کار انداخت را مغزترشیده بودن را برد؟ باز ت

که بی نهایت حتی با ایننمی شوی. خودت را اسیر این سرمد نکن.  بداخالقی 

لید او را که باعث زندانی شدنت نمی توانی ذات پاما فعال  عالی و قابل توجه است

برای اعتماد کردن به این مار خوش خط و . را فراموش کنی هشرکتش شد توی

 البتهخال خیلی زود است پرستش. خواهش می کنم اینقدر زود فریب او را نخور، 

فکر کنم در عرض همین یکی آنطور که شما دست های همدیگر را گرفته بودید 

 باز و شیرین به پهلوی ماهور زد ". دو روز نام بچه هایتان را هم انتخاب کرده اید

بین ما کمی  از و گفت: چه ایرادی دارد که یک نفر افتادبغضش اینکه به یاد مثل 
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د؟ به عجله به خرج بدهد و سریع تکلیفش را با خودش و طرف مقابلش روشن کن

نظر من که این کیارش سرمد اصال هم خطرناک نیست. او خیلی بی آزار تر از 

به نظر من آقای سرمد دل رحم تر از تمام  حتیاست.  فربد و بقیه ی دوستان مان

پس حتما می تواند  ببین امروز چقدر کمک مان کرد،اطراف مان است، مردان 

عاقبت ما را ببین، تو ده سال اسیر بهزاد  باشد. در ضمن ماهور خوش اخالق هم

ماندی و هیچ چیز نصیبت نشد. من بیش تر از دوازده است که خودم را به سیاوش 

. هنوز نتوانسته ام تکلیفم را روشن کنم. بگذار ببینحاال عاقبتم را و ام گره زده 

یک  حداقل این پرستش بیچاره بین ما سر و سامان بگیرد. چه ایرادی دارد اگر در

ماهور ما دیگر بیست سال مان نیست که به ؟ عاشق شده باشد چشم برهم زدن

ن شب ام برایمان حتی از نفردا فکر نکنیم، ما به سنی رسیده ایم که یک عشق گر

اینقدر بی نقص و عالی  پرستش که طرف مقابلمخصوصا حاال هم واجب تر است. 

صورت شیرین را بوسیدم و با غم گفتم: اما کیارش  "؟ ، عجله چه ایرادی دارداست

واقعا بی نقص نیست... اتفاقا او پر از ایرادات وحشتناک است و من هم مثل ماهور 

اما چیزی توی عمق  ،یز بین من و کیارش تند پیش می رودفکر می کنم همه چ
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مرا درگیر خودش می کند. چگونه زیبایی چشمانش را برایتان هست که چشمانش 

توصیف کنم تا احساسم را درک کنید؟ او تنها کسی است که تمام وجودم را 

ستایش می کند و اعتماد به نفسی به من می دهد که تا به حال نداشته ام. او پر 

. او از درد و غمی است که توی تمام وجود و عمق چشم هایش ریشه تنیده است

تک تک توی به من احتیاج دارد و من هم از این احتیاج او خوشم می آید. 

 ور او را دوست نداشته باشم؟ طچ ،فقط نیازش به من موج می زند رفتارهایش

. حق با تو ..و گفت: ببخشید رفیق م کردو ماهور بغل گرفتشیرین باز گریه اش  "

که چند وقت است که با  و شیرین است، دوستش داشته باش. چه فرقی می کند

هم قرار می گذارید؟ مهم این است که دستت را رها نمی کند و تو را تنها نمی 

 گذارد. 

اینطور که من هم سر شیرین را در آغوش گرفتم و شیرین در میان گریه گفت:  "

پرستش. خوش به  ش تعریف کردی حق داری که عاشق او باشینتو از چشما

اشی و توی چشمانش تصویر خودت را ببینی. قدر این حالت که می توانی عاشق ب

تر زیبا عاشقانه ات را با یک پایان خوب، روزهایت را بدان و هرچه سریع تر ماجرای
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از اینهمه عالقه جدا کند. چه . فرصت نده که هیچ اتفاق ناخوشآیندی تو را کن

ما درمان کند؟ این  بهتر از این که معشوق مان درد و احتیاجش را با وجود چیز

بهترین اتفاق زندگی هر آدمیزادی است که بتواند دردی از معشوق درمان کند. 

بدهم تا شاید بتوانم در کنار کسی که دوستش دارم  م راجانکه باید مثل من نه 

را  دلخوشیتو باز این  جانم... ماهور زیر لب گفت: شیرین "بمانم و کمکش کنم. 

اگر این اتفاق شوم شاید اتفاق و قضا و قدر بوده است.  داری که جدایی تان تقصیر

االن چند تا بچه هم داشتید. اما من چه بگویم که تنها  افتاد، برای سیاوش نمی

مرد دوستداشتنی زندگی ام به خواست خودش تنهایم گذاشته است و حتی به 

 من فکر هم نمی کند. من با این غم و اندوه چه کنم؟ 

شروع به گریه کرد. این همه جور و ستم حق دوستانم نبود. من و  ماهور هم "

شروع به دلداری ماهور کردیم. اما خودمان هم می دانستیم که  ،شیرین گریانم

گوییم دالیلی مسخره و غیرقابل باور است. اگر یک روز بهرچه در دفاع از بهزاد 

عزیز تر از ماهور  بهزاد برگردد خودم با همین دستانم او را به خاطر شکنجه ی

وردیم خمی کشم. سرهایمان را به هم چسبانده بودیم و هر سه باهم غصه می  جانم
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و آهسته درد و دل می کردیم. چند ضربه به در اتاق خورد و کیارش در حالیکه 

سرش را پایین انداخته بود با جدیت چند دقیقه ی قبل وارد شد. نمی دانم چرا 

هایش ضعف می رفت. به نظرم هیچ مردی ابهت او  امروز دلم برای جدیت و اخم

 او را نداشت. نگاه اخم آلودش برای اولین بار به نظرم زیباترین نگاه دنیا شد. اما

که و گفت: ببخشید  نداخم هایش از هم باز شد به محض اینکه حال ما را دید

 منتظر اجازه ی ورود نماندم و وارد شدم. 

ودتان است. شما باید ما را ببخشید که مزاحم شیرین با بغض گفت: خانه ی خ "

به شیرین چشم  کیارش کامال عوض شد و خیلی با متانتچهره  "تان شده ایم. 

دوخت و گفت: من خودم خواستم به شما کمک کنم پس اینجا را خانه ی خودت 

 سیاوشبیا تا این دوستم به شما در مورد نگه داری از...  لطفابدان خانم ساالری. 

ح بدهد. هرچند که من از دوستم خواسته ام هر روز به دیدار سیاوش بیاید توضی

 تایاد بگیری  تکند. اما یک سری از کارها را باید خود تکمک اوو در نگهداری از 

به گمانم سیاوش خان را ناراحت  در ضمن یی.آوقتی تنها هستی از پس کارها بر بی

شیرین  "آینده ی خوبی در انتظارمان نخواهد بود.  ،وو با خشم و قهر ا مکرده ای
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از جایش بلند شد و نگران گفت: دستمزد این دوست تان که برای کمک به ما 

باز اخم های  "آمده اند چقدر است؟ من باید بدانم تا از پس همه چیز بر بیایم. 

کیارش سرمد بداخالق در هم رفت و گفت: شما فقط نگران نامزدت باش که به 

نیما دکتر ه شدن فوق العاده عصبی و ناراحت است. این دوستم، آقای یداطر دزدخ

 فوق تخصص حرکت درمانی برای بیمارهایی مثل نامزد شما هستند و روزبه

و فقط به  من هستم هم شانایطرف حساب  کلینیک خصوصی خودش را دارد،

مرکزت را . پس شما فقط تخاطر من راضی به انجام این کار در منزل شده است

رامش خودت و نامزدت بگذار خانم ساالری و به دستمزد کسی آروی اعصاب و 

را یاد  نکاتی که دکتر می خواهد آموزش بدهد برو وکاری نداشته باش. زودتر 

شیرین اشک هایش را پاک  ". و نامزد شما خیلی بی تاب است مکبگیر، وقت مان 

کرد، سری خم کرد و گفت: من تا آخر عمرم این کمک های شما را فراموش نمی 

هر کاری که انجام بدهم بازهم کم و و محبت شما کنم. برای جبران اینهمه لطف 

کیارش نفس عمیقی کشید و گفت: الزم نیست به  "ناچیز است آقای سرمد. 

قط راهی پیدا کن تا آتش خشم سیاوش را خاموش جبران فکر کنی خانم ساالری ف
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چون اگر همین طور پیش برود و بالیی سر او بیاید همه ی ما گرفتار عذاب  ،کنی

شیرین با وحشت گفت: نه من اجازه نمی دهم  "وجدانی سخت خواهیم شد. 

من می خواهم کمکش کنم پس اجازه نمی دهم اتفاق بدی بالیی سر او بیاید. 

 . برایش بیافتد

کیارش از جلوی در کنار رفت و شیرین سریع از اتاق خارج شد. ماهور هم از  "

 به شیریند و سریع گفت: من هم بروم ایستاکیارش  روبروی ،روی زمین بلند شد

می دانستم که ماهور از کیارش وحشت دارد، از فرار او خنده ام  " کنم.کمک 

به او گفتم: نگاه می کردم.  گرفت. من هنوز روی زمین نشسته بودم و به کیارش

او نگاهی به اطرافش انداخت و گفت: طبقه ی باال هم  "وسایلت را کجا برده ای؟ 

دیشب به محض اینکه از وسایلم را  ماتمیک واحد درست مثل همین واحد دارم. 

اصفهان برگشتیم با کمک سرایدار و کارگری که برای نظافت راه پله ها می آید 

بردم تا وسواسم و رفت و آمدم باعث آزار و اذیت دوستانت نشود. به طبقه ی باال 

می تواند این خانم ساالری شیرین است تا ببینیم آنهاین خانه کامال در اختیار 

از اینهمه محبتت لبخندی زدم و گفتم:  "نامزد بی اعصابش را آرام کند یا نه. 
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 .باشدعصاب و بداخالق هیچکس به اندازه ی تو بی اواقعا ممنونم. اما فکر نکنم 

او به در اتاق تکیه داد و  " نزدیک بود همه ی ما را با اخم هایت سکته بدهی.

من که برای تو بداخالقی نکردم، کامال حواسم بود که نخواهم تو را نارحت گفت: 

م تو ههرگز اجازه نمی د بیاید نم اگر چنین بالیی سربه گمانم پرستش کنم. 

ت در اوج گرفتاری هایم، بیشتر به تو احتیاج دارم. من تنهایم بگذاری. من درس

به قدری جدی  ". با خودم می برمتو را حتی توی گور هم ، مثل فراعنه ی مصر

از آینده ای  ی. مثل اینکه می خواست هشدارتعجب کردمکرد که می صحبت 

فقط می خواهد اینکه نمی فهمیدم جدی می گوید یا  هولناک بدهد و مرا بترساند.

از جایم برخاستم و  .مات و مبهوت ماندمعالقه اش را به من ثابت کند، در نتیجه 

عالقه ای به بدهکاران گفتم: فراعنه ی مصر همسرانشان را با خود به گور می بردند، 

گفت: من تو را با خودم همه جا می  قاطع و محکمسد راهم شد،  ". شان نداشتند

هرکاری می کنم که تو نخواهد داشت. من برم. هرقدر هم اعتراض کنی فایده ای 

بی آعطرش بینی ام را نوازش می کرد. کاپشن و پلیور  " همیشه کنارم بمانی.

به زحمت  را او .خوشم می آمدرنگ بر تن داشت و از اینکه اینقدر خوش پوش بود 
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کلید طبقه ، به جای اینکه خودت را جای سیاوش بیچاره بگذاریکنار زدم و گفتم: 

تا صبح از فکر  . نمی خواهمسر و سامان بدهم برایت همه چیز را کهی باال را بده 

لبخند یک طرفه ای زد و گفت:  "شوی. خیال کثیفی های اطرافت خواب زده بو 

.. گناه دارند، حیف می .شیکببه خاطر من کار  تانگشتان هنرمند ایننباید از اما 

کردم و گفتم: تا وقتی که چهارصد میلیون سفته از اینبار من به او اخم  " شوند.

 زود باش کلید طبقه ی باال را بده، می خواهممن داری نباید دلت به حالم بسوزد. 

 خراب است.  طبقه ی باال چقدر اوضاعببینم 

و نمی  از جیبش دسته کلیدی بیرون کشید و گفت: من باید به شرکت بروم "

کلید ها را  ". دو روز است که کارها را به امان خدا رها کرده ام. توانم کمکت کنم

گرفتم و گفتم: پس اول تو را می رسانم بعد بر می گردم و خانه را مرتب می کنم. 

که اصال دلم سری تکان داد و گفت: نه تو بمان، من با آژانس می روم. باور کن  "

طرفی هم دوست ندارم دست  نمی خواهد تو بازهم خانه ام را تمیز کنی اما از

 ". ..بزنی دست به چیزی تو که اجازه نمی دادم غریبه به وسایلم بخورد و گرنه

جبران زحماتت  ه خاطرحرفش را قطع کردم و گفتم: من خودم می خواهم که ب
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خودم را به  دبرای شیرین، باال را مرتب کنم. به محض اینکه کار باال تمام شو

امروز برایت  ،ت نگاهم کرد و گفت: نه به خانه ات بروبا محب "شرکت میرسانم. 

و سرکار بروم اما امروز تکاری توی شرکت ندارم. هرچند که دلم نمی خواهد بدون 

با هم از اتاق خارج شدیم. شیرین سخت مشغول  "و استراحت کن.  گردبه خانه بر

راهی جزوه برداری از حرف های دکتر بود و من هم کیارش را تا جلوی در هم

کردم و به محض رفتن او، کمی شوینده و جارو و تی را برداشتم. هنوز از در بیرون 

ی خانه ی کیارش کار نرفته بودم که ماهور هم به دنبالم آمد و گفت که توی تمیز

کمکم می کند. با هم به طبقه ی باال رفتیم و در را باز کردیم. طبقه ی باال درست 

پر از پرده های کلفت بود. به محض اینکه چراغ  همانند طبقه ی پایین تاریک و

را روشن کردیم با حجم زیادی از وسایل کیارش وسط سالن مواجه شدیم و ماهور 

سوتی زد و گفت: واقعا آفرین به تو پرستش، ثروتمندترین مرد این شهر را انتخاب 

ی  . دو طبقه خانهبعید بود که چنین انتخاب درستی کرده باشیی. از تو ه اکرد

بهترین های  ءبزرگ و لوکس توی بهترین جای تهران دارد، شرکتش هم که جز

آفرین به تو پرستش... همیشه فکر می کردم نهایت هزار صنعت تبلیغات است. 
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اما حاال می بینم تو از همه ی ما عاقل تر انتخاب تو فربد شکیبای خودمان است. 

کشیدم و گفتم: شاید اگر  نام فربد قلبم را سنگین کرد. نفس عمیقی "هستی. 

ماهور در  "فربد مثل ماهی از دستانم سُر نمی خورد حاال او تنها انتخابم بود. 

هتر که فربد از دستانت سُر حالیکه دور تا دور خانه را می چرخید گفت: همان ب

 ،بختی را ببیند. پسرهای اطراف ماشاینگونه شاید یک نفر از ما رنگ خو خورد.

حاال  .ی هستندنتشدا دوستبه نظرمان فقط چون دوستان قدیمی مان هستند 

که ثروت این سرمد را می بینم به خودم می گویم خوشبختی جای دیگر بوده و 

ما اشتباهی به دنبال آن در میان دوستان مان می گشتیم. اگر چنین موقعیتی 

 م. ادشد هرگز آنرا از دست نمی دمی  نم نصیب

صحبت مان را نیمه کاره گذاشت. ماهور به طرف در رفت و  ،واحدصدای زنگ  "

یک قدم داخل آمد و به ماهور گفت: برای پشت در بود،  دکتر روزبهآنرا باز کرد. 

ممکن  ،به یک نیروی کمکی احتیاج داریماز روی تخت آموزش بلند کردن بیمار 

جا به جا کردن  کهکمک کنید  ساالری است یکی از شما همراهم بیایید و به خانم

ماهور چند دقیقه در سکوت به دکتر نگاه کرد. موهای مشکی  "بیمار را یاد بگیرد؟ 
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فوق العاده قدبلند بود و چهره اش به  .ندانیش ریخته بودشروی پیدکتر  پریشانو 

تازه از م خیال می کرد ،م دکتر استاگر نمی دانست قدری شاداب و جوان بود که

کوچک و سرباال بود و هرچند  خیلیت. بینی اش سل شده ادانشگاه فارق التحصی

پایین میافتاد و او را مجبور می کرد که بزرگ و ساه رنگش  دقیقه یکبار عینک

انگلیسی  اُ به شکل حرف و مشکی گرد چشمانیآنرا با انگشت اشاره اش باال بکشد. 

اُ  دکتر آقای ،نامش را به جای دکتر روزبه داشت که باعث می شد ناخودآگاه

به او می آمد. جارو را  خیلی. هیکلش باریک و کشیده بود و روپوش سفید بگذارم

مثل اینکه ماهور با چشمان باز  "؟ ... من بروم یا توزمین گذاشتم و گفتم: ماهور

خوابش برده بود. چند دقیقه ای طول کشید تا باالخره اُ و خیره به صورت آقای 

 به محض رفتن ماهور چیزی توی دلم فرو "دم. گفت: من می روم. زود بر می گر

و یا  انتخاب می کردریخت و با خودم گفتم ای کاش کیارش یک دکتر خانم 

. امان از این بهزاد سر در نظر می گرفتدکتری که کمتر جذاب باشد را حداقل 

به هوا که دختر زیبایی مثل ماهور را به حال خودش گذاشته بود. مثل مادرهای 

ورودی را باز کردم تا مطمئن شوم که آنها به طبقه ی پایین رفته اند. نگران در 
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بعد سعی کردم فکر های ناخوشایند و دلهره آور را از خودم دور کنم. ماهور عاشق 

. حتی اگر صدسال دیگر هم بگذرد باز بهزاد را فراموش استبهزاد  دلخسته ی

احترام یک طرفه ی من به فربد و ای ماهور و بهزاد خیلی با عالقه نمی کند. ماجر

اما ماهور  ،. من راحت توانستم از فربد بگذرم چون چیزی بین ما نبودشتفرق دا

از ذهنم پاک می  مسخره را افکارباید این  ، پسندبود و بهزاد دیوانه ی یکدیگر

  کردم.

بود و دقیقا  مجهزسعی کردم خودم را با کارهای خانه سرگرم کنم. این خانه هم 

این طبقه ی پایین رنگ همه چیز تیره انتخاب شده بود. کیارش سرمد توی مثل 

مثل خون آشام ها زندگی می کرد و از کوچکترین قطره نوری وحشت هم خانه 

براساس رنگ  ،اق خواب شروع کردم و لباسهایش را مرتب و با نظمتاول از اداشت. 

 بقه ی پایینی شبیه تخت طبندی که خودش دوست داشت توی کمد چیدم. تخت

رو تختی سیاه مورد عالقه اش را مرتب و با وسواس برایش  بود،هم توی این اتاق 

قسمت در  م.پهن کردم. کار اتاق را تمام کردم و برای گردگیری پذیرایی رفت

افتاد که  بی نهایت بزرگی سفید ونقاشی سیاه و چشمم به  ،دوبلکس پذیرایی
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عکسی  روی از رای نقاشمشخص بود که را در برگرفته بود. دیوار تقریبا تمام 

مجبور  و بودندشده پیگسل های عکس بی نهایت بزرگ  .ندده بودیشکقدیمی 

 توانم عکس را درست ببینم. بشدم از پله ها پایین بروم و عقب بایستم تا 

با سه کودک فوق که در کنار هم زن و مردی جوان  آتلیه ای قدیمی از عکس

مشکی رنگ داشت که تا کمرش  صافو ... زن موهای بلند نشسته بودند العاده زیبا

بود، او قامتی کوچک و فوق  ریختهو اطرافش می رسیدند و آنها را باز گذاشته 

چشم هایی که چون عکس سیاه و  داشت. لبخندی گرم و رویایی العاده ظریف با

می شد رنگشان را فهمید. اما ن ند،مشخص بودآنها سفید بود فقط روشن بودن 

چشم های جادویی کیارش توی صورت او بود که قلبم به چشم هایی آشنا شبیه 

 شرد. فمی را 

و حتی در حالت  شانه هایی فراخ داشت، برعکس قامت ظریف زنمرد جوان 

دو  صورتی با ابهت و زاویه دار، همراه بانشسته هم بسیار قد بلند به نظر می آمد. 

کیارش روی شقیقه ی موهای نقره ای دقیقا همانند  ،دسته موی نقره ای رنگ

 . اصل پدرش بودبا کیارش کپی برابر  ،سمت چپ و پیشانیش داشت
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چتری  که و لختدو دختر بچه ی کوچک با پیراهن های سپید و موهای مشکی 

 شدهروی صورتشان ریخته و مابقی موهایشان دو طرف سرهای کوچک آنها بسته 

و پستانک های  کامال قرینه نشسته بودند به صورت روی پای زن و مرد بودند،

 ،درست در میان زن و مرد و نقطه ی طالیی عکس ...سفید در دهان داشتند

با دسته ی نقری ای موها عاده زیبا که موهای مشکی و براق، پسربچه ای فوق ال

گذاشته بود و با تمام  آنهاای دستانش را بر شانه ه .که مثل نشانی همراه بچه بود

دار من بود زاکیارش بیچاره و همیشه ع این پسربچه،وسعت صورتش می خندید. 

کمی بیشتر  ؟شاد و بی غم می خندید و لبریز از شادی بود که روزگاری اینقدر

چیده شده که دم تمام مبلهای این قسمت از خانه طوری عقب رفتم که متوجه ش

عکس خانواده اش اختصاص داده  این طبقه را فقط بهپس د. نبه طرف عکس باش

ای کاش می توانستم به او کمک کنم و این غم را از  .قلبم برایش به درد آمد !بود

و  رفتهحیف از این خانواده ی زیبا و دوستداشتنی که از دست  دل او دور کنم.

 مدتچه همانجا روی مبل نشستم و نمی دانم چند دقیقه و  ند.شده بودنابود 

تا اینکه ماهور برگشت و او هم کنار من نشست و به  ،خیره به عکس نگاه کردم
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را ا عکس به قدری زیبا بود که ماین همه چیز توی عکس بزرگ و زیبا خیره شد. 

با خود به دنیای رویایی این خانواده ی از دست رفته می برد. باورم نمی شد که 

ط فق بی نظیرحاال از اینهمه لبخند  ،رفته باشد زیر خاکاینهمه شادی و زیبایی 

همه چیز او  ود کهباقی مانده ببا یک دنیا اخم و بدخلقی یک مرد غمگین و تنها 

می شد. ای کاش هیچ وقت با او آشنا نشده بودم  کنجه اشرا می آزرد و باعث ش

 م. می دیدو مصیبت هایش را ن

ش در کیار که حرف های مثل من آرزو می کرد ،ماهور هم با دیدن این عکس

یارشی که من می شناختم د، هرچند که این کنمورد خانواده ی شکیبا دروغ باش

نگاهمان م یم و سعی کردیبلند شد اننبود. به سختی از جایم ییدروغگواصال آدم 

حتی وقت آنرا م. یبقیه ی کارها را انجام داد دیگرو با کمک یک مبگیریعکس  را از

 ،خانهتمیزی  اطمینان از م و بعد ازنیآماده ک غذا ش کمیکیار برای داشتیم که

 . برگشتیمپایین  ی به طبقه

دکتر و شیرین هنوز مشغول آموزش و یادگیری بودند. با ماهور هماهنگ کردم 

به اینجا بیایم و  یکارساعت که امشب او در کنار شیرین بماند تا فردا من بعد از 
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او را روی  ،زدم پاورچین به اتاق سیاوش سر هسته وخیلی آ در کنار شیرین بمانم.

تخت گذاشته بودند اما کالفه و عصبی بود. دلم نیامد او را در همین حال رها کنم. 

چند ضربه به در اتاق زدم و وارد شدم. در میان سفیدی مالفه ها رنگ پریده تر و 

خیره به د. اصال سرش را به طرفم نچرخاند و همانطور که رسیبیمارتر به نظر می 

نقطه ی مقابل مانده بود گفت: تو شیرین را به انجام این دیوانگی تشویق کرده 

صحبت می  تو و بقیه دوستانتانیک دنیا از  روقت که به دیدارم می آمدای؟ ه

را برای انجام او کم عقل باشی که اما فکر نمی کردم که اینقدر بی معرفت و  ،کرد

رزید و مشخص بود که فشار زیادی را لصدایش می  "چنین کاری تشویق کنی. 

تحمل می کند. کنار تختش ایستادم و گفتم: پس هنوز نامزد سابقت را خوب 

برای با تو بودن احتیاج دارد  دیگراننشناخته ای که خیال می کنی او به تشویق 

ورتش را از صفکر کردم فامیلی اش را به یاد نیاوردم. او عصبی  قدرهر "آقای... 

چیست؟ من که دیگر به  منفامیلی  ند و گفت: چه فرقی می کند کهمن برگردا

نام و نام خانوادگی ام احتیاجی ندارم. من یک تکه گوشت بی خاصیت هستم که 

با اعداد هم نام گذاری کنی. اما شیرین خیلی حیف است که  مرا حتی می توانی
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و را سرجایش اگر دوست واقعی بودی ا توکند.  تلفپای من به را  شوقت و جوانی

نه تنها او  تومی نشاندی و اجازه نمی دادی که چنین دیوانگی بکند و مرا بدزدد. 

را منصرف نکردی بلکه اینهمه امکانات در اختیار او قرار داده ای تا در حق خودش 

را نمی بخشم پرستش  هرگز تو و بقیه ی هم دستانتبدترین ظلم دنیا را بکند. من 

 پشت سر شما می ماند. خانم. نفرین من همیشه 

که شیرین و ماهور و دکتر  آوردجمالت آخرش را با چنان داد و فریادی بر زبان  "

به اتاق آمدند. شیرین گفت: چرا دوست مرا نفرین می کنی؟ من تو را دزدیده ام 

به او چه ربطی دارد که نفرینش می کنی؟ پرستش بهترین دوست من است، او 

دکتر  "اشته است پس تو حق نداری او را نفرین کنی. برای من از جانش مایه گذ

 .شاید آرام شوی ؟کنار تخت سیاوش آمد و گفت: می خواهی کمی استراحت کنی

رند و رو به دکتر را تحت فشار بگذابیشتر از این سیاوش به آنها اجازه ندادم که  "

 کمیبرید؟ من و سیاوش می شیرین را برای ادامه آموزش با خودتان  دکترگفتم: 

بعد من می روم و ایشان می توانند استراحت کنند.  ،دیگر با هم صحبت می کنیم

دکتر و ماهور، شیرین را با خودشان بردند. من کمی باالی سر سیاوش که هنوز  "
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گفتم:  با ناراحتی خشمگین بود و صورتش را کامل برگردانده بود ایستادم و بعد

اگر من به شیرین کمک نمی کردم و او نمی توانست تو  ن باور کن کهجاسیاوش 

می کشت.  وتدوری از  طرااو خودش را به خ ،را بدزدد و تو به آسایشگاه می رفتی

نمی شود؟ اینهمه سال با او بدرفتاری  خسته و دلزدهواقعا نمی بینی که او از تو 

از شیرین هرکس دیگری به غیر  ،یه ای و خودت را از شیرین دریغ کرده اکرد

بود تا به حال ازدواج کرده بود و از تو بریده بود. اما او تو را دوست دارد. گناه 

 دارد... 

بود و با فریاد فروخورده  رنگش بیش از حد پریدهسرش را به طرفم برگرداند.  "

دچار چنین مصیبتی شده ایم؟ می فهمی چقدر حالم ای گفت: من گناه ندارم که 

توانم به راحتی انگشتانم را تکان بدهم و کوچک ترین کار ؟ من حتی نمی تبد اس

داری که عشق و عزیزم را مجبور  توقعبعد تو از من  ،شخصی ام را انجام بدهم

کنم روزی چند بار لگن دستشویی ام را عوض کند و مرا تر و خشک کند؟ اگر 

نمی درک  توآدم خوبی می شوم؟  ،اجازه ی انجام چنین کارهایی به شیرین بدهم

دست از  شما چرا .شودچقدر غرورم پیش شیرین نابود می  ،ی که با این کارکن
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نمی توانستم  "بمیرم؟ به درد خودم سرم بر نمی دارید و اجازه نمی دهید که 

اما  ،توی مغزم را خفه کنم و باالخره زیرلب گفتم: شاید حق با تو باشد حرف های

ی کنم خودت را از او دریغ نکن. شیرین هرطور که باشی دوستت دارد. خواهش م

پوزخندی زد و گفت: ایندفعه طوری خودم را از او دریغ می کنم که فقط بتواند  "

کنم. مطمئن باش که خودم را می این کارش پشیمان می از سر خاکم بیاید. او را 

شیرین ساالری هم بگو که جنازه ی من  ،این را به آن دوست کم عقلت کشم.

 د. روی دستش می مان

فوق العاده مصمم و قوی به من دوخته شده  انشچند قدم عقب رفتم، چشم "

اگر او خودش را می کشت همه ی ما بیچاره می شدیم و  ،بودند. خیلی ترسیدم

کیارش بیشتر از همه ی ما گرفتار می شد. با ترس از اتاق بیرون آمدم و به طرف 

ممکن است که او بتواند خودش م: دکتر پرسیددکتر روزبه و شیرین رفتم و آهسته 

دکتر در حالیکه نسخه های مقابلش را نگاه می کرد با حواس پرتی  "را بکشد؟ 

گفت: بیماری داشته ام که همین شرایط را داشت و خودش را مجبور به نفس 

با  "... نکشیدن می کرد تا اینکه باالخره اکسیژن به سلول های مغزش نرسید و
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ن دکتر... او می شنود. سیاوش برای خودکشی نقشه وحشت گفتم: آرام صحبت ک

می کشد و ممکن است این راه حل شما را یاد بگیرد... نمی توان کسی را که نمی 

شیرین باز با نگرانی به طرف  "مجبور به نفس کشیدن کرد؟  ،خواهد نفس بکشد

 از بیرون در تماشا کرد. دکتر گفت: می و بی سر و صدا او رااتاق سیاوش رفت 

... البته به طور دائم به او ماسک اکسیژن وصل کرد بی هوش کرد و یاتوان بیمار را 

این راه کارها به شرطی قابل استفاده است که ما متوجه نفس نکشیدن بیمار 

بشویم. اما اگر شب باشد وکسی باالی سر او کشیک ندهد ممکن است اتفاق 

خودکشی ه راه هایی برای یگر چماهور نزدیک ما آمد و گفت: د "ناگواری بیافتد. 

 دکتر کمی فکر کرد و گفت: چون این بیمارها خیلی توان حرکتی ندارند "د؟ دار

این طور بیمارها از تمام  پس راه های زیادی برای خودکشی ندارند اما متاسفانه

حدس زدن حرکت بعدی آنها  ،مغزشان برای پیدا کردن راه کار استفاده می کنند

ست. بیماری داشته ام که با کمترین حرکت سر و گردن توانسته بی نهایت سخت ا

کما رفت  قدری ضربه شدید بود که او به بود خودش را از تخت پایین بیاندازد، به

 . فوت کرد برای زنده نگه داشتن او خیلی تالش کردیم اما متاسفانه ما و
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در چنین ترس تمام جانم را گرفت. ماهور بازهم از دکتر درمورد خودکشی  "

شرایطی می پرسید اما من دیگر طاقت نیاوردم و به سراغ شیرین رفتم. پشت 

حرکات او را تحت نظر داشت. او را در آغوش شده بود و  ندیوار اتاق سیاوش پنها

ودت را به او نزدیک کن. فکر کنم باید به او خکشیدم و گفتم: نترس و خیلی آرام 

او همه چیز برایت تمام می شود. نمی دانم چطور می  مردن ثابت کنی که بعد از

خواهی از پس او بر بیایی اما مطمئنم که عشق و عالقه ات هر دو نفرتان را نجات 

می دهد. خواهش می کنم بیست و چهار ساعته چشم از او برندار تا کار احمقانه 

 ای انجام ندهد. من فردا به دیدارت میآیم. مراقب خودتان باشید.

یرین دستانش را سفت دورم حلقه کرد و گفت: نمی دانم چطور بابت کمک ش "

صورتش  "هایت تشکر کنم. اما من تا آخر عمرم مدیون تو هستم بهترین دوستم. 

گرفتم و گفتم: این حرف ها را نزن. فقط خوشحال باش و این  انمدستمیان را در

امشب به خانه نمی  مردک لجوج را زنده نگه دار. به پدر و مادرت گفته ای که

و گفت: به آنها گفته ام که برای ماموریت  توی دنیای خودش بودشیرین  "روی؟ 

م، با اینکه پدرم خیلی مخالف ماموریت رفتنم می مانخارج از تهران  یچند روز
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اما باالخره او را راضی کردم و از خانه بیرون زدم. چند روز دیگر هم می خواهم  بود

به خانه که د ندیگر اجازه نده.. شاید بگویم که چه کار کرده ام. به آنها زنگ بزنم و

دلهره و اضطراب کارهای شیرین دیوانه ام می کرد. زیر لب گفتم: پدرت  " برگردم.

فعال فکرش را نکن. تا چند روز دیگر وقت داریم که فکری به  اما ،سرت را می برد

باش که کاری دست مان  حال پدر و مادرت بکنیم. فعال مراقب این سیاوش خان

 ندهد. 

 ، بعد به طرف ماهور رفتم. حاال برای ماهور همصورتش را بوسه باران کردم "

خیلی آرام با هم در  و بودم، چون تمام توجهش به دکتر اُ جلب شده بود نگران

نمی دانم چرا رگ غیرتم برای  مورد سختی های کار دکتر صحبت می کردند.

مثل اینکه من از جانب بهزاد مامور شده بودم تا اجازه ندهم ماهور بیرون زده بود. 

ماهور با هیچ مرد غریبه ای صحبت کند. از دکتر عذر خواهی کردم و ماهور را 

کنار کشیدم و از او خواستم که بیشتر به شیرین توجه کند، در واقع خیلی جلوی 

کنیم نه اینکه زبانم را گرفتم تا نگویم که ما اینجا هستیم تا به شیرین کمک 

پ و خوش صحبت اطرافمان بشویم. اما نمی دانم چرا دلم جذب آقایان خوش تی



فالوده زغال اخته   فصل سیزدهم                                                                                                                     

894 
 

به حال ماهور هم سوخت. به خودم گفتم حاال که خبری از بهزاد نیست پس 

کند. در ضمن ندارد که ماهور چند ساعتی کمتر به بهزاد مزخرف فکر  ایرادی

به  که بهزاد هم روابط او باشد. ماهور بچه نیست و احتیاج ندارد تا کسی نگران

آدم به درد بخوری نیست و تا به امروز ثابت کرده که از او فقط شر و  هیچ عنوان

 بدشانسی نصیب ماهور می شود.

از خانه بیرون در نتیجه سعی کردم کمتر ادای برادرهای غیرتی را در بیاورم و  

پدر و  م روشن بود کهمثل روز برایشده بود.  پریشانفکرم خیلی درگیر و  .زدم

فکر کردن  ما را به خاک سیاه می نشاندند. سیاوش هم که به جای یرینش مادر

تازگی ها دوستانم د. شودائم می خواست خودش را بکشد و راحت  ،به شیرین

برای ارمغانی به جز دلشوره به همراه نمی آوردند. ماهور را چه کنم؟ شاید بهتر 

بود که امشب من کنار شیرین می ماندم. هر کاری می کردم نمی توانستم از اینکه 

سرم از اینهمه ماهور مات و مبهوت دکتر و حرف هایش می شد راضی باشم. 

سعی کردم گرفتاری های دوستانم را د گرفت. دلشوره و فکر های وحشتناک در

کیارش بود. امیدوارم که اشتباه لحظاتم  تنها نکته ی مثبت ایناز ذهنم پاک کنم. 
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 از دلهره های شیرین و سیاوش فکرم را نکرده باشم و او واقعا دوستم داشته باشد.

توی خانه ی کیارش عکس لبخندهای قدیمی  فراری دادم و معطوف و ماهور

کیارش با همین نکات پیچیده ی زندگیش برایم جذاب و خاص بود. خیلی  .مدکر

تر از آن  خسته و بی رمق اما ،دلم می خواست به شرکت بروم و بازهم او را ببینم

  اتفاقات امروز بیشتر از توان من بودند. بودم که بتوانم به کار فکر کنم.

پاهایم از شدت خستگی  ،کوچه ی آشنای خانه ی عمو رساندمبه خودم را وقتی 

. درست به محض ورودم به کوچه عمو را دیدم که روی زمین کشیده می شدند

جلوی در روی دو زانویش نشسته بود. تا به حال او را در این حالت ندیده بودم. 

خودش  و اینکه شاید بیمار شده ...ناخودآگاه تمام افکار بد دنیا به طرفم هجوم آورد

ال ثم، ه کوچه رسانده است. یا اتفاق بدی توی خانه افتادهرا برای کمک گرفتن ب

آتش سوزی شده و او به کوچه گریخته است... خستگی را کامال فراموش کرد. با 

باالی سرش رسیدم و  نهایت سرعتی که در خودم سراغ داشتم به طرف او دویدم.

ناراحت و او   "شده؟  . چرا اینجا نشسته ای عزیزدلم؟ چهاوید..جپرسیدم: عمو 

 می غمگین سرش را باال آورد. بغض توی صورتش فریاد می زد و مرا تا حد مرگ
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ترساند. به سختی دوباره پرسیدم: عمو جاوید... حالت خوب است؟ چرا اینطوری 

چشمانش پر از اشک شدند و نگاهش را از من گرفت و به انتهای  "شده ای؟ 

 . سهرابزیرلب گفت: سهراب...  ، لب هایش لرزیدند وکوچه خیره شد

روی زمین  مقابلش دلم می خواست از ترس فریاد بکشم اما زبانم بند آمده بود. "

از دست داده بودم. منتظر شدم تا شاید عمو  ، قدرت تکلمم را کامالنشستم

. اما او دستی به و بگوید که سهراب حالش خوب است فراموش کندخبرهای بد را 

مثل اینکه فرزند نداشته اش را از  ": سهراب... گفتاره دوب چشمانش کشید و

. سهراب برایش تمام دست داده بود. سهراب واقعا برای او مثل پسر خودش بود

در انجام ان خیلی موفق نبودم. من  ، کاری کهپر می کرد راروحش  جاهای خالی

نتظارم همانقدر که از دیر آمدن من به خانه نگران می شد و توی حیاط به اعمو 

که از سهراب هم دل نگران می شد. توان اینو نیامدن می نشست، از دیر رسیدن 

، فقط نشستم و اشک های را نداشتم بپرسم چه بالیی سر سهراب آمده است او

عمو جاوید را نگاه کردم. مرگ سهراب توی بعد از ظهری که من خسته تر از 

همیشه بودم بی انصافی کامل بود. چه بالیی سر سهراب آمده بود که حال عمو را 
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به من نگاه  یتا به این حد خراب کرده بود؟ چند دقیقه گذشت و عمو با غم عمیق

اما  ". سهراب را بر نمی گرداند ه... وسط کوچه نشستن ککرد و گفت: بیا برویم تو

بی جان روبروی  ،ده از درختمانمن خشک شده بودم. مثل یک شاخه ی جدا 

رات ده سال دوستی ام با سهراب فکر می کردم. اگر طعمو نشسته بودم و به خا

ش بلند شد و دست وواقعا بالیی سر او آمده باشد من هرگز خودم را نمی بخشم. عم

اما من مات و مبهوت به دست او نگاه کردم و زیرلب گفتم: را به طرفم دراز کرد. 

عمو بازویم را گرفت و در حالیکه از روی زمین بلندم می  "؟... است دهزنسهراب 

با تعجب نگاهش کردم. دست او را محکم گرفتم و گفتم:  "کرد گفت: نمی دانم. 

عمو مرا به حیاط خانه برد و  "کردی؟ پس چرا با گریه نام سهراب را زمزمه می 

از شدت  "گفت: چون... یک نفر را فرستاده بود تا تمام وسایلش را جمع کند. 

با عجله  "تعجب دیوانه شدم و گفتم: االن کجاست؟ وسایل سهراب را کجا برد؟ 

مبل های کهنه و شکسته  . فقطبه طرف خانه ی سهراب دویدم، در خانه باز بود

بودند که سالها همگی با هم روی آنها می نشستیم و ساعت مانده  باقیی سهراب 

یخچال قدیمی، آبی رنگ و زنگ . می خندیدیمهم ها به حرف ها و جوک های 
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زده ی سهراب هم هنوز توی آشپزخانه بود. با اینکه همیشه یخچالش خالی بود و 

ی کرد، آنها را خراب و فاسد م ،بیشتر روزهای سال به جای خنک کردن وسایل

اما سهراب برای مسخره بازی در آن را که جای قفل و کلید داشت و فقط همین 

گزینه ی آن سالم مانده بود را قفل می کرد و کلیدش را با کاموا به گردنش آویزان 

می کرد. با دیدن وسایل او جان گرفتم. به حیاط دویدم و گفتم: وسایلش که 

 "برد؟ بوسایل او را  را فرستاده تا رسرجایشان است... پس چرا می گویی یک نف

گفت: فقط مدارک را با خودش برد. گفت سهراب عمو خودش را به من رساند و 

فهمیدی که از  با وحشت گفتم: که بود؟ از کجا "به این وسایل احتیاجی ندارد. 

 ؟ طرف سهراب آمده است

وکالت نامه ی او از جیبش یک پاکت در آورد و گفت: ببین توی این پاکت یک  "

و روی یک  محضری به نام این آقایی که برای بردن مدارک آمده بود امضا کرده

یک پیام صوتی هم از طرف سهراب  تکه کاغذ برایمان چند جمله نامه نوشته است.

 یام را برای من هم بفرستد.وکیل بود که من از او خواستم پتوی گوشی این آقای 

آنرا باز کردم. واقعا وکالت نامه ی محضری بود  پاکت را از عمو گرفتم و سریع "
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داشت، دلم آشوب شد. توی پاکت یک تکه کاغذ به همراه که امضای سهراب را 

کوچک هم بود که روی آن نوشته شده بود: سبحانی های عزیزم، ممنون بابت 

 همانطور که من عاشقانه به یادتان می مانم.  ،تمام این سال ها. مرا فراموش نکنید

همین... با وحشت و ناامیدی به عمو نگاه کردم و گفتم: عاشقانه به یادمان می  "

ماند؟ همین؟ عمو سهراب کجا رفته که حتی برای بردن مدارکش برگه ی وکالت 

می فرستد؟ چه اتفاقی بین ما افتاد که سهراب را تا به این حد رنجانده است؟ 

ر و درمانده تر از من روی پله عمو کالفه ت "؟ را فرستاده است واقعا فقط همین

زیر لب گفت: کسی که از سهراب ی سهراب راه داشت نشست و  هایی که به خانه

وکالت داشت گفت که هر ماه مبلغ کمک برای پرداخت بدهی فربد را خودش به 

 اینجا می آورد. 

م. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: ی خواست از شدت بیچارگی فریاد بزندلم م "

 "مده باشد... آبالیی سرش می ترسم نپرسیدید که سهراب کجاست؟ شما از او 

عمو با دلخوری نگاهم کرد و گفت: هنوز اینقدر پیر و خرفت نشده ام که فراموش 

هرقدر که جویا  پیچ کنم اما خیلی دهانش محکم بود.کنم آن مردک را سوال 
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کردم  او فقط می گفت من در جریان نیستم. پرستش هیچ وقت فکر نمی ،شدم

تمام  "ناپدید کند. با جواب منفیت سهراب اینقدر عاشق تو باشد که خودش را 

تنم از این حرف عمو لرزید و کنارش روی پله ها نشستم. سرم را روی زانوانم 

گذاشتم و گفت: سهراب از کی عاشق من شد؟ چرا من نفهمیدم؟ اگر واقعا عاشقم 

عمو دستی به  "؟ چرا اینطوری رفت؟ فرصت توضیح به من ندادبود چرا نماند و 

اگر می ماند و فرصت می داد تو انتخابش می کردی؟ بین او سرم کشید و گفت: 

بدون لحظه ای درنگ گفتم: چرا باید یک  "و کیارش کدام را انتخاب می کردی؟ 

باید می ماند و می  فرق دارد؟نفر را انتخاب کنم وقتی جایگاه این دو نفر با هم 

من چقدر دلتنگ او می شوم، هرچند که نمی خواهم به عنوان یک فهمید که 

. می توانست خانواده ام استعشق به او نگاه کنم اما او بعد از شما... عزیزترین فرد 

عمو گفت: نشدنی  " بماند و اجازه بدهد هرکدام زندگی خودمان را داشته باشیم.

اند و عالقه ات را به پرستش. چگونه وقتی عاشقانه دوستت دارد کنارت بم است

گشت سهراب ناامید شدند. بدون سهراب تمام امیدهایم به باز "دیگری تماشا کند؟ 

ستم نخیلی دلتنگ بودم. کالفه و پر از بغض سرم را بلند کردم و گفتم: اگر می دا
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که سهراب را از دست می دهم هیچوقت درگیر کیارش نمی شدم. هیچوقت اجازه 

 " !بودکیارش اسیرم کند. این کار که شدنی بیت های و جذا م حرف هاادنمی د

عزیزدردانه. عشق  گفت: نه این کار هم شدنی نبود و هنوز پر از ناراحتی بودعمو 

لشکر کشی وارد زندگیت جنگ و که اجازه نمی گیرد، کیارش سرمد با یک دنیا 

 درحالیکه .دناو فریاد می زن هبنسبت  حاال چشمانت از حس و حالی عجیب ، اماشد

، نتوانست اینگونه قلب تو با محبت در کنارمان بودسهراب بیچاره که اینهمه سال 

را بلرزاند. عشق اجازه نمی گیرد و حرمت و دوستی سرش نمی شود. پس خودت 

 نفع همه ی ما باشد. به اجازه بده سهراب از تو بگذرد شاید این  ،را سرزنش نکن

مهربانم قلبم را به درد می آورد. باالخره من  گذشتن و عبور از سهراب با وفا و "

هم بغضم را رها کردم و اجازه دادم اشک هایم پشت سر مسافر عزیزم ببارند. من 

و عمو جاوید خیره به در باز مانده ی خانه ی سهراب نشسته بودیم و هر یک از 

اب غم دوری او به طریقی سوگوار بودیم. به عمو گفتم: می توانم پیام صوتی سهر

آورد و پیام را پیدا کرد.  تلفنش را بیرونعمو از توی جیب پیراهنش  "را بشنوم؟ 

گوشی را از او گرفتم و گفتم: این پیام را سهراب برایتان فرستاده است؟ یعنی این 
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عمو باز هم دستی به چشمانش کشید و آهسته گفت:  "شماره ی سهراب است؟ 

ردن مدارک سهراب آمده بود. سهراب این شماره ی همان کسی است که برای بنه 

 خودش را کامال از دسترس ما خارج کرده است.  ی من، بیچاره عزیز و

پیام را با صدای بلند پخش کردم، صدای خندان سهراب قلبم را فشرد و گفت:  "

لطفا به  .خدمت نرسیدمبوسی  آقای دکتر نازنیم ببخشید که خودم برای دست

وستم است اعتماد کنید و مدارک مرا به او بدهید. وکالت نامه ای که در دست د

بابت تمام این سال ها ممنونم. من هر روز و هر لحظه در هوای شما نفس می 

کشم، شما مراد من هستید عمو جاوید عزیز. مراقب خودتان و... پرستش باشید. 

رل همین... این پیام های کوتاه سهراب دیوانه ام می کرد. دیگر توانی برای کنت "

نداشتم. مثل بچه های سر راه مانده با صدای بلند گریه می کردم.  نالهاشک و 

رفتن او مثل رفتن پدر و مادرم دردناک بود. اما آنها حتی مثل سهراب برایم یک 

 .تا در مواقع دلتنگی به آن گوش بدهم نگذاشتندهم خط نامه و یک پیام کوتاه 

سهراب حقیقت داشت و کمرم زیر بار  وزنم را به شانه ی عمو تکیه دادم. رفتن 

این غم خم می شد. سهراب رفیق یکی دو روزه ی اخیر نبود. دوستی ما ده سال 



فالوده زغال اخته   فصل سیزدهم                                                                                                                     

903 
 

دوام آورده بود، پس حاال چه بالیی سرمان آمده بود که او اینقدر راحت از من جدا 

یخت اما شد و رفت؟ عمو با اینکه خیلی بیشتر از من غمگین بود و اشک می ر

و گفت: سهراب فقط دوست تو نبود، او برای من درست  مرا آرام کند سعی می کرد

به اندازه ی تو با ارزش بود... او را مثل بچه ی خودم دوست داشتم. چرا شما جوان 

دیر یادتان میافتد که باید به  ؟ چرابه وقتش بزنید حرف هایتان را ها نمی توانید

  خواسته های قلب تان هم گوش بدهید؟

گلویم را به درد می آورد و گفتم: چرا وقتی دوستش آمد به من خبر بغض  "

عمو کالفه بود و  "؟ سمندادید تا زودتر برگردم؟ چرا او را نگه نداشتید تا من بر

گفت: نتوانستم... دوستش مثل یک وکیل رسمی آمد، وکالت نامه را نشان داد و 

ساعتش نگاه می کرد مدارک پیام صوتی را برایم فرستاد، بعد در حالیکه دائم به 

را گرفت و رفت. من کامال گیج و ماتم زده بودم و نمی توانستم باور کنم سهراب 

؟ من که ه استقهر کرد هم عزیز ما اینقدر جدی رفته باشد. چرا سهراب با من

پس چرا سهراب از من هم دست کشید و  ،توی تصمیمات تو دخالت نمی کنم

 رفت؟ 
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غوشش بیرون آمدم و سرش را برای عمو می سوخت. از آدلم بیشتر از خودم  "

ل کردم و گفتم: عمو جاوید بی گناه من، تازه االن درک می کنی که محکم بغ

 چون بچه ها ،خداوند با بچه ندادن به تو و زن عمو چه لطفی در حقت کرده است

شان فکر می خودشان و شکست های قلب و روح  بهوقتی بزرگ می شوند فقط 

غصه نخور عزیزم، بی معرفتی سهراب را به پای من بنویس. چون من باعث کنند. 

 شدم که او اینگونه برود. 

و گفت: راستی بین تو عمو خیلی بی حوصله شده بود. از آغوش من بیرون آمد  "

باز سرم را  "و کیارش سرمد چه اتفاقاتی افتاد که سهراب را اینگونه فراری داد؟ 

گاهم را به عمو دوختم. اما مثل اینکه نام کیارش مرا از روی زانوانم گذاشتم و ن

این دنیا با خودش به خانه ی کیارش و مقابل عکس سیاه و سفید خنده های 

می که رویایی برد. با خودم زمزمه کردم: کیارش سرمد... دلنواز ترین ملودی است 

و بی کوک را توانم با ویولنم بنوازم. امروز سر چهارراه ایستادم و ویولنی خراب 

نواختم. می دانی در میان ملودی ها به چه نتیجه ای رسیدم عمو جاوید؟ به این 

نتیجه که باید بگذارم کیارش سرمد مثل یک ملودی آرام و رویایی وارد زندگیم 
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شود و مرا با خود به ناکجا آباد ببرد. دیگر دلم نمی خواهد از چیزی بترسم چون 

د نمی بینم. با اینکه کارها و رفتارش مرا می ترسان زیباترین خوابم را در بیداری

اما نمی توانم دوستش نداشته باشم. او بیش از حد تشنه ی محبت است و من 

صدای عمو مرا از فکر کیارش بیرون آورد  "نمی توانم محبتم را از او دریغ کنم. 

که اینگونه خودش را ناپدید کند. من تا به امروز  شتو گفت: پس سهراب حق دا

 این حس و حال تو را ندیده بودم. عاشق شده ای پرستش؟ 

کنم. هیچوقت نتوی چشم های عمو نگاه  صورتم را بین زانوانم پنهان کردم تا "

از عمو به خاطر احساساتم خجالت نکشیده بودم. شاید چون هیچ  اندازهبه این 

ی کیارش جدی و با عالقه به او معرفی نکرده بودم. نفس عمیقی  مردی را به اندازه

رسیده  القهاز ع یاکشیدم و گفتم: هنوز با عشق فاصله دارم. فعال فقط به مرحله 

اولیه نام دارند و مخصوص دختر بچه های چهارده ساله  هیجانات قلبی ام که

اهم با داشتن کیارش ... اما اگر سهراب برگردد دیگر به او نمی گویم که می خواست

... چون کیارش را .برای همگی مان زندگی زیبا و رویایی بسازم ،و مال و اموال او

با تمام محبت دنیا به روی سهراب لبخند می  !بیش از این حرف ها دوست دارم
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زنم و می گویم کیارش خیلی برایم با ارزش است و من می خواهم شانسم را فقط 

صدای عمو  "نمی خواهم به کسی جز کیارش فکر کنم.  با او امتحان کنم و فعال

کیارش چه برتری ویژه باقی نمانده است.  یشقارا شنیدم که گفت: پس راهی تا ع

 ای دارد که فعال نمی خواهی به کسی جز او فکر کنی؟ 

نمی دانستم به عمو چه جوابی بدهم. نباید از کیارش به او می گفتم؟ اگر به  "

تارهای ضد و نقیض کیارش اجازه نمی داد که با او بمانم چاره خاطر نگرانی از رف

ای به جز اطاعت نداشتم. اما عموجاویدم هیچوقت بی منطق و سختگیر نبود. من 

همیشه تمام رازهای زندگیم را به او می گفتم. عمو سرم را از روی زانوانم بلند 

خواهی صحبت کرد و با لبخندی مهربان گفت: سکوتت طوالنی شد پرستش. نمی 

کنی؟ ما خیلی وقت است که با هم حرف نزده ایم. از کی اینقدر عاشق کیارش 

شده ای که نمی خواهی به کسی جز او فکر کنی؟ کیارش کی به تو ابراز عالقه 

سواالت  "کرده است؟ تو درست متوجه شده ای؟ شاید بازهم اشتباه کرده ای؟ 

و گفتم: نه فکر نکنم در مورد کیارش عمو مرا هم دچار تردید کرد، کمی فکر کردم 

هم اشتباه کرده باشم. او مثل فربد پیچیده صحبت نمی کند، کیارش خیلی 
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جسورانه و بدون تردید می گوید که دوستم دارد و نمی خواهد که تنهایش بگذارم. 

عمو لبخندی پررنگ  "ویژگی برتر او همین واضح و روشن صحبت کردن اوست. 

نی کیارش واقعا جسارت عالقه مند شدن به تو را دارد؟ به تر زد و گفت: پس یع

عمو با سوالهایش گیجم  "نظرت او بازهم برای نابودی فربد نقشه نکشیده است؟  

شناسم. بم را بهتر اتمی کرد. اما من به این سوالها احتیاج داشتم تا خودم و احساس

ز روی نقشه و کینه فکرم درگیر شده بود و گفتم: حتی اگر تمام کارهای کیارش ا

باز بودن در کنار او به قدری زیباست که دلم می خواهد جزیی از این نقشه  ،دنباش

لبخند شاداب و مهربان عمو در میان اینهمه غم و اندوه آرامم کرد و بدون  "باشم. 

اسیرش باز من ترس ادامه دادم و گفتم: حتی اگر برایم نقشه کشیده باشد هم... 

تمام بدخلقی هایش باز با کوچکترین حرف پر محبتی که بر  ا. حتی بمی شوم

خیلی راحت فکر و ذهنم را درگیر خودش می کند. کیارش تنها  ،زبان می آورد

کسی است که دلش نمی خواهد من تنهایش بگذارم. حس می کنم حالش خوب 

او  از پیشروی با . با اینکهتنها بماندبیشتر از این  من هم دوست ندارم او نیست و

اما  ،یندمی بیکی از ما دو نفر آسیب دیگر حتما  چند وقتمی ترسم و می دانم 
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او واقعا آدم سرد و بی روحی است و خیلی هرچند که باز نمی توانم از او بگذرم. 

به نظرم  !د اما... نمی توانم او را نخواهمراحت می تواند قلب اطرافیانش را بشکن

حرکاتش  حرف ها و از تمام .دنیاست دوست داشتنی ترین و خاص ترین مرد

خیلی از کودکی خوشم میآید. دلم می خواهد فعال کنار او بمانم و کمکش کنم. او 

دوست دارم به او ثابت کنم که تنها نیست و نباید از چیزی  زجر کشیده و من

 بترسد. 

گفت: اینهمه محبت و مهربانی را چه کسی لبخند عمو تبدیل به خنده شد و  "

یاد داده است عزیزدردانه؟ خدایا شکرت، خدایا ممنونم که خودت راه را  به تو

 وبا صدای بلند می خندید. آرام شانه اش را تکان دادم و گفتم: عم "نشانم دادی. 

او خیلی خوشحال  "بالیی سرت آمده است؟ حالت خوب است؟ چرا می خندی؟ 

ا یکبار دیگر به چشم گفت: باید این کیارش سرمد معروف و خواستنی ات ر بود و

دقیق و خریدار ببینم. باید هرچه زودتر او را به اینجا دعوت کنم تا بتوانم اینبار 

اما  ،یستن عادیلحاظ روحی واقعا آدم  او ازبا او صحبت کنم. با اینکه  موشکافانه

نمی توانم از او بابت درگیر کردن تو به خودش سپاسگذار نباشم. به قدری توی 
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فشارهای روحی و روانی داشتی که فکر می کردم با شنیدن خبری  این چند وقت

 .از دستم می روی ، خیلی زودکه می خواهم به تو بگویم

سعی با خوشحالی کامل سرم را توی بغلش گرفت و موهایم را به هم ریخت.  " 

. بازهم تر بغل کردکردم سرم را از توی بغل او بیرون بکشم اما او سرم را محکم 

؟ نگو که چه خبری می خواهی بدهیپرسیدم: چه خبر شده است عمو؟  بهت زده

او با صدای بلند قهقهه زد و گفت: نه  "ترشیدگی من، تو را هم ترسانده است. 

عزیزدردانه، تو اگر صدسال دیگر هم ترشیده بمانی من نمی ترسم، اتفاقا آرزویی 

رفته بود، با حرص هنوز سرم را محکم توی بغلش گ "جز ترشیدگی تو ندارم. به 

کردن است؟ نمی توانستی بگویی که  محبتگفتم: عمو جاوید این چه طرز ابراز 

 تو اصال ترشیده نیستی عزیزدردانه؟ واقعا که ناامیدم کردی. 

باالخره سرم را از توی بغلش بیرون کشیدم و با تاسف نگاهش کردم، او خیلی  "

اش را بگیرد و گفت: عصبانی شاد و سرخوش شده بود. نمی توانست جلوی شادی 

چند وقت از دلهره ی صحبت کردن با تو خواب به چشم این نباش بچه جان، من 

هایم نیامده است. امروز هم که با رفتن سهراب دنیا روی سرم خراب شد و خیال 
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می کردم که تو بدون سهراب به هیچ عنوان طاقت اینجا ماندن را نداری... خدایا 

 "سر راه این بچه گذاشتی تا کمی خیال من راحت شود.  ممنونم که کیارش را

باورم نمی شد که او به خاطر کیارش از خدا ممنون باشد. فکر می کردم به قدری 

لحظه ی اول مجبورم می کند این  هماناز دیوانگی های کیارش می ترسد که 

وید؟ . با تعجب گفتم: چه خبر شده عمو جابه پایان برسانمرابطه را شروع نکرده 

راضی شده ای؟ مدتی است  هم چه اتفاق بدی افتاده که تو حتی به بودن کیارش

که مثل همیشه نیستی اما من به قدری سرم شلوغ شده که وقت نکردم بپرسم 

خنده از لبانش پرکشید، جدی و نگران گفت: باید  "چه اتفاقی برایت افتاده است. 

که سهراب قهر  شبی. همان یک خبر عجیب را چند وقت قبل به تو می دادم..

تعجبم صد برابر شد و تقریبا  "مادرت تماس گرفته بود.  ...کرد و از این خانه رفت

با فریاد گفتم: مادر من تماس گرفته بود؟ واقعا راست می گویی عمو؟ چه طور 

عمو با دلهره نگاهم می کرد و به سختی  "این وقت سال یادی از من کرده است؟ 

محض اینکه سن شان باال می رود بیشتر به کارهای اشتباهی که گفت: آدم ها به 

در گذشته انجام داده اند، فکر می کنند. به گمانم مادرت هم باالخره غربت زده 
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چون بعد از اینهمه سال خیلی دلتنگ تو بود و دائم حالت را می  ،شده است

 پرسید. 

سالها بود که عمو جاوید اصال توی شرایطی نبودم که بخواهم به مادرم فکر کنم،  "

و خانه اش برایم تنها نقطه ی امن جهان شده بود و به مرور مادر و پدر بیولوژیکی 

ام را فراموش کرده بودم و دیگر ذوقی بابت شنیدن صدایشان نداشتم. بی خیال 

و یادت رفته که با هم قرار گفتم: من که دلم نمی خواهد در مورد آنها بشنوم. عم

در مورد آنها صحبت نکنیم؟ آنها حتی روز تولد مرا هم به یاد نمی م دیگر گذاشتی

کشید و گفت:  غمگینیعمو نفس  "آورند، حاال چرا باید دلتنگ من بشنوند؟ 

می گفت با پدرت به این  کن که مادرت خیلی عوض شده بود. او باورپرستش 

رستادند و تو را مه می فنتیجه رسیده اند که باید زودتر از این ها برای تو دعوت نا

 هم پس باالخره آنها با هم سر یک موضوع به تفاهم رسیده اند که آن می بردند.

  .گرفتن تو از من است

هر لحظه بیشتر حالش گرفته می شد، سرش تقریبا روی سینه اش افتاده بود  "

و زیر لب گفت: امیدوارم خدا این سنگدلی مرا ببخشد که اینهمه وقت به تو نگفتم 
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ز بدهی هایت تماس گرفته است. می ترسیدم حرفی بزنم و تو برای فرار ا مادرت

رفتن غم از این مملکت بروی و من... از  و غم رفتن دوستانت، تصمیم بگیری که

تو دق کنم و بمیرم. وقتی امروز گفتی که از کیارش خوشت آمده با اینکه تنها 

 رش خیلی خوشحال شدم. ، اما از وجود کیااستانتخابم به عنوان داماد سهراب 

ش قلبم را برایش پر از عشق کرد، خندیدم و گفتم: انه اافکار ساده و معصوم "

باز تو تنها دلیل من برای ماندن توی این  ،حتی اگر از تمام زندگیم ناامید شوم

مثل  "مملکت هستی. من به غیر از تو به هیچ بهانه ای برای ماندن احتیاج ندارم. 

ش برق زدند. با تمام عشقی که نیلی خوشش آمد چون چشمااینکه از حرفم خ

توی وجودش بود نگاهم کرد و گفت: می ترسیدم اینقدر بزرگ شده باشی که 

از برایش  قلبم "باشی.  برای ماندن به دلیلی غیر از عموی پیرت احتیاج داشته

از  تر ارزشمند ند و گفتم: هیچ بهانه ای برایم. بغض گلویم را سوزاعشق ذوب شد

. عشق اول و آخر من، تو هستی. یادت رفته است که خان مهربانم تو نیست جاوید

هر لحظه و هر ثانیه تو را عبادت من به غیر از تو هیچ پدر و مادری ندارم؟ من 

اجازه نمی دهم پدر و مادری که رهایم کرده اند، بعد از هرگز . می کنم عزیزدلم
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جاوید خان اگر تو نبودی چه  .بشکنندرا م «ژان والژان » * قلب  اینهمه سال

دلم می خواست به خاطر او با  " می داد؟مرا از یتیمی و بیچارگی نجات  کسی

تو تنها انتخاب من هستی ادامه دادم: تو تمام دارایی من هستی.  تمام دنیا بجنگم و

و از توی کیفم تلفن همراهم را بیرون آوردم  "عمرم تنهایت نمی گذارم. آخر تا و 

با مادرم تماس تصویری گرفتم. دیگر برایم مهم نبود که ساعت چهار بعد ازظهر 

که از ما عقب توی ایالت آریزونای آمریکا با اختالف زمانی ده ساعت  ،به وقت ما

آرامش مادرم  است ممکن فکر نکردم کهبار . برای اولین چه ساعتی استتر بودند، 

هوا نیمه ار خیلی سریع تماسم را جواب داد. را به هم بزنم. مادرم هم برای اولین ب

روشن بود، وقتی نوجوان بودم تابستانها ساعت اتاقم را با ساعت آمریکا تنظیم می 

ی سعی می کردم ساعت بدنم را هم در طی تابستان با ساعت دلکردم و با ساده 

تا اگر مادر و پدرم به یادم افتادند و مرا با خودشان بردند به  آمریکا تنظیم کنم

... خوب می !آنها هرگز به یاد من نیافتادند اماساعت آمریکا عادت داشته باشم. 

بیرون از خانه و با لباس ورزشی  مادرم دانستم که آنجا ساعت شش صبح است،

 مشغول دویدن بود. 
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همیشه تملق او را بگویم که چهره  بدون سالم و علیک و حتی بدون آنکه مثل

اش نه تنها پیر نشده بلکه هر روز جوان تر از قبل می شود گفتم: خانم عزیز از 

این به بعد به هیچ عنوان با خانه ی عموجاویدم تماس نگیر. من از تو و همسر 

سابقت نه دعوت نامه می خواهم و نه دلم می خواهد از عمویم جدا بشوم و پیش 

جدیدت باشد و اصال بچه های مثل همیشه تمام توجهت فقط معطوف  شما بیایم.

. من خیلی وقت است که مادری مثل تو را فراموش کرده ام. مادر به من فکر نکن

از یاد بُرده بودی، مرا خیلی راحت  به امروزمن زن عمو ماهرخم بود... تو هم که تا 

 پس از حاال به بعد هم به هیچ عنوان دلتنگ من نباش. 

، مات و مبهوت و نفس زنان نگاهم می کرد و به ایستاده بود و نمی دویدمادرم  "

چرا اینطوری صحبت می کنی؟ تو که همیشه خیلی به یاد ما بودی. سختی گفت: 

درست می گفت، من در تمام طول زندگیم  "حاال چه بالیی سرت آمده است؟ 

دلتنگش بودم و توی تمام تماسهایم به او می گفتم که بی نهایت منتظر دیدارشان 

وظیفه با آنها صحبت تکلیف و فقط به عنوان رفع  از یک جایی به بعدما هستم. ا

امروز تا اینکه  بعد از تولدم هم که اصال با آنها تماس نگرفته بودم . امسالمی کردم



فالوده زغال اخته   فصل سیزدهم                                                                                                                     

915 
 

تمام عقده های کودکی و نوجوانی ام سرباز کرده بودند و با دیدن نگرانی عمو 

. چه سالهایی که خودم را مجبور کرده کامال از مادر بیولوژیکی ام متنفر شده بودم

بودم آنها را ببخشم، حتی چند بار از آنها خواسته بودم که مرا هم دوست داشته 

نها اصال صدایم را نمی شنیدند. ند، اما آباش

د کنار آنها باشم. سر هم اصال دلم نخواهدرسیده بود که من  روزی فراحاال باالخره 

م و گفتم: فراموشت کرده ام خانم عزیز. به همین و بی احساس به او چشم دوخت

به امید دیدن تو و همسر خاطر نمی توانم بهتر از این صحبت کنم. اینهمه سال 

سابقت سعی می کردم خودم را مجبور کنم که به یادتان باشم. اما امسال که حتی 

ه که اگر من ب فهماندیدبه من با سماجت تولد سی سالگیم را فراموش کردید و 

را این سر دنیا تنها  هایتان بچه ی ازیادتان نباشم شما اصال یادتان نمی آید که یک

گذاشته اید، هر دو نفرتان را از ذهنم پاک کردم. شما هم همین کار را بکنید. 

یادی  ، به هیچ عنواننکنید و بعد از اینهمه سال و آدم خودتان را مسخره ی عالم

و گفت: باور کن این سالها شرایط نش بند آمد از شدت تعجب زبا ". من نکنیداز 

سری با تاسف  "اصال خوب نبود، ما خیال مان از جانب تو راحت بود. من و پدرت 
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برایش تکان دادم و گفتم: پس بازهم خیالتان راحت باشد، حال من کنار عمو 

که همیشه تو  او دستپاچه شد و گفت: " .به زندگی تان برسید .جاویدم خوب است

  !ت داشتی پیش ما باشی و از امکانات اینجا استفاده کنیدوس

بودم، عمو چطور خیال می کرد که پیری  از او متنفربی نهایت برای اولین بار  "

ش انداخته است؟ مادر من هرگز اتبه سراغ مادرم آمده است و او را به یاد اشتباه

او فقط به فکر به تنها گذاشتن من به عنوان یک جرم وحشتناک نگاه نمی کرد، 

زندگی خودش بود و این بیشتر عصبانیم می کرد، دوست داشتم در همین لحظه 

به جای اینکه از او . خط بزنمجلوی چشمانش اسمش را از توی شناسنامه ام 

عصبانی باشم خیلی برایش متاسف بودم. کدام مادری به اندازه ی او بی وجدان 

را سر راه می گذاشتند. تمام نفرتم  فرزندشانچه فرقی با کسانی داشت که  او بود؟

گفتم: خیلی وقت است که دوست ندارم باز تو و همسر  را توی چشمانم ریختم و

امکانات آنجا احتیاج داشتم که یک دختر بچه در ضمن وقتی به سابقت را ببینم، 

 اصال می دانی؟ دردم می خوردچه ی کوچک بودم. االن دیگر امکانات آمریکا به 

سی سالم می دانی که درسم تمام شده است؟ من امسال من چند سالم است؟  که
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تغییر جدیدی را ندارم، حوصله ی درس دیگر حوصله ی پذیرفتن هیچ  شده است،

من همین جا کنار عمو جاویدم حالم خوب است. پس  خواندن مجدد را ندارم.

 نزن.  خواهش می کنم از این به بعد آرامش من و عمو جاویدم را به هم

همانطور که ناگهانی به او زنگ زده بودم، بزند اما من  یخواست حرف دیگر "

تماس را قطع کردم. عمو  بدون آنکه دوست داشته باشم بازهم صدایش را بشنوم،

نگاهم می کرد. چند دقیقه ای گذشت تا اینکه عمو گفت:  غم و محبت با دنیایی

دوباره چشم  "مریکا نا امید کردی. پرستش تو تمام امیدهایت را برای رفتن به آ

هایش خندان شده بودند و ... شادی او تمام دنیای من بود. هیچ جای دنیا بدون 

، روی موهای جوگندمی اش را بوسیدمعمو قشنگ نبود...حتی آمریکا. آهسته 

 : خواندمآغوشش بازهم مثل بچگی هایم آرامم کرد و 

زیسته ام، دوست می دارم... تورا تو را به جای همه ی روزگارانی که نمی 

... حتی اگر به جای همه ی کسانی که دوست نمی دارم، دوست می دارم

بدون تو هیچ جا نمی باز من  ،توی تمام ایاالت آمریکا به من اقامت دائم هم بدهند

کسی را ندارم. پدر و مادرم هم اگر به  تونازنینم. من که به جز  خان روم جاوید
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که بچه ی بیچاره و در به درشان را بیشتر از بیست سال تنها نمی  درد بخور بودند

گذاشتند. خواهش می کنم از این به بعد بابت هیچ کدام از تصمیمات خودخواهانه 

ی پدر و مادر من، غمگین نشو... آنها فقط به فکر کارگری بی مزد و مواجب برای 

که سی سالم شد تازه  دوران پیری شان هستند تا از آنها نگهداری کند. امسال

فهمیده ام که دیگر توی این خاک ریشه دوانده ام و از هر تغییر جغرافیایی محل 

زندگیم می ترسم. من به سنی رسیده ام که دوست دارم توی همین آرامشی که 

دوست ندارم  نداشته باشم.کوچکترین تغییری  و برایم ساخته ای ادامه بدهم وت

داشته باشم عمو جاوید. من هرگز تو را به حال خودت به جز تو خانواده ی دیگری 

تنها نمی گذارم و حتی رویای زندگی راحت توی آمریکا هم نمی تواند مرا از تو 

جدا کند. پس از این به بعد نمی خواهم ببینم که غمگین نشسته ای و به حرف 

احتمال برآورده شدن  "پدر و مادرم فکر می کنی. ی ها و وعده های مسخره 

اخیرا به این نتیجه م، دیگر صفر درصد نبودند. ولی آرزوهایی که روز تولدم داشت

از همان شرایط گذشته بیشتر راضی هستم  ،رسمرسیده ام که وقتی به آرزوهایم می

و انگیزه ای برای بلند کردن دستم و چیدن آرزوهایم را ندارم. رفتن از این مملکت 
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محال ترین کاری است که بخواهم و یا بدون عموجاوید برایم ناممکن ترین و 

 بتوانم انجام بدهم. 

داشتم که به هیچ عنوان  جدیدتازگی ها به غیر از عمو یک دنیا درگیری فکری 

نمی توانستم جایی بروم. خودم را گرفتار چهارصد میلیون بدهی کرده بودم، نمی 

ضیح رفته سهراب بی حرف و تو ذارم.توانستم و نمی خواستم کیارش را تنها بگ

بود و مرا در الیه ای از عذاب وجدان تنها گذاشته بود. شیرین و ماهور و آدم دزدی 

مان برایم خیلی از مادر و پدرم مهمتر بودند. عمو نفس راحتی کشید و گفت: 

ممنونم که اینقدر مهربان بزرگ شده ای. ممنونم که یک سر سوزن هم شبیه پدر 

گفتم: چرا باید شبیه پدر  ایم را باال انداختم وبی خیال شانه ه "و مادرت نیستی. 

باشم که اصال در تربیت من نقشی نداشته اند؟ اخالقیات من شبیه کسانی و مادری 

شده که بزرگم کرده اند و پا به پای من جلو آمده اند. ما توی روزگاری زندگی می 

اکثر زوج  یند زاد و ولد شده است،لوژیکی جزیی از فرآکنیم که داشتن مادر بیو

من  رای داشتن فرزند استفاده می کنند.های نابارور از گزینه ی مادر بیولوژیکی ب

خیلی وقت است که به این نتیجه رسیده ام شما و زن عمو، مادر و پدری هستید 
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تولدم همیشه در کنارم از بعد  ، اماکه فقط در دوران جنینی من حضور نداشته اید

چون من شرّ آنها را از  ،و مرد غریبه بیرون بیاییم بوده اید. بیا از فکر این زن

سرمان کم کردم جاوید خان مهربانم، حاال فقط باید به رفتن سهراب عزیزمان فکر 

عمو به خانه ی  "کنیم. بدون سهراب این خانه خیلی سوت و کور شده است. 

سهراب نگاه کرد و گفت: بدون سهراب چه کسی سکوت این خانه را بشکند؟ چه 

کسی ما را بخنداند و دلمان را شاد کند؟ من دیگر حتی برای آشپزی کردن هم 

مثل همیشه توی سختی ها به عمو تکیه دادم و گفتم: خیلی  "انگیزه ای ندارم. 

ر از هفت سال است که اینجا زندگی می یم. او بیشتبودبه سهراب عادت کرده 

عمو دستانش را دورم حلقه کرد و گفت: رفیقی که بیشتر از هفت سال با  "کند. 

ما توی یک خانه زندگی می کرد دیگر رفیق به حساب نمی آید، هم خون ما شده 

است. حیف که دیر به یاد راز دلش افتاد. ای کاش حداقل قبل از آشنایی با کیارش، 

 "ی سهراب را می شنیدی. در آنصورت شاید سهراب را رد نمی کردی. حرف ها

ی آغوشش به امنیت و گرمای آغوش عموبازهم حتی اگر پدرم تنهایم نگذاشته بود 

نبود، من توی این آغوش بزرگ شده بودم و خیلی دوستش داشتم. با اینکه  من
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بی خطر بود و  از رفتن سهراب غمگین بودم اما آغوش عمو برایم مثل گهواره ای

 ،می توانستم در این آغوش از تمام مصیبت هایی که از صبح تحمل کرده بودم

فرار کنم و ناخودآگاه وسط حیاطی که هنوز از سوز سرمای آخر زمستان سرد بود 

خوابم بگیرد. تمام اضطرابی که از صبح تحمل کرده بودم پرکشید و چشمانم پر 

گر سهراب تنها مرد روی زمین باشد، باز از خستگی شدند. زیر لب گفتم: حتی ا

او را انتخاب نخواهم کرد. چون بیش از اندازه برایم عزیز است که بخواهم توی 

به مردی روزمرگی های زندگی متاهلی فراموشش کنم. من سهراب را می پرستم، 

خوبی او توی دنیا وجود ندارد. اما برای زندگی متاهلی دلم کسی را می خواهد که 

یارش پر از... پر از ناشناخته هایی باشد که تا آخر عمر وقت نکنم آنها را مثل ک

 کشف کنم. 

انداخت و گفت: هنوز جوانی پرستش...  عمو کتش را در آورد و روی شانه ام "

کمی که سنت باالتر برود به دنبال کسی می گردی که مثل سهراب هر لحظه 

صاف و ساده کنارت بماند و شادی های دنیا را فقط به خاطر تو بخواهد. کمی که 

پا به سن بگذاری می فهمی که دلت نمی خواهد نگران ناشناخته های طرف 
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و خواب آلود گفتم: نه... حتی اگر نود سالم هم بشود باز خسته  "مقابلت باشی. 

نیای بدون سهراب فکر کنم اما دلم فقط کیارش را می خواهد. نمی توانم به د

  یم معنی پیدا می کند.رابکیارش عشق فقط در کنار 

عمو کمکم کرد تا از روی پله های خانه ی سهراب بلند شوم و گفت: امیدوارم  "

به خانه ستی باشد و برایمان پشیمانی به بار نیاورد. فعال بیا این عشق تصمیم در

 که مشخص است خسته ای و احتیاج به استراحت داری.  برویم
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 فصل چهاردهم

صدای  .پیدا نمی کردمکارم میز  های رویکاغذمیان شلوغی  را از تلفن همراهم

خودش را پنهان کرده ی در پی می آمد اما هرچه می گشتم، تلفنم پیامک های پ

می خواستم زودتر کارهایم را سرو سامان بدهم و برای  ،عجله داشتمخیلی  بود.

تماس  شپدر مجبور شده بود باشیرین . امروز مرخصی ساعتی بگیرمدیدن شیرین 

. بیشتر از این نمی توانست به بهانه ی سیاوش را دزدیده استو بگوید که  بگیرد

خواهد این ترس که پدر شیرین چه بالیی سر ما . دروغ بگوید ، به پدرشماموریت

 بیروناز زیر کاغذها را تلفن لعنتی  زیاد باالخره با تالشویرانم می کرد.  ،آورد

چه خبر شده که تعجب کردم و نگران شدم. دم، پنج پیام از کیارش داشتم. شیک

؟ من که توی شرکت بودم پس چرا پیام می استه اینهمه پیام فرستادکیارش 

 فرستاد؟ با عجله پیام ها را به ترتیب باز کردم:

پیام اول: کجایی دختر فالوده پاش؟ تا من سراغی از تو نگیرم، تو به یاد من 

 نمیافتی؟ 
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تر باشی  نامهربان چرا نمی فهمی که تو هر قدر شوی؟پیام دوم: چرا دلتنگم نمی 

 ...من بیشتر

پیام سوم: چرا من نمی توانم مثل تو بی تفاوت باشم؟ تو با من چه کرده ای دختر 

 فالوده پاش؟

از توی اتاق من بود. آنوقت می توانستم ساعت ها  وت کاش میزای پیام چهارم: 

 مانیتور دوربین ها بردارم. تویت نمی توانم چشم از تصویرنگاهت کنم. نزدیک 

ها  پیامصدای . پرستش... چرا وقتی ، دستت را بگیرمدلم می خواهد کنارم باشی

 همهتو این ؟را بر نمی داری و پیام هایم را نمی خوانی تلفن همراهت را می شنوی،

لعنتی ات را زودتر پیدا می کردی  تلفنبی تفاوتی را از کجا آورده ای؟ ای کاش 

 و مرا از این دلتنگی نجات می دادی. 

پشیمان  نمی خواهم دلتنگت باشم، یست جوابم را بدهی،اصال الزم ن پیام پنجم:

این مسخره بازی نمی کنم.  از این لحظه به بعد حتی تصویرت را هم نگاه شدم!

 . خداحافظ.ندن من نیستها در شأ



فالوده زغال اخته                                                                                                                 فصل چهاردهم  

925 
 
   

 می یبعد از ابراز عالقه هایش عصب بخندم، اما این رفتارش کهدلم می خواست  "

کردم بی  تالشهرقدر  .توی ذوقم می زد ،دادمی ن دفاعبه من فرصتی برای  شد و

وقتی می  برای اولین بار .توی قلبم غوغا به پا شد تفاوت باشم، طاقت نیاوردم.

؟ با او چه بود. تکلیف من آمدمی خوشم  ،دگفت که مرا از دوربین چک می کن

به دوربین نگاه  ؟مشتکارهایش را دوست دا قی هایش بازهمبد خل تمامبا چرا 

کردم و خندیدم. دلم می خواست بلند شوم و به دفترش بروم و از او بپرسم مگر 

م؟ من که هر هست تفاوتو بی  نامهربان یمن چه کار کرده ام که خیال می کن

 ؟به یادت نیستم پس چرا خیال می کنی مومی ش شیفته اتروز بیشتر از روز قبل 

آمد. باز هم کیارش  لفن همراهمت کباز صدای پیام نارنین من... مردک بداخالق

نکن، به من لبخند نزن، هرقدر بیشتر از  به من نگاهبود و من بی معطلی خواندم: 

ادامه نداشت. چرا حرف هایش را کامل نمی زد؟ به  ... "تو دور می مانم بیشتر... 

مثل دیوانه ها با  ،اتاق شلوغ بود و من در میان اینهمه شلوغی ،اطرافم نگاه کردم

زیر پوستم تزریق می بیشتر خوشی را خودم می خندیدم. کیارش سرمد هرلحظه 

نوشتم: با ماژیک مشکی  زیر دستم اغذ سفید. باز به دوربین نگاه کردم، روی ککرد
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به اطرافم نگاه کردم، هیچکس به من  "من منتظر ادامه ی جمله ات هستم. 

توجهی نداشت. کاغذ را به طرف دوربین گرفتم. سریع به تلفن همراهم چشم 

دم اما بازهم مانپنج دقیقه منتظر  ،مد. کاغذ را پایین آوردماما پیامی نیآ ،دوختم

قول بدهی دلم می خواست من هم به او پیام بدهم و بگویم که اگر  مد.جوابی نیآ

می خواستم  س و سردی باقی نمی ماند.تر ،دور نگاهم کنی هر لحظه و هر ثانیه از

 د. نشامن ب دنیایتمام  ه که چشمانشبرای او بنویسم کاری کرد

و را فراموش بدون اتا من زندگی  داز همین دوربین نگاهم کن فقط کافی بود او

 کنم. کاغذ را مچاله کردم و توی سطل زباله انداختم. 

تو هم بهتر با ماژیک مشکی نوشتم:  یکاغذ سپید دیگر درورد و دلم طاقت نیآ

خوشم  اخم های لعنتی ات هماز من حتی  چون ،یمن مهربان نباش است که با

خواستم این  نه. تردید داشتم که آیا کاغذ را به طرف دوربین بگیرم یا ". می آید

با  اله کنم و دور بیاندازم. نمی دانستم هنوز نگاهم می کند یا نه.چکاغذ را هم م

 مطمئن شدم که همهوقتی  ،و همکارانم را برانداز کردم متصمیمی دیوانه وار اطراف

بین گرفتم. بازهم پیامی از او سرگرم کار خودشان هستند، کاغذ را به طرف دور
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مد، ای کاش گوشی ام را پیدا نکرده بودم. ای کاش ثابت نمی کرد که به محض نیآ

ترسیدم، شاید به محض اینکه بیشتر از این  دوبارهجلب توجهم ناپدید می شود. 

که به این زودی  باشدشاید درست ن تنهایم بگذارد. ، خیلی راحتشومبدچارش 

توی همین مدت کوتاه، تم. به او بگویم دوستت دارم. این کاغذ را هم دور انداخ

تمام اوقاتم در کنار کیارش فوق العاده زیبا می گذشت. با اینکه کیارش اصال آدم 

ورده بود، ی یک شاخه گل کوچک برایم هدیه نیآرمانتیکی نبود و تا به حال حت

اما نفس کشیدن در کنار او بهترین احساسی بود که تا به امروز تجربه کرده بودم. 

 فریب کیارش را نخور. و شعاقل با ر دادم کهبه خودم هشدا

م چشم دوختم با جدیت به صفحه ی لپ تاپ. با کار گرم کردمم را سربه سختی  

تمام توانم را به نه کرده بود. متمرکز شود، اما شیطان در مغزم ال تا شاید فکرم

سخت  رهایی از فکر و خیال اوخرج دادم تا از رویای کیارش سرمد بیرون بیایم. اما 

  ترین کار دنیا بود.

عقلم می گفت اما احساسم می گفت که باید بیشتر برای داشتن او تالش کنم، 

سعی کردم بی قراری هایم را مهار که اشتباه نکنم و دست از خیالبافی بردارم. 
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شیرین تنها نگرانی امروزم بود و نمی خواستم کنم و به شیرین و سیاوش فکر کنم. 

کنم. یک هفته از آمدن شیرین و سیاوش به خانه ی کیارش  را از او پرت مفکر

نشده بود. به محض اینکه دست ایجاد می گذشت. هیچ تغییری در رفتار سیاوش 

ریخت.  از کوره در می رفت و همه چیز را بهم می، می خورد اوشیرین به تن 

طور به  ،کارشان به دعوایی وخیم رسید که اگر وساطت کیارش نبود ی همچندبار

به  خان عزیز ما، سیاوش خوشبختانهد. شمی  ختمبه کتک کاری  ماجرا حتم

، اوهای هولناک در برابر خشم حساب می برد و از کیارش اندازه ی من و دیگران 

او و شیرین را به محض اینکه کیارش د. حتی یکبار مکوتاه می آبی چون و چرا 

ه بارز ترسید به قدری !کردمعذرت خواهی  ی مظلومبچه هاپسردعوا کرد، مثل 

 د. را پنهان کن شکه کیارش نتوانست لبخند رضایت بود

د و بر می آماز پس تربیت یک لشکر بچه ی بی ادب تنهایی به  ،منکیارش ِ

در که را تی اوقاامتحانش را توی همین یک هفته به خوبی پس داده بود. تمام 

در نمی  هیچ صداییشیرین و سیاوش از  ،طبقه ی پایین و پیش ما می گذراند

 . دکرمی  را سوراخ مانمغز لج بازی های آنها ،اما به محض رفتن کیارش .آمد



فالوده زغال اخته                                                                                                                 فصل چهاردهم  

929 
 
   

داشتم و نام مزخرف این نگرانی هایم برای دلیل دیگر  تازگی ها به جز شیرین یک

ار به این هفته ماهور هر روز بعد از ک بود. تمام ماهور وفایی دیوانه ،نگرانی جدید

بهزاد لعنتی  با دکتر روزبه گرم می گرفت. بی نهایتکمک شیرین می رفت و... 

خودش را گم و گور کرده بود. دلم نمی خواست ببینم که عشق ده ساله که هم 

 نابود می شود. ی ماهور و بهزاد به همین راحتی 

ارش دوستانم بیشتر از بی قراری هایم برای کی کردن در مورد گرفتاری هایفکر 

  .آزار دهنده بود

چتر  مرا زیرنتوانستم زیاد به دوستانم فکر کنم، چون یاد کیارش هر لحظه بیشتر 

من توی این شرایط وخیم فقط عاشقی . می گرفت دشخوگرم و دوستداشتنی 

بد  اما از بخت می جنگیدم تا جذب کیارش نشوم، با خودم بیشترکم بود. هر روز 

سر چهار راه را  زیمااز وقتی که ویلون نو افسار همه چیز از دستم در رفته بود.

وقتی  اما نمی دانم چرا .دست به تمیزکاری خانه بزنم اجازه نمی داد که ،دیده بود

خودم دوست عادتی منع می کردند، بیشتر جذب آن می شدم. حاال یا کار و مرا از 

وسایلش سرک بکشم و عطرش را همه جا حس کنم. در واقع  در میان کهداشتم 
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خانم خانه اش باشم و دوران کودکی دوست داشتم، من  های مثل خاله بازی

حیف که شیرین و ماهور مسئولیت آشپزی برای همه  .بپزمبرایش غذاهای بدمزه 

کار کردن ی اهالی خانه را بر عهده گرفته بودند و من هر لحظه بیشتر حسرت 

. عشق برای من که آدم احساسی بودم بهترین هدیه کیارش را می خوردمبرای 

برایم  ،خیالی حبابحاال این  ،همیشه با من بود عاشق شدن آرزوی. ی خداوند بود

در  مطمئنم با ترکیدن این حباب سقوط سختی حیف کهد. بواز سرخوشی  پر

  ..با کار سرگرم کردم. . برای هزارمین بار خودم راانتظارم خواهد بود

باز شد و با صدایی عجیب و غریب مثل شکسته شدن در چوبی در اتاق سایت  

رشته ی افکار همه بریده شد و تمام سرها به طرف در برگشت. همه از جا پریدیم. 

وارد شد، او همیشه برای سرکشی می  مشغول باال زدن آستین هایش بود کیارش

 اجیر شده کتک کاریبرای شبیه کسانی وارد شد که  اما نمی دانم چرا امروز ،آمد

و  ؟ بازهم کتش را فراموش کرده بودبود دهعجیب شند. چرا او تازگی ها اینقدر ا

باید جذابیت او را در پیراهن مردانه ی سفید  عالوه بر شُک دیدن او، من بیچاره

کردم و وحشت  ،اتاق طراحی سایتهجوم او به از دیدن این تاب می آوردم.  هم
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دعوا و کتک کاری  ه قصددلم برای کسی که کیارش سرمد ب. بلند شدمناخودآگاه 

روبروی باالخره و  به طرف من می آمد اما او مستقیم با او آمده بود، می سوخت...

دیروز و دوروز قبلم را بررسی  هنم ناخودآگاه تمام حرکات امروز،ذ .متوقف شدمن 

اما هیچ موضوعی برای دعوا پیدا نمی کردم. این یک هفته همه  کرد، و پردازش

خیلی آرام نگاهم را به اطراف  چیز بین ما عالی بود. او به شدت نفس نفس می زد.

بلند  کیارش احترام به باید د کهتنسنمی داناتاق سایت چرخاندم، بقیه کارمندان 

، با دهانی تقریبا همه بین زمین و هوا .بنشینندو ترس تعجب  شدت شوند و یا از

چرخید و آمد روی صورت  دور اتاقبودند. نگاهم  شده تاکسیدرمینیمه باز 

 برای اولین بار با صدایی نسبتا بلند و ترسناککیارش نشست. او به طرفم خم شد و 

 بودی کجاست؟  رو به دوربین گرفتهگفت: کاغذی که 

روی کاغذ کردم که نکند حرف بدی  فقط به این فکر می ی اول چند لحظه "

که روزهای اولی  اصال مهربان نبود، شبیه ،دقیق به او نگاه کردم ...!مبودنوشته 

. خیلی آرام و کامال بی رحم دیده می شد ،گناه فالوده پاشی ام را نمی بخشید

زیر پایم بیرون آوردم. کاغذ  زباله یکاغذ را از توی سطل  ،وحشت زده خم شدم
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مچاله شده را به طرف او گرفتم. کمی عقب رفت، دست به سینه ایستاد و گفت: 

از شدت ترس تمام تنم خیس از عرق شد. باز به اطرافمان نگاه کردم،  "بازش کن. 

چهره  ویاینبار ت به ما چشم دوخته بودند. با سردرگمیهم بقیه ی کارمندان هنوز 

برای اولین بار کم آوردم  .به چشم می خورد برای من و تاسف غم امه یک دنیی ه

 بغض توی گلویم نشست.  ،توبیخم کند با این فضاحت و از اینکه او بخواهد

از شاید هم  است. مدهنیآخوشش  ،گرفتم ام را جلوی دوربین شاید از اینکه نوشته

فهمیدم چه خبر . نمی م ناراحت شده استگفت « لعنتی»  ،اینکه به اخم هایش

شروع به باز کردن خطوط مچاله با درماندگی اما فعال حال خوبی نداشتم.  ،شده

چون  امیدوارم که اشتباه غیرقابل جبرانی انجام نداده باشم،شده ی کاغذ کردم. 

  .مطاقت دعوا با او را ندار

یکی از بچه های سایت را از رفت  دیدم که ، در کمال ناباوریکاغذ کامال باز شد

روبروی من و پشت به بقیه  ،آوردخودش برای  صندلی او را وسرجایش بلند کرد 

بی حرکت مانده من کامال  " گاهش را به من دوخت و گفت: بنشین!نشست. ن

ا ترس به بقیه نگاه می کردم که صورت هایشان جایی برای تعجب فقط ب بودم و
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گفت: به کارتان رو به بقیه با غضب و برگرداند سرش را کیارش . بیشتر نداشت

مثل اینکه فیلمی را از حالت توقف به حرکت  "ادامه بدهید، اتفاقی نیافتاده است. 

دند، چون همه با سرعت سرجایشان نشستند و مشغول شدند. فقط من در آورتند 

بودم که مات ومبهوت به او نگاه می کردم. دندان هایش را روی هم فشرد و اینبار 

خودم بلند می شوم و  ...شینینسرجایت نآهسته گفت: اگر تا یک ثانیه ی دیگر 

بدون لحظه ای  .داد او باالخره مرا از ترس سکته می "به زور تو را می نشانم. 

مابین مان  لپ تاپتقریبا روی صندلیم افتادم. به محض نشستن صفحه ی  ،درنگ

امروز اصال نمی خواست آرام صحبت کند . را بست و مثل بازجوها به من خیره شد

 که برای تو نیست را دور میاندازی؟گفت: چرا کاغذی  و با همان صدای بلند

گفتم: به خدا این کاغذ برای نگاهم را به اطراف چرخاندم و به سختی وحشتزده  " 

ت فک و عضال ،درست مثل روزهای اولی که او را شناخته بودم "خودم است. 

من تنها مخاطب تو  !فقط به من نگاه کنگفت:  ند وصورتش کامال منقبض شد

اتاق بیرون می  توی این اتاق هستم. اگر یکبار دیگر به بقیه نگاه کنی، همه را از

 ؟نگاهت جایی به غیر از صورت من باشد دنمی خواهدلم  چرا نمی فهمی کهکنم. 
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برای ی مهم که روی آن مطلب یچرا کاغذحاال درست به سوالم گوش بده و بگو 

 ؟یختبی اجازه دور اندا را یمن نوشته بود

 عصبانیتاز خشم و به این خاطر تازگی ها . به طرف خودش چرخاندکاغذ را  " 

  .دستش بدهماز  دلم نمی خواست می ترسیدم که او

نمی توانستم پا به پای او عصبی دوستش داشتم و  از خودم ناراحت بودم که

ی تغییر رفتارم شده و او هم متوجه  شایدبرخورد کنم و جوابش را درست بدهم. 

شاید از قبل رد. ندا که وجود اما عشق یک هفته ای .م را برده استبلفهمیده که ق

  او را دوست داشتم...

پس چرا اینقدر ناگهانی و عجیب دلم  .قبال فقط دشمن قسم خورده ام بودنه 

رود و پشت می  ،بفهمد عاشقش شده ام اگر اومطمئنم که ؟ فتبرایش ضعف می ر

 کند. می نگاه نهم سرش را 

باالخره آرام و  " نگه دارم. این کاغذ راباید که به سختی گفتم: نمی دانستم که... 

سرجایشان بودند، باالخره  هنوز اخم هایشدست به سینه سرجایش نشست. اما 

به قدری  "گفت: مگر این نوشته ها برای من نیستند؟ تُن صدایش را پایین آورد و 
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بقیه ی  کردم چشم از او بردارم و به حرکاتدقیق نگاهم می کرد که جرات نمی 

را هضم  شرکت طور حضور طوفانی ریاست محترمچ نگاه کنم و بفهمم کارمندان

روبروی من نشسته بود و به گمانم همه  ،مخصوصا حاال که پشت به همه کرده اند.

شنیده بودند که اجازه ندارم چشم از او بردارم. واقعا بقیه در مورد ما چه فکر می 

و گفتم: چه کسی به جز تو اخم هایی  حواسم را جمع کنمکردند؟ سعی کردم 

لبانش را سفت و محکم به هم فشرد تا خدای نکرده لبخندی بیرون  "عنتی دارد؟ ل

 زاخم هایش بیشتر در هم رفتند و گفت: پس یعنی تو انریزد و من دلگرم نشوم. 

 ؟ آیدیمت ن خوشاخم های لعنتی م

م انروی لب ،مند نبودم و لبخندم به راحتی آب خوردنتقدر اندازه ی او اما من به "

به بقیه انداختم. نگاهم  و کوتاهی سریع باالخره جرات پیدا کردم و نگاه .جاری شد

سریع بود که چیزی دستگیرم نشد، در ظاهر که همه سرشان را پایین به قدری 

انداخته بودند. من هم به شیوه ی او دست به سینه نشستم و آهسته تر از قبل 

ت تکان داد و آهسته لب سری به عالمت مثب "گفتم: می توانم جوابت را بنویسم؟ 

 زد: بنویس عزیز... 
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رها کرد و سرش را پایین انداخت.  و فروخورده را نیمه کاره«  زعزی» واژه ی  "

به  برداشتم و نوشتم: هیچوقت، هیچکس سفید ای برگهبدون وقت تلف کردن 

باور نداری؟ این تو و این آدم های  دوست نداشته، را اخم هایتمن اندازه ی 

 اطرافت. 

و خواند...  از دستم قاپیدکاغذ را سریع  ،آب می دید چشمه یمثل تشنه ای که  "

اخم ها رفتند، لبخندی بزرگ و زیبا حتی دندان هایش را  تالشش بی اثر ماند و

اخم هایت را  منهم به نمایش گذاشت. باز کاغذ را از دستش گرفتم و نوشتم: 

بین عالقه  اجازه بدهخواهش می کنم پس لبخندت را می پرستم.  اما ،دوست دارم

کاغذ را به قدری سریع به طرف  " عبادت کنم. روزی هزار بارلبخندت را و عبادت، 

، خنده ام گرفت. سعی کردم بی صدا ندکج شد کلمات آخرخودش چرخاند که 

چون لبخند او مرا سرخوش ترین آدم کره ی زمین  ،بخندم اما فائده ای نداشت

مست و مدهوش  ،خندید و من از دیدن اینهمه جذابیتاو هم می کرد. اینبار 

گفتم: نخند، لبخند نزن، همان بهتر که همیشه اخم آلود  و بی صدا شدم. سریع

 باشی، قلب من طاقت ندارد. 
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بیا سکوت ان گفت: انگشتش را به عالمت سکوت روی بینی اش گذاشت و خند "

ها خنده هایم مدتتا من هم برایت بنویسم که بعد از  تو فقط برایم بنویس ...کنیم

ببین خنده های من شبیه خنده های تو شده اند. بیا برایم  .را با تو از نو ساخته ام

می خواهم یک  بنویس تا من خوشحال ترین و خوشبخت ترین آدم دنیا باشم.

در کنار عکس لبخندهایت به  ،طالجنس ی از های قاببا  دنیا از نوشته هایت را

، برایم بنویس حیف است که این لحظات را ثبت نکنیم نصب کنم. خانه ام دیوار

تمام نوشته هایت اموال در ضمن ... تا بتوانم تا آخر عمر نوشته هایت را نگه دارم

 ی به اموال من آسیب برسانی. رنداحق من هستند و تو 

که  ندتنیدش چنان مرا در خود می هایبا تمام قله ها و نقش و نگارچشمانش   "

احساس تازه می توانستم ساعت ها محو او بنشینم و روی تمام کاغذ های دنیا از 

خودکارم را بین انگشتانم چرخاندم و او مثل پسربچه برایش بنویسم.  پا گرفته ام

که تا به حال معنی اخم را یاد نگرفته، دستانش را زیر  ذوق زدهای سر خوش و 

چانه اش گذاشت و نگاهم می کرد. به قدری این لحظاتم زیبا بودند که ترس از 

دست  ام را توی برایم محو شد. من می نوشتم و او حلقه در مورد ما، دیگراننظر 
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خستگی هایم نوازش می کرد. از ترس هایم نوشتم، از  مراآ ،چپم که روی میز بود

جا  مهباز ه ،برای فکر نکردن به او متازگی ها با تمام تالش نوشتم کهنوشتم، 

 می شود.  او م پرتحواس

کنار نوشته های من با خودکاری دیگر، از هر دری برایم می نوشت. از حق او هم 

 برایم نوشت:  نگذریم نوشته های او زیباتر و خواندنی تر از درددل های من بودند.

با هرکس  تازگی ها از جالل آل احمد خوانده ام که خطاب به همسرش نوشته بود

حرف می زنم اولین کاری که می کنم این است که حلقه ام را طوری به 

رخش بکشم که او از من بپرسد، ازدواج کرده ای؟ و من حرفم را به تو 

وجه مت ،وقتی این مطلب را خواندم بکشانم و بعد عکس تو را نشان بدهم.

اینکار را می کنم. تمام تالشم را می کنم تا به همه بفهمانم که م که من هم شد

، گرفتیمبا هم کس تو را که توی چهلستون حتی دلم می خواهد عازدواج کرده ام و 

 را...  تو ش من واقعا حلقه ات را دوست دارم ودهم. پرستبنشان  به همه

فش را نیمه رها کرد و سریع حس کردم گونه هایم آتش گرفتند. بازهم حر "

می خواهی . یکی از پیام هایت هم نصفه بودنوشتم: خواهش می کنم ادامه بده. 
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دوست مرا واقعا چه بگویی که نمی توانی؟ می خواهی از دوست داشتن بگویی؟ 

 داری؟ 

در دست کامال را  پمدست چ پلک زد. حاال چشمانش لرزیدند، چند لحظه تند "

می گرفته بود و خودکار خودش را زمین گذاشت، خودکار مرا گرفت و نوشت: 

هرروز بپرس تا هرروز بگویم که  تو را عاشقانه دوست دارم. خواستم بنویسم...

چون دلم می خواهد نمی توانم توی پیام برایت از عالقه ام بنویسم دوستت دارم. 

هت کنم و بعد بگویم که دوستت مثل حاال روبرویت بنشینم و یک دل سیر نگا

بار فریاد  انمیآیم روبرویت می نشینم و برایت هزار ،هر جای دنیا که باشی دارم.

سری با تاسف برایش تکان دادم و نوشتم: پس یعنی  " می زنم که دوستت دارم.

به قدری خوش  "؟ نمی شنوماگر یک روز مرا نبینی، آنروز دوستت دارمی از تو 

هیچ شاید  به زور اخم می کند؟ همیشهشاید  بود که با خودم گفتم: شده خنده

بر لبانش می واقعی تر و اخم هایش واقعی نیستند؟ لبخند خیلی راحت تر  وقت

روزی که تو را نبینم، نمی گویم دوستت فالوده پاش زیبای من... نوشت: نه . شستن

از و  مبنشین تروبروی مثل حاالو  میبیآ تا مانیمنتظرم ب ... چون می خواهمدارم
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 کاغذ هایی که پر می شدند را با دقت کنار می گذاشت. "م. ریگبجان لبخندت 

 برایش نوشتم: زود نیست؟ 

انگشتانم را نوازش می کرد  "نوشتم: برای دوست داشتن.  "او نوشت: برای چه؟  "

اینکه  ، قبل ازقبل همدیگر را می دیدیم ها و نوشت: نه دیر هم شده، ما باید سال

. اگر زودتر لبخندم جان می گرفت ،اگر زودتر تو را می دیدم من به فرانسه بروم...

نوشتم: اگر به جای  ". شدرنگ لبخند تو می هم می دیدم حاال لبخندمتو را زودتر 

حتما می  ،اینقدر زود به آنها ابراز عالقه می کردیو فرانسوی بودند  انمن دختر

می دادم  فرصتفرانسوی  خانم هایاو نوشت: من به  "ترسیدند و فرار می کردند. 

 بربه آنها قدمی برای عالقه مند شدن  خودم هرگز تا خودشان عاشقم بشوند و

نمی توانم  دوستت دارم.بی نهایت  ...از تو کهدر مورد تو... ای داد  ولی .مشتنمی دا

ابراز عالقه کنی. من نمی توانم در مورد خودت تا به تو هم مثل آنها فرصت بدهم 

اگر من حرفی نزنم، تو تا آخر عمرمان حرفی از چون تو صبوری به خرج بدهم. 

 شتم: من به قانون صبر و حوصله درنو "عالقه و دوست داشتن من نمی زنی. 

 معتقدم. پس بهتر است عجله را کنار بگذاریم.  نهعاشقارابطه های 
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در لحظه از زمین تا آسمان تغییر همین یک جمله ی کوتاه کافی بود که او  "

د. لبخندش پر کشید و باز اخم هایش بنده نوازی کردند. دندان هایش را چنان نک

دست از نوشتن  را می شنیدم. انروی هم می کشید که من به وضوح صدایش

و اداهای تو هدر آهسته و شمرده گفت: من عمر نوح ندارم که با ناز  برداشت،

 بدهم. 

به خشم می  یک آن خودکار از دست من هم افتاد. اصال این حال او را که در "

نمی توانستم به محبت هایش ایمان بیاورم، به همین خاطر دوست نداشتم.  ،رسید

زیرلب گفتم: ناراحت نشو... د. نهمه چیز را خراب ک خیلی سریع می توانستچون 

من باید بتوانم راحت و بدون باعث شک و تردید من می شود. بیشتر عصبانیت تو 

 هایم را به تو بگویم.  حرف ،اضطراب

دردم گرفت. بعد به طرفم نیم خیز  ، خیلیرا محکم فشرددست چپم  انگشتان "

شد و گفت: من عجله دارم، دلم می خواهد هرچه زودتر تکلیفم با تو روشن شود. 

ازدواج کنیم و فردا بچه دار شویم، من فقط از من که نمی گویم بیا همین حاال 

 کنارت آرام بگیرم. تو مشکلی داری؟  ه عالقه ام را ببینی و بگذاری تو انتظار دارم ک
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د ی می شدوست نداشتم وقتی عصبدستم را به زور از دستش بیرون کشیدم،  "

 ،بیایم نمی خواستم در برابرش کوتاهاجازه ی آسیب رساندن به من را داشته باشد. 

رخ  در  صورتم را جلو بردم،شوم. باسیر عجله و تند روی های او  درست نبود که

رخ او خیلی آهسته گفتم: بله من مشکل دارم. من هیچ عجله ای ندارم و می 

می دانم که نمی خواهی همین حاال  گام هایم را درست و مطمئن بر دارم. خواهم

زدواج بود اینقدر نمی ترسیدم که از عشق با هم ازدواج کنیم. اتفاقا اگر قصدمان ا

ورزیدن به تو می ترسم. توی ازدواج تکلیفم مشخص می شد و دلیلی برای ترس 

باقی نمی ماند. اما وارد رابطه ای بدون آینده شدن، آن هم با آدم دمدمی مزاجی 

تکلیف خیلی چیزها را با  باید اولدر ضمن من می ترساند.  مرا خیلی ...مثل تو

خودم روشن کنم که شامل بدهی چهارصد میلیونی و رفتارهای عجیب و غریب 

تو می شوند. بعد تصمیم می گیرم که دلم می خواهد بیشتر از این با تو جلو بروم 

 که من ممکن است ،جلو آمده امیا نه. من تا همین جا هم با یک دنیا وحشت 

جمله ی دوستت دارم به نظرم اما  خوشم می آید،و لبخندت  اخم ها از بگویم

تو  ن استفاده کنم.آپس از من نخواه که بیخود از  ،مقدس ترین جمله ی دنیاست
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آن چشم های خندان و مهربان  " ؟قای سرمدآداری با این عقیده ی من مشکلی 

بدهی چهارصد میلیونی و رفتار من چه تبدیل به دو گوی آتشین شدند و گفت: 

 د؟ نه عشق و عالقه ی ما دارربطی ب

نمی دانم اینهمه جرات را از کجا آورده بودم که بدون ترس از خشم او گفتم:  "

حتی فکر  ،دارم بدهی به توربطش در این است که وقتی من چهارصد میلیون 

برده ات هستم و در کردن به رابطه ی عاشقانه با تو برایم به این معنی است که 

از موقعیت  سوء استفادهاین میان یکی از ما دونفر عالقه اش دروغ است و قصد 

هرلحظه بیشتر آتش می گرفت، پوزخندی زد و گفت: پس  ". پیش آمده را دارد

من هم پوزخندش را  " ؟یعنی من باید هفتاد سال صبر کنم تا بدهیت تمام شود

ستی پایه حقوقم ناتومی  البته ه باید صبر کنی،پاسخ دادم و گفتم: بل با چشم غره

پانصد هزار تومان در نظر نگیری و هفتاد سال از  ،را برای اینهمه کار ریز و درشت

  عمرمان را تلف نکنی.

به قدری  نتوانست خشمش را کنترل کند و با مشت محکم روی میز کوباند. "

ه هوا پرتاب شدند، بیل روی میزم اضربه اش محکم بود که حس کردم تمام وس
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ترس از خودش هم از شدت ضربه دردش گرفت و دستش را توی هوا تکان داد. 

. زیر نظر داشتندرا  او را کنار گذاشتم و به اطراف نگاه کردم. همه زیر چشمی ما

. صدایش و رفت، از اینکه دردش گرفته بود دلم خنک شدبدبخت شدم، آبرویم 

نفس گرمش توجهم را دوباره به جنگ با او برگرداند، مثل کسی که در حال خفه 

ایت را از من برندار هگفت: چشم  خیلی شمردهشدن بود نفس می کشید و 

، به جان خودت قسم می خورم که اگر یکبار دیگر نگاهت به من نگاه کن !پرستش

با رفتارم چه مشکلی حاال بگو .. .را دور اتاق بچرخانی اینجا را به آتش می کشم

خیلی از او ناراحت بودم.  "داری که می خواهی همه چیز را بین مان خراب کنی؟ 

 عالقه ی تازه پا گرفته ام نسبت به او را خشکاند و با نفرت گفتم: ،بغض و خشم

ی؟ چند دقیقه ی قبل به بهانه ی شونمی  هولناکت رفتارخودت متوجه واقعا 

ه این اتاق حمله ور شدی که خیال کردم برای کتک کاری آمده دلتنگی طوری ب

و مشت زدن روی میز  فریادجیغ و با آبرویم را  ،ای. حاال هم با کوچکترین حرفم

 راحتاینقدر می توانی چطور انتظار داری که عالقه ات را باور کنم وقتی  .بریمی 

می خواست از او بپرسم دلم  ،خیلی خشمگین بود "ت نابود کنی؟ هایمرا با رفتار
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د؟ اما ترجیح دادم یکه در نفس کشیدن مشکلی دارد؟ چرا درست نفس نمی کش

فعال نگرانی برای او را کنار بگذارم. اخم هایش صورتش را مچاله کرده بودند و 

من که صد بار گفته ام تو تنها کسی هستی که می توانی مرا آرام کنی. اما  گفت:

مطمئنی مرا نمی شنوی. درست می گویم؟ پرستش  فکر کنم تو اصال حرف های

 ؟؟ مطمئنی که منتظر کسی نیستیها هستندهمین فقط یلت که دال

ورد و کالفه ام می کرد. خیلی خوش خیال بودم که فکر می آحرصم را در می  "

هفته با هم دعوا نکرده ایم پس به تفاهم رسیده ایم. ما این هفته  کردم چون این

دعوای  مروززودتر از اخیلی در حالیکه اگر دهان باز می کردیم  یمسکوت کرده بود

اما  ،نخیر منتظر کسی نیستممان می شد. مستقیم به او چشم دوختم و گفتم: 

. بهتر است آقای سرمد خیال نکنم رابطه ی من و شما راه به جایی داشته باشد

 برداریم.  دست از سر هم

یم جمع کرد و با نگاهی سرد و یخ زده کاغذ هایی را که روی آنها نوشته بود "

به دیگر اصراری  هم . منخانم سبحانی صالح می دانی خودتگفت: هرطور که 

که من بین تو و غرورم، حتما  یادآوری می کنمندارم. در ضمن ماندن در کنار شما 



فالوده زغال اخته                                                                                                                 فصل چهاردهم  

946 
 
   

کاغذ ها  ". اشتدخواهم غرورم را انتخاب می کنم چون با غرورم زندگی بهتری 

روی چرخید و با چنان خشمی برگشت که صندلیش تاب خورد و  را برداشت و

حتی نیم نگاه کوتاهی هم به آن  ،زمین افتاد. اصال خم نشد که صندلی را بر دارد

. به راهش ادامه داد و سربلند و پر غرور و خشمگین رفت. به قدری از نیانداخت

حاال دیگر می دستش عصبانی بودم که حس می کردم قلبم درد گرفته است. 

بین زمین و آسمان مانده بودند و  همه م. بازنبه بقیه نگاه کتوانستم بی وحشت 

 با تعجب رفتن کیارش را نگاه می کردند. این چه آمدن و رفتن طوفانی بود که

  ؟من بیچاره شده بود نصیب

بدون توجه به من برگشت.  سمتبه محض خروج کیارش از اتاق تمام نگاه ها به 

نها بلند شدم و رفتم صندلی را به صاحبش که پشت میزش خم شده بود و نگاه آ

را  لپ تاپسرجایم نشستم و با بغض با دهانی باز نگاه می کرد برگردانم، بعد مرا 

ب دلم نمی خُ !زده بودمم را ادامه بدهم. من که حرف بدی نهایباز کردم تا کار

زود اتفاق بیافتد. دلم می خواست به مرور و آهسته او را  اینقدر خواست همه چیز

 سنجیدهدرست و  یقدم های، به آرامشرسیدن برای  باید هر دو نفرمان .کشف کنم
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باید در اولین فرصت  هیچ اطالعاتی ندارم.من هنوز در مورد کیارش م. یداشت بر می

م. باید عالوه بر گذشته ی کیارش بپرس زبه دیدار خانواده ی فربد بروم. باید ا

. نمی سر و سامان بدهم همرا احساسات خودم  ،روحیه ی کیارش از تمراقب

به تمام بیچارگی های روزمره ام اضافه کنم. هم خواهم درد شکست عشقی را 

چهارصد میلیون بدهی را چه کار کنم؟ تا آنرا تسویه نکنم نمی توانم به خوشبختی 

اگر با اینهمه بدهی خیلی  ؟درک نمی کردرا  دالیلم ،فکر کنم. چرا کیارش دیوانه

سریع با او پیش بروم هر لحظه نگران این موضوع خواهم بود که شاید برای فرار 

تازه ممکن است به عالقه ی او هم شک  .خودم را دچار او کرده ام ها، از بدهی

سوء  از احساساتم ،کنم و خیال کنم چون چهارصد میلیون سفته از من دارد

و مطمئن شوم که همدیگر را از  باید آهسته گام بر دارماست. پس کرده  هاستفاد

نباید امروز  حیف که کیارش آدم گوش دادن به دالیلم نبود. .ته دل دوست داریم

تعریف می کردم. نمی خواهم بالیی بر سر حال روحی  شلبخنداخم و اینهمه از 

ضد تدافعی غرورش پنهان شود. با این حرکات  الکبیشتر از حاال توی  وبیاید  او

ندارم.  دوست داشتن خودماو هیچ ایمانی به درستی حرف هایش در مورد و نقیض 
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ندیده و ات مسخره ای از من دارد؟ چرا فکر می کند که باید انتظار را چنینچ

اگر  افسانه ها بسازم؟ به او نشناخته خودم را به دست و پایش بیاندازم و از عشق

باید خیلی سنجیده قدم  ذره ای هم شک داشتم با رفتار امروزش مطمئن شدم که

 بر دارم. 

ای کاش ای کاش اینقدر زود عصبی نمی شد، در کنار او خیلی خوش می گذشت. 

مردک دیوانه فقط آمد مرا غمگین کرد و رفت. دوست . او را ناراحت نمی کردم

 .یستند واقعا کار درستی رمی کرنگ عوض داشتن چنین آدمی که هر ثانیه 

در غیر اینصورت به راحتی فراموشش می کردم.  ،دیآمیاو خوشم ه خیلی از حیف ک

مردک دیوانه سعی کردم کمی چشمانم راببندم تا شاید ضربان قلبم آرام شود. 

. دست ودلم به کار نمی رفت، آرزو می کردم ..حس و حالم را به هم ریختفقط 

بیاید و منشی کیارش برای جلسه ی خارج از شرکت  تلفن روی میزم به صدا در

کیارش را سر لج انداخته ام. امروز به هیچ  باز احضارم کند. خوب می دانستم که

عنوان روز مناسبی برای عصبانی کردن کیارش نبود. خیلی به کمک او در مورد 

ینجا شیرین و سیاوش احتیاج داشتم. شاید درست نبود وقتی که او برای دیدنم تا ا
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اما اگر امروز جلوی او را نگیرم پرواز کرده بود او را تا مرز جنون خشمگین کنم. 

فرانسوی کامال از یاد و خاطر او پاک می شوم. با دعوای  انفردا من هم مثل دختر

امروز یا او را پیش خودم نگه می دارم و یا برای همیشه از وسوسه ی عشق زیبای 

 . می شوماو خالص 

دوساعت قبل از پایان وقت اداری تلفن روی میزم به صدا در آمد. دلم می خواست 

 دوبارهامیدوارم کیارش مرا احضار کرده باشد حتی اگر بکشم.  فریاداز خوشحالی 

. خندان تلفن را دلم می خواهد کنارش باشم هم ، بازراه بیاندازدو معرافعه دعوا 

منتظر  ،کیارش سالم و علیک کردم برداشتم و به گرمی با خانم جهانی منشی

 هستند. منتظرم شدم تا بگوید که آقای سرمد تا نیم ساعت دیگر توی پارکینگ 

اما برخالف انتظارم خانم جهانی گفت که آقای سرمد امروز برنامه ریزی شلوغی 

 ،تمام شد کارمهر وقت که  می توانم زم نیست ایشان را به منزل برسانم،الدارند، 

 زندگیم بروم.دنبال به 

چگونه آقای سرمد امروز آقای سرمد بیرون از شرکت جلسه ندارند؟ پرسیدم:  "

 ". باشمایشان همراه حتما من باید  ؟روند خانه میبه  جلسات و یا به بدون من
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 دهند.تنهایی جلساتشان را سر و سامان می  بهخانم جهانی گفت: آقای سرمد 

در ضمن فردا صبح هم به دنبال  می گردند.بر به خانه آقای صفایی، آخر شب با 

چون از فردا برای ارائه ی یک پروژه ی صنعتی به دبی می روند و  ان نروید،شای

خدمت تان بگویم چند روزی به  آقای سرمد گفتند که احتیاجی به شما ندارند.

 شما نیازی ندارند. 

راحتی می بی حس و حال شدم و گوشی را سرجایش گذاشتم. پس به همین  "

را  اومرا از زندگیش پاک کند. باید خیلی از خودم بابت اینکه فریب  ستتوان

 حماقت به شکل بغض گلویم را چسبیده بود.بدبختانه اما  ،م راضی باشمنخورد

پرستش اگر از این مرد دوازده بچه ی قد  ببین :با خودم صحبت می کردم زیرلب

منشی اش توی سطل زباله پرتاب می و نیم قد هم داشته باشی باز با یک تماس 

نیست. او  این مسخره بازی ها عشق و به شوی، پس به او دل نبند. او مرد وفا دار

از قرون وسطی آمده است و زن ها را به شکل کاال و برده خریداری می کند. اگر 

فراموشت می کند  داری و ظلم او مبارزه کنی، به سرعت برق و بادبرده  با یهبخوا

، فقط درد عشق مزخرف او برایت باقی می ماند. با تمام این نتیجه گیری ها و
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. بلند شدم بدون ندبغض به صورت قطرات باران جلوی چشمانم را گرفت بازهم

، جلوی در شرکت منتظر مقابلم را ببینم وسایلم را جمع کردمدرست اینکه بتوانم 

بدون او جایی بروم. خودم را  شدم شاید کیارش باز به دنبالم بیاید و اجازه ندهد

دوربین نگاهم توی اگر از  مشغول پیدا کردن وسیله ای توی کیفم نشان دادم تا

از آنجا دور شدم. امشب  ناامیدانهکرد آبرویم نرود. اما او به دنبالم نیامد و من هم 

فردا هم مسافرت کاری به  و ی کاری ردیف کرده بود برای خودش برنامه کهرا 

برای ابراز  چراپس او که اینقدر سریع می توانست فراموشم کند  ...دبی داشت

عجب آدم خوش خیالی بودم که خودم را متفاوت  ؟به خودش زحمت می داد عالقه

 می دانستم. برای کیارش سرمد ملیت، شخصیت، لبخند،اطراف او  اناز سایر دختر

فقط غرورش مهم ، برای او رداهمیتی ندااصال اطرافش  ندختراعشق و عالقه ی 

مهمی نبود.  وضوعم کهقلب چند نفر می شکست  ،به خاطر غرور اواگر . حاال است

حاال از درد و غم می مردم.  در غیر اینصورت ،همان بهتر که با خودم مبارزه کردم

ی نداشتم. چون به قول سهراب من ترشیده باما با تمام مبارزاتم باز هم حال خو

 کوچک ترین محبتی خام می شدم.اره ای بودم که با چی بی
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واریز کرد تا به خیال  به حسابم سهراب عزیز من... ای کاش بودی. دیروز مبلغی 

نمی توانست مرام  هم توی قهرحتی خودش در پرداخت بدهی کمک حالم باشد. 

دلتنگی برای سهراب هم به غم عجیبم اضافه شد. دیوانه و معرفت به خرج ندهد. 

حاال به خاطر  لیو ، پس چراخودم کیارش و سهراب را از دنیایم پس زدم ؟شده ام

خیلی امسال  ،کاش بعد از اینهمه سال ترشیدگیای  م؟هستی نهایت غمگین بآنها 

با اینهمه پیشنهاد غیر قابل باور روبرو نمی شدم. اگر سهراب همان ده  یناگهان

هرگز او را جزیی از خانواده سال قبل کوچک ترین حرفی از عالقه به من زده بود، 

نگران مدرسه رفتن بچه هایمان  همراه اوام به حساب نمی آوردم و شاید حاال 

 از قدرت جاذبه ام نبود.  بیشترصد برابر یم. ای کاش قدرت دافعه ام بود

، خودم را توی ویترین اولین مغازه ی سرراهم نگاه کردم. اصال دختر زیبایی نبودم

نباید سهراب را رد می کردم. من حتی یک سوم از  ،معمولی بودنبا این درجه از 

زیبایی ماهور و شیرین را نداشتم، پس با این قیافه ی معمولی چطور انتظار دارم 

که کیارش عاشقانه دوستم داشته باشد و رهایم نکند؟ شاید سهراب هم می 

کار دیوانه ... این افنجات بدهد یخواست در حقم لطف کند و مرا از غم ترشیدگ
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. به خودم هشدار دادم که اعتماد به نفس داشته باش، تو به خواست ندام می کرد

نقدر جذاب هستی که چنین مردی را آکیارش را رد کرده ای پس یعنی  ،خودت

عا احتیاج داشتم که به نکات منفی قپس بزنی. سعی کردم افکارم را آرام کنم. وا

  .بگیردخاطر از دست دادن او آرام به کمی کیارش فکر کنم تا شاید قلبم 

ناخودآگاه در حرکتی دیوانه وار مسیرم را به طرف خانه ی پدر فربد عوض کردم. 

ی بود که دلم می خواست از تمام دنیا در فرصتنگران شیرین بودم اما امروز تنها 

سرعتی باور نکردنی به یک دنیا پریشانی و با مورد دروغگو بودن کیارش بشنوم. 

جری توی آآپارتمانی فوق العاده قدیمی و یک واحد از خانه ی پدر فربد رسیدم. 

 ،وارد خانه شدمو  یوسف آباد آخرین دارایی آقای شکیبا بود. زنگ خانه را زدم

آقای شکیبا تا روی پله ها به استقبالم آمد. خبری از همسرش نبود. توی پذیرایی 

نشستم. نگاهی به در و دیوار  ند،ی کهنه که به صدا افتاده بودروی یکی از مبل ها

پدرش نقشه کشیده ام؟  اموالانداختم. چطور فربد خیال می کرد من برای این 

احتیاج به  در عین حال اما قرار داشت از تهران خوبی توی منطقه یاین خانه 

 . خوردبه درد کاله برداری نمی  اصال و شتدا هم کوبیدن و از نو ساختن
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آقای شکیبا روبرویم نشست و گفت: خیلی خوشحال مان کردی پرستش جان. 

دقیق نگاهش کردم. نگران به نظر می رسید.  "چه شد که یادی از ما کردی؟ 

با ترس  "گفتم: از فربد چه خبر آقای شکیبا؟ هنوز از چین برنگشته است؟ 

جان، تو را درگیر  دستانش را در هم قالب کرد و گفت: شرمنده ات هستم پرستش

برگشت  منتظرچهارصد میلیون بدهی کرده ایم و خودمان را کنار کشیده ایم. 

شته این خانه را هم برای فروش گذاوقتی دیدم از او خبری نیست  فربد بودم اما

 م. ا

اگر به خاطر من این خانه را بفروشید هرگز شما  سرم را پایین انداختم و گفتم: "

خودم  ، آنوقتصدایش را شنیدم که گفت: اگر این خانه را نفروشم "را نمی بخشم. 

روی م را ا و اشتباهم را ببخشم. چگونه می توانم بدهی وجدانینمی توانم این بی 

 یها م و خودم راحت توی خانه ام بنشینم؟ چگونه توی چشمیاندازتو ب دوش

خیلی پیر و خسته بود.  ،سرم را باال آوردم و نگاهش کردم "آقای دکتر نگاه کنم؟ 

دیگر گونه هایی سرخ و سفید نداشت.  ،مثل اینکه چند کیلویی الغر شده بود

آن یکی ش فرو کنید پول فکرچشمان درمانده اش قلبم را به درد آورد و گفتم: 
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. ما کرده اید چهارصد میلیونی واریز به حساب بدهیرا ه فربد دادید تان که بخانه 

مدت ها به آب و آتش زدیم تا شما سرمایه ی زندگی تان را از دست ندهید. حاال 

نمی توانم تصور کنم که باعث بی خانمان شدن شما و خانم شکیبا بشوم. باالخره 

چشمانش پر از اشک بودند، سرش را  "نان و نمک خورده ایم. با هم ما سال ها 

نداخت و گفت: پشیمان می شوی پرستش. عمرت به خاطر من و پسر بی پایین ا

 فکرم به باد می رود. 

من هم خیلی دلم می خواست اشک بریزم و بگویم که همین حاال هم به خاطر  "

تصمیم بگیرم. اما نابود کردن تنها  در مورد زندگیمدرست نمی توانم بدهی شما 

خارج بود. چه ایرادی داشت اگر من نمی دارایی این مرد بیچاره از توان من 

توانستم به عشق و آرزویم برسم؟ در عوض این مرد با زن بیمارش آواره نمی 

 حتما نها بدون خانه و زندگیآرزو نمی مردم، اما آبدون عشق و  من که شدند.

به زحمت سعی کردم بغض را از صدایم پاک کنم و گفتم:  بالیی سرشان می آمد.

شاید فربد با دست پر برگردد و مرا هم از شر این  ،ده خبر نداریدشما که از آین

بدهی نجات بدهد. فعال تا آمدن فربد دست نگه دارید و چیزی را نفروشید. به 
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سرش را کمی باال آورد و  "پشیمانی من هم فکر نکنید آقای شکیبای عزیزم. 

تو را نجات ندهد چشمانش را با دستانش پاک کرد و گفت: اگر فربد برگردد و باز 

 اینکه " آنوقت من این خانه را می فروشم و بدهی ام را با کیارشم تسویه می کنم.

سوال هایم بدون در نظر مالکیت صدا می زد باعث شد م  کیارش را با  همیشه

و پرسیدم: شما کیارش را به اندازه ی فربد  م سرازیر شوندگرفتن شرایط به زبان

حال او خیلی بدتر از من بود. پشت سرهم چشم هایش را پاک  "دوست دارید؟ 

را ندیده ام؟ او به تماس  ممی کرد و گفت: می دانی چند وقت است که کیارش

.. تو هم مثل بچه ی خود من هستی و دروغی ندارم که به نمی دهد. پاسخهایم 

. من سالها این می شومخیلی بیشتر از فربد دلتنگ  کیارشبرای  نتو بگویم، م

پیری مرا دل نازک کرده است. آدم  مثل اینکهبچه را از خودم دور کرده ام اما 

 توی پیری بیشتر به اشتباهاتش فکر می کند. 

جمله را از عمو هم شنیده بودم. عمو هم خیال می کرد مادر و پدرم با پیر  این "

به من فکر می کنند. پس یعنی من هم وقتی پیر شوم بیشتر به شدن بیشتر 

از دست دادن کیارش هم در پیری به سراغم  پشیمانیاشتباهاتم فکر می کنم؟ 
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تا مرا به  استمنتظر تلنگری  می آید؟ بغض آقای شکیبا به من می فهماند که

 جواب هایم برساند.

هایتان خسته شده اید.  بدهی رگفتم: شما که پیر نیستید. فقط کمی به خاط 

فکر کنم به همین خاطر جواب تماس های شما  ت،کیارش هم خیلی پر مشغله اس

اما من حال او بهتر نشد و گفت: ممنونم که دلداریم می دهی.  "را نمی دهد. 

خوب می دانم که نفرین کیارش همیشه پشت سرم می ماند، چون خیلی در حق 

تمام  بااما هرچه دارم از صدقه سر کیارش و پدرش است،  م. منه ااو بدی کرد

 فقط بدی و ظلم به آنها رسید.از من  ،خوبی های آنها

چون  ،را تایید کندامیدوارم که آقای شکیبا نخواهد درستی حرف های کیارش  " 

م. سعی کردم موضوع را بودمن امروز برای گناه کار شناختن او به اینجا آمده 

می خواستم از زبان خانم شکیبا  "م: خانم شکیبا کجا هستند؟ عوض کنم و گفت

در مورد گذشته بشنوم، مطمئنم که او حرف های خوبی در مورد کیارش نمی 

با خودم نمی ، من هم دیگر گوید. اگر او هم مثل آقای شکیبا دلتنگ کیارش باشد

  جنگم و در برابر کیارش تسلیم می شوم.
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این وقت از روز خیلی دلش می گیرد و چون نمی آقای شکیبا بلند شد و گفت: 

توانم او را بیرون ببرم، دوتایی باهم روی بالکن می نشینیم و حیاط را نگاه می 

از جایم بلند شدم و گفتم: می توانم ایشان را ببینم؟ اوضاع بیماری شان  "کنیم. 

 است؟  طورچ

دست و داشت. از خیلی وقت قبل با این بیماری  ام اس*  بیماری خانم شکیبا "

 پنجه نرم می کرد و به قدری درگیر شده بود که حاال حتی توی خانه هم نمی 

 

 یک بیماری عصبی فلج کننده مغز و نخاع است. در بیماری  :بیماری ام اس

 حمله عصبی بافت  ام اس سیستم ایمنی بدن به غالف محافظ )میلین(

 در شود؛می بدن مناطق دیگر و مغز بین ارتباط در اختالل موجب و کرده

 اعصاب به دائمی آسیب ویا موقت تخریب به منجر بیماری این نهایت

ختالالت بیماری ام اس وسیع بوده و از خستگی و ا بروز دامنه. شودمی

توان احساس ضعف تا عدم تحرک و یا مشکل دید و اختالالت حرکتی می

 . نام برد
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. آقای شکیبا مرا به بالکن و از پس کارهای خودش بر بیابد درست راه برود توانست

سوز داشت و خانم شکیبا با پتو  واخر زمستانکوچکشان راهنمایی کرد. هوای ا

 پیچیده شده بود و به منظره حیاط کوچک با تک درخت خرمالو نگاه می کرد. 

فکر لبخند زد و گفت:  رفتم کنارش نشستم، سرش را کمی تکان داد و بعد از کمی

 " پرستش جان کی آمدی دخترم؟ پس چرا شکیبا به من نگفت که تو آمده ای؟

 ،بود آمده ام، خیلی دلم برایتان تنگ شده تازهروی شانه اش را بوسیدم و گفتم: 

لبخند مهربانی  "تان بیایم. ارددیزود به به  زود دهفرصت نمی داما کار و گرفتاری 

اصال  ،ایمکه ما تو را درگیر و گرفتار کرده زد و گفت: حق داری عزیز مادر، اینقدر 

 من باید . نمی دانم با چه رویی توی چشمانت نگاه کنم.بیآیینباید به دیدارمان 

با تو تماس می گرفتم و از اینهمه لطفی که به من و شکیبا داشتی و نجاتمان  زودتر

  ادی بی نهایت تشکر می کردم پرستش مهربانم.د

بود. چشمانش مثل چشمان فربد با لبخند تبدیل به یک  با محبت فوق العادهاو  "

شد. او هرگز نمی توانست یک پسربچه ی کوچک را می منحنی آرامش بخش 

ه کوتاه و مرتب شانه شده بودند. می دانستم که شکنجه بدهد. موهایش با سلیق



فالوده زغال اخته                                                                                                                 فصل چهاردهم  

960 
 
   

د. لباس هایش مرتب بودند و ارا آقای شکیبا انجام می د اوی شخصی تمام کارها

که  خانم شکیبا می دادند. خوش به حال و نرم کننده شوییلباسعطر پودر 

که کیارش  بود همسرش اینهمه هوای او را داشت. تمام شواهد نشان دهنده ی این

دروغ می گوید چون اگر خانم شکیبا آدم بدذاتی بود هرگز حمایت های آقای 

شکیبا را نداشت. چشمانش پر از محبت و گرم به من دوخته شده بودند و ادامه 

داد: پرستش نازنینم روزهاست که ما این خانه را برای فروش گذاشته ایم اما به 

ت برایش مشتری پیدا می شود. شده است که خیلی سخو قدیمی قدری کهنه 

 نگران تو هستیم دختر قشنگم.  خیلی من و شکیبا

دلم می خواست او را به جای تمام دلتنگی هایم برای زن عمو ماهرخ در آغوش  "

ببافد؟  به هم بکشم. کیارش چطور جرات می کرد که چنین دروغ هایی در مورد او

به یک مورچه آسیب برساند.  ستحتی نمی توان به قدری مهربان بود که این زن

دیدن او توی این روزها که واقعا به مادر احتیاج داشتم برایم بهترین دلگرمی دنیا 

بود. دست سرد و کم جانش را گرفتم و گفتم: خانم شکیبا خواهش می کنم نگران 

دستم را با اندک توانی که داشت  "من نباشید. من از این شرایط ناراحت نیستم. 
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باشم. وقتی فربد  ه: همیشه آرزو داشتم دختر مهربانی مثل تو داشتفشرد و گفت

تو را به ما معرفی کرد هر روز از خدا می خواستم که یک روز تو مرا مادر صدا 

او مرا با اینکه  "ورده می شوند. آرزوها خیلی سخت برآبزنی... حیف که بعضی از 

طور می توانست پس چ ،غریبه بودم به اندازه ی فرزند خودش دوست داشت

خیلی خوشحالم  ؟آزار بدهد ،پناه به او سپرده شده بود سر بی که تنها و کیارش را

بگیرم  یکه همین امروز به دیدار او آمدم تا در مورد دوری از کیارش تصمیم قطع

یک دختر به مادرش گفتم: شما هر وقت که اراده  محبتو پشیمان نشوم. با تمام 

می توانید مرا به عنوان دخترتان داشته باشید خانم شکیبای مهربان و زیبای  ،کنید

چشمانش درخشیدند اما خیلی سریع حالت نگرانی به خودش گرفت و  "من. 

گفت: کیارش خیلی اذیتت می کند؟ از شکیبا شنیده ام که چقدر در حقت 

 بدرفتاری و بی انصافی می کند. 

هم نمی توانست بشناسد. اما حاال که محبت کیارش بدجنس و بدذات را خدا  "

سنگین از دوشم برداشته می شد و ی های خانم شکیبا را می دیدم مثل اینکه بار

بی خیال گفتم: کیارش را شیطان خلق کرده است. او اصال ساخته ی دست خدا 
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ناراحتی و غم توی صورت کشیده و استخوانی او نفوذ کرد و گفت: نه...  "نیست. 

ش می کنم این حرف را در مورد کیارش نزن. او اینطوری نیست. باید نه خواه

ترین مخلوق خدا بود. دستانش  بچه بود او را می دیدی، زیبا ترین و مهربان کهوقتی

گر و مهربان بودند. فقط کافی بود که دست پر محبتش را بر سر گل و گیاه و شفا

شد و تمام امراض  آدم های اطرافش بکشد. دنیا پر از سبزی و طراوت می

 ..اطرافیانش درمان می شدند.

ن تکیه داده بود کآقای شکیبا که تا به این لحظه ساکت پشت سر ما به در بال "

 ". یارش اینقدر  تلخ و نا آرام شودگفت: ما آدم های نا مهربان باعث شدیم که ک

شک مرا می ترساند. هر دو باهم خیلی سریع غمگین می شدند و انها حرف های آ

من باعث شدم این  شکیبا... به چشمانشان حمله می کرد. خانم شکیبا گفت: ما نه

بچه دچار این حال و روز بشود... ای کاش فرصت می داد تا از او معذرت خواهی 

. من هم با عزیزم آقای شکیبا زیر لب گفت: من و تو فرقی باهم نداریم "کنم. 

مثل  "سکوتم به تو کمک کردم. ای کاش می شد زمان را به عقب برگردانیم. 

اینکه آقای شکیبا کالفه شد و از پیش ما رفت. سکوت آقای شکیبا همان سکوتی 
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بود که کیارش تعریف می کرد؟ شکنجه ها را می دید و دم نمی زد؟ نه امکان 

ی م. این دست ها نمی توانند بچه اندارد. به دستان ظریف خانم شکیبا نگاه کرد

بیرون کشیدم.  اوخودآگاه ترسیدم و دستم را از دست بیگناه را آزار داده باشند. نا

با اینکه برای فهمیدن حقیقت به اینجا آمده بودم اما هنوز نباید زود قضاوت کنم. 

 م. حداقل بایدختم. من ده سال این خانواده را می شنارآمادگی شنیدن آنرا ندا

محبت و ی کاملی از امعنآنها به نظر من یکبار از آنها بدرفتاری خاصی می دیدم. 

 مهربانی بودند. 

زار ندهید. آدستپاچه و نگران گفتم: خانم شکیبا خودتان را با فکر های بیهوده 

شما بهترین لطف دنیا را در حق یک بچه ی بی سرپرست انجام داده اید. حاال که 

شما نباید خودتان را مقصر بدانید. گاهی اوقات ذات  ،باشدکیارش می خواهد بد 

او چند لحظه با درد و غم نگاهم  "آدم ها با تربیت درست هم تغییر نمی کند. 

کرد و گفت: ای کاش اجازه می دادم این بچه توی پرورشگاه بزرگ شود اما تصویر 

دای بلند می تپید. قلبم با ص "تمام زنان و مادران دنیا را برایش خراب نمی کردم. 

نمی خواستم باور کنم که خانم شکیبا هم قصد تایید حرف های کیارش را دارد. 
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م که در گذشته چه اتفاقی افتاده است یدفهممی اما چاره ای نداشتم، اگر امروز ن

نرا پیدا نمی کردم. سوالی بی مقدمه از عمق افکارم آدیگر هیچوقت جرات فهمیدن 

ا همیشه در جوانی موهایتان را رنگ روشن می کردید بیرون پرید و گفتم: شم

 خانم شکیبا؟ 

او متعجب به من نگاه کرد و جوابی نداد. فقط از خدا می خواستم که جواب او  "

نمی دانم چرا این سوال را پرسیدم. می خواستم بدانم علت ترس و منفی باشد. 

مادر موی نه. وحشت کیارش از خانم های موبور هم به گذشته ربطی دارد یا 

ترس باقی خانه اش مشکی بود، تنها زنی که برای ایجاد این  نقاشیکیارش توی 

 می ماند خانم شکیبا است.

، سکوت خانم شکیبا طوالنی شد. تمام توانم پدر فربد که با سینی چای برگشت 

به جای همسرش  سوالم را پرسیدم. اینبار آقای شکیباه را جمع کردم و دوبار

خانم  "جواب داد: می خواهی با این سوالت به چه نتیجه ای برسی پرستش؟ 

چیزی شکیبا با وحشت به من نگاه کرد و گفت: کیارش به تو در مورد گذشته 

آقای شکیبا هم کنارمان نشست و گفت: روابط تو با کیارش خوب  "گفته است؟ 
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سوالم کلیدی ترین سوال  ه گمانمب "شده که از گذشته برایت تعریف کرده است؟ 

ممکن بود. بدون هیچ تالشی به اصل مطلب رسیدم. خانم شکیبا به زحمت دستش 

عجیب گفت: فربد اگر بفهمد که کیارش را باال آورد و به صورتش کشید. با ترسی 

 خون به پا می کند. ،حرفی زده به تو گذشته در مورد

د و گفت: نگرانی برای تو سم است آقای شکیبا سعی کرد همسرش را آرام کن " 

گذشته  خاطراتعزیزم، خواهش می کنم آرام باش. پرستش چطور شد که کیارش 

م: شما از حال کیارش خبر پرسیددل به دریا زدم و  "؟ تعریف کرد را پیش تو 

ندارید؟ نمی دانید که حال روحی او چقدر بد است؟ نمی دانید که او هرچند وقت 

هر دو با حالتی  "روحی کارش به تب و بیهوشی می رسد؟  یکبار در اثر فشار

وحشت زده به هم نگاه کردند و آقای شکیبا گفت: ما خیال می کردیم او به قدری 

سال هاست که به دیدن خوشبخت است که اصال به گذشته فکر نمی کند. او 

 .اتفاقات بد را فراموش کرده است تمامهمسرم نیآمده، اما ما خیال می کردیم 

. اصال بی غم نشان می دهدقوی و  چون هروقت که مرا می بیند خودش را خیلی

خادم امازاده و  ،خیال نمی کردم که حالش بد باشد. من حتی به دیدن باباتراب
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پرسیدم. بابا  از او را کیارشقبرستان محل دفن پدر و مادر کیارش رفتم و حال 

خواهد ما را توی زندگیش تراب گفت که او حالش خیلی خوب است و فقط نمی 

 ببیند. 

همه چیز پیچیده تر از آن بود که من فکر می کردم. زیر لب گفتم: کیارش  "

ظاهر و باطن کیارش با هم یکی  باباتراب را هم مجبور به دروغگویی کرده است.

حالش خوب است اما  که نیست. او دور خودش پیله ای از غرور تنیده تا ثابت کند

برای خودش شب ها تا صبح سر خاک خانواده اش می نشیند و هنوز هم بیشتر 

آرزوی مرگ می کند. او به شدت غمگین و عصبی است. کیارش به کمک احتیاج 

تا وقتی که ندانم در مورد گذشته راست می گوید نمی توانم به او  من دارد اما

 کمک کنم. 

ه چیز را به تو خانم شکیبا سرش را پایین انداخت و گفت: در مورد گذشته هم "

سکوت کردم، در دلم به درگاه خدا التماس می کردم که حرف های  "گفته است؟ 

د. زیر لب گفتم: من نمی توانم باور کنم که شما... منظورم این نکیارش دروغ باش

است که شما مهربان ترین مادر دنیا هستید خانم شکیبا. کیارش حتما دچار ضربه 
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حتی نمی توانستم لغت شکنجه را  "شما او را... ی مغزی شده که خیال می کند 

من از این  و برای خانم شکیبا استفاده کنم. سکوت بین مان خیلی طوالنی شد

سکوت راضی بودم. اما خانم شکیبا سکوت را شکست و گفت: من هیچوقت آدم 

م اما ه ابدجنس و بدذاتی نبودم و نیستم. با اینکه تمام طول زندگیم سختی کشید

هم عاشقانه زندگیم را دوست دارم. همسرم را دوست دارم... پسرم را دوست هنوز 

 دارم... کیارش را بی نهایت دوست دارم... 

هر چه زودتر از اینجا بروم و با مشت و لگد به جان نفس راحتی کشیدم. باید  "

دروغگوی روانی بیافتم تا دیگر چنین مزخرفاتی را برای دیگران تعریف  کیارش

اما نمی دانم چرا از روزی  دای خانم شکیبا را شنیدم که به سختی گفت:نکند. ص

هستی دلم می خواست  م.شدکور به او از شدت حسادت  ...که مادر کیارش را دیدم

کرده  چشمانم راخشم و کینه  ندگی می کردم،زرا نابود کنم. وقتی در کنار او  اش

ازه ای خیلی کوچک برادرم توی مغ. من از کودکی مادر و پدر نداشتم و با تنها بود

مانده بود زندگی می به جا که از پدرم  و زیر راه پله های یک خانه ی قدیمی

کردیم و سیگار می فروختیم. هنوز خیلی کوچک بودم که برادرم مرا به یک 
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آن خانواده  .خانواده ی بیچاره تر از خودمان سپرد و گاهی اوقات به دیدارم می آمد

، مرا به عنوان کلفت بچه هایشان می ت بچه ی دیگر داشتندفهچون خودشان 

مرا  خواستند. اما وقتی دیدند که من خیلی کوچک و به درد نخور هستم دوباره

زندگی توی مغازه ی زیر راه پله اصال راحت نبود اما برادرم  .به برادرم برگرداندند

توانستم مثل می ی نمن حت زیاد، برای مان خانه ای اجاره کرد.باالخره با تالش 

سالگی همراه برادرم خانه های مردم را پنج بچه های دیگر به مدرسه بروم و از 

 است.  متمیز می کردم. تمام بیماری االنم هم به خاطر سختی های دوران کودکی

 ،آقای شکیبا دستی به شانه ی او کشید و گفت: بعد از ازدواج با من بی لیاقت "

نتوانستم تو را از سختی های کودکی ات به یک زندگی باز سختی کشیدی. من هم 

یک دنیا غم توی صورت هر دونفرشان نشسته بود. خانم شکیبا به  "زیبا برسانم. 

درخت خرمالو خیره شد و گفت: وقتی با شکیبا آشنا شدم او تازه کارهای حساب 

قصابی  بهبا پای پیاده و کتاب پدر کیارش را در دست گرفته بود. شکیبا هر روز 

قصابی دیدم. به سرمد سرکشی می کرد و من یک روز او را پشت دخل  آقایهای 

خیال خودم او پسر صاحب مغازه بود و می توانست مرا از کارهای طاقت فرسای 
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استگاری ام وروزانه ام توی خانه های مردم نجات بدهد. شکیبا خیلی زود به خ

بساط ازدواج ما را فراهم کرد و من تا پایان  سریعآمد و برادرم هم از خدا خواسته 

، فته بودرعروسی و حتی چند روز بعد که تازه شکیبا به دنبال پیدا کردن خانه 

که او پسر صاحب مغازه نیست. وقتی فهمیدم شکیبا هم مثل خود  متوجه نشدم

ز دنیا روی سرم خراب شد. باز روز از نو و روزی ا ،ندارد زما از مال دنیا هیچ چی

نو. باز من باید توی خانه ها کار می کردم و اینبار دیگر امیدی هم به ازدواج و 

 آینده نداشتم. 

ی ... مگناه کار هستمصدای ناالن آقای شکیبا را شنیدم که گفت: من خیلی  "

 "م. اما فقر و نداری واقعا تقصیر من نبود. این ماجرا من هستمقصر  دانم که تنها

ودتر از آنجا فرار کنم و به اینهمه داستان غم انگیز گوش دلم می خواست هرچه ز

 نیست دارینبدبختی و ندهم. اما خانم شکیبا ادامه داد و گفت: هیچکس مقصر 

سرنوشت من از کودکی با فقر و گرسنگی و بی خانمانی و کارهای طاقت  عزیزم.

یبا خواست فرسا گره خورده بود. تازه فربدم را باردار بودم که آقای سرمد از شک

که با آنها زندگی کنیم. ما بعد از ازدواج هنوز نتوانسته بودیم برای خودمان خانه 
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ای دست و پا کنیم و چون برادرم هنوز مجرد بود با او زندگی می کردیم. اما 

 به گریبرادرم هم کم کم می خواست خانه و زندگیش را جمع کند و برای کار

خوشحال شدیم و سریعا به  دهاد آقای سرمبرود. ما هم از پیشن کشورهای عربی

باغ خانه ی آقای  ایهانتاتاقک  نمی شد گذاشت... بهخانه نامش را خانه ی... 

نقل مکان کردیم و قرار شد من توی کارهای خانه به همسر آقای سرمد سرمد 

آقای سرمد امین و حسابدار کمک کنم و شکیبا هم چون خیلی باهوش بود، مشاور 

مادر  ،هالهاز ته دل شد. از همان روزی که زیبایی و فهم و کماالت و خنده های 

او دختر یک کیارش را دیدم مثل اینکه خاری دردناک به چشمانم فرو رفت. 

خانواده ی معمولی بود که از قضای روزگار با مردی ازدواج کرده بود که دست به 

که من حتی سواد خواندن  نم می دیدمی شد. وقتی هاله خا هرچه می زد طال

حروف الفبا را ندارم خیلی دلش می سوخت و سعی می کرد به من سواد بیاموزد 

اما من از تمام دلسوزی های او بدم می آمد. او هم مثل من باردار بود با این تفاوت 

که من باید از صبح به خانه و زندگی او می رسیدم و او باید طبق خواسته ی 

ید. وقتی که او از من رس ئما استراحت می کرد و فقط به خودش میهمسرش دا
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چون  ،استراحت کنم و خودم را خسته نکنم نفرتم از او بیشتر می شد می خواست

حس می کردم خدا در حق من بی انصافی کرده است. هر کاری که برایش انجام 

د برابر می صمی دادم با نفرت بود و هر محبتی که او در حقم می کرد خشم مرا 

خانواده ی درستی نداشت و تمام اقوامش فقط برای دریافت  کرد. او هم مثل من

کمک مالی به دیدارش می آمدند اما او به قدری خوش قلب و مهربان بود که غم 

به همه کمک کند. آقای سرمد  اه نمی داد. از همسرش می خواست کهبه دلش ر

تمام زندگی اطرافیان او را طال می گرفت. بچه هایمان  ،هم با یک اشاره ی هاله

که به دنیا آمدند درد و کینه ی من بیشتر هم شد، چون من در اتاقک ته باغ 

جشن بگیرم و آنها هفت شبانه روز برای تولد هیچکس را نداشتم تا برای پسرم 

شد. کیارش جشن گرفتند. با به دنیا آمدن کیارش، مادرش صد برابر خوشبخت تر 

اما من باید به تن پسر  کیارش بهترین و زیباترین لباس های دنیا را بر تن می کرد

 .بیچاره ام لباس های دست دوم کیارش را می پوشاندم

اما خب  ،آقای شکیبا باز هم با غم گفت: من آن زمان ها خیلی تالش می کردم " 

بود برای  مهمترین ارجحیت من خرید خانه و راه انداختن کسب و کار خودم
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همین نمی توانستم درست به خواسته های زن و بچه ی بیچاره ام رسیدگی کنم. 

این خانم عزیز هم به من چیزی از کمبودهایش نمی گفت. پا به پای من زحمت 

می کشید و آخر ماه تمام پولهایش را برای پس انداز به من می سپرد تا بتوانیم 

م که همسر عزیز تر از جانم اینقدر توی زودتر خانه بخریم. من واقعا نمی دانست

را  عمرشاو با هاله خانم بهترین ساعات  مآن خانه زجر می کشد. خیال می کرد

می گذراند، آنها بی نهایت با هم خوب بودند. بین آنها رابطه ی خانم خانه و کارگر 

پدر کیارش به من می گفت که خیلی به  آقا کاوهبیچاره در جریان نبود، بارها 

اما مثل اینکه ماجرا طور دیگری بود و من  ،میمیت این دو نفر حسادت می کندص

ناراحتی های تا زمانی که کیارش بیچاره را تحت سرپرستی گرفتم متوجه ی این 

خانم شکیبا سرش را پایین انداخت و گفت: نمی توانستم به تو  "همسرم نشدم. 

دانستم که علتش را می چون می  متنفر هستم،بگویم که چقدر از هاله خانم 

پرسی و من نمی توانستم برایت توضیح بدهم که فقر زیاد و بدبختی مرا دچار 

هر دو سکوت کردند و من چشمانم را بستم تا  "عقده های حقارت کرده است... 

زیر  جای خانم شکیبا بگذارم، اما نمی توانستم.به بتوانم برای چند ثانیه خودم را 
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خوبی برای حسادت و بدجنس بودن نیست خانم شکیبا. لب گفتم: فقر دلیل 

توی همین شهر با فقر زندگی می کنند اما هیچ وقت نمی توانند  ها خیلی از آدم

سریع چشمانم را باز کردم،  " دیگران که با زحمت پول در میآورند باشند. بدخواه

عذرت قیافه های فوق العاده غمگین آنها پشیمان شدم و گفتم: م به محض دیدن

می خواهم، من در جایگاهی نیستم که بخواهم قضاوت کنم. خواهش می کنم 

 "و هیچ حرفی نزنم.  ادامه بدهید، قول می دهم از این به بعد فقط شنونده باشم

خانم شکیبا سرش را کمی به سمت شوهرش چرخاند و گفت: عزیزم می شود 

وقتی  "است.  برایم یک لیوان آب بیاوری؟ احساس می کنم گلویم خشک شده

آقای شکیبا برای آوردن آب رفت، خانم شکیبا نفس عمیقی کشید و گفت: وقتی 

شکیبا خیلی احساس گناه می  ،در مورد دیوانگی های جوانی ام صحبت می کنم

ده کرکند. دلم برای او می سوزد چون نهایت تالشش را برای نجات من و فربد 

کرد تا ما بهتر زندگی کنیم اما پرستش است. روزهایی بود که او چندین جا کار می 

آدم ها یک توان محدود برای تحمل سختی ها دارند. من هم از یک جایی به بعد 

خودم را  ،دیگر نمی توانستم رفتارم را کنترل کنم. من سالها در کنار هاله و بقیه
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خودم و تنها فرزندم سخت گرفته بودم  به من ،حال نشان داده بودممهربان و خوش

شکیبا بتواند برای ما خانه و زندگی معمولی که حق و سهم تمام آدم ها از  تا

. کیارش همیشه فکر می کند که ما همین دو خانه ی به ، فراهم کندزندگی است

درد نخور را از گوشه ی اموال پدر او دزدیده ایم. اما این تنها موضوعی است که 

ین ترین آدمی است که من تا به واقعیت ندارد. ما سالها تالش کردیم و شکیبا ام

او حتی وقتی متوجه شد که من حال روحی خوبی ندارم باز به اموال  .حال دیده ام

با تالش هرچه که االن داریم هرچند که زیاد نیستند اما  پدر کیارش دست نزد. ما

ش بدی کرده ام که رخودمان بدست آورده ایم. حیف که من به قدری در حق کیا

از  . نمی توانم از او دلگیر باشم چونبشنودحرف هایمان را درست  او نمی خواهد

تمام عقده های  ،و شکیبا او را به خانه آورد را از دست دادروزی که پدر و مادرش 

نمی توانستم او را دوست داشته باشم. محبت  .من مثل یک دُمل چرکی ترکید

مثل خار های زهرآگین به مغزم فشار می  ه بودهایی که مادرش در حق ما کرد

شده من از این زندگی انتقام بگیرم. زورم که آورد. می خواستم برای یک بار هم 

که به دنیا نمی رسید در نتیجه کیارش را آزار می دادم. او را به جای مادر عزیز و 
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می  کار نمهربانش آزار می دادم، او را به جای تمام صاحب خانه هایی که برایشا

شکنجه می دادم. دستم از دنیا  ،کپک زده جلویم پرت می کردند یهاکردم و غذا

کوتاه بود و فقط زورم به کیارش می رسید. روزی که شکیبا مرا در حال کتک 

زدن کیارش دید خیلی با هم دعوا کردیم و او تازه آنموقع متوجه ی حال بد من 

رفتم اما از ترس اینکه شکیبا شد. چند جلسه ای به اصرار شکیبا به روانپزشک 

دیگر به جلسات درمانی  ،دهدبخیال کند با یک زن دیوانه ازدواج کرده و طالقم 

داروهای آرام بخشی را هم که دکتر داده بود کنار گذاشتم. بعد بازهم به  .نرفتم

شکیبا را هم جان کیارش بدبخت افتادم. به قدری پلید و خطرناک شده بودم که 

تیمارستان و تهدید می کردم که اگر بخواهد مرا باز هم به  با جان کیارش

حتما کیارش را شبانه و توی خواب خفه می کنم. شکیبای بیچاره  ،روانپزشک ببرد

پرستش باور  هم از ترس جان کیارش فقط در برابر کارهای من سکوت می کرد.

م. اما پشیمان می شدخیلی توی حمام کیارش بعد از شکنجه و زندانی کردن کن 

دم یبه محض اینکه چشم های زیبای هاله را توی صورت این بچه ی بیچاره می د

مثل اینکه شیطان تسخیرم می کرد و دلم می خواست بازهم از او انتقام بیچارگی 
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هایم را بگیرم. یک روز توی نوجوانی اش حریفش نشدم و او مرا طوری به عقب 

به بیرون پرت شدم، بچه ی بی از پنجره ی بزرگ خانه ی پدرش  کههول داد 

برای اولین و آخرین  ،گناه از ترس پا به فرار گذاشت. وقتی شکیبا به خانه برگشت

بار سیلی محکمی از او خوردم. شکیبا تهدیدم کرد که اگر بازهم کیارش را اذیت 

 ،دکرتیمارستان می برد و بستری می کند. ای کاش که این کار را می کنم مرا به 

و همیشه مرا خیلی دوست داشته است، فقط واقعا مرد مهربانی است  اما شکیبا

 حیف که من زن قانعی نبودم و نمی توانستم از عشق و عالقه ی او راضی باشم.

از چند روز که کیارش به خانه برگشت از ترس شکیبا و قدرتی که در یک بعد 

اما هنوز به قدری حالم  .دیگر کیارش را کتک نزدم ،پسر نوجوان پر از خشم بود

را به فرانسه فرستاد  کیارششکیبا  وقتی ...هایم می آزردمبد بود که او را با حرف 

به قدری پر از احساسات متفاوت مثل عذاب وجدان و نفرت و خشم شدم که دیگر 

در یک کلینیک روانپزشکی بستری شوم.  که چند ماهیچاره ای نداشتم به جز این

خیلی سال قبل انجام داده بودم و اینطوری تنها بازمانده ی  ای کاش این کار را

می توانستم دوستان خوبی مثل هاله و کاوه را اذیت نمی کردم. وقتی جوان بودم ن
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قبول  ،برنگشتن او پیش مای دارم اما بعد از رفتن کیارش و بپذیرم که بیماری روح

بیدار  ابوس وحشتناککردم که در حق او خیلی بدی کرده ام. مثل اینکه از یک ک

بتوانم از کیارش عذر  تالش کردم تا حالم خوب شود که شده بودم، آن وقت تازه

خواهی کنم. اما هر کاری کردم او حتی راضی نشد که یک لحظه به حرف هایم 

نمی رایم پیغام فرستاد که حتی اگر بمیرم هم برای خاکسپاریم بگوش بدهد و 

به هیچ عنوان به او خُرده بگیرم، اما ای کاش بر می  . نمی توانمبود. حق با او آید..

 . مرا بیمار کرد این رفتن او بدون حرف و شکایت،گشت و از ما انتقام می گرفت. 

شانه هایش لرزیدند و شروع به گریه کرد. دیگر اصال او را دوست نداشتم. با  "

انستم حرف روانی بیمار بوده اما بازهم نمی توروحی و اینکه می گفت از نظر 

هیچ عذر و بهانه ای  ،یک بچه ی بی پناه حقهایش را قبول کنم. بی رحمی او در

نداشت. حس کردم نگاهم نسبت به او عوض شده است. دستانم ناخودآگاه مشت 

شدند و گفتم: نباید وقتی که کیارش بچه بود درمانتان را قطع می کردید. نباید 

و حالتان بد است یک بچه ی بیگناه وقتی می دانستید که کارتان درست نیست 

را شکنجه می دادید. می دانید این بچه که حاال یک مرد بزرگ شده چقدر 
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بل جبرانی شما نمی دانید که چه ظلم غیر قامشکالت روحی را تحمل می کند؟ 

در حق کیارش کرده اید و نتیجه ی تمام بی رحمی های شما حاال که کیارش 

را نشان داده است. او اصال حال روحی  انخودشبزرگ شده بیشتر و واضح تر 

ک و شکنجه به نظرتان آدمی که بیشتر سال های عمرش را با کتخوبی ندارد، 

خوبی باشد؟ اصال می تواند انسان خوبی و همسر پدر  بزرگ شده است می تواند

 باشد؟ ای وای خانم شکیبا شما در حق کیارش جنایتی فجیع انجام داده اید. 

ش به قدری دردناک و ناراحت بود که بیشتر از این نتوانستم او را سرزنش قیافه ا "

کنم. با درد گریه می کرد. آقای شکیبا آمد و در حالیکه سعی می کرد کمی به 

اما خواهش  ،همسرش آب بدهد گفت: پرستش جان ما می دانیم که حق با توست

ی وارد کنیم. بینایی نباید زیاد به او فشار عصب .می کنم حال همسرم را درک کن

نمی خواهم با یادآوری مصیبت های گذشته بالیی سر او  ،او خیلی در خطر است

منزجر می شدم. خیلی بی  ،یکدیگردفاعیات آنها از و از تمام حرف ها  "بیاید. 

انصافی بود که سالمتی کیارش را کامال از بین برده بودند و حاال فقط نگران 

حرف بدی بزنم و آنها را به د شدم تا قبل از اینکه سالمتی خودشان بودند. بلن
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نشستم و گفتم: فربد چرا  دوبارهاما  .از آنجا بروم ،چیزی که الیقش هستند برسانم

سکوت می کرد؟ فربد چرا از کیارش دفاع نمی کرد؟ فربد چرا همیشه با کیارش 

و  بد بوده و هست؟ حتی ده سال قبل از رفتن کیارش به فرانسه خیلی راضی

خوشحال بود. دلیل این سنگدلی تنها پسرتان چیست؟ هرچند که سوال احمقانه 

ی که ؟ از مادرمی گرفترا یاد کردن محبت  باید از چه کسیای است. فربد 

آقای شکیبا غمگین گفت: فربد خیال می  " !بهترین دوستش را شکنجه می کرد

ه ای را دیده ای کند که کیارش باعث بیماری روحی مادرش شده است. کدام بچ

که حق را به مادر عزیز تر از جانش ندهد؟ بچه ها حتی اگر مادرشان بدترین آدم 

خانم شکیبا  "درست است.  او دنیا هم باشند باز خیال می کنند تمام کارهای

 ،یمارستان بستری شدمتتقریبا با صدای بلند گریه می کرد و گفت: وقتی توی 

کینه ی فربد نبست به کیارش بیچاره ام بیشتر شد. من این دو بچه را از هم جدا 

کردم تا فربد همیشه از من دفاع کند. من آدم خیلی بدی هستم پرستش. من 

باعث شدم فربد و کیارش از هم متنفر بشوند. وقتی بمیرم حتما توی جهنم می 

 سوزم. 
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حاال دیگر تمام محبتم نسبت به فربد  مادر و پسر کپی برابر اصل همدیگر بودند. "

بی وجدان هم ته کشید. از فربد بیشتر از مادرش بدم می آمد. پسره ی بی فکر و 

نفس های عمیق می کشیدم تا حرف بدی نزنم. اما باز نتوانستم سکوت بی منطق... 

توی همین دنیاست خانم شکیبا. مطمئن  کنم و گفتم: بهشت و جهنم واقعی

صدای  "ی ما توی همین دنیا تقاص کارهایمان را پس می دهیم. باشید که همه 

گریه های او هر لحظه بلندتر می شد و گفت: می دانم... بیماری هم تقاص گناهم 

 است. 

نمی خواست اجازه بدهد من در سکوت و احترام آنجا را ترک کنم. در هرحالی  "

فتم: بیماری که تقاص که سعی می کردم دیگر نگاهش نکنم راه افتادم و زیر لب گ

پس دادن نیست، بیماری برای همه پیش می آید، تقاص اصلی را همین فرزند 

تا بیشتر  فرار کنمباید زودتر  "عزیزتان، فربد خان سرتان می آورد، مطمئن باشید. 

 ،آزار ندهم. من نباید مثل او دیوانه می شدم ماز این یک زن بیمار را با حرف های

بدترین حرف های دنیا بود. چرا فکر می کردم کیارش دروغ می  اما او واقعا الیق

 گوید؟
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را جلوی چشمانش از دست  خانواده اشکه چگونه توانسته بود بچه ای یک مادر 

 توانیچگونه می  !آزار بدهد و شکنجه کند؟ خدایا خودت به داد ما برس داده بود،

در کنار چنین آدم  نگه داری؟ زندگی بد و منفوری را روی زمین گانچنین بند

غم زده . خواستم از خانه ی بودعذاب آورترین کار ممکن  ،هایی برای من یک نفر

شان خارج شوم که آقای شکیبا به دنبالم آمد و گفت: پرستش جان خواهش می 

 کنم از ما عصبانی نباش... 

سرعت کفش هایم را  است بازهم صدای آنها را بشنوم. بهاصال دلم نمی خو "

وی پله ها دنبالم آمد و پوشیدم و از آپارتمان آنها بیرون زدم. اما آقای شکیبا ت

گفت: درست حدس زدی پرستش... همسرم همیشه موهایش را رنگ روشن می 

خدایا خودت  "کرد. علت ترس کیارش از تمام زنان موبور دنیا... همسر من است. 

فرار کنم. فقط یک لحظه ایستادم و عذاب آور ی به من صبر بده تا از این خانه 

بدون آنکه به طرف او برگردم گفتم: اگر می دانستم که با چهارصد میلیون بدهی 

هیچ وقت کیارش بیچاره را مجبور به این  ،آدم هایی مثل شما را نجات می دهم

یشتر گفت: تو کیارش را ب دوباره به راه افتادم و او "کار نمی کردم آقای شکیبا. 
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واقعا از جواب دادن به او بیزار بودم. این آدم دیگر  "از فربد دوست داری پرستش؟ 

برایم آقای شکیبای عزیز همیشگی که حتی اگر بدترین حرف ها را هم می زد باز 

برای نجات او به آب و آتش می زدم نبود. به راهم ادامه دادم و گفتم: من هیچ 

وست نداشته ام آقای شکیبا. فربد هرگز نقشی وقت مردی را به اندازه ی کیارش د

کامال از او متنفر  ،توی زندگی من نداشته است، حاال هم با این حرف های شما

 شده ام. کیارش برایم عزیزترین و دوستداشتنی ترین مرد دنیاست. 

چیزی بگوید. ای کاش به اینجا نیامده  نتواندادامه ی پله ها را دویدم تا دیگر  "

شت جانی ماندازه بدم نیامده بود. این خانواده یک  این به حال از کسی به بودم. تا

داده بودند تا زندگی یک بچه ی بی سرپرست هم و روانی بودند که دست به دست 

 رفتهکدام گوری  ،س قوانین حمایت از بچه های بی سرپرستپرا خراب کنند. 

تازه  ؟سکوت کرده بودندشکنجه داده و یک کودک را  بودند که آنها اینقدر راحت

خیلی حق به جانب از کیارش انتظار داشتند که در مواقع سختی کمک شان کند. 

فربد را با تمام  ،مهربان بود که باز راضی شده بود برای کمک به آنها خیلیکیارش 

که چهارصد میلیون پول بی زبان را به من سپرده  دوستانش استخدام کند. همین
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شکیباهای لعنتی را نجات بدهم به این معنی بود که با تمام  بود تا بتوانم زندگی

. کیارش من... تمام کارهایش استاین مصیبت ها هنوز روح مهربان او زنده مانده 

قوم و حق با او بود. ای کاش می مردم و او را مجبور به کمک به این  نددرست بود

 نمی کردم. ظالم

ای کاش امروز او را از خودم نرانده بودم. دلم می خواست همین حاال او را ببینم  

و از او بخواهم که باز هم دوستم داشته باشد. باید به او می گفتم که تنهایش نمی 

م و زخم ربه او بگویم که دوستش دا هرچه زودتر بایدحاال هم دیر نشده، گذارم. 

دیر نشده باشد و خشم او بیش از حد جان  هایش را درمان کنم. فقط امیدوارم

. سریع می رفتبه مسافرت  هم گشت و فردا نگرفته باشد. امروز که دیر بر می

به  ،تلفنم را در آوردم و شماره شرکت را گرفتم. کسی توی شرکت جواب نمی داد

ساعتم نگاه کردم ساعت هفت و نیم بود و همه تعطیل شده بودند. به کیارش زنگ 

هد. ناامیدانه شماره ی خانم جهانی می دخوب می دانستم که او جوابم را ن زدم اما

داد. از او پرسدم که از آقای سرمد خبر دارد و  م رارا گرفتم و او خیلی زود جواب

کجاست؟ اما او هم گفت که وقتی از شرکت خارج می شد  او االنمی داند که 
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ز او پرسیدم اما او گفت که نمی کیارش هنوز نرفته بود. اطالعات پرواز فردا را ا

چون آقای سرمد او را ماخذه می کند. نمی توانستم  ،تواند اطالعات پرواز را بدهد

او را ماخذه  که آقای سرمد را مجبور کنم می توانمبه او توضیح بدهم که من 

 .نمهیچ جواب درستی تماس را قطع ک شنیدنبدون ترجیح دادم  نکند.

م تا کیارش نچند روز آینده را تحمل کجز اینکه نمی ماند هیچ راهی برایم باقی  

مد. ای کاش امروز کمی زبان به جز صبر از دستم بر نمیآبه برگردد. هیچ کاری 

دهان می گرفتم. چرا خیال می کردم کیارش بدترین آدم دنیاست؟ او که همیشه 

بود که در حق من خوبی کرده بود. فقط به خاطر اخالق غیر قابل پیش بینی او 

 نمی توانستم قبول کنم او همیشه مهربان است.

به قدری از حرف های خانم و آقای شکیبا حالم بد شده بود که دلم می خواست  

همین حاال کیارش را پیدا کنم و او را به اندازه اینهمه سال در به دری و آزار و 

به او  ،می شد اگر باز هم مهربان !ش بکشم. او الیق اینهمه بدی نبوداذیت در آغو

. قول می دادم که تا آخر عمرم آرزوی رنگ کردن موهایم را فراموش خواهم کرد

م. حاال دیگر به قدری از محبت کشآرزوهایم دست ب تمامبه خاطر او می توانستم از 
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های او مطمئن بودم که بدهی چهارصد میلیونی هم برایم مهم نبود. همین که او 

از  ی نمی توانستهای دنیا را نجات داده بود یعنبدترین آدم  ،به بهانه ی من

 سو استفاده کند.  ن یا حتی بیچارگی دشمنانشم احساسات

روبرویم نشسته بود و می وقتی . چرا امروز ..او را ببینم ستخیلی دلم می خوا

باید در جوابش می  ؟خودم فکر می کردم آینده یبه  ، فقطگفت که دوستم دارد

گفتم که من هر روز به دیدارت میآیم تا دوستت دارم های زیبایت را بشنوم. ای 

کاش وقتی برایم پیام می فرستاد بلند می شدم و به دیدارش می رفتم و از او می 

اگر کیارش را نداشته باشم تا عمر دارم  م زخمهای زندگیش باشم.هخواستم تا مر

با پس حتما بازهم  ،گفت از بدون من ماندن می ترسد بیمارش می مانم. او می

 . نباید او را از خودم می راندم... من آشتی می کند

صدای تلفن همراهم توی دستم افکارم را در هم ریخت. شیرین بود، او را کامال از 

یاد برده بودم. بی معطلی جواب دادم اما صدای گریه ی او تنها صدایی بود که می 

دری فریاد زدم الو تا باالخره ماهور گفت: پرستش کجایی؟ چرا شنیدم. به ق

 از شدت ترس تقریبا جیغ کشیدم: چه "نمیایی؟ پرستش زود خودت را برسان. 
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صدای بریده ی ماهور گفت: پرستش فقط زودتر بیا. شیرین مجبور  "شده ماهور؟ 

بروند و پدرش می خواست به کالنتری چون  ...شد به پدرش آدرس اینجا را بدهد

  ... زود بیا پرستش. االن خون به پا می شود.از سیاوش و پدرش شکایت کند

ترس تمام وجودم را لرزاند. پدر شیرین همه ی ما را می کشت. نباید به او می  "

د. با نهایت تیم. پدر شیرین نابودمان می کنگفتند که ما توی خانه ی کیارش هس

شدم.  سرراهم تاکسیسرعتی که توی پاهایم سراغ داشتم دویدم و سوار اولین 

 کیارش بود. هرجا که ترافیک بود، پیاده می شدم،ماشین عمو جلوی در خانه ی 

می شدم. باالخره خودم را  دیگری سوار تاکسیمی دویدم و بعد از ترافیک دوباره 

پدر و مادر شیرین  ند.ترسیدم اتفاق افتاده بود اما از چیزی که می ،به خانه رساندم

بی داد  ،توی خانه کیارش بودند در واحد باز بود و صدای عربده و گریه و التماس

کیارش فکر می کردم چون نگهبان می کرد. با نهایت بدبختی فقط به آبروی 

مده بود و با تعجب از من پرسید که چه خبر شده؟ به او آساختمان به راه پله 

و دعوای خانوادگی پیش آمده است.  گفتم که ما اقوام دور آقای سرمد هستیم

حتی از او خواهش کردم که به آقای سرمد چیزی نگوید. اما او گفت که اگر سر و 
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حتما با آقای سرمد تماس می گیرد. سریع به خانه دویدم،  ،صدا ادامه پیدا کند

شیرین  .رها شده بودبی حال  ،سیاوش روی صندلی چرخدارش وسط پذیرایی

تا مانع از  نددکتر اُ و ماهور تالش می کردروی زمین افتاده بود و زار می زد و 

ماهور جواب ناسزاهای پدر شیرین را می حمله ی پدر و مادر شیرین به او شوند. 

 ،داد و او هرلحظه برای حمله به ماهور یک قدم جلوتر می گذاشت، اما دکتر اُ

کرد. مثل اینکه  می د و حتی او را پشت سرخودش پنهانماهور را عقب می کشی

برایم کم رنگ شدند و در یک لحظه با دیدن حمایت های ها تمام این شلوغی 

دکتر از ماهور قلبم آتش گرفت. این بهزاد کجا گیر کرده بود که حاال به جای او 

از بهزاد  از ماهور دفاع می کرد؟ بهزاد بی لیاقت... دکتر روزبه خیلی روزبه دکتر

بهزاد چطور  ...شایسته تر بود. چه از نظر شغلی و چه از نظر قد و قامت و قیافه

ماهور از پشت را تنها بگذارد؟ دل شوره به جانم افتاد. عزیز مماهور  ه بودتوانست

و هرچند دقیقه یکبار برای جواب دادن به پدر شیرین ود پیراهن دکتر را گرفته ب

 ،او را از پشت سر محافظت کندماهور از سرش را باال می آورد. دکتر برای اینکه 

دلشوره می گرفت و زودتر بر  هم مثل من به خودش چسبانده بود. ای کاش بهزاد
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یا شک لی از عشق های دناگر بهزاد و ماهور به هم نرسند باید به خیمی گشت. 

 کرد.

بهزاد بی وفا و نادان فکر کنم. هر بالیی که به حماقت های فعال وقت نداشتم که   

خود بهزاد باید جوابگو باشد. نگاهم را از دکتر و  بیاید،سر عشق بهزاد و ماهور 

به طرف سیاوش  هادر میان همه ی این عربده و جیغ و فریادماهور برداشتم و 

کردم. رنگ به رخسارش نمانده بود. اگر بالیی سر او  رفتم و با وحشت او را نگاه

. ندبه پیشانیش چسبیده بود ،خیس از عرق ... موهایشبدبخت می شدیم می آمد

و گفتم: آرام  ، قلبم برایش آتش می گرفتپاک کردممثل یک کودک صورتش را 

نگاه  "االن همه آرام می شوند به خودت مسلط باش.  ،باش سیاوش. چیزی نشده

او از من به طرف شیرین کشیده شد و گفت: او را کتک می زنند ولی کاری از من 

 برای او بر نمیآید. تو کمکش کن پرستش. 

او را محکم  پیراهنمد. سریع به طرف دکتر دویدم و نفسش به سختی در می آ "

بد است.  سیاوش حال زبه برو به بیمارت برس،دکتر روکشیدم و با فریاد گفتم: 

پدر شیرین از غفلت دکتر سواستفاده کرد و چند لگد  "االن از دست می رود. 
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محکم به پهلوی شیرین که زیر پای آنها افتاده بود کوباند. دکتر را به سمت سیاوش 

آمد ، جلو بی پناه منایستادم. ماهور  و لگدهایش هُل دادم. خودم بین پدر شیرین

و  از فشار دست های مادر شیرین بی حال شد تا مادر شیرین را کنترل کند، اما

. در یک لحظه دیوانه شدم و با فریاد گفتم: این کارها برای چیست؟ عقب زده شد

ودن؟ یک نگاه آمده اید دختر خودتان را بکشید؟ به چه گناهی؟ به گناه عاشق ب

از شدت اضطراب اینکه شما ببینید  ،ریآقای ساال به خواهر زاده یتان بیاندازید

 ،اگر اتفاقی برای سیاوش بیافتد یاورید تا حد مرگ ترسیده است.ببالیی سر شیرین 

  من به همه می گویم که شما مقصر هستید.

پدر شیرین برای چند لحظه آرام شد. به طرف سیاوش برگشت و نگاهش کرد.  "

دکتر با کپسول اکسیژن از اتاق برگشت و ماسک آن را روی صورت سیاوش 

گذاشت. صدای مادر شیرین باز هیاهو به پا کرد و گفت: پرستش از تو انتظارم 

بدهی که سیاوش را  نداشتم که دختر ساده ی ما را از راه به در کنی و به او یاد

من آمد و گفت:  سمتپدر شیرین هم دوباره عصبی به  "بدزدد و به اینجا بیاورد. 

را چطوری می  هایتاین کار ی،پرستش تو اینهمه سال با ما نان و نمک خورد
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ه توانی برای ما توضیح بدهی؟ چرا دختر احمق مرا فریب داده ای؟ این وسط چ

 ی گیری؟ حق داللی م سودی به تو می رسد؟

؟... الل شدم و برای چه کاری از شدت تعجب دهانم باز مانده بود. حق داللی "

نتوانستم جواب بدهم. پدر شیرین باز فریاد کشید و رو به همسرش گفت: هرچه 

بی خانواده اجازه نده  دختر می کشم از دست تو است زن... چند بار گفتم به این

هرلحظه بیشتر نابودم می کرد. شیرین  حرف هایش "با شیرین رفت و آمد کند؟ 

به زحمت از روی زمین بلند شد. مادر شیرین تقریبا جیغ زد و  و دستم را گرفت

او را سر راه خانواده اش  کهآدمی  اجازه دادم دخترم باگفت: لعنت به من که 

ده سال تمام را با خودشان ببرند، چنین مصیبتی راضی نشده اند گذاشته اند و 

بهتر از  ،ه شدهسر راه گذاشت ندیده ومادر و پدر بچه ای که محبت . نددوست بما

این نمی شود. البته فکر کنم خانواده اش می دانستند که این بچه چه ذات خرابی 

بی خانواده ی بدبخت چطور جرات کردی که این دارد و از دست او فرار کرده اند. 

روی سرم آوار شدند.  ن با همزمین و آسما "؟ یاد دختر من بدهی را کارهای زشت

پس مردم راجع به من و خانواده ام اینطوری قضاوت می کردند. یک دختربچه ی 
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کوچک چطور می توانست مادر و پدرش را فراری بدهد؟ من که سر راه نمانده 

اما چه فرقی می کرد؟ من واقعا بی خانواده بودم.  ،بودم. من عمو جاویدم را داشتم

را راجع به من می کردند؟ با ناباوری به ماهور نگاه کردم. بقیه هم همین فکر 

تنها چیزی که به مغزم می رسید این بود که پرسیدم:  ،چشمانش پر از اشک بودند

مادر  "خانواده ی تو هم در مورد من چنین نظری دارند؟ خانواده ی بهزاد چطور؟ 

بر می دهم که گفت: من همین امروز به مادر ماهور هم خبه جای ماهور شیرین 

با چند پسر ده سال تو چه آدم خطرناکی هستی. تو بودی که این دخترها را 

تو بودی که باعث شدی دختر من به خاطر  ،دوست کردیبدردنخور و مفت خور 

وگرنه دختر من که از این اخالق  ،اینهمه قرض و بدهی داشته باشد تو و دوستانت

تا به حال هر غلطی که فقط به فکر درس و آینده اش بود.  ، شیرینها نداشت

که وقاحت را به جایی رسانده ای  کرده ای را نادیده گرفته ام پرستش، اما حاال

که خانه ی فساد فراهم کرده ای و دختر مرا مجبور کرده ای با پسرعمه ی بی 

 .ت می کنم، دست از سرت برنمی دارم و بیچاره اخاصیت و فلجش به اینجا بیاید

ای که بچه  خانه ی فساد شکایت می کنم. راه انداختنهمین فردا از تو به جرم 
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باید هم به این درجه از کثافت برسد.  حتی از طرف پدر و مادرش رانده شده باشد،

را در مورد من به  کلماتخانه ی فساد... کثافت... شکایت... بی خانواده... این  "

بلند  با صدای مهای این کلمات مثل ناقوس توی گوشهر کدام از ؟ کار می بردند

نگاهم از ماهور به شیرین دوخته شد. لبش پاره شده و خونی نواخته می شدند. 

عاشقی زیبا ترین بود. زیر چشمش به شدت قرمز بود. پدرش او را کتک زده بود؟ 

حتی برای یک ثانیه بودم که نمی توانستم  بهت زدهبه قدری دنیا بود...  جرم

حس می کردم مادر  نفس بکشم.درست درست فکر کنم. حتی نمی توانستم 

فقط صدای شیرین را شنیدم که  شیرین تمام اکسیژن توی اتاق را بلعیده است.

 .گفت: با پرستش اینطوری صحبت نکنید چون بیشتر از این از چشم من میافتید

پشیمان بودم با رفتار امروزتان و  حتی اگر یک درصد هم در مورد کاری که کردم

. من پرستش را تمام شک و تردیدم بر طرف شدحرف هایی که به پرستش زدید 

قرض بگیرد. می دانید سش این خانه را از ریی ،مجبور کردم تا برای کمک به من

چطوری او را مجبور به این کار کردم؟ او را تهدید کردم که خودم را می کشم. او 

اما شما اینهمه سال  .سریع به کمک من آمد ،با تهدید مرگم که دوستم است
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اما کاری برایم انجام به مرگ فکر می کنم شنیدید که من بدون سیاوش فقط 

. ، چون نهایت انسانیت استندادید. پرستش برای من بیشتر از شما نگران شد

انواده چطور می توانید به او بی خانواده بگویید؟ در حالیکه دختر خودتان بی خ

، دستش را بلند کرد پدر شیرین باز به طرف او حمله ور شد "ت. دنیاسترین آدم 

، من سد اما قبل از اینکه دستش به شیرین برسد تا توی صورت شیرین بکوباند

راه او شدم و... بدبختانه یا خوشبختانه پدر شیرین با دیدن من دستش را توی هوا 

برایم مهم نبود خت و بی حال بودم که اصال در این لحظه به قدری کر کنترل کرد.

حرف های مادر شیرین از هر کتکی دردناکتر بودند و من کامال  .که کتک بخورم

باز مادر شیرین با جیغ و فریاد رو به من گفت: دختره ی بی  بی حس شده بودم.

پیش  حاالهمین  .وجود نحست را از میان بچه و شوهر من کنار بکشخانواده 

که چه کارهایی انجام می  تعریف می کنممصرفت می روم و برایش عموی بی 

حتی یک آدم بی سواد بهتر از عموی  .اسم خودش را دکتر نگذارد الکی دهی، تا

تو می توانست بچه بزرگ کند. فردا هم در اولین فرصت از تو به خاطر داشتن 

 خانه ی فساد شکایت می کنم. 
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کردم و ناخودآگاه دانه های داغ اشک روی با آمدن اسم عمویم فقط نگاهش  "

از بچگی یادم داده بود در برابر بی عدالتی  از جانم ی عزیزمگونه هایم افتادند. عمو

گریه نکنم، اگر کسی توی سرم زد از خودم دفاع کنم اما نمی دانم حاال چه بالیی 

. عمو همیشه خط قرمزم بودسرم آمده بود که فقط دلم می خواست گریه کنم. 

هرقدر که دلشان می خواست می توانستند به من فحش بدهند اما حق نداشتند 

زحمت  ،زندگیشجاوید به خاطر تمام دستآورد های به عمویم توهین کنند. عمو

د. حاال کسی حق وکشیده بود. سال ها به سختی درس خوانده بود تا دکتر بش

و فقط اشک هایم می نداشت به او توهین کند. نمی دانم چرا به جای دفاع از ا

باریدند. صدایی آشنا به جای من گفت: صاحب این خانه ای که شما می فرمایید 

اما مطمئن  .من هستم. می توانید همین حاال تشریف ببرید و از من شکایت کنید

باشید من هم از شما نه یکبار بلکه چندین بار به خاطر تهمت ناروا به خانه ام و 

شکایت خواهم کرد خانم و آقای ساالری. این خانه  ،گفتید ناسزاهایی که به نامزدم

دوربین دارد و من فردا خودم فیلم های دوربین را به کالنتری می برم و از شما 

بابت این حمله ی ناگهانی به خانه ام و آزار و توهین به نامزدم و دوستانش شکایت 
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توی و ز را به فردا است ادامه ی جلسه ی پر بار امرو م بهترربه نظخواهم کرد. 

  .کالنتری موکول کنیم

 به طرف صدا برگشتم و آقای ساالری با حرص به طرف صدا برگشت. من هم "

کردم اشک هایم را کنار بزنم و باور کنم که کیارش با لباس راحتی مشکی سعی 

. پس دناممی  و بازهم مرا نامزدش رنگ که توی خانه می پوشید روبرویم ایستاده

جواب مرا نمی داد؟ مادر شیرین با تمسخر گفت: کدام  اماجلسه نداشت؟ خانه بود 

ما را فساد هستید، پس بهتر است  شما در واقع صاحب این خانه ینامزد آقا؟ 

این دختره ی بی خانواده نامزدش کجا بود؟ اگر نامزد داشت که زیر  .فریب ندهید

کیارش دست به سینه  ". به در نمی کرد و او را از راه پای بچه ی من نمی نشست

اگر اینجا را خانه ی فساد می دانید و مرا ایستاد و با اخم های هولناکش گفت: 

مطمئنا به روش تربیت خودتان شک دارید  ،صاحب این خانه ی فساد می نامید

وگرنه بچه ی با خانواده ی شما توی این خانه ی فساد به مدت یک هفته چه کار 

اگر یکبار دیگر به نامزد من توهین حد و حدود خودتان را بدانید،  طفالمی کند؟ 

شخصیت شما باشد. گاهی  شأنکنید حتما جوابتان را طوری می دهم که در 
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نداشتن خانواده خیلی بهتر از داشتن خانواده ای است که به زبان دیوانه ها  اوقات

اما  ،بی خانواده هستمدر ضمن من هم مثل نامزدم شان را ادب می کنند. هایبچه 

اگر خانواده ای مثل شما داشتم که به جای کمک به دو جوانی که همدیگر را بی 

ان می ش حتما فراموش ،دختر بی دفاعشان را کتک می زنند ،نهایت دوست دارند

پدر شیرین با عصبانیت به  "پنهان می شدم.  رس آنهادست دور ازکردم و جایی 

دید کیارش کوچکترین حرکتی نکرد و  که وقتی د. اماور شطرف کیارش حمله 

در یک قدمی او متوقف شد. نگاهی به  ههمانطور دست به سینه سرجایش ایستاد

بازوی  هر دو بعد خیلی مشهود به ،از او بلند تر بود انداخت خیلیقامت کیارش که 

ناخوداگاه  وچند دقیقه ای روبروی کیارش بی حرکت ایستاد  کیارش نگاه کرد.

و گفت: آقاجان نامزد شما حق نداشت به دختر ما راه کار  رفتقدم عقب یک 

 شیرین گفت: بابا...  "نشان بدهد. 

اما کیارش دستش را به عالمت سکوت رو به شیرین باال برد و شیرین هم در  "

به قدری لحظه ساکت شد. کیارش به جای شیرین گفت: آقای ساالری دختر شما 

به او کمک که حتی اگر نامزد من  مطمئن بود ام بدهداز کاری که می خواست انج
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دخترتان از کسی که د. چه ایرادی دارد عملی می کرش را هم تصمیم نمی کرد باز

مادر شیرین هم با عصبانیت به طرف کیارش  "دارد مراقبت کند؟  شکه دوست

رفت و گفت: اگر خواهر خودت هم بود اجازه می دادی تمام عمرش را از یک مرد 

 لج مراقبت کند؟ کامال مشخص است که تو هم مثل نامزدت بی خانواده هستیف

هیچ وقت  "خبر نداری.  انبرای فرزندش هاعالقه و نگرانی مادر و پدرچیزی از  و

مادر شیرین را تا این حد بی ادب ندیده بودم. ای کاش می توانستم بروم و از 

من احتیاجی نداشت.  یاتکیارشم در برابر او دفاع کنم. اما کیارش اصال به دفاع

پوزخندی پر از تمسخر زد و گفت:عالقه و نگرانی مادر و پدری که بخواهند مرا از 

به چه دردم می خورد خانم؟ من به خاطر نداشتن چنین معشوقم دور کنند 

خانواده ای که شما می فرمایید کامال شاکر خداوند هستم. اما مطمئن باشید که 

حتما به آنها کمک  ،اگر خواهرانم زنده بودند و به اندازه ی دختر شما عاشق بودند

ین جوانی خانم ساالری ا را از این وضعیت نجات بدهند.عشق شان  تامی کردم 

که شما اینقدر راحت در مورد فلج بودن او به عنوان یک عیب بزرگ صحبت می 

. شما را می شنود بی رحمانه یو تمام حرف های  کنید همین جا نشسته است
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م که او بارها و بارها از دختر شما خواست تا دست از سرش ه امن خودم شاهد بود

هر اینهمه سال، را به جای اینکه چ ،بردارد. اما دختر شما عاشق این مرد است

به فکر  ،را ندارد نفلج است و لیاقت دخترتاسیاوش یادآوری کنید که لحظه به 

نیافتاده اید؟ من توی همین یک هفته هزاران  وپیدا کردن راهی برای درمان ا

 بیمارستان معتبر و خوب پیدا کرده ام که می توانند به سیاوش کمک کنند تا

پدر و مادر شیرین با تعجب به سیاوش که هنوز ماسک  "د. دوباره جان بگیر

اکسیژن داشت نگاه کردند. پدر شیرین هنوز عصبی بود و گفت: من که فکر نکنم 

راهی برای درمان سیاوش باشد... یعنی اگر بود حتما دکترها به پدر و مادرش می 

نشدن  از خوب عجلوی سیاوش اینقدر قاط لطفاگفت:  خشمگینکیارش  "گفتند. 

تا  ، توجواب مرا بده به این حرف ها گوش نده و فقط سیاوش ..او صحبت نکنید.

ماسک اکسیژن را  روزبهدکتر  "به حال به چند بیمارستان توانبخشی رفته ای؟ 

از روی صورت سیاوش کنار زد و او به سختی گفت: من نمی خواهم درمان شوم. 

 ". ..کنمراحت را این آدم ها  یبقیه شیرین و  ، می خواهممن می خواهم بمیرم

حرفش را قورت ادامه ی کیارش با چنان اخمی به او چشم دوخت که بنده ی خدا 
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 یکی از آنها را انتخاب کنی.ت که نیسداد، کیارش گفت: مرگ و زندگی دست تو 

خورد. فقط یک کم لیاقت هم کتک  شیرین بیچاره حتی به خاطر توببین این 

داشته باش و درست به حرف های من گوش بده. من برایت بهترین بیمارستان 

حداقل  تاکنم می توانند کمکت کنند در آلمان پیدا کرده ام که فکر توانبخشی را 

. البته قول صد در صد نمی دهم اما ینابرگردرا یت هانیمی از حرکت دست و پا

انی ستان خیلی موفقی برای برگرداندن حرکت به بیماربیمار ،طبق تحقیقات وکیلم

زندگی دخترم را اید مادر شیرین با تمسخر خندید و گفت: حاال ب "ل تو است. مث

شیرین جلو پرید و  "رکت های سیاوش برگردد. حشاید نیمی از  هم آتش بزنم تا

درصد به این فکر کن که من دچار این سانحه می شدم،  فقط یک مامانگفت: 

چه کار می  ،اگر عمه این حرفهایی را که تو به سیاوش میزنی را به من می گفت

اینقدر ظالم ؟ خواهش می کنم فقط یکبار خودت را به جای عمه بگذار و کردی

بیمارستانی که آقای  که با سیاوش به این نباش. مطمئن باش که اگر اجازه ندهی

 "ی زنم. خواهش می کنم... خودم را جلوی در خانه آتش م ،د برومسرمد می گوی

عمه ات اگر تمام  ،شیرین پدر شیرین که آرام شده بود گفت: کمی عاقل باش
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زندگیش را هم بفروشد باز نمی تواند خرج نگه داری سیاوش را توی بیمارستان 

های خصوصی آلمان بدهد. از من هم نمی توانی توقع کمک داشته باشی چون با 

رو  کیارش خیلی قاطع "می خواهم حمایتت کنم. ت به هیچ عنوان نهایاین کار

 ". بچه هاشما دو نفر را حمایت می کنم  از گفت: اما من به شیرین و سیاوش

گفت: کیارش  به سختی سیاوش بازهم از دکتر خواست که ماسکش را کنار بزند و

جان ما تا همین حاال هم خیلی از حمایت هایت ممنون هستیم. به نظر من هم 

 درست می گوید و بهتر است... نپدر شیری

دایی ات واقعا فکر می کنی کیارش باز با اخم و خشم رو به سیاوش گفت:  " 

روی صندلی چرخدار بپوسی؟ تا آخر عمرت می خواهی تو ؟ یعنی رست می گویدد

چرا یکبار شانست را امتحان نمی کنی؟ تو یکبار برای درمان اقدام کن اگر خوب 

 یبعد برگرد و خودت را بکش. اما وقتی حتی یکبار هم برای درمان قدم ،نشدی

س می خوانی؟ من می توانم در کمتر از یک أبر نداشته ای چرا بی خود آیه ی ی

پدر شیرین گفت: مخارج درمان و اقامت  ". رو به راه کنمماه کارهای سفرتان را 

 اماهرش صحبت کنم باید با خواهرم و شو من ...خیلی زیاد است توی آلمان
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مادر شیرین با بدجنسی گفت: اگر داشته  "مطمئنم که آنها چنین پولی ندارند. 

بچه ی احمق مرا به عنوان کارگر بی مزد  .باشند هم چنین پولی خرج نمی کنند

سیاوش سرش را پایین انداخت  "؟ چرا باید پول خرج کنند ، پسپسرشان دارند

مادر و پدر من اصال قصد سواستفاده از شیرین  و آهسته گفت: زن دایی باور کنید

مادر شیرین با فریاد گفت:  "را ندارند. من هم دلم نمی خواهد شیرینم اذیت شود. 

شیرین بازهم یک  "بچه ی من شیرین تو نیست. دست از سر دختر من بردار. 

گام به مادرش نزدیک شد و گفت: بی انصاف نباش مامان. من بودم که سیاوش را 

دیم وگرنه عمه که اصال روحش از این کار من خبر ندارد. اینهمه به پرستش دز

چرا آبروی توهین کردی برایت کافی نبود که حاال به سیاوش هم رحم نمی کنی؟ 

کمی مادر شیرین  "مامان اینقدر بد و بی رحم نباش. من و خودتان را می برید؟ 

اما ، ت داری بکن شیرینو فقط زیر لب گفت: اصال هر کاری که دوس سکوت کرد

کیارش گفت:  "نمی توانی از من و پدرت انتظار داشته باشی که حمایتت کنیم. 

آنها حمایت می کنم. من تمام مخارج از برای دومین بار می گویم که من خودم 

فقط از شما می  با کمال میل می پردازم.و هزینه های بیمارستان سیاوش را 
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 "دست از سر این دو نفر بردارید و بگذارید کمی آرامش داشته باشند. که خواهم 

ما نمی توانیم تا این اما شیرین با دنیایی قدرشناسی گفت: ممنونم آقای سرمد 

حد شما را به دردسر بیاندازیم. مخارج و هزینه های بیمارستان توی آلمان خیلی 

کیارش بی  "حبت کنم و ... بگذارید من اول با عمه و شوهر عمه ام ص ،زیاد است

تفاوت و اخم آلود گفت: همین که گفتم. من تمام کارها را در عرض یک ماه سر 

و سامان می دهم. در ضمن مخارج آلمان برای من که توی همان کشور منبع در 

تو که توی  ه یبرای خانواده ی عم . این مخارجاصال زیاد نیست ،دارم یآمد خوب

ر شکن است. پس آنها را اذیت نکن و بگذار طبق برنامه زندگی می کند کم ایران

 ی من پیش برویم. 

یاد حرف های خانم شکیبا در مورد به آتش پدر شیرین کامال فروکش کرده بود.  "

بچگی کیارش افتادم که می گفت فقط کافی بود که دست پر محبتش را بر سر 

طراوت می شد و تمام گل و گیاه و آدم های اطرافش بکشد. دنیا پر از سبزی و 

کیارش به راحتی می  !... او راست می گفتامراض اطرافیانش درمان می شدند

توانست تمام مشکالت دنیا را حل کند. وقتی او بود من اصال احساس تنهایی نمی 
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کیارش به قدری  ...دنیا امیدوار می شدم. ای وایاین کردم. وقتی او بود من به 

 م. ه ابه همین زودی عاشقش شد است که به گمانم شایسته

کیارش رو به پدر شیرین گفت: آقای ساالری اجازه می دهید از فردا اقدامات الزم 

پدر شیرین به مادرش نگاه کرد و کالفه گفت: زندگی دخترم  "را شروع کنم؟ 

قول می دهم که زندگی کیارش کوبنده و قاطع گفت: من  "می شود.  بودنا

مین جا از شیرین قول می گیرم اگر این کارمان نتیجه هدخترتان نابود نشود. 

 "د و با هر کس که شما می خواهید ازدواج کند. اردردست از سر سیاوش ب ،نداد

سیاوش و شیرین هر دو به هم نگاه کردند و سیاوش گفت: چنین شرطی نگذار 

گفت: صحبت سیاوش را قطع کرد و کیارش  " من بدون شیرین... کیارش جان.

د که باید تمام تالشت را مانگذارم تا یادت ببچنین شرطی را م مجبورم متاسف

تو که می گفتی شیرین را نمی خواهی پس  درضمنبرای بهتر شدن انجام بدهی. 

 ی؟ ه اردوحشت کچرا از این شرط من 

او را نخواهم؟ او جانم است...  توانمسیاوش به شیرین خیره شد و گفت: مگر می   "

همه ی زندگیم است. اگر تا به امروز زنده مانده ام فقط به عشق شیرینم بوده 
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. خیلی می کرد، با درماندگی گریه نشستروی دو زانویش آرام شیرین  "است. 

 زجه که گریه اش تبدیل به ناه داشت. چند دقیقه بیشتر نگذشتزخمی بود و گ

بی  پس چرا اینهمه سال مرا از خودت راندی سیاوش و گفت: ای دلخراش شد

سیاوش هم اشک می ریخت و گفت: چون  "؟ چرا عمرمان را تلف کردی؟ معرفت

چطور می توانم در برابر  ،وقتی حتی نمی توانم جلوی مشت و لگد پدرت را بگیرم

 مشت و لگد زندگی از تو حمایت کنم؟ 

کنارش نشستم و به خاطر مظلومیت  من همگریه های شیرین نابودم می کردند.  "

ش اشک ریختم. پدر و پدر او و سیاوش و تمام حرف های ناراحت کننده ی مادر

نویس و امضا  کن بدیوار نشست و گفت: شیرین همین حاال ی  شیرین هم گوشه

برگردی و دیگر نامی از  ،که اگر به آلمان رفتی و درمان روی سیاوش اثر نکرد

مقابل شیرین  ،کیارش رفت و کاغذ و خودکار آورد "نیاوری. بر زبان سیاوش 

نگاه من و  "را مو به مو بنویس.  می گویدگذاشت و گفت: بنویس. هرچه پدرت 

در آغوش بکشم. اما او چشم با نگاهم دلم می خواست او را  ،کیارش به هم افتاد

ا دوباره غره ای غلیظ به من رفت و بعد تمام جمالتی که پدر شیرین می گفت ر
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کرد. در آخر کاغذ را از زیر دست آنها دیکته کرد و شیرین را مجبور به نوشتن 

شیرین بیرون کشید و به طرف مادر شیرین برد و گفت: خانم ساالری دفعه ی 

هیچکس حق ندارد به  ن توهین های بی ادبانه نکنید.نامزد مبه بعد هم ندانسته 

که حاال به خاطر از  نیستاده دست ما چون انتخاب خانو ،او بی خانواده بگوید

اینبار به خاطر شرایط سعی می کنم دست دادن خانواده هایمان شرمنده باشیم. 

 گیرم. بروحی تان این حرف هایتان را نشنیده 

مادر شیرین هنوز به من با یک دنیا نفرت نگاه می کرد. باالخره پدر شیرین بلند  "

وقتیکه که کارهای رفتن تان به آلمان گفت: پس فعال تا رو به دخترش شد و 

من  ...گفت: نه خیلی مصممشیرین  "درست شود بهتر است که به خانه برگردی. 

نمی خواهم این مدت را بدون سیاوش بگذرانم. آقای دکتر روزبه خیلی به سیاوش 

پدر شیرین باز  "بهتر است که ما فعال به خانه بر نگردیم. پس کمک می کنند 

احت به طرف کیارش برگشت و گفت: آقای محترم در این مورد چه کالفه و نار

به نظر شما من چگونه می توانم بدون کتک و زور بازو به این  توضیحی دارید؟

دختر بفهمانم که سیاوش فقط پسرعمه اش است و نمی تواند بدون اجازه من 
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سرش را نبریده ام  ،این هفته های مسخره بازیاینجا با او زندگی کند؟ اگر برای 

فقط نمی خواهم ماجرا را ناموسی جلوه  م.ستهبه این معنی نیست که بی غیرت 

من نمی فهمم که آقای ساالری کیارش سری با تاسف تکان داد و گفت:  "  بدهم.

دختر  شما دارد؟ ی غیرت بودنب چه ربطی بهماندن این دو نفر توی خانه ی من 

به خواست خودش او سی سالش است و  ت.ده ساله نیسشما که نوجوان پانز

کمک کند. اگر از وجود من د تا بتواند به او نسیاوش را مجبور کرده که اینجا بمان

من به قدری پر  اینجا بمانید. باور کنید نگران هستید، شما هم تشریف بیاورید و

به عیادت سیاوش  گاهی اوقاتفقط  .نمیآیم خانه مشغله هستم که اصال به این

د همین کار را هم انجام نمی دهم. وجود آقای ییم که اگر شما ناراحت می شومیآ

پدر شیرین برای اولین  "دکتر روزبه هم توی این خانه کامال تعریف شده است. 

بار کمی شرمنده شد و گفت: در برابر شما و اطمینان خاطری که برایم ایجاد می 

 ، فقطمی توانند اینجا بمانند کنید من راهی به جز سکوت ندارم. شیرین و سیاوش

با نرمش هم کیارش  "به این شرط که من هم روزی چند بار به اینجا سر بزنم. 

گفت: اینجا در اختیار شماست، من که می گویم شما هم تا وقتیکه این بیشتری 
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دو نفر توی این خانه هستند تشریف بیاورید و کنارشان بمانید. اتفاقا اینطوری 

مادر شیرین  "تنها نمی ماند و شما هم می توانید به او کمک کنید. دخترتان هم 

هنوز پر از خشم بود و گفت: همین مانده که ماهم برای کمک به این کار احمقانه 

نیایی و بگویی که خسته فردا  امیدوارم ...خودمان را به دردسر بیاندازیم. شیرین

نوقت من به راحتی پدرت از آ شده ای و دیگر توانی برایت باقی نمانده است. چون

نامهربان و بدجنس  نامادری هایمادر شیرین مثل  "سر تقصیرات تو نمی گذرم. 

به کمک  رایصحبت می کرد. او هیچوقت تا به این اندازه بد اخالق نبود. شیرین ب

تا سیاوش را به اتاقش ببرند و بی توجه به هشدار مادرش  روزبه بلند شد دکتر

 د که من هیچ وقت از بودن در کنار سیاوش گالیه نمی کنم. گفت: مطمئن باشی

 .با درد به شیرین نگاه می کرد سیاوش با اندک جانی که برایش مانده بود "

برای اولین بار در وجود او می دیدم.  چشمانش پر از محبت و عالقه ای بود که من

ین را مثل اینکه بغض و خشم سیاوش ته کشیده بود و دیگر نمی خواست شیر

د و لبخند روی یدرخشمی خورشید  ثلصورت زخمی شیرین مفراری بدهد. 

. کیارش هم به لبخند شیرین چشم گرفتجان  اولبهای ورم کرده و خون آلود 
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می توانم به  ساالری من خانمگفت: در جواب مادر شیرین دوخته بود و زیر لب 

گر آنها اهستند که حتی هم عاشق  یشما اطمینان را بدهم که این دونفر به قدر

اینهمه  آنهاراه فراری برای بودن در کنار هم پیدا می کنند. هم را زندانی کنید باز 

کام و زندگی به چند وقت هم حاال اجازه بدهید  ،سال به میل شما رفتار کرده اند

  این دو نفر باشد. نظر

رفع کند. همه سکوت کرده بودیم چون کیارش توانسته بود تمام مشکالت را  "

جادوی او به کمک ما آمده و نجاتمان داده بود وگرنه معلوم نبود که چه بالیی سر 

چشمان من ماهور بازوی مرا فشرد و کنار گوشم گفت: شیرین و سیاوش می آمد. 

آب زیر کاه! افتخار آشنایی با آقای سرمد را به عنوان نامزدتان روشن پرستش خانم 

به ما نداده بودید سرکار خانم... کم کاری ما را ببخشید که کادوی نامزدی تان را 

 "فراموش کردیم. حاال ایشان دقیقا از چه وقت نامزد شما شده اند ترشیده بانو؟ 

بی صدا دوباره بود.  جانثل در میان تمام این گرفتاری ها، شوخی ماهور برای م

م و با آرنج به پهلویش کوباندم، خیلی آهسته نجوا کردم و گفتم: دقیقا از خندید

همان وقتی که شما برای فرار از دست پدر شیرین، دکتر روزبه را محکم بغل کرده 
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بودی و او هم به جای اینکه از بیمارش مراقبت کند، از شما دفاع می کرد ماهور 

خند احمقانه ای زد و گفت: حاال که فکر می کنم می بینم، واقعا کم لب "خانم. 

کاری از ما بود که متوجه ی این نامزدی مبارک نشدیم. اصال خوب کاری کردی 

که به ما چیزی از نامزدی ات نگفتی عزیزدلم. تا چند روز آینده کادویت را هم 

یرین دیوانه برسم و به این ش و من بروم تقدیمت می کنم. حاال هم بهتر است که

با همان لبخند از من فاصله گرفت و ناپدید شد.  "زخم هایش را پانسمان کنم. 

در واقع فرار را به ماندن و توضیح دادن روابط جدیدش با دکتر روزبه ترجیح داد. 

من فردا مسافر هستم  سیاوش را به اتاقش بردند. کیارش هم گفت: ،شیرین و دکتر

 از پروازم استراحت کنم. فعال خدانگهدار.  و باید چند ساعت قبل

منتظر جوابی از طرف کسی بماند و یا  بدون آنکه همین... برگشت و رفت، "

. به محض اینکه او از در خانه خارج شد صدای مادر ندمن صحبتی کبا  بخواهد

فردا حتما  ،شیرین را شنیدم که گفت: پرستش خیال نکن که من از تو می گذرم

فقط گفتم:  ،اصال حوصله ی جر و بحث با او را نداشتم "به دیدن عمویت می روم. 

ن سرزده استقبال می کند، حتما این کار را بکنید. ناعموی من همیشه از مهما
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بعد به راه  "من به او می گویم که امشب چه حرف هایی بین ما رد و بدل شد. 

بیرون آمدم و او را توی راه پله از خانه اسیمه افتادم و به دنبال کیارش رفتم. سر

دیدم که به طرف واحد باال می رفت. صدایش کردم اما توقف نکرد و به راهش 

ادامه داد. پشت سرش راه افتادم و گفتم: تو که به خانم جهانی گفتی امشب جلسه 

او  "داری و نمی خواهی به خانه برگردی، پس توی خانه چه کار می کردی؟ 

می  جه به من در خانه اش را باز کرد و به داخل رفت،م را نداد و بدون توجواب

خواست در را توی صورتم ببندد که مانعش شدم و گفتم: می توانم خواهش کنم 

کالفه و بی حوصله بدون آنکه نگاهم کند  "قهر نکنی؟ چرا جوابم را نمی دهی؟ 

 من در مورد کارهایمزم باشد البین من و تو افتاده باشد که اتفاقی فکر نکنم گفت: 

مثل بچه های لجوج قهر کرده بود. خودم را به زور بین "جواب پس بدهم.  به تو

در نیمه باز ورودی جا دادم، او کمی عقب رفت و با تعجب گفت: چه کار می کنی؟ 

بیشتر خودم را به سمت داخل کشیدم و گفتم: چرا قهر می کنی؟ ما امروز فقط  "

بحث کوچک اینقدر عصبانی  جر و کردیم، نباید به خاطر یککمی با هم بحث 

 باشی. 
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در را محکم تر فشار داد و با حرص گفت: واقعا فکر می کنی بحث امروز خیلی  "

 یمبودساخته بین مان که هرچه کوچک و بی اهمیت بود؟ اشتباه نکن، تو امروز 

بماند و چیزی  باقی . حاال برو تا همه چیز به همین روال افتضاحشرا خراب کردی

 نشود. از این خراب تر 

بین در و چهار چوب گیر افتاده بودم و فشار او برای بستن در باعث می شد  "

تو امشب خیلی بند بیاید. به سختی گفتم: بگذار با هم صحبت کنیم کیارش.  منفس

بیایم،  داخل اجازه بدهدر حق من لطف کردی. خواهش می کنم در را باز کن و 

او هر لحظه فشار را بیشتر می کرد  "با هم درست و منطقی صحبت کنیم.  ایدما ب

و گفت: حرفی باقی نمانده است. همه چیز بین ما تمام شد. من دچار احساسی 

 تو به من فهماندی که مامی کردم که دوستت دارم. اما  خیالزودگذر شده بود و 

 می خواهم استراحت کنم. حاال برو  ،. برو خانه اتمنمی خوریهم اصال به درد 

. او که ناله هایم می گرفتستون فقراتم به چهارچوب در دوخته شده بود و درد  "

را دید کمی از فشار در کم کرد و با خشم گفت: پرستش برو و بگذار همه چیز به 

 خراب ترنمی خواهم حرفی بزنیم که اوضاع  ،همین اندازه بد بین مان باقی بماند
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دم و گفتم: تو نمی توانی شکمی در را باز کرده بود خوشحال  از اینکه "شود. 

کیارش اجازه  چیزی را بین مان خراب کنی. تو مهربان تر از این حرف ها هستی.

برایت توضیح بدهم. کیارش باور کن که  ،در مورد حرف های بعد از ظهر بده تا

که تو می  حاالم عجله کنم، اما همن هم از این رابطه خوشم میآید. فقط نمی خوا

به  در را باز کرد و "من هم دلم می خواهد با هم ادامه بدهیم.  ،گویی عجله داری

به دیوار کوباند که من از ترس صدای مهیب آن گوش هایم را آنرا محکم  قدری

با تعجب گفتم: مشکل تو با درها چیست؟ چرا عصبانیتت را بر سر درها گرفتم. 

یقه و شالم را باهم توی مشتش گرفت.  ود،ه باو وحشی شد "خالی می کنی؟ 

من در برابر او خیلی حس می کردم قدرتش به اندازه ی هرکول افسانه ای شده و 

خیال می کردم هر لحظه می  واز شدت وحشت چشمانم را بستم م.هستناتوان 

شمرده و خودش کشید و تواند مرا به بیرون پرتاب کند. اما او مرا به طرف 

 گفت: چشمان لعنتی ات را باز کن و درست مرا نگاه کن.  وحشتناک

سریع چشمانم را باز کردم، صورتش سرخ شده بود و گفت: من عروسک خیمه  "

شب بازی تو نیستم. امروز گفتی نمی خواهی با من ادامه بدهی پس سر حرفت 
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به قدری بی لیاقت و احمق هستی که ارزشت به بدهی هایت فکر کن. فقط بمان و 

پس مرا  چهارصد میلیون بدهی ات پایین آورده ای،همان به اندازه ی  مبرای ار

م که غرورم ه اداد حفکر کنم که برایت توضیکن. نخودت  بیشتر از این دیوانه ی

همان لحظه که گفتی مرا نمی خواهی همه چیز بین ما از تو برایم مهمتر است و 

تمام چیزی نم و گفتم: هنوز سعی کردم دستش را از یقه ام جدا ک "تمام شد. 

همین حاال حقیقت حرف مرا درک کن، عشق تند و آتشین زود خاموش نشده، 

 تر کنم.طوالنی می شود کیارش. بفهم که من فقط می خواهم مدت این رابطه را 

تر کنی؟ طوالنی رابطه را این مدت چرا می خواهی با تمسخر خندید و گفت:  "

هر لحظه رفتارم بیشتر  و هستممن یک آدم روانی و دیوانه  تو که فکر می کنی

به چه دردت  مجنونیمی ترساند. پس رابطه طوالنی داشتن با چنین آدم تو را 

دست از این حرف های مسخره بر دار. همان  خواهش می کنممی خورد پرستش؟ 

 د.ال رابطه ای بین من و تو شروع نشبهتر که اص

 هم برای اینکار .چاره ای جز آرام کردن او نداشتمن و مخیلی عصبانی بود  "  

دلشوره ی از دست دادن او این آرامش را از من  امااول خودم باید آرام می شدم 
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راحت همه  رگفتم: تو حق نداری اینقد گرفته بود، با حرص دستش را عقب زدم و

توی همین مدت ، تو استمزخرف تمام کنی. ترس من از همین اخالق چیز را 

همه یا نباشی و  که تو می ترسم ،که از خواب بیدار می شوم روز هرکوتاه من 

هر لحظه بیشتر شبیه دینامیت در حال انفجار می  " چیز را خراب کرده باشی.

چرا فکر می کنی که من ترکت می کنم و می روم؟ چه رفتار اشتباهی شد و گفت: 

 از من دیده ای که خیال می کنی من رهایت می کنم؟ 

خون توی مغزم دوید و گفتم: چون تو دمدمی مزاج هستی. چون تو بد اخالق  "

هستی و من می ترسم کوچکترین حرکتم تو را خشمگین کند. چون من و تو 

بازهم دلیل می بدون دعوا و مرافعه بزنیم.  ،حرف حساب نمی توانیم دو کلمه

می  صحبتم های اطرافت آدخواهی؟ چون تو خیلی راحت در مورد ترک کردن 

این حرف نی. خیلی راحت می گویی که اشک و آه هیچکس برایت مهم نیست. ک

برای مردی ، نیستند معمولیبرای یک انسان  . این حرف هادنمرا می ترسان یتها

در اوج عصبانیت  "اطرافش اهمیت نمی دهد.  نکه اصال به احساسات زنااست 

اینبار خنده هایش به جای اینکه زیبا باشند ترسناک بودند. خیلی آرام خندید. 
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بازویم را گرفت و با من از چهار چوب خانه اش بیرون آمد. خنده اش زیاد ادامه 

گفت:  را پایین انداخت و، غمگین و کالفه سرش نداشت اما دیگر نگاهم نمی کرد

ی گویم از اینکه من بیچاره که دائم مهر لحظه  بیشتر نا امیدم می کنی پرستش. 

دوستانت  چونگذارند می ترسم. من فقط روز دزدیدن سیاوش دیگران تنهایم ب

تو تمام التماس های مرا نشنیدی  .خیلی غمگین بودند، خواستم با آنها شوخی کنم

تو چرا اصال تالشی برای شناخت من  ی؟ه اه یاد سپردرا بشوخی همان  فقطو 

خیلی غمگین را  شجمالت ". اذیت می کنداین رفتارت خیلی مرا  نمی کنی؟

گوش توی  حرف های خانم شکیبا. و با او بجنگم نتوانستم طاقت بیاورم گفت و

را دیده بود  شکنجهزندگی  تویپیچید. من نمی خواستم انسانی که اینهمه  هایم

او پسر بچه ای بود  رساند.می کنم. غرور و بداخالقی او که به من آسیبی ن ناامید

که با تمام بد رسمی روزگار نگذاشته بود روحش نابود بشود. همینکه هنوز می 

ش روشن و زالل باقی توانست به دو عاشق کمک کند به این معنی بود که قلب

همین . چه طور می توانستم او را با حرف هایم آزار بدهم در حالیکه بودمانده 

 هایش در مورد گذشته حقیقت محض هستند.امروز فهمیده بودم که تمام حرف 
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اعصاب او را بیشتر از  ،من نمی خواستم برای رسیدن خودم به آینده ای مطمئن

احتیاجی  پس بوداین آدم به اندازه ی کافی درد و غم کشیده این به هم بریزم. 

دلم می خواست او را توی هشت در همین لحظه . به دودلی های من نداشت

همه چیز همانطور پیش سالگی در آغوش بکشم و به او این اطمینان را بدهم که 

که  بودقلبم برای مظلومیت های او لرزید. برایم مهم نمی رود که او می خواهد. 

انتظارمان خواهد بود. او به یک آغوش بین ما چه می گذرد و چه آینده ای در 

شته را گرم و یک دنیا نوازش های بی دریغ احتیاج داشت تا تمام خاطرات بد گذ

فکر بدون لحظه ای مغزم از تمام ترس ها پاک شد.  فراموش کند و آرام بگیرد.

قبال همیشه دلم می . شانه هایش را محکم گرفتم و به او خیره ماندمکردن، 

، همانطور را توی سختی ها و خوشی ها در آغوش بگیرمفربد و سهراب خواست 

م و غم ها و شادی هایشان یرین و ماهور را محکم در آغوش بگیرکه می توانستم ش

را ی کارتا به حال هیچ وقت چنین در مورد سهراب و فربد اما . را به جان بخرم

چون آنها فقط  بدهم چنین اجازه ای به خودمستم نواتم. نمی نداده بودانجام 

فربد مثل کامال فراموش کردم که او هم  حاال با دیدن غم کیارشاما . دوستم بودند
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نزدیک شوم. دلم برای مظلومیت به او و نباید بیش از حد  نامحرم است و سهراب

کشید، او عشق و زندگیم بود و جایگاهش خیلی برایم با دوستانی مثل می او پر 

داشت، عشق به کیارش باعث می شد که برای تنهایی او دلگیر سهراب و فربد فرق 

م. چطور توانسته بود که با تمام بدی های زمانه و اخم های اجباری روی شو

به قدری مهربان بار بیاید که حتی به فکر درمان سیاوش آسیب  ، بازهمپیشانیش

م و او می ه بودیمن و او امروز با هم دعوا کرد باشد؟دیده بعد از اینهمه سال 

برای دفاع به قدری با محبت بود که  اما ،خواست همه چیز را بین مان تمام کند

. چه فرقی می کرد که او ه بودمن در برابر مادر و پدر شیرین خودش را رسانداز 

. حس کردم انسانی به مهربانی او وجود ندارد دختر است یا پسر؟ مهم این بود که

. خودم هم دستانش را با ترس باال گرفت شدند وسینه حبس  توینفس هایش 

آهسته نفس می کشیدم تا  .مشابگرفته  شانه هایش را محکمباورم نمی شد که 

او را نترسانم و گفتم: من هیچ وقت تو را اذیت نمی کنم. من واقعا نمی خواهم 

هرقدر  مردامروز بعد از ظهر فکر می ک ،وان تو بزنمر وآسیب بیشتری به روح 

نمی خواهم  حاال دیگربه نفع هردو نفرمان است. اما از  ،با تو بیشتر باشدفاصله ام 
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چند ثانیه  "ایندفعه درست قدم برداریم. از تو دور باشم. بیا از اول شروع کنیم و 

نمی دانم چقدر نگران او بودم چون نفس نمی کشید. بی حرکت ایستادیم. خیلی 

داشت. کمی خم شد و دقیق توی آرام مرا با فاصله از خودش نگه  گذشت تا او

شاید چشمانم نگاه کرد. کامال متعجب بود و با تردید گفت: تو دیوانه شده ای؟ یا 

از  ...می خواهی به من ثابت کنی که دمدمی مزاج بودن اصال کار درستی نیست

بازی جدیدت است؟  این به بعد هرگز به من دست نزن. شاید هم اینهمه محبت

اینقدر نزدیک شده بودی خیلی  به غیر از من مرد غریبه ی دیگری به می دانی اگر

به  امتمام عالقه  هر بالیی که دلش می خواهد سرت بیاورد؟ راحت می توانست

کردی و جرات انجام می که همیشه فاصله ات را با من حفظ  بوداین  رایتو ب

من  ؟ا آورده ایرا از کج تدیوانگیحاال این  .چنین کارهای احمقانه ای را نداشتی

من خودت را به  با وقاحت کامل تو اما هتمام شدبین مان می گویم که همه چیز 

این  پس مطمئن باش که سال ها توی فرانسه زندگی کرده اممن  می چسبانی.

بیشتر از قبل از این به بعد فاصله ات را با من  .دنهیچ جذابیتی برایم ندار کارها

با تو ادامه بدهم.  منمی خواهاصال افتد من بیهر اتفاقی هم که ، چون کنحفظ 
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تمام جانم از این حرف های  " ..من نیانداز. اناز چشمخودت را بیشتر از این  برو و

می  خار و ذلیلاو نباید تا این اندازه مرا  ،او آتش گرفت. احساس شرمندگی کردم

می کنند  خیالکرد. سرم را پایین انداختم و او ادامه داد: حالم از دخترهایی که 

با این  همه چیز را درست کنند بهم می خورد. نزدیک شدن به آقایانمی توانند با 

 م.ابط مسخره ات با مردان اطرافت شدکاری که تو االن کردی من بیشتر نگران رو

عشق تمام حس پر از  .لحظه به جنون رسیدمو در یک شدم خیلی خجالت زده  " 

محبتم نسبت به او محو شد. از شدت خجالت دلم می خواست زار بزنم و گریه و 

. بوداولین تجربه ی عاشقانه برای من کنم. نباید اینقدر بی فکر رفتار می کردم. او 

احساس شرمندگی  رفتار تند اوانجام نداده بودم و حاال با را سی سال چنین کاری 

وصف نشدنی داشتم. دلم می خواست او را با دستان خودم بکشم. او اصال لیاقت 

می را نداشت. چرا وقتی اینقدر بارز حالم را می گرفت دنبالش ام عشق و عالقه 

او لیاقت هیچ احساس عاشقانه  کردم؟می دویدم و خودم را تا به این حد کوچک 

او  ات و عواطفتمام احساس بود دیده در کودکی ای را نداشت. بدرفتاری هایی که

و با  گرفت ما به قدری شخصیتم خُرد شد که ناخودآگاه گریه. ندارا ویران کرده 
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می دانستم میرسد.  به منو پشیمانی  می دانستم که از تو فقط بدی :گفتم حرص

تو . درست حدس زده بودم..روزی که بخواهی بروی هیچ چیز مانعت نخواهد شد. 

تلخی های من فقط میخواستم به خاطر تمام  خیلی بی لیاقت و بدجنس هستی.

با من فقط می خواستم  .که کار اشتباهی نکردممن . زندگی به تو دلداری بدهم

ن درست شد من برایدرد ها و مصیبت هایت را کم رنگ کنم. یک دنیا محبت، 

چون بعد از  را؟دلم برایت سوخت. می دانی چ قطمن فبه آغوشت نپریدم،  چیزی

ها رفتم و از حقیقت اتفاقات گذشته که تو برایم تعریف ظهر به خانه ی شکیبا

عالقه ام را نشانت قلبم طاقت نیاورد و خواستم هم مطمئن شدم. حاال  یکرده بود

د. اینبار به اندازه ای عصبی بماناصال نمی توانست یک لحظه هم آرام  "... بدهم

حرفم را قطع کرد ، را در میان دعوا از دست داد اش صدای آرام و شمردهبود که 

 ،و گفت: پس یعنی اگر خانواده ی شکیبا به تو می گفتند که من دروغ می گویم

سرخاک عزیزان دروغ گفتم تا  خیال می کردیی؟ قبول می کردحرف آنها را 

تو را جلب کنم؟ به خیال تو من اینقدر بدبخت شده ام که بخواهم برای  ترحم

 و باور من از تو همراهی و اعتماد !ر تو چنین دروغ هایی به هم ببافمنظجلب 
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ری. من از اینکه م تو به تمام تصمیماتم ایمان بیآومن فقط می خواستخواستم. 

تو در عوض چه کار کردی؟ حرف هایم را  . امامتنفرم پرستش برایم دل بسوزانی

شکیبا در مورد نواده ی خااز و امروز رفتی  شنیدی و باور نکردی، برای همین

م که خیال می کردم فسأبرای خودم واقعا مت سوال کردی.صحت حرف های من 

برای تو اهمیت دارد  دنیا همدم مهربانم را یافته ام. تنها کسی که توی این باالخره

گریه ام شدت گرفت و گفتم: این ماجرا  "است.  و خانواده ی لعنتی اش فربد

هر دو طرف ماجرا را می  صحبت های من در هر حال باید ربطی به فربد ندارد.

تعریف های تو  خالفمن سالهاست که شکیباها را می شناسم و آنها را بر. شنیدم

یک فرشته ی  مثل فربد همیشه برای من. مادر به نظرم آدم های شریفی بودند

ین مادر حاال چطور انتظار داشتی بدون اطمینان قبول کنم که او بدتر ،بود مهربان

 دنیاست و توانسته پسربچه ای بی سرپناه را شکنجه بدهد؟

مثل بمب نوترونی هر لحظه داغ تر و ویران کننده تر می شد، با خشمی او  " 

من از تو گفت:  کوبنده چشمانش را تا آخرین درجه ای که امکان داشت گشود و

قضاوت نخواستم. من از تو خواستم که به من ایمان داشته باشی. تو باید حرف 
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ایمان  ...های مرا باور می کردی. عشق و عالقه ای که من می خواهم یعنی همین

 کامل و بی پرسش... خیال کرده ای که من اینقدر دیوانه هستم که دیگران را بی

 کاری کرد که "ای؟  فرض کردها حیوان مر بهانه و الکی متهم کنم؟ پرستش...

با او ادامه بدهم. باید  نمی خواست به بحثدلم  م وه باشنداشتحوصله ی او را 

من و او آدم با هم بودن و عشق و عاشقی نبودیم.  می کردم.همه چیز را تمام 

دستانش را از روی بازوانم جدا کردم و با نفرت نگاهش کردم. چرا خیال می کردم 

تداشتنی و مهربان است. حالم از او و دوست داشتن او بهم می خورد. در او دوس

هایت دلدردحالیکه هر لحظه بیشتر از او متنفر می شدم گفتم: من نمی توانستم 

را بشنوم و از خانم و آقای شکیبا بدون شنیدن دفاعیات آنها متنفر باشم. هرچند 

ا شنیدن حرف های امروز ببی ادعا گناهان شان را قبول داشتند.  خیلی که آنها

آنها شک و تردید نسبت به تو را کنار گذاشتم و می خواستم تا هر وقت که تو 

بین را ی همین امروز همه چیز خواهمی  تو حاال که اما ..بخواهی کنارت بمانم.

قعا تو وا جدایی از. می این رابطه نمی کن اصراری به ادامه من هم ن تمام کنی،ما

به  خواستم ببخشید که بدون اجازه است.هم به نفع اعصاب و روان من بیچاره 
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نمی از این به بعد چنین سربه هوایی از من ، عالیجناب سرمد دلداری بدهمشما 

یخ زدند و به قدری سرد با او صحبت کردم که گوش های خودم هم  " د.ینبی

متعجب شدند که من چگونه اینقدر سریع توانستم خودم را آرام کنم. اشک و 

را برای این مردک بی لیاقت هدر می  کردم. نباید زندگیمگریه و زاری را متوقف 

. من واقعا او به او نزدیک شده امدادم. اما من دروغ می گفتم که از سر دلسوزی 

ماندگار نبود و ترس های من را دوست داشتم، او با همه فرق داشت. حیف که 

برای رفتن او حقیقت داشتند. از او رو برگرداندم و گفتم: از فردا من دوباره برای 

نظافت خانه میآیم و طبق روال سابق کارهایم را انجام می دهم. تو هم بهتر است 

هرچه سریعتر پایه حقوق مرا درست کنی در غیر اینصورت من به اداره ی کار 

با این وضعیت  سفته های مرا اجرا بگذار.اگر خواستی کرد تو هم شکایت خواهم 

 خیال نکنم ماندن من در کنارت برایت مهم باشد. 

ربطی به دعواهای امروزمان  ،صدایش متوقفم کرد و گفت: ماندن تو در کنار من "

ی و حق نداری بدون هست تو به من بدهکارندارد. تو در حال باید کنار من بمانی. 

دلبستن به او کار شاید م نداشت. جذابیتی برایدیگر حاال  "جایی بروی. اجازه 
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به قدری راحت  وسط می آمد، دل بریدن از اووقتی پای  اما ،خیلی سختی بود

 از او متنفر می شدم. کامال که در کمتر از پنج ثانیه شخصیتم را نابود می کرد

او برنگشتم و در حالیکه از راه پله پایین می رفتم گفتم: نمی مانم...  طرفاصال به 

من با اینهمه خاری و ذلت کنار تو نمی مانم. وقتی از مسافرت برگشتی پایه حقوق 

مرا درست کن وگرنه هم بدهی را بر می گردانم و هم به اداره ی کار شکایت می 

 کنم. سفر بی نهایت خوش بگذرد آقای سرمد. 

دلبستن به او واقعا کار اشتباهی بود و احساس من دروغ نمی  !تمام شد ...ینهم "

حالم از خودم ، دیوانگی نمی کردم و او را در آغوش نمی کشیدم ای کاشگفت. 

 و دیوانگی هایم به هم می خورد.

دوست داشتنی را نمی شکستم و او را به عنوان اولین مرد  مسهراب قلبای کاش  

. فقط حیف که بودعشق الیق این او خیلی بیشتر از کیارش  پذیرفتم.زندگیم می 

  نداشتم. قت او را به اندازه ی کیارش دوستمن بی لیا

. لعنت به من اگر از کیارش به من احترام می گذاشت حتی فربد نامرد هم بیشتر

یکبار دیگر خودم را مجبور به دوست داشتن کیارش کنم. برای همیشه او را 
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 ،مجرد می مانم تا آخر عمرمخواهم کرد. سفته هایم را پس می گیرم و فراموش 

ی به چشم هایم خوب و برازنده دیگر چون بعد از آشنایی با کیارش هیچ مرد

 . همین فکر برایم کافی بود تا تمام انگیزه ام را برای زندگی از دست بدهم. یستن

ترسیدم. عجب اشتباهی که او دلتنگم بود اینقدر از آینده نمی ای کاش وقتی 

ترین خواب زندگیم بود. عطر لعنتی اره من. بودن در کنار کیارش زیباکردم... بیچ

او  در کناربینی ام می پیچید و مرا تا سرحد جنون می برد. ای کاش زمان  او در

 بودن را فراموش کنم. خیلی ومتوقف می شد. از فردا باید تمام لحظت زیبای با ا

قدر راحت یلی راحت فکر کرد که من تمام مردان اطرافم را همین اشتباه کردم... خ

پیش  این فکر تیر خالص بود. راهی برای زنده ماندن نداشتم. دلداری می دهم...

با نهایت سرعت خودم را توی ماشین عمو که جلوی در  ،مشیرین و ماهور برنگشت

اینکه عمو را توی . به محض برگشتمپارک بود انداختم و با سرعت نور به خانه 

آشپزخانه دیدم، رفتم و کنارش ایستادم. او هم دست از کار کشید و گفت: یا خدا 

پرستش این چه قیافه ای است که به خودت گرفته ای؟ اتفاق بدی افتاده است؟ 

مدت از  نتوانستم تحمل کنم. همان جا روی زمین نشستم و تمام اتفاقات این "
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ن توی خانه ی کیارش، ماجرای خانه ی جمله دزدیدن سیاوش، مستقر شد

و در آخر دعوای  از ما کیارششکیباها، دعوای مادر و پدر شیرین، حمایت های 

تعریف نکرده  ، خالصه هر اتفاقی که توی این یک هفتهناراحت کننده ی امشب

بی اشتباهم، یعنی برای عمو گفتم. اما نتوانستم از بزرگترین یک جا بودم را 

. ترسیدم این را بگویم و عمو همین فردا خانه را صحبتی کنمیارشک احترامی های

واست خبفروشد و مرا از دست کیارش نجات بدهد. حاال عالوه براینکه دلم نمی 

 عمو را به دردسر بیاندازم، دوست نداشتم که از اسارت کیارش نجات پیدا کنم.

بازهم دیدن هر  ،باشدوجود نداشته حتی اگر رابطه ی عاشقانه ی زیبایی بین ما 

م بود. از او بیزار شده بودم یزهاواتفاق این رترین روز کیارش برایم دوست داشتنی 

 و موقر او را ببینم.  عزیزاما هنوز دلم می خواست اخم های 

بی توجه ناراحت شد.  ،عمو اینبار برعکس همیشه که با تمام کارهایم موافق بود

و با عصبانیتی که تا به حال از او ندیده بودم گفت: چرا  به از آشپزخانه خارج شد

قرار بگیری؟ من فعال موضوع  دیگران کاری می کنی که دائما مورد تحقیر و توهین

آدم شغل جدید  من در مورد بهکه می خواهم کیارش را کنار می گذارم و فقط 
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که  چرا بزرگ نمی شوی پرستش؟ آدم دزدیده ایتو . ربایی ات توضیح بدهی

داری؟ به خاطر  هی؟ فکر کرده ای قدرت مافوق بشریزندگی شیرین را نجات بد

چون خیال می کردم  ،دوستت چهارصد میلیون سفته امضاء کردی چیزی نگفتم

عاشق فربد شده ای. اما بعد فهمیدم که تو نه تنها عاشق فربد نیستی بلکه خیلی 

با فربد توی بدترین دردسر  راحت قلبت برای دشمن او رفته است. به خاطر دوستی

مردی که عاشقش چون  ،یی کندنیا افتاده ای و حاال حتی نمی توانی درست عاشق

شده ای حاضر نمی شود بدهی اش را از فربد پس بگیرد و تو را به حال خودت 

آدم دزدیده ای و انتظار با شیرین رها کند. یک هفته است که به خاطر رفاقت 

شیرین از تو تشکر کنند؟ من توی تربیت تو چه اشتباهی ی که مادر و پدر ردا

؟ کمبود محبت کرده ایخودت را بدبخت رفاقت و دوست هایت م که اینقدر ه اکرد

داری که خودت را به خاطر دوستانت توی چنین منجالب هایی می اندازی؟ می 

مادر  فهمی که چه کار احمقانه ای انجام داده ای؟ از من توقع داری که فردا وقتی

؟ نخیر خانوم، از دیوانگی هایت دفاع کنمبازهم  ،بیآیدشیرین برای دعوا به اینجا 

دخترش حمایت از تو نباید من فردا حق را به طور کامل به مادر شیرین می دهم. 
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شان را بهتر از دیگران می دانند. پدر و مادری خیر و صالح بچه یمی کردی. هر 

 پیداراه بیافتد و برای بچه ی مردم راه  حل کیارش هم حق نداشت که دنبال تو 

چرا این رفاقت  ؟گی هایت برداریکند. می توانم خواهش کنم دست از این دیوان

، های مسخره ات را برای سهراب خرج نکردی؟ چرا حاضر نشدی به خاطر رفاقت

دوستش داشتم جدا بی نهایت ی که مصاحبت کسو مرا از  عشق او را بپذیری

من دیگر واقعا نمی دانم باید با تو چگونه رفتار کنم. حاال دیگر نکنی؟ پرستش 

مطمئن شده ام من و ماهرخ در تربیت تو اشتباه کرده ایم و با لوس کردن های 

 بیش از حد تو آینده ات را تباه کرده ایم. 

اینهمه عصبانیت و تندخویی از عمو بعید بود. همه ی دنیا می توانستند مرا  "

ا عمو همیشه فقط تاییدم کرده بود و حاال این خشم او مرا از شماتت کنند ام

. با او بودحق  تم و جوابی ندادم، چونخودم هم بیزار می کرد. سرم را پایین انداخ

 فقط زیر لب گفتم: ببخشید... 

دلم می خواست از خودم  .و ناراحتی عمو جاوید را نداشتم تندیواقعا طاقت  "

سرم را پایین انداختم واز روی  .حق را به عمو ندهم نمی توانستمدفاع کنم. اما 
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دعوا و جدایی . تمام اتفاقات امروز برایم ناراحت کننده بودند اما زمین بلند نشدم

تا شاید کمی  رفتعمو به حیاط  داد.می کیارش بیشتر از هر چیز دیگری عذابم  از

ز رفتار زشت شانس آوردم که کمی جلوی زبانم را گرفتم و صحبتی ا آرام شود.

وردم. اگر این فاجعه را هم تعریف می کردم حتما کیارش پیش عمو به میان نیآ

 خالصپیش مادر و پدرم می فرستاد و از شرم  با پست پیشتاز همین امشب مرا

کردم؟ اگر  می چرا زندگیم را برای رفاقت هایم نابود بود، عموحق با  می شد.

. اگر رفاقت با شیرین نبود نمی شدمکیارش  هیچ وقت اسیررفاقت با فربد نبود 

در حق تنها کسی که رفاقت نکردم مجبور نبودم بازهم مدیون کیارش باشم. 

اش حداقل سهراب را از او کای  .سهراب را دوست داشت فقطعمو سهراب بود و 

به سهراب احتیاج داشتم. در  خیلی هر لحظه از زندگیمدر  هم خودمنمی گرفتم. 

خاموش  ای درنگ شماره ی سهراب را گرفتم... ل خرابم بدون لحظهمیان این حا

 به خاطرش که فراموش کردم دوستیبود. من سهراب را از دست داده بودم. تنها 

و شیرین هم  . شاید اگر در مورد فربدبیچاره بودبدهم، سهراب رفاقت به خرج 

 به همین اندازه پشیمان بودم. حاال ،دممرام و معرفت خرج نمی کر
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 گینغمعمو چند ضربه ی آرام به شانه ام زد. با خجالت سرم را باال آوردم و او  

غر زدم عزیز دردانه. که ببخشید  .ه..ی حتما درست بوده اکردکه گفت: هر کاری 

شیرین بیایند خودم آنها را ادب می کنم تا خیال نکنند  و مادر پدر فردا هم اگر

. آنها که را آزار بدهندانواده مانده ای و بخواهند با حرف هایشان بازهم تو تو بی خ

باالی سر دخترشان بوده اند از یک جایی به بعد دیگر نتوانسته اند توی تصمیم 

حاال به چه اجازه ای از بچه ی من ایراد می  ،گیری های شیرین دخالت کنند

می گیرم و ادبشان با آنها تماس گیرند؟ حتی اگر فردا به اینجا نیایند من خودم 

عزیز  بوسیدم و گفتم: الزم نیست اعصابت را به هم بریزی ش رادست "می کنم. 

، کیارش جواب آنها را داد. اما اگر بازهم جسارت کردند و به اینجا آمدند دلم

نمی  اتفاقات امروز را برایت تعریف کردم چون. من رخواهش می کنم حرص نخو

شوی. من واقعا بابت بغافلگیر  با شنیدن آن از زبان پدر و مادر شیرین خواستم

شرمنده هستم. بابت اینکه سهراب  می دهم، بی نهایتکه انجام  اشتباهی کارهای

را از دست دادیم خیلی عذاب وجدان دارم. به خاطر بدهی چهارصد میلیونی ام 

ن به بعد بیشتر روی ببخشید عمو، قول می دهم از ای. خیلی عذاب وجدان دارم
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 شعمو را به لبجان از اینکه برای اولین بار  "ترین من. زرفاقت هایم فکر کنم عزی

عمو کنارم  ه بودم، احساس افتضاحی داشتم.شدی او بودم و باعث ناراحت رسانده

نشست و گفت: از این به بعد دلم نمی خواهد کسی غیر از خودم از تو دفاع کند. 

از تو او الزم نیست که  ،عموجاویدم مثل کوه پشتم است به کیارش هم بگو که

او باز  "دقیق نگاهش کردم و گفتم: از کیارش خوشت نمی آید؟  "دفاع کند. 

غمگین شد و گفت: من از هرکسی که بخواهد تو را از من بگیرد خوشم نمی آید. 

خانه ا جایی دورتر از زیر زمین سهراب را دوست داشتم چون مطمئن بودم که تو ر

اما کیارش و کارهایش و همین که خیلی راحت باعث شده تو  ،نمی برد ی خودم

 خانه ی اوناراحتم می کند، حتما  ن نامزد شیرین را به من نگوییدموضوع دزدی

. من خوب می را امن تر از خانه ی من دیده ای که اینهمه پنهان کاری کرده ای

بان جوان مثل کیارش سرمد داری دانم که پیر شده ام و تو احتیاج به یک پشتی

خیلی دلم  "اما نمی خواهم بدون تو بمانم. من از تنها ماندن بدون تو می ترسم. 

او واقعا دوست نداشت مرا از دست بدهد. حتی نباید با ازدواج هم  .برایش سوخت

مثل یک بچه ی بی  او را تنها می گذاشتم چون او هرگز مرا تنها نگذاشته بود.
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از روی زمین دنیا بدون عمو جاوید به چه درد من می خورد؟ رده بود، پناه بغض ک

و گفتم:  ر شانه اش انداختم، سرم را به سر او چسباندمدستم را دوبلند شدم و 

 اگر نگفتم کههیچکس مرا از تو جدا نمی کند. تو همیشه قهرمان من می مانی. 

می دانستم طاقت  که فقط به این خاطر بودمی خواهیم نامزد شیرین را بدزدیم 

چنین اضطرابی را نداری. من به پشتیبانی هیچکس به غیر از تو نیاز ندارم. تو 

من تا آخر عمرم کنارت می مانم باقی می مانی.  " ژان والژان "برای من همیشه 

روی کمک هیچکس حساب  ،از این به بعد جز توقول می دهم که عشق من. 

 نکنم. 

نمی شک می ریخت. ای کاش دست به چنین کارهایی امثل بچه ها شده بود و  "

صورتش را با دستانش عینکش را روی میز انداخت و زدم و او را نگران نمی کردم. 

امروز زنگ زد و مرا تهدید کرد که اگر یکبار دیگر . به سختی گفت: پدرت پوشاند

خودشان  ،یا مادرت بدرفتاری کنی حتما برای بردن تو و تو را مجبور کنم که با او

تو هم که تمام کارهایت را دور از چشم من انجام می دهی. من  .به ایران می آیند

 واقعا دلم می خواهد مثل ژان والژان دست تو را بگیرم و از این شهر به جایی ببرم
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اما  ،که دست مادر و پدرت و یا هیچکس دیگر به تو نرسد. تو بچه ی من هستی

نیا ثابت کنم. من می ترسم تو از پیشم بروی و من نمی توانم این را به تمام دمن 

خیلی نشود. از کیارش هم  انه بمیرم و هیچکس متوجه ی مرگمدر تنهایی این خ

او پیچیده و عجیب است. می ترسم تو را به قدری درگیر زندگی می ترسم چون 

 . دیگر عموی پیرت را به یاد نیاوری و رفتار عجیب خودش کند که

از این سماجت جدید مادر و پدرم برای با من بودن تعجب کردم. با ترس به  "

؟ چه بالیی سر آنها آمده که استتماس گرفته  پدر منعمو نگاه کردم و گفتم: 

عمو سرش را پایین انداخت و با بغض گفت: نمی  "اینقدر به یاد من افتاده اند؟ 

گفت برایت دعوت نامه فرستاده اند  می اودانم چه اتفاقی برایشان افتاده است. اما 

م. مثل اینکه مادرت از عکس العمل کن خالتو من نباید در تصمیم گیری تو د

پرستش. ببخشید  تر شده اندآنها برای بردن تو مصمم  وتند تو برای پدرت گفته 

 کنم. اما من بدون تو چه کار کنم؟...که گریه می 

و یادی هم سال بچه اش را ول کرده بیست و دو  پدری کهخونم به جوش آمد.  "

را هم از غصه او  مو جاوید من خط و نشان می کشید تاحاال برای ع از او نکرده،
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شده بودم به قدری عصبی  دق بدهد و مرا تنها تر از همیشه به حال خودم بگذارد.

، بازهم درد و غم عمو باعث شد که را دستم گرفتم که دستانم می لرزیدند. تلفنم

گرفتم.  تماس تصویریپدرم  باو  مریکا را فراموش کنمایران و آف ساعتی اختال

عمو با التماس گفت: پرستش به پدرت زنگ نزن، او گفت اینبار اگر از طرف تو بد 

 رفتاری ببیند، خودش برای بردن تو می آید. من طاقت از دست دادن تو را ندارم. 

تزریق می کرد. پوستش خیلی شفاف فکر کنم بوتاکس پدرم تماس را وصل کرد.  "

کرده بود. توی تخت  شاداب . شاید هم همسر جوانش او راو بدون چروک شده بود

بودند. او هرگز مرا با محبت آلود بود و هنوز چشم هایش خواب کشیده خواب دراز 

که از او داشتم این بود که  شفافی یدر آغوش نکشیده بود. تنها خاطره و پدرانه 

بود  یدهاو توی اتاق خواب ،داشتمشدیدی سالم بود دندان درد  ششتی یک روز وق

فقط سرش را از زیر پتو بیرون  ،هرقدر گریه کردم بلند نشد تا به دادم برسد اما

برای خفه خودش می آورد و تهدیدم می کرد که اگر صدایم را خفه نکنم حتما 

کردن صدایم بلند می شود. به قدری از او ترسیده بودم که چندین ساعت بدون 

این  دریادم نیست چه مدت با درد به خودم می پیچیدم و گریه می کردم. صدا 
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به  .که صدای در کوچه را شنیدمچیزی نمانده بود از درد بمیرم  بودم اما وضعیت

 .ارج شدمخاز خانه  سکوتدر نهایت  عمو و زن عمو از پشت پنجره، دیدنمحض 

با بغض و ترس و درد به آنها پناه بردم. آنها هم بدون وقت تلف کردن من بیچاره 

ین تنها خاطره ابه دندان پزشک رساندند.  ،ده بودمشبی جان  را که از شدت درد

البته چند بار دیگر هم تنبیهم کرده بود و وسط خیابان  .استم پدر بادونفره ام ی 

من ن جا رهایم می کند و می رود. اهم ،تهدیدم کرده بود که اگرصدایم را بشنود

جای عمو جاوید مهربانم توی به ی نام چنین پدرکه بدبختی بودم فوق العاده آدم 

 .حمل می کردفقط نامش را  او از پدر بودنبود. شناسنامه ام 

حواسم را به خودش جلب کرد و بدون سالم گفت: تو که  اوای خواب و بیدار صد 

اد من روز به یشده این وقت  حاال چه پرستش، هیچ وقت به من زنگ نمی زدی

شده ای و  ا محبتم خیلی به انفس عمیقی کشیدم و گفتم: شنید "افتاده ای؟ 

ایران می آیی. درست  کرده ای که برای بردن من خودت به عمو جاویدم را تهدید

جایش نیم خیز شد. یک دست کوچک و بچه گانه لغزید و روی  سر "می گویم؟ 

 خواباند؟می وی یک تخت کنار خودش رسینه ی پدرم افتاد. بچه هایش را 
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پشت  تصویر ازچون  ،شود، حس کردم حسودیم شدبلند شد تا از اتاق خارج  

. خودش و همسرش خوابانده استما بین دو تا بچه ی کوچکش را سرش دیدم که 

هر شب مرا به خانه ی عمو دی بود که مادرم را مجبور می کرد این همان مر

خواب مقدس او  که هرگز اتفاق نمی افتادند، ورد تا صدای گریه های شبانه امبیآ

ا دوست داشت؟ مگر گناه من چه د. پس چرا بقیه ی بچه هایش رنرا به هم نریز

که گفت: نمی خواهی بعد از اینهمه سال کنار من و مادرت صدایش را شنیدم  بود؟

باشی؟ ما می خواهیم تو از امکانات اینجا استفاده کنی. من و مادرت هم بدمان 

ده ام گرفت. در میان خنده گفتم: بابا تو شبها نخ "نمی آید تو کنارمان باشی. 

مو هم سرش با تعجب نگاهم کرد. ع "را توی تخت خودت می خوابانی؟  بچه هایت

 را خم کرد و با نهایت تعجب مرا نگاه کرد و گفت: حالت خوب است پرستش؟ 

بیشتر خندیدم و گفتم: من حالم عالی است عمو جاوید. اما ببین این پدر من  "

. حاال قیافه ام را نبیندهر شب مرا به خانه ی شما می فرستاد تا هر روز و است که 

را کنار خودش بخواباند. پیر شده  اش بچه دوهر از این مرد خیلی بعید است که 

و حاال مهربان در حق من انجام داده ای ظلم های جوانیت را تمام و کمال ای بابا؟ 
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به درد  این سن و سال در، شده ای؟ امکانات تو و محل زندگیتترین پدر دنیا 

حوصله ی ادامه ی تحصیل و یادگیری زبان  که منفکر کرده ای  د.نمی خورنمن 

دوم را دارم؟ چرا وقتی هشت سالم بود مرا نبردی؟ آنموقع دست و پا گیر بودم؟ 

. خارج شدبابام از خانه  "بچه هایت باشم؟ بی مزد و مواجب حاال بیایم که پرستار 

همسرش بیش از وضع مالی می دانستم خانه اش فوق العاده بزرگ و شیک است. 

او  زندگی و بچه هایش را فرستاده بود.. بارها برایم عکس خانه و بوداندازه خوب 

به یکی از  او را عدالت خدا حداقلای کاش به تمام آرزوهایش رسیده بود. 

قبال هربار هم گرفته می شد. رساند تا انتقام دل شکسته ی من می آرزوهایش ن

اما حاال به  .ساعت ها گریه می کردم فرستاد،که عکس خانه و زندگیش را می 

همینکه من  گفتم: م و در کنار عمو حالم خوب بود که با خودمرگیر بودقدری د

کنار عمو خوب در فقط  نم حال ترین انتقام الهی است، همین کهعمو را دارم به

 فکر نمی کنم یعنی خدا جای حق نشسته است. به آنها است و 

پای زیبایی خانه ی عموجاوید من  ه. اما بنداطراف خانه اش خیلی زیبا بود مناظر

خوشت نمی منظورت این است که از آمدن به آمریکا . بابام گفت: ندمی رسیدن
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ور را دارند پس تو هم شعار نده، کارهایت را آید؟ همه آرزوی آمدن به این کش

مثل قدیم بیچاره و بدبخت دعوت از اینکه  ". درست می کنم تا هرچه زودتر بیآیی

 م. داشت یخوباحساس خیلی آنها نبودم 

ش بدترین حرف های دنیا را از سابق ز به خاطر این مرد و همسروامرهمین من 

مادر و پدر شیرین شنیده بودم. حاال وقت آن رسیده بود که آنها بفهمند چه بالیی 

گفتم: نه اتفاقا من عاشق آمریکا سر من و زندگیم آورده اند. پوزخندی زدم و 

ز تمام اتو را ببینم.  چون دلم نمی خواهد بازهم ،هستم اما نمی خواهم بیایم

نمی تو را نبینم.  فقط به خاطر اینکه یکا می گذرمامکانات و پیشرفت های آمر

تا آمریکا بکشانید  بچه های عزیزتاناز  یپرستاربرای همسر سابقت مرا تو و خواهم 

 !دست از سر من برداریدخواهش می کنم . و باز در حقم ظلم و بی محبتی کنید

پس خواهش ا پدر و مادرم هستید ناراحت هستم، کافی از اینکه شم من به اندازه ی

عمو مرا به فرزندی گرفته  سرراهی هستم ومی کنم بگذارید بازهم خیال کنم بچه 

پدرم خیلی  "  . یدو او را اذیت نکن یدتماس نگیر عمو هر روز با است. لطفا 

 یتار مجانی احتیاجخونسرد بود و بی خیال گفت: ما اینقدر پول داریم که به پرس
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یم بعد از اینهمه سال کاری برای تو کرده اهیم. من و مادرت فقط می خورندا

خیلی جدی نگاهش  "عذاب وجدان تنها گذاشتن تو را نداشته باشیم.  وباشیم 

و خاکستر  دباید از شدت عذاب وجدان بسوزی هردو نفرتان کردم و گفتم: اتفاقا

ای کاش می توانستم فامیلی عوض نکرده ای؟  آقای سبحانی. فامیلی ات را دشوی

می  واست فامیلی عمو چیز دیگری بود وخیلی دلم می خ ...تو را یدک نکشم

به راحتی تو را از شناسنامه ام پاک کنم. اما حیف که عموی عزیزم هم  توانستم

سبحانی است. من سی سالم شده است و به دلسوزی تو و همسر سابقت احتیاجی 

بازهم مرا فراموش نمی کنید و بی خیال من زندگی نمی کنید؟ اصال ندارم. چرا 

را با این تماسهای مسخره سکته بدهید چون در  مدلم نمی خواهد عموجاوید

خواستم  "اینصورت خودم به امریکا میآیم و زندگیتان را روی سرتان آوار می کنم. 

خوب  اصالتماس را قطع کنم که پدرم گفت: صبر کن... پرستش حال مادرت 

او به تو احتیاج دارد. تازگی ها خیال می کند دلیل بیماریش نفرین تو  ،نیست

به او چشم دوختیم. باالخره توانم را جمع کردم و  من و عمو با تعجب "است. 

 صبح زودحالش از من هم بهتر بود و  ،گفتم: من که تازه با مادر صحبت کردم
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نیست. خواهش می کنم بیا و کمی پدرم گفت: نه حالش خوب  "ورزش می کرد. 

نمی دانم اینهمه سنگدلی را از کجا  "کنار او بمان. او خیلی به تو احتیاج دارد. 

دارید که  به پرستار احتیاج و شما مه ادیدی درست حدس زدگفتم:  وآورده بودم 

همسر جدیدت ربطی دارد؟ بیماری همسر سابقت به تو چه به یاد من افتاده اید. 

واقعا چطور به من چه ربطی دارد؟ که تو نگران مادرمن هستی؟ بیماری او می داند 

من بگویی بیا و از ما پرستاری کن؟  ،یه اایش گذاشتهمی توانی به بچه ای که تن

 !همین امروز به خاطر شما دو نفر بی نهایت تحقیر شدم. پس دست از سرم بردار

یی. ما خیلی بابت این سالها بیآت: ما نمی خواهیم تو برای پرستاری از ما او گف "

پشیمان هستیم. مادرت هر لحظه اش پر شده از عذاب وجدان تنها گذاشتن تو... 

در من جان گرفت و گفتم:  امروز کشیده بودم به تمام بی عدالتی هایی که تا "

 همسر سابقتبه  ..شما دو نفر باید توی عذاب وجدان دست و پا بزنید. من نمیآیم.

بود. شما که اینهمه سال خوش و خرم  مزن عمو ماهرخ ،ادر منهم بگو که م

حاال هم در میان بیماری و پیری تان مرا فراموش  یادی از من نمی کردید.بودید و 

 کنید. باور کنید این زندگی فقط با وجود عمو برای من قابل تحمل می شود.
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جدا  ،کرده ایدنکته ی مثبت جهنمی که مرا اسیر آن تنها مرا از  خواهش می کنم

شما هم نفرین احتیاجی ندارم، پس هم بچه نیستم و به شما دو نفر  نکنید. من

، سن و سالتان باال رفته و ممکن است زیاد های مرا مسبب بیماری هایتان نگذارید

تماس  ماهد با من و یا عمو جاویدودلم نمی خ هماز این به بعد بیمار شوید. 

بیچارگی و اصال دلم نمی خواهد بچه ی شما باشم. از شما فقط بگیرید. 

تماس را بدون صحبت دیگری قطع  "برایم به ارث رسیده است.  سرخوردگی

به یاد من افتاده  شده اند بیمار چونکردم. به عمو جاوید نگاه کردم و گفتم: فقط 

مرا دوست چ وقت هیبچه ها و زندگی شان را دوست دارند، اما بقیه اند، همین. آنها 

چون مرگ و بیماری از رگ گردن به آنها  ،نداشتند. حاال هم عذاب وجدان دارند

نزدیک تر شده است. عمو جاوید خواهش می کنم اصال به آنها اجازه نده که تو را 

رابط من و خودشان کنند. من نمی خواهم کنار آنها باشم. من خیلی به خاطر آنها 

. می شوم غمگینهم با دیدن پدرم کنار بچه هایش  سرخورده شده ام، حتی حاال

می داشتند و عالقه  مرا دوستپس بگذار تو را به جای تمام آدم هایی که باید 

یش آنها پ. خواهش می کنم مرا اشته باشمدوست د ،نده ارا از من دریغ کردشان 
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عمو کالفه بلند شد و در  "نفرست و به حرف های مزخرف آنها توجهی نکن. 

گفت: اگر خدای  از توی کابینت دو استکان کمر باریک بیرون می آوردحالیکه 

خیلی محکم  "نکرده بالیی سر مادرت بیاید چطور می خواهی خودت را ببخشی؟ 

فرض را بر  بیایید. که بخواهم خودم را ببخشم گفتم: من کار اشتباهی نکرده ام

من مطمئنم که  و مرا قبول نمی کردید. نبودید برادر پدر من م که شمابگذاریاین 

که عذاب وجدان  بعد در این شرایط را سر راه می گذاشتند و می رفتند،آنها م

گرفته اند چطور می خواستند مرا پیدا کنند؟ عمو جاوید آنها نمی توانند هروقت 

ند و احساسات نابود شده ی مرا ترمیم کنند. من به اندازه برگردخواست که دلشان 

ی کافی به خاطر رفتن آنها ضربه خورده ام. خواهش می کنم مرا مجبور به 

چای ریخت و گفت: بسیار خُب، حرص نخور. از  یمعمو برا "بخشیدن آنها نکنید. 

تو مطمئن  احساساتاین به بعد خودم به تنهایی از پس آنها بر میآیم، حاال که از 

حتی از  من از حاال به بعدنمی ماند. باقی شده ام دیگر دلیلی برای ترسیدن برایم 

کیارش هم نمی ترسم. چون می دانم که تو مرا به هیچ بهانه ای تنها نمی گذاری. 

 می مانی.  کنارم همیشه که مطمئن شدم
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ناامیدانه چایم را سر کشیدم و گفتم: فعال که همه چیز بین من و کیارش بهم  "

عمو خندید و  "م. عزیز انجاوید خخورده است. من ترشیده ی تو باقی می مانم 

گفت: الزم شد که فردا مادر و پدر شیرین را هم حسابی ادب کنم تا دیگر جرات 

ی دوباره می دهی پرستش. تو باعث جاننکنند به تو بی خانواده بگویند. تو به من 

می شوی من افسردگی را فراموش کنم. آدم ها حق دارند که برای داشتن بچه 

ند. همینکه تو ماندن در کنار مرا ندم را خوب می کآحال ها تالش می کنند، بچه 

 می کند عزیزدلم.  زندگیم را زیبا ،ترجیح می دهی رفتن به آمریکا

قه بی خیال دنیای اطراف مان شویم و در کنار هم سعی کردیم برای چند دقی "

غم و غصه هایم کنار او  .چای بنوشیم. او هم حال و هوای مرا عوض می کرد

او همه چیز من بود. بی نهایت دوستش داشتم. عالقه ای که  کمرنگ می شدند،

در به عمو داشتم به قدری بزرگ بود که تمام مشکالت زندگیم را محو می کرد. 

مو بی خانواده و تنها نبودیم. او تمام جاهای خالی زندگیم را یک تنه پر می کنار ع

کرد. دلم نمی خواست به کسی جز او فکر کنم. استکان کمر باریک چای او 
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بروم که اینقدر حالم سریع  دنیا میعادگاه من با بی خیالی و آسودگی بود. کجای

 خوب شود و غم هایم را فراموش کنم؟
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 فصل پانزدهم

 آقای صفایی، . راننده ی سرمدی انداختم وحشت مرا هم بههانی جخانم  ضطرابا

داد و باعث شده بود رنگ از رخسار جهانی بیچاره بپرد.  را نمی ها جواب تماس

. دانه های درشت عرق روی پیشانیش برق می برای هزارمین بار شماره را گرفت

به همین امروز من و زیر لب گفت: زدند. از شدت ترس و بغض صدایش می لرزید 

 ". آتش می زنمجلوی چشمان ایشان این راننده را  ،آقای سرمد محض برگشتن

، آقای سرمد دیگر نمی تواند آتش بزنیصفایی را  که اگرخندیدم و گفتم: باور کن 

حرص نخور، شاید اتفاقی برای صفایی بیچاره  راننده ای به خوبی او پیدا کند.

 افتاده باشد چون او اصال آدم بی خیالی نیست. 

اما  ،حال باعث اخراج هیچکس نشده امتا به خانم جهانی اخمی کرد و گفت:  "

م بلتوی ق ". شوداخراج  صفایی ادب شود و سریعااین  کاری می کنم که امروز

انداخت و گفتم: خواهش می کنم صفایی را اخراج نکن چون من بیچاره وحشت 

اما  "د. نمی شوم و کارهای سختی که او انجام می دهد به عهده ی من میافت

هر اتفاق بدی  و با حرص گوشی تلفن را سر جایش کوباند.بدهکار نبود  گوش او
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که توی این دنیا میافتاد باالخره بازتابش گریبان مرا هم می گرفت. مثال امروز 

برای اولین بار می خواستم از نبود کیارش استفاده کنم و در ظاهر زودتر به شیرین 

و خوشمزه  ذایی گرمقصدم این بود که توی خانه ی کیارش غ باطناما در  .سر بزنم

. به انتظار آمدنش بنشینم ...بپزم و کمی به ظاهر خانه اش برسم و شاید هم برایش

می  که به انتظار برگشتن همسرانشان از سر کاردرست مثل خانم های عاشق 

و حداقل می توانستم با خیال کیارش خوش  د. آرزو بر جوانان عیب نیستستننش

می شد. دلم برای به خانه ی کیارش مانع از رفتنم . اما حال بد خانم جهانی باشم

گفتم: جهانی  وابه  م زده به گوشی تلفن خیره شده بود.چون مات ،جهانی سوخت

جان یک کم به راننده ی بیچاره فرصت بده. وقتی تماس های شرکت را ببیند 

با ترس به ساعت مچی اش نگاه  نیجها "حتما خودش تماس می گیرد عزیزم. 

 ،گفت: آقای سرمد تا یک ساعت دیگر بر می گردند قرار و وحشت زده، بی کرد

 کی می خواهد به دنبال او برود؟  صفاییاین 

 من اینکه نگرانی ندارد، بگفتم: خُ، با خوشحالی من هم به ساعتم نگاه کردم "

 می روم.  به دنبال آقای سرمد
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نه... نه... خواهش می جهانی باز با اضطراب تلفن روی میز را برداشت و گفت:  "

تو به  ه انداوال که آقای سرمد چندین بار تاکید کردکنم این کار را نکن. چون 

ی بی مسئولیت دوما که ماشین آقای سرمد دست این راننده  ،نروی اندنبالش

یعنی کیارش اینقدر ناراحت بود که نمی خواست من به دنبالش بروم؟  "است. 

بروم همه  به دنبالش من سرمد بی قلب، دستور م که اگر برخالفستمی دان خوب

 ...هم ند و منمی سوزاو  در آتش خشم و صفاییبا هم بیچاره می شویم. جهانی 

بیخ تا بیخ می ا شمشیر اخم های بی رحمانه اش بهمانجا توی فرودگاه گردن مرا 

ین به جهانی گفتم: من با ماش. اما چاره ای نبود، د تا درس عبرت دیگران باشمیبر

خودم به دنبال آقای سرمد می روم. اگر توانستی راننده را پیدا کنی به من زنگ 

آمد مقابلم ایستاد  ،از آنطرف میزش دوید با ترس جهانی "برگردم. زودتر بزن که 

آژانس می گیرم.  انبگذار االن برایش پرستش، و گفت: خواهش می کنم تو نرو

 انکه تو به دنبالش ندو تاکید کرد ندرفتچند بار تماس گو امروز دیروز آقای سرمد 

ترس او مرا هم به شک انداخت. چرا کیارش اینقدر  " نروی. خواهش می کنم نرو...

مگر چه ایرادی داشت که همدیگر را می  ر کرده که مرا توی فرودگاه نبیند؟اصرا
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برای رفتن دیدیم و یک فرصت دیگر برای صحبت کردن با هم پیدا می کردیم؟ 

مشتاق تر شدم. گوشه ی آستین جهانی را گرفتم و گفتم: من همه به فرودگاه 

اگر خواست با تو دعوا کند من خودم به او توضیح می  ،گیرم چیز را بر عهده می

با ماشین  صفاییبروم. اگر  ، حاال اجازه بدهدهم که تو مانعم شدی جهانی جان

 شد من برمی گردم. قبول؟ یشپیدا

اقعا به هیچ نتیجه ای نمی رسید، د دقیقه ای فکر کرد، در آخر مثل اینکه وچن " 

برو  پرستش،به عالمت مثبت تکان داد و گفت: چاره ای نداریم ناامیدانه سرش را 

ند. من هم ننمیآید توی فرودگاه منتظر بما انکه زودتر برسی. آقای سرمد خوشش

در هر  توانم او را پیدا کنم.شاید که ب ،زنگ می زنماین صفایی پشت سرهم به 

آقای سرمد اصال چنین بی نظمی را تحمل نمی  حال امروز بیچاره می شوم چون

گفتم:  و کردم که چیزی را فراموش نکرده باشمسریع کیفم را چک  "کنند. 

 د. دامان کسی را نگیری بیچاره را پیدا کنی و خشم سرمد صفایامیدوارم 

تا فرودگاه بین المللی خیلی راه بود و نمی دانم چطور می توانستم خودم را سر  "

با نهایت سرعت وقت برسانم. پروازهای خارجی هم که تاخیرشان خیلی کم بود. 
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به راه افتادم، شانس آورده ام که چون کیارش مسافرت بود می توانستم با ماشین 

ارش را ندیده بودم و اصال خبری از عمو تا سرکار بیایم. سه روزی می شد که کی

تمام برنامه هایی که برای دیدار او داشتم با دیدن خانم جهانی . امروز هم او نداشتم

با موبایلم تماس گرفت خانم جهانی تازه به اتوبان آزادگان رسیدم که  بر باد رفت.

 با ماشینصفایی و گفت: سبحانی جان خدا خیرت بدهد که راه افتادی و رفتی. 

آقای سرمد تصادف بدی کرده و گیر افتاده است. آقای سرمد از شنیدن خبر 

تا فرودگاه  اند، اگر کسی را به دنبالشنتصادف به اندازه ی کافی عصبانی می شو

 خیلی نگرانم، ن مرا هم می گرفت. اما هنوزادام ایشان نمی فرستادم آتش خشم

تو مجبورم که نروی و من دقیقا  شانتو به دنبال ند کهتاکید کرده بودچون ایشان 

به یح می دهم که چاره ای ضخندیدم و گفتم: نگران نباش به او تو "م. بفرسترا 

، تا یک ساعت فکر نکندیگر به چیزی جز فرستادن من نداشتی عزیزم. حاال هم 

استراحت  کمیبرو دیگر مشخص می شود که همه چیز به خیر گذشته یا نه. فعال 

جهانی هم نفس راحتی  ". ی مواخذه های آقای سرمد آماده کنو خودت را برا کن

بگو  یشانکشید و گفت: وجود تو نعمت است دختر، ممنونم. خواهش می کنم به ا
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به او اطمینان دادم که همه چیز  "گیر افتاده بودم.  بدی یکه توی چه مخمصه 

که من امروز نمی دانم چرا اصرار داشت . خواهم دادرا برای سرمد بداخالق توضیح 

درست است که دیگر رابطه ای با هم نداریم اما من هنوز راننده به دنبالش نروم. 

هم از را سرش به سنگ خورده و می خواهد شغل رانندگی هم شاید اش بودم. 

شانه های من بردارد و سفته هایم را پس بدهد. تا وقتی که با او صحبت نکنم 

رسیدم. سریع بختانه سرساعت به فرودگاه نمی فهمم در مغز او چه می گذرد. خوش

امروز کیارش به داخل فرودگاه رفتم. هوا  نو برای پیدا کردماشین را پارک کردم 

گرم شده بود، کولر ماشین عمو هم خراب بود در نتیجه خیس از عرق شده ی خیل

 بودم. 

قیافه ام  ،خودم را توی یکی از شیشه های راهروی ورودی فرودگاه برانداز کردم

مثل کنف گره خورده و وحشتناک بود. مقنعه ام کج شده بود و موهایم دسته ای 

 یاز زیر مقنعه بیرون زده بودند. صورتم از عرق و گرما برق می زد و هیچ آرایش

هر گونه آرایشی توی چون ، نداشتم که بخواهد کمی قیافه ام را قابل تحمل کند

وسیله  یک توی کیفم چرخاندم شاید که. دستی سرمد ممنوع بودمزخرف شرکت 
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با خودم آورده باشم. اما دریغ از یک برق لب کوچک که توی کیفم  یی آرایش

 انداخته باشم. 

من و کیارش با هم قهر هستیم پس سعی کردم به خودم دلداری بدهم که چون 

برای کیارش زیبا  خودم را اما من هیچوقت .دنداروجود دلیلی برای زیبا بودن 

که خوش تیپ و سرزنده پیش چشمان  پیدا نمی کردم ییعنی وقت .آراسته بودمنی

من خیلی خسته و کالفه بودم.  . حتی روزی که به اصفهان رفتیم،او ظاهر شوم

به احتمال مرا ندارد و قیافه ی  نگاه کردن بهاصال حوصله ی او  که امروز مخوشحال

، اینطوری نداشتم و مرتب نبودم. همان بهتر که آرایش زیاد هنوز با من قهر است

حاال  بهتر بود البته خیال نمی کرد که بازهم می خواهم خودم را به او بچسبانم.

م به او ثابت مان خراب کرده، حداقل با آراستگی ظاهرکه خودش همه چیز را بین 

هرچند که از بخت بد، بیش از حد درگیر او شده می کردم که درگیرش نیستم. 

 ..م.بود

خیره به طرف سالن ورودی رفتم و  کردم این فکر ها را از سرم بیرون کنم وسعی  

پروازها نشستم. پرواز کیارش نشسته بود و تا چند دقیقه ی دیگر  ناعال به تابلوی
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بیرون میآمد. نمی دانم چرا برای دیدن او دلهره داشتم. چطوری با او برخورد کنم؟ 

حالم  بدون رودربایستی گفته بود،یی که سرد یا گرم؟ هنوز با به یادآوری حرف ها

او لیاقت محبت مرا  ،از خودم بهم می خورد. همان بهتر که اصال با او گرم نگیرم

کسانی  تمامده دقیقه ای گذشت تا توانستم سر و گردن او را از دور ببینم. از  .ردندا

 ،نزدیکتر بیاید کمی تا فرصت دادمتر بود.  امتمن می آمدند بلند ق سمتکه به 

او پرواز کردند. دلم می خواست به او بفهمانم که  به استقبالناخوداگاه پاهایم بعد 

حتی با تمام اخالقیات غیر قابل تحملش می توانم ساعت ها از و  دوستش دارم

دوست داشتن او سخن بگویم. دلم می خواست از او یک فرصت دیگر بخواهم تا 

ان کند و پر از هم. صدایم نتوانست عالقه ام را پنهمه چیز را بین مان درست کن

  عزیزدل من. گفتم: سالم آقای سرمد شوق

جوابم را نداد، اینبار خوشحال و خندان و با صدای صورتش به سمت دیگری بود.  "

مثل اینکه از روی عمد به طرف  "بلند تر گفتم: سالم آقای سرمد نامهربان من. 

 د. کمی جلوتر رفتم و روبروی او ایستادم. چشمانمن برنمی گشت و نگاهم نمی کر

با کالفگی بسته بود  عزیزش را که من عاشق قله های غیر قابل دسترس آنها بودم
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، به سمتی که سرش را برگردانده بود دمروی هم می فشرد. تعجب کرش را انو لب

نمی توانستم به چشمانم  ..ی بگویم که ناگهان خشکم زد.و خواستم چیزنگاه کردم 

، طوری دور بازوی فوق العاده زیبا و خوش تیپ یخانومدست  اعتماد کنم چون

یک توی این گرما احساس کردم . که نگاهم را میخکوب کرد بود گره خورده او

مرا در  ،سطل آب یخ روی تنم ریخته شد. تصویر دست غریبه و بازوی کیارش

واقعیت و بیداری همه چیز اینقدر زود بین ما خود بلعید. باورم نمی شد که توی 

 . ده باشتمام شد

چرا حرفهای بد و ناراحت کننده اش  به دنبال او آمدم؟اق یشتبا اینهمه ا چرا من

به من چه ربطی داشت که راننده گم شده بود؟ من  را کامال فراموش کرده بودم؟

 .به من دوخت نگاهش را باالخره کیارشنباید می آمدم، برای فرار دیر شده بود و 

به دختری که  فقطدیگر او را نمی دیدم.  به قدری متعجب و بهت زده بودم که

 بازویش را گرفته بودم چشم دوختم. 

طوریکه ریشه های تازه  .بود اما موهایش را رنگ مشکی براق کرده بودر بوخیلی 

شالی سفید . روییده ی موهای بورش از زیر خرمن موهای مشکی بیرون زده بودند
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بیشتر فقط از سر رفع تکلیف روی موهای خوش حالتش انداخته بود تا مرا رنگ 

چشم های درشت و آبی رنگش . ام شرمنده کند زیر مقنعهی کنفی اموه خاطربه 

با مژه هایی فوق العاده بلند و پرپشت، در میان صورت کوچک و سفید رنگش مرا 

ب خودشان کردند. آرایشی ملیح داشت اما به اندازه ای زیبا بود که آرایش وجذم

 .ایفا نمی کردنقشی در زیباتر کردن او اصال 

هیکل زیبایش از زیر مانتوی سفید  ،قامت کوچک او تا بازوهای کیارش می رسید 

تصویر خودم را با او  در این لحظه فقطنازکی که بر تن داشت کامال مشخص بود. 

وب می دانستم خکردم. قیافه ی من همیشه خیلی معمولی بود و می یسه مقا

تمام ته مانده  ،ایرادات زیادی توی چهره ام دارم. اما حاال با دیدن اینهمه زیبایی

اما این خانم مظهر  ،ی اعتماد به نفسم رنگ باخت. من عرق کرده و نامرتب بودم

جذابیت تبلیغات خمیر دندان بود با لبخندی که به  .گی بودزیبایی و خوش سلیق

گشت  برمی ،هرجا که می رفت یویواسباب بازی مثل  مقابلم ایستاده بود. نگاهم

نفس نمی  افتاد. میکه دور بازوی کیارش گره خورده بود  ظریف او انگشتانبه  و

برای این  با چه اعتماد به نفسیکشیدم چون دلیلی برای نفس کشیدن نداشتم. 
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 با یک سفرفقط او  ؟پذیرفتممی کردم و عالقه اش را ن می ناز ،کیارش قدرتمند

توانسته بود چنین پری زیبارویی را با خودش به ارمغان بیاورد. نباید می  ،سه روزه

آمدم و چنین صحنه ای را می دیدم. من غمگین تر از آن بودم که چنین شکستی 

را تحمل کنم. ناخودآگاه بدون اینکه تالشی کنم چشمانم سوختند و روی دست 

روی دست  ش رابازوی کیارش خشکیدند. کیارش خیلی آرام دست دیگر واو 

العاده شیک و مرتب بودند  که حاال حتی ناخن هایش هم به نظرم فوق همراهش

ش دست دختر را از بازویش جدا کرد. اما دخترک و با نوازشی عاشقکُ گذاشت

ایجاد  در این جدایی نتوانست تاثیری هم تالش کیارش ،انگشتان او را رها نکرد

 ر از اشک من ایستادند. مقابل چشمان پ، کند و آنها دست در دست

او حق  ؟استباید برای کیارش اشک بریزم در حالیکه اتفاقی بین ما نیافتاده  اچر

 ؟من به چه درد او می خوردم ،چنین مه پیکری. با داشتن متنفر باشدداشت از من 

 بی نهایت لبمقکف دستانم را روی چشمانم کشیدم. اما بی فائده بود ناخودآگاه 

شکسته بود. ای کاش حداقل رقیبم به این زیبایی نبود. کدام رقیب؟ من و کیارش 

دل نازک  امروز بی نهایتکه ربطی به هم نداشتیم. بازهم بیشتر گریه ام گرفت. 
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به شده بودم. نباید وارد این بازی احمقانه می شدم. لعنت به فربد شکیبا که مرا 

خودش هنم هولناکی کرده بود و پدرش درگیر چنین جی خاطر نجات سرمایه 

با وجود چنین را کیارش چسوالها رهایم نمی کردند. ... توی غبارها ناپدید شده بود

از وقتش را با من تلف می کرد؟ کدام آدم عاقلی  ،توانایی در جذب خانم های زیبا

 این جایبه ای کاش من  ؟می گذراندچنین دختری می گذشت و با من وقت 

... بازهم و می توانستم با او به تمام دنیا سفر کنم بودم کیارشهمراه رویایی 

م تو چرا به دنبالچشمانم را سریع پاک کردم. صدای کیارش را شنیدم که گفت: 

را نفرستد.  توامروز آمده ای؟ من بیشتر از هزار بار به خانم جهانی تاکید کردم که 

نم خودم نبود و پرسیدم: چرا؟ ناباورانه نگاهش کردم و مثل اینکه زبانم توی دها "

برای این خانم زیبا هم از اخم های کشنده اش  کیارش "چرا من نباید می آمدم؟ 

سعی کردم  !من حتی اخم هایش را هم دوست دارم ...استفاده می کرد؟ ای وای

به دستانشان که در هم گره خورده بود مجبور شدم بدزدم اما باز  او گاهم را ازن

گرفت. خوش می عطر دست کیارش را  هم حاال دست این خانم م. حتماوخیره ش

 به حالش... 
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م. من خودم کیارش را بوده دیوانه شدمی توانم قسم بخورم که اینبار واقعا 

جدل جنگ و پس این حال و روزم را چگونه معنی کنم؟ کیارش با  ،نخواستم

بسیار انگشتانش را بیرون کشید و گفت: این سهل انگاری خانم جهانی فقط با 

 اخراجش جبران می شود. 

به زحمت دستی به چشمانم کشیدم و گفتم: نه ایشان سهل انگاری نکردند،  "

وقتی دیدم که شما راننده هم ، من با ماشین شما تصادف کرده بودآقای صفایی 

برای... دیدن شما تا اینجا پرواز کردم. مقصر خانم جهانی با  یهماهنگبدون  ،ندارید

حالم خیلی بد بود. باید یکبار برای  " اصلی من هستم و این دلتنگی مسخره...

؟ نگاهش یا نه مرهمیشه به خودم جواب درست را می دادم. کیارش را دوست دا

 و ندکردم. اخم کرده بود اما مثل کسی نگاهم می کرد که می خواهد حرفی بز

سفید کت نخی و خنک د. امروز از همیشه بهتر بود او هم نزبانش یاری اش نمی ک

آبی کم رنگ برتن داشت. مثل زوج هایی بودند که تازه از ماه عسل پیراهن  با 

 ، بچه های آنها اسطورهبا بودند و به هم می آمدندجذاب و زیبرگشته اند. خیلی 

زیبایی می شدند. هنوز بغضم خالی نشده بود اما خودم را مجبور کردم که  از یا
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این خانم...  :گریه و زاری را قطع کنم. کیارش برای اولین بار گیج و سردر گم گفت

نمی توانستم جوابش را  "گلدان شکسته را یادت می آید؟  این خانم دوستم...

چرا سهراب گلدان شکسته ی  ، راستیبرده بود خودش بالدان را گسهراب بدهم. 

هنوز نقش و نگار های مینیاتوری  مرا برد؟ امان از دست سهراب و دیوانگی هایش...

هنرمندی است  م. کیارش ادامه داد و گفت: این خانمشتگلدان را خوب به یاد دا

 ژاسمین انشای نام ،است را طراحی و ساخته پر از نقوش مینیاتوری ن گلدانکه آ

 . و بهترین دوست من در تمام سالهایی است که فرانسه زندگی می کردم است

حق به حق دار باالخره قلبم بیشتر به درد آمد. پس  ،پر از احترام با این معرفی "

صاحب گلدان جادویی پیدا شد تا  حتی نامش هم به زیبایی یک رویا بود.  رسید.

م. دستم را به طرف رافسانه ای ندا یاز این خسرو به من بفهماند که هیچ سهمی

ند لبخن "دوست قدیمی کیارش دراز کردم و گفتم: خوشبختم من پرستش هستم. 

و گفت: من  کردمی صحبت به سختی فارسی  زیبایش اعصابم را به می ریخت،

کیارش به فرانسوی  ". برای من..حرف زده خوشبختم پرستش. کیارش خیلی از تو 

کت شد و با صدای بلند خندید. وقتی با هم فرانسوی چیزی گفت که ژاسمین سا
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م را پنهان کنم و تدانتوانستم حس صحبت می کردند جذابیت شان بیشتر میشد.

کیارش دستپاچه شد و  "سرمد.  جنابگفتم: ای کاش من هم فرانسوی بلد بودم 

هایی تعریف فقط از ژاسمین خواستم تا در مورد  ناراحت نشو، باور کن منگفت: 

 چیزی نگوید و آبرویم را حفظ کند.  ،ه امکرداو  رایاز تو ب که

خیلی  .بدترین لحظه ی زندگیم هم دست از سرم بر نمی داشت درکنجکاوی  "

 کرده هایی تعریفچه  ،که از من برای ژاسمین رویایی اشبفهمم دلم می خواست 

درد و غم خودم بسوزم. چه می توانست از  است اما ترجیح دادم سکوت کنم و در

من گفته باشد؟ به جز اینکه من مثل وحشی ها فالوده ام را روی کت او پاشیده 

 . تمیز می کردمم و به خاطر بدهی ام، هرروز توالت های خانه اش را بود

غم هر لحظه بیشتر به قلبم  ندلعنت به این زندگی که تبعیض هایش باعث می شد

دلم می خواست ساعت ها روبروی آنها بنشینم و حسرت  خیلی. هجوم بیآورد

 را بخورم. آنهااینهمه کاریزماتیک بودن 

بحث ماز اگر حتی کیارش اصال نباید حتی برای یک روز هم جذب من می شد.  

چگونه می توانست با دیدن کیارش باز هم  می گذشتم،راحت این خانم هم  ظاهر
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خیلی پس علت اینکه  ؟که با همه فرق دارم بگویدبه من  لوندی و ظرافت همهاین

بود. چرا باید در عزیزش نمی خواست با من ادامه بدهد برگشت ژاسمین ناگهانی 

یک زیبایی ؟ من هیچکدام از معیارهای وقتش را با من هدر می دادنبود ژاسمین 

از من م. شاید هم کیارش می خواست اررا ند خانوم دلنشین و دوست داشتنی

دید فربد اصال به من  که وقتی و تا ضربه ی بیشتری به فربد بزنداستفاده کند 

  .رفتو به دنبال کوزه گر افسانه ای خودش  شیمان شد، پفکر نمی کند

. دیم توی جمجمه ام با صدا می تپضم نبردکه احساس می ک دبوبه قدری بد حالم 

که به خاطر چند دقیقه دودلی و تردید در مورد دوست داشتن  این انصاف نیست

ردم و به فرودگاه نمی ای کاش می مُ بشوم. تلخیبت وقع کیارش، دچار چنین

نمی آید با سرعت  صفایی به دنبال کیارشچرا به محض اینکه فهمیدم  .رسیدم

آقای به سمت او شتافتم؟ می توانستم به خانم جهانی بگویم که یک آژانس برای 

قلبم چه می  یم توفهمیدمی به این خاطر بود که ن اشتباهمتمام د. فرستسرمد ب

امروز اگر من این کیارش را دوست نداشتم باید با خودم روراست باشم، گذرد. 

ای کاش زودتر می فهمیدم که دوستش دارم. بودم... ن دلتنگ او اینهمه دیدنبرای 
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ی من برای ، عجله با خودش آورده بودهرچند که با این دلبر زیبایی که کیارش 

 تفاوت چندانی توی رابطه ی ما ایجاد نمی کرد. دوست داشتن او 

آنها رفتم، دو چمدان بیشتر نداشتند، آنها را برداشتم و به  یبه سمت چمدانها

از عشق و عاشقی  راطرف ماشین راه افتادم. از این لحظه به بعد می خواهم فکرم 

ه من بمی خواهم همان دخترک ترشیده و سرخوش گذشته باشم. رها کنم. 

 .از درد عشق می ترسیدم هم قدم نشدم چونکیارش خواست و اراده ی خودم با 

و  استمن تنهایی سرنوشت نباید اینهمه غم و ناراحتی را تحمل کنم.  هم حاال

 بود وکیارش برای من لقمه ی بزرگتر از دهانم بجنگم.  آننمی خواهم با  دیگر

به یک فقط م. من برای ازدواج اشتمن اصال توقع چنین دستآوردی را از خودم ند

 و هر دری سخن بگویدمرد عادی فکر می کردم که بتواند ساعتها با من و عمو از 

همیشه دلم می خواست کسی کنارم باشد  .ن با او لذت ببریمدرصحبت ک ازهم ما 

. تمام لحظاتم با او پر از شادی و خنده باشداو به تمام دنیا بخندم و  با که بتوانم

اما خودم را  ،معیارهای من برای مرد آینده ام همین قدر ساده و ابتدایی بودند

کرده بودم. معیارهای ساده و ابتدایی من برای  ن دنیاایترین آدم  درگیر پیچیده
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قامت آدمی مثل سهراب عزیزم دوخته شده بودند. سهراب دوست داشتنی و 

 انم... مهرب

شاید مسخره کردن سهراب و احساساتش بدترین  یعنی اشتباه کرده بودم؟

با من  ساعتها دادم. کیارش هرگز نمی تواندمی را از دست  او نباید ...اشتباهم بود

 او با داشتن اینهمه موقعیت و با ما به دنیای سیاه اطرافش بخندد. و عمو بنشیند

م یمدآدر فرودگاه بیرون  به محض اینکه از ؟خوب چه احتیاجی به من و عمو دارد

شیک هم  یشانهاگیر کرد. چمدان  توی چاله ای کوچکچمدان ها  یکی از چرخ

خریده اند، سفید و سیاه و از یک برند بودند.  باهم راها ، مشخص بود که آنندبود

 غصه دار و حسود بی نهایت اینهمه نکات مثبت توی وجود و اطراف آنها،از دیدن 

. را سریع جمع می کردم تا کسی متوجه حسادتم نشود. اشک هایم شده بودم

، مرا دچار این بود دنیا زیباترین پریوقتیکه هنوز درگیر کیارش حق نداشت 

. چمدان سفید خیلی برایم سنگین بود و نمی توانستم آنرا احساسات احمقانه کند

کنم. اشک های لعنتی بیرون بکشم و درست هدایت  ،کوچک پیاده رو چاله یاز 

ببینم  درست زیر پایم را چاله هایهم دست از سرم بر نمی داشتند. نمی توانستم 
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با دست من و گیر نیافتم. دستی روی دستم لغزید و دسته ی چمدان سفید را 

افتاد که ناجوانمردانه از من دزدیده  نازنینم. نگاهم فقط به حلقه ی نگه داشت

هنوز حلقه اما ت در دست ژاسمین عزیزش برگشته بود شده بود. حتی با اینکه دس

در نیاورده بود. قلبم بیشتر فشرده شد و زیرلب گفتم: حلقه ام از انگشتش ی مرا 

جلو آمد، مقابلم ایستاد و  "ندارد.  را را پس بده آقای سرمد چون اصال لیاقت شما

می توانستم به راحتی سرم را روی شانه اش بگذارم و  اگر من کمی خم میشدم،

گفت:  زار بزنم. عطرش را نفس کشیدم و چشمانم را بستم، صدایش را شنیدم که

 . ..حلقه ی تو بیشتر از لیاقت من است فالوده پاش زیبای من

با چنان بغض و وحشتی سرم را بلند کردم و به لبانش چشم دوختم مثل اینکه  "

 ی دنیا را شنیده بودم. بدترین ناسزا

او که زیباترین ها را در کنارش داشت، پس چرا می خواست  !من زیبای او بودم

یک قالیچه ی کوچک با تار و پودی از عصبانیت و بغض و بازهم مرا فریب بدهد؟ 

با خودم نجوا  حرص و اشک، توی وجودم رج به رج بافته می شد و باال می آمد.

 . اصال برای تو نیستم ...و نیستم وغ نگو، من زیباگفتم: اینقدر در کردم و
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وردم. بازهم از خودم پرسیدم که دقیقا از آ اینهمه نزدیکی به او را طاقت نمی "

چه وقت عاشق او شده ام؟ من که اینهمه با خودم جنگیده بودم تا فریب او را 

 چرا وجودش را دوست داشتم؟ چرا نخورم، پس چرا نگاهش را دوست داشتم؟

دلهره ی بودن در کنار  تمام گره های دردناکش دوست داشتم؟شخصیتش را با 

او برایم به تازگی و نابی میوه های نورس بهار بود. حسی که در کنار او داشتم 

ظات پر از خوشی بود. خیال می کردم من ملکه ححس زیبای اعتماد به نفس و ل

گز به من خیانت نمی کند. هستم و او تنها پادشاه عاشق پیشه ی جهان است و هر

تا به حال در کنار هیچکدام از دوستانم این حس دلشوره و ضربان قلب را تجربه 

 نکرده بودم. 

چرا زودتر نفهمیدم که دلم می خواهد برای داشتن او ازهمه چیز این دنیا دست 

دلم بکشم؟ اصال برایم مهم نبود که او دست در دست یک نفر دیگر برگشته فقط 

 .. اما گله و شکایت امانم را می بریدست سرم را به شانه اش تکیه بدهممی خوا

را خیلی چیز همه باز  ،سرم کاله رفته بود هم حتی اگر میلیونیتوی دوستی هایم  

شد که بیشتر از تمام مردم می دوست داشتن او باعث  اما .راحت پذیرفته بودم
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نمی توانستم از گناه او هم مثل گناه دوستانم  .باشمشاکی  و از او ناراحت ،دنیا

ن فالوده پاش زیبای تو بگویم م دلم می خواست با درد و بغض به اوساده بگذرم. 

با این عروسک فرنگی بر نمی  و حاال نیستم وگرنه سه روز تنهایم نمی گذاشتی

 ...گشتی

 نفس کشیدم و گفتم: تر سرم را نزدیک شانه اش نگه داشتم، عطرش را عمیق 

اذیتم آن  داشتن حلقه ام را گرفته ای چون می دانی دوستش دارم و می توانی با

خواهش می کنم حاال که تکلیف مان را روشن کرده ای پس  .جناب سرمد کنی

با من و تو نگذار فکر کنم  .دور کناز من حلقه ام را پس بده و خیاالت مسخره را 

 هشدار دادم که به خودم رای هزارمین بارب ". شویممربوط می این حلقه به هم 

م از عالقه می زد دَ اگر هنوز  .من نیست دوستش دارم که او سهم می دانمچون 

از او می ترسیدم. اما حاال که دقیقا تمام ترسهایم  همچناناطرافم می چرخید و 

  ...دوستش دارم ،واقعی شده اند و او به راحتی رهایم کرده است

. کمی از او فاصله گرفتم و بی ، دوستش دارماست شده امید محال برایم چون

گریه نکن دیوانه ی گفت: دست دیگرم را هم گرفت و  او را کنار زدم.حوصله 
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به  به من فرصت بده تا فقط کمی همه چیز را برایت توضیح می دهم.زیبای من. 

اما بیچارگی  ،عقب بزنمدلم می خواست خشمگین باشم و او را  ".. .م بعدیخانه برس

رویای با او بودن را در همین لحظه  آرزو می کردم کهفقط امانم را بریده بود. 

رهایم نمی کرد، سعی کردم . بغض تانم را آزاد کردمبه سختی دس .فراموش کنم

. عالیجناب سرمد بس کنگفتم: تند پلک بزنم تا دیگر اشک هایم پایین نیافتند و 

همان ی. ه ابه این مسافرت پر بار از دست داد قبل از رفتنیت را شب فرصت ها تو

حق هم داشتی، عشق . یتنخواسمرا  اما توبگویم دوستت دارم خواستم که  شبی

ای فقط دیگر توضیحی باقی نمانده است، و عالقه ی زوری راه به جایی ندارد. 

ما به درد هم نمی خوریم  .کاش هیچ وقت مرا درگیر این رویای شیرین نمی کردی

می  کمی عاقل بودم و واقعا ای کاشو این موضوع خیلی واضح و روشن است. 

کمی وجدان خواهش می کنم  ..فهمیدم که تو لقمه ی بزرگتر از دهانم هستی.

 کاری نکن که .این خانم زیبا اصال به من نزدیک نشوچشمان جلوی داشته باش و 

خودم را سربه نیست کنم. می دانم که از من زنم و بقید همه چیز را م شو مجبور

سفته داری اما من هم مثل خودت غرور و شخصیتم از هر چیز دیگری برایم مهم 
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ژاسمین ما را با  .دسته ی چمدان سفید را از دستش بیرون کشیدم "تر است. 

دست تعجب زیر نظر داشت، خواستم پرغرور از آنها بگذرم اما مثل اینکه توانم را از 

نمی توانستم چمدانها را روی  ، تمام تنم از حرص و جوش زیاد می لرزید ودادم

کیارش باز به کمکم آمد و اینبار خیلی راحت دست مرا از روی زمین بکشم. 

چمدان هایشان کنار زد و گفت: بیا برویم یک جای خنک بنشینیم و با هم صحبت 

 یت توضیح بدهم. کنیم. باور کن من باید در مورد خیلی چیزها برا

من و کیارش  یرابطه  در مورددلشوره ی اینکه ژاسمین نخواهد فکر بدی از  "

دست از مبارزه بر سر دسته ی چمدان  .از دست دادم بیشتر توانم را اشته باشد،د

، سرم را باال گرفتم، اشک ها برداشتم و در حالیکه ژاسمین را راهنمایی می کردم

هم به  مدانستم که حاال ورم چشمها و سرخی صورتقطع شده بودند، می هایم 

تمام زشتی هایم اضافه شده است. باز نگاهم روی زیبایی های ژاسمین خشکید و 

اعتماد به نفسم از بین رفت. چرا کیارش دست از سر من بر نمی داشت و محو 

گفتم: صحبتی بین  زیبایی های ژاسمین نمی شد؟ سرم پایین افتاد و خجالت زده

توی این را  ان. بهتر است بیشتر از این مهمانتباقی نمانده است جنابشما  من و
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برای من در نظر  کدام راتمام نعمت هایت،  خدایا دقیقا از میان " نگه نداریم. گرما

نمی دانم چه بالیی سر  چرا مرا بدون نعمت توی زمین رها کرده ای؟ ی؟گرفته ا

پس ؟ درد شکست عشقی همین بود. دائما می سوختندچشم هایم آمده بود که 

چرا روز تولدم . خودم خبر نداشتم بودم و خوشبختبدون این درد  چقدر قبال

 این و ناشکری می کردم؟ برای اینکه تا به حال عاشق نشده بودم غمگین بودم

می ارش صحبت یبا ک به فرانسوی . ژاسمیندرد اصال حال و هوای خوبی نداشت

را فتن دست کیارش دراز کرد. اما کیارش چمدان ها و باز دستش را برای گر کرد

ند. اما ژاسمین کوتاه ستانش پر هگفت که دست نشان داد و به گمانم در جوابش

 بازوی او را گرفت. نیامد و

مثل آدم هایی که  . منچشم دوختبه من  ا درماندگی که از او بعید بودکیارش ب 

خنده و گریه ام در هم آمیخت.  زنند،سیم آخر می توی بدترین موقعیت زندگی به 

می خندیدم چون باورم نمی شد که او اینقدر راحت دروغ گفته باشد و در حالیکه 

ژاسمین را داشت مرا هم درگیر خودش کرده باشد. گریه می کردم چون حاال 

دیگر همه چیز این شهر را فقط به خاطر کیارش دوست داشتم و نمی توانستم 
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ی را داشتم که فقط یک احس بچه  برای من نبوده است. فکر کنم که او اصال

محبوبش وقت بگذراند و حاال این یک هفته  با اسباب بازی تاوقت داشت هفته 

 . خیلی زود تمام شده بود

 ، چقدردیگر برایم مهم نبود که توی چشم های بقیه ی مردمبهت زده بودم و 

ه و ناباوری اشک خندبا  همچنان م. به راهم ادامه می دادم ووه دیده می شبیچار

 دم.هایم را تند تند پاک می کر

ماشین عمو برای چمدان های هر دونفر صندوق عقب به ماشین عمو رسیدیم،  

، آنها جا نداشت. در نتیجه کیارش یکی از چمدان ها را روی صندلی عقب گذاشت

ت کردند و فرانسوی صحبای با هم  دقیقهچند در عقب را برای ژاسمین باز کرد، 

اما در آخر کیارش او را به  .جلو بنشیند بیاید و ژاسمین چند بار او را کنار زد تا

کنار من نشست. به محض نشستن  خودش صندلی عقب نشاند و روی زور

کمربندش را بست و گفت: خواهش می کنم بغض و کینه ات را با رانندگی ات 

بگذار سالم بمانم تا  .می ترسم و خالی نکن. من واقعا از جلو نشستن بدم می آید

  همه چیز را برایت توضیح بدهم.
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 ". اینجا بنشینیمبیا با هم ... ژاسمین هم کمی به جلو خم شد و گفت: کیارش "

صحبت می کرد و  را خوب ارسیف در هر حال، اما بود افتضاحلهجه ی فارسی او 

برگشتم جای خالی باقی به طرف او  ه ای را غلط به کار نمی برد.ملکتقریبا هیچ 

مانده را دقیق بررسی کردم. چمدان نصف بیشتر صندلی را پر کرده بود. به کیارش 

 د؟ می توانیسرمد جنابد نگاه کردم و با حرص گفتم: چرا عقب نمی نشینی

 بنشینید. صمیمانه و با هم درا در آغوش بگیری انعشقت

و خشمگین  او را دیده بودم ای که کیارش برای اولین بار توی این چند دقیقه " 

. می فهمد حرف هایت راخیلی باهوش است و  ، ژاسمینشمرده گفت: مزخرف نگو

تعریف او از هوش ژاسمین مثل خاری به چشمم فرو رفت و دیگر نتوانستم  "

خیلی آهسته با دندان هایی که با  م را پس زدم ویاشک هانترل کنم. کرا اعصابم 

اینهمه  ،باهوشاین خانم  .گفتم: مزخرف نمی گویم روی هم می فشردم حرص

پس الزم نیست او را نگران کنی.  ،آقای محترم راه به خاطر تو تا اینجا آمده است

برو عقب بنشین، من هم آینه را طوری تنظیم می کنم که اصال نگاهم به شما دو 

 نفر نیافتد. 
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و  کشید بیرونش کتتلفن همراهش را از جیب  او با خشم نفس نفس می زد، "

بعد از چند دقیقه توی تلفن با فریاد فروخورده ای گفت: خانم جهانی واقعا قدرت 

پایین است؟ نمی فهمی وقتی می گویم خانم سبحانی را به دنبال اینقدر درکت 

بفرستی من مشکلی ندارم. من  را یعنی هر آدم دیگری را به غیر از او ،من نفرست

که خانم سبحانی  و هر سه بار تاکید کردم سه بار با تو تماس گرفتم و امروز دیروز

 زچند است؟ فردا به محض اینکه برسم ا سطح هوشیت .را به دنبال من نفرست

 می خواهم بدانم کهاخراجت می کنم.  هم تو یک نفر تست هوش می گیرم بعد

حرف هایم را  ی؟ شاید هم منه ارا به دنبال من فرستاد چرا امروز دقیقا سبحانی

. خانم جهانی خودت تو متوجه ی منظورم نمی شوی و می گویم یبه زبان دیگر

 امروز استعفایت را...

از دست او گرفتم و به خانم جهانی که با صدایی گرفته را بدون ترس گوشی  " 

با آقای سرمد در این  ، من خودممشغول توضیح بود گفتم: خانم جهانی آرام باش

بعد تماس را قطع کردم، کیارش چند  "ناراحت نباش.  ،مکنمی مورد صحبت 

نفس عمیق کشید و تازه می خواست با خشم حرف هایش را توی صورتم بپاشد 
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.. که طاقت نیاوردم و گفتم: من بدون اجازه ی خانم جهانی برای دیدن تو آمدم.

مثل اینکه سطح هوشی تو از تمام کارمندانت پایین تر است چون نمی خواهی 

نمی دانستم که نباید اینکار را انجام بدهم. خانم  بفهمی که من دلتنگت بودم.

صفایی تصادف وقتی دیدم که من یایم. اما نبالت دنکه به  اصرار کردجهانی خیلی 

. اصال من خودم ماشین را تا اینجا تخته گاز آمدمخیلی خوشحال شدم و  کرده،

 ..دستکاری کردم تا راننده ات تصادف کند.

رو با خیال راحت صد میلیون دیگر هم به خاطر خراب شدن ماشینت به بدهیم ب 

من من تنها مقصر تمام گرفتاری هایت هستم.  که اضافه کن تا خیالت راحت شود

اما  اخراج بشوم هستیتنها کسی هستم که باید از شرکت و قلبت و هرجا که تو 

دیدی که حق داشتم از نزدیک  حاال. مثل احمق با چنگ و دندان به تو چسبیده ام

به حال من می سوخت و اصال به طرفم  تن به تو بترسم؟ ای کاش کمی دلدش

دیوانه شده بودم و بدون اینکه تالشی برای گریه و زاری داشته باشم  "نمی آمدی. 

 ،قیافه ی خشمگین کیارش با حرف هایماشک هایم به وسعت صورتم می باریدند. 
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را زیر نظر گرفت. به جای کیارش ژاسمین از پشت سرم آرام شد و تمام صورتم 

 گفت: چرا شما گریه می کنی؟ اتفاق بد افتاده؟ 

 حالم خوب نیست ... فقط، ناامیدانه گفتم: نهنگاه کیارش بین من و ژاسمین ماند "

. ببخشید که با گریه هایم اعصابت را خُرد کردم. راستی ژاسمین و دیوانه شده ام

را ژاسمین لبخند زد و گفت: فارسی  "نی. ک می صحبتفارسی تو خیلی خوب 

هر حرفی که  "فارسی. یاد گرفته ام من با عشق ... و زبان عشق است. دوست دارم

این دو نفر بر زبان می راندند اعصابم را بیشتر له می کرد و باز زیر لب گفتم: 

را به این  خوش به حالت، حتما برای خواندن افسانه های خسرو شیرین فارسی

چشمان ژاسمین برق زدند و به کیارش چشم دوخت و  "خوبی یاد گرفته ای؟ 

 "؟ این خسروبرای  زیاد گریه می کنی من مانندهم گفت: خسرو افسانه ای... تو 

برای این مردک بی  درحالیکه دخترک بیچاره برای او بیشتر از خودم سوخت، دلم

به فکر درگیر کردن احساسات  سنگدل مردکیخت، می ربه وفور اشک  عاطفه

به حرکت در بیاورم و دیوانه وار من به خودش بود. دلم می خواست ماشین را 

اما باز دلم نیامد و  .کیارش را از ترس بکشم و یک دنیا را از شر او راحت کنم
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حوصله اصال . حرکت ندهمتصمیم گرفتم که فعال تا وقتیکه آرام شوم ماشین را 

 چشمانم برای هزارمین بارنداشتم.  را و عاشقی این دو نفری حرف زدن از عشق 

به خاطر زیبایی  من گفتم: نه، گریه هایدر جواب ژاسمین را کامل پاک کردم و 

وگرنه من خوب می دانم که این خسرو قسمت من  ،بانو جان استتو افسانه ای 

: باور کن هیچ کیارش گفت ". ، پس اشک هایم را برای او هدر نمی دهمنیست

گریه نکن و فرصت بده تا همه چیز را برایت چیز آنطور که تو فکر می کنی نیست. 

و گفتم: الزم نیست چیزی را برایم  شانه هایم را باال انداختم "توضیح بدهم. 

توضیح بدهی. همه چیز به اندازه ی کافی روشن و واضح است. برو عقب و بگذار 

 او بدون وقت تلف کردن "اتفاقی برایت بیافتد.  دوستت جلو بنشیند. نمی خواهم

می خواهم کنار تو  جایی نمی روم، گفت: من کمربند ایمنی اش را چک کرد و

 عزیزم. بداخالق فالوده پاش من نباش  باشم. نگران

باز غم دنیا به دلم لعنتی به قدری زیبا کلمه ی عزیزم را به لب می آورد که  "

نگاه کردم. من که عزیز کیارش  ،فقط از آینه به ژاسمین او. اما اینبار وردآهجوم 

 عزیز ،کرده بودمشکی که حتی به خاطر کیارش موهایش را رنگ نبودم، این خانم 



فالوده زغال اخته                    فصل پانزدهم                                                                                                    

1075 
 
   

 ژاسمین صدایم را نشنود، آرام برای خودم به خیالم تام دورآصدایم را پایین  بود.او 

 از کنار من ماندن صالخواهش می کنم از این لحظه به بعد اگفتم: و  زمزمه کردم

 . ی که دلت جای دیگر استه اخیلی خوب ثابت کرد چون ،حرفی نزن

صدای محکم کیارش مرا میخکوب کرد و گفت: فقط چند دقیقه به حرف های  "

جر و غرهای زیرلب را تمام کن. من حوصله این هم  ، بعدمن خوب گوش بده

کار  تو توی زندگیم هستیتا اما به حرفهای تو گوش می دهم چون  ،بحث ندارم

و  مدمآاول پیش تو  به این مسافرات، من قبل از رفتن اشتباهی انجام نمی دهم.

دلم می خواست تو هم خیلی محکم و بدون  .خواستم تکلیفم را با تو روشن کنم

 اما تو مرا پس زدی. ،تا من اصال به این سفر نروم تردید بگویی که دوستم داری

ه ب تا به حالاما  ،دیده بگیرماشرایطی غرورم را ن چنیننمی توانم در اصال من 

از غرورم گذشته ام. امروز طوری برایم اشک میریزی که انگار  هزار بار توخاطر 

برایم باقی  جداییجز  به چاره ای وبه وقتش مرا از خودت میرانی  امادوستم داری 

همه چیز را بین  ریختی مجبور شدم. آنروز هم وقتی اعصابم را بهم نمی گذاری

خیال کنی که توی این سه روز خیانتی امروز  چون نمی خواستم ،منزبمان به هم 
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ین چند روز اصال باهم نبودیم که بخواهی اتوی  ن و تومدر واقع  اتفاق افتاده است.

 ..فکرهای مسخره در مورد خیانت بکنی.

تا او را خفه  گره زدمکم به هم حماو استاد دیوانه کردن من بود. دستانم را  " 

و در حالیکه برایش  ندودآگاه نفسم را بند آوردخخنده های عصبی ام ناکنم. ن

دست می زدم گفتم: آفرین، آفرین... پس روز قبل از رفتنت اول دویدی و آمدی 

بعد  یا نه؟ ببینی که می توانی خیلی راحت مرا رام خودت کنیتا روبرویم نشستی 

همه چیز را بین مان خراب کردی و دویدی رفتی  امیدی به من نیستکه دیدی 

وجدانت هم راحت بود که چون با من بهم  ...دبی تا با خیال راحت خیانت کنی

هستی  و بی وجدان زده ای خیانتی صورت نمی گیرد. تو یک دزد دریایی ماهر

 کیارش سرمد. 

اشتباه فهمیدی. باور  چشم هایش از تعجب گشاد شدند و گفت: نه منظورم را "

کن بین من و ژاسمین... تو اصال به چه حقی اینطوری در مورد من فکر می کنی؟ 

من باید برای دیدن ژاسمین می رفتم اما به هیچ عنوان خیانتی که ... !با ادب باش

اعصاب تو را به نمی خواستم فقط تو فکر می کنی بین ما اتفاق نیافتاده است. من 
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فکر های اشتباهی در مورد من و ژاسمین داشته  مجبورت کنم کههم بریزم و 

 باشی و این سه روز اذیت شوی. 

خیانت از نظر تو چه شکلی است؟  م را توی دستانم گرفتم و گفتم: کیارشصورت "

؟ من دیگر از تو و این استدالل های بچه گانه ات خسته شاخ و دُم دارد به نظرت

با هم  اصال بیا دیگر ا از چشم های من میاندازی.هرلحظه بیشتر خودت ر .شده ام

 صحبت نکنیم... 

او دستانم را از روی صورتم برداشت اما اجازه ندادم دستانم توی دستان خوش  "

اما فرصت  ،ر باید با هم صحبت کنیمبوی او باقی بمانند. او کالفه بود و گفت: نخی

تا بفهمی که  توضیح بدهم ندر مورد رابطه ام با ژاسمی مفصل برایت بعدا بده که

 از اینمن هم  بگویم که فقط بگذار از خودم دفاع کنم وفعال  .من خیانت نکرده ام

 وقتییت خسته شده ام. چرا و با پا پس زدن ها با دست پیش کشیدن ها همه

 دلمفقط آتشم می زنی نمی پرسی چه مرگم شده است؟ چرا نمی فهمی که من 

فهمیدن خواسته  ؟م پرستشیاز این دعواها برس بعدی مرحله  به همبا  می خواهد

چون  ،یمال من باش سخت است؟ من فقط می خواهم توبرایت ی من اینقدر 
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از  احتیاج دارم. منآرامش  به برای هر جنگی پیر شده ام. من االن فقط دیگر

خیلی راحت  "بگیرم.  ام، درکم کن و بگذار کنارت آرام هشت سالگی جنگیده

ساکت و ین برگشتم، او هم غمگین سمکمی به طرف ژا .مغزم را از کار می انداخت

می گفتم: می دانی چرا  ی زدم و باز خیلی آهستهپوزخند را زیر نظر داشت. ما

؟ چون خوب می دانم که تا چشمهایم را ترسم که با تو به مرحله ی بعد بروم

 برای ی. من نمی خواهمروبرویم ظاهر می شو ،زیبا ببندم با یکی از این پری های

به در کنار من دوم باشم. تو می خواهی  نفر ،است عشق و هستی ام ی کهمرد

  ؟ پس این خانم اینجا چه کار می کند؟برسی شآرام

او هم چند ثانیه به ژاسمین چشم دوخت و بعد با عصبانیت صدایش را پایین  "

من فقط تو . باور کن ..گوش بدهبه من  درستلطفا ، آورد و گفت: لعنتی بداخالق

بفهم که رابطه ی من و ژاسمین تمام شده است. او دیوانه ی روانی را می خواهم. 

برای من مثل همان دوستان گردن کلفت تو است که خیلی راحت می گویی هیچ 

فقط نسبت به تو احساس  فعال من هم بدبختانه .ه آنها ندارینسبت باحساسی 

اینهمه راه برای  اماما این دوست بیچاره  .و هیچ دختر دیگری را نمی خواهم دارم
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کارهای اقامتش را توی ایران درست کرده بود. حتی و  ه بودتا دبی آمد نم دیدن

من با تو به هم زدم تا بروم و ژاسمین را از آمدن به ایران منصرف کنم. اما متاسفانه 

ندارم.  ی لجبازکه هیچ قدرتی در کنترل شما خانم ها متوجه شده امتازگی ها 

می توانستم او را ن ،وقتی که دیدم ژاسمین برای آمدن به ایران پافشاری می کند

وقتی با آن که  کن و بفهم نگاه . حاال خوبو برگردم.. رها کنمتوی دبی تنها 

 چه حال بدی پیدا می کنم.  ،دوستان مزخرفت دور من می چرخی

سری با تاسف برایش تکان دادم و گفتم: پس دوستت را آورده ای تا از من انتقام  "

می خواستی دوستت را بدون سر و صدا بیاوری و هر دوی ما را با هم بگیری؟ 

با هیچوقت ی. من که هست کیارش تو خیلی بی انصاف و بد ذاتداشته باشی؟ 

صدایم را  "تم هستند اما تو... ام. آنها فقط دوس دوستانم رابطه ی عاشقانه نداشته

، اشتباه می عاشق هم بودیدتو و این خانم قبال اما آوردم و گفتم:  تر پایینخیلی 

می گفت: من به جای او کیارش خواست جوابم را بدهد اما ژاسمین  "؟ گویم

 یم. اما او لبخندردمن و کیارش با تعجب به او نگاه ک ". ..صدای شما راشنوم 

 رسم مهمان نوازی توگفت: با همان لهجه ی سخت و پیچیده اش زد و  یمحو
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با حرص  " .من را ببر از اینجاکیارش هوا خیلی گرم است... کجا رفت کیارش؟ 

کاش حداقل فارسی را اینقدر خوب به او یاد ای برگشتم و رو به کیارش گفتم: 

ت و کیارش هم دست به سینه نشس "افسانه ای بی وجدان.  ینمی دادی خسرو

 .یکنمی درک  درستحاال حس و حال مرا  !با غضب گفت: خوب کاری کردم

وقتی تمام روز به دوست ورزشکارت فکر می کنی و حتی گاهی اوقات مرا سهراب 

. راستش را بخواهی امروز از باید هم چنین روزگاری را تجربه کنی ،صدا می زنی

ه آتش گرفت چون کامال مشخص است که شحال شدم،دیدن اشک هایت خیلی خو

 ،ینکفکر  تنبه دوستاحق نداری در کنار من می گویم  که وقتی فهمبی. حاال ا

تو برای فربد بی لیاقت تن به کارگری می  یعنی بی نهایت اذیت می شوم. همینکه

دیگر  باشدپای دوستانت در میان  اگر .م می کندادیوانه  ، به اندازه ی کافیدهی

تو به جای من باش و  روزی همچند حاال  .به من فکر نمی کنیبه هیچ عنوان 

عکس العملی دارد عشق  انجام می دهیم توی این دنیاکاری که ما هر  ببین که

دیگر نتواند با  بزنم که کتک دلم می خواست او را با قفل فرمان به قدری "من... 

کاری که توانستم بکنم این بود که چند تنها اما . اینهمه پررویی جوابم را بدهد
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ناخوداگاه از درد  گرفت و یمشت محکم روی فرمان کوباندم. دستم درد شدید

جیغی فرو خورده با کیارش به طرفم نیم خیز شد تا دستم را بگیرد اما  نالیدم.

ردم هم به جنازه ام دست نزن. من عشق تو نیستم پس نام عشق گفتم: حتی اگر مُ

دست به سینه او هم با بی اعتنایی سرش را برگرداند و سر جایش  "را خراب نکن. 

 شانه هایش را باال انداخت و گفت: هر طور که تو راحتی عشق من...  نشست.

 راه افتادیم،را از دست او به شیشه بکوبانم. باالخره به دلم می خواست سرم  "

خیلی عصبی بودم. هرلحظه دلم می خواست بالیی سر او و زبان نیشدارش بیاورم. 

حتی نمی توانستم  از اینکه نمی توانستم جوابش را بدهم بیشتر حرصم در میآمد.

 پایم را روی پدال گاز فشار بدهم و عصبانیتم را با تند راندن ماشین تخلیه کنم

 دستگیره های اطرافش را گرفته بود و .بوداصال خوب نکیارش  اوضاع چون

با تمام خشمی  نیافتد. جلوشیشه ی نگاهش به  چشمانش را محکم بسته بود تا

ولی او  .چند بار از او خواستم برود و عقب بنشیندکه نسبت به او داشتم بازهم 

 د که من بدون تردید فهمیدمشلجباز تر از این حرف ها بود. حالش به قدری بد 

نفس  .است توی ماشین او دچار ترس شدید و بیمارگونه از رانندگی و جلو نشستن
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هایش تند و نامنظم شده بودند، رنگش پریده بود و با هر سبقت بی خطری به 

حد مرگ می ترسید. باالخره ترس او باعث شد که ژاسمین کمی جلو بیاید و 

دقیقه هم طول یک . او مثل کمربندی امن بیاندازد شانه هایدستانش را دور 

تکیه داد و صندلی با این حرکت ژاسمین، سرش را به پشتی که کیارش  نکشید

توی دل من غوغا به پا شد، از اینکه ژاسمین اینقدر چشمانش را بست. در عوض 

پاره می شد. کاری که من هرگز  هراحت می توانست کیارش را آرام کند قلبم پار

نجام بدهم چون بی نهایت از نزدیک شدن به نمی توانستم برای آرامش کیارش ا

 .او وحشت داشتم

مرا پس بزند و این  دم که او خیلی راحت می توانددر ضمن تازگی ها فهمیده بو 

اصال برای کیارش ناراحت محبت هایش و ژاسمین  .می کردموضوع ترسم را بیشتر 

خیلی راحت اجازه داد تا این  ،رفتاری که با من داشت خالفو بر ندکننده نبود

چانه اش را روی شانه ی آرام کند. ژاسمین با نوازش هایش  او را ،بی انصافرقیب 

کیارش گذاشت و کنار گوش او آهنگی فرانسوی را خیلی آرام زمزمه می کرد. 

   Ne Me quitte pas“ ’’آهنگ را قبال توی ماشین کیارش شنیده بودم: 
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و حاال خوب می دانستم که دلیل  ترکم نکن استکیارش می گفت معنی اش 

عالقه ی بی نهایت کیارش نسبت به این آهنگ چیست. این آهنگ برایش مثل 

حسادت کورم کند. نگاهم بین جاده چیزی نمانده بود که  مسکن عمل می کرد.

اسمین و کیارش در رفت و آمد بود. به قدری سرهایشان را زیبا به ژو  ی مقابل

خفقان به من دست می  اسحساکه با هربار نگاه کردن به آنها بودند هم چسبانده 

 ...دیگر خبری از وحشت کیارش نبود داد.

دلم می خواست با صدای بلند زار بزنم و سرکیارش را از ژاسمین پس بگیرم.  

اگر از گریه و زاری می مردم هم کیارش نمی توانست چشمانش هرچند که حتی 

مین را کنار بزند. کیارش مسخ شده بود، کم کم گره را باز کند و دستان ژاس

مثل آدم های عادی با صدای  ،ندانگشتانش از دور دستگیره های اطرافش باز شد

 خوابش برد.  به گمانمبی حرکت نشست و  ژاسمین

به هوا رفت.  شد و تمام ترس های کیارش با صدای ژاسمین و پناه دستان او دود

 رابطهداشت و آنهم  برایم آرامش کیارش فقط یک معنیاین دقیق نگاهشان کردم، 

فاصله ام تا دیوانگی چرا از هم جدا شده بودند؟ پس  بود. این دو نفر بینعمیق 
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صحنه ی عاشقانه قلبم را سوراخ . اشک هایم خشکیدند اما این فقط یک قدم بود

نمی دانم چند دقیقه گذشت که ژاسمین دست از زمزمه ی آهنگش می کرد. 

زنده  ...اما بدون هم زندگی می کنیم ...گفت: من و کیارشبرداشت و رو به من 

به گوش هایم اعتماد نکردم. سرعت ماشین  "... پرستش نیستیم. از زندگی او برو

مزاحم رفم اشک های مزخباز را کمتر کردم و در حالیکه تند پلک می زدم تا 

جمالت  .گفتم: نه مثل اینکه فارسی را بهتر از ما صحبت می کنی نشوند و به او

او  " یاد گرفته ای. ی آن بهتر از حرف های عاشقانههم بی رحمانه ی فارسی را 

و  نوازش می کردآرام اصال از من خجالت نمی کشید، موهای پریشان کیارش را 

انگار  و کیارش... گاهش فقط به کیارش بود، نکیارش را آرام می بوسید شقیقه ی

 . به خواب ابدی فرو رفته بود

فقط من او را آرام می کنم. تو  .بودمکنارش اوج حال بد  درگفت: من  ژاسمین

س کردم دلم ح "نمی توانی... نداری این قدرت را که دردهایش را درمان کنی. 

می خواهد برای داشتن کیارش مبارزه کنم و گفتم: از کجا می دانی که من چنین 

قدرتی ندارم؟ تو فرصت بده و دست از سر او بردار تا ببینی من از تو قدرتمند تر 
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من می جوشیدم و حرص می خوردم اما او خیلی آرام شانه ی  ". یا نه هستم

. او هر لحظه فقط.. آزارش می دهینه تو روی کتش بوسید و گفت:  کیارش را از

می گوید از تو و جادویت... در حالیکه او خودش پر است از جادوی شرقی. فقط 

من می توانم این همه جادو را آرام کنم. تو فقط دعوا می کنی با کیارش. اعصاب 

 او را تو باز خراب کرده ای. 

او را ساکت کنم اما حیف دلم می خواست می توانستم با چند جواب بی ادبانه  "

آرام که نمی خواستم مهمان نوازی را کنار بگذارم. لبخندی زدم و گفتم: پس 

اینهمه تو که  ؟نشسته بودی تا از دعوای من و کیارش به وقتش سوء استفاده کنی

 مثل اینکه "چرا او را از دست دادی؟  ، پسبرای داشتن کیارش وقت داشتیسال 

که ژاسمین سرش را به  از کنار بیافتد سرش زدیک بودن ،بیهوش شده بود کیارش

سُر  ، اوو گفت: نتوانستم نگه دارم کیارش را... به قول شما سر کیارش تکیه داد

، خورد از دستانم مثل ماهی. چون می خواست کنار خانواده باشد. من نیامدم با او

... من شدند وشروع او بر می گردد. تا اینکه تعریف های کیارش از تو  فکر کردم

من آمده ام تا کیارش  نباید او را تنها می فرستادم به این شهر پر از جادو... فهمیدم
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این بحث را ادامه می دادم به هرچه بیشتر  "برو و اذیتش نکن.  ،مرگیبپس را 

، مثل این زن های بیچاره شده بودیم که هووی هم بیشتر از خودم بدم می آمد

که  کردمشان با هم درگیر می شدند. حماقت مشترک بودند و باید بر سر شوهر

زود خام کیارش شدم و توی چنین مخمصه ای گیر افتادم. دیگر رمقی اینقدر 

برایم باقی نمانده بود و از دیدن این دو نفر که به هم چسبیده بودند حالم بدتر 

می روم که فقط به شرطی می شد. سعی کردم دیگر نگاهشان نکنم و گفتم: من 

ارش بخواهد. اگر او بگوید برو من همین فردا می روم، اما اگر او از من بخواهد کی

دیدن  ی که می خواست بهکیارش برای سه روزکه کنارش بمانم تو باید بروی. 

پس خیال نکنم تو را بدون آنکه تکلیفت را مشخص کند  ،از من جدا شد بیاید تو

 رها کرده باشد و به ایران آمده باشد. 

ش اعصابم را مثل رد ناخن روی تخته سیاه بهم می ریخت و گفت: تمام صدای "

چون من نمی خواستم زندگی در ایران. اما حاال می خواهم کنار او باشم  ...کردیم

پوزخندی زدم و گفتم: خدا به همه شانس دوباره نمی دهد،  "هرجا که خواست. 

باشی. اما بیا با هم بحث  کیارش را نداشته شاید تو هم شانس دوباره بودن در کنار
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خوشم نمی آید. من و تو هووی هم نیستیم.  اصالالکی نکنیم. من از این وضعیت 

به او نگاه کردم و سرش را به عالمت منفی تکان  "می دانی معنی هوو چیست؟ 

من ادامه دادم و گفتم: هوو به دو زن بیچاره می گویند که هردو یک شوهر  ،داد

چون هنوز  مهی دمتو را به دارند. بیا اینقدر بیچاره و بدبخت نباشیم. من کیارش 

 . مبارزه کنمیک مرد با همجنس خودم داشتن رای باینقدر ذلیل نشده ام که 

د. سری با تاسف برایش لبخند روی صورتش پهن شد و نگاهش پر از محبت ش "

چون جمله ام یک اما دارد. می فهمی چه  ...تکان دادم و گفتم: خوشحال نباش

او اینبار سرش را به عالمت مثبت تکان داد و من ادامه دادم: اما اگر  "می گویم؟ 

کیارش مرا بخواهد تو باید به کشور رمانتیک خودت برگردی و دستانت را هم از 

صدای غمگین او را شنیدم که گفت: اما  "من برداری. روی شانه های کیارش 

 نبایدبا دستان من. مهم نیست آرامش کیارش برای تو؟  کیارش آرام می شود

دیگر غمگین و ناراحت نبودم. دعوت این خانم زیبا  "کردی با او؟ می اینهمه دعوا 

غم هایم را خشکاند. بی خیال گفتم:  ی بی سر و صداا و همه چیز تمام به مبارزه

بگذار خود کیارش تصمیم بگیرد که دستان چه کسی او را آرام می کند. من تا به 
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حال هیچ تالشی برای داشتن او انجام نداده ام و از این به بعد هم کارهایی را که 

 بازهمکیارش  تو برای آرامش کیارش انجام می دهی را تقلید نمی کنم، اما اگر

ت همینطور که بی دعوباید  کنار من بماند تو نباید مخالفت کنی. که بخواهد دلش

او در جوابم گفت:  "ی. قبول؟ به ایران آمده ای، وسایلت را جمع کنی و برگرد

با تعجب نگاهش کردم و گفتم: نه ما فقط چند  "کیارش از تو خواستگاری کرد؟ 

ی پیچیده شده ایم. چرا این  هفته است که با هم خوب شده ایم و وارد یک رابطه

 سوال را پرسیدی؟ 

موهای خوش حالت کیارش توی دستان او بودند و دیدن چنین صحنه هایی  "

و سعی  نیافتد نهااصال نگاهم به آکج نشستم تا  برایم فوق العاده عجیب بودند.

کردم به اعصابم مسلط باشم. ژاسمین گفت: من و کیارش خیلی وقت است که 

صدایش لرزید و من  "... اما او برای من تا به حال حلقه نخرید. کنارهم هستیم

غمگین نتوانستم مانع کنجکاوی ام بشوم. اینبار فقط به ژاسمین نگاه کردم که 

او خیلی بدبختر از من بود.  .... خدای منچشم دوخته بودکیارش به شده بود و 

ر گذاشته بود و یک حلقه ی کیارش لعنتی این دختر بیچاره را اینهمه سال سر کا
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را دوست  بودن ساده را از او دریغ کرده بود. کیارش که خودش خیلی متاهل

پس چرا با این دخترک عاشق پیشه  ،داشت و اهل زندگی مجردی آزادانه نبود

نکنم که فکر پس  ،همه جا مرا نامزدش معرفی می کرد ازدواج نکرده بود؟ کیارش

بین آنها چه می گذشت که کیارش با این جادوگر آرامش  .او از ازدواج فراری باشد

بخش و فوق العاده زیبا ازدواج نکرده بود؟ نگاهم به حلقه ام توی انگشت کیارش 

ی من افتاد، باید بفهمم که کیارش چرا تا به حال ازدواج نکرده اما با دیدن حلقه 

 د.آنرا دزدیده و پس نمی ده

را پایین آوردم و گفتم: ماجرای این حلقه  دلم به حال رقیبم سوخت و شمشیرم 

او حرفم را قطع کرد و گفت: حلقه ات هم  "ها آنطور که تو فکر می کنی نیست... 

به گوش هایم اعتماد نکردم و ماشین را کنار اتوبان نگه داشتم. با  "مال من. 

تعجب به طرف او برگشتم. چرا این دو نفر چشم طمع شان را به حلقه های من 

 ته بودند؟ با حرص گفتم: نشنیدم چه گفتی؟ دوخ

رنگ او پذیرای یک دنیا اشک مواج بودند اما مستقیم به  چشمان درشت و آبی "

حلقه ی تو باید  کیارش را می گویم... من زُل زد و گفت: وقتی مرا انتخاب کرد...
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را حلقه چشم دوختم و گفتم: اما این به حلقه ام با وحشت  "مال من بشود. 

 می خواهم گفت: من این حلقه را خیلی محکماو  "رش برای من نخریده است. کیا

 با کیارش. هردو باهم... 

چون واقعا  ،عجب گیری افتاده بودم. نمی خواستم حلقه ام را از دست بدهم "

امیدی نداشتم که من انتخاب کیارش باشم. باز تالش کردم برای او ماجرای حلقه 

و اصال ربطی به  ندستهتم: این حلقه ها برای من ها را درست شرح بدهم و گف

قطره اشکی از گوشه ی چشمان  "کیارش ندارند، در واقع او این حلقه را از من... 

ت او پایین افتاد و گفت: کیارش عاشق این حلقه شده... در نمی آورد آنرا رشد

کیارش  حتی برای یک لحظه. پس حاال انتخاب کن... مبارزه با حلقه یا من می برم

نفس عمیقم را بیرون دادم. چرا کیارش از این خواب لعنتی بیدار  "را با خودم. 

ترسیدم که شاید بالیی بر سر کیارش آمده  ؟نمی شد و حلقه ام را نجات نمی داد

باشد. کمی خم شدم و نفس های او را چک کردم. حالش خوب بود اما به خوابی 

ترسیدم و دلم می خواست زودتر کیارش عمیق فرو رفته بود. از این دختر عجیب 

گفت: من گذشتم اینبار بیشتر وحشت زده ام کرد و ژاسمین  را بیدار کنم. صدای
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بگذری از از زندگیم تا اینجا بیایم و کیارش را ببرم. تو هم باید برای این مبارزه 

همه چیز برایم مثل یک کابوس بود. من برای اینکه  "چیزی که دوستش داری. 

 اشت از این شرطشرط مبارزه بر سر کیارش را گذاشتم اما حاال او د آزار بدهم او را

به نفع خودش سوء استفاده می کرد. با تردید ماشین را به راه انداختم و گفتم: 

می فقط  .من از چیزی نمی گذرم، من نمی خواهم به خاطر کیارش مبارزه کنم

این حلقه ها برای من خیلی با یکی از ما را انتخاب کند.  خودشکه او  خواهم

 و من به هیچ عنوان از آنها نمی گذرم.  ندستهارزش 

او مثل من از اشک هایش خجالت نمی کشید، چند ضربه به شانه ام زد و گفت:  "

 حلقه و کیارش را باهم.  ،اما من می گیرم از تو

صد به قدری محکم این بشارت را داد که احساس کردم از من بیزار است و ق "

اشک هایش حس و حال یک آکواریوم  ازیبایش ب نخوبی از آمدنش ندارد. چشما

. او در عین آرامش و زیبایی فوق العاده ندترک خورده را در من القاء می کرد

واهم با تو بجنگم. تو هم مثل ترسناک بود و من به سختی گفتم: اما من نمی خ

او حتی پلک نمی زد و  "یم. هستی و دلیلی ندارد که با هم گالویز شو من عاشق
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، چون تو درد شیرینم را گرفتی از من، این تومی جنگم با خیره به من گفت: من 

 ...خانم کنمجبران می  و راتکار

 Sans lui je suis un peu paro  اینبار  "نمی فهمی معنی این جمله ام؟

من سری به عالمت منفی تکان دادم و او گفت: بدون او من دیوانه ام... کیارش را 

با هم را  را بدهی. هم کیارش و هم حلقه اتتو باید تاوان دیوانگی م ...می گویم

 می برم. 

توی پارک او خیلی قوی و تاثیر گذار بود. درست مثل روز اولی که کیارش را  "

ه بودم و قدرت عجیب او دیوانه ام کرد. شاید کیارش هم قدرتش را از این دید

می کرد حلقه من هم جزیی  خیال دخترک فقط نمی دانم چرا. تمی گرفدختر 

تنها دستاورد ها زبانم یاری نمی کرد تا برایش بگویم این حلقه  .از کیارش است

هستند و تا به حال هیچ اندوخته ای به جز این حلقه ها  ممن از سی سال زندگی

کاری از من  ،نداشته ام. حاال که او با اینهمه کینه و نفرت برای مبارزه آماده بود

تا برای عوض کردن نظر او برنمی آمد. من هم سعی کردم آرام باشم و گفتم: اما 

 ا خودت ببری. من نخواهم تو نمی توانی چیزهایی که من دوستشان دارم را ب
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او اصال منتظر نشد و در حالیکه دستانش را دور گردن کیارش تنگ تر می کرد  "

باید آرام باشم وگرنه  " می شود که می توانم یا نمی توانم. اگفت: آینده شاهد م

خیلی دلم می مقانه ای می زنم که همه چیز را خراب تر می کند. حدست به کار ا

دستانت را از دور  ، پسیمه اقرار بر مبارزه گذاشت خواست به او بگویم حاال که

کیارش بردار. اما ترجیح دادم در سکوت حرص بخورم و اجازه بدهم که کیارش 

توی آرامش عجیب و غریبش بماند. شاید این دختر کیارش را هیپنوتیزم می کرد 

در حالیکه هنوز سفت که اینقدر راحت و عمیق خوابیده بود. دخترک بدجنس هم 

 . از من رو برگرداند محکم کیارش را بغل کرده بود و

اینقدر  او که رش از من چه چیزهایی برای او تعریف کردهباید بفهمم که کیا

ای کاش می ، ندرفتارهای این دو نفر برایم عجیب بودتمام ناراحت شده است. 

من حوصله ی مردی که  ، چونم کیارش مال خودتبگویدختر  توانستم به این

توی رابطه پیش رفته است را ندارم. اما واقعا با تو معلوم نیست در گذشته چقدر 

 از کیارش خوشم آمده بود و دلمخیلی نمی توانستم فعال درست تصمیم بگیرم. 

سرم درد گرفته بود و چشمانم از شدت اشک  نمی خواست او را تنها بگذارم.
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متوقف  کیارشجلوی در خانه  ماشین را ض اینکه. به محندریختن پف کرده بود

م: گفتم دوختم و شبه او و دستان ژاسمین چ .تکانی خورد و بیدار شد ، اوکردم

  ، درست می گویم؟خواب راحتی داشتی بیدار شدی. باالخره که شکر خدا

از دورش باز کند اما وقتی دید ژاسمین هم  را ژاسمین کیارش خواست دستان "

خوابش برده و یا خودش را به خواب زده پشیمان شد و گفت: خسته بودم، دیشب 

با حرکت ماشین نتوانستم بخوابم و امروز هم توی پرواز خوابم نبرد. برای همین 

نمی دانم چرا وقتی با او حرف می زدم دل نازک می شدم.  " چشمانم گرم شدند.

اما حرکت ماشین در گرمی چشمان تو م و گفتم: ویشتن دار باشسعی کردم خاما 

و راحت  تو همیشه با دستان ژاسمین اینقدر آرام می شویتاثیری نداشتند. راستی 

 ؟ می خوابی

او دوباره معذب شد و خواست دستهای ژاسمین را عقب بزند اما مثل اینکه گیر  "

کیارش  "او به همین راحتی رهایت نمی کند.  ،افتاده بود. زیر لب گفتم: تالش نکن

 ماندبیدار به ژاسمین نگاه کرد و گفت: او هم خسته است و دیشب پا به پای من 

حالم از  "، برای همین حاال خوابش برده است. و باهم توی خیابان ها قدم زدیم
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 خرف آنها به هم می خورد و گفتم: جوابم را ندادی، این سه روززاین رابطه ی م

 رسیدی؟می فقط در میان دستان او به آرامش 

من و ژاسمین با هم  ...و گفت: نه چشمانش را ریز کرد، موشکافانه نگاهم کرد " 

 ،توی رابطه نیستیم پس کاری به کار هم نداریم. امروزهم چون خیلی حالم بد بود

از تو هم بهتر است کمتر  .تاو برای کمک به من اینطوری دستانش را دورم انداخ

، بعد خیلی راحت به شانه ی ژاسمین زد "این سوال های آزار دهنده بپرسی. 

 خودش را از حصار دستان او آزاد کرد. پس ژاسمین نمی توانست و کرد شبیدار

. فقط کافی بود که کیارش او را توی حصار دستانش نگه داردبدون خواست کیارش 

اما کدام مرد  با کسی مبارزه کنم.، بعد دیگر الزم نبود که من بخواهد با من بماند

 و د و به من بی اعصابرژاسمین را رها می ک مثل زیبایی زن عاقلی مهر و محبت

د؟ یچسبمی م شتدعوا که حتی یک قلم از زیبایی های ژاسمین را ندا در پی دائم

را توی پیروزی ند. از همین حاال برق کانتخابی  حتما باید دیوانه باشد که چنین

سمین می دیدم. اصال نباید با او حرف از رقابت و انتخاب کیارش می چشمان ژا

 مشخص است که کیارش کدام یک از ما را انتخاب می کند. کیارشکامال زدم. 
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 .مرا پس زد خیلی راحت تمام کرد و ین مانبرای سه روز با او بودن همه چیز را ب

در د. فقط رکمی مرا برای یک عمر زندگی مشترک انتخاب ن هم مطمئنم که حاال

به چه زبانی به این  .را هم از دست می دادم ی زیبا و عزیزمحلقه من میان این 

حقوق درست و به اندازه  عمو و آخرین هدیه یدو نفر بفهمانم که حلقه هایم را با 

مسخره ین اق و اصال ربطی به عش این حلقه ها خریده ام و ،مه بودگرفتای که 

بازی ها ندارد. کالفه شدم و به کیارش گفتم: علیا حضرت بانو ژاسمین را کجا 

به خانه  او با اخم های غلیظ و همیشگی اش نگاهم کرد و گفت: "ببرم سرورم؟ 

تا امروز مرا راهی تیمارستان  .شدنی نبودندتیر خالص های او تمام  ". یآیدی من م

شد. بازهم چند نفس عمیق کشیدم و به خودم کرد خیالش راحت نمی نمی 

کیارش  "گفتم: می خواهید با هم توی یک خانه بمانید؟  دلداری دادم و خونسرد

ایرادی دارد؟ مگر خودت چند سال با دوستت  از نظر تو با لبخندی کم رنگ گفت:

 توی یک خانه زندگی نمی کردی؟

توی دهانم پر شد. نفس هایم به قدری لبهایم را گاز گرفته بودم که طعم خون  " 

با درد باال می آمدند و به سختی گفتم: اما سهراب طبقه ی پایین و توی زیر زمین 
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و او برای آرام کردن من تالش  زندگی می کرد، من با او رابطه ی عاشقانه نداشتم

را مغرورانه  او ابروانش "ر ما زندگی می کرد. در ضمن عمویم هم در کنا .نمی کرد

اد و گفت: ما هم سعی می کنیم فاصله ی مجاز را حفظ کنیم، با هم رابطه باال د

ی عاشقانه نداریم و در ضمن دوستان تو هم طبقه ی پایین خانه ی من زندگی 

 اما من توی همین مدت زمانرا با حرص برگرداندم و گفتم:  صورتم "کنند.  یم

ابط وحرف های تو را در مورد ر خالفم کامال ه ای که با شما وقت گذراندکوتاه

این که فکر کنم چون  مهم نیستندابط شما اصال برایم ورالبته عاشقانه فهمیده ام. 

 اصال نگاهم نکرد و گفت: هر طور "همه چیز بین ما تمام شده است.  واقعا دفعه

 زیبای من.  که اصال چیزی شروع نشده بودراحتی عشق من... بین من و تو  که

زیبای من  عشق من وکردم  اسحسرا تحمل می کردم که ا یعجیب فشار های "

ز سردرد به ج بیشتری دستآوردحرف زدن با او برای من تمسخر می گوید.  را با

چون با  ،برد من لذت میدادن کامال مشخص بود که از حرص  .به همراه نداشت

می خواستم هرچه زودتر از  وجود اخم های غلیظش خیلی راحت لبخند می زد.

ماشین را سوار شدم و  برداشتند،را شان به محض اینکه چمدان های فرار کنم. هاآن
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تلفنم به صدا با سرعت به حرکت در آوردم اما هنوز به سرکوچه نرسیده بودم که 

در آمد، شماره ی عمو جاویدم بود. تماس را پاسخ دادم و او گفت که با مادر و 

پدر شیرین توی خانه ی کیارش قرار گذاشته و حاال همگی باهم آنجا به انتظار 

خیلی تالش کردم که به این جلسه ی پر از توهین و تحقیر ند. بودمن نشسته 

آرامش آرزوی صبر و برای خودم ه دور بزنم. نروم اما اصرار های عمو باعث شد ک

 پدر و مادر شیرین با برای دیدار را سه روزتمام این . عمو جاوید کردم از خداوند

 داشت اما دقیقا همین امروز به اینجا آمده بود تا مرا شکنجه بدهد.  وقت

منتظر ، و کیارش هنوز توی البی آپارتمان، ژاسمین وارد ساختمان شدمبه اجبار 

پس با تردید به من چشم دوخت و کیارش گفت: رسیدن آسانسور بودند. ژاسمین 

ه کنم بی نها توجآجلوتر از آنها ایستادم و بدون آنکه بخواهم به  "چرا نرفتی؟ 

به انتظارم نشسته ات با مادر و پدر شیرین  خانه یگفتم: عمو جاویدم تو حوصله 

 محاکمه ام کنند. همه با هم تا 

چمدان ها را به نگهبان ساختمان سپرد تا آنها را به خانه اش برگشت و ارش یک "

نگاهش  زده شده بودم، اصالدلخیلی از او  "ببرد و گفت: من هم با تو میآیم. 
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احتیاجی ندارم آقای سرمد. دوستت را تنها  تونکردم و گفتم: من به همراهی 

 تم که مادر شیرینفقط همین را کم داش "نگذار، من از پس خودم بر میآیم. 

عربده بکشد و مرا بی خانواده صدا بزند.  ،ژاسمین ...جلوی چشمان کیارش و بازهم

این تنها اتفاقی بود که باعث می شد همین امروز برای خودم مرگ موش بخرم و 

این زندگی پربارم خاتمه بدهم. امیدوارم ژاسمین بهترین پدر و مادر دنیا را به 

بدون توجه . ندردکمی  شاید کمی از دردهایم تسکین پیدانداشته باشد، اینگونه 

ماهور در را  به آنها راه افتادم و به طبقه محل سکونت شیرین و سیاوش رفتم.

قبل  .به استقبالم آمد ،بود چسبیده ماهور هکه تازگی ها بهم  اُبرایم باز کرد، دکتر 

خانه انداخت و  از آنکه بتوانم در ورودی را ببندم کیارش هم خودش را داخل

به کیارش و ژاسمین بعد به من تعجب با ابتدا ماهور  ژاسمین هم به دنبال او آمد.

 نگاه کرد.

دکتر با کیارش سالم و علیک  "زیر لب به ماهور گفتم: بیچاره تر از من دیده ای؟  

گرمی کرد و حال ژاسمین را خیلی دوستانه پرسید. همین شک مرا برانگیخت که 

، چون دکتر خیلی با ژاسمین گرم برخورد م باهم به ایران آمده بودندآنها قبال ه
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. ماهور در میان احوالپرسی آنها ناباورانه و زیر لب از من پرسید: سرمد این می کرد

مثل اینکه او  ؟چرا اینقدر خوشگل و خوشتیپ استرا از کجا آورده است؟  هدختر

 . را برای سرمد ساخته اند

ان ماهور برایم مثل مرگ بود از زب ،و لیاقت های ژاسمینشنیدن تایید زیبایی  "

خوشگل است و برای  که دوست کیارشاین حرفی ازو با حرص گفتم: تو یک نفر 

تو را به اما رسد می زورم به هیچکس ن با اینکهچون نزن.  ،کیارش ساخته شده

 راحتی ادب می کنم. 

دوست دختر  این دختره نگو که پرستش و گفت:ماهور با تردید نگاهم کرد  "

 نیست.هم خوشگل اصال ای بابا... حاال که نگاه می کنم می بینم است؟  سرمد

حیف این هیکل خوب که خدا به این چقدر هم تیپش بدرد نخور و جلف است. 

  داده است.  ه ی زشتدختر

لحظه ای او خنده ام گرفت، خودم را به زور توی بغل  عقیده یاز این تغییر  "

، گفتم: ای کاش تمام دنیا مثل تو با یک اخم منتوی گوش او ماهور جا دادم و 

من نباید اینقدر خوش بینانه به عجله ی  ...ماهور. عوض می کردند نظرشان را
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مرا  او هم محکم ". ، تو درست می گفتیامید می بستم ابراز عالقه کیارش برای

گفت: سرمد این دختره را از کجا آورده است؟ زمزمه کرد و  ،توی بغلش نگه داشت

دختره فرانسوی است خیلی تالش کردم تا توانستم بغضم را فرو بدهم و گفتم:  "

به مسافرت کاری کیارش حاال هم  .مثل اینکه چند سالی با هم دوست بوده اندو 

انصاف نیست که  ن حق وتا دبی رفته بود. ایبرای آوردن این خانم بلکه  ،نرفته بود

ماهور مرا از بغلش بیرون  "با چنین دختر کامل و زیبایی برگردد ماهور. کیارش 

تو هم زیبا هستی  ،احمق جانمآورد و خیلی آهسته تر از قبل گفت: گریه نکن 

ی... از این دختره ی بی رنگ و رو زیبا هستتو خیلی بیشتر من. غصه نخور،  عزیز

 اراحت نباش رفیق نازنینم.ن

ام را تسکین بدهند. بی احساس بدبختی حتی حرف های ماهور هم نتوانستند  " 

می بینی. اما خودم قبول دارم  از این دختر ممنونم که مرا زیباتر: حوصله گفتم

چقدر حالم که  نمی دانیکه اصال نمی توانم با این پری سیما مبارزه کنم... ماهور 

ظه ی ورود پیروزمندانه ی آنها تا همین حاال اشک هایم بند نیامده از لحبد است. 

ماهور هم غمگین شد و گفت: ای بابا غصه نخور، فدای سرت. اصال از اول  ". ندا
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سرمد عجیب و غریب امیدوار می شدی. اینکه او می تواند  مردک،هم نباید به این 

بلکه بی وجدانی  ،نیستدر عین حال دو نفر را با هم سرکار بگذارد تقصیر تو 

پس خواهش می کنم الکی اعتماد به نفست را از دست  .ددهمی نشان سرمد را 

چشمانت را باز  . پرستشبهتر است از همین امروز کیارش را فراموش کنینده. 

ه کوه نفرشان از عشق تو سر ب یک ،از بین سه پسر گروه خودمان کن و ببین که

 وردن کلید نجات تو از زنداندوم هم برای بدست آو دشت و بیابان گذاشته و نفر 

و  جذابیت پس حتما خودش را از روی زمین محو کرده است. دیو جذاب ماجرا،

این سرمد عقده ای مشکلی دارد که تنها می رود و با  کم نیست و هایتزیبایی 

از این حرف های ماهور کمی دلشاد شدم اما  "دوست قدیمی اش بر می گردد. 

 اشتباه می کنی ماهورانستم جلوی منفی بافی های مغزم را بگیرم و گفتم: باز نتو

به خاطر من و نجاتم  خیال می کنیتو  گروهمان که هایپسراز بین  چون !جانم

سرم را کاله  فقطکه فربد  ،ندسر به بیابان گذاشته اخودشان را محو کرده اند و 

پس مرا دوست دارد. که دقیق نگفت درست و  سهراب هم و گذاشت و متواری شد

 او هم .دوستم دارد ادعا می کردکه  باقی می ماندفقط همین کیارش خطاکار 
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روزبه دکتر  "از دستم رفت.  نمی دانم چطوری اسیر این جادوگر فرانسوی شد و

ما آمد و گفت: ماهور جان می توانم خواهش کنم تا بچه ها برای صحبت سمت به 

گونه  "من و تو با هم داروهای سیاوش را بچینیم؟  ،با پدر و مادر شیرین می روند

به قدری خوشحال بود که آرام  "های ماهور گل انداختند و خوشحال گفت: بله... 

م: سر سفره ی عقد بله نمی گویی که کنار گوشش زمزمه کرد به پهلویش زدم و

خودش را احمق ی. خودت را جمع کن ماهور. اگر بهزاد ه ااینقدر خوشحال شد

من که هستم و روی تو غیرت دارم. اصال تو چرا همیشه اینجا  ،سر به نیست کرده

حوصله ی بحث و دعوا به هیچ عنوان خانه و زندگی نداری؟ من مگر ؟ تو هستی

 با پدر و مادر تو یک نفر را ندارم عزیزم. 

ما  ؟بعد رو به دکتر نیما روزبه ی پررو گفتم: شما هم همیشه اینجا هستید "

یم. ه اگرفتوقت ارزشمند شما را را ببخشید که  یم. باید ماه امزاحمتان شدخیلی 

دکتر خندید و دستی به موهای مشکی و پریشانش که روی پیشانی ریخته  "

نگه دارد گفت:  باالی بینی اش کشید و درحالیکه سعی می کرد عینکش را  ندبود

انتان لذت می برم. نه خواهش می کنم... من اینجا خیلی از هم صحبتی با دوست
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تمام کارها و وقت هایم را به هم زده ام تا فقط در کنار ماهور جان... و البته بقیه 

 ی دوستانتان باشم. 

را درست مثل فربد  « البته بقیه ی دوستان و»  اعصاب خورد کناین جمله ی  "

م. ه ایک لحظه حس کردم بی نهایت دلتنگ فربد و کارهایش شدبرای گفت و 

ماهور  د شُل شدند،دلتنگی باعث شد دستانم که ماهور را محکم گرفته بودنهمین 

توضیح برایم همه چیز را  فهماند که آبروداری کنم تا خودشبا چشم و ابرو به من 

هم شانه به شانه ی دکتر دور شدند. با چشم آنها را تعقیب کردم و  بعد ،بدهد

خدا خودت بهزاد را ادب کن  ای دیدم رفتند توی آشپزخانه و پشت میز نشستند.

و زودتر برگردان. اگر این دوری چند وقت دیگر ادامه پیدا کند، دیگر اثری از عشق 

  ماهور و بهزاد باقی نمی ماند.

 نیما دوستت را قورت نمی دهد. ،صدای کیارش را شنیدم که گفت: نگران نباش

یا زودتر برویم ب من خیلی وقت است که او را می شناسم بچه ی خوبی است. حاال

نگاهم به ژاسمین افتاد، اصال دوست  "و ببینیم چرا امروز اینهمه مهمان داریم. 

بشنوم. سرم را پایین انداختم و به  ناسزانداشتم جلوی او غرورم نابود شود و 
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کیارش گفتم: می توانی ژاسمین را برای چند دقیقه ای که با مادر و پدر شیرین 

 ،انجام بدهی نمی توانیهم ر کنی؟ اگر اینکار را صحبت می کنیم از خودت دو

هر دونفرتان بروید و استراحت کنید. من عمویم را دارم و  خواهش می کنمپس 

 به کمک تو نیازی ندارم. 

چیزی گفت و او با  فرانسویکیارش بدون اینکه جواب مرا بدهد رو به ژاسمین  "

بعد با تکان سر چیزی را پذیرفت. کیارش به طرفم آمد و  ،تردید به ما نگاه کرد

خیالت  ،با ما توی پذیرایی نمی آید ژاسمین همین جا منتظر می ماند وگفت: 

 راحت باشد. 

فقط ای کاش همانطور که  .خیلی راحت شد واقعا گفتم: خیالم که با تمسخر "

 را ویهم فرانس منوقت داشتی و به  ،یه ایاد دادبه او  سلیسفارسی را اینقدر 

 ماباقی نمانده است. وقتی  برای من و تو  البته یادم نبود کهی. خوب می آموخت

او  "فقط یک هفته با هم خوب و مهربان بودیم و حاال همه چیز تمام شده است. 

باز لبخند بدجنس و کم رنگش را زد و گفت: برای یاد گیری که احتیاجی به روابط 

از همین  ؟عاشق هم هستندمعلم های دنیا شاگردها و دوستانه نداریم. مگر تمام 
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... mon amourفرانسه می کنیم  حاال شروع به آموزش و یادگیری زبان شیرین

 یعنی عشق من. 

 !تو نیستم، بفهم mon amourگفتم: من  ا گرفتم ورگوش هایم  با حرص "

اصال نمی خواهم فرانسوی یاد بگیرم. مثل اینکه این زبان بیشتر از هر زبان دیگری 

به او خیلی با وقار برایم دست زد و در حالیکه سرش را  " کلمات عاشقانه دارد.

خم می کرد گفت: هوش و استعداد تو در یادگیری قابل تحسین  نشانه ی احترام

. با تعجب نگاهش خودش نگه داشت نزدیکرا گرفت و مرا  انمبعد بازو "است. 

م و یم عمو جاویدم را ببینیمی توانستهم م یکردم چون از جایی که ایستاده بود

دستانم  خته بود. اما کیارشدو ما هم ژاسمین با یک دنیا خشم و غم نگاهش را به

امروز خیلی کم اخم می کرد و همین برایم کافی  را از روی گوش هایم برداشت،

تری رنگش را با تمام قله سنگاه خاکدنیا را فراموش کنم. تمام مصیبت های بود تا 

پرستش فرانسوی ها به  دوخت و گفت: صورتمهای غیر قابل دسترسی اش به 

یعنی من تو را ... tu me manques جای دلم برایت تنگ شده، می گویند

! حاال من هم به شیوه ی فرانسوی ها به تو می گویم که اگر یک روز از دارمکم 
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زندگیم بروی من آنروز همه جا را به دنبالت می گردم چون تو را توی تک تک 

یک فرصت مناسب علت تمام رفتارهایم را برایت  لحظاتم کم دارم. اجازه بده تا در

یاد بگیر، دلم  تراین جمله را هم زودم و بعد از دستم عصبانی باش. هتوضیح بد

 بشنوم. واز ت هروز به تمام زبان های زنده ی دنیا می خواهد این جمله را

همین یک جمله برایم را کامال فراموش کردم. او تمام تالشم برای مبارزه با  " 

کافی بود تا فراموش کنم که چه بالهایی سرم آورده است. چشمانش درخشیدند 

باعث شد  و و نور زیبایی که حاال امیدوار بودم فقط برای من باشد به صورتم تابید

او . مخصوص او بود جان گرفتفقط لبخندعجیبم که  .تمام ذهنم از کار بیافتد

مطمئن شدم که تا به حال  با همه فرق داشت، نور نگاهش را که دیدمبرایم 

هیچکس را به اندازه ی او دوست نداشته ام. با او زندگی زیبا بود و به خاطر داشتن 

نم دستالبخندم را بلعید و بعد خیلی راحت چشمان او می توانستم با دنیا بجنگم. 

 را رها کرد، از من گذشت و به پذیرایی رفت. 

ای کاش وان راه رفتن نداشتند. چون پاهایم کشش و ت ،اما من همانجا ماندم

. می شدموشبخت ترین دختر دنیا خ ،در همین لحظه ژاسمین همراهش نبود تا
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یک نفر به خاطر  یادم بیافتد که کیارش تنها نیست،را به ژاسمین دوختم تا  منگاه

و قصدش هم مبارزه با من و گرفتن تمام چیزهایی  مدهتا اینجا آاو اینهمه راه 

یافه ی غمزده ی ژاسمین باعث شد خیلی سریع از او قاست که دوستشان دارم. 

 پوچ و بیخود را از خودم دور کنم. های رو برگردانم و خیالپردازی

پدر شیرین و عمو جاوید مشغول صحبت و احوالپرسی با  ،وارد پذیرایی شدم 

ا مادر شیرین سرجایش نشسته بود و نگاه پر از کینه اش را به ام .کیارش بودند

 من هم سالمی آرام و بی صدا کردم و رفتم کنار عمو ایستادم.. من دوخته بود

مقصر اصلی تمام این  ، بدبختانهکمی اطراف را نگاه کردم تا شیرین را پیدا کنم 

به همه  ،گرفتاری ها فرار کرده بود و باز من بیچاره باید به جای فرد خطاکار اصلی

پاسخ می دادم. عمو نشست و من کنار پایش روی زمین نشستم. کیارش رفت و 

، این کارهای پر از ضد و نقیض او مرا به جنون می رساند. نهایت برایم صندلی آورد

ترجیح دادم فقط با تکان سر از او تشکر کنم.  ،منتوجهی نکبه او تا کردم  م راتالش

من امروز مزاحم شده ام چون خانم آقای سرمد عمو سر صحبت را باز کرد و گفت: 

به اینجا بیایم و ببینم دخترم چه کار های خالف و که ساالری از من خواستند 



فالوده زغال اخته                    فصل پانزدهم                                                                                                    

1109 
 
   

که بفهمیم م تا یآمده ان و پدر و مادر شیرین م در واقع .می دهداشتباهی انجام 

مادر شیرین باالخره زهرش را به من و طرز فکر عمو در  "اینجا چه خبر است. 

می م که فکر ه بودبه قدری از این دعوت عمو به اینجا ترسیدموردم ریخته بود. 

کردم ممکن است مادر شیرین برایم دامی چیده باشد و گناهانی که انجام نداده 

 اما اینجا ،شته باشد. در نتیجه با ترس به اطرافم نگاه کردمهم به پای من نو را ما

اُ که خودش  گرم گرفتن ماهور با دکتر به جزهیچ خالفی انجام نمی شد. البته 

 بدترین خالف روزگار به حساب میآمد.

مادر شیرین شروع به غر زدن کرد و گفت: آقای دکتر سبحانی برادرزاده ی شما  

که پسرعمه اش را بدزدد و در این خانه که معلوم نیست  به دختر ما یاد داده است

 برای چه کسی است از او مراقبت کند. این خالف نیست؟ این کار جرم نیست؟ 

با تعجب به عمو نگاه کردم و گفتم: به خدا من چیزی به شیرین یاد ندادم... من  "

بزرگتر  فرن بلند گفت: وقتی دو یمادر شیرین باز عصبی شد و با صدای "فقط... 

از این کارها بلد نبود. چرا راه  ،باهم صحبت می کنند تو ساکت باش. شیرین من

و چاه را به او نشان دادی؟ اگر تو این خانه را در اختیار شیرین قرار نمی دادی او 
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می ترسیدم جوابش را بدهم و  "فکر هم نمی کرد.  زشتی، اصال به چنین کارهای

فوق العاده ناراحت  م او هماو عصبی تر بشود. فقط نگاهم به عمو بود که به نظر

من  .خواهش می کنم سر بچه ی من فریاد نکشید سکوت نکرد و گفت:. عمو بود

، پس طرف صحبت شما فقط من و اینجا حضور دارمپرستش هستم  و قیم پدر

می آتش گرفت. حال و روز او را که  برای مظلومیت عمو تمام وجودم " هستم.

به خاطر تمام گناهانی  دیدم دلم می خواست همین حاال بلند شوم، از مادر شیرین

  .عذر خواهی کنم و عمویم را با خودم ببرم که مرتکب نشده بودم

از من ناراحت  فقط شما باید خانم ساالریو گفت:  مانعم شدصدای کیارش  اما

برای شما و این موضوع را باشید. چون این خانه برای من است، دفعه ی قبل هم 

پرستش بی تقصیر است. اگر  من صاحب خانه هستم و همسرتان توضیح دادم که

مقصر می گردید، من تنها کسی هستم که می توانم مقصر یک به دنبال فقط 

ه وقتش با شما هم صحبت می کنم مادر شیرین عصبی تر از قبل گفت: ب "باشم. 

 "چون من از شما به جرم اغفال دخترم شکایت می کنم.  ،آقا. البته توی دادگاه

، اخم های دست به سینه نشستیعنی  ،را گرفت اش هاجمیکیارش حالت ت
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. خواست چیزی بگوید که صدای شیرین مانع او شد وحشتناکش ظهور کردند و

و گفت: من هم از شما شکایت می کنم مامان. می دانی  وارد پذیرایی شدشیرین 

به چه جرمی؟ به جرم اینکه سال ها مرا به زور و با سرکوب توی خانه زندانی 

کردی و نگذاشتی با کسی که دوستش دارم بمانم و به او کمک کنم. اگر پای 

و آزار و شکایت بی دلیل در میان است من همین فردا از تو به خاطر زورگویی 

چند سال دیگر می  به نظرت .استشده شکایت می کنم. من سی سالم اذیت 

ده  ،می مانم خودت نگه داری؟ نهایتا ده سال دیگر کنارت کناررا به زور م توانی

ت می کنم که اصال که بتوانم روی پاهای خودم بایستم طوری ترک، وقتیبعدسال 

بدهد  میادرا آدم دزدی  . من بچه نیستم که پرستش بخواهدنتوانی مرا پیدا کنی

کند. پس خواهش می کنم بیشتر از این آبروی مرا  مبتواند اغفال و یا آقای سرمد

جلوی و  اقل از آقای دکتر خجالت می کشیدیپیش دوستانم نبرید. ای کاش حد

 .او به پرستش توهین نمی کردی

شنید. انگشت اشاره اش را می مثل اینکه اصال حرف های او را نمادر شیرین  " 

گفت: ببین آقای سرمد به ظاهر به نشانه ی تهدید به طرف کیارش گرفت و 
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پر و بال می دهی و به او یاد  ،وقتی به بچه ی چشم و گوش بسته ی من ،محترم

دست پسرعمه ی فلجش را بگیرد و برای درمان تا آلمان  می تواند می دهی که

من دیگر حریف بچه ی خودم نمی شود. حاال . هم برود، نتیجه اش همین می شود

خودتان  اش را رها نکرده بود گفت: پس بهتر بود هاجمیکیارش که هنوز حالت ت "

نتوانم به او یاد بدهم که چگونه زندگی این پر و بال را به دخترتان می دادید تا من 

دهد. چرا کم کاری های خودتان را به پای من می بنجات  خودش و عشقش را

کیارش  در ادامه ی جمله ی تنفس،لحظه ای  شیرین هم بدون " نویسید خانم؟

گفت: من از شما فوق العاده ممنونم جناب سرمد، چون شما برای من مثل یک 

ناجی هستید و تا آخر عمرم این لطفتان را فراموش نمی کنم. محبتی که شما در 

. از ما دریغ کردحتی پدرم که دایی سیاوش هم هست  ،کردیدحق من و سیاوش 

سیاوش درمان توی آلمان برای  ممکن است می دانید از روزی که شما گفتید

چقدر روحیه ی او خوب شده  ،از این وضعیت نجات پیدا کند و اوراهی باشد 

است. من تا آخر عمرم شده است؟ حاال دیگر هر روز می خندد و به آینده امیدوار 

. شما برای من حتی از پدر و شنا کردکه ما را با شما آ ستمپرستش همدیون 
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. نددستان کیارش از روی سینه اش پایین افتاد "برادرم هم ارزشمند تر هستید. 

، تا به حال او را اینقدر مهربان ندیده بودم، تمام صورتش از محبت می درخشید

و گفت: همین که می  چشمانش دوستانه و گرم به شیرین دوخته شده بودند

می  . حاالشده است و می خندد برای من کافی است بهتر گویی حال سیاوش

یک جوان هم سن و سال  تا جا به جا کنم و به هر دری بزنم هم را ها کوه توانم

رند و بردا یک نفردنیا دست از نجات  تمامخودم را به زندگی امیدوار کنم. اینکه 

اما من  ...است افتادهاتفاق برای من هم  ،دخیلی آرام و بی صدا بمیربگذارند که او 

شیرین با  ". تحمل کندنمی گذارم یک نفر دیگر دردهایی که من کشیده ام را 

ممنونم آقای سرمد. حاال می بینم که خیلی قدردانی نگاهش می کرد و گفت: 

 هستید.  خدا در اختیارتان گذاشته،شما واقعا الیق تمام چیزهایی که 

از مادرش می ترسیدم نشست، دستش را خیلی من که کنار بعد شیرین آمد و  "

روی شانه های من انداخت و گفت: من از تو هم بی نهایت ممنونم که کمک 

کردی تا سیاوشم را نجات بدهم. می دانم که مامان و بابام خیلی تو را اذیت کرده 

اما من همین جا از تو معذرت می خواهم. مامان باور کن پرستش  ،اند پرستش
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بین  دید باید کهاما وقتی تغییر بدهدر مرا برای دزدین سیاوش خیلی سعی کرد نظ

انتخاب کند، بدون یک کلمه مخالفت به کمکم  یکی را مرگ من و دزدین سیاوش

من بمیرم اما با سیاوش  ترجیح می دادید که شما و باباست همان وقتی آمد. در

آقای دکتر کنار عشقم نفس بکشم. پرستش ترجیح داد من زنده بمانم و  ،نباشم

باور کنید دختر شما بهترین آدمی است که خدا آفریده است. خواهش می کنم 

. شما هم می توانید به جبران می زندمادر مرا ببخشید که سر بچه ی شما فریاد 

عمو هنوز ناراحت بود و گفت: من امروز به اینجا آمده  "کار مادرم مرا دعوا کنید. 

 چنینی من بی خانواده نیست و ایشان حق ندارد  ام تا به مادر شما بگویم که بچه

چه کسی به شما گفته است که پرستش خانم ساالری کند. ب ی به پرستشتوهین

  است.پرستش برای من مثل یک موهبت وجود مادر و پدر ندارد؟ 

من و همسرم عصبانی بود گفت: نشسته پدر شیرین که تا این لحظه ساکت  "

به  هم فقط زورمان ،که می زدیم را از دست دادیم بودیم و کنترل حرف هایی را

عمو  "پرستش رسید. آقای دکتر به من و همسرم حق بدهید که عصبانی باشیم. 

کمی خم شد و به مادر شیرین نگاه کرد و گفت: خانم ساالری توی این ده سالی 
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که بچه های مان با هم رفت و آمد می کردند چه کار اشتباهی از بچه ی من دیده 

 ،دادید به جای دعوا کردن با دختر خودتان به بچه ی من اجازه اید که به خودتان

کوتاه نیامد و گفت: دختر  مادر شیرین "بی خانواده بگویید و سر او فریاد بکشید؟ 

شما به بچه ی من یاد داده که برای یکی از دوستانشان چند وام با نرخ سود باال 

 ی من به خاک سیاه بنشیند. بگیرد، دختر شما باعث شده که بچه 

به من و شیرین  ناباورانهمثل اینکه عمو هم در این مورد خلع سالح شد. چون  "

نقشی در گرفتن وام های شیرین برای فربد  با تردید گفت: پرستشنگاه کرد و 

هم اشتباه می کنی شیرین حرف عمو را قطع کرد و گفت: در این مورد  "ندارد... 

او اصال  من بودم که پرستش را مجبور کردم به فربد کمک کند، اتفاقا این ،مامان

و بقیه ی دوستان مان باعث شدیم که  من قصد کمک کردن به فربد را نداشت.

مال  بیشتر از منپرستش  پرستش گرفتار چهارصد میلیون بدهی برای فربد بشود.

 باخته و متضرر شده است. پس خواهش می کنم دست از سر او بردارید.

مادر شیرین با خشم بیشتری گفت: همین که پرستش پای پسرها را به جمع  " 

تان باز کرده است یعنی او باعث تمام گرفتاری هایتان شده است. اصال چه معنی 
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اینبار همه سکوت  "دارد که شما به خاطر یک مرد غریبه از بانک وام بگیرید؟ 

م و توی چشم های گیرال بکردیم و من واقعا نمی دانستم که چطوری سرم را با

عمو نگاه کنم. صدای کیارش را شنیدم که گفت: اما فربد غریبه نیست خانم 

سال هاست که با دختر شما و پرستش دوستانی  اوساالری. فربد برادر من است و 

 ضیاز دوستی دخترتان با فربد نارا توی این مدت صمیمی هستند. شما هم اگر

که شیرین به این رفاقت ادامه بدهد. حاال بعد از  نباید اجازه می دادید بودید،

گردن پرستش  ها راد تمام تقصیریحق ندار که سکوت کرده اید، اینهمه سال

قدم جلو نمی  ید. شیرین باید از عقل خودش استفاده می کرد و برای فربدزبیاندا

شاید پرستش بخواهد خودش را توی چاه بیاندازد،  گذاشت و وام نمی گرفت.

 ن هم باید چشم و گوش بسته به دنبال او توی چاه بیافتد؟ شیری

و گفت: جناب سرمد درست می گویند خانم ساالری.  نفسش را بیرون دادعمو  "

شما اگر در تمام این سالها از رفاقت شیرین با پسرهای گروه ناراضی بودید باید 

ر تمام گرفتاری مانع او می شدید. حاال بعد از ده سال دوستی نباید پرستش را مقص

های شیرین بدانید. هرچند که من خودم هم از اینکه دخترها به خاطر رفاقت 
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اما مطمئن هستم که بچه ی من نقشی  .راضی نیستم ،گرفتار وام و بدهی شده اند

در تصمیم گیری شیرین در مورد وام های بانکی نداشته است. من هرگز دختر 

 ،و همیشه او را مثل پرستش خودم دوست داشته ام فرض نکرده ام شما را غریبه

اما حاال که شما که اینقدر بین بچه ی من و دختر خودتان تفاوت قائل می شوید 

د و او را از بین دوستان اصال اسم بچه ی مرا به زبان نیاوریپس بهتر است که دیگر 

 دخترتان خط بزنید. 

واهش می کنم قضاوت های قای دکتر خشیرین ناراحت شد و با غصه گفت: آ "

 "مرا با پرستش خراب نکنید.  ناعادالنه ی مادرم را به پای من ننویسید و دوستی

و گفت: مجبورم شیرین جان... چون ناراحتی عمو در برابر شیرین کم رنگ شد 

 مادرت طوری در مورد پرستش من صحبت می کند مثل اینکه او دشمن تو است. 

آقای گفت:  لکنت و با برداشتدست  اش الت عصبیباالخره از حمادر شیرین  "

تفاوتی بین پرستش و شیرین خودم نمی  دکتر باور کنید من هم توی این ده سال

خیال کردم فت این خانه برای رییس پرستش است، دیدم. اما همینکه شیرین گ

که نسبتی با پرستش یک مرد غریبه  چون ،توی راه خالف افتاده است پرستش
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تا به  " ؟آدم بدزدند همتا با بدهدقرار  آنهاخانه اش را در اختیار  بایدندارد چرا 

حال عمو را اینقدر جدی و خشن ندیده بودم، خیلی قاطع گفت: خانم عزیز 

را هم  غریبه ی دیگر پسرسه شان ی دخترهای ما ده سال است که در میان دوست

پس شما چطور خیال  ،اندانجام نداده  خالفیکار راه داده اند و تا امروز هم هیچ 

را می خورد و دست به رییسش توی سن سی سالگی فریب کردید دختر من 

شما از کجا می اصال گفت:  هم بدون لحظه ای درنگکیارش  "خالف می زند؟ 

ش باشم، پرست شاید من هم یکی از دوستان پرستش نسبتی ندارم؟دانید که من با 

باشم. شما نمی توانید بدون آنکه حقیقت و یا نامزدش  سمج او شاید من خواستگار

 .قضاوت کنیدماجرا را بدانید در مورد کسی 

از تعجب و ناباوری فقط خیره به کیارش نگاه می کردم. شیرین به پهلویم زد  " 

هنوز  "و خیلی آهسته کنار گوشم گفت: با زبان بی زبانی خواستگاری هم کرد. 

 گفت: بله آقای سرمد  عموه ک مکن فکرکیارش های نمی توانستم درست به حرف 

به خاطر این ده سال شما  خانم ساالری ،درست می گویند در مورد حقیقت ماجرا

 تهمت می زدید. به دختر من بی بهانهنباید  ،دوستی هم که شده
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مادر شیرین سرش را پایین انداخت و گفت: من اصال نمی دانستم که پرستش  " 

وقتی آقای سرمد نامزد کرده است وگرنه دچار سوء تفاهم نمی شدم. این آقا با 

من و پدر شیرین خیالمان راحت  ،چند روز قبل گفتند که نامزد پرستش هستند

من تازه االن فهمیده ام که فربد شکیبا برادر آقای سرمد و برادر شد. در ضمن 

با  وابروهای عم " شوهر پرستش است و دخترها برای آدم غریبه وام نگرفته اند...

و مرا تا سر حد مرگ می ترساند. ماجرای تکان های عصبی پای ا باال پریدند، تعجب

تردید به عمو نگاه کرد، حس کیارش با  ؟بدهمرا چطور برای عمو توضیح  نامزدی

 ...قای دکترگفت: البته من با اجازه ی آکردم زبانش به لکنت افتاد و به سختی 

فعال در حد خواستگار سمج پرستش هستم و فربد هم فعال برادر شوهر پرستش 

 به حساب نمی آید...

به کیارش نگاه کردم و دیدم او هم نگاهش روی حرکات عصبی پای عمو  " 

جاویدم گیر افتاده است. بدبخت شدم، وقتی کیارش تا این حد از عمو می ترسید 

؟ عمو را تا به امروز اینقدر سر من می آمدپس چه بالیی  ،که دچار لکنت شده بود

قلبم با صدای بلند می تپید و عرق  کالفه ندیده بودم که دچار تیک عصبی بشود.
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نمی دانم این جو خفقان آور چقدر طول کشید تا باالخره سرد به تنم نشست. 

 همه چیز را با هم قاطی نکنید، لطفا آقای سرمد عمو سکوت را شکست و گفت:

و  داشته باشیددختر من  اتگاری باعث نمی شود که شما نسبتی بچون خواس

. خواستگار دختر من باید خیلی تالش کند خودتان را نامزد دختر من معرفی کنید

شیرین باز آهسته  ". هم تراز تنها بچه ی من بشود و من قبولش کنمتا بتواند 

نباید فریب ظاهر  سخت گیر است، خیلی زمزمه کرد: عمو جاوید تو هم به وقتش

فقط  .گرفت ت راا خواستگار رویاییحال خیلی نرم  مهربان او را بخوری، ببین

امیدوارم مادرم باز از این که تو و سرمد خودتان را به او نامزد همدیگر معرفی 

االن عمو جاویدم بی صدا گفتم:  رفتم واو چشم غره ای به  " کردید عصبانی نشود. 

چون او اصال از کیارش خوشش نمی آید. در ضمن از  ،تاز مادر تو خطرناک اس

 شیرین؟ دیوانه شده ای؟ دختری کهصحبت می کنی رویایی کدام خواستگار 

مادر  "ی؟ ه اها ندید کنار اتاق خواب ،با خودش آورده است را آنطرف کیارش

دروغ می گفتید که پرستش نامزد  آنروزپس آقای سرمد شیرین با تمسخر گفت: 

به  یبا تشویش و نگرانکیارش  "و ما حق بی احترامی به او را نداریم؟  ستن اات
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عمو خیره شده بود. حاال عمو هر دو پایش را با عصبانیت تکان می داد و هرلحظه 

منتظر بودم که خونسردی ذاتی اش را از دست بدهد و برای کتک کاری به طرف 

عمو چشم دوخت و . کیارش کامال درمانده مستاصل به ور شودکیارش حمله 

نیستم؟ من نامزد  خواستگار دخترتان گفت: من دروغ می گویم آقای دکتر؟ من

به پای دخترتان مثل یک عاشق پاک باخته حتی اگر تمام زندگیم را  او نیستم؟

 دیوانه شدهواقعا کیارش  "؟ این نسبت را بدست بیاورم می توانمن همباز بریزم

بعد به من می گفت که با دست پیش می کشم و با پا پس می زنم. این چه ؟ بود

به گوش ، ه بودبند آمد نفسموضعی بود که من و خودش را گرفتار آن می کرد؟ 

من درست می از شیرین پرسیدم: و آهسته هایم هیچ اعتمادی نداشتم. ناباورانه 

خواهد پیش  فقط مییا  هستند خواستگاری به معنیاین حرف هایش  ؟شنوم

 ؟او دیوانه نیست ،به نظر تو؟ مادر تو کم نیاورد

بعد  ،شیرین کمی خم و راست شد و جایی که ژاسمین ایستاده بود را نگاه کرد " 

من هم به این نتیجه  اما ،ی داردخیالنمی دانم سرمد چه سریع کنار گوشم گفت: 

ایستاده  منتظرش راهرواین دختر خوشگلی که توی دیوانه است. با  که او رسیده ام
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من اگر جای او بودم خیلی  ؟اصرار دارد که تو نامزد او هستی هم باز چرا ،است

سریع عذر خواهی می کردم و به همه می گفتم که نامزد واقعی من بیرون پذیرایی 

  پس ندهد. را چهارصد میلیون مرا فریب داده تا بدهیایستاده و پرستش 

 هستی یا دشمنم؟ نم تو دوستبا حرص گفتم:  محکم به پهلویش کوباندم و "

پهلویش درد  "شیرین؟ را نشان می دهی ت وشآدم فرسریع ذات چرا اینقدر 

گفت:  خندید و تا دردش تسکین پیدا کند دلیامکه پهلویش را می یگرفت، در حال

را به خاطر شادی تو  یقانمی توانم حقکه من چرا با من دعوا می کنی؟ پرستش 

 قرص دختره مثلصورت ببین  ،پنهان کنم بهترین دوستم. اما از شوخی گذشته

خواهش می کنم  پرستشاست.  و خوشتیپ خوشگل بی نهایت ،ماه می ماند

هایی که برای سحر و جادو به طرف می خورانند  دارواز این  واقعا راستش را بگو، تو

ر سوسک که پَ را می گویم هاییداروهمین  ؟ریزی یمتوی غذاهای سرمد بیچاره 

آدم  .. اعتراف کن. چطور ممکن است کهد.ندار هندی و شاخ عنکبوتآفریقایی 

بی مقدمه  خودش اینجا منتظر نگه دارد و ی رازیبای چنین دختر ،ی مثل سرمدعاقل

 از تو خواستگاری کند؟ 
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خنده های یواشکی ، فقط با خشم به دلم می خواست لبهایش را به هم بدوزم "

اما صدای عمویم  ،کردم تا به وقتش حالش را درست و حسابی بگیرم می او نگاهش

قای سرمد. به شما در مورد دخترم نداده ام آ من که قولیمیخکوبم کرد و گفت: 

ت. ه نامزد دختر من هستید، بحثش جداساما اگر خودتان اصرار دارید ک

 فعال، من سرمدجناب  خودش را داردخاص  رسومآداب و  و نامزدی خواستگاری

به چنین حرف هایی در مورد دخترم گوش نمی دهم. خواستگار بچه ی من باید 

را بدهم که نام دخترم را بر این اجازه تا من به او  باشدکار  شریف و درستخیلی 

ی بچه ام را از سر راه نیاورده ام که به اولین نفری که جلومن  لبهایش جاری کند.

به او  اعتماد کنم و پرستش را دو دستیپاک باخته است  را گرفت و گفتراهم 

به صحبت با خانواده ی ساالری برای  فقط امروز و در این لحظه نمکنم.  تقدیم

را ندارم  اصرار شما برای خواستگاریگوش دادن به  و حوصله ی اینجا آمده ام

خانم ساالری شما پس بهتر است موضوع اصلی بحث را دنبال کنیم.  .آقای سرمد

هم بهتر است به جای اینکه به دنبال راست و دروغ زندگی بچه ی من باشید فقط 

به خوشبختی شیرین فکر کنید. شیرین اینهمه سال با تمام عالقه ای که به پسر 
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حاال بهتر عمه اش داشت باز به حرف شما گوش داد و دست از عشقش کشید، 

نیست که شما هم یکبار به دل شیرین راه بیایید و اجازه بدهید این دو جوان 

ر د که دخالت می کنم اما به نظخودشان برای آینده شان تصمیم بگیرند؟ ببخشی

زندگی بچه ی خودتان را تباه کرد، بلکه باعث  نه تنها ،من سخت گیری های شما

 . دختر من هم از ترس شما دروغ بگوید شد

 او با تمام دوستانم رفتاری یده بودم.ندجدی خشک و تا به حال عمو را اینقدر  "

ر تندش با کیارش به خاطر علت رفتامهربان داشت، حاال درک نمی کردم که 

نگاهش  به قدری جدی دل های پر از غم همیشگی من. عمودردیا سفته هاست 

را به کیارش دوخته بود که او سرش را پایین انداخت و سکوت کرد. اصال نمی 

واقعا کیارش نمی فهمیدم که آیا توانستم به چشم ها و گوش هایم اعتماد کنم، 

 یا فقط می خواست کاری کند که دروغ مان بر مال نشود؟از من خواستگاری کرد و 

بود خیلی و صحنه سازی قط نمایش ف ،هم اولین خواستگاری زندگیماز اینکه 

هم خواستگاری شهزاده ی رویایی ام که فقط در خواب می دیدم  آن .ناامید شدم

از  ی که برای اولین بار از او می دیدمعمو نگاهش را با خشمکه مرا بخواهد. 
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به  به مادر و پدر شیرین نگاه کرد که آنها هم یجدیت چنان با . بعدکیارش گرفت

پدر و رو به  و کمی باال رفت عمو تُن صدای. ن را پایین انداختندشاهایسر وضوح

لطفا تمام دلخوری هایتان را بفرمایید خانم و آقای ساالری  گفت: مادر شیرین

 دیگر دلم نمی خواهد توهینی را نسبت به دخترم بشنوم.  از امروز به بعد چون

. حتی صدای نفس شد تر همد که جو خفقان آوربوعمو به قدری زیاد  جدیت "

کیارش به طرف من برگشت و با سردرگمی نگاهم شنیده نمی شد.  کسیکشیدن 

 می دلم برای کیارش پربدبختانه با اینکه باید از رفتار عمو لذت می بردم اما  .کرد

فکر کنم  نداشت. جاویدم مثل اینکه اصال انتظار چنین برخوردی را از عمو .کشید

 مسخره و دروغین توقع داشت عمو از جا برخیزد و او را به خاطر این خواستگاری

نمایشی به صورت حتی از خودم اگر البته در آغوش بکشد و بارها از او تشکر کند. 

از به قدری خوشحال می شدم که به احتمال زیاد  ، بازخواستگاری کرده بودهم 

ه یاد نیاورم که یک دختر دیگر به خاطر او و سعی می کردم ب او تشکر می کردم

طاقت  خیلی متعجب بود و من. نگاهش اینهمه راه از فرانسه تا ایران آمده است

ای کاش باز به پهلوی شیرین زدم و گفتم:  نیاوردم، سرم را پایین انداختم و
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دستش را جلوی دهانش گذاشت  شیرین " !واقعی بودکیارش از من  خواستگاری

دختر تو یا مهره ی مار  ...پرستش گفت: پهلویم را سوراخ کردی نانو پچ پچ ک

حقیقت پیدا کرده ای و به ما کار بلدی  ،داری و یا اینکه فالگیر و بخت باز کن

را نمی گویی. ای کاش سهراب هم اینجا بود و کلی می خندیدیم. سهراب ماجرا 

بینم تو که  می کنممی فکر حاال که پرستش  خیلی دلتنگش شده ام. عزیز من...

جدی و سهراب بیچاره هم  پس حتمامی توانی سرمد را جادو کنی،  به راحتی

چرا زودتر از این قدرت هایت استفاده نمی راستی  .شده بودبدون شوخی عاشقت 

مثل اینهمه خواستگار به طرفت هجوم  تاکردی؟ حتما باید سی سالت می شد 

داد که به سرمد جواب رد قاطعانه آقای دکتر به قدری حیف که  فقطد؟ ندورآبی

، چه برسد به سرمد بیچاره که رنگش هم نده احتی مادر و پدر من هم ترسید

فکر نکنم که او دیگر جرات کند برای نجات کسی خودش را نامزد او  .ه استپرید

ماجرا را اگر دو دقیقه دیگر اینجا بنشینم خفه می شوم، من می روم  .معرفی کند

هر کاری کردم نتوانستم او را نگه دارم  "برای ماهور تعریف کنم، زود برمی گردم. 

ماندم و  . با رفتن او من تک و تنهافرار کردو به سرعت بلند شد و به آشپزخانه 
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. برای هزارمین ندزیر چشمی به من دوخته شده ا ینگاه ها تمامحس می کردم 

حتی فکر کردن به این  از من خواستگاری کرد؟ا واقعکیارش  بار از خودم پرسیدم

اصال  قلبم را به هیجان می آورد و ژاسمین را کامال از ذهنم پاک می کرد. ،کار او

کیارش از من خواستگاری کند در حالیکه امروز در میان دستان ژاسمین چرا باید 

  ؟خیلی راحت به آرامش رسید

که یکبار دیگر برای دلخوشی من  دلم می خواست زار بزنم و از کیارش بخواهم

هم شده این نمایش زیبا را از ابتدا بازی کند و به دروغ بگوید که نامزد و خواستگار 

سمج من است. لعنت به زندگی واقعی... من می خواهم توی این نمایش زیبا پیر 

این اسیر  ،دختری مثل ژاسمینشوم و بپوسم. فقط حیف که کیارش با وجود 

متوجه ی صحنه سازی  هم عمویعنی . نمی شودبرای من مسخره بازی رمانتیک 

 ؟و عصبانیتش واقعی بود کردبد برداشت  حرف های او ؟ یا ازشد کیارش

 چون چیزی دستگیرم نشد ، امابه کیارش نگاه کردمکمی سرم را باال آوردم و  

مثل  افتاده بود.سرش را طوری پایین انداخته بود که چانه اش روی سینه اش 

مادر شیرین خیلی آرام و  وجدیت عمو کار خودش را کرد خشم و اینکه واقعا 



فالوده زغال اخته                    فصل پانزدهم                                                                                                    

1128 
 
   

متین گفت: ما دیگر مشکلی با پرستش جان نداریم. باالخره دختر ما مقصر اصلی 

را درگیر دعوای خودمان می  ما اصال نباید پرستشگرفتاری هاست.  این تمام

که  خشم و حرصیکوتاه نیامد و با  عنوان به هیچاما عمو  ". آقای دکتر کردیم

ند گفت: این بار تمام توهین های شما را هم می لرزان متن برای اولین بار حتی 

 ،پرستش و یا تهمت هایی که به او و آقای سرمد زدید نرا در مورد بی خانواده بود

و برای شکایت از شما  اما دفعه ی بعد چشم پوشی نمی کنم .نادیده می گیرم

. من از تمام دنیا فقط همین یک بچه را دارم و به خاطر او دام قانونی می کنماق

 تمام دنیا ببندم و همه جا را به آتش بکشم. روی راحت می توانم چشمانم را

به قدری تند رفت که من دستم را روی دستش گذاشتم تا کمی او را آرام کنم.  " 

بین او و دعوایی بزرگ  ودم کهمنتظر ب هر لحظهد، پدر شیرین سرش را باال آور

میانجی دعوای احتمالی . با درماندگی به کیارش نگاه کردم تا شاید او رخ بدهدعمو 

در کمال بشود. اما او هنوز سرش پایین افتاده بود و هیچ حرکتی انجام نمی داد. 

دیگر تکرار  ما تند رفتیم، آقای دکتر، ناباوری پدر شیرین گفت: حق با شماست

شوند. بباورم نمی شد پدر و مادر شیرین مثل یک برّه آرام و پشیمان  "نمی شود. 
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اما عمو با خشم به موقعش  ،به همین زودی تمام شودمی کردم این ماجرا نخیال 

همه چیز را کنترل کرد. عمو از جا برخاست و رو به من گفت: بیا برویم. ما دیگر 

 "... ؟ه گفتم: بروم از شیرین و ماهور خداحافظی کنمآهست "نداریم. کاری اینجا 

 عمو حرفم را قطع کرد و گفت: نه. بعدا به آنها پیام بده. راه بیافت.

، برای من از آنها استفاده می کردجمالت کوتاه و دستوری او که برای اولین بار  " 

 یرا عمو. چدست و پایم را گم کنم و بدون بحث به دنبال او راه بیافتمباعث شد 

اینقدر بد اخالق شده بود؟ اگر او را هم از دست می دادم دیگر  با حوصله ی من

شاید او کاری کند و به کیارش نگاه کردم بازهم به چه امیدی زندگی می کردم؟ 

. ه بود، بیشتر سوال کنمبتوانم کمی بیشتر بمانم و از او در مورد حرف هایی که زد

ما نبود، نمی دانم چرا سرش را بلند نمی کرد تا  اصال در میاناو  مثل اینکه اما

ببینم حالش چطور است. با تمام بدجنسی هایش دلم می خواست بروم و سرش 

را از روی سینه اش بلند کنم و بگویم: چرا مرا نگاه نمی کنی؟ من که می دانم 

آرزوی اینکه مردی که  .یه ااما یکی از آرزوهای مرا برآورده کرد ،جدی نگفتی

حتی اگر دروغ  !مثل یک عاشق پاک باخته از عمویم بخواهدمرا  ،بم را می لرزاندقل
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و در میان  مسافرت برگشته باشی از، حتی اگر با یک دختر دیگر گفته باشی

من قابلیت پذیرفتن رک تمام ترس هایت را فراموش کرده باشی باز دستان دخت

 هرگونه حماقتی را با تو دارم پس فقط نگاهم کن. 

، بازویم را کشید و مرا از او دور بایستممقابل کیارش  اجازه نداد که زیاداما عمو  "

، کیارش کرد. من هنوز نگاهم به کیارش بود و عمو مرا به دنبال خودش می کشید

از دیوانگی های اخیرش با او است ساعت ها وبازهم نگاهم نکرد. خیلی دلم می خ

ی حرفهایش را بدون دعوا و اشک های  صحبت کنم. قول می دهم که اینبار همه

مسخره گوش بدهم. عمو کنار ژاسمین متوقف شد و بازویم را رها کرد. درحالیکه 

با احترام کامل شانه هایم را در آغوش گرفته بود مرا به طرف در خروجی هدایت 

پیش چشم های ژاسمین احتیاج داشتم. مثل اینکه  ،به این احترام خیلیکرد. 

مصیبت های من آگاه بود، تمام حرکاتش را درست و به جا انجام می  عمو بر تمام

جرات  هم توی ماشین نشستیم حتی وقتیعمو به قدری با جذبه شده بود که داد. 

چند دقیقه ای توی سکوت ماشین را راندم تا اینکه طاقتم تمام نکردم حرفی بزنم. 

را ناراحت  توا کردم تا زیر لب گفتم: ببخشید عمو جاوید. من تمام تالشم ر شد و
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نگران بیشتر بود و من هر لحظه  او ادامه دارسکوت  ". ، اما حریف آنها نشدم نکنم

تا اینکه بعد بودم شده کامال از بخشایش و مرحمت عمو جاوید ناامید می شدم. 

م فهمیدبا صدای بلند شروع به خندیدن کرد. نمی  یناگهان خیلی از چند دقیقه

آمده که در اوج عصبانیت با صدای بلند می خندید. با وحشت چه بالیی سرش 

 قسم می خوردمواهی می کردم و خاز او عذر  ، پشت سرهمماشین را متوقف کردم

تمام  او ده هایناما خ .می کنمکه او را درگیر گرفتاری هایم  داشبآخرین باری 

او از شدت  .چند بار بوسیدم شاید که آرام شود شدنی نبودند. دستش را گرفتم و

خیلی خوش حالم  فقطخنده خم شد و به سختی گفت: من حالم خوب است... 

 پرستش. 

دلم می خواست از ترس اینکه او را دیوانه کرده ام زار بزنم و گفتم: عمو جاوید  "

چند لحظه دست از  "ببخشید، خواهش می کنم اینطوری نباش من می ترسم. 

اما باز خنده توی گلویش منفجر شد و به سختی گفت: باور کن  ،خندیدن برداشت

حالم خیلی خوب است. من امروز به آرزویم رسیدم و خواستگار تو را رد کردم. که 

بالیی سرش نیامده و  که باالخره خیالم راحت شدبعد دوباره از خنده خم شد.  "
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م خنده ام گرفت ه از خنده ی او من. استفقط او هم مثل من به آرزویش رسیده 

خواستگاری کیارش که الکی بود اما همین خواستگاری  جاویدخان. و گفتم: نخند

الکی هم دل هردو نفرمان را شاد کرد. شما هم متوجه ی الکی بودن خواستگاری 

به قدری خندیده بود که اشک هایش را از گوشه ی چشم هایش  "کیارش شدید؟ 

ر هم نفهمیدم که خواستگاری کیارش خباور کن که من تا آپاک کرد و گفت: 

باهوش ترین آدم دنیاست. خیلی خوب این  ،این پسرالکی است یا واقعی... اما 

بازی را به جایی رساند که مرا به صورت نمایشی عصبانی کند و به جان خانواده 

خودم را عصبی و اوج بگیرم، که من و به جا باعث شد درست  .ی شیرین بیاندازد

. چرا خودش را مادر و پدر شیرین را سرجایشان بنشانم وبدهم  خشمگین نشان

. می گوید و مغزم از کار افتادخیال کردم جدی  امزد تو معرفی کرده بود؟ اولن

اما بعد متوجه ی ست... چون به نظرم نامزدی شما دو نفر نا ممکن ترین کار دنیا

حقه او شدم و به خودم گفتم که حتما می خواهد نقش بازی کند تا توپ را توی 

هر مد چون من ممکن بود و نقشه اش خوشم آ اوزمین من بیاندازد. خیلی از 

 در برابر عصبانیت مادر شیرین کم بیاورم. لحظه 
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ار دنیا می دانست کیارش را ناممکن ترین کبا مرا مو هم نامزدی از اینکه حتی ع "

دلم شکست. پس اشتباه نمی کردم و کیارش واقعا قصدی برای خواستگاری از 

به چنین نقشه ی مسخره  ،با عمو ناگفته و نانوشتهمن را نداشت و طبق قراری 

عمو خواهش می کنم نخند... راستش را  :ای رسیده بودند. غمگین شدم و گفتم

عمو  "د... واقعی باشتگاری کیارش که خواس دلم می خواستبخواهی من خیلی 

دم عاقلی وسط دعوا خواستگاری گفت: کدام آ به سختی خنده اش را کنترل کرد و

با قهر گفتم: من از اینکه تا به حال  "می کند که کیارش نفر دوم باشد پرستش؟ 

کیارش نداشته ام استگاری امروز مثل خو ،جدی و واقعی یک خواستگاریحتی 

خیلی ناراحت هستم. مطمئنم که تو هم تا چند وقت که اینقدر با احساس باشد، 

دیگر از اینکه کسی برای خواستگاری از من، قدم جلو نمی گذارد غمگین می 

شوی جاوید خان و پیش خودت آرزو می کنی که ای کاش خواستگاری امروز 

 واقعی بود.

تا به حال خواستگاری به  عمو مهربان شد و گفت: چه کسی گفته است که تو " 

دخترها برایم تعریف ه ای؟ سهراب را فراموش کرده ای؟ نداشت با احساسیاین 
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کرده اند که او حتی برایت اشک هم ریخته و با یک دنیا احساس چند بار گفته 

که دوستت دارد. چرا خواستگاری سهراب مرا اینقدر دست کم می گیری؟ درست 

تو را بفریبد اما با این حال  ،زیر زمین خانه ی مناست که نتوانسته با وعده ی 

ن حرف عمو که سهراب به من وعده ی از ای "کارش خیلی قشنگ بوده است. 

خنده ام گرفت و گفتم: سهراب زندگی توی زیر زمین خانه ی عمو را داده بود 

همه چیز را در مورد ابراز عالقه ی عجیب سهراب برایتان  واقعا دخترهادیوانه... 

عزیزدردانه ی ، او سهراب اما عمو سهراب که خواستگار نیست؟ تعریف کرده اند

می را سرمد . من دلم خواستگار واقعی و قابل توجهی مثل کیارش خودمان است

برای جمع کردن ماجرا  دعوای مان با مادر شیرین که کیارش مدتخواهد. تمام 

ای کاش او خواستگار  من توی قلبم آرزو می کردم که ،با شما همکاری می کرد

با دلسوزی و یک دنیا مهربانی گفت: غصه نخور عزیزدلم. تو  عمو "واقعی من بود. 

که واقعا  امیدوارم یک روز کسی هم یک روز به آرزوهایت می رسی باباجانم.

مرا از یک شکست خیلی جدی به خواستگاریت بیاید. کیارش امروز  ،دوستش داری

زرگ توی دعوایی که پای تو در میان بود نجات داد. من هیچوقت این کمک او ب
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با اینکه غمگین بودم اما لبخندی دندان نما زدم  "را فراموش نمی کنم پرستش. 

تو و کیارش تیم خوبی می شوید. اگر من جای یکی از شما بودم هیچ و گفتم: 

استعداد بازیگری  ید. اینوقت نمی توانستم به این خوبی نقش بازی کنم عمو جاو

شما دو نفر باعث شد که من واقعا فکر کنم کیارش از من خواستگاری کرد و تو 

خنده هایش  "دادید.به راحتی مرا هم فریب  شما دو نفر او را بی رحمانه رد کردی.

 همین حاال به کیارش زنگ بزنم و از اهدومی خدلم باالخره تمام شدند و گفت: 

ش فرو ا حرفه ای و به جای او تشکر کنم. آنچنان توی نقشبابت این کمک او 

به خودش گرفته بود که من هم برای چند دقیقه دچار ناراحت  رفته بود و قیافه ی

امشب او را  تردید شدم که نکند او جدی از تو خواستگاری کرده است. اصال بیا

  نیم.ایده ی ناب و درستش از او تشکر کاین بابت برای شام دعوت کنم و 

او بود که نتوانستم احساساتم را کنترل کنم و  عمو به قدری عزیز و با شخصیت "

الزم نیست او را دعوت کنی عمو جاوید را محکم توی بغلم فشردم و گفتم: نه 

تازه از مسافرت برگشته و مهمان عزیزی دارد. بهتر است که وقت او را تلف  چون

عمو تالشی  "نکنیم و اجازه بدهیم که از بودن در کنار دوست عزیزش لذت ببرد. 
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دوستش همان خانم زیبایی بود و گفت:  برای بیرون آمدن از آغوشم انجام نداد

عزیزانم از زیبایی ژاسمین آزارم بازهم تعریف یکی از  " که جلوی در ایستاده بود؟

داد و با بغض گفتم: پس به نظر تو هم دوست کیارش زیبا بود. چرا یک نفرتان 

محض رضای خدا نمی گویید که زیبایی های دخترک خوش شانس را ندیده اید؟ 

من حالم از کیارش سرمد و دوستش به هم می خورد. امیدوارم با هم ازدواج کنند، 

به جزایر قناری بروند، اما اشتباهی سر از اقیانوس اطلس و  برای ماه عسلبعد 

مثلث برمودا در بیاورند و با هم به قعر جهنم بروند. امیدوارم از باالی برج ایفل 

عمو جلوی دهانم را گرفت و گفت: چه خبر شده است؟ چرا  "آویزان بشوند و... 

جدی یا  از تو چرا هرکس که؟ چرا اینقدر عصبانی هستی؟ نفرین شان می کنی

دچار ترس شدید از خواستگار  تگاری می کند از چشمانت میافتد؟خواس شوخی

گر تا شاید دستان شفا روی سرم گذاشتمو  گرفتمدستش را  "شده ای پرستش؟ 

او کمی از درد سرم را کم کند و پر از بغض گفتم: کیارش که از من خواستگاری 

ه فقط برای مسخره بازی از دوست نکرد، او یک خواستگار نمای دروغگو است ک

داشتن من صحبت می کرد. کیارش خودش عاشقانه جانش را هم برای دستان 
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از فرانسه به اینجا در کمال پررویی دختره را آرامش بخش یک نفر دیگر می دهد. 

فکر کرده من می توانم این کار اشتباه اورا و می گوید دوستم است. کشانده است 

مثل اینکه عمو تمام دردهای  ". روی او را نادیده بگیرم وست زیباببخشم و د

گفت: مگر ناگفته ام را تشخیص می داد، چون آهسته شقیقه هایم را ماساژ داد و 

آمده باشد؟ کیارش برای دیدن او از فرانسه به ایران  چه ایرادی دارد که دوست

خودت گر م؟ یا با زیبارو بودن او مشکل تو با دختر بودن دوست کیارش است

آنها افتخار می کردی و  با به دوستی قبال ی کهراینهمه دوستان پسر اطرافت ندا

از اینکه او هم دقیقا  " نها خودت را تا خرخره گرفتار کرده ای.آحتی به خاطر 

پسرها چه  با گفتم: عمو دوستی منحرف های کیارش را میزد حرصم گرفت و 

دختر خیلی واضح و روشن برایم خط این سابق کیارش دارد؟  ه یربطی به معشوق

 ،مده است و تا مرا به خاک سیاه ننشاندآو نشان کشید که برای بردن کیارش 

سعی کردم به خودم بفهمانم که حرص عمو به فکر فرو رفت.  "دست بردار نیست. 

بعد از چند دقیقه او به راه انداختم. ماشین را ه ردوبا ست.خوردن برای امروز کافی ا

شود کیارش با این همه شخصیت و من که باورم نمی به من نگاه کرد و گفت: 
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 و با وجود رابطه ی نا تمام قبلیدست به چنین کارهای مسخره ای بزند  ذکاوت

فردا با بعید است. می خواهی  از او د. چنین کارهاییاش تو را وارد زندگی اش کن

کمک امروز از زیر زبان او حرف بکشم و بابت شکر به بهانه ی تگیرم و او تماس ب

حرصم گرفت  دوباره "بفهمم که با این خانم زیبای فرانسوی چه رابطه ای دارد؟ 

همه نه نمی خواهم... جاوید خان چرا اصرار داری که ژاسمین زیباست؟ و گفتم: 

ری ی این شهر می توانند از زیبایی ژاسمین تعریف کنند اما تو یک نفر حق ندا

به او زیبا روی فرانسوی بگویی. دلم می خواهد گوشهایم را پر از سیمان کنم تا 

 تعریف هایت را از او نشنوم، به چشمان تو فقط باید من زیبارو باشم و بس. 

منظورت از ژاسمین  و گفت: ، دستانش را به عالمت تسلیم باال بردعمو خندید "

من تسلیم  قبول، اما ،باستهمین دوست کیارش است؟ باور کن اسمش هم زی

 ،هستم. هرچه تو بگویی... حرص نخور، قیافه ی دختره مثل ته دیگ عدس پلو بود

من دلم نمی خواهد  فقط می خواستم برایت جاسوسی کنم. منخیالت راحت شد؟ 

سعی کردم آرام و عاقل باشم  "همین...  و شکست عشقی بخوری عزیز دردانه.که ت

قبل از آقای کیارش خان همه چیز را عمو جاوید؟  شکست عشقیکدام و گفتم: 
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و حاال هم قرار است دخترک را توی  هتمام کردرفتن به دنبال این دختره با من 

 خواهشخانه ی خودش نگه دارد. دیگر چیزی بین من و او باقی نمانده است... پس 

تماس نقش بازی کردن های امروزتان اصال با او تشکر از خاطر  به که می کنم

 نگیرید.

. کیارش نداردربطی به روابط شما که عمو گفت: پرستش تماس من با کیارش  " 

امروز خیلی عاقالنه رفتار کرد و باعث شد که من بتوانم از حق تو به خوبی دفاع 

کنم. این وسط کمی هم با او بد رفتاری کردم و می خواهم بابت رفتار تندم از او 

ح بدهم که مجبور شدم ماجرا را جدی بگیرم و با عذر خواهی کنم و برایش توضی

دعوای شما دو نفر به خودتان مربوط است، اما من دلم نمی او بد صحبت کنم. 

 بگذار همین حاال با او تماس بگیرم.  اصال باشم.بی ادب خواهد 

نمی خواستم عمو  "را دستش گرفت و گفت: شماره اش را بده.  تلفن همراهش "

گرفتم و گفتم: عمو خواهش می کنم  از او اینکار را انجام بدهد به زور گوشی را

خیال او  ،با این تماس ،به غرور من فکر کنفقط یک کم  برایش توضیح نده. عمو

کند که  خیال او بگذارمی کند من اصرار کرده ام که برایش توضیح بدهی. عمو 
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من واقعا احتیاج داشتم که یک نفر از جانب  .شما آدم بد اخالق و جدی هستید

من با کیارش تند برخورد کند، حتی اگر این تندی نقش و نمایش هم بوده باشد 

به او پرخاش کردم، او خانواده  عمو گفت: گناه دارد خیلی " باز من راضی هستم.

و بدجنسی گفتم: من بیشتر گناه دارم، عم با ". ندارد و ممکن است ناراحت بشود

مرا درک کن. روز قبل رفتنش به مسافرت همه چیز را بین مان  هم یکملطفا 

تازه بماند که توی این چند وقت  .تمام کرد و امروز هم با دوستش برگشته است

 توقعن از شما م. چقدر خون به دل من کرده و با رفتارهایش عذابم داده است

خیال می او . تند و خشن برخورد کنید ،چنین آدمی در واقعیت هم با دارم که

سی را اراده هر کبا وجود تمام اشتباهاتش می تواند کند به قدری رویایی است که 

. شاید هم به خاطر سفته های چهارصد میلیونی می کند با یک اشاره داشته باشد

گویم اجازه بده مطب  عمو اخم کرد و گفت: من که می "چنین طرز فکری دارد. 

را بفروشم و سفته هایت را پس بگیرم. تا وقتی که به کیارش بدهکار باشی نمی 

 توانی درست در مورد او تصمیمی بگیری. در ضمن کار درستی هم نیست که

کارت را دوست داشته باشی. چون ممکن است خیال کند برای بدهی ات با او طلب
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روشن شود پرستش.  مزخرف کلیف این بدهیوقت می گذرانی. هرچه زودتر باید ت

م اگر از شر از ترس همین بدهی لعنتی. حس می کردپر شده بود  مغز من هم "

دلم نمی  اصالفراموش کنم. سریعا این بدهی راحت شوم می توانم کیارش را هم 

صبح شود و باز او را سر کار ببینم. سعی کردم این فکر ها را از خودم دور  خواست

و  لبخند زدممو را بیشتر از این درگیر بیچارگی هایم نکنم. بی خیال کنم و ع

گفتم: خودم از پس بدهی چهار صد میلیونی بر میآیم، به کیارش گفته ام که پایه 

به راحتی می  داشته باشم، باال اگر پایه حقوقحقوقم را درست در نظر بگیرد. 

ما عمو خیلی خوشم آمد ا ..توانم در عرض چند سال این بدهی را پرداخت کنم.

عمو دیگر خوشحال  "ید. نآرام کمادر و پدر شیرین را هم  به راحتی توانستید که

برخورد کردم. این  بد نبود و گفت: حیف که برای آرام کردن آنها خیلی با کیارش

بچه گناه دارد، نباید او را هم درگیر نقشه ی آرام سازی پدر و مادر شیرین می 

 کردم. 

کردم سکوت کنم تا عمو بیشتر از این عذاب وجدان نگیرد و نخواهد سعی  "

مسئله هم آگاهانه . مطمئنم که کیارش تماس بگیرمکیارش  امجبورم کند که ب
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در غیر اینصورت چه دلیلی داشت حاال که  ه بود.ی خواستگاری را پیش کشید

وری من همه چیز بین ما تمام شده او چنین کاری را انجام بدهد؟ مغز تک مح

می برای فکر کردن به اینهمه اتفاقات عجیب و تازه آمادگی نداشت. من فقط 

ری منفی افکاحاال به قدری اما ترجیحا مثبت فکر کنم.  ،به یک موضوعتوانستم 

 ،توی مغزم می چرخید که دلم می خواست به شیوه ی پزشکان فراعنه ی مصر

ی د، حتی اگر زنده نمنشوبخارها و افکار اضافی از آن خارج  تا فمشکارا بمغزم 

 بهتر از این وضعیت بود.  همم دانم

گوش  مالیمی سیقفقط به صدای مو ،دلم می خواست ساعت ها چشمانم را ببندم

ای کاش  مزخرفی را تحمل کرده ام. فراموش کنم که امروز چه اتفاقات وبدهم 

آرزوی خواستگار و روز تولدم فتاد. نباید نمی ا مبه سر یهیچوقت آرزوی عاشق

تحول های عظیم توی زندگیم می کردم. ای کاش اجازه می دادم که همانطور 

 بچه ها نفس بکشم.  دوستانمآرام و بیخیال کنار 

پس  ،آنروزها خیال می کردم حاال که تا سی سالگی به هیچ آرزویی نرسیده ام

، ما چند همه چیز بی نهایت خوب و آرام بود در حقیقت اما را باخته ام. میزچهمه 
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جوان خوشحال و بی خیال بودیم که به راحتی می توانستیم به درز دیوار هم 

باقی مانده است؟ سه نفر از آنها خودشان چه  ی بیخیالاز آن جوانهاحاال بخندیم. 

 را گم کرده اند، شیرین درگیر سیاوشی شده است که تا نتواند روی پاهایش بایستد

خودش تازگی ها به قدری  دیوانه ماهور .نمی کند هم اصال به عشق و عاشقی فکر

من به جای بهزاد از دیدن  و از بهزاد نمی زند حرفی الده که اصکر دکتر اُ درگیررا 

رابطه ی تازه جان گرفته ی ماهور و دکتر روزبه حرص می خورم و دلم می خواهد 

 . بهزاد را هر چه زودتر برگردانم

معنی  خوشیدل در آنم که بودده شدنیایی اسیر  من مان نابود شده ودوستی 

که  هجوم می آوردند به سمتم گرفتاری های جدید به قدری از هر طرف .نداشت

معنی واقعی خنده را فراموش کرده بودم. تا قبل از رفتن سهراب همه چیز رنگ 

دیگری داشت. اما از وقتی که سهراب هم ناپدید شده بود کامال فراموش کرده 

چطور  حاال که سهراب نبودم. زندگی می کرد خوشحالشاد و بودم که قبال چقدر 

و شاد  ایی ژاسمین لذت ببرممی توانستم از چهارصد میلیون بدهی و دیدن زیب

 ؟ باشم
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کیارش  راه همانطور که اجازه دادم فربد برود و به زندگیش برسد،به گمانم باید 

 اسمین غرق شود. من حوصله ی مبارزهژتوی آرامش دستان  را هم باز بگذارم تا

ازه ی کافی برایم دردناک بود پس چه طور می دم، این زندگی به انشتندا را

 داشتم مبارزه کنم؟ شاندوستعاشقانه ی چیزهایی که توانستم برا

را بد غم ها و اتفاقات  ،سعی کردیم زیر باد خنک کولرهردو  و میدیبه خانه رس 

امسال گرما زودتر از سالهای دیگر شروع به فرمانروایی کرده بود. فراموش کنیم. 

به هیچ  از اینکه عمو کولر را راه انداخته بود خیلی خوشحال شدم. سعی کردم

هندوانه ی قاچ طعم یک  عنوان اتفاقات امروز را با خودم مرور نکنم و فقط از

 آب خورده ای که از دریچه ی کولر به داخل پوشالا بوی همراه بخنک نوبرانه و 

 های نوبرانه خیلیبخش لذت ببرم. اما حالم خوب نبود. این آرام می وزید خانه

روع می شاز حمله ی حرف های ژاسمین ب سریع اثرشان را از دست می دادند و

 شد... 

م و توی خنکای خانه به موزیکی ردپاهایم را دراز کبازهم دست از تالش برنداشتم، 

 آزاردهنده صداهایذهنم از ادم، اما دمی گوش  که از رادیوی عمو پخش می شد
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 « منتظرت بودم داریوش رفیعی» حتی از میان آواز  افکار بد خالی نمی شد.

باالخره با تمام تالشم برای خوب بودن و  .هم بیرون می ریخت و ویرانم می کرد

 فکر نکردن به اتفاقات مسخره، شکست خوردم. 

طبق احساس می کردم بیمار شده ام و احتیاج به یک استراحت طوالنی دارم. 

لباس  ،مریض می شدم و یا حال روحی خوبی نداشتموقتی  که عادت همیشگی

می بر تن را عمو از مسافرت مکه هدیه آورده بود خواب گشاد و مردانه ای که زن 

لباس را زن  .، اینبار هم یک راست به سراغ این لباس رفتم و آنرا پوشیدمکردم

عمو ماهرخ برای عمو یک سال قبل از فوتش به عنوان سوغات آورده بود اما چون 

زن  .ه لوس بودم، آنرا به زور از عمو گرفتمبه لطف زن عمو فوق العاد ، منآنروزها

سفر بعدی حتما برایش جبران کند. اما عمرش به  در عمو هم به عمو قول داد

نرسید. این لباس خواب گشاد و مردانه که نخی و نقره ای رنگ بود سفر بعدی 

عمو می  ،وقتی آنرا می پوشیدم .را تداعی می کرد ماهرخم برایم آغوش زن عمو

روحی و جسمی به فریادم از نظر حالم خوش نیست و سعی می کرد  فهمید که

لباس خواب کمی آرامم کرد. بعد از دیدن  وبرسد. امروز هم حالم بی نهایت بد بود 
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ژاسمین و شنیدن حرف هایش نمی توانستم درست فکر کنم. هنوز از خواستگاری 

در هر بد شد.  حالم به کلیکیارش متعجب بودم و به قدری منفی بافی کردم که 

حال تمام اتفاقات امروز خیلی برایم مبهم و پیچیده بودند. اصال دلم نمی خواست 

بدهم. را به اتاقم پناه ببرم و در سکوت به افکار آزار دهنده اجازه ی نفوذ بیشتر 

دراز کشیدم. و دقیقا جلوی باد کولر وسط پذیرایی  بالشت و پتویم را آوردم،

به صفحه ی آن  و فقط قطع کردم روشن کردم اما صدای آنرا کامل تلویزیون را

با هر موزیکی که از رادیو  .کند ترخیره شدم. از عمو خواستم صدای رادیو را بلند

پخش می شد خیلی آرام اشک می ریختم و چشمانم را یواشکی با پتویم پاک می 

یدن هر در آغوش با دگذاشتم.  ،کردم. کانال تلویزیون را روی برنامه ی کودک

کشیدنی توی برنامه های کودک باز اشک هایم جاری می شدند. به نظرم تمام در 

نباید مرا رد  آغوش کشیدن های دنیا غم بار بودند چون تنها آغوشی که هیچوقت

زد و سالها تنهایم گذاشته  اممی کرد آغوش مادرم بود که او هم دست رد به سینه 

اصال چه دلیلی دند و از زمین و زمان شاکی بودم. . افکارم در هم ریخته بوبود

توی فرانسه داشت مرا برای  ارزشمنددوست یک آقای سرمد هنوز  داشت وقتی
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این  نباید مرا مجذوب خودش می کرد. اولین قرارمان با خودش به اصفهان ببرد؟ 

 حال بد تا کی ادامه پیدا می کند؟ چقدر طول می کشد تا چشم های خاکستری

آهنگ های فرانسوی گوش نمی دهم تا  از امروز به بعدرا فراموش کنم؟  شسبز

رحم بی  نیافتم. خودم را به قدری درگیر می کنم تا تک تک ذرات وجود شبه یاد

 را فراموش کنم...  وا

سعی می کردم سرم را زیر عمو می رفت و می آمد و با نگرانی حالم را می پرسید. 

نبیند و خیال نکند که به خاطر برخورد تندش با  پتو پنهان کنم تا او حالم را

م ییم برای اولین خواستگارهاناراحت هستم. رویا ،لعنتی و عزیزکیارش سرمد 

من خیلی خنگ بودم و چون سرمد مطمئنا خواستگار واقعی نبود.  ندویران شد

 نمی توانستم کیارش را بشناسم.

ش فکر نکنم. اما دلم گرفته که به امروز و سرمد و دوست زیبای سعی کردمخیلی  

فراموش بهتر  را فردا همه چیز تا مدخورمی غصه را  مبود، باید باقی مانده ی امروز

با یک کاسه فرنی آمد و کنارم نشست. عطر فرنی و  ،دزعمو صدایم  .می کردم

بخاری که از  آن بلند میشد باعث شد چشمانم را یواشکی با پتویم پاک کنم و 
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خوراکی گرم و خوش یک واقعا به : کمی خوشحال شدم و گفتم . سرجایم بنشینم

 بویی مثل این فرنی احتیاج داشتم تا بغض هایم را بشوید و ببرد. 

چرخاند و گفت: دیدم لباس روزهای بیماریت را پوشیده  کاسهعمو قاشق را توی  " 

ترسیدم که شاید به خاطر سرد و گرم  می آمد،هم که صدای فینگ فینگ  ،ای

  بساط فرنی را به راه انداختم. در نتیجهشدن هوا سرما خورده باشی عزیزم. 

سعی کردم کمی لبخند بزنم اما دیگر نتوانستم به این صحنه سازی ادامه بدهم  "

نمی دانم چه بالیی سرم آمده است اما سرما نخورده ام... اصال و با بغض گفتم: 

عمو یک قاشق از فرنی برداشت،  " و حالم خوب نیست. نازک شده ام خیلی دل

به حال من هم تا به حال تو را این طوری ندیده بودم. بیا به طرفم گرفت و گفت: 

 دل کنیم،اجازه بده که بیشتر با هم دردفرنی را بخور و تا آخر این کاسه ی  فرصت

 د.وشبشاید حالت بهتر 

قاشق را از او گرفتم و در دهانم گذاشتم. طعم شیرین فرنی همراه با عطر گالب  " 

مرا به یاد روزهای سرد زمستان انداخت. غمگین تر از قبل قاشق را به عمو  ،و هل

زمستان بود، گرمای بیرون از خانه مرا غمگین تر هنوز پس دادم و گفتم: کاش 
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شده  توی فصل پاییز و زمستان پنهان، می کند. مثل اینکه تمام راه های نجات

را هم زد و گفت: یعنی اگر زمستان بود عاشق  محتویات ظرفعمو باز  "اند. 

از عاشقانه م. برای اینهمه سوز و گدزانوانم را بغل کردشرمنده شدم و  "نمیشدی؟ 

چانه ام را روی را کنترل کنم.  احساستماما واقعا نمی توانستم  ،خیلی زود بود

گذاشتم و به عمو چشم دوختم. ای کاش من هم می توانستم چند سال  زانوانم

آینده آرامش او را داشته باشم. به نظرم او خوشبخت ترین آدم دنیا بود. همیشه 

گفتم:  خسته و غمگینکردم. می او را به خاطر گام های درست زندگیش ستایش 

می گشتم. عشقی به  تو... نباید به دنبال عشقی به جز تو جاوید خان عشق یعنی

 توی دنیای من وجود ندارد.  توجز 

و گفت: اتفاقا کار درست را تو  از فرنی به طرفم گرفت او خندید و قاشق دیگری "

. بچه عزیز من دنعمر نوح ندارکه ی که به دنبال عشق گشتی. پدر و مادرها ه اکرد

هرچند که تو از  یک روز از النه پرواز کنند. این قانون طبیعت است، هم باید ها

اما من از همان روز اول می دانستم که باالخره یک  ،تمام جوجه ها تنبل تر بودی

 "روز عاشق می شوی و مرد دیگری به غیر از من توی زندگیت سرک می کشد. 
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. اینبار با صدای ندفکر اینکه یک روز او هم توی دنیایم نباشد باز چشمانم سوخت از

 از صمیم قلباما تو تنها کسی که توی این دنیا مرا بلند گریه کردم و گفتم: 

ا شنیدم که گفت: عشق رصدای عمو  "بقیه همه دروغ می گویند.  ،دوست داری

 ست عزیزدردانه. گریه نکن عموجانم،مادر و پدر ها همیشه واقعی ترین عشق دنیا

کسی نمی تواند قلب قوی تو هم می گذرد. من همیشه خیالم راحت بود که  این

حاال  را بشکند، چون تو توی شنیدن ابراز عالقه ی دیگران واقعا ناشنوا بودی، اما

 من تمام سالهای جوانی به نفعت نیست.دقیقا ابراز عالقه ای را شنیده ای که اصال 

، من به عنوان سوم ت کنارت بودم. رفتارهای فربد تمام و کمال مظهر عالقه بودندا

 می کردم اسحسابه خوبی را عشق و عالقه طر ع او رکاتاز تمام ح ،شخص ماجرا

، دلش چه می گذردنفهمیدی که توی  یچوقتنداشت تو هاعتراف اما چون زبان 

عالقه ی  به هم ریخت. تاند و همه چیز بین ماجرای بدهی پیش آم که بعد هم

، چون به نظرت او قبول کنیبشنوی و ستی خواسهراب را هم که به هیچ عنوان ن

کجا  ازکیارش  می دانمن ،خانواده مان بود. حاال از بین تمام این آقایانعضوی از 

بگوید از دوست داشتن تو  ییرسابه این صدایی چطور توانست با و  پیدایش شد
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من باید سال ها روی کیارش تحقیق کنم تا  .که باالخره گوش هایت شنیدند

فهمیدم نمی  " که تو شنیدی باباجانم. بود دسیبلبفهمم فرکانس صدایش چند 

انتخابی به این چرا  : خُب بچه جانبه چه نتیجه ای برسد و او ادامه داد هدمی خوا

سختی می کنی که حاال اول کار ساعت ها اشک بریزی و خودت را به در و دیوار 

من خیلی با کیارش برخورد  شق خاص ترین آدم این دنیا شده ای؟عا بکوبانی؟ چرا

این عشق بیشتر از هر عشق دیگری اشته ام اما از تعریف های تو فهمیده ام که ند

داشت. شاید در آخر کار قلبت هزار پاره شود و به همراه خواهد مصیبت برایت 

 ..اصال به این آدم نرسی.

تا انتهای راه اول کار به این روز افتاده ای چطور می خواهی از حاال و تو که  

 اعصابت به قدریهم  برسی کیارش به ماجرااین  آخر تو اگرحتی به نظر من  ؟رویب

. عزیز من پیدا می کنی نکاوید که احتیاج به جلسات رواوشمی و زخمی خراب 

و  وینت کالفه می شاتبدیل به آدمی می شوی که با کوچکترین بدرفتاری اطرافی

ایی حرف ه ،چون توی این رابطه ی عجیب ی.پرخاشگری می کنتا سر حد مرگ 

این تمام نتیجه ای . را زخمی کرده اندشنیده ای و حرکاتی دیده ای که روحت 
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آتش عشقت خیلی سریع بعد هم  .نصیبت می شوداز این عشق رویایی که  است

نمی ماند. با این اوضاع  باقی به جز اعصاب ویران برایت یچیز و خاموش می شود

 و آدم سختی استواقعا کیارش چطور می توانی از زندگی با عشقت لذت ببری؟ 

روز اول که گفتی او را دوست داری  .دارینتو توان ماندن توی چنین رابطه ای را 

اما  .کنار خودم نگه دارمبه هوای کیارش خیلی خوشحال شدم که می توانم تو را 

دچار این احواالت پیچیده می شوی بیشتر حاال هرچه بیشتر با او پیش می روی و 

به خاطر خودخواهی من که تو را تشویق به ماندن نکند  ،خودم می گویمدائم به 

ه دهمین امروز به قدری ضربه خوربا آدم اشتباهی کرده ام، بالیی بر سرت بیآید. 

 به او ی که ساعت ها اشک ریختن هم درد قلبت را آرام نکرده است. فردا کها

از دیدن کیارش شوی چگونه می خواهی خودت را به حالت قبل بوابسته تر 

  برگردانی؟

 نمی دانستم چه باید بگویم. عمو راست می گفت تحمل کیارش برای یک عمر... "

کار سختی بود. هنوز یک ماه نشده و او با برگشت غرور آفرینش من و اعصابم  واقعا

را له کرده بود. عمو ادامه داد و گفت: تو برایم تعریف کردی که کیارش امروز در 



فالوده زغال اخته                    فصل پانزدهم                                                                                                    

1153 
 
   

اما من و تو دوست فرانسوی اش مثل یک کودک به آرامش رسید. میان دستان 

از برخورد دست دیگران و لمس پر محبت هر دستی ش کیارکه خوب می دانیم 

 وحشت دارد. درست می گویم پرستش؟ این به نظر تو چه معنی دارد؟ 

تا قبل از امروز خیال می  ه باال انداختم و گفتم: نمی دانم...شانه هایم را ناامیدان "

کیارش را جلب کنم. خودش می  اعتماد ،با قدم های کوچککه توانسته ام کردم 

من وحشت ندارد. اما امروز با چشمان  از دستانمن با همه فرق دارم و که گفت 

خودم دیدم که هنوز خیلی راه باقی مانده تا کیارش در میان دستان من هم به 

 .احساس می کندهمان آرامشی برسد که در کنار ژاسمین 

. سرم نشست کنارم و شانه به شانه امعمو کاسه ی فرنی را زمین گذاشت، آمد  " 

جواب درست را بهتر از من خودت پس : خُب گفت او و را به بازویش تکیه دادم

می دانی. کیارش سخت اعتماد می کند و تو باید خیلی قوی باشی تا بتوانی با 

 سازد،با یک نوازش کیارش را آرام کند و ترس ها را از او دور می تنها  کهدختری 

ها این رابطه ات با کیارش اینقدر ارزش دارد که او را از زنی که سال .مبارزه کنی

جدا کنی؟ اگر این دو نفر را از هم است، ه تتمام زوایای روح بیمار کیارش را شناخ
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یارش پر کنی؟ کیارش بیش خودت می توانی جای دخترک را برای ک ،جدا کنی

است، تو توان این را داری که خودت و غرورت را نادیده  خسته و زخمی از حد

سرم ا به قدری درمانده شدم که با این سواله "بگیری و روح او را درمان کنی؟ 

جواب هیچ کدام از سوال هایت را نمی  من ..گفتم: نمی دانم.پایین افتاد و زیرلب 

سرش را به عمو  ". تو به من بگو، من می توانم چنین آدم محکمی باشم؟ دانم

از جوابش می  "؟ ناراحت نمی شوی؟ حقیقت را بگویمو گفت:  سرم تکیه داد

تو چنین قدرتی را  عمو گفت: نه عزیزم "سختی گفتم: بگو لطفا... ترسیدم اما به 

. تو دنبال آدمی می گردی که بعد از من مثل یک کوه نبود مادر و پدرت را نداری

خود تو هم روح سالمی نداری که بتوانی درمان یک نفر دیگر باشی.  .جبران کند

توی بدترین سن شکل  ،تو هم توی زندگی بدترین ضربه را با رفتن مادر و پدرت

گیری روح و روانت خورده ای. پس من در این لحظه به عنوان یک مشاوره با تو 

صحبت می کنم و خیلی قاطع می گویم که تو و کیارش به درد هم نمی خورید 

قلبم هزار پاره شد. مثل اینکه می خواستم با عمو هم مبارزه کنم و  "  عزیزم.

 "م. دهدست ب را از و نمی خواهم او شم می آیدخوکیارش واقعا از گفتم: اما من 
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 خوشت می آید یا دوستش داری؟ اگر فقط از او خوشت می آید از او عمو گفت:

 می کند. ماجرا کمی فرقاما اگر دوستش داری...  ،خیلی زود فراموشش کن که

 بعد جوابم را بده. و درست فکر کن

به فکر کردن نداشتم و گفتم: تا به حال هیچ مردی را به اندازه  یاصال احتیاج " 

و گفت: این جوابت  نفس عمیق و ناامیدانه ای کشیدعمو  "ی او دوست نداشته ام. 

زندگیت را  ،را یادت بماند. چون اگر عالقه ات به کیارش احساسی زود گذر باشد

بدهی. اگر چند وقت بهتر است چند وقت به خودت فرصت تباه می کنی عزیزدلم. 

جلوی تمام  ،برای به دست آوردن اوبتوانی  بایدی، شتست داهنوز او را دو دیگر

به همین راحتی  اجازه بدهم که توانممن نمی چون  بایستی. ی منمخالفت ها

مقابل  ، حتیمی توانی به خاطر کیارشزندگیت را در کنار کیارش خراب کنی. 

 ؟من بایستی

انگشتانم . شقیقه هایم را با بیشتر درد گرفتاینقدر گریه کرده بودم که سرم  " 

تو تمام زندگیم هستی. نمی توانم مقابل  !نمی توانم و به سختی گفتم: نه فشردم

 "در ضمن کیارش هم اصال به من وقتی برای فکر کردن نمی دهد. تو بایستم. 
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ه ی بی اعصاب برای خودت تو مجبوری که از این شهزاد با قاطعیت گفت:عمو 

 بدون فکر نمی توانی با او پیش بروی پرستش. حاال! وقت بخری شهرزاد قصه گو

نده. من امروز کیارش را جدی یا شوخی رد کردم.  جواب مرا احساسی و محترمانه

است. می  منفیاما اگر کیارش هزار بار دیگر از تو خواستگاری کند باز جواب من 

فقط یک دلیل بیاور که در کنار کیارش خوشبخت می  توانی نظر مرا عوض کنی؟

 شوی.

که کیارش کنارم بود  فکر می کردم دست و پایم را گم کردم. فقط به روزهایی " 

قلبم را اسیر کند. مثل اینکه با گرم و با محبت و سعی می کرد با حرف های 

کلیفش با خودش مشخص است. اگر خودم صحبت می کردم و گفتم: کیارش ت

خیلی راحت بر زبان می آورد. اگر هم از من دلزده بشود باز  شته باشددا مدوست

می خیلی راحت مرا از خودش دور می کند. وقتی مهربان است دنیا با او بهشت 

، اما در اوج خشم و عصبانیتش هم باز می داند چگونه مرا کنار خودش نگه شود

او دور شوم. عالقه ی او فوق العاده زیباست. می دانم که کیارش دارد و نگذارد از 

دیگر حتی به شوخی هم حرفی از ازدواج با من نمی زند اما اگر یکبار دیگر چیزی 
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جدیت کم کم ابرهای  "او را سریع رد نکن.  ... خواهش می کنمدر مورد من گفت

لبخندش به خنده تبدیل ما بعد ، ااز صورت عمو کنار رفتند. لبخند کمرنگی زد

چه کسی به تو اجازه داده نترس بچه جان... و گفت:  تکان دادبا تاسف سری  شد.

باالخره بعد از ده  عزیزم، است اینقدر بزرگ بشوی که به ازدواج فکر کنی؟ نترس

با قهر گفتم: عمو من حالم خوب نیست، خواهش  "بار خواستگاری او را می پذیرم. 

قبول، نمی خندم و گفت:  خوردسریع خنده اش را فرو  ". می کنم به من نخند

می جواب بده.  ، خیلی جدیسوالمیکی . حاال به این غمگین زادهسرکار خانم 

 با خودت هم مبارزه کنی؟ به خاطر کیارش توانی

گفتم: ز سرم نبض گرفت و دردش باعث شد شقیقه هایم را دردست بگیرم و با " 

عمو لبخند مهربانی  "ژاسمین است.  فقط نم؟ حریف منچرا باید با خودم مبارزه ک

گفت: نه عزیزم. رقیب تو  ماساژ داد وپیشانیم را دستانم را کنار زد، خودش زد. 

آمدن ژاسمین درست  ، می توانی ازژاسمین نیست. اتفاقا اگر واقعا عاشق هستی

با  چگونه از ژاسمین یاد بگیر که و را فراموش کن زاری و . گریه استفاده کنی

برای آرام کردن روح زخمی بر می آید  شهر کاری که از دست ،آرامش و محبت



فالوده زغال اخته                    فصل پانزدهم                                                                                                    

1158 
 
   

. البته قبل از آن باید به این نتیجه برسی که کیارش را دهمی دانجام  شکیار

از خودت دوست داری. وقتی به این نتیجه رسیدی ناخودآگاه دستانت شفا  بیشتر

 جود خشمگینی را آرام کنی. خیلی راحت هر موبخش می شوند و می توانی 

گفتم:  نوازش دست عمو سردردم را مقطعی درمان می کرد. چشمانم را بستم و "

نمی خواهم... من کیارش را دوست دارم اما نمی خواهم تا آخر عمرم خودم را فدا 

کنم. من هم به آرامش احتیاج دارم. من هم دلم می خواهد یک نفر نگران روح 

من نمی خواهم و نمی توانم خودم را قانع کنم که تا آخر آسیب دیده ام باشد. 

 عمر پرستار یک نفر دیگر باشم. 

من هم برای همین می گویم  عمو گفت: ببین حاال به همان حرف من رسیدیم. "

به یک پرستار دلسوز  از شما هر کدام شما دو نفر اصال به درد هم نمی خورید.

اما یک روز باالخره تو از  ،کنار هم زندگی کنیدمی توانید در البته احتیاج دارید. 

مثل پرستاری کردن خسته می شوی و خودت را به آغوش کسی می اندازی که 

آنروز کیارش هم خیلی سریع به آغوش پرستار دلسوزش  .باشدت و پناه پشتکوه 

ا می گردد. مثل همین حاال که ب ازکه بدون منت دردهایش را تسکین می دهد ب
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ش می کیارهرچند که  .ه استژاسمین رساندبه خودش را  ،تو و دودلیتعلل کمی 

در میان دستان او چند روزی را آرام  همینکهاما  آنها نیافتادهگوید اتفاقی بین 

 کیارش، به نظر من. زنگ خطری است برای تو و خیاالت ازدواجت با کیارش ،گرفته

تو می توانی جای ژاسمین که آیا  بفهماندبه خودش تا ژاسمین را همراهش آورده 

تو زمین تا آسمان با این دختر عاشق پیشه فرق داری. او از ترک  .یا نه را بگیری

کردن کیارش پشیمان شده اما تو هر وقت که کیارش را از دست بدهی خودت را 

با دیگر دوستانت سرگرم می کنی و کامال فراموش می کنی که مرد مهربانی مثل 

 وازشگر تو نشسته است. کیارش منتظر یک دست ن

دلم نمی خواست به این نتایج عذاب آور برسم اما مثل اینکه عمو می خواست  "

آمپول حقایق را با تمام دردناکی اش برایم  شغلش برای بهبود من استفاده کند. از

تجویز کرده بود تا هر چه زودتر حالم خوب شود. از نظر تمام دکتر های دنیا آمپول 

قرص و بدهد تا با  فرصترای بهبود بود و عمو نمی خواست به من راه سریعتری ب

ر این بیماری عذاب آور کرده بود. چاعشق خیلی زود مرا د  بهتر شوم. کپسول

هرقدر گریه می کردم سبک نمی شدم. تمام جراتم را جمع کردم و گفتم: پس 
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 "فکر می کنی بهتر است هرچه زودتر همه چیز بین من و کیارش تمام شود؟ 

 چنین فکری نمی کنم.عمو نفسش را بیرون فوت کرد و گفت: نه عزیزدلم. من 

من می خواهم به تو بفهمانم که باید خودت را درست بشناسی. اتفاقا پیشنهاد می 

 هم درست خودت رااما  ،یکنم برای بدست آوردن کیارش تمام تالشت را بکن

عزیزدل من... بشناس و ببین که می توانی خودت و کیارش را خوشبخت کنی؟ 

این خیال را فراموش کن که کیارش شهزاده ای سوار بر اسب سفید است. اتفاقا 

. بازهم می پرسم، حتیاج داردا عاشق و مهربان سواری بیشتر از تو بهاو خودش 

تر از خودت دوست داشته باشی؟ کیارش کیارش را بیش ،می توانی تا آخر عمر

بهترین همسری است که هر پدری برای دخترش انتظار دارد. او تمام خصوصیات 

 اش روح زخمی نقطه ضعف او، ...خوب دنیا را دارد اما یک نقطه ضعف بزرگ دارد

بهترین  ،به ظاهر واو پرستاری کنی  زخمی است. می توانی تا آخر عمرت از روح

او نهایتا شش ماه زندگی  و زیبایی ظاهر مال و اموال ؟داشته باشی شوهر دنیا را

مکن است توی بدترین شرایط روحی برایت شیرین می کند. بعد از شش ماه م را

 احتیاج داشته باشد.  تریبه نوازش و آرامش بیشاو  ،ات



فالوده زغال اخته                    فصل پانزدهم                                                                                                    

1161 
 
   

دچار تو می توانی خودت را فراموش کنی و او را در آغوش بکشی؟ ممکن است 

بخواهد هر دلت  ،شوی، حالت از همه چیز بهم بخوردببارداری دنیا نوع بدترین 

می توانی  . آنوقتو دائما به توجه همسرت احتیاج داشته باشی لحظه بهانه بگیری

را فراموش کنی و فقط به این فکر کنی که کیارش عذاب آورت ت یو وضع تخود

درش افتاده و دچار تب یا به یاد پدر و ماو  حالش بهم می خورد ،از کثیفی خانه

و به توجه شبانه روزی تو احتیاج دارد. در این شرایط  و لرز های عصبی شده است

 چه کار می کنی؟

دلم می  بودند اما روحم را به درد می آوردند. محض حرف های عمو حقیقت " 

سعی کردم افکارم را متمرکز حرف های عمو کنم. اما درست فکر کنم.  خواست

به کار می  قیطمندرست و را مغزشان که توی این شرایط  آدم ها تمام خالفبر

با اهد می خوفعال فقط صدای قلبم را می شنیدم که فریاد می زد ، من انداختند

فقط  در این لحظه. کنماین مشکالت فکر  بهوقت داشتم که بعدها  .کیارش بماند

اسمین را راهی کشورش کنم و خودم کنار کیارش بمانم. به خودم ژم ستمی خوا

مانعم نمی  شَک و تردیدمی گفتم اگر یکبار دیگر کیارش را داشته باشم دیگر 
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ه خاطر ب مرا دارم، کنارم بمان و می گویم که دوستتبه او شود. رُک و راست 

ایت را خودم ترسه ،ست نوازشگر هیچکس تنها نگذار. خودم نوازشت می کنمد

 دور می کنم تو فقط کنارم بمان. 

در حالیکه  گیرم،تمام این حرف ها توی مغزم تکرار می شدند و باز نتوانستم آرام ب

لبخندی غمگین زد و گفت: به عمو خیره مانده بودم اشک هایم سرازیر شدند. عمو 

م گریه نکن زندگی من... فقط بدون فکر شروع به مبارزه با ژاسمین نکن. او تما

اینهمه راه تا  کیارشرا گذرانده است. حتی برای برگرداندن  عذاب آور این مراحل

عاشقانه از خودت بگذری و  ،اینجا آمده است. تو هم ببین می توانی مثل ژاسمین

تا آن سر دنیا بروی؟ ببین می توانی اینقدر این همه راه برای داشتن کیارش 

خیلی  لحظات سخت،مهربان باشی و رگ خواب کیارش را بلد باشی که توی 

اصال ببین دلت می خواهد چنین کارهای برای کیارش  ؟آرام کنیاو را راحت 

حلقه ی نازنیم را بوسیدم و آنرا از انگشتم  ،به حلقه ام نگاه کردم "انجام بدهی؟ 

عمو گفت:  "بی خیال حلقه ام بشوم.  فعال بایدردم و گفتم: فکر کنم بیرون آو

قمار لعنتی از دست می  این ناامیدانه گفتم: چون به گمانم حلقه ام را توی "چرا؟ 
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من که  دهم. می خواهم آنرا پنهان کنم شاید ژاسمین و بقیه فراموشش کنند

کیارش برایم خریده حلقه ای دارم. ژاسمین خیال می کند این حلقه را چنین 

عمو تعجب کرد و پرسید:  " در نتیجه او کیارش را با حلقه ام می خواهد... است

 "چه چیز باعث شده که این دختر فکر کند کیارش برای تو حلقه خریده است؟ 

و گفتم: کیارش حلقه ام  کف دستم نگه داشتم، با ناامیدی نگاهش کردمحلقه را 

این حلقه  ،می کند کیارش چون عاشق من است خیالو ژاسمین  نمی دهدرا پس 

ی لعنتی را در نمی آورد. اما خبر ندارد که کیارش فقط به خاطر چهارصد میلیون 

عمو اخمی کرد و گفت: شاید  "من حلقه را پس نمی دهد.  نبدهی و اذیت کرد

 حلقه را نگه داشته است...  ،از روی عالقه کیارش واقعا

این چه کسی مو را قطع کرد. عمو بلند شد و گفت: صدای زنگ در خانه حرف ع "

حلقه ام را از کف دستم  "؟ هستییاد ما افتاده است؟ تو منتظر کسی  به وقت شب

دستی به  به ساعت نگاه کردم، یازده شب بود. .توی جیب بزرگ پیراهنم انداختم

 گفتم: نه عزیزم. موهای ژولیده ام کشیدم، آنها را با کالفگی بیشتر به هم ریختم و

حتما  !سی نیستم چه برسد به این وقت شبمن توی روز عادی هم منتظر ک
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. ندیاد دکتر محله افتاده ابه مشکلی برای بچه ی یکی از همسایه ها پیش آمده و 

مهمان ناخوانده تصویر و صدای ، عمو آیفون را جواب داد اما مثل اینکه آیفون "

عمو برای باز کردن در به حیاط رفت. من هم بلند شدم و بالشت  را نشان نمی داد.

با  مثل اینکه حرف های عمو مع کردم. حالم خیلی بهتر شده بود،و پتویم را ج

 م را خاموش کرده بود. قلبآتش  تمام تلخی هایش

کنار پنجره ی بزرگ پذیرایی که رو به حیاط بود ایستادم تا ببینم چه کسی این 

و در را باز کرد.  ه است. عمو برق های حیاط را روشناغ ما آمدوقت شب به سر

بدترین وقت را برای آمدن این مزاحم وقت نشناس  ،خودش از خانه بیرون رفت

بود. امیدوارم بچه های همسایه بیش از اندازه مریض نباشند و عمو انتخاب کرده 

 یحتم کند. نصزود برگردد. من واقعا امشب به عمو احتیاج داشتم تا بیشتر 

خواستم سریع به دنبالش خیلی طول کشید تا باالخره عمو به حیاط برگشت،  

ریش  ،متوسطبا قامتی  مرد جوانیک  که زنگ خانه را زده بروم و ببینم چه کسی

به دنبال عمو  سفید رنگ و شلوار جین آبی روشن یشرت آستین کوتاهتهای بلند، 

اما  ،لباس بپوشم و به سراغ عمو و مهمان بروم خواستم زودتر. وارد حیاط شد
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موهای مشکی با حلقه های مجعد درشت بودم که  عبور نکردههنوز کامل از پنجره 

مرا به یاد شازده  حتی از فاصله ی دور هم ،وقت نشناس مهمان یو ژولیده 

حاال ریش هایی بلند داشت  انداخت... شازده کوچلویی که دو اگزوپری کوچلوی

چون  منبه چشمانم اعتماد ک به شیشه چسبیدم، نمی توانستم بزرگ شده بود. و

ت اینوق و شته باشدبرگ ریخفربد از سفر به کره ی مبه نظرم غیر ممکن بود که 

 شب به خانه ی عموی من بیاید. 

 درک نمی کردم که. محکم به شیشه چسبیدم که بینی ام درد گرفت یقدربه 

که  استخودمان  فربد شک نداشتم که اما ،مبینم یا خواب می ادچار توهم شده 

چند قدم عقب  از شدت تعجب و ناباوری ساعت یازده شب با عمو وارد خانه شد.

دست خودم نبودند. دوستم برگشته بود... بهترین دوستم  حال و هوایم، رفتم

 دویدم و خودم را به حیاط رساندم. برگشته بود. 

توی  ،مان که از سفر دور و دراز برگشته بودهمراه مهمان عمو در خانه را بست، 

اصال متوجه ی حس و . دندش صحبتمشغول حیاط و جلوی در ایستادند و با هم 

حالم نمی شدم. من از فربد ناراحت بودم اما حاال می دویدم تا او را از نزدیک 
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نها رساندم تا باورم شود که فربد را توی بیداری می بینم. فربد آبه  خودم راببینم. 

... و صورتش باریکتر از قبل دیده می شد را بلند کرده بودریش هایش که  بود من

مات  رفیق قدیمی خودم بود که سرش را به سمتم چرخاند و نگاهش !خودش بود

سال از آخرین  خیلی دلم برایش تنگ شده بود. چندماند.  به من خیرهو مبهوت 

این دوری هنوز به شش ماه هم نرسیده بود. پس چرا من  ...دیدارمان می گذشت؟

اینقدر دلتنگ او بودم؟ کیارش درست می گفت که اگر فربد برگردد و من سفته 

هایم را داشته باشم همه چیز را فراموش می کنم و به احتمال زیاد فربد را با 

ی از فربد به یاد نمی گله و شکایت هیچلحظه  آغوشی باز انتخاب می کنم. در این

 فقط دلتنگی بود و بس... آوردم.

مگر  دانشگاه جوان و شاداب نبود.سالن توی  ،شبیه به روز اولدیگر نزدیک  از

رشته های  چند وقت از آخرین دیدارمان گذشته بود که او اینهمه تغییر کرده بود؟

موهایش بیداد می کردند. خط های لعنتی و نامرد گوشه حلقه ی نقره ای در میان 

پررنگ تر شده که تا همین چند وقت قبل آنها را می پرستیدم حاال ی چشمانش 

به قدری بودند. امیدوارم پررنگی این خطوط به خاطر خنده های از ته دل باشند. 
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یاد نامردی  یکجا احتیاج داشتم تا بازهم مرا به ،سهراب هزاراندلتنگش بودم که به 

را به یاد بیاورم.  ی گذشتهزیبا خاطراتهای او بیاندازند و نگذارند با دیدن او فقط 

  ..یک قدم دیگر نزدیک تر رفتم.

اما خدا را شکر می کردم که او هرگز مرا نخواست و دلتنگش بودم بی نهایت 

کیارش عجیب  نچشماهرگز کارمان به ازدواج نرسید. اگر با او ازدواج می کردم 

 ممنون باشم که فربد ازباید  کیارش دنیایم بودند، نرا درست نمی دیدم. چشما

برایم  اوسایشی نرسم باز وجود آمرا نخواست. حتی اگر با کیارش به هیچ نقطه ی 

این تجربه ی زیبا فقط یک  عمر حتی اگر .بودخواهد بهترین تجربه ی زندگیم 

م. می مانعاشق قله های غیر قابل دسترس چشمان کیارش من  باز باشد،هفته 

چقدر بیخود برای داشتن فربد تالش می کردم، شاید بعد از تازه می فهمم که 

چون او  ،نکنمتالش ده سال تمام فربد برای بدست آوردن دل هیچکس دیگری 

 دیگر حاال. به من ثابت کرد که عالقه ی یک طرفه مزخرف ترین کار دنیاست

. ردم چون دیگر توی فکر و مغزم جایی ندابیننمی را  خواب ازدواج با فربد شبها

. شاید اگر جوان می شومخوشحال  بی نهایت ،دوست قدیمی ام از دیدن اما هنوز
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و حتی با این ریش های  می توانست با همین تیشرت سفید به راحتیاو ، تر بودیم

 ،او ایستادم کناررفتم و  .توی دانشگاه هزاران چشم را اسیر خنده هایش کند بلند،

 ؟ ممی توانستم فراموشش کنمن با او بزرگ شده بودم پس چطور 

ثل اینکه توانایی سعی کرد چیزی بگوید، دهانش باز شد اما بی صدا بسته شد. ماو 

شبیه به ی جدید با این قیافه  گرفته بودند. صحبت کردن را از هر دو نفرمان

م دنیا بخندم. اما افیلسوف ها شده بود، دلم می خواست با او شوخی کنم و به تم

 و می گفت: ترشیده جانمغزم فریاد می زد  ال به الیمثل اینکه صدای سهراب از 

ای کاش هیچوقت او نارفیق ترین آدم زندگیت است.  ،از دیدن فربد خوشحال نباش

پدرش برای ما سرمایه گذاری نمی کرد و اینهمه سال در کنار هم وقت نمی 

امان از این  .هدر داده بودیمدر کنار او  ان رام بهترین روزهای زندگیگذراندیم. 

 نشنیدم بگیرم.سهراب که حتی وقتی خودش نبود هم نمی توانستم صدایش را 

او مرا با فربدی تازه و بی رحم آشنا نمی  به اجبار پیش کیارش نمی ماندم واگر 

لرزید.  میرفیق قدیمی ام برای دیدن چشمان مهربان قلبم  هم هنوزکرد، شاید 

چند وقت قبل خیال می کردم اگر او برگردد و مرا از شر کیارش نجات بدهد 
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با پول برگشته  شایدترسیدم،  از بازگشت اوخیلی خوشحال می شوم. اما امشب 

 بد اخالقبرده دار عاشق من  حیف که بدهی ها را تسویه کند و مرا نجات بدهد. تا

 ، اصالو حاال که رقیب محکمی مثل ژاسمین داشتم مبودشده  دل شکسته امو 

 بدهی های کیارش تسویه شوند. ستمی خواندلم 

به  نگاه فربد با لبخندی که چشمانش را تبدیل به یک منحنی مهربان کرده بود 

، مردمک چشمانش می لرزیدند و به سختی آب دهانش را فرو داد. سراپایم افتاد

چشمانش درخشیدند و زیر لب گفت: تو چرا هرروز جوان تر می شوی سبحانی 

 و زیباتر هم جوانتر دیدم توی دانشگاه تو را که یاالن دقیقا حتی از روز اولعزیزم؟ 

اما حاال فقط دلم می خواست می کردم دوستی ام با او تمام شده، خیال  "شده ای. 

زندگی دکمه بازگشت داشت و هنوز صمیمانه با هم دوست بودیم. دیدن چشمان 

تند پلک می زد تا درد می آوردند. به ، قلبم را مهربان او که پر از غبار راه بودند

دلتنگ گذشته  از او بیشترصد برابر اما من  .چشمانش نبینممن دلتنگی را توی 

حسرت روزهای گذشته  برایم همینبازگشت او دستاورد تنها  .ی زیبایمان بودم

عزیزم هم به درد شکست عشقی ام اضافه  انحاال درد از دست دادن دوست بود،
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نفس درست همانطور خیره به هم مانده بودیم و هیچ کدام از ما حتی توانایی شد. 

را شکست و گفت: فربد جان بین ما سکوت  عموصدای  .یمکشیدن را هم نداشت

 داخلبیا برویم  پس ،ی به من و پرستش بزنیحرف های مهممی خواهی گفتی 

ز من گرفت و به عمو گفت: افربد به سختی نگاهش را  "هم صحبت کنیم.  و با

اما واقعا حرف های مهمی برای گفتن به  ...ببخشید که این وقت شب مزاحم شدم

می توانم خواهش کنم همین جا روی صندلی های حیاط رم، شما دو نفر دا

حرف مهمی بین من و فربد باقی نمانده بود. حیف که به نظر من  "  بنشینیم؟ 

نگاهی به  ..از فربد کمکی برای نجات از دست کیارش نمی خواستم.که دیگر من 

چه های سر و وضم انداختم. بلوز و شلوار خواب مردانه و گشاد با آستین ها و پا

بلند، موهای پریشانم که دورتا دورم ریخته بودند، به گمانم از من هیوالیی بیمار 

ه اینقدر هول شده بودم که پا برهنه تا جلوی در دویدای وای... ساخته بودند. 

. مثل می کردمبه عادت گذشته هنوز با دیدن فربد مستانه تا جلوی در پرواز  م.بود

از روزی که برای کیارش شش قرار داد امضا  در حالیکهاینکه چشم به راه او بودم، 

 فکر نمی کردم. کرده بودم دیگر اصال به فربد
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م اا چنین قیافه ای جلوی چشمان فربد ظاهر شده ب اگر قبال بود حتما از اینکه 

که  بین ما نبودبی نهایت شرمنده می شدم. اما حاال دیگر دوستی و عالقه ای 

 مساعدبرای شنیدن حرف هایش به هیچ عنوان الم هم نظرش برایم مهم باشد. ح

حرف  که هرگزاز او دور شوم  به قدری خواستدلم می  نبود. چند قدم عقب رفتم،

من حوصله ی شنیدن هیچ حرفی را ندارم، می  هایش را نشنوم. برگشتم و گفتم:

  شب خوش.خواهم استراحت کنم. 

ماه ها قبل تنهایم گذاشت و با خواستم بروم و فراموش کنم که او چگونه می  "

شم. اما هنوز با و سرافکنده ت کمک به او پشیمانببدجنسی کامل اجازه داد تا با

یک قدم هم نداشته بودم که با یک پرش بازویم را گرفت و گفت: نرو پرستش. 

 بمان، می خواهم با هر دو نفرتان صحبت کنم. 

 صورتشدور بازویم بعد به  انگشتانشاول به  کامل تمادیعبه سختی و با بی ا "

. رنگ شده بود شیریغر شده بود. پوست گندمی اش تقریبا خیلی ال نگاه کردم،

چه . که گونه هایش استخوانی دیده می شوند حس می کردم به قدری الغر شده

بالیی سر خودش آورده بود؟ حاال فقط یک باده در دستانش کم بود تا شبیه 
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اال خیلی برایم و روزگاری رب النوع زمینی من بود و حتماثیل صوفیان شود. ا

دلم می خواست به جای تمام ، حوصله ی ماندن نداشتم اصال غریبه شده بود...

تمام دردها و بی قراری هایم هنوز نارفیقی هایش همین امشب تنهایش بگذارم. 

دیگر را نداشتم. می خواستم تازه ی نشده بودند، امشب حوصله ی یک اتفاق 

سعی کردم خودم م. ه اشاید که فراموش کنم چه روز بدی را سپری کرد ،بخوابم

گفتم: لباسهایم مناسب نیستند. حوصله هم ندارم که  و را بی حوصله نشان بدهم

چون حرفی بین من و تو باقی نمانده  .هایت را بشنومفحر ... دلم نمی خواهدبمانم

اما  داری که نخواهی مرا ببینی،حق صدایش آرام و زمزمه گونه گفت:  ". است

خواهش می کنم فقط چند . یی گردن من از مو باریک تر استامشب هرچه تو بگو

اگر به خاطر من نمی مانی حداقل به خاطر کادوی لحظه به حرف هایم گوش بده. 

، می دانم که تو کادوی ببین باالخره کادوی تولدت را برایت آورده امتولدت بمان. 

او مرا بهتر  " ...ر از هر چیز دیگری توی این دنیا دوست داری عزیزمتولد را بیشت

حالم عوض شد. باورم باریک بلند و  جعبه کادوی دیدن از خودم می شناخت، با

  نمی شد که فربد شکیبای فراموش کار هدیه ی تولد مرا آورده باشد.
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کت و شلوار ذوق  که به خاطر دیدن او با برای روزی !برای روز تولدم تنگ شد دلم

، درست نمی شناختمکیارش را  هنوزآنروز بهترین روز زندگیم بود.  ،زده شده بودم

، خوشتیپ فالوده نپاشمهیچ مرد غریبه ای  دیگر روی کت و شلوارفربد برای اینکه 

آهنگ رویای شبهای بعد از خواندن  سهراب از اینکه فربد به دیدارم آمده بود.

بهزاد سعی می کرد میانجی باشد  تبریک گفت ناراحت شده بود.تولدم را  ،مهتابی

گیج می کرد. دخترها شاد و سرحال  رامن و دخترها با حرف هایش بیشتر اما 

جعبه ی کادو را نزدیک  ...می کردهای مان گوش فلک را کر بودند و صدای خنده 

کردم و  مثل اینکه با خودم صحبت می "ورد و گفت: ببخشید که دیر شد... تر آ

خیلی وقت است که از تولدم گذشته  چون ،احتیاجی ندارم هدیه اتگفتم: به 

همین که فربد اینجا بود و مرا به یاد  ". و اینهمه دیرکرد کار قشنگی نیست است

به هیچ عنوان طاقت جنگیدن گذشته می انداخت به اندازه ی کافی دردناک بود، 

خیلی آرام دستم را گرفت و کادو را کف دستم گذاشت. فربد  نداشتم. با او را

همیشه نیرویی ماورایی داشت که می توانست ذهنم را آرام کند. هیچ وقت نمی 

از حقم دفاع کنم. کمی به جعبه در برابر او درست توانستم با او تند خو باشم و 
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کش مشخص از جعبه ی بلند و باریی توی دستم نگاه کردم و ناخودآگاه گفتم: 

است که برایم شمشیر پالستیکی خریده ای. واقعا فراموش کرده بودی که روز 

و  خندید اما خنده اش رنگ و بوی سابق را نداشت " برایم کادو بخری؟  تولدم

چون من در  ،اگر دلت شمشیر پالستیکی می خواست باید به من می گفتیگفت: 

طمئن باش که اگر کادوی خرید هدیه فوق العاده کند ذهن هستم. در ضمن م

ر می توانم مگ تولد همه را فراموش کنم، کادوی تو یک نفر را فراموش نمی کنم.

س ناخودآگاه ح "کادوی تولد کسی که زندگی و جانم است را فراموش کنم؟ 

همیشگی او را بشنوم. دلم می  گرم و صمیمیکردم دلم نمی خواهد حرف های 

ی عاشقانه ی کیارش باشند. حیف که خواست گوش هایم فقط پر از حرف ها

 کیارش حاال با وجود ژاسمین حتی به من فکر هم نمی کرد...

 یزیر لب گفتم: هرچیزی تاریخ انقضا کنم، برخورد بدون آنکه بخواهم با او تلخی "

خوشحالم نمی  فتن از تو همتازگی ها حتی کادو گر ،فربد شکیبا خودش را دارد

او در بیآورم و به خانه برگردم.  انخواستم دستم را از دستبدون هیچ حرفی  ". کند

گفت: خواهش می کنم نرو.  اما او دستم را با کادوی داخل آن محکم تر گرفت و
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 رومبگذار ب ر کنم؟بی رمق گفتم: لباسهایم را چه کا "باید با هم صحبت کنیم. 

می دهم نگاهت قول  سرش را پایین انداخت و گفت: "آنها را عوض کنم و برگردم. 

 نکنم. خواهش می کنم نرو، فقط همین یکبار بمان و به حرف هایم گوش بده. 

خیلی طول به خاطر تمام تندی ها و بدی های دیگران فقط از او ناراحت بودم.  "

و کشید تا هر دو نفرمان بتوانیم به هم نگاه کنیم. نگاهش به صورتم دوخته شد 

. سرش را پایین انداخت و زیرلب گفت: از را داشتسوزنده ترین حالت ممکن 

هرچند که به اندازه ای دلتنگت  .منمی کنم، قول میده تنگاه دیگرحاال همین 

 هستم که اگر تا آخر عمر نگاهت کنم باز سیر نمی شوم.

 ود،به هم می ریخت. او همیشه همینطور ب بیشتر رف های گرم او اعصابم راح " 

دلم می خواست ن تر می شد تا دیوانه ام کند. هرقدر من بد می شدم او مهربا

 شکه اصال نگاهدر حقم نارفیقی کرده و بگویم که به قدری  بکشمسرش فریاد 

. اما باز به حرمت این همه سال دوستی سکوت کردم. دست اهمیت نداردبرایم 

پر از شعله و خشم و آتش از درون   زدم.کنار دم و انگشتانش را آوردیگرم را باال 

گفتم: فقط چند دقیقه می مانم و به حرف  بود اما در برابر او آرام تر از همیشه
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فربد باز  "هم به احترام اینهمه سال دوستی مان.  ، آنهایت گوش می دهم

خشم از طوری با محبت نگاهم کرد که چند ثانیه نتوانست سر قولش بماند و 

حیف از دوستی مان . ستادموجودم پرکشید و به تمام وام های بانکی دنیا لعنت فر

عمو جلو که نابود شده بود. حیف از جوانی و وقتی که برای هم گذاشته بودیم. 

و با هم صحبت  نشینیمبگفت: بیا فربد جان... بیا هر جا که تو دوست داری  آمد و

 . کنیم

من هم پشت سرشان راه  عمو او را به سمت مبلهای فلزی حیاط هدایت کرد. "

فربد نشست و من و عمو هم  بود. سیدهنگاهم روی کادوی توی دستم ما افتادم،

روبروی او نشستیم. مثل اینکه اصال نمی خواست سر قولش بماند چون هنوز خیره 

به من دوخته بود. عمو گفت: خُب فربد جان سفر چطور بود؟  را و غمگین نگاهش

به سختی  نگاهش را فربد "چه کارها کردی؟ خیلی وقت است که تو را ندیده ام. 

و رو به عمو گفت: خواهش می کنم مرا به خاطر تمام مشکالتی  جدا کرداز من 

من مجبور شدم که به این سفر  که برای شما و پرستش درست کردم ببخشید.

عمو جدی شد و گفت: بله در جریان هستم که به قصد تجارت  "طوالنی بروم. 
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بد سکوت کرد، سرش را پایین انداخت. فر "رفته بودی. نتیجه ای هم گرفته ای؟ 

برایم مهم نبود چه نتیجه ای از  بودم، یک لحظهشده پر از احساسات مختلف 

، لحظه ی دیگر دلم می خواست ه استو یا چه کارهایی انجام داد سفرش گرفته

نگاهش که می کردم دلتنگش می شدم اما عقلم  .بشنوم که دست پر برگشته است

دلم می خواست زودتر حرف هایش را بزند و از خانه ی  انداختمرا که به کار می 

  ما برود.

اگر او از پس بدهی هایش بر می آمد، من امروز به عنوان راننده به دنبال کیارش 

و ژاسمین نمی رفتم. سکوتش حوصله ام سر می برد. دلم می خواست برود و 

 فربد از این سفرکه ی اگفتم: نتیجه تنهای مان بگذارد. خیلی آهسته به عمو 

خیلی وقت است که دیگر صال ربطی به ما ندارد عمو جاوید، چون ا طوالنی گرفته

 او به ما مربوط نمی شود. سود و ضرر

می دانستم منظورش این است که  هسته دستش را روی دستم گذاشت،آعمو  " 

به فربد سرش را پایین انداخت و سکوت کرد. نگاهم نسبت صبر کن و آرام باش. 

: تازگی ها وام با فریاد بگویم اما نمی توانستم زبان باز کنم و او پر از خشم بود
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جدیدی نگرفته ای؟ می توانی از پس زندگیت بربیایی؟ من هنوز از ساعت ده شب 

تا شش صبح بیکار هستم و می توانم یک وام دیگر را هم برایت تسویه کنم دوست 

حتی گاهی اوقات کار به زد و خورد هم ردم توی ذهنم با او دعوا می ک ". عزیزم..

به من فکر می  یاگر فربد فقط کماما در ظاهر ساکت نشسته بودم. می کشید، 

من اصال درگیر کیارش دروغگو نمی شدم. واقعا امشب وقت مناسبی برای  ،کرد

به عمو چشم دوختم تا شاید او این مزاحم را از  نبود. صفتصحبت با فربد روباه 

نمی دانم عمو از توی چشمانم چه چیزی فهمید که گفت:  ون کند اماخانه بیر

 ؛فربد جان فکر کنم بهتر باشد من بروم و برای تو و پرستش هندوانه خنک بیاورم

 کنیم.می بعد باهم صحبت 

باورم نمی شد که چشمانم تا این حد منظورم را اشتباه برسانند. فربد با وحشت  " 

او هم به اندازه ی من ناراحت سرخ شده بودند. یعنی چشمانش  سرش را باال آورد،

با  بود؟ دلیل ناراحتی او چه بود؟ او که در هر صورت این مبارزه را برده بود. فربد

 تردید مرا نگاه می کرد و گفت: آقای دکتر می توانم خواهش کنم زود برگردید؟

عمو ناخودآگاه خنده اش گرفت و گفت: نگران نباش، من زود برمی گردم.  "
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 "پرستش هم قول می دهد تا من بر می گردم ماخذه ات نکند. مگر نه پرستش؟ 

سرم را پایین انداختم و با خودم زمزمه کردم: ماخذه برای چه؟ آدم وقتی کسی 

اشته باشد. من تمام د اوضاعرا ماخذه می کند که هنوز امیدی برای بهتر شدن 

امیدهایم را از دست داده ام و خودم را به جریان این رودخانه ی بی انصاف سپرده 

 .ام

 عمو بلند شد و در حالیکه به طرف ایوان می رفت گفت: من زود بر می گردم.  " 

تازگی ها بدون عمو از  نمی دانم چرا عمو اصرار داشت که از همه پذیرایی کند. 

همه چیز می ترسیدم و بیشتر از تمام طول زندگیم از تنها ماندن بدون او می 

فربد خان به اندازه ی هزاران تُن  ترسیدم. دلم می خواست با تمسخر بگویم:

الزم نیست که ما برایشان هندوانه خنک  از خودشان پذیرایی کرده اند.هندوانه 

جیح دادم که سکوت کنم و حرفی نزنم که ده سال دوستی اما بازهم تر "بیاوریم. 

که عمو وارد خانه شد و در را بست نبه محض ایرا یک جا بشوید و با خودش ببرد. 

فربد هم بلند شد و آمد کنارم نشست. به قدری تند و سریع به طرف آمد که 

من عمو نشست و گفت: پرستش...  با تعجب نگاهش کردم. درست جای ترسیدم و
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نباش. مثل گذشته نگاهم کن و  خیلی اشتباه کردم. پرستش با من سرد و غریبه

رم که تو را از دست بدهم. مرا ببخش... خواهش با من صحبت کن. من طاقت ندا

 می کنم.

خیلی وقت بود که گم شده  پرستش گذشته .توانی برای بخشیدن او را نداشتم "

برای  امروز اصال وقت مناسبیود، امروز تمام غرور و شخصیتم نابود شده ب بود.

مثل یک عبادت دائم آرزو  یت غمگینم!نبود. من امروز بی نها لعنتی بازگشت فربد

کردم که ای کاش سهراب اینجا بود و به جای من جواب فربد را می داد. صدایم 

به قدری آهسته بود که فربد سرش را نزدیک و از اینهمه بغض و گریه گرفته بود 

 بد و تهمت های ناروایتگفتم: چه چیز را ببخشم؟ حرف های را بشنود و آورد تا آن

 یادت رفتهرا ببخشم؟ اینکه مرا با چهارصد میلیون بدهی تنها گذاشتی را ببخشم؟ 

خیلی راحت گفتی برو  ضا کردم،ماشش قرارداد کاری  ،خال هندویت برایوقتی 

 ؟را پرداخت کنی ور می خواهی بدهی هاندارد که چط به من ربطی ،به جهنم

بچه ها آبرویم را  ی را ببخشم فربد شکیبا؟ اینکه جلوی همه کدام کار اشتباه تو

ی پدرت به جای نجات من فرار کردی و پول ها بردی؟ اینکه با پول فروش خانه 
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اینقدر در حقم  ؟مخشبب ی راسنگدلی و بدذاتاینهمه  چگونه ؟را با خودت بردی

 "به واژه بخشش فکر کنم.در مورد تو یک نفر انم بدی کرده ای که اصال نمی تو

و  مظلومیت او بود که اینهمه سال مرا گول زد ژستبازهم سکوت کرد. همین 

 اگر به آب و آتش بزنم. او رای نجاتاید بب مباعث شد که خیلی راحت خیال کن

فقط به این خاطر بود که عشق را  دلم را شاد می کردو  قبال او را دوست داشتم

. می کردویرانم که  بود عشقی ی اما حاال توی مغزم پر از غم و غصهنمی شناختم. 

فربد خواهش می کنم برو و به گفتم: م بلند شدم، خیلی خسته بودم و یاز جا

امروز حالم خوش نیست. می ترسم چیزی بگویم که حتی من زندگیت برس. 

دیگر برای صحبت وقت د. برو و یک ا هم از بین ببرت خوب دوستی مان رخاطرا

 کردن بیا. هرچند که فکر نکنم حرفی بین من و تو باقی مانده باشد.

. دستش را باال اما او هم بلند شد و سر راهم ایستادبرگشتم تا از او دور شوم  "

کدام  برایآورد و آهسته موهایم را از توی صورتم کنار زد و گفت: نمی دانم 

اما تو فقط مرا ببخش. به حرمت اینهمه سال  ،ش کنمخشب ستادرخواشتباهم 

مرا ببخش  نتوانستم از عالقه ام برایت فریاد بزنم وکه عاشقانه دوستت داشتم 
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به خاطر این قلب بیچاره ام که اینهمه سال جای قدمت هایت را عاشقانه  .پرستش

ترس اینکه شرایط بد اقتصادی من ز ا ، مرا ببخش. باور کنمی بویید و می بوسید

تمام عمرم من درد کشیدم و حرفی نزدم. خیلی  ،باعث شود تو خوشبخت نشوی

م که به خاطر شرایط بد مالی پدرم خیلی عذاب کشیده است، از مادرم می شنید

نمی خواستم من هم کاری کنم که تو تمام عمرت از من کینه داشته در نتیجه 

می گویی حرف های بدی . ی برسیپیربه ز عقده و کمبود باشی و در آخر هم پر ا

بگذار. می گویی  تمداو حس یهمین یکبار تمام حرفهایم را به پای عاشق ،به تو زدم

من رفتم تا برای  . اماحق با تو استتو را با چهارصد میلیون بدهی تنها گذاشتم، 

رزویی به ندهم که آو اجازه  رفتم تا با دست پر برگردم ،عشق تو بیشتر تالش کنم

ای من که به غیر از خانه ی پدرم سرمایه ی دیگری نداشتم تا بر .دلت بماند

به همین خاطر مجبور شدم تمام سرمایه  ،خوشبخت کردن تو از آن استفاده کنم

رفتم چون دیگر طاقت را جمع کنم و دست به این کار خطرناک بزنم.  ی پدرم

 هر ،پرستش من ده سال بجنگم. داشتن توبرای  کنم ونداشتم که از صفر شروع 

مُردم و زنده شدم اما دَم نزدم چون می خواستم همه روز و هر لحظه از عشق تو 
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آماده کنم. شنیدن صدای خنده های از ته دل تو دن و شچیز را برای خوشبخت 

... !. عاشقم بودندنوازش می کردموهایم را ، انگشتانش آرام سست شدندپاهایم  "

 ، خیلی آهستهبرای خودم تمام حرف هایش را معنی کنممی خواستم مثل اینکه 

 از کی عاشقم شدی؟ مرا مسخره می کنی؟ عاشقم بودی؟ تو گفتم: 

باور کن راست می گویم. چرا باید چشمانش سرخ شدند و درخشیدند و گفت:  "

مسخره ات کنم؟ مگر دیوانه شده ام که وقتی از دستم ناراحت و عصبانی هستی 

 از وقتی که با هم توی حیاطمسخره ات کنم؟ من همیشه عاشقت بودم پرستش... 

و تو دقیقا پشت سر من می ایستادی و صدای ویولنت  آهنگ می نواختیمدانشگاه 

توی آب نمای پارک ها دسته از . ازوقتی که عاشقت بودم ی کردم گوش هایم را پُر

من با هر قهقهه ات  و خوشحال می خندیدیتو  ،می پاشیدیم بجمعی به هم آ

م. از وقتی که توی سینما خوابت می برد و سرت باششقت نادیگر نمی توانستم ع

مرا از بقیه جایگاه . از وقتی که ، دیوانه ات بودمآهسته روی شانه ی من می افتاد

اصال نمی . ثل یک بت عبادتت می کردمم ،دمبهترین دوستت شجدا کردی و من 

تا به خودم آمدم دیدم تو را از تمام آدم های اطرافم بیشتر دوست  دانم چه شد اما
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حرفهایش زندگیم را  "م. ودارم و هرروز فقط برای دیدن تو از خواب بیدار می ش

 ،این حرفها نحاال وقت گفت ه بود؟کشید. چرا حاال به یاد من افتاد به آتش می

این حرف ها را باید چند ماه قبل می گفت و اجازه نمی داد که چشمان  .نبود

می زد  وقتیخاکستری سبز برادر ناتنی اش مرا جادو کنند. این حرف ها را باید 

 ...دوست داری؟که من روزی دوبار از او می پرسیدم: فربد شکیبا تو مرا 

شاید که از این کابوس بیدار شوم. اما  ،چشمانم را با درد بستم و دوباره باز کردم 

شوخی  گفتم: درمانده ناخودآگاه او به عقب هَل دادم و او هنوز روبرویم ایستاده بود.

مثل اینکه خاصیت  "می کنی فربد؟ می خواهی باز به سادگی من بخندی؟ 

 را یهدیه ی تولد اینبارارتجاعی پیدا کرده بود، چون دوباره به طرفم برگشت و 

چسب هایش  که به زور توی دستم چپانده بود را از میان انگشتانم بیرون کشید،

 ین لحظه به کادویرا با حوصله و دقت باز کرد. چرا جوابم را نمی داد؟ من که در ا

 م که درست می شنوم یاتم، من فقط می خواستم بفهماو احتیاجی نداش تولد

یک آرشه ی ویولن در میان ترمه ای از میان کاغذها او دوباره دچار توهم شده ام. 

پر بود آرشه چوبی روی تنه ی آرشه را جلوی چشمانم گرفت، بیرون آورد.  قدیمی
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نم همانطور که آنرا جلوی چشما از کنده کاری، که مشخص بود قدیمی هستند.

گفت: شوخی نمی کنم پرستش. ببین من این آرشه را از قبل از تولدت  گرفته بود

این آرشه اول برای ساز رباب بوده و توی یکی از عتیقه فروشی ها پیدا کردم. 

به تنه ی آرشه خوب نگاه کن. داستان فرهاد و تیشه به کوه خیلی قدیمی است. 

ین را خریدم تا روز تولدت بگویم زدن او از عشق شیرین را روایت می کند. من ا

زده ام، هرچند  ها و گرفتاری ها بدبختی عشق تو مثل فرهاد تیشه به کوهاز  ...که

ا من یار نبود و بخت بکرده ام. فقط حیف که که نتیجه نگرفته ام اما تالشم را 

یک دنیا بیچارگی روی سرم آوار شد. باید شرکت را جمع می  ،درست روز تولدت

کردم و زیر بار منت کیارش می رفتم. اعصابم خیلی به هم ریخته بود و هرچه فکر 

می کردم اوضاع مالی و اقتصادی ام هیچ تفاوتی با ده سال قبل نداشت. در نتیجه 

 دیه دستم ماند...باز هم نتوانستم از عالقه ام نسبت به تو حرفی بزنم و این ه

مدرک موثقی حتما باید آرشه  فکر می کردم و به حرف های فربد مشکوک بودم " 

چراغ  نور به سمتآن را  ،عجیب او باشد تا تردیدهایم بر طرف شونداز حرف های 

 به جان تصویر مینیاتوی مردی بود که با یک تیشهایوان خانه گرفتم. پایین آرشه 
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را در  فرهاد تراش کرمانشاه، قبال تصاویر کوه اده بودافتبلند و نوک تیز  یکوه

درست شبیه همان  همکوچک و ظریف خ هنر دیده بودم. این کوه یکتابهای تار

کوه به طرف تصویر بسیار  کوه فرهاد تراش بود. سیقلی و تراش خورده یتصاویر 

فوق که خرامان ایستاده بود. این آرشه ی عتیقه نشانه می رفت محوی از یک زن 

العاده ترین اثر هنری بود که تا به حال دیده بودم. نقوش مینیاتوری و ظریف آن 

فقط  که نمی توانستم چشم از آن بردارم، ندبه قدری استادانه کنده کاری شده بود

ی و ه ازیر لب گفتم: تو چنین کادوی با ارزشی را برای ابراز عالقه به من خرید

 ارش بودی آنرا نفروختی؟ توی تمام گرفتاری های مالی که دچ

حس می کردم صورتش را به موهایم چسبانده و بدون آنکه به من نزدیک بشود  "

موهایم را نفس می کشد. صدایش را شنیدم که گفت: می خواستم برای ابراز عالقه 

به تو که با همه فرق داشتی کاری تازه انجام بدهم. نمی خواستم برایت گل و 

به تو ثابت کنم که مثل فرهاد آرام و بی ادعا تیشه به حلقه بخرم. می خواستم 

ریشه ی تمام گرفتاری ها زده ام تا تو را خوشبخت کنم پرستش. اما بخت با من 

اما من در ناباوری غیر قابل  قشنگ بوداین کار فربد فوق العاده  "یار نبود... 
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چنین کار  و نمی توانستم باور کنم که فربد به خاطر من توصیفی گم شده بودم

مگر ممکن بود که فربد مرا دوست داشته باشد؟ من خیال می  .زیبایی کرده باشد

کردم که همیشه دچار عشق یک طرفه نسبت به او هستم اما حاال همین آدم 

باز نقوش را توی نور نگاه  تالش می کردم تا به من ثابت کند که دوستم دارد.

آرشه هم عاشق و از جان گذشته کردم. فرهاد بیچاره حتی روی تنه ی باریک 

. کمرش خم شده بود و تیشه باالی سرش مانده بود... نقش فرهاد می شددیده 

درست برعکس مینیاتورهایی که ژاسمین از خسروی افسانه ای روی گلدان 

فرهاد زیر بار  عاری از هر جاه طلبی و نگاه مغرورانه ای بود. ،شکسته کشیده بود

و حالتی مثل تعظیم در برابر شیرین خرامان داشت. اما سنگینی کوه له شده بود 

سوار بر اسبی زیبا از تمام تصاویر شیرین باال تر کشیده شده  ،خسروی روی گلدان

یش داشت. نمی دانم چرا نقوش قدم هابود و دنیا را از دریچه ی همان گلدان زیر 

سعی کردم دست از مقایسه بردارم اما گلدان را با هم مقایسه می کردم؟  آرشه و

هیچ چیز دست من نبود و بی صدا گفتم: من همیشه فکر می کردم اگر جای 

شیرین افسانه ها بودم محو عشق و مهربانی فرهاد می شدم و خیلی زود خسرو را 
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از یاد می بردم... اما حاال ناخودآگاه هر کاری می کنم نمی توانم مجذوب خسرو 

 ه های فرهاد دل ببازم.نباشم و به تیش

کمی از من فاصله  و به سمت فربد برگشتم. او آرشه را توی مشتم نگه داشتم "

. آرشه را به طرفش در بین موهایم نفس می کشیدتا من یادم بروم که  گرفت

ا برای ابراز واقعا این هدیه ربرای آخرین بار می پرسم، گرفتم و با تردید گفتم: 

  ی؟اعالقه به من خریده 

فقط صدایش را  .محو من شده بود، او همیشه عاشقم بود؟ دروغگوی لعنتی.. "

شنیدم که گفت: حرف هایم را باور کن پرستش، تو عزیزترین آدم زندگی من 

 هستی. باید دنیا را به پایت می ریختم، فقط حیف که همیشه دستم خالی بود. 

این عالقه ی مسخره  دلم می خواست سرش فریاد بزنم و بگویم لعنت به تو و "

باید به این سکوت ات که ده سال مرا سرگردان نگه داشتی. اما بازهم سکوت کردم، 

هدیه و گفتم: این  ادامه می دادیم تا همه چیز بیشتر خراب نشود. اما نتوانستم

من نمی توانم آنرا قبول کرده ای. اما  یقشنگ فوق العادهکار خیلی با ارزش است. 

بین من و تو دیگر چیزی باقی نمانده است. وقت مان تمام شده است، کنم چون... 
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بهتر است از آن در آینده برای ابراز عالقه به کسی که دختر خیابانی و بی بند و 

خواهش می نگاهش پر از بهت و ناباوری شد و گفت:  "بار نباشد استفاده کنی. 

به پای عاشقی و را  را ببخش پرستش. من که گفتم همه چیز محرف هایکنم 

تمام این سالها برای اینکه تو یک لحظه از جلوی دیوانه شده بودم.  حسادتم بگذار،

چشمانم دور نشوی، همه ی شما و پدرم را به دردسر انداختم، مجبورتان کردم 

پس به من حق بده  ،توی شرکت به درد نخور من کار کنید و به هیچ جا نرسید

 کنار تو بوده به جنون برسم... ح که وقتی شنیدم کیارش شب تا صب

ناخودآگاه بادکنک تمام فشارهایی که از صبح تحمل کرده بودم توی مغزم ترکید  "

تو حق نداشتی بدون اینکه بدانی من به خاطر نجات زندگیت و با عصبانیت گفتم: 

دست به چه خطرهایی زدم، در موردم قضاوت کنی. تو حق نداشتی این همه سال 

هیچ کدام از کارهایت را نمی بخشم باشی اما حرفی به من نزنی. من  دوستم داشته

 چطور می توانیفربد شکیبا. هیچ کدام از نارفیقی ها و تهمت هایت را نمی بخشم. 

ی، حاال بیایی و از عشق و عالقه حرف می زدکه دائم مرا پس  بعد از اینهمه سال

گوش نمی دهم، چون دیر  من اصال به حرف های عاشقانه و مسخره ات بزنی؟
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به من هربار که  پس چراراست می گویی در مورد عاشقی اگر  شده است.

خیلی صریح و  یا نه، دوستم داریپرسیدم که ت شک می کردم و می هایرفتار

باعث  ؟ چراینداربقیه ی بچه ها  فرقی با تو پرستش،می دادی نه  جوابواضح 

 ،که به خاطر ترشیدگی و بگویند کنند مرا مسخره مان دوستانتمام شدی سالها 

تو می پرسم  فربد شکیبا بازهم ؟خودم را آویزان تو کرده ام تا با من ازدواج کنی

باقی  برای نجاتاست که  یاین آخرین فرصت مرا دوست داشتی؟همیشه واقعا 

دانم چقدر سرش را پایین انداخت. نمی  "ی... ده ی دوستی مزخرف مان دارمان

گفت: من همیشه دوستت داشته ام پرستش. ببخش که دیر گفتم.  گذشت تا او

 مثل مادرم دچار غم و حسرت زندگی بشوی.  تو هم فقط نمی خواستم که

هرقدر نفس عمیق می کشیدم آرام نمی شدم. تا پنجاه شمردم باز آرام نشدم،  "

 میلیارد هم می شمردم نمی توانستم خشم و بغضم را نسبت به او دهحتی اگر تا 

پس چطور اجازه دادی که  کنترل کنم. با یک دست یقه اش را گرفتم و گفتم: 

من درست آنرا تشخیص می دادم مسخره  که اینهمه سال به خاطر عالقه ای

شوم؟ چرا یکبار نگفتی که دوستم داری؟ چرا فقط یکبار مرا از این سردر گمی ب
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جوابم را نمی داد.  "  دچارش می شدم نجاتم ندادی؟رفتارها و حرفهایت بین که 

اینبار نمی خواست سکوت را بشکند. با حرص یقه اش را رها کردم. دستش را 

حیف از عاشقی فرهاد  ه ی گرانقیمت و زیبا را توی دستش انداختم.آرشگرفتم و 

آنرا به لجن بکشد. حالم از  شکیبا کوه کن که بچه ی بی عرضه ای مثل فربد

ری او به هم می خورد. چطور توانسته بود اینهمه اینهمه بی دست و پایی و حیله گ

به  سال دروغ بگوید و به سادگی من بخندد. از سهراب بابت پنهان کاری هایش

ناراحت نشدم، چون سهراب هیچ وقت شبیه فربد مرا دچار اشتباه و  هیچ عنوان

 تردید نکرده بود. فربد تمام این سالها از من یک احمق ترشیده ساخته بود که هر

لحظه منتظر ابراز عالقه اش چشم به دهان او می دوختم و ثانیه شماری می کردم. 

ای کاش می توانستم او را بکشم و تمام خشم و دیوانگی ام را بر سر او خالی کنم. 

. از این روباه مکار دارداصال شاید همین حاال هم دروغ می گفت که مرا دوست 

 هیچ چیزی بعید نبود. 

دسته ای  حث بی نتیجه را تمام کند، اینبار بدون هیچ خجالتینمی خواست این ب

تر از آن یید و گفت: نمی توانستم... من ترسوآنرا بو ،از موهایم را در دست گرفت
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بودم که بتوانم تو را با اوضاع مالی که هیچوقت درست نمی شد بخواهم. من ترسو 

توی خانه  تو بخواهیاگر تر از آن بودم که مثل سهراب توی هر شوخی بگویم که 

ت قصر بسازم. نمی ایکنارت زندگی می کنم. من می خواستم بر و جاوید،ی عم

خواستم مجبورت کنم در کنار مادر و پدرم زندگی کنی... من اینقدر عاشقت بودم 

فقط  که دلم می خواهدبگویم. یادم رفت از احساسم که یادم رفت باید به تو هم 

. به قدری بیچاره بودم و عطر موهایت را نفس بکشم یکبار اینطوری کنارت بایستم

تمام گل سرهایت را می دزدیدم اما نمی توانستم  ،عطر موهایترای داشتن ب که

. فکر می بمیرمبرایت دهان باز کنم و بگویم یک لحظه کنارم بایست تا از عشق 

 جرات نکنم حتی کنی برای من آسان بود که ده سال هر ثانیه کنارت باشم اما

تمام تالشم را کردم و  ،یکبار لمست کنم و دستت را بگیرم؟ پرستش من ده سال

بعد درست وقتی که دیگر طاقتم برای بدست آوردن تو تمام  ،با مشکالتم جنگیدم

چه کار می باید . تو بگو من ندبدهی های پدرم روی سرمان آوار شد ،شده بود

 "... ت بمانمتا بتوانم برای باقی عمرم کنار بگیرمتو کمک مجبور شدم از کردم؟ 

 برای شنیدنامروز  صدایش را نمی شنیدم. دست خودم نبوداز یک جایی به بعد 
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، بیش بود گذاشتهآدمی مثل فربد که اینهمه وقت مرا منتظر ی حرفهای عاشقانه 

ی . بیشتر از قبل از او ناامید و دلگیر شدم. کدام عاشقاز حد خسته و کالفه بودم

اینقدر بدذات و پلید بود که ده سال معشوقش را مسخره کند؟ با بغض و نفرت 

اگر سهراب یا بهزاد بگویند ! نیاورفربد شکیبا دالیل احمقانه : وگفتم کردمنگاهش 

. اما تو شرکت داشتی، تو به همه کنمکه اوضاع مالی خوبی نداشتند من باورم می 

پدرت را داشتی و می توانستیم به راحتی  یی ما حقوق می دادی. تو خانه ها

 زندگی مان را شروع کنیم. 

می خواستم از دست او فرار کنم تا دیگر حتی یک کلمه از حرف هایش را  "

نشنوم. اما او بازهم مانعم شد و گفت: پرستش تو که خودت شاهد بودی تمام 

توی اوج شرکت با وام و بدهی و بدبختی سرپا شده بود. نمی توانستم درست 

برایم جشن عروسی به راه بیاندازد. بعد هم که هنوز شروع کار به پدرم بگویم که 

یک سال نشده شرکت شروع به ضررهای کالن کرد. به جایی رسیده بودم که برای 

حقوق شما وام می گرفتم. پرستش تو خودت می دانی که من و پدرم از ابتدای 

را برای جمع کردن ضرر و زیان شرکت  شروع کار قرار گذاشته بودیم خانه ی دوم
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. باور کن دروغ نمی گویم. تو و بقیه ی دوستان مان شاهد هستید بگذاریمکنار 

نمی توانستم بی انصاف باشم چون  "که من توی وضعیت بدی گیر افتاده بودم. 

واقعا راست می گفت و شرکت  هنوز به یک سال نرسیده به جای سود، ضررهای 

ا این باعث نمی شد در برابر او ارام شوم و گفتم: قبول، اوضاعت کالن می داد. ام

خراب بود و واقعا نمی توانستی به پدرت بیشتر از این فشار بیاوری. اما برای 

خیلی آرام دسته ی موهایم را از  " .ت هیچ دلیل و منطقی را نمی پذیرمرفتارهای

حاضر بودم هرکاری  .تمرا توی دستانم گرف میان انگشتانش بیرون آوردم و صورتم

از امروز به بعد  گفتم: به سختی .باشمن و شکننده ضعیف لوی چشمان اوم تا جکن

حق نداری به موهای من دست بزنی، مطمئن باش که رد انگشتانت را روی موهایم 

یکبار درست جوابم را فقط  ترین آدم این دنیا هستی...نخورآتش می زنم. تو بدرد 

من دقیقا کی و کدام دفعه به تو گفتم که برای خوشبخت شدن در  بده و بگو

؟ من یبه خاطر من تیشه به ریشه کوه ها بزن باید و کنارت به قصر احتیاج دارم

نفس می کشیدم  بی صدا کنارتداشتم که  تو را به قدری ساده و احمقانه دوست

من به که کردی  . پس چرا فکرتا آسیبی به تو نرسانم و آرامشت را به هم نریزم
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احتیاج  برای خوشبخت شدن در کنار تو و رویایی شرایط اقتصادی فوقالعاده خوب

سهراب از خودت جرات نشان ندادی و به شوخی م؟ چرا یکبار، فقط یکبار مثل دار

دوستم داری و به خاطر داشتن من همین جا توی خانه ی عمو زندگی که  نگفتی

؟ چرا مرا از خودت دور کردی و ما را به این می کنی؟ چرا هربار مسخره ام کردی

اگر اراده  فربد بی لیاقت. دوستت داشتمخیلی حال و روز انداختی؟ من آنروزها 

 . کنمهرجای این دنیا در کنارت زندگی  ، حاضر بودممی کردی

دستانم را از صورتم جدا کرد. او برعکس من که سعی می کردم قوی آهسته  "

گفت: ببخشید... اشتباه  بود و شدهیک دنیا غم توی اجزاء صورتش پذیرای باشم، 

کردم. من خیلی بچه گانه برای خوشبخت کردن تو رویا می بافتم. من اینقدر 

دائم صدای مادرم در عاشقت بودم که دچار جنون و خود کم بینی شده بودم. 

وی گوش مورد کمبود های زندگیش که پدرم نتوانسته بود آنها را جبران کند ت

فقط می خواستم اینقدر خوشبختت کنم که حتی یک ثانیه . من پیچیدهایم می 

تا بتوانم  مجبور بودم که از تو کمک بگیرم پشیمان نشوی. من با من هم از بودن

و خانواده ام را نجات دادی.  نبرای خوشبخت کردنت با دنیا بجنگم. ممنونم که م
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کردی. اگر تو نبودی من از بیچارگی ممنونم که همیشه کنارم بودی و حمایتم 

ت تو را به تمام ا دلم می خواهد برای تشکر از اینهمه مهربانی پرستش. می مردم

هیچ  از این به بعد دیگرقول می دهم که  من... بهترین دوستآرزوهایت برسانم 

عاشقانه نوازشت . از فردا جلوی تمام بچه ها روزی هزار بار تنهایت نگذارم وقت

هرچه زودتر ن فردا برایت خانه می گیرم و تو را با خودم می برم تا می. همی کنم

حاال  ،الگی عاشقانه نگاهت کرده امس . من از بیست و سهکنار هم زندگی کنیم

. بیا با هم و دیگر نمی توانم خویشتن دار باشم سی و سه سالگی هم رد کرده ام

 م. زبرویم یک گوشه ی امن و بی هیاهو زندگی کنیم عزی

گفتم:  بی تفاوت و پر از تمسخر چشمانم را بستم،خیلی دلم را شکسته بود.  "

صحبت حاال چه چیز عوض شده است که اینقدر راحت از عشقت نسبت به من 

 ؟ جزیرهفرهاد کوه کن ده ایگنج قارون پیدا کرده ای؟ برایم قصر خری؟ کنیمی

ت داده ای که ا اقتصادی رده ای؟ لعنتی چه تغییر اساسی به اوضاعک ه ناممب ای

رایم افسانه سرایی ب تده ساله ا از عشق اینقدر راحت امشب به اینجا آمده ای و

در  .ذاشتگرفت و اینبار آنها را روی صورتش گ دستانم راباز هم  " می کنی؟
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و گفت: حاال هم چیزی کمال ناباوری مثل بچه های تنها مانده چشمانش تر شدند 

تمام شده من  اما طاقت است. حاال همه چیز بدتر هم شدهحتی  تغییر نکرده،

است. من بدون تو آواره ترین آدم این دنیا شده ام. اگر بخواهی همین حاال می 

روم و مادر و پدرم را برای خواستگاریت می آورم. تازه حاال می فهمم که اصال الزم 

کنارت اشته باشم تا نم. فقط کافی بود تو را دزندگی کننبود اینهمه سال بدون تو 

ی... هست ثروت دنیا برسم. تو خودت برای من کوه نور و گنج قارونترین قشنگبه 

خدایا فقط همین را کم داشتم که بعد از  "من دیوانه وار عاشقت هستم پرستش. 

خدایا خودت مرا از رویای ازدواجم با فربد همین امشب واقعی شود.  ،اینهمه وقت

جات بده. دائم سعی می کردم از او فاصله بگیرم. ناخودآگاه این زندگی گیج کننده ن

حس می کردم لمس فربد خیانت محسوب می شود. اما نمی فهمیدم خیانت به 

چه کسی... پشت تمام افکارم عکسی از چشمان خاکستری سبز کیارش پهن شده 

گرم  دلداری می دادم و می گفتم که کیارش همین حاال سر به خودم بعدبود. 

مرا فقط فراموش کردن من است، شاید هم هیچوقت به من فکر نمی کرده و 

بازیچه ی خودش کرده بود. اما بازهم نمی توانستم از لمس فربد راضی باشم و 
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به زحمت دستانم را از صورت او برداشتم. یک چشمان کیارش را فراموش کنم. 

ام اعتماد به نفس از دست رفته ابراز عالقه ی فربد تمقدم بلند از او فاصله گرفتم. 

و گفتم: ای کاش  ام را به من باز گردانده بود. بی احساس و سرد نگاهش کردم

فوق العاده بی قصر و شرایط مالی  ،زودتر می فهمیدی که برای خوشبخت بودن

یم با هم از تمام نستیم و می توابود. من و تو هر دو جوان نظیر احتیاج نداشتم

و گفت: هنوز  تشبردامن  طرف به کوچکی دمقاو  ". کنیممان عبور  مشکالت

با هم همین فردا زندگی مان را از دیر نشده پرستش... از فردا شروع می کنیم. 

مثل پلیس های راهنمایی و رانندگی به  دستم را باال بردم وکف  "می سازیم. 

خیلی  برای من وتو اتفاقاجلو نیا... گفتم:  عالمت ایست جلوی صورت او گرفتم و 

خیلی وقت سرجایت بایست و دیگر به من نزدیک نشو.. فربد من دیر شده است، 

کنم. می دانی چرا؟ نمی فکر  هم معمولی مثل یک دوست حتی به تواست که 

 چون تو دیر آمده ای و من...

عمو با یک سینی توی دستش به حیاط برگشت و نتوانستم حرفم را کامل  " 

بد هنوز منتظر بود و نگاهش به دهانم دوخته شده بود. عمو آمد بگویم. اما فر
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گذاشت و در حالیکه دقیق به من وسط حیاط کنارم ایستاد و سینی را روی میز 

 ؟ ایستاده ای توقفمثل پلیس ها با حالت نگاه می کرد گفت: عزیزدردانه چرا 

تکان داد و گفت: بعد نگاهش به فربد افتاد و جاخورد. لبخند زنان سری برایمان  "

؟ چرا وقتی که باید صحبت کنید یا دعوا ای بابا چرا شما جوان ها اینطوری هستید

می کنید و یا گریه و زاری راه می اندازید؟ بیایید بنشینید و کمی هندوانه بخوریم 

 صحبت کنیم. مثل ادم های متمدن و باهم 

فربد هنوز به من خیره مانده بود. سرم را پایین انداختم چون تازگی ها بعد از  "

گفتم: من واقعا دلم نها خجالت می کشیدم و شنیدن ابراز عالقه ی دوستانم از آ

باید استراحت نمی خواهد بیشتر از این بمانم و به حرفهای فربد گوش بدهم. من 

فربد هم دستی  "ه روز مزخرفی بود. امروز چ از یاد ببرم که اینطوری شاید کنم

گفت: حتما باید به پاهایت بیافتم تا بمانی؟  معترضانه به چشمان سرخش کشید و

  پرستش خواهش می کنم نرو، من هنوز حرف هایم را کامل نزده ام.

دلم می خواست او را بکشم و شخصیت قاتل وجودم بی داد می کرد و واقعا  "

می لرزید  ناراحتی او دلخور بودم و  با صدایی که از خودم را خالص کنم. خیلی از
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 البته فربد دیر آمده بود "گفتم: حرفی باقی نمانده است. خیلی دیر آمده ای فربد. 

اصال ربطی به من نداشت. کیارش ، نه به این خاطر که کیارش توی زندگیم بود

عشق . را دوست داشتم او چرا قبالفراموش کرده بودم که  دیر آمده بود چونفربد 

. عشق به فربد وقت معین داشت و حاال این وقت به ستبه وقتش زیبا و عالقه

اتمام رسیده بود. حتی با اینکه می گفت می خواهد از همین فردا مرا با خودش 

بازهم باعث نمی شد که او را بخواهم.  ،ببرد و به تمام رویاهای قدیمی ام برساند

بنشین پرستش جان. من هنوز حرف های فربد فت: بیا صدای عمو را شنیدم که گ

 را نشنیده ام.

نفس عمیقی کشیدم و بدون اینکه نگاهم به فربد بیافتد، خواستم از کنارش رد  " 

تا نگاهش کنم. خواستم خودم را کنار بکشم  انداختشوم اما او خودش را سرراهم 

حظه کنارش ایستادم. اما نشد و شانه ام محکم به شانه اش برخورد کرد، چند ل

 بعد گویم. بگذار حرفهایم را کامل بخم کرد و آرام گفت: با من قهر نباشسرش را 

گفتم:  سری با تاسف برایش تکان دادم و "  مرا از خودت بران.  اگر قانع نشدی

کنار عمو بعد بی تفاوت از او رد شدم و  "است.  حرفی باقی نمانده ودیر شده 
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نرا به عمو ی دستان فربد بود. دلم می خواست آهنوز تو . آرشه ی زیبایمنشستم

. و او را مجبور کنم که چند بیت شعر در وصف فرهاد بخواند جاوید نشان بدهم

دلم می خواست همین حاال با آن آهنگ رویای شبهای مهتابی مان را بنوازم. دلم 

عی آن دست بکشم و ببینم از موی اسب واق روی ه رشته های مویمی خواست ب

نمی توانستم آنرا پس هستند یا نه. اما من این هدیه را پس داده بودم و دیگر 

روی آرشه  چشمم به فرهاد خمیده و بیچاره ی. دلم نمی خواست هربار که بگیرم

 به یاد فربد بی عرضه ی خودم بیافتم. می افتاد، 

مده ای و آ گو این وقت شب برای چه تا اینجابه فربد گفت: بیا پسرم، بیا برو عمو 

 باز چه کمکی از ما برایت بر می آید؟ 

سرجایش نشست و گفت: من  مثل اینکه فربد متوجه ی طعنه ی عمو نشد، "

 هنوز کمک های قبلی شما را جبران نکرده ام. 

فربد سرش را پایین  "عمو گفت: خُب برای ما نگفتی که سفرت پر بار بود یا نه.  "

خودمان به چین بردیم.  اب فروختیم ورا  ه داشتیمبهزاد هر چ انداخت و گفت: من و

ده ام که یکی از دوستان بهزاد توی وارد کرکمی وسایل آرایش  ،فعال برای شروع
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بازار مشتری شان است. در واقع به سفارش او تا چین رفتیم. امیدوارم که بتوانیم 

مان را خوب بفروشیم،  وسایلی که آورده ایم را به قیمت بفروشیم. اگر اجناس

ضرر خواهیم  ...خوب بفروشیم آنها را برابر می شود. اما اگر نتوانیم چندسرمایه مان 

 کرد. 

فربد با تردید به  "د؟ نت درست پیش می روهایعمو گفت: به نظر خودت کار "

عمو گفت: نمی دانم... راستش را بخواهید هنوز هیچ چیز معلوم نیست. اما چون 

 انآرایشی هم همیشه بازار خودش لوازمآشنای بهزاد خرید کرده ایم و با مشاوره ی 

عمو گفت: من هم امیدوارم که همه  " خوبی داشته باشیم.امیدوارم سود  ،دنرا دار

چیز برایت درست پیش برود و شرمنده ی روی پدرت و... پرستش نباشی. می 

کشد و به من هم دانی که او به خاطر راحتی تو و خانواده ات خیلی سختی می 

 اجازه ی کمک نمی دهد.

صدایم را بلند کردم  "اهمیتی ندارم. راستی...  فربدبرای من که زیر لب گفتم:  " 

و ادامه دادم: دوستت بهزاد نفیسی چه کار می کند؟ او هم مثل تو با یک دنیا سود 

برگشته است؟ البته او که احمقی مثل مرا نداشت تا برایش چهارصد میلیون پول 
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ه می هرچگفت: ناراحت و ناامید به من دوخته شد و فربد نگاه  "کنار بگذارد. 

هرقدر دلت می خواهد مرا با چوب خواهی بگو، اصال ناراحت نمی شوم پرستش. 

اما تا وقتی که از بیچارگی هایم خبر و چماق کتک بزن اصال به دل نمی گیرم، 

خواهش می کنم راه خالف نداری حق نداری این قدر سنگدالنه به من طعنه بزنی. 

 ی نرو. ا بنا گذاشتهکه خودت پایه های آنرا  رفاقتی

شرمنده شدم چون واقعا نمی خواستم به او طعنه بزنم. او ادامه داد و رو به عمو  "

من پول جهیزیه ی ماهور و پول ماشین را به بهزاد پس دادم و او هم با گفت: 

او نمی خواست  "همین پولها کمی خرید کرد تا ببینیم که چقدر سود می کند. 

گفتم: به چه حقی پول دیوانه شدم رم. اجازه بدهد که من زبان به دهان بگی

جهیزیه ی ماهور را به بهزاد دادی؟ مگر تو پول جهیزیه ی ماهور را از بهزاد گرفته 

 بودی که حاال به او پس دادی؟ شما دو نفر می خواهید مارا دیوانه کنید؟ شاید

اد را ببینید. تو چه طور می خواهی پول زنخواهد قیافه ی به دلشماهور  دیگر

 هنوز آنها ؟فربد گفت: چرا ماهور نخواهد بهزاد را ببیند "ی؟ دهماهور را پس ب

 . می شدنامزد هستند. پول جهیزیه ی ماهور باالخره باید خرج خانه ی بهزاد 
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باز هم با خودم شمردم تا شاید آرام بشوم، یک...  صبر بده!خدایا خودت به من  "

که هزینه ی  رص گفتم: چه کسی گفتهدو... سه... دیگر نتوانستم بشمارم و با ح

؟ دوست عزیزت اینهمه بشودجهیزیه ی ماهور باالخره باید خرج خانه ی بهزاد 

گشت باید منتظر بازکه ماهور  یواقعا فکر می کن ،ی خبر گذاشتهبرا وقت نامزدش 

 ودم هرچه زودتر برای عذرب دوستت من جایماند؟ بدمی آغرورآفرین چنین 

 تو م. درضمندگردانمی تا دیر نشده نامزدم را بر  وخواهی پیش قدم می شدم 

که پول قرض گرفته ای، پولها را به صاحبان اصلی اش برگردان. الزم  از هر هم

چند ضربه به شانه ام عمو  "بگیرید.  و و بهزاد برای پول دیگران تصمیمنیست ت

 گوید،ربد حرف هایش را کامل ببگذار ف آهسته گفت: آرام باش پرستش جان. زد و

اما من طاقت نیاوردم و گفتم: بدهی سهراب و شیرین را به  "بعد با او دعوا کن. 

کار و کاسبی اش  تویچه کسی پس دادی؟ نگو که آنها را هم به بهزاد داده ای تا 

 شده بود و برای دفاع از خودش گر مین اختالسمجر مثلفربد  ". پیشرفت کند

با تمسخر خندیدم و گفت:  "را از سود فروش اجناسم پس می دهم.  گفت: نه آنها 

فربد خیلی جدی گفت:  "حساب می کنی و پس می دهی؟ هم سود پولشان را 



فالوده زغال اخته                    فصل پانزدهم                                                                                                    

1205 
 
   

 راستی گفت: و زیرزمین نگاه کردبعد به  "پس می دهم.  ان را با سودشپول بله

من و عمو به هم نگاه کردیم و عمو گفت: نه  "سهراب کجاست؟ خانه نیست؟ 

 سهراب خیلی وقت است که با ما زندگی نمی کند. 

گفت: سهراب با شما  روی صندلیش جا به جا شد و تعجباز شدت فربد اینبار  "

زندگی نمی کند؟ پس سهراب کجا زندگی می کند؟ او که به غیر از شما کسی را 

از من دلگیر شد و رفت. اصال او هم من به جای عمو گفتم:  ". ردشهر ندا توی این

 خبری از او نداریم. 

و مبهوت گفت: چرا دلگیر شد؟ او که همیشه به تو چسبیده بود.  تفربد ما "

 تو را تنها بگذارد.  ،رد سهرابامکان ندا

عصبانیتم و ، خشم من هم به زیرزمین که روزی خانه ی سهراب بود نگاه کردم "

دچار سوتفاهم شده واقعا و گفتم: فکر کنم سهراب  را نسبت به فربد فراموش کردم

فربد با  "در کنار هم خوشبخت بشویم.می توانیم بود. خیال می کرد من و او 

دوستت  زیر قول و قرارمان زد و به تو گفت که؟ یعنی هصدایی بلند گفت: یعنی چ

چه قول و قراری با هم داشتید؟ گاه کردم و گفتم: اینبار من با تعجب به او ن "دارد؟ 
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بازهم سکوت کرد، طاقت نیاورد که به  "  ی که او دوستم دارد؟ چطور فهمید تو

نسیم خنک شبهای تابستانی می وزید و  هم نگاه کنیم و سرش را پایین انداخت.

حلقه های درشت موهایش را جابه جا می کرد. نسیم عطر تلخ مخصوص او را در 

سکوتش  ...آورد. قبال عاشق این عطر او بودممی من  ود می پیچید و به طرفخ

. را بشکندنمی خواست سکوتش فربد ، صبر فایده ای نداشت و طوالنی تر شد

گفتم: حرف بزن فربد. از کی فهمیدی که سهراب مرا  صله و طاقتم تمام شد ووح

 دوست دارد؟ 

هنوز سرش پایین بود و با صدایی که به سختی شنیده می شد گفت: از وقتی  "

که با او آشنا شدم خیلی راحت فهمیدم که دوستت دارد... حتی یک روز با هم به 

که امشب از شدت تعجب روی  کن خدایا خودت کمکم "خاطر تو دعوایمان شد. 

گفتم: تو و سهراب... به  سرم شاخ در نیاورم. مثل برق گرفته ها خشکم زده بود و

سکوت های طوالنی او دیوانه ام می کردند.  "؟ چرا؟ یددکر دعوابا هم خاطر من 

 سکوت امشب اینجا چه خبر شده بود؟ دیگر نمی خواست حرفی بزند. مثل اینکه

رفتم کنارش نشستم و گفتم: به من  ،که بلند شدم پیدا کرد ادامهقدری  به فربد
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؟ کردید بزن فربد. چرا تو و سهراب به خاطر من با هم دعوانگاه کن و درست حرف 

 می شدم. نگران دیدن صورت غمگین او از هنوز هم سرش را باال آورد... ای وای "

، یکی از روزگاری نه چندان دوربود که رفیقی  به خاطرفقط  اینبار نگرانیماما 

نش بی صدا بسته لباندهانش را باز کرد تا چیزی بگوید اما  یکبار دیگر .بودعزیزانم 

و دیگر  . چشمانش از شدت غم و ناراحتی به طرف پایین کشیده شده بودندندشد

چون حرف آمد و بریده بریده گفت:  بهباالخره . مثل گذشته حالت خنده نداشتند

ا سر حد یکدیگر را ت .یمکه هردو باهم عاشقت شده ا یمباور کن یمنمی خواست

 شصدای ". یمهستعاشقت بی نهایت هر دو و تازه فهمیدیم که  یممرگ کتک زد

می شد. ده انتوی سرم می پیچید و بعد با ضربه های بلند به دیواره های مغزم کوب

پس راست می گفت که  عاشق من بود؟ هم گیج و گنگ رو به فربد گفتم: سهراب

  دوستم دارد...

کرد که دلم می خواست با چند کشیده ی محکم او می به قدری سکوت  فربد "

فقط چند بار سرش را به عالمت تایید تکان داد. بعد دوباره  را به حرف بیاورم.

این احمق ها می خواستند مرا دیوانه کنند. خنده ام سرش را پایین انداخت. 
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 جالب نیست که تمام این شهر عاشق من بودند اما خودمبه عمو گفتم:  گرفت و رو

درست شنیدم فربد؟ اینهمه وقت  عمو به فربد نگاه کرد و گفت: " خبر نداشتم؟

فربد به سختی گفت: چاره ای  " عاشق پرستش بودی اما سکوت می کردی؟

از سرمایه ی پدر و مادرم مراقبت می  نداشتم من شرایط ازدواج را نداشتم. باید

اسف تکان دادم و دوباره سری با ت ". کردم اما کار و شرکتم هیچ وقت جان نگرفت

سرمایه ی پدر و مادرت درست مراقبت کرده حاال از  امیدوارم کهرو به فربد گفتم: 

پول  برای باشی، چون در نبود تو خیلی اذیت شدند. تو که تنهایشان گذاشتی و

چاره فربد گفت:  " نابود شدندوردن تا آن سر دنیا رفتی، آنها از شدت نگرانی آدر

مادر و پدرم را تنها گذاشتم تا با  ماندن خسته شده ام.از بدون تو  ای نداشتم،

 . دست پر برگردم

 " ؟چه بالیی سر جوانان این شهر آمده است روزعمو گفت: ماجرا جالب شد. ام "

 ،به شانه اش کوباندم فربد سرش را پایین انداخته بود. با کف دستم چند ضربه

برای چند وقت قبل است؟  تو و سهراب  ی بیناین دعواوقتی نگاهم کرد گفتم: 

التحصیل شده  بیرون آمد و گفت: وقتی که من فارغاز گلویش  به سختی صدا "
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ها بگذارم. یک روز در میان درددل هایم با سهراب بودم و دلم نمی خواست تو را تن

ای به محض اینکه موقعیتم درست شود حتما بر گفتممی  به او ناخودآگاه

باید از روی جنازه عصبی شد و گفت که  او اما ،تو اقدام می کنمخواستگاری از 

 ،گفت که خیلی قبل تر از منسهراب می با تو ازدواج کنم.  اش بگذرم و بعد

کنارش  ،در واقع از روز اولی که توی کالس طراحی لعنتی .بودده شعاشقت 

مان به کارشد و  اندعوایم همبا بعد نشستی و دلداریش دادی عاشقت شده بود. 

به خاطر نان و نمکی که با هم اما باالخره با هم قرار گذاشتیم  .کتک کاری کشید

 ، سکوت کنیم.شود رو به راهتا وقتی که اوضاع مالی مان  نفرمان هر دوخورده ایم، 

برای خواستگاری از  د،رسب قرار شد اولین کسی که بتواند به شرایط مالی ایده آل

توی تمام این سالها هر دو نفرشان مرا دوست داشتند اما  "تو قدم جلو بگذارد. 

کدام یک از  گفتم:و سکوت کردند. مات و مبهوت به یک نقطه خیره ماندم 

؟ بهزاد هم می دانست؟ دخترها ندبا خبر بود قرار مسخره ی شمااز این  دوستانمان

زهای فربد خیلی آرام گفت: فقط بهزاد می دانست چون محرم تمام را "چطور؟ 

و  لبخندی پر از تمسخر زدم .تقریبا فاصله ای با جنون نداشتم  "من بهزاد است. 
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واقعا تو و سهراب اینقدر اعتماد به نفس تان باال بود که خیال می کردید گفتم: 

هروقت اراده کنید و حرفی بزنید من ذوق زده می شوم و سر و سینه زنان یکی از 

ای هر دو نفرتان متاسفم. در اولین فرصت باید می کنم؟ بر را انتخاب شما دو نفر

چندین حداقل از شما دو نفر راستگو تر است و  خیلی او تشکر کنم چون بهزاداز 

تالش کرد تا به من در مورد احساسات مسخره ی شما دو نفر توضیح بدهد.  یبار

 او تمام صورتم را نگاه کرد و گفت: سهراب را قبول نکردی؟ چرا؟  "

با تنفر  لبخندماینبار . م که با مشت و لگد به جانش نیافتمسعی می کردخیلی  "

قبول می سهراب را چرا باید   باید قبول می کردم؟گرفت و گفتم:  بیشتری جان

 کردم؟ 

دیگر را می شناختیم هم من و سهراب خوبد و گفت: بی نهایت ناراحت بوفربد  "

ازدواج فقط اپاک نیست و قصدمان و می دانستیم که نگاه هیچ کدام از ما به تو ن

سوالم حاال من همیشه می ترسیدم که تنها انتخاب تو سهراب باشد. اما . استبا تو 

سری با تاسف تکان دادم و  "را انتخاب نکردی؟ چرا سهراب  را درست جواب بده،

سهراب اینهمه سال مرا مجبور کرد که خیال کنم مثل یک برادر در کنارم  گفتم:
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نزدیک تر و مهربان به او از برادر هم که مانده است، کدام دختر عاقلی با پسری 

ازدواج می کند؟ سهراب به قدری به قول و قرارش با تو پایبند بود که  تر است

من او را شده و  به یکی از اعضای خانواده امبه مرور برای من تبدیل  نفهمید

شما دیوانه ها  .ده ام دوست دارممثل یکی از اعضای خانوا اماعاشقانه هرچند 

 به خیال خودتان اینهمه سال نقش های مزخرفتان را به این خوبی بازی کردید تا

به زحمت خنده ی عصبیم را کنترل کردم. فربد خیره به  " ؟مرا خوشبخت کنید

سکوت... سکوت... سکوت او باعث شد که با حرص دندان هایم را  ومن مانده بود 

گفتم: حاال آمده ای و این حرف ها را به من با صدایی لرزان و بفشارم روی هم 

می گویی که چه کار کنم؟ راز خودت و سهراب را برمال کردی که به چه نتیجه 

می خیلی معذب شده بود و به سختی گفت: آمده ام تا جبران کنم.  "ای برسی؟ 

را  و حرف هایمتنها بیایم خواستم با پدر و مادرم بیایم، اما ترجیح دادم امشب 

راستش را بخواهی من . بیاورمبه اینجا در یک فرصت مناسب آنها را  بعدبزنم، 

تا همین امشب تو را از اقای دکتر خواستگاری کنم  ...آمده امامشب آمده ام... من 

بابت تمام این سالها و گرفتاری هایی که  بمانیم.دور از هم نگذارم از این به بعد و 
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معذرت می خواهم. بیا گذشته را فراموش کنیم و با هم زندگی  تو را دچارش کردم

 بسازیم. آقای دکتر خواستگاری مرا قبول می کنید؟  درست مان را

روز جهانی خواستگاری امروز  ...!گفت: خواستگاریلبخند کم رنگی زد و عمو  "

از فربد جان امیدوارم که از من ناراحت نشوی، اما  ؟بدون گل و شیرینی است

می دانم  ، متاسفانهمهستخبر باآنجایی که من از تمام نا گفته های قلب پرستش 

کمی  فقط پرستش... نه گفت: خندید و فربد " که نظرش نسبت به تو منفی است.

بدهم، من کارهای ازدواج مان را سر و سامان  که آن هم تا از من دلخور است

قابل احترام  دیگر برایم شتم ودل دا هیک دنیا کینه از او ب "می شود.  برطرف

خیلی سرد گفتم: فربد یادت رفته است که همیشه می گفتی من و تو   نبود.

همدیگر را حیف می کنیم؟ هروقت که برایت از خوابهای مسخره ی ازدواجمان 

ما کامل و ناب نیستیم، پس از تعریف می کردم خیلی راحت می گفتی هیچکدام 

الماس استخراج  نازدواج کنیم که از کربن وجود ماچرا صبر نکنیم تا با کسی 

کامل و ناب شده  اینقدر ناگهانی به این نتیجه رسیده ای که منحاال چرا کند؟ 

م. هستاالیق و غیر قابل دوست داشتن ناتفاقا من تازگی ها خیلی بیشتر از قبل ام؟ 
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فس عمیقی فربد ن "  ؟ از من درخواست ازدواج کنیخیال کردی می توانی که  چرا

م. تازه وقتی از هم دور شدیم فهمیدم تو راست می ه اکشید و گفت: دلتنگت شد

همیشه خیال می کردم گفتی که باید ده سال قبل با هم ازدواج می کردیم. من 

یطی کنارم می مانی اما با این مشکالت اخیر وقتی که کامال از من تو در هر شرا

سری با تاسف برایش تکان  "ترسیدم که تو را برای همیشه از دست بدهم.  ،بریدی

ای، همه چیز بین من و تو تمام شده است. حدس زده درست  دقیقا دادم و گفتم:

چون تو  ،امشب فکر نخواهم کردها و چرندیات  من حتی یک لحظه هم به حرف

. ه استمام شدتهم ، دوستی مان خیلی وقت قبل خودت را از چشم من انداختی

فربد سریع و بدون فکر گفت: شوخی می کنی؟ من که اینهمه برایت همه چیز  "

دستم را گرفت و آرشه  "را توضیح دادم پس چرا باز هم حرف خودت را می زنی؟ 

ی گران قیمت را دوباره کف دستم گذاشت و گفت: خواهش می کنم به حرف 

دارم، خیلی بیشتر از سهراب  هایم خوب فکر کن و بعد تصمیم بگیر. من دوستت

و هر مرد دیگری که اطرافت پرسه می زنند و فکرت را به خودشان مشغول می 

اینبار واقعا دلم نمی خواست آرشه را پس بدهم. نه به این خاطر که فربد  "کنند. 



فالوده زغال اخته                    فصل پانزدهم                                                                                                    

1214 
 
   

را دوست داشتم بلکه آرشه زیباترین هدیه ی زندگیم شده بود. حیف که فربد را 

هتر است چند وقتی این هدیه را پیش خودم نگه دارم و بعد نمی خواستم، پس ب

 رو به عمو و که سکوت مرا دید، دست از تکاپو برنداشت فربدآنرا به او پس بدهم. 

آقای دکتر شما بگویید من چه کار کنم که پرستش مرا ببخشد؟ شما کمکم : گفت

  کنید.

مورد به تو کمک من نمی توانم در این عمو دستی به صورتش کشید و گفت:  "

کنم بچه جان. پرستش خودش تصمیم گیرنده است. فعال که این بدهی چهارصد 

کرده که نمی تواند در مورد  عجیب میلیونی به قدری او را درگیر اوضاع و شرایط

بگیرد. پس خواهش می کنم فعال به او فشار نیاور تا  تصمیم هیچ مردی درست

مثل همیشه در مورد من  عمو " .دببینیم ماجرای بدهی چطوری پیش می رو

  .درست وقتی که من توانم برای مبارزه تمام شده بود به دادم رسیدجدی بود و 

من هرچه زودتر بدهی را تسویه می د و گفت: فربد به سختی آب دهانش را فرو دا

هنوز وسایلی که از چین آورده کنم و پرستش را از اینهمه فشار نجات می دهم. 

کیارش ای بردیگر چند ماه  ه تاریخمی توانم یک چک بعال فاما  ،ه امام را نفروخت
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عمو خیلی جدی بلند شد و در حالیکه  "و سفته های پرستش را پس بگیرم.  ببرم

یک قدم به فربد نزدیک می شد خیلی محکم گفت: هرکاری که می توانی بکن تا 

ادعا کند د نمی توانی آدمهیچ فربد دختر من از این بدهی لعنتی نجات پیدا کند. 

کسی را واقعا و از صمیم قلب دوست داشته باشند و بعد او را به خاطر منافع که 

این حرف من یعنی که تو هیچ وقت عاشق . خودشان اینهمه به دردسر بیاندازند

من خودم استاد تمام عاشقان دنیا هستم پسرجان. نبوده ای و نیستی.  پرستش

اصال نمی تواند بی رحمانه قلب معشوقش را ی واقعیک عاشق خوب می دانم که 

او را توی چاه بیاندازد و به بشکند و اینهمه سال او را سر بدواند، در آخر هم 

جان. بهتر بچه . تو فقط ادعای عاشقی داری ساختن آینده ای روشن فکر کند

 است با این ادعا وقت من و دخترم را هدر ندهی. 

د و آهسته گفت: ثابت می کنم که دروغ نمی فربد به سختی از جایش بلند ش "

من هم بلند شدم و کنار عمو ایستادم،  "گویم و دیوانه وار پرستش را دوست دارم. 

، را فراری می دادماز این عموی جدید که تمام خواستگاران جدی و نمایشی چون 

اینبار در کمال خونسردی و منطق فربد را از سرمان باز  بی نهایت راضی بودم.



فالوده زغال اخته                    فصل پانزدهم                                                                                                    

1216 
 
   

اخم هایش را در هم کشید و گفت: برای اولین بار در مورد دوستانم عمو کرده بود. 

سهراب  ،تو تمام تالشت را برای دل خودت بکن. دختر من به غیر از کیارش سرمد

دم های مناسبی آخودمان را هم به عنوان خواستگار دارد. فکر نکنم از بین چنین 

آدم بی فکر و بی خیالی مثل تو را بدهم.  دلم بخواهد به دخترم اجازه ی ازدواج با

و چون تو ثابت کرده ای که توی مشکالتت از دختر من سوء استفاده می کنی 

رنگ از رخسار فربد پرید و مثل  "دهی. خودت و خانواده ات را نجات می  اول

کیارش از پرستش خواستگاری  : اینکه رو به من با خودش صحبت می کرد و گفت

 آدم ها را اینقدر " قبول کرده ای پرستش؟ هم ؟ تومی گویید جدیکرده است؟ 

ساده می بخشیدم که به محض دیدن رنگ و روی پریده ی فربد دلم سوخت و 

 ...نهخواستم چیزی بگویم و او را از نگرانی در بیاورم که عمو قبل از من گفت: 

نکنم که کیارش را من قبول نکردم چون به درد بچه ی من نمی خورد. اما خیال 

بتوانم به همین راحتی سهراب را هم رد کنم. اگر او هم شهامت داشته باشد و به 

خواستگاری پرستش بیاید حتما او را می پذیرم. خیال نکنم پرستش هم روی 

با تعجب به عمو نگاه کردم اما او به طرفم برگشت و   "حرف من حرفی بزند. 
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سعی کردم توی . ش دلیلی داشتهای این حرف برایچشمکی آرام به من زد. پس 

 کار او دخالت نکنم.

گفت: من همین فردا پرستش را از دست کیارش نجات می دهم، دیگر اجازه  فربد

نمی دهم کیارش به خودش اجازه ی خواستگاری از پرستش را بدهد. من به همه 

بعد همانطور که ناگهانی آمده  "ثابت می کنم که واقعا پرستش را دوست دارم. 

نمی د، به طرف در رفت و در حالیکه هنوز با ما صحبت می کرد گفت: اجازه بو

نگرانش شدم و آهسته به عمو  "به همین راحتی از دستم برود. پرستش که دهم 

 گفتم: چرا اینقدر بهم ریخت؟ بالیی سرخودش یا کیارش نیاورد؟

م یگفت: تازه شانس آوردیم که گفتم سهراب را انتخاب می کن کنار گوشمعمو  " 

مجبور  در غیر اینصورت همین امشب برای کشتن کیارش بیچاره آماده می شد.

شدم به او در مورد خواستگاری کیارش اغراق کنم وگرنه دست از سرت بر نمی 

بازهم  فربد جلوی در خانه ایستاد و گفت: "داشت و به یاد بدهی اش نمی افتاد. 

این حرفش مثل  "بر می گردم. اینبار حتما نظرتان را جلب می کنم آقای دکتر. 

از او بخواهم که دست از سرم دنبالش رفتم و خواستم  به یک بشارت ترسناک بود.
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خواستم به او بگویم که مطمئن باشد کیارش مرا دوست ندارد و کینه ای . بردارد

سریع در را باز کرد و  مانی سرخ نگاهم کرد،از کیارش به دل نگیرد. اما او با چش

 باید به او می گفتم که رفت. تا جلوی در دنبال او دویدم و توی کوچه پریدم.

دلم نمی خواست فربد از کیارش ناراحت  .کیارش خودش عاشق یک نفر دیگر است

باشد و باز بالیی سر کیارش بیاورد. کیارش به اندازه ی کافی از فربد و خانواده 

حیف که اما  برسد. اواز من هم آسیبی به که روا نبود  ، پسش آسیب دیده بودا

چند گام  سریع گام بر می داشت و خیلی زود توی تاریکی کوچه ناپدید شد. فربد

تازه فهمیدم  و پشت سرش تا نیمه های کوچه دویدم. بعد کف پاهایم درد گرفتند

پابرهنه دویده ام. دلشوره به جانم افتاد، ای کاش اصال از خواستگاری کیارش 

عمو هم به دنبالم آمد کیارش که از من خواستگاری نکرده بود... حرفی نمی زدیم. 

بیا تو تا خودت  .تو که کفش و دمپایی پایت نیست ؟و گفت: کجا رفتی پرستش

به رد عبور فربد نگاه کردم و گفتم: می ترسم باز با نگرانی  "را زخمی نکرده ای. 

فربد، کیارش را اذیت کند. می ترسم دعوایشان بشود. باید به فربد راستش را می 

 .و از من خواستگاری نکرده است گفتیم که کیارش اصال مرا دوست ندارد
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ا بگذار فربد کمی بترسد و به خودش بیاید. باالخره اول باید بدهی رعمو گفت:  " 

استگاری کردن از تو فکر کند. بگذار بداند که حق ندارد وتسویه کند و بعد به خ

با این سر و وضع  داخل، بیا زودتر از تو برای منافع شخصی اش سواستفاده کند.

بداخالق شده ای، خیلی  امروزبا تعجب گفتم: عمو جاوید  "وسط کوچه نایست. 

را گرفت و  عمو دستم "نمیآیم.  داخلاصال  حاال که اینطوری رفتار می کنی من

به بیرون نگاه کرد و که کمی باز مانده بود به داخل خانه کشید. از الی در مرا 

دعا توی آهسته گفت: پرستش تو تازگی ها طلسم و مهره ی مار خریده ای؟ 

 چه خبر شده است که تمام پسران این شهر از در وقبرستان خاک کرده ای؟ 

آنطرف کوچه پارک شده  کیارشبین ماشین ببیا  ویزان شده اند؟دیوار خانه ی ما آ

فربد آمد هم این وقتی یا من توهم زده ام.  و خودش هم توی ماشین نشسته است

سرنشینان آن با دیدن من سرشان را پایین  اما ماشین جلوی در پارک بود

 ند.انداخت

را از زیر گلوی عمو رد کردم و از میان باریکه ی در به بیرون نگاه کردم.  صورتم "

نابود شده  آقای صفایی توی تصادفکیارش روی صندلی عقب ماشین خودش که 
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ن با گوشی اش سر و کله زدمشغول بود، کمی دورتر از خانه ی ما نشسته بود. 

کابوسی است  قعا بدترینوا. ترسیدم و آرام در را بستم. وحشت زده گفتم: این بود

عمو شانه هایش را باال  "؟ می آیندچرا همه با هم  ...من دچارش شده امکه 

را باید کیارش و فربد امشب باهم بر سرمان نازل انداخت و گفت: نمی دانم چ

ترشیده ی خودم باقی می مانی. اما امروز خیالم راحت بود که تو  امروزتا به  شوند.

ه شد نگران آینده ات ،نده اای خواستگاری به سراغمان آمدبا این جمعیتی که بر

از کدام جمعیت صحبت می کنی عمو؟ کیارش که آرام خندیدم و گفتم:  "م. ا

فقط می خواست کمک مان کند، فربد دیوانه هم که برای پس ندادن بدهی اش 

ادای خواستگارها را در می آورد. مگر ندیدی تا حرف از پول شد چقدر راحت فرار 

ی. اگر بودی و بروز نمی دادکرد؟ اما جاوید خان تو هم پدر سخت گیری 

توی این دوره و زمانه روز واقعی بودند تو همه را با هم فراری دادی. خواستگاران ام

 و بدون نظرسنجی از من، سریع ین قدرا ، لطفاخواستگار سخت بدست می آید

گفت: کدام را قبول می آرشه را از دستم گرفت و عمو خندید و  "آنها را رد نکن. 

ردم؟ یا فربد را با کردم؟ کیارش را با این کارهای عجیب و غریبش قبول می ک
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فرار چهارصد میلیونی اش روی سرم می گذاشتم؟ سهراب بچه ی مورد عالقه ی 

آرشه را با دقت توی نور دقیق نگاه می کرد.  "فراری داده ای. خودت مرا هم که 

هیچکس  ،به شانه اش زدم و گفتم: مثل اینکه تا به سهراب جواب مثبت ندهم

با شیطنت خندید  "نمی کنی. درست می گویم؟ دیگری را به عنوان دامادت قبول 

است. تا به حال چه بدی  قابل قبول تر از این دو نفرو گفت: به نظر من سهراب 

یک روز به حرف من میرسی که خیلی دیر پرستش از سهراب به تو رسیده است؟ 

یک زندگی آرام و بی  با وبرایت هدیه می آورد را ی واقع شده است. سهراب عشق

 .آینده ات را می سازددغدغه، 

من زندگی آرام و بی دغدغه نمی خواهم من دست به سینه ایستادم و گفتم:  " 

خبری از سهراب افسانه ای تو نیست  که فعالهیجان هستم. درضمن  تنوع و عاشق

عموی عزیزدردانه، پس بهتر است این خواستگاران مرا بدون بررسی دقیق رد 

 نکنی.

بی خیال آرشه شد، دوباره کمی در را باز کرد و یواشکی به بیرون نگاه کرد.  " 

رها کرد و رو به من گفت: اگر بگویم من از سهراب خبر دارم و  باز در را نیمهبعد 
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این خواستگاران پوشالی را رها  ،ی دانم که منتظر یک اشاره ی تو نشسته استم

 درستتا تو تصمیم  است نرفته جایی می کنی؟ سهراب فقط چمدانش را بسته اما

شعر استاد مشیری  بگیری. او در عاشقی برای من معنای واقعی این قطعی ات راو 

 حذر از عشق؟ ندانم   سفر از پیش تو؟ هرگز نتوانم. است که می گوید: 

موشکفانه نگاهش کردم. حاال  "پشیمان نمی شوی.  ،سهراب را قبول کن پرستش

بود. گفتم:  سرگردان آرشه ی توی دستشنگاهش بین باریکه باز مانده ی در و 

ی؟ دچون از سهراب خبر داری امروز دست رد به سینه ی تمام مردان این شهر ز

می  "آنا گاوالدا  "جوابت را با گفته ای از  ،شعر خواندی ماوید خان چون برایج

گاهی بی هیچ بهانه ای کسی را دوست داری، اما گاهی دهم که می گوید: 

پس خواهش با هزاران دلیل هم نمی توانی یکی را دوست داشته باشی!  

سعی دارد رای می کنم به آقای سهراب عزیزتان که با فرار کردن و پنهان شدن 

عشق آمدن تو را به نفع خودش داشته باشد یادآوری کن که من تا این سن منتظر 

. حاال که طعم عاشقی را چشیده ام باید زودتر به یاد من میافتاد، نه بودم، نشسته

جاوید امکان ندارد با کسی ازدواج کنم که احساسی نسبت به او ندارم. دیگر  چون
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را دوست داشته باشید و به خوشبختی من فکر کنید. خان از این به بعد فقط م

بعد خیلی دردمندانه یادم افتاد که خودم هم بچه  "سهراب بچه ی شما نیست... 

ادیده او را نسبت به سهراب ن یانه نیستم. من حق نداشتم که احساس پدر اوی 

 بگیرم. عذاب وجدان گرفتم، عمو از جلوی در کنار رفت و گفت: حق با تو است.

اولویت باشد عزیزم. ببخشید که توی زندگیت  تنهاتو و احساساتت باید برای من 

چ ربطی به سهراب نداشت. من از دخالت کردم. اما رد کردن کیارش و فربد هی

حرفش را قطع کردم و گفتم: می دانم خیر  " خواستگاری آنها مطمئن نبودم و...

هرگز روی ... حتی اگر از عشق بمیرم هم کردمو صالح مرا می خواهی. شوخی 

می خواهی بروی و ببینی  :عمو به در اشاره کرد و گفت "حرف تو حرفی نمی زنم. 

الی در به بیرون نگاه کردم. هنوز  آهسته از بازهم "این یک نفر چه می گوید؟ 

و بی صدا در را بستم  ،انداختمسر و وضعم ماشین کیارش پارک بود اما نگاهی به 

و  تم: نه برای امروز کافی است. باید کمی به خودم زمان بدهم تا مصیبت هاگف

ت: این آرشه را فربد برایت هدیه عمو خندید و گف " امروز را فراموش کنم. اتفاقات

 . اما این کارها به فربد نمی آید ورده است؟ خیلی زیباستآ
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او تیشه به کوه زد، خسرو به ! بیچارهآرشه را از او گرفتم و گفتم: فرهاد کوه کن  "

اقم پناه بردم، آرشه و حلقه را با هم روی میز اتاقم گذاشتم. ات به "مراد دلش رسید. 

کیارش برایم نخریده بود اما نمی دانم چرا حلقه مرا به یاد او می  اینکه حلقه رابا 

ز تماس از دست رفته و هفت پیام ا انزدهبه سراغ تلفن همراهم رفتم. پ انداخت.

 پیام ها را یکی یکی باز کردم: وحشت به جانم افتاد و  کیارش داشتم.

چون می خواهم از عمویت علت  برای دیدنت می آیممن تا یک ساعت دیگر  -

 جواب منفی اش را بپرسم.

ایستاده ام جرات پیاده شدن و صحبت کردن  ی شما حاال که جلوی در خانه -

 دارد حق فکر می کنم می بینم عمویت درست حاال که با عمویت را ندارم.

  جواب منفی بدهد، من هم دخترم را به مردی شبیه خودم نمی دهم. 

من امشب به دیدارت آمده ام تا نشانت بدهم که ژاسمین توی زندگیم هیچ  -

فقط می خواهم  اگر تو بخواهی تا صبح همین جا می نشینم. نقشی ندارد.

  ن نیافتاده است. باور کنی که اتفاقی بین من و ژاسمی
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اینجا، جلوی در خانه ی شما چه کار دارد؟ نگو که او را  او برگشته؟فربد  -

 چه کار می کنی؟ می خواهی ... پرستشدعوت کرده ای

یک ساعت است که فربد توی خانه تان است. پرستش جواب مرا بده. فربد  -

چرا جواب تماس هایم را نمی دهی؟ پرستش من به ؟ می کنداینجا چه 

ن میاما تو ه ،خاطر تو توی این ماشین تصادف کرده و خراب نشسته ام

 امشب فربد را دعوت کرده ای؟ 

چرا موهایت را جلوی تو به چه اجازه ای دنبال فربد پا برهنه می دوی؟  -

که اینقدر با فربد ای؟ چه کسی به تو اجازه داده  چشمان فربد باز گذاشته

 فراموش کنی؟ او را تو نمی توانی  این فربد چه دارد کهخودمانی باشی؟ 

تو همیشه جلوی چشمان فربد با لباس خواب و موهای پریشان می چرخی؟  -

لعنت به چرا جواب تماس های مرا نمی دهی؟ می خواهی دیوانه ام کنی؟ 

فربد احمق می  من که برای آرامش تو اینجا نشسته ام و تو پابرهنه دنبال

 جز من باشی. کمی مغرور باش! تو حق نداری نگران رفتن کسیدوی. 
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آمده بود تا علت جواب منفی  .بود ترین کار دنیا ترسناک خواندن پیام هایش "

حس می کردم فشارم افتاده  از کدام جواب منفی صحبت می کرد؟ عمو را بپرسد؟

نوشتم: تو این وقت شب  شیراده بودند. به سختی بکراست. دست و پایم یخ 

برای پرسیدن علت کدام جواب منفی عمو  ؟داریچه کار جلوی در خانه ی ما 

جوابم را نداد. دوباره نوشتم: باور کن ما هم از دیدن  " جاویدم تا اینجا آمده ای؟

فربد  نمی دانستم من هم ،خواهش می کنم حرفم را باور کنفربد تعجب کردیم. 

می نشینی  به خانه ی مان می آید. در ضمن فکر نمی کردم تو می آیی و جلوی در

 با من تماس می گیری. اگر می دانستم اصال تلفنم را از خودم جدا نمی کردم.و 

 امابازهم جوابم را نداد  " شبیه خودت نمی دهی؟ مردیراستی چرا دخترت را به 

نوشتم: ممنونم که به خاطر راحتی خیال من تا اینجا آمدی. خیلی دلم می  من

ژاسمین نیست. با این آمدنت خیلی  خواست مطمئن بشوم که چیزی بین تو و

واهش می کنم خی. هستبه خانه توی راه برگشت خوشحالم کردی. فکر کنم حاال 

خواهش قفل کن.  همرا در اتاقت وقتی رسیدی اصال با ژاسمین صحبت نکن و 

  قبول عزیزم؟ شب بخیر هم نگو. ،حتی به ژاسمینمی کنم 
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، چون عصبانیتم را فراموش می عزیزم نگوبه من باالخره جوابم را داد و نوشت:  "

کنم. وقتی توی جنگ هستیم به هیچ عنوان با من مهربان صحبت نکن، نمی 

 قبل از اینکه سوال هایت را جواب بدهم، به من. خواهم مبارزه را ناعادالنه ببازم

خیالم راحت شود؟ فربد توی خانه ی شما چه کار داشت؟  راهی نشان بده تا

مام توضیحات تو را از حفظ هستم. می دانم که در جوابم می من تکه هرچند 

گشته و اصال برایم مهم نیست به رب گویی بهترین دوستم از سفر زیبایش به چین

می می دانم که  پرستش ه است.بدهکار کردخاطر این سفر مزخرف مرا بیچاره و 

دلم  "نده.  بدهی پس خواهش می کنم اصال توضیحخواهی چنین توضیحی 

برایش پر کشید. خودم را که جای او می گذاشتم واقعا دلم نمی خواست به این 

چنین فکر کنم که ژاسمین این وقت شب توی خانه ی او باشد. برایش نوشتم: 

م نیست. دوما من ی نمی دهم. چون اوال فربد مدتهاست که بهترین رفیقتوضیح

می توانم خواهش نمی کنم.  از اینکه به تو بدهکار هستم اصال احساس بیچارگی

عکس مان تا او جوابم را بدهد  "دهی همیشه بدهکارت باقی بمانم؟ باجازه کنم 

توی چشمانش  .پیدا کردم ،گرفته بودیمچهلستون اصفهان  عمارتحیاط  در که را
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که خیلی آرام و موقر سعی می کرد لبخند نزند و بیشتر اخم کند نگاه کردم. 

 توی دلم قند، ای اطمینان خاطر من تا اینجا آمده بودهمین که این وقت شب بر

چه کسی  در حال حاضر و در همین لحظهآب می شد. پیامش آمد و خواندم: 

 بهترین دوستت شده است؟ 

عکس مان را خنده ام گرفت. مثل بچه ها سواالت عجیب و غریب می پرسید.  "

برایش نوشتم: خیلی دلم می  وپس زمینه ی صفحه ی تلفن همراهم گذاشتم 

 "خواهد تو بهترین دوستم باشی. اما فکر نکنم قبول کنی، درست می گویم؟ 

 "شم چه مزایایی نصیبم می شود؟ ااگر بهترین دوستت ب اینبار سریع جواب داد:

کمی فکر کردم و نوشتم: نمی دانم. هر مزایایی می خواهی بگو تا در موردش با 

از اینکه با او  زمینه صفحه ی تلفن را نگاه کردم،بار پس  چند "هم مذاکره کنیم. 

 جدیدی فرستاد. . پیامخیلی راضی بودمعکس دو نفره داشتم 

 ،... او که خونخوار نیستمدخوشم نیآ ،ذخیره کرده بودم سرمد خونخوارنامش را 

شم، قول با. پیامش را باز کردم و خواندم: اگر بهترین دوستت او مهربان من است

البته که فقط به تو فکر می بی معطلی نوشتم:  "می دهی فقط به من فکر کنی؟ 
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کیارش تو بهترین دوستم باش تا توی مغزم فقط نام تو را حک کنم  کنم عزیزم.

 .من

نامش را توی تلفنم از سرمد خونخوار به یک عالمت قلب قرمز رنگ تغییر دادم.  " 

حس و حالم کافی بود. پیامش آمد و نوشته بود: به من  یانهمین عالمت برای ب

چون وقتی تو به من عزیزم می گویی ناخودآگاه دیوانه  نگو کیارش من. ،نگو عزیزم

بدون منحرف . حاال تو را می ترساند دختر فالوده پاش ...و دیوانگی منات می شوم 

این وقت  فربدخیلی شفاف و روشن توضیح بده که  ،بحث اصلی موضوع از دنش

 خانه ی شما چه کار داشت.  ،شب

کمی فکر کردم. نمی خواستم به او بگویم که فربد امشب بعد از اینهمه وقت  "

گفت. نمی خواستم حال خوبم را از  می و از عالقه اش به من ه بودزبان باز کرد

خراب کنم. نوشتم: آمده بود تا بگوید که  خانهداشتن کیارش و دیدنش جلوی در 

بگوید که باالخره یک روز نجاتم می دهد.  ظر نجات بمانم. آمده بودتمن بازهم

به  باید چند دقیقه ای هیچ جوابی از او نیامد. حتما به خانه رسیده، حاال "همین. 

ژاسمین توضیح بدهد که این وقت شب کجا رفته و چرا تنهایش گذاشته است. 
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فربد را جلوی  کهس مرا وقتیاین ح اصال دوباره قلبم فشرده شد. امیدوارم که او

تجربه نکرده باشد. پیامش آمد و بدون وقت تلف کردن خواندم:  ،در خانه دید

درگیر فربد نشو. پرستش می خواهم حرفی که  شر من،هیچوقت برای نجات از 

حرفش را ننوشته بود، دلشوره گرفتم. اینبار  "االن می زنم را خوب یادت بماند. 

خیلی طول کشید تا باالخره پیامش آمد و نوشته بود: تو بهترین دوست من نیستی. 

م به جای قلبم می تپی. تو تما دوست دارم. تو به جای تمام عزیزانم را تومن 

 چیزی هستی که من از این دنیا می خواهم. 

ده بودم. صد بار پیامش را خواندم. زیباترین حرف هایی بودند که تا به حال خوان "

را روی مردمک چشمانم حکاکی  جمالتشدلم می خواست این  دلم می خواست

و کنم تا همیشه آنها را ببینم و بخوانم. پیام دیگری از او رسید و نوشته بود: من ت

چقدر احمقانه تمام بعداز  "را بی نهایت دوست دارم زیباترین فالوده پاش دنیا. 

ظهر را اشک ریخته بودم. فقط کافی بود کمی صبر کنم تا شهزاده ی مهربانم 

مرا دوست داشت. بی نهایت دوستم داشت. من  واقعا اوبرای دلجویی از راه برسد... 

شدت ذوق انگشتانم می لرزیدند و برایش  اش دنیای او بودم. ازپزیباترین فالوده 
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اینبار می گویم دوستت دارم چون . عزیزم نوشتم: من هم بی نهایت دوستت دارم

از این  خواهش می کنمدلم نمی خواهد بازهم بروی و با یک نفر دیگر برگردی. 

جوابم را در کمتر از  "مراقب قلب من باش. نمی خواهم قلبم را بشکنی.  به بعد 

، دیگر به هیچ عنوان قلب تو شیشه ی عمر من است: و فرستاد یه نوشتیک ثان

کاری نمی کنم که ناراحت بشوی و اشک بریزی. تو که اشک می ریزی من از 

 شدت عذاب وجدان می میرم. بابت امروز هم... 

مثل اینکه سختش بود که معذرت خواهی کند. چون هرقدر منتظر شدم ادامه  "

ی جمله اش را ننوشت. دیوانه ی مغرور من. دوستداشتنی خاص و عجیب من. 

من به جای او نوشتم: همینکه دوستم داشت برایم بهترین عذر خواهی دنیا بود. 

اینبار سریع  "ی؟ ده بوبرای پرسیدن علت کدام جواب منفی عمویم تا اینجا آمد

پاسخ داد: جواب منفی خواستگاری بعد از ظهر، اول شَکّه شده بودم. عمو جاوید 

خیلی از من و خواستگاریم عصبانی شده بود و می خواستم بپرسم که چه کار 

ناخوداگاه یک  "کنم تا دفعه ی بعد جواب منفی ندهد. اما بعد به او حق دادم... 

د و نوشتم: مگر خواستگاری بعد از ظهر نقشه ی تو دنیا خوشی به جانم تزریق ش
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و عمو نبود؟ عمو خیال می کرد که تو می خواهی با خواستگاری الکی و عصبی 

 کردن او، مادر و پدر شیرین را بترسانی؟

من من کی وقت داشتم که با عمو جاوید نقشه بچینم؟  !نوشت: نهکیارش  " 

ه بلند شدم و دور تا دور اتاق با ناخوداگا "جدی و واقعی خواستگاری کردم. 

و  امروز چقدر دلم را شکسته بودخوشحالی رقصیدم. اصال یادم نمی آمد که او 

عمو ساعت ها برایم دلیل و برهان آورده بود که ما به درد هم نمی خوریم. همین 

به  ،که کیارش سرمد می گفت بعد از ظهر خیلی واقعی از من خواستگاری کرده

. دوباره نوشتم: می توانم بپرسم چرا اینقدر ناگهانی درست می شدهمه چیز نظرم 

بدون وقت تلف کردن نوشت: چون  "فکر کردی که باید از من خواستگاری کنی؟ 

نمی توانستم  "دوستت دارم. می خواهم زودتر با تو به زندگیم سر و سامان بدهم. 

نوشتم: پس با خنده و ذوق را از روی صورتم پاک کنم اما برعکس حال خوبم 

ژاسمین چه کار می کنی؟ شاید می خواهی هر دو نفرمان را با هم عقد کنی. 

 ،نوشت: به این راه حل فکر نکرده بودم. اما اگر تو می گویی "درست می گویم؟ 

در لحظه حرصم را در می آورد و ذوقم را کور می  "حتما راه حل خوبی است. 
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اسزا بلد بودم توی دلم به او گفتم. اما کرد. دیوانه ی بی شخصیت زشت... هرچه ن

: . نوشته بودسریع آنرا باز کردم انستم زیاد ناراحت بمانم،ونتپیامش آمد وقتی 

آوری؟ من بدون بالشت و می توانم خواهش کنم که برایم بالشت و پتو بی پرستش

 وت شاید با عطر ،پتوی خودم خوابم نمی برد. حداقل تو بالشت و پتویت را بیاور

 خوابم ببرد. 

به قدری از این نشسته بود؟  ااو هنوز برنگشته بود؟ هنوز جلوی در خانه ی م "

که با او تماس گرفتم. با اولین بوق تماس را جواب داد و بعد  تعجب کردمپیامش 

صدایش برایم  "در آمد و پرسیدم: کجایی؟  به سختی هردو سکوت کردیم. صدایم

بود. مخصوصا توی سکوت اطرافش صدایش خیلی زیباترین صدای مردانه ی دنیا 

نمی توانستم جلوی لبخند زدنم را  "گیرا تر شنیده می شد و گفت: توی ماشین. 

پس کی می خواهی به خانه بگیرم و به سختی صدایم را عادی نگه داشتم و گفتم: 

صدای نفس هایش را عاشقانه دوست داشتم و گفت: برنمی گردم.  "ات برگردی؟ 

که عشق و زندگیم دوست ندارد  چون را در اختیار دوستم گذاشته ام و خانه ام

 خوابم.بهمینجا توی ماشین م شده ا ، مجبورمن کنار دوستم بمانم
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کرده ای. دیگر  آدم این جهانخدایا واقعا ممنونم که مرا خوشبخت ترین  " 

؟ به نتوانستم مانع خنده ام بشوم و با خوشحالی گفتم: عشق و زندگیت من هستم

هسته و روح نواز توی آاما صدای او همانطور  "توی ماشین می خوابی؟ من خاطر 

گوشهایم نشست و گفت: بخند خانم بداخالق و بی منطق. ببین با من بیچاره چه 

می ترسم توی خانه ی خودم بمانم. برای اینکه فکرت درگیر  حتی کرده ای کهکار 

 ایران است توی ماشین بخوابم. خیاالت بد نشود باید تا وقتی که ژاسمین 

جیغ و فریاد نکشم و به سختی  ،جلوی دهانم را محکم گرفتم تا از شدت ذوق "

 ب می رفتی شرکت می خوابیدی. گفتم: خُ

صدایش خسته بود، دلم می خواست من هم می توانستم سرش را مثل ژاسمین  "

و اجازه بدهم آرام بخوابد. خمیازه ای فروخورده کشید و گفت:  گیرمدرآغوش ب

 چک کنی ودوربین ها را  فیلمبه دست و پایت بیافتم تا  دلم نمی خواست فردا

من شب توی شرکت مانده ام. در ضمن فکر اینکه تا صبح غصه  که مطمئن شوی

زمین با از شدت خوشحالی پاهایم را روی  "می خوری اعصابم را بهم می ریخت. 

ریتم می کوباندم که گفت: برایم بالشت و پتوی خودت را بیاور. زودباش چون تا 
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سریع پرسیدم: پس راننده ی بیچاره ات را  "چند لحظه ی دیگر خوابم می برد. 

بازهم به سختی خمیازه اش را پنهان کرد و گفت: با این تصادفی  "چه کار کردی؟ 

تا صبح بیرون از ماشین بایستد و که ردم که او کرده است باید جریمه اش می ک

جلوی به محض اینکه  رحم کرده است. اما حیف که عاشقی مرا دل .نگهبانی بدهد

می دانستی که تو ناخودآگاه گفتم:  "او را مرخص کردم.  ،رسیدیمدر خانه ات 

باالخره او هم  " هستی؟ دنیا عزیزترین و مهربان ترین و دوستداشتنی ترین مرد

بالشت و پتو برسان که تا دو  ،و گفت: زودباش به این عاشق بی خانمانخندید 

 . ی دیگر از شدت خواب بیهوش می شوم دقیقه

تماس را قطع کرد. از جا پریدم و سریع خودم را به اتاق عمو رساندم. چند ضربه  "

جوانی کتابی به نام ی آرام به در اتاقش زدم و وارد شدم. روی تخت نشسته بود و 

 ؟ نخوابیده ای؟ چرا هنوز پرستش شده می خواند. با تعجب گفت: چه رنجپر 

 "لبخندی احمقانه زدم و گفتم: می توانم یک خواهش کوچک داشته باشم؟  "

سرم را  ". مکتابش را بست و گفت: نگو که این وقت شب باید کسی را نجات بده

و نمی  کشیدم می خجالت خیلی "گفتم: نه...  خجالت زدهپایین انداختم و 
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شده  بده، چه تادامه بدهم. او بلند شد و گفت: خدایا خودت ما را نجا توانستم

... فقط... نمی دانم م و گفتم: اتفاق بدی نیافتادهزد یلبخند مضحک "پرستش؟ 

رفت عینکش را از روی میز کار اتاقش برداشت و گفت: بگو بچه  "چطور بگویم. 

چشمانم را بستم و سریع گفتم: کیارش...  "بزن. تا مرا سکته نداده ای حرف  ،جان

به سختی  "همینجا جلوی در بخوابد.  و توی ماشینرا کیارش می خواهد شب 

بخوابد. راحت ب اینکه خیلی خوب است بگذار چشمانم را باز کردم و عمو گفت: خُ

مات و مبهوت نگاهش کردم. خیلی راحت عینکش را در آورد  "حتما خسته است. 

تا دوباره به تخت خوابش برگردد. طاقت نیاودم و گفتم: عمو نخواب. گناه دارد تا 

 صبح توی ماشین خشک می شود. 

 عمو پتویش را روی تخت مرتب کرد و گفت: نه ماشینش بزرگ است. اتفاق "

دوباره دراز کشید و کتابش  "افتد. برو بخواب عزیزم. شب بخیر. ی برایش نمیبد

میز کنار تخت برداشت، نا امید روی دست گرفت. اینبار عینک دیگری از  در را

شدم. او اصال کیارش را دوست نداشت. حتی فربد را هم بیشتر از کیارش دوست 

و گفت: داشت. می خواستم برگردم و خودم فکری به حال کیارش بکنم که عم
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به طرف در رفتم و گفتم: چون نمی خواهد  "چرا می خواهد توی ماشین بخوابد؟ 

مرا  تاکت هم نرفته رمن تا صبح نگران اتفاقات بین او و ژاسمین باشم. حتی ش

 زودتر از نگرانی در بیاورد. 

مثل بچگی  "گفت: پس کیارش هم عاشقت است. کتابش را ورق زد و عمو  "

ظهر باال و پایین پریدم و گفتم: عمو او می گوید که بعد از  حالهایم شاد و خوش

مثل اینکه دچار برق  "ستگاری کرده است. باورت می شود؟ اجدی و واقعی خو

یعنی من پس گرفتگی شد. کتابش را بست و گفت: راست می گویی؟ ای وای 

خوشحال خندیدم و  " اشتباه کردم و آن قدر افتضاح حال این بچه را گرفتم؟ 

دوباره بدجنس شد، به سراغ کتابش رفت عمو  "گفتم: فکر کنم واقعا دوستم دارد. 

 گفت: نمی خواهی به خاطر گریه های بعد از ظهرت از او انتقام بگیری و بگذاریو 

شوند؟ تازه ممکن است ماشین بخشک استخوانها و مفاصلش  ماشین تا صبح توی

بیشترنگران کیارش شدم  ". ت از او دردناکتر بشودمخیلی هم تمیز نباشد و انتقا

نمی خواهم اذیت  ،باشد هکه کار اشتباهی کرد فکر نکنمگفتم: نه گناه دارد،  و

و به  عمو دوباره بلند شد و گفت: پس تو هم بی نهایت عاشقش هستی "شود. 
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. چون با آنهمه اشکی که تو بعد از ظهر راحتی تمام اشتباهات او را می بخشی

حتما از او انتقام می گرفتی. بیا برویم این حاال ریختی اگر فقط دوستش داشتی 

 بیاوریم تا بیشتر از این اذیت نشود.به داخل مهمان سرزده را 

عمو با جدیت نگاهم کرد و گفت: اما  خندیدم. ذوق باال و پایین پریدم وبا  همازب " 

به ممکن است دلم نخواهد که  ،ادامه بدهی شلوغ بازی هایتاگر بازهم به این 

رفتار تند و جدی نترل کردم و سرم را پایین انداختم. کخودم را  "دنبالش بروم. 

نتوانستم طاقت بیاورم و گفتم: واقعا کیارش را دوست نداری؟  عمو حالم را گرفت،

د تو چند ساعت وشمی دمی که باعث آچرا باید لبخند کمرنگی زد و گفت:  "

او  من می توانم بپرسم حاال کهیزی را دوست داشته باشم؟ پشت سرهم اشک بر

می توانی به  تو به حرفم گوش می دهی و فراموشش می کنی؟ ،مرندا را دوست

شین ادوست ندارم امشب او را تنبیه کنی و بگذاری توی م که کیارش را من رخاط

 بخوابد؟

عمو بی نهایت سهراب  ای کاشاو را جواب بدهم.  تدلم نمی خواست این سواال " 

فربد که بیشتر اذیتم گفتم: زیرلب اما باز دلم طاقت نیاورد و . را دوست نداشت
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اما او را به راحتی توی خانه راه دادی، حتی برایش هندوانه ی خنک هم  هکرد

نگاه می کرد و مرا و از جایش حرکت نمی کرد. موشکافانه  عموایستاد "آوردی. 

ورت نکرده بود پس اگر فربد را نجات بدهی. او مجب گفت: تو خودت خواستی که

. اما کیارش... او باعث شده عاشقش ه استخود خواسته بود شده ای، هم اذیت

آورد. من چطور می توانم این کارهای او می بشوی بعد خیلی راحت اشکت را در 

حاال جوابم را بده، اگر من اصال از کیارش خوشم نیاید تو هم  ؟را فراموش کنم

برای اولین بار فهمیدم که نباید از غم و ناراحتی جلوی  "فراموشش می کنی؟ 

چشمان عمو اشک بریزم چون او هرگز چنین چیزی را فراموش نمی کند. بعد 

درمانده و  "اگر تو بخواهی فراموشش می کنم. سرم را پایین انداختم و گفتم: بله 

عمو خندید و  "ش کنم؟ او را فراموگفتم: همین امشب باید ادامه دادم و  کالفه

گفت: نه عزیزدلم. فراموشش نکن، من حسودیم شد و خواستم به خودم بقبوالنم 

که هنوز مرا از تمام مردانی که جلوی در برایت صف کشیده اند بیشتر دوست 

کشی که معنی زندگی را درک نمی کنی. داری. وگرنه تا عاشق نشوی و غم عشق ن

زندگی با همین اشک و بغض های عاشقانه رنگ می گیرد. کیارش هم به قدری 
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آسیب دیده است که من به هیچ عنوان دلم نمی آید دوستش نداشته باشم. پس 

خیالت راحت باشد، مجبور نیستی به خاطر من از او بگذری. فقط خواهش می 

را در بیاور. واقعا نمی توانم تحمل کنم که  ب و غریبکنم برو این لباسهای عجی

  "ظاهر شوی.  ی مردان این شهر جلوی چشمان همه مثل دلقک ها با این لباسها

با دیوانه بازی از سر و شانه هایش باال رفتم و گفتم: بازهم شاد و خوشحال شدم و 

ی باید تالش تو همیشه تنها مرد دوستداشتنی زندگی من باقی می مانی. بقیه خیل

کنند تا جای تو را پر کنند. اگر تو بخواهی من تا آخر عمرم همینطور ترشیده 

به زور مرا از خودش جدا کرد و  "کنارت می مانم و از وضعیتم هم لذت می برم. 

این جماعتی که من های الکی فریب بدهی چون گفت: الزم نیست مرا با وعده 

ت را های برو لباس ه با خودشان می برند.تو را تا آخر همین هفت می بینمامشب 

 عوض کن که زودتر کیارش را نجات بدهیم و قبل از آمدن یک نفر دیگر بخوابیم.

خنک و شلوار  یدر یک چشم برهم زدن لباس بیماری هایم را در آوردم. بلوز " 

جین پوشیدم و همراه عمو به سراغ کیارش رفتیم. او که خواب آلود و دست به 

صندلی عقب نشسته بود با دیدن ما پیاده شد. دائم سعی می کرد با  روی، سینه
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ده اش زای باال هرا باز کند. آستین  نخی زیتونی رنگشدست چروک های پیراهن 

را پایین آورد و در حالیکه موقرانه ایستاده بود با تعجب به من گفت: پرستش چرا 

هی به ماشین و بعد به عمو نگا "را اسیر کرده ای؟  دکتراین وقت شب آقای 

کیارش انداخت و لبخند زنان گفت: به گمانم تو بیشتر از من اسیر شده ای. چرا 

 توی ماشین نشسته ای؟ بیا برویم داخل... 

کیارش سریع و معذب گفت: نه مزاحم نمی شوم. من اینجا نشسته ام چون...  "

پرستش مجبور نباشد چون صبح زود کار دارم و بهتر دیدم که اینجا آماده باشم تا 

عمو با صدای بلند خندید و گفت: شب های دیگر را چه کار می  "به دنبالم بیاید. 

می خواهی هر شب اینجا توی ماشین کنی؟ برای شبهای دیگر چه بهانه ای داری؟ 

توی ماشین بخوابد شبها ، مجنونی که کیارش خان مجنون بیابان گرد بودبخوابی؟ 

کیارش با تعجب به عمو نگاه کرد و  "نمی آورد پسرم. خیلی دل آدم را به رحم 

اگر الزم باشد توی پیاده رو می خوابم تا شما باور کنید مجنون واقعی گفت: 

بروم ممکن است پرستش حرفم را باور نکند و خیال کند  یهرجای دیگرهستم... 

 شبهای دیگر را چه کار کنم؟  ...واقعااما که به خانه ی خودم رفته ام. 
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عمو با محبت گفت: بیا پسرم. بیا برویم داخل تا یک فکری به حال شبهای دیگر  "

عمو لبخند زنان گفت:  "کیارش با تردید گفت: مزاحمتان نمی شوم؟  "بکنیم. هم 

 خوشحال می شوم.خیلی اتفاقا من از اینکه خانه ام شلوغ باشد یستی، نه مزاحم ن

مثل اینکه کیارش از بند زندان آزاد شده بود. صاف ایستاد و با لبخندی آسوده  " 

باید فردا این ماشین را عوض کنم و چون نمی گذرد.  اصال توی ماشینگفت: زمان 

عمو خندید و من به گلگیر له شده ی ماشین دست  "راحت نیست.  به هیچ عنوان

چند باید ین تصادفی نکردم وگرنه خدا را شکر که من چنکشیدم و زیر لب گفتم: 

  .ا می کردمضسفته ام هم دیگرسفته ی میلیون 

عمو کیارش را با خودش به خانه برد. من هم کیف و وسایل کیارش را برداشتم  "

 ،صورت کیارش توی نها وارد شدم. خوشحالیآو درها را قفل کردم و به دنبال 

گرد و خاک بیشتر از این کامال مشخص بود و با خیال راحت از اینکه نمی توانست 

ماشین را تحمل کند صحبت می کرد. عمو هم دستمالی در دست داخل های 

گرفته بود و همه جا را قبل از نشستن او یکبار دیگر گرد گیری می کرد. دلم برای 

کیارش جان گرسنه  عمو سوخت و دستمال را از دستش گرفتم و عمو گفت:
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کیارش مثل اینکه روی ابرها راه می رفت و گفت: اتفاقا روزهاست که  "نیستی؟ 

غذای هیچ جا را دوست نداشتم.  ،چون توی سفر .غذای درست و حسابی نخورده ام

امروز هم به قدری پرستش دعوایم کرد که کامال گرسنگی را فراموش کردم و 

اما این وقت شب اصال کار درستی نیست که م بروم. پدر نتوانستم به رستوران

 . بخوابیم مزاحم شما بشوم. بهتر است

او را به آشپزخانه راهنمایی کرد و گفت: بیا برویم شام بخوریم. پرستش   عمو "

امشب به من هم فرصت غذا خوردن نداده است. بیا برویم که غذای خوشمزه ای 

ت: من عاشق دستپخت شما ید و گفپر شکیارش مثل صاعقه از جای "داریم. 

 هستم آقای سبحانی. 

عمو خندید و گفت: تو کی دستپخت مرا خورده ای بچه جان که عاشقش شده  "

غذاهایی که پرستش از خانه می کیارش لبخندی خوشحال زد و گفت:  "ای؟ 

خت خودش برایم می گذاشت، خوشمزه ترین غذاهای ورد و به عنوان دستپآ

ون غذاهای شما خوشمزه بودند، می فهمیدم که دستپخت زندگیم بودند، اتفاقا چ

بپرسم امشب شام چه پخته کمی پررو باشم و می توانم  پرستش نیستند. حاال
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کیارش تعجب کردم. او هیچوقت اینقدر خودمانی رفتار نمی کرد. از رفتار  "اید؟ 

م عمو خندید و گفت: نمی دانستم که قرار است پذیرای مهمان عزیزی باشم و شا

نفس کیارش توی سینه اش حبس شد و گفت: من  "کوکو سبزی پخته ام. 

سالهاست که کوکو سبزی نخورده ام. یعنی چون فقط عاشق کوکو سبزی های 

عمو سریع گفت:  "مادرم بودم، بعد از او تا به امروز لب به کوکو سبزی نزده ام. 

کیارش سریع گفت: نه... نه... واقعا  "برایت املت درست می کنم.  حاالخُب همین 

 به من امتحان کنم. می توانم خواهش کنمدلم می خواهد کوکو سبزی شما را 

 از کوکو سبزی تان بدهید؟  کمی

مثل پسربچه های گرسنه و سر راه مانده طوری مظلوم از عمو کوکو سبزی  "

مو هم دیگر نتوانست خوددار باشد، چون تا . عبه درد آمدبرایش  قلبمخواست که 

اما مظلومیت کیارش باعث  ،آن لحظه سعی می کرد اصال به کیارش نزدیک نشود

بیا و به من پسرم. : البته بگیرد و بگویدشد که عمو با مهربانی شانه های او را 

به خوشمزگی کوکوهای مادر خدا بیامرزت  من هم کوکو سبزیتا افتخار بده ببینم 

افتاد و نمی می کیارش گاهی اوقات توی هشت سالگی اش گیر  "ت یا نه. هس
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توانست این حس و حال را پنهان کند. هردو به آشپزخانه رفتند و عمو برایش 

نان سنگک و ، گوجه ی خرد شده، ماست و خیار ،سفره ای رنگین با سبزی تازه

ت آنها را نگاه کوکو سبزی های خوش بو پهن کرد. من جلوی در ایستادم و حرکا

تا بچه هم داشت باز می  می کردم. عمو واقعا به قدری با حوصله بود که اگر ده

چنین آدمی با اینهمه محبت  که . حیفتوانست برای همگی آنها وقت بگذارد

 .مانده بودهمیشه در حسرت بچه ، پدرانه

کیارش همه چیز را به قدری تمیز و شسته و رفته مقابل کیارش قرار می داد که  

باز آستین هایش را باال  ه بود.وسواس های آزار دهنده اش را فراموش کردکامال 

رگ درست می کند و برای اولین بار می دیدم که لقمه هایی بز مشغول شد. و زد

کیارش واقعا به ، دش. عمو باید پدر کیارش می خیلی راحت آنها را فرو می دهد

. تا مصیبت هایش را فراموش کند داشتاحتیاج  مهربان قدر گرم و پدری همین

به  زعمو بااین حرکات اینطوری عالقه درست و به اندازه بین آنها تقسیم می شد. 

کیارش فقط به یک دنیا عشق و عالقه احتیاج دارد تا  که کردمیمن یاد آوری 

نوازش می توانست  کمیحالش خوب شود و آرام بگیرد، همانطور که ژاسمین با 
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هر دو مرا فراموش کرده بودند. حتی به چشم خودم دیدم رمان کند. روح او را د

که عمو نان ها را داغ می کرد و مستقیم به دست کیارش میداد و او بدون ترس 

از ترس اینکه غذا تمام  نان ها را می گرفت، لقمه درست می کرد و می خورد.

گفت:  ینگران باشود و چیزی به من نرسد رفتم و کنار کیارش نشستم. اما کیارش 

تو هم غذا می خواهی؟ این غذا برای من است. من سالهاست که کوکو نخورده ام. 

تعجب کردم و گفتم:  "بخوری من آرزو به دل می مانم.  هااگر تو هم از این کوکو

او سریع چنگالش را توی کوکوها فرو برد و گفت: نه اینها  "یعنی من نخورم؟ 

ن و ماست ات را جلوی من گذاشت و گفت: تو نکاسه ی ماس "برای من هستند. 

می خواهم کوکو از شدت تعجب دهانم باز مانده بود و گفتم: اما من  "بخور. باشه؟ 

 از صبح چیزی نخورده ام. بخورم. من

ریب دادن فکیارش در هم رفت و گفت: تو چرا وقت هایی که برای  اخم های " 

عمو خوشحال خندید  "ذا می آوردی از این کوکو ها نمی آوردی؟ غمن از خانه 

و گفت: پس از کوکوی من هم به اندازه ی کوکو های مادرت خوشت آمده است 

اخم هایش را  ،به محض اینکه نگاهش را از من گرفتکیارش  "کیارش جان؟ 
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م فراموش کرد و گفت: از کوکوهای مادرم هم خوشمزه تر هستند. یک دنیا ممنون

عمو با خیال راحت گفت: از وقتی که سهراب رفته تا به حال کسی  "آقای دکتر. 

. من باید از تو ممنون باشم کیارش بودبا خوردن غذای من اینقدر خوشحالم نکرده 

رستوران پدرت جای رفتن به دی به شجان. اصال از این به بعد هر وقت گرسنه 

 درست کنم.  تا خودم برایت غذای تازه به خانه ی من بیا

از شدت تعجب کامال میخکوب شدم و گفتم: چطوری هر وقت گرسنه اش شد  "

تا اینجا بیاید و غذا بخورد؟ خانه و زندگیش اش شمال تهران است و اینجا غرب 

 تهران تهران است. باید از گرسنگی دلدرد بگیرد تا برای غذا خوردن توی ترافیک

ا خوردن برداشت و رو به عمو گفت: می کیارش هم دست از غذ "به اینجا برسد. 

توانم خانه ی طبقه ی پایین که آن پسره سهراب عابدی درونش زندگی می کرد 

، من و عمو با تعجب به هم بی مقدمه بودخیلی سوالش  "را از شما اجاره کنم؟ 

ت و حس می کردم از شدت تعجب نیمی از صورتم فلج شده اس چشم دوختیم.

توی زیر زمین خانه ی ما زندگی کنی؟ تو... زیر  خواهی به سختی گفتم: تو می

به  .نمی دانم چرا عمو اینقدر خوشحال بود "زمین خانه ی ما؟ دیوانه شده ای؟ 
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خندید. کیارش باز با اخم به من نگاه کرد و گفت: بله  شتی صندلیش تکیه داد وپ

 می خواهم توی زیر زمین زندگی کنم. تو مشکلی داری؟

 دستم راحرف هایش به قدری عجیب بودند که فکر کردم تب دارد، ناخودآگاه  " 

هذیان می گوید.  و بیمار شده استروی پیشانیش بگذارم و ببینم  بلند کردم تا

از این حرکت او  سرش را عقب کشید و منبه محض نزدیک شدن دست من،  اما

من باید حرکات  د،راو به دستان من عادت نمی ک ناراحت شدم.تا سرحد مرگ 

دوستم دارد پس که د. مگر نمی گفت شون اذیتتا او  می کردمم را کنترل اندست

ید یاد با ،با من بدرفتاری کرد عمدااو وقتی چرا از لمس دستان من فرار می کرد؟ 

متوجه  به گمانمبه قدری ناراحت شدم که نکنم.  اش لمس می گرفتم که سهوا هم

و سریع گفت: تب  فت و روی پیشانیش گذاشتشد. چون خودش مچ دستم را گر

یا هنوز  خندمباز این کارش نمی دانستم  "ندارم، باور کن هذیان نمی گویم.

می به دوش ی که از رفتارهای او سعی کردم فعال بغض و درد غمگین باشم.

را فراموش کنم و خودم را با ژاسمین مقایسه نکنم. دستم را عقب کشیدم  کشیدم

بهترین جای این شهر خانه تم: پس واقعا دیوانه شده ای؟ خودت گف و بی تفاوت
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 "چرا می خواهی توی زیر زمین خانه ی ما زندگی کنی؟ ، و شرکت مجهز داری

و گفت: تا وقتی که دوستان مان توی  کرد برای اولین بار امشب اخمی پررنگ

جایی برای ماندن ندارم. توی شرکت هم نمی مانم چون  ،هستند نم هایخانه 

 هستم.  یوفادار آدم چهمی خواهم جلوی چشمانت باشم و ببینی که من 

بخواهی وفاداریت را به من  تو چیزی نیست که حرصم گرفت و گفتم: بین من و "

به هم زدی. بهتر نبود وفاداریت  نهمه چیز را بین مالطف کردی و ثابت کنی. تو 

وفاداری یعنی وقتی تنها می  با نرفتن به این مسافرت لعنتی ثابت می کردی؟ را

چطور می خواهی به من ثابت  روی با یک نفر دیگر دست در دست برنگردی. حاال

 کنی که توی این چند روز اتفاقی بین تو و ژاسمین نیافتاده است؟ 

می گویم اتفاقی  وقتیو گفت: برگشت و کمی سرش را جلو آورد به طرف من  "

بپذیری حرفم را  یعنی باید به من ایمان داشته باشی و ،نیافتاده ن و ژاسمینبین م

بی وجدان هستم پست و . چرا خیال می کنی من اینقدر و ماجرا را ادامه ندهی

 که توبه  خیلی راحتبعد  ولی ،برایت دم از عاشقی بزنمکه هر روز و هر ثانیه 

واقعا آدم خیانت کار  من اگرحتی  پرستشکنم؟ می  خیانت دارم تدوست اینقدر
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چون می  را به بازی بگیرم،یک نفر نمی توانم احساسات تو  باز ،حرفه ای باشم

همین  "عذاب وجدان می گیرم. به خاطر اذیت کردن تو دانم چقدر ساده هستی و 

شد. دنیا برایم به زیبایی بهشت موعود که جلوی عمو اعتراف می کرد دوستم دارد 

از اینکه می توانست به راحتی محبتش را ابراز کند خوشحال بودم. از عمو خجالت 

، پس : اگر نمی خواستی خیانت کنیگفتم م و آرامانداختسرم را پایین  کشیدم،

نگاهم را به خیلی نامحسوس  "نباید همه چیز را بین مان تمام می کردی.  اصال

به شدت وحشتناک شدند و گفت: اخم هایش چشمان عزیز و خاکستریش دوختم، 

وقتی گفتی دوستم نداری و به وقت بیشتری برای فکر کردن احتیاج داری دیوانه 

شدم و حس کردم باید تا جایی که ممکن است از تو دور شوم. در غیر اینصورت 

. و رابطه ام را با تو تا این حد خراب نمی کردم نمی رفتممزخرف اصال به این سفر 

دلم گفتم: پس هروقت که احتیاج به فکر کردن داشته باشم و و  بی منطق شدم "

بگویم دوستت دارم به راحتی می روی و با عشق سابقت بر می گردی؟  دنخواه

خیانتکار گربه صفت و ذات و سرشت تمام مردان دنیا  ،خودت نیست رالبته تقصی

 سرمد.  هستی کیارش دنیا خیانتکارمردان  تماماز بیشتر است و تو 
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و به  نشسته امعمو چند سرفه کرد و گفت: بهتر نیست حاال که من هم اینجا  "

را با هم جمع نبندی  دنیا تمام مردان اجبار شنونده ی حرفهای شما دو نفر هستم،

اگر می خواهی تو را هم با این کیارش جمع با حرص به عمو گفتم:  "باباجانم؟ 

عمو به سختی خنده  "جاره بدهی. ابه این آقا حق نداری زیرزمین را نبندم پس 

اش را کنترل کرد و گفت: هرچه تو بگویی... اما دلت می آید کیارش هرشب توی 

می با قهر از کیارش رو برگرداندم و گفتم: مشکل خودش است.  "ماشین بخوابد؟ 

 همه چیز بین ما تمام شده است، این آقا هم بهتر استتوی ماشین نخوابد، تواند 

به قدری  کیارش "راحت بخوابد.  ،شخود د توی خانه ی امن و آرامبرگردد و برو

که میز غذاخوری تکان خورد، من با تعجب  برگردانداز من رویش را تند و سریع 

من هم به خانه ام نمی  ،چیز بین ما تمام نشده استهیچ و گفت: نگاهش کردم و ا

 ماشینتوی روم. اینقدر توی ماشین می خوابم تا از بدن درد بمیرم و خاک های 

 توی گلویم جمع شوند و خفه ام کنند.  که تو هیچوقت آنها را نمی بینی،

عمو چند ضربه روی میز کوباند و گفت: آتش بس. من صاحب خانه هستم و  "

 تدستانم را به حال "اجاره بدهم یا نه.  خودم تصمیم می گیرم که خانه ام را
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 "اهش می کنم خانه را به او اجاره نده. والتماس جلوی عمو گرفتم و گفتم: خ

و  را گرفت، انگشتانم را زیر و رو کردم دستان کیارش کمی خم شد و با تعجب

گفت: حلقه ات را چرا در آورده ای؟ چه کسی به تو اجازه داده است که حلقه ات 

به سختی م را دست "ی؟ ه ابیاوری؟ چون فربد آمده بود حلقه ات را در آوردرا در 

. نمی توانستم در برابر پشت سرم پنهان کردم از میان دستان او بیرون کشیدم و

مثل اینکه  گفتم: نخیر حلقه ام ربطی به فربد ندارد. پررویی او خونسرد باشم و

جلوی چشمان  فکر می کنی باید خریده ای که محلقه ام را تو برای باورت شده

از انگشتم در فربد آنرا پنهان کنم. حلقه ی خودم است و هر وقت دلم بخواهد آنرا 

جلوی چشمانم ی عزیز من، او با پررویی کامل انگشتانش را با حلقه  ". میاورم

موقع خواب هم در نمی آورم. اصال حتی  ت راو گفت: ببین من حلقه اتکان داد 

دلم می خواست حلقه ام را به زور و کتک  "نباشد خوابم نمی برد.   اتاگر حلقه 

، چون حلقه ی دزدی اصال برازنده بگیرم و گفتم: خیلی اشتباه می کنی پس از او

او بی  "زود باش همین حاال آنرا پس بده.  ات نیست. این حلقه را زودتر در بیاور.

. هرکاری دلت می خواهد خیال شانه هایش را باال انداخت و گفت: پس نمی دهم
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بعد خیلی خونسرد رو به عمو گفت: شما قضاوت  "بکن. این حلقه برای من است. 

 کنید من باید هدیه ای که برای خودم است را پس بدهم؟

تا جایی که من اطالع به کیارش نگاه کرد و گفت: پر از شیطنت  یبا نگاهعمو  " 

پرستش این حلقه ها را با کادوی تولدی که من به او داده بودم و آخرین  ،دارم

 نباید آنرا پس بدهی؟ تخود به نظر حقوق زندگی اش خرید. حاال

مثل بچه هایی که تمام تالششان را می کنند تا اعتماد بزرگترشان را کیارش  " 

یک عالم گفت: این حلقه سهم من است و می توانم جلب کنند هیجان زده شد و 

که پرستش این حلقه را توی یک کافه ی شلوغ به من تقدیم کرد.  بیاورمشاهد 

ک ممثل اسفند روی آتش باال و پایین می پریدم تا ثابت کنم که فقط برای ک "

برای  حلقه را توی کافه ی شلوغ به او دادم. اما حریفش نمی شدم و عمو و نجاتش

شلوغ  د بچه ها؟آتش بس را به هم می زنیروی میز کوباند و گفت: چرا  دومین بار

 پرستش حاال این وقت شب حلقه ات را برای چه می خواهی؟  .یدنکن

از دست عمو هم حرص خوردم و در حالیکه گونه هایم از خشم آتش گرفته  "

برای  ،قای سرمد با این همه ثروتآچرا  ،گفتم: من حلقه ام را می خواهم ندبود
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حلقه ی مرا دستش گرفته و به  ؟خردحسابی نمیدرست و خودش یک حلقه ی 

است. با همین حرف هایش مان  نامزدی این حلقه، حلقه یهمه می گوید که 

 "تمام خواستگاران مرا فراری داده است. وگرنه من تا االن شوهر کرده بودم. 

 .گوش هایم را پر کرد بلند عمو و کیارش با هم خنده هایصدای 

اشت و از ته دل می خندید. کیارش هم دستش را عمو سرش را روی میز گذ 

. سردادجلوی صورتش گذاشته بود تا نگاهش به من نیافتد و قهقهه ای خوش صدا 

این دو نفر  دوست داشتنیدلم می خواست روزها همین جا بنشینم و خنده های 

نها شاد و خوشحال نباشم. وقتی آتوانستم از خنده ی  مین .بشنومتماشا کنم و را 

صدای خنده ی آنها توی دنیایم بود دیگر غمی باقی نمی ماند. به سختی خودم 

که پر از خنده ی پنهانی بود گفتم: چرا شما دو نفر به را کنترل کردم و با قهری 

من می خندید؟ باور کنید اگر کیارش توی شرکت شایعه پراکنی نمی کرد که 

 الن بچه هم داشتم. نامزد من است تا ا

هم رو به دیوار می خندید و عمو  ،برگردانده بوداز من ش را کامال کیارش صورت "

 ...ش را در میان آرنج و بازویش پنهان کرده بود و به سختی گفت: ای باباسر
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کیارش به سختی گفت:  "کیارش چرا خواستگاران بچه ی مرا فراری می دهی؟ 

شانه ی کیارش را  ". شودتم. دیگر تکرار نمی من انسان کم شعور و احمقی هس

صاحب بیمه چقدر از من  مردک محکم تکان دادم و گفتم: یادت رفته است آن

انداختی و گفتی نامزد های او  عالقهابراز خودت را وسط چرا خوشش می آمد؟ تو 

کیارش خنده  "تا االن با او ازدواج کرده بودم.  اگر دخالت های تو نبودمن هستی؟ 

ن که بوی پیازش تمام کافه را گرفته ااش را برای چند دقیقه فرو داد و گفت: هم

می ریختی؟  شککنارش بنشینی مثل ابر بهار امجبور شوی بود و تو از ترس اینکه 

ست و نجاتت نمی دادم. گیر کرده ا که دلت پیش او فهمیدمای کاش زودتر می 

واقعا معذرت می خواهم که چنین فوق العاده خوشبخت بودی. من  اوحتما االن با 

برایت بهترین  نخواستگار خوب و آنتیکی را پراندم. فکر کنم زن دوم او شد

با  " د و من با دخالت بی جایم آنرا خراب کردم. معذرت می خواهم.بو سرنوشت

تو به طور مثال گفتم تا ماجرای آن مردک را حرص به او چشم غره رفتم و گفتم: 

جمع و  اعمو به سختی خودش ر " ..هم بی خواستگار نیستم. خیلیبفهمی که 

جور کرد و با لبخندی کنترل شده گفت: خدا خیرت بدهد کیارش جان این 
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کیارش  "می توانی از بچه ی نادان من دور کن. که خاطرخواه های خوب را هرقدر 

 بعد دوباره با هم خندیدند. کالفه شدم و "اطاعت می شود.  ،سریع گفت: چشم

. به من می خندیدنیست که شما در میان گفتم: اصال االن بحث خواستگاران من 

کیارش  "را اجاره نمی دهیم. ث ما بر سر این است که طبقه ی پایین حاالن ب

 خوابیدن بدون توجه به من رو به عمو گفت: خواهش می کنم آقای دکتر مرا از

و گفت: زیر زمین خانه  عمو با محبت نگاهش کرد "نجات بدهید.  توی ماشین،

ه بودند که خنده یدهر دو بقدری خند "ن تو نیست کیارش جان. ی من در شأ

با محبتی که از او بعید بود به . کیارش ورت های عزیزشان باقی مانده بودروی ص

عمو چشم دوخت و گفت: اتفاقا این من هستم که در شان خانه ی گرانقدر شما 

نیستم. خواهش می کنم اجازه بدهید من زیرزمین را اجاره کنم و پرستش را 

عزیز من  پرستشنگران نکنم. نمی خواهم فکر او دائم درگیر من و دوستم باشد. 

 ببیند.  است و نمی خواهم آسیب

عمو به من نگریست و گفت: اجاره ی خانه ی من خیلی سنگین است. می توانی  "

عمو را تشویق کردم و گفتم: آفرین، عمو کل بدهی مرا از  "از پس آن بر بیایی؟ 
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عمو خندید و گفت: اجاره ی زیر زمین خیلی بیشتر از بدهی تو  "او پس بگیر. 

 است. 

نداشت البته در صورتی که قرار نبود پولش را پول واقعا برای کیارش اهمیت  "

ر هم بی خیال گفت: آقای دکتر هر قدر که امر اده ی شکیبا کند. اینباخرج خانو

 بفرمایید همین حاال چک آنرا برایتان می نویسم و تقدیمتان می کنم. 

عمو به پشتی صندلیش تکیه داد و خیره به کیارش گفت: اجاره ی خانه ی من  "

از فردا تمام وعده های غذایی را در کنار ما باشی و روزی چند بار به اینست که 

خسته شده ام.  واقعا از سکوت خانه اممن سر بزنی و این خانه را شلوغ کنی. من 

پر از صدای بچه  ام انهخهمیشه خیال می کردم پرستش زود ازدواج می کند و 

بعد حاال انه را شلوغ کرد. مید شدم، سهراب آمد و خاهای او می شود اما بعد که نا

. تو اگر می خواهی اینجا بمانی دیوانه ام می کند سکوت خانه ،از رفتن سهراب

سکوت خانه ی مرا بشکنی. می توانی چنین  هایتباید مثل امشب با صدای خنده 

نا امید شدم و گفتم: خنده های از تسویه ی بدهی  "انجام بدهی؟  برایم کاری را

سالی فقط ؟ تازه اینقدر بد اخالق است که ز ما دوا می کنداین آقا چه دردی ا
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عمو سکوت  "؟ ی جاوید خاننبدهی مرا تسویه ک هتر نیست کهب یکبار می خندد.

رست می گوید، دکرد و کیارش با تردید گفت: فکر کنم در این یک مورد پرستش 

دم شلوغ و خوش اخالقی نیستم. فکر نکنم بتوانم خانه تان را از سکوت در آمن 

 مبلغی را به عنوان کرایه مشخص کنید.که بهتر است  به نظر من همبیاورم. 

عمو شانه هایش را بی خیال باال انداخت و گفت: من به پول احتیاجی ندارم.  " 

و  وانی با صدای خنده هایتخانه ام را هم به خاطر پول کرایه نمی دهم. اگر می ت

در  .ی که قدمت روی چشم..اجاره ی مرا پرداخت کن پر کردن سکوت این خانه،

غیر اینصورت حتی اگر اینجا ساکن بشوی هم بلندت می کنم. من مستاجر بد 

 زم ندارم.الاخالق و بی اعصاب و ساکت 

رو توی رگرد و ببگفتم: کیارش خوشحال برای خودم یک لقمه درست کردم و  " 

آلمان  خانه ی خودت بمان. شیرین و سیاوش هم تا چند وقت دیگر که کارهای

می روند و دیگر دلیلی برای نگرانی من باقی نمی ماند. راستی  ،درست شود آنها

گفت: کار با بدجنسی کیارش  " ژاسمین هم زود می رود، درست می گویم؟ 

شیرین و سیاوش را به محض اینکه جواب سفارت بیاید درست می کنم. اما 
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ژاسمین ویزای شش ماهه دارد. تازه ممکن است که بازهم ویزایش را تمدید کند 

با خودم زیر لب  "چون خیلی دلش می خواهد توی کارهای شرکت کمکم کند. 

 ایست و جا براپر از آدم گفتم: چقدر هم که تو به کمک او احتیاج داری. شرکت 

کمک او برای کار دیگری است،  ؟بگیریکمک از او چرا باید  ،نفس کشیدن نمانده

کیارش گفت:  " دلت نمی خواهد دستان مهربان او را از دست بدهی.تو هم که 

؟ می شنوم چرا وقتی زیر لب با خودت صحبت می کنی من اینقدر واضح صدایت را

می ترسم که می خواهم اینجا بمانم. چون ها و بداخالقی هایت رغُ من از همین

از زخم  همباز مستقر شومتوی خانه ی شیرین و سیاوش  به محض اینکهمی دانم 

ت در امان نمی مانم. خیال می کنی از روی عمد با دستان ژاسمین یزبان ها

گهانی خیلی نایعنی عمدی در کار نیست و سریع پاسخ دادم:  "آرامش می گیرم؟ 

به دائم ش می کنم هپس خوادر میان دستان او بیهوش می شوی؟ بسیار خُب... 

دستان من وحشت  به اندازه یخودت یادآوری کن که از دستان ژاسمین هم 

من  "بازهم اخم هایش در هم رفتند و گفت: تمام تالشم را می کنم.  "ی. دار

مجبور می شوم بیاوری باز  ادامه دادم و گفتم: حتی اگر خانه ات را هم به اینجا
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مجبورم  من واقعاکیارش گفت:  "دیگر ببینم. ما دو نفر را در کنار یکتوی شرکت ش

، است درجه یکر طراحی صنعتی کا از ژاسمین کمک بگیرم. چون او در که

پس از ایده هایش استفاده کنم. من بدم نمی آید که کمی بیشتر بماند تا  درنتیجه

ط سخت وبتوانم از پس شراگر  البتهماندن من در اینجا رضایت بده، به همین  لطفا

 به محض اینکهقول می دهم  .کنم را اجارهآقای دکتر بربیایم و طبقه ی پایین 

او را ، ندبشوتمام ند که به وجود ژاسمین احتیاج دار پروژه های بزرگ صنعتی ام

چون گوش های کیارش فوق العاده تیز  " بینی. راضی شدی؟شرکت هم نمی  در

ناسزا گفتم. عمو گفت: هیچ وقت  ،او کیدرجه بودند اینبار توی دلم به ژاسمین 

روحیات تو برایم  فکر نمی کردم پذیرفتن شرط خندیدن برای کسی سخت باشد.

در هر حال شرط من همین است که گفتم.  یک معمای پیچیده است کیارش جان.

نی و بی توجه به غرهای پرستش برگردی و توی خانه ی خودت می توانی قبول نک

عمو بلند شد و مشغول جمع کردن ظرف های روی میز شد. کیارش هم  "بمانی. 

شرط خندیدن و شاد از جایش بلند شد و در حالیکه به عمو کمک می کرد گفت: 

 بودن را برای بهتر شدن حال من گذاشته اید؟
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گفت: این شرط رای شستن ظرف ها شد و مشغول بستن پیشبندش بعمو  " 

کیارش جلوی سینک  "ات برای همه ی ما الزم است. قخندیدن گاهی او

ظرفشویی ایستاد و گفت: فکر کنم دلم می خواهد این شرط را بپذیرم. قول می 

هوایتان را عوض می کنم که و دهم که به محض ورودم به این خانه طوری حال 

آرزوی یک لحظه سکوت و آرامش را داشته باشید. حاال اجازه بدهید من ظرف ها 

 شام خوشمزه تان تشکر کنم.را بشویم تا اینطوری از 

کنار رفت و با خوشحالی گفت: همین که شستن ظرف ها را بدون تعارف عمو  " 

ل باشم. چون پرستش به به عهده می گیری یعنی باید از آمدنت خیلی خوشحا

 آزادانه خندید وکیارش  "قدری تنبل است که اصال دست به ظرف ها نمی زند. 

دست به ظرف ها نمی زند. توی خانه ی من  خوشحال باشید که پرستشگفت: 

بد می  یقدربه روزی چند کاسه و بشقاب می شکند، تازه ظرفهای باقی مانده هم 

عمو سری با تاسف  "مانده ی غذا هستند. شوید که همیشه پر از لکه ی باقی 

باز تو را به من بر می گردانند  ،برایم تکان داد و گفت: حتی اگر شوهر هم کنی

 پرستش. 
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خواستم از خودم دفاع کنم که کیارش برای چند دقیقه اسکاچ را زمین گذاشت،  "

 جدی شد و رو به عمو گفت: بابت خواستگاری بعد از ظهر هم معذرت می خواهم

آقای سبحانی. من قصد جسارت نداشتم. فقط به قدری از خشم و ناراحتی 

پرستش، ترسیده بودم که حس کردم باید هرچه زودتر او را از شما خواستگاری 

محترمانه  خیلیکنم تا کنارم بماند و ترکم نکند. قول می دهم دفعه ی بعد حتما 

خجالت زده و  تای کنم او را از شما خواستگار ،و رسوم آدابکامل و با رعایت 

 عصبانی نشوید. 

حرف هایی که تا به حال  قشنگ ترینمن و عمو به هم خیره ماندیم. کیارش  "

شنیده بودم را به زیبایی یک ملودی بیان می کرد. دلم می خواست گوشهایم را 

 خبر داشتمند. ای کاش یزتا هیچ وقت حرف هایش از آنها بیرون نر با سیمان ببندم

 اهد چنین حرفهای عاشقانه ای بزند و صدایش را ضبط می کردم. دنیاکه می خو

به چند ضربه آرام د. عمو میشبرایم به زیبایی یک رویای صورتی رنگ  در کنار او

و گفت: ممنونم کیارش جان اما باور کن که من نمی دانستم تو  نواخت او شانه ی

جدی و واقعی از پرستش خواستگاری می کنی. فکر می کردم می خواهی مرا سر 
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لج بیاندازی تا خشمگین شوم و از پس توهین های مادر شیرین بر بیآیم. اما در 

ت زده ممنونم که به اندازه ای عاشق هستی که از رفتن پرستش وحش هر حال

لبخندی گرم و مهربان زد و گفت: خیالم راحت شد که شما کیارش  "می شوی. 

پرستش خیلی برایم با ارزش است. از من دلگیر و عصبانی نیستید. باور کنید که 

کیارش  " عمو گفت: چهارصد میلیون؟ ارزش پرستش چهارصد میلیون است؟ "

به شستن ظرفها ادامه داد و انداخت و بعد دوباره به من نیم نگاهی  کمی چرخید،

آهسته گفت: نه... پرستش برای من مثل الماس بی قیمت است. چهار صد میلیون 

عمو دستش  "بدهی هم تنها دستاویز من برای نگه داشتن پرستش کنارم است. 

را از شانه ی کیارش برداشت و گفت: پس تا قبل از اینکه بدهی چهارصد میلیونی 

را به دست بیاور و دستاویزت را محکم کن. چون حتی پرستش تمام شود قلب او 

 ،دلش با تو نباشدهی پرستش هفتاد سال هم طول بکشد و هنوز اگر پرداخت بد

عمو از کنار کیارش رد شد و در حالیکه  "می تواند تنهایت بگذارد و برود.  هم باز

داد اجاره از آشپزخانه بیرون می رفت گفت: من می روم کاغذ و مداد بیاورم و قرار

دقیق توضیح بدهم که مستاجر جدیدم تا  . می خواهمی خانه را کتبی بنویسیم
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که عمو از آشپزخانه خارج شد. به کیارش  "چه اندازه باید شاد و سرزنده باشد. 

به خودم حاال که او مقابلم ایستاده بود، . خیره شدممشغول شستن ظرف ها بود 

. نفس عمیقی بی او پیدا نمی کنمخو هیچ مردی را بهمی گفتم تا آخر عمرم 

 کنار من بقیه ی ظرف ها را می شویم. روکشیدم و رفتم کنارش ایستادم و گفتم: ب

به خاطر یک لقمه کوکو سبزی  که تو دستت را بشور و برو بنشین. گناه داری

 اینهمه کار کنی.

کیارش خم شد و از چهارچوب در به مسیر رفتن عمو نگاه کرد. من هم با  " 

بابت آنشب...  گفت:آهسته  ، او به طرفم برگشت وتعجب به کیارش چشم دوختم

نمی  مرا ببخشی.یعنی مجبوری که که شانه هایم را گرفتی... فکر کنم باید... 

من  دلم می خواست .ی بودمعصب خیلی از دستت ، امامنآنشب دعوایت کخواستم 

به گمانم زیاده روی کردم. می توانم  ...و هم مثل خودت بدرفتار و سرد باشم

به محض اینکه با این غرور و تکبر  "؟ همیشه با من مهربان بمانیخواهش کنم 

می گفت مجبورم که او را ببخشم، دلیلی برای ادامه ی دلخوری و ناراحتی نمی 

هم روی خوش نشان نمی داد اما من احمق تر از دیدم. او حتی برای عذر خواهی 
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حتی صدایش با اکو توی گوش هایم پخش می شدند.  آن بودم که او را نبخشم.

به قدری امروز از اگر او هم نخواهد من همیشه با محبت در مورد او فکر می کنم. 

گفتم: چاره ای برایم بدون لحظه ای درنگ که  سختی کشیده بودمدوری او 

برایم  " نمانده... من... من فکر کنم دلم می خواهد تا آخر عمر باهم مهربان باشیم.

فقط گرفتار چه آینده ای منتظرم است. در این لحظه  که در کنار او مهم نیست

دلخوری چطور با یک جمله ی پر اینهمه او بودم. او خوب می دانست که بعد از 

 . دلم را رام کند ،از غرور

چه شد که نمی توانم از تو دست  می دانیگفت:  بیشتر در هم رفتند واخم هایش 

نشستم و این موهای فرفری از روزی که توی پارک کنارت  بردارم و بگذارم بروی؟

زندگی این فکر می کردم که هر روز به از زیر روسری بیرون ریخته بودند،  ات

 این شهر چه لذتیدختر و مو قشنگ ترین جسور ترین و دیوانه ترین  کردن با

من همیشه عاقل نیستم و وقتی حرصم را در می آوری یادم می حیف که . دارد

 ،دستانم را گرفتی وقتی آنروز رود که چقدر از بودن در کنارت احساس خوبی دارم.

تو با چه  ..دوستم داشته باشی. که مم و التماست کنمی خواستم به پاهایت بیافت
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بد رفتار  مم برای حفظ غرورمجبورکه  کرده ای هبیچار نیرویی تا این حد مرا

با اینکه همیشه  تو بهترین اتفاق زندگیم است. دیدنباشم؟ راستش را بخواهی... 

دستان تو تنها  دختر بداخالق. دوستت دارم حرصم را در می آوری اما من...

ند. از اینکه گاهی اوقات ند تب را از جانم دور کنکه می توان ندستهی اندست

از روی عمد که کارهایم باور کن  دلگیر نباش! ...ناخودآگاه از دستانت فرار می کنم

مدت ها قبل آنرا گم از ... آرامشی هستید که تو و دستانت و بدجنسی نیستند.

 هر لحظه نوازشبتوانم نم تا حالم بهتر شود و کمی مبارزه من با خودم  کرده بودم.

 ...مراحاال . اما باور کن تقصیر خودم نیست، دستان مهربان تو را داشته باشم های

دلم می خواست برای مهربانی و  " ؟یا می خواهی بازهم قهر کنیمی بخشی 

امن ترین  تبدیل به برایمجان بدهم. وجود او آشپزخانه ی عمو را  ی اوها محبت

حتی با سرم را به عالمت مثبت تکان دادم. بود.  کردهنقطه ی جهان و کائنات 

مانم تا می  تجا کنارمن از این به بعد همین گفت:  اخم بازهم مهربان اینهمه

من بدون تو بی  هیچکس دیگر را نمی خواهم. ،تو غیر ازکه به شود خیالت راحت 

 هم هیچوقت. یترسانحق نداری مرا از رفتنت بین به بعد از ا پس ،آرزو می مانم
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ور. تا وقتی که حلقه ات را توی انگشتت داری خیالم راحت است نیآدر حلقه ات را 

 که به من فکر می کنی. 

سرم را پایین انداخته بودم و سعی می کردم حرف هایش را توی مغزم حک  "

 "را دستت کن. ت گفت: خواهش می کنم برو حلقه ا تر از قبل و آهستها کنم.

جان نثار چشمان می خواست دلم نگاهش کردم، مهربانی خیلی به او می آمد. 

 مهربانش باشم.

ژاسمین همین  ..و گفتم: می ترسم کیارش. همچنان تالش می کردم عاقل باشم

تهدیدم کرد که تو را با حلقه ام از من می گیرد.  ،بود ت بردهخواب کهامروز وقتی 

با غم نگاهم  "نمی خواهم تمام چیزهایی که دوست دارم را با هم از دست بدهم. 

حلقه ی تو چه کرد و گفت: ژاسمین تهدیدت کرد که حلقه ات را می گیرد؟ 

برای او دارد؟ ژاسمین خیلی مهربان است، فکر نمی کنم که چنین  سودی

یات کیارش از ژاسمین و دفاعباز با به یادآوری بعداز ظهر  " حرفهایی زده باشد...

 ،از همین می ترسم که محبت های ظاهری اوحالم گرفته شد و به سختی گفتم: 

چشمان تو را رو به من و حقیقت حرفهایم ببندند. او فقط با تو مهربان است، حتی 
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خیال می کند این  ببیند و تحمل کند. او روز هم نمی تواند مرا در کنار تو یک

ای. او آمده تا برای همیشه کنارت بماند. ژاسمین خیلی  حلقه را تو برایم خریده

قاطع و محکم این بشارت را داد که تو را به من نمی دهد و باالخره ما را از هم 

م قلبرا از  ترسجدا می کند. من در مقابل او خیلی ضعیف هستم. نمی توانم این 

هم لقه ام را ح .او را انتخاب نمی کنی و با من می مانیتو هم بیرون کنم که 

کیارش توی دنیایی از فکر و خیاالت  "از من بگیرد.  م تا او نتواند آنراه اپنهان کرد

به انگشت حلقه ام خیره ماند دستم هنوز توی دست کف آلود او بود و غرق شد. 

و گفت: نمی گذارم هیچکس تو را از من بگیرد. نگران نباش، زودتر ژاسمین را به 

... من عاشقت هستم نترس ،خودمان دو نفر با هم می مانیم فرانسه می فرستم. بعد

هیچکس نمی تواند مرا از تو جدا کند. من تمام مشکالت  و پای حرفم ایستاده ام.

را از جلوی پاهایت بر می دارم پرستش. حااال برو حلقه ات را با خیال راحت دستت 

 می کنم. صحبتژاسمین با کن. فردا خودم 

از کیارش فاصله گرفتم اما احساس می عمو با کاغذ و خودکار برگشت، من  " 

او بودند. دلم می قفل چشمان . چشمانم حاال فقط فکرم پیش او ماندهکردم تمام 
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بدون خشم  همین محبت، کنارش بنشینم و او باخواست می توانستم ساعت ها 

گوش بدهم و به دنبال  اوبه حرف که  ترجیح دادماما . و کینه برایم صحبت کند

از آشپزخانه بیرون پریدم  حلقه ام بروم. نمی خواستم او بازهم از من دلگیر بشود.

بعد  "د. نیداشتید صدایم ک اگر کاری من به اتاقم می رومو لحظه ی اخر گفتم: 

 ، می خواستماتاقم حبس کنم با سرعت برق و باد از آنجا دور شدم تا خودم را توی

ذوق زده باشم. اما کیارش  ی و حرف های عاشقانه تتا صبح از خوشی حرکا

گفت: پرستش زود نخواب و برگرد بیا چای بخوریم.  صدای عمو مانع رفتنم شد و

به قدری  "تازه باید تو هم قرارداد خانه را بخوانی و در مورد مفاد آن نظر بدهی. 

و جاویدم نداشتم. خودم را بودم که اصال درک درستی از حرف های عم خوشحال

دقیق به صورتم نگاه کردم، خدایا عمر این شادی هایم را طوالنی . به اتاقم رساندم

  !کن

حلقه را از کنار آرشه ای که فربد آورده بود برداشتم. حاال به شیرین افسانه ها حق 

 می دادم که فرهاد کوه کن را نادیده بگیرد. حتما خسرو دوست داشتنی تر و الیق

اگر کیارش می دانست محبت هایش تا چه حد تاثیر گذارند هرگز عصبی . تر بوده..
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همان بهتر که دوباره برگردم و عزیزدلم را از نزدیک ببینم.  و تند برخورد نمی کرد.

ی زیبایعاشقانه اش،  واب و رویای من حاال توی آشپزخانه بود و با حرف هایخ

برایم یک دنیا  هم امشب فربدبا اینکه  کرد.می برابر  انبرایم هزاردنیا را های 

می گفت دوستم با اخم و جدیت حرف های عاشقانه زده بود اما وقتی کیارش 

می شدند مزخرف ترین چرندیاتی تبدیل به  ،تمام حرفهای عاشقانه ی فربد، دارد

برایم مثل که تا به حال شنیده ام. کیارش معیارهایم را تغییر می داد. عشق به او 

تمام وجودم را به آتش بکشد. دلم می خواست وجودم  جرقه بود و می توانست یک

جزیی از  ،ذره ای از کیارش باشد. دلم می خواست به جای شخصیت فردی خودم

دلم می . کنارش نفس بکشموجود کیارش باشم و بتوانم همه جا و هر لحظه 

  کنم.خواست می توانستم تمام اتفاقات زشت زندگی را از ذهنش پاک 

ا شسته و به آشپزخانه برگشتم. کیارش ظرف ها ر سر و وضعم را کمی مرتب کردم

عمو مشغول چای دم کردن بود. کیارش با یک دنیا محبت بی صدا لب زد و  بود،

خدایا خودت کمکم کن که همین امشب از او  "گفت: کجا رفتی؟ دلتنگت شدم. 

 خواستگاری نکنم. 
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که هنوز با دزدکی عمو را در حالیکه  دم، لبخند زد.ا حلقه ام نشانش دادستم را ب

روی قلبش کوباند و باز بی صدا  ت نظر داشت، آهستهتح چای و قوری سرگرم بود

  .فالوده پاش زیبای من ممنونملب زد و گفت: 

. عمو آمد و اینبار درست از شادی قهقهه نزنمخیلی با خودم مبارزه کردم که  "

عمو کاغذ و  ،ه اجبار رفتم و مقابل آنها نشستمکنار کیارش نشست. من هم ب

خودکار را برداشت و جلوی کیارش گذاشت و گفت: من می گویم تو بنویس 

 کیارش جان. 

بدون نگرانی می خندید. خودکار را دردست گرفت  ،امشب به هر دلیلی کیارش "

 و عمو گفت: بنویس اینجانب کیارش سرمد فرزند... 

گفت: فرزند کاوه سرمد، شماره ی کیارش با محبت به عمو نیم نگاهی کرد و  "

عمو گفت: خدا پدر و مادرت را بیامرزد، بنویس  "شناسنامه ام را هم می نویسم. 

اینجانب می توانم تا هر وقت که دلم بخواهد در طبقه ی زیر همکف منزل آقای 

ده، کوچه ی شقایق پالک جاوید سبحانی، واقع در آدرس طرشت، خیابان ارکی

م مبلغ ودیعه یک دنیا لبخند و صدای خنده های از ته دل زندگی نمایم.نوزده 
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فراموش کردن اتفاقات ناگوار کودکی تا به ماهیانه را با  همچنین اجاره بهای است.

دل با آقای جاوید سبحانی در هر زمینه روزانه و درد چند ساعت صحبت  و امروز

با همسفره شدن در هر وعده ی غذایی  هم شارژ ساختمان م.ت می نمایای پرداخ

به صورت روزانه تسویه خواهم  و استفاده و تعریف از غذاهای آقای جاوید سبحانی

کیارش خندید و گفت: فکر کنم باید این قرارداد را رسانه ای کنم تا از  ". کرد

عمو سر  " شما به عنوان بهترین صاحب خانه ی این شهر تقدیر و تشکر کنند.

چون تو خانه ات  عزیز. خم کرد و گفت: من باید پیش تو درس یاد بگیرم کیارش

را با یک سفر درمانی رایگان به آلمان اجاره می دهی. تازه اینقدر به مستاجرهایت 

 ی دیگری را اجاره کنی.ااحترام می گذاری که خودت مجبور می شوی خانه 

دم اما خودم را شاکی نشان دادم و شوشحال خ ،از اینکه آنها با هم خوب بودند " 

گفتم: من هم شروط خاص خودم را دارم. باالخره من هم اینجا زندگی می کنم. 

کیارش دوباره خودکارش را در دست گرفت و گفت: تو هم بگو چه می خواهی  "

ه شیوه ی خود او دست به سینه و پر از اخم ب "تا من بنویسم و فراموش نکنم. 

 تم: بنویس... صبر کن ننویس. کیارش وقتی تو اینجا زندگی می کنینشستم و گف
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کیارش با شرمندگی به عمو  "ت را تمیز کنم؟ یعنی دیگر الزم نیست من خانه ا

حرص روی هم فشرد و گفت: تو که خیلی وقت است با نگاه کرد و دندان هایش را 

به خاطر احترام که خواستم نچند وقت قبل از تو  گرخانه ی مرا تمیز نمی کنی. م

 کنی. فراموش کرده ای؟ نخانه ام را تمیز  ،به هنرمندی دستان ویولن نوازت

باز با پررویی گفتم: نه فراموش نکرده ام، اما چون تو زیاد از من کار می کشی  "

کیارش  "م هر سه خانه را تمیز کنم. مجبور ،خانه داریکه سه فکر کردم حاال

الزم نیست  ...ز حرص مثل نجوا شده بود گفت: نخیربا صدایی که ا و عطخیلی قا

ور و شیرین هتو جایی را تمیز کنی. خانه ی شیرین و سیاوش که به لطف ما

همیشه برق می زند، برای ژاسمین هم فردا یک نفر را استخدام می کنم تا به 

 کارهایش برسد. در مورد خانه ی طبقه پایین هم... 

از  ،یلی جالب است که برای ژاسمین خانم عزیزحرفش را قطع کردم و گفتم: خ "

کردی اینهمه وقت به  می فردا نیرو استخدام می کنی، اما من بیچاره را مجبور

حقوقی من فیش برای را تمیز کنم. راستی  اتخاطر بدهی یک نفر دیگر خانه 

کیارش  "دهی؟ پایه حقوقم را افزایش ب می خواهی کیپس  تصمیمی گرفتی؟چه 
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عصبانی از جایش بلند شد و گفت: آقای دکتر من برمی گردم تا توی سریع و 

عمو  "دیوانه کند... مرا همین امشب چون پرستش می خواهد  ،ماشینم بخوابم

 ،گفت: بنشین پسرجان، چرا شما دو نفر اینقدر زود دعوایتان می شود؟ بنشین

ماری و توی ماشین بیمار می شوی. من مابین درزهای صندلی ها یک دنیا بی

 ثیفی دیدم. ک

ید؟ من مدتهاست ه افت: واقعا شما هم کثیفی ها را دیدکیارش سریع نشست و گ "

ضد  که به پرستش می گویم ماشین را به یک کارواش خوب ببرد تا همه جای آنرا

 ا این اوصاف چگونه می توانیمن گوش نمی دهد. ب . اما او به حرفعفونی کنند

اینبار من بلند شدم و گفتم: عمو شما هم بیکار  " ی؟خواهبپایه حقوق باال هم 

نشسته ای تا کارهای مرا بیشتر کنی؟ آقای سرمد حقوق بیشتر بده تا من انگیزه 

ی درست کار کردن داشته باشم. با پانصد هزار توامن در ماه می خواهی برایت 

ی گند زدایی هم انجام بدهم؟ اصال به من چه ربطی دارد که تو گرد و خاک ها

. از فردا من سر سرورم تبرگشته اس می بینی؟ بدهکار اصلی شما هم لی رااخی

 کار نمیآیم. 
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 خواستماز ترس او خوشم آمد و  "کیارش با تعجب پرسید: واقعا از فردا نمیآیی؟  "

صدایش  "م ناراحت می شوی؟ رممان چای بریزم و گفتم: اگر نیآیبرای هر سه نف

از فردا کارهای تو را به ژاسمین می  نمی شوم...شنیدم که گفت: نه ناراحت را 

 سپارم. 

خشم جلوی چشمانم را گرفت و با طوفانی کوبنده به طرف کیارش برگشتم.  "

متاسفم کیارش جان. از  عمو خودش را علنی عقب کشید و زیر لب گفت: برایت

واقع در هر بالیی سرت بیاید من نمی توانم کاری برایت انجام بدهم.  این لحظه

کیارش  کوباندم،استکانهای خالی را روی میز  ". ی نیستممن اصال شکسته بند خوب

دستانش را به عالمت تسلیم باال آورد. هیچوقت باورم نمی شد روزی از راه برسد 

باور کن اگر تو بخواهی از من وحشت کند. با لکنت گفت: شوخی کردم.  هم که او

 گردانم.  به فرانسه برمیژاسمین را همین فردا 

ایستادم همین یک جمله کافی بود تا دنیا به کام من تغییر رنگ بدهد. مقابل او  "

جادویم  ، بد موقعیان کننده ی چشمانشنور ویر اما ،کنم شنابود تا نیست و

 کردند. لبخند عجیبم بدترین وقت به سراغم آمد. 
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  شمرده گفتم: بنویس... نگاهش به لبخندم دوخته شده بود و من

هنرمندانه نقش و نگار چرا اینقدر او را دوست داشت که چنین  خدانمی دانم  "

مشغول  به سختی نگاهش را از من گرفت و ده بود.ش هدیه داشمانای را به چ

اینجانب کیارش  نوشتن شد، سعی کردم چشمانش خشمم را کمرنگ نکند و گفتم:

 ،ای جاوید سبحانیطبقه ی زیر همکف خانه ی آقدر سرمد در تمام طول اقامتم 

نباید هیچ صحبتی از دوست قدیمی ام خانم ژاسمین بر لب بیاورم. نه تعریفی، نه 

این بند را هروقت که خاطره ی و نه حتی شکایتی از ژاسمین بر لب نمی آورم. 

 از این خانه بروم. نادیده بگیرم باید همان لحظه 

به کار هم را  ژ حرفکیارش خودش ادامه داد و نوشت: به هیچ عنوان حتی  "

  نمی برم.

عمو سریع کاغذ را زیر دست کیارش برداشت و گفت: حاال همه با هم آنرا امضا  "

 خوریم. می  مان را چای و آرامشدر صلح  و کنیم
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 فصل شانزدهم

تا اتفاقات ناراحت کننده  مثل اینکه فیلم زندگی مرا روی دور تند گذاشته بودند

 ی بود که درهفته ا. کیارش چند زودتر از راه برسند و بیشتر درگیرم کنندی آن 

خوب طوری که من فکر می کردم آن ، اما همه چیز خانه ی عمو ساکن شده بود

هر لحظه بیشتر در من جان می بازهم  ،ری از اوخواحساس دل و پیش نمی رفت

ه ادعا می کند از سر عشق و می کردم دروغ می گوید و آنطور ک اسحساگرفت. 

توی دفتر او  ،ر کیارشبه عنوان مشاو ژاسمین .استمده نیآ ، به خانه ی عموعالقه

که ژاسمین کاری  این اطمینان را به من داده بودده بود. کیارش مشغول به کار ش

اما به گمانم دخالت کیارش همه چیز را خرابتر کرده بود.  ،با من نخواهد داشت

ش با من خوب چون رفتار ژاسمین خیلی علنی عوض شده بود. جلوی روی کیار

، جوابم را نمی داد و سعی می کرد دیم یا کیارش نبودبود اما وقتی تنها می مان

برایم مهم نبودند اما نمی توانستم اصال  ژاسمیند. رفتارهای ریادیده بگن مرا کامال

با  هم کار و شرکت و. جَباشدباور کنم که یک نفر تا این حد حیله گر و دو رو 

ت احترامی غیر شرک کارمندانآمدن ژاسمین برایم خفقان آور تر شده بود. تمام 



فالوده زغال اخته   فصل شانزدهم                                                                                                                    

1278 
 
   

. دالیل زیادی برای این احترام وجود داشت، اوال ف برای او قائل بودندیوصتقابل 

برای تازگی ها توی این مملکت به هیچ عنوان  مده بود وآاز فرانسه  که ژاسمین

اغراق باقی نمانده بود. در ثانی کیارش او را به قدری  مردم تعصبات ناسیونالیستی

چشم پرسنل  ت او را در زمینه طراحی صنعتی درمعرفی کرده بود و مهار آمیز

پررنگ نشان داده بود که همه احساس می کردند با الهه ی گرافیک و طراحی 

 صنعتی آشنا شده اند. 

بدترین نکته ای که باعث احترام بیش از اندازه ی کارمندان دیگر شد این بود که 

دیده شدن ژاسمین تر جایی برای کم  مید ونا معاون اصلی خودش کیارش او را

قلب تمام کارمندان  ،از همان روز اول در ضمن ظاهر زیبای ژاسمین. باقی نگذاشت

را دزدید. نجواهایی که در مورد زیبایی و جذابیت شرکت های خانم حتی آقا و 

 آزارم می داد.خیلی کیارش و ژاسمین توی تمام اتاقها در جریان بود 

به وضوح می شنیدم که همه می گفتند ژاسمین نامزد یا همسر کیارش سرمد  

است و به زودی این موضوع علنی می شود. مخصوصا که ژاسمین توی دفتر 

بیش تر به پچ پچ هایشان پر و بال می کیارش کار می کرد و همه با قاطعیت 
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شنیدم می هرجا هر لحظه و  .رساند مرا به جنون می ،ها زمزمهاین صدای  و دادند

.. این دو نفر اسطوره : این دو نفر زن و شوهر هستند.می گفتندکه همه یک صدا 

 نباید هم زیباترین ز است و ی زیبایی هستند... چقدر خوشبختند... سرمد پولدار

دارایی  اینهمهوارث سرمد باید هم برای داشتن نسلی که  دنیا را داشته باشد...

نها مرا از غصه نابود حرف های آ "د. ندنیا را انتخاب ک همسرزیباترین  خواهد شد،

حبت می کردند مطمئن از عشق و ازدواج کیارش و ژاسمین ص یقدرمی کرد. به 

شاید اگر رفتارهای کیارش دم. می شدار و غصه دار عزاچند ساعت  که من هر روز

خیلی راحت می  ،پیش چشم های دیگران با ژاسمین عاشقانه و پر محبت نبود

شمان کیارش بود که باعث می چعمق  چیزی در امابخندم.  توانستم به شایعات

احساس سادگی و حماقت از اینکه فکر می کردم کیارش عاشق من شده شد، 

 ویرانم کند. 

با چنان احترامی ژاسمین را همراهی می کرد که  ،کیارش جلوی همه حتی من 

که هنوز احساسش نسبت به ژاسمین زنده  جای شک و تردید باقی نمی گذاشت

توی زیر زمین خانه ی عمو  تصمیم گرفته بود کهط نمی دانم چرا ق. فو پویا است
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برای ماندن با  انگاربود که شده طوری  تازگی ها د. رفتار کیارشنزندگی ک

عاشق او بودم  نهبه قدری ساده دالمن  اما .کند می مرا تحمل ، به اجبارژاسمین

قلبم آرام ، به محض اینکه ژاسمین را به خانه می رساندیم رفتارها این مامبا تکه 

خیالم  تاکنار من زندگی می کرد  و بود شده رویایم شکیاراینکه می گرفت. 

و نمی خواستم این احساس را  احساس خوبی در من زنده می کرد ،شودراحت 

 .راحت از دست بدهم

شتر که کیارش دروغ نگفته و مرا بیسعی می کردم خوش خیال باشم و فکر کنم 

 کهتمام اوقاتی را دلم می خواست دوست دارد.  از تمام زیبایی های این دنیا

از راه فردا اصال  صبح کنار کیارش وقت بگذرانم و ،تنهایمان می گذاشت ژاسمین

 ،می شدم و عزادار ناراحت هم بیشتر شب بیشتر می گذشت من از . هرچهنرسد

 بغض و درد بیدار شوم و همراه انی خواست فردا صبح با هزارچون اصال دلم نم

، کیارش کیارش به دنبال ژاسمین برویم و باز ببینم که از لحظه ی ورود ژاسمین

را نیست  جادویی اشعاشقانه و تمام حرف های تغییراتی می شود که چنان دچار 

 .و نابود می کند
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ی از بیشتر چه کار .دائم به خودم می گفتم که بیش از حد حساس شده ام 

و حتی جلوی  د؟ او دوستم داردکنراحت را خیالم با انجام آن تا  کیارش برمی آید

  ...که قصدش ازدواج با من است. اما عمو و بقیه گفت

فرانسوی  فقط با هم نها... آ!توی ماشین می نشست امان از لحظه ای که ژاسمین

تا لحظه ای مرا نمی دید.  و می کردند، من برای کیارش نامرئی می شدم صحبت

دستورات الزم کیارش حتی به من نگاه هم نمی کرد.  یم،یدکه به شرکت می رس

و دوباره با ژاسمین گرم صحبت می  می داد ی معمولییک راننده  به من مثلرا 

، قبال اگر نمی شنیددم اصال ی آنها چیزی می پرسیا. اگر در میان حرف هشد

ازه نمی داد که سکوت حوصله ی اجسکوت می کردم سرصحبت را باز می کرد و 

خیلی وقت بود که رفتارش با من مثل راننده و کارمند و منشی و را سر ببرد. م

اول و  یهفته  اما حاال دوباره به روزگار بردگی ام برگشته بودم. ،نظافتچی نبود

در مورد فقط و آنها  متوجه می شوممی کردم که اشتباه دوم خودم را راضی 

اما به مرور فهمیدم لذتی که آنها از صحبت کردن  .شرکت نگران هستند کارهای

اصال نمی تواند در مورد موضوعات  ،با هم می برند و لبخندهای خاصشان به هم
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خانه را فقط به عشق ساعتهایی که با کیارش به  آزاردهندهکاری باشد. فکرهای 

بیرون می کردم و دائم با خودم درگیر بودم تا باور کنم ی عمو برمی گشتم از سر 

 که کیارش فقط مرا دوست دارد.

بیش از حد گران کیارش تا من ماشین جدید و  ،وقتی آنها را به شرکت می رساندم

و بدون در حالیکه قبال کیارش منتظرم می ماند  .آنها با هم می رفتند منکرا پارک 

کیارش را تا وقت ناهار نمی دیدم. وقت  . بعدمن حتی سوار آسانسور هم نمی شد

 آنجاکه تازگی ها فقط همراه ژاسمین به  ،تمام طول راه تا رستوراندر ناهار هم 

می چکی هم نتعارف کو حتی به من .هم فرانسوی صحبت می کردندباز ،ندمی رفت

 کیارش هیچوقت مرا برای صرف غذاع ، در واقشد که ناهار را در کنار آنها بخورم

اما حاال برای ژاسمین، منتظر نمی ماند تا من  .به رستوران پدرش دعوت نمی کرد

ژاسمین را با احترام کامل مثل یک  می دوید و در ماشین را باز کنم. خودش

برای  را هم در رستورانحتی بی توجه به من  رویایی پیاده می کرد و شهزاده ی

خم می شد تا او وارد شود. این  خیلی نامحسوس در مقابلش وباز می کرد  او

تمام طول مدتی که آنها  ند.کارهای کیارش مثل مته برقی مغزم را سوراخ می کرد
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می نشستم و منتظر  در رستوران بودند، من بی خبر از آنها جلوی در و توی ماشین

ا همانجا رها کنم و رفتم که آنها ر کلنجارخودم  بابازگشت آنها می ماندم. بارها 

ی عاشقانه ی کیارش که غروب اما باز هم به خاطر حرف هابه دنبال زندگیم بروم. 

می شنیدم، خشم را توی وجودم خاموش از او راه برگشت به خانه ی عمو  ها در

راه برگشت از رستوران که در نوع خودش بدترین کابوس زندگیم بود،  م.می کرد

یک ساعت  توی ترافیک دیوانه کننده ی این شهر لعنتی، مجبور می شدمچون 

حق نداشتم توی ماشین  .باشمخنده ها و صحبت های فرانسوی آنها  شاهد کامل

 : مورد عالقه ی هر دوی آنها به جز آهنگموسیقی هیچ 

 ”   “Ne Me quitte pas  گوش بدهمقلبم می ریخت دنیا را به که درد ،. 

بر ایم مثل یک عالمت سوال  رفتار ژاسمین م،یبگذراز تمام این موضوعات که 

به هیچ عنوان از اینکه من و کیارش بعد از کار باهم به  چون او بزرگ شده بود.

فارسی  ژاسمین تنها زمانی که ...اتفاقا برعکس ناراحت نمی شد. برمی گشتیم،خانه 

برای مان  ،یک دنیا لبخند و با خوشحالی که بودمان وقت صحبت می کرد ه

رفتارهای کیارش را همراه من راهی می کرد.  می کرد و و زیبا آرزوی شبی خوب
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به همین بودند که مطمئنم اگر بخواهند شده کیارش به قدری برایم عجیب او و 

 حتما دیوانه خواهم شد. ،ادامه بدهندمنوال 

ر کیارش را تحت تاثیتا ونه برخورد کند گخیلی خوب می دانست که چ ژاسمین 

او در خانه  ماندن نگران تنها ،علنی و بی خجالتکیارش گاهی اوقات قرار بدهد. 

می شد. از من می خواست که به شیرین زنگ بزنم تا مراقب ژاسمین باشد. حالم 

دائما  هیچ نگرانیاینکه ژاسمین بدون  .به هم می خورد از رفتارهای این دو نفر

 برایم مثل شکنجه بود. ،او را می گرفتو یا بازوی موهای کیارش را لمس می کرد 

در مواقعی که ژاسمین  فقط به عشق محبتهای کیارش را حرکات این باز هم تمام

کیارش برباد  با حرفهای رویایی تمام حسادت هایم تحمل می کردم.کنارمان نبود 

فردا روز  م و دلم می خواست کهمی کردبه خوش خیالی را وادار  خودم می رفتند.

  داشته باشد. موجهی دلیلاین رفتارهایش برای  و کیارش بهتری باشد

امکان ندارد یک آدم  کیارش تا این حد دروغگو است. که کنم باورنمی خواستم 

و مثل یک بدهد  تغییر رویهعادی روزها رفتارش اینقدر زشت باشد و شبها کامال 

به آینده ی با او امیدوار می باز با همین رفتارهای پر محبت  عاشق دورم بگردد.
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کنارم  ه. سکوت می کردم و فقط می خواستم از زمانی که او مهربان و عاشقانشدم

 . لذت ببرمد وعمو می ش خنده و خوشید و باعث چای می نوش

را کامال  خوش خیالی و سادگی هایابر از راه رسید و روزی مثل امروز باالخره اما

صبح زود  چون ،امروز از صبح دنیا برایم جهنم شده بود ناپدید کرد.باالی سرم  از

ش راکیجلوی در خانه  ، توی حیاط خانه ی عمو،وقتی برای رفتن به شرکت

گفت امروز اتفاقی به من می ی، در کمال تعجب دیدم که خانه نیست. حسایستادم

مزخرف ادامه بدهم. بازهم خودم را آرام  ی م به این رابطهمی تواننمیافتد که 

دور کردم. به این فکر کردم که شاید  مغزمو فکر های آزار دهنده را از  مکرد

فت به نانوایی برایمان نان تازه می گرهمیشه کیارش هم مثل سهراب که صبح ها 

هوس ورزش کردن به سرش زده و برای هوا خوری  همبازرفته است و یا شاید 

امید و نذر و نیاز در دست گرفتم تا مطمئن شوم  هزار باتلفنم را است. جایی رفته 

  .هنوز می توانم خوش خیال باشمکه 

از بازهم تماس گرفتم و بازهم جوابم را نداد.  پاسخگو نبود. اما ،مفترگتماس با او 

عمو پرسیدم که متوجه ی رفتن کیارش نشده است، عمو هم اصال رفتن او را 
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تماس بازهم ندیده بود. کوچه را نگاه کردم، ماشینش هنوز توی کوچه ی ما بود. 

گرفتم... هزار بار تماس گرفتم. هربار که جواب نمی داد ترس بیشتر به قلبم چنگ 

 می انداخت. 

متاسفانه ژاسمین راه افتادم و خودم را به شرکت رساندم، توی شرکت هم نبود. 

دند و جلوی در دفتر او نشستم. فقط به شبی رمق  بود. پاهایم کامالنیامده  هم

، این فکر می کردم که من همیشه کیارش را روراست ترین آدم اطرافم می دانستم

چرا حاال عشق یا نفرتش را بروز می دهد. پس  به راحتی خیال می کردم او

تر بتواند راحت او تا م برو شاز زندگی که ه من نمی گفترودربایستی می کرد و ب

 ؟ دا ژاسمین باشب

خانم جهانی امروز خوشحال بود و خندان گفت: منتظر آقای سرمد نمان سبحانی 

خودشان شخصا تماس گرفتند و  «Hiverهیوِر  »خانم امروز صبح  . چونجان

ه فردا مؤکول تا بعد از ظهر نمی آیند و جلسات امروز را ب که آقای سرمد گفتند

خیلی مهم است تا قبل از چون برای یکی از جلساتشان  گفتند که . فقطکنم

خانم هیور همان ژاسمین لعنتی و منفور بود که نمی  "ساعت سه برمی گردند. 
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را به من  کیارشو با خودش برده بود. اگر  زندگی مرا دزدیدهدانم چه وقت 

 دق می کنم.  ،برنگرداند

ش را دوست داشتم که واقعا نمی انگیزه ای برایم باقی نماند. اینقدر عاشقانه کیار

 . همان جا نشستم وکرده بود با گذشتخواستم او را ازدست بدهم. عشق مرا 

 م با اینکه از دوری او خیلی ناراحتتماس گرفتم تا به او بگویبا کیارش  همباز

باشد رفته خوش بگذرد. می خواستم بگویم هرجا که  ولی امیدوارم که به او ،هستم

زودتر برگردد... بازهم پس نمی گیرم. فقط امیدوارم که عشقم را از او  بازهم من

 جوابم را نداد. 

، خواستم سرکارم برگردم که خانم جهانی با خنده گفت: من از بغضم را فرو دادم

اینکه آقای سرمد هم سر و سامان گرفته اند خیلی خوشحال هستم. تو هم متوجه 

ایشان خیلی کمتر از  است؟خوب  سرمد تازگی ها چقدر حال آقای شده ای که

بهتر  در ارتباط هستیم،من و تو که بیشتر با آقای سرمد  قبل عصبانی می شوند.

او می شویم. درست می گویم سبحانی جان؟ خانم هیور  متوجه تغییر حال و روز

تحسین  ،واقعا برای آقای سرمد مناسب هستند و همه با دیدن آنها در کنار هم
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دستم فشار داده بودم که به قدری ناخن هایم را توی گوشت  ". شان می کنند

ریزد. ن مثل فواره از کف دستم بیرون بخو ممکن است حس می کردم هر لحظه

خان سرمد در کنار ژاسمین فوق  کیارش احواالتخانم جهانی هم متوجه تغییر 

 شده بود. العاده اش

م سر من می آید؟ چطور می توان چه بالیی اگر آنها با هم ازدواج کنند... ای وای 

 این حرف ها را بشنوم و سکوت کنم؟

ش شمگین نگاهش کردم که خنده روی لبانجواب جهانی را ندادم. اما به قدری خ 

ن زیباترین دختر این شهر نیستم، م با اینکهبزنم د. دلم می خواست فریاد خشکی

 کردم؟می  فم را ثابتکدام دلیل و مدرک حر. اما با کیارش فقط برای من استاما 

کسی که توی دفتر کیارش تنها  تمام اسناد قابل رویت در دستان ژاسمین بودند،

کسی که هر لحظه می توانست کیارش را داشته تنها  ، ژاسمین بود.کار می کرد

خودم را با کار پشت میزم برگشتم و  ،ژاسمین بود. برای اینکه دیوانه نشوم ،باشد

 ، مرا فراموشخواستم باور کنم که کیارش طبق عادت جدیدشنمی  مشغول کردم.

به  ادعا می کرد قبل هفته یهمین چند  که فراموش کردهحتی  است.او کرده



فالوده زغال اخته   فصل شانزدهم                                                                                                                    

1289 
 
   

همه جا را از ظهر شد و من قدری دوستم دارد که می خواهد با من ازدواج کند. 

خودم دائم از دیدم.  توی چشمانم می ،اشک های لغزنده پشت آکواریومی مملو از

 ندچه کار می کنتا این وقت روز و  از چه ساعتی با هم بودندآنها  می پرسیدم که

که کیارش حتی قید کار عزیزتر از جانش را هم زده و به شرکت برنمی گردد؟ 

وقتی به این احتمال فکر می کردم که شاید ژاسمین را هم با خودش به اصفهان 

 برده باشد حالت تهوع می گرفتم. 

 کیارش هرگز چنین کاری نمی کند، خودشودم دلداری می دادم که باز به خ

فقط برای من تدارک یک قرار عاشقانه را داده و تا به حال از این کارها  که گفت

برای هیچ دختری انجام نداده است. اما ضد و نقیض های رفتاری کیارش احتمال 

 هر خیانتی را از طرف او برایم تضمین می کرد. 

. باید به کیارش ایمان داشته باشم، او نگاهم اصال به ساعتم نیافتد سعی می کردم

من  ؟ارددارد و دروغ نمی گوید. دروغ گفتن به من چه سودی برایش د مدوست

دوست داشتن یا دوست نداشتن من پس  ،معمولی ترین دختر این حوالی هستم

را در یک زمان چرا باید خودش اصال او ؟ رددا رای او به همراهی بو زیان چه سود
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 می آمدچرا هر روز به خانه ی عمو  ، پسژاسمین را دارداو که د؟ ناسیر دو زن ک

بازهم افکار د؟ رکمی  محرومو خودش را از زندگی آرام و زیبا در کنار ژاسمین 

عشق  باهمین که کیارش دوستم داشت برایم کافی بود، من  منفی را دور کردم.

 برده، دلم را که حاالو تردید ها را فراموش کنم.  م تمام این غمستمی توانکیارش 

 نباید به این زودی جا بزنم و خیلی زود به او شک کنم. 

، اما بازهم دلشوره ام به صورتم زدمآبی دستشویی شرکت رفتم.  بلند شدم و به

بردم تا تمام فرو سرد مل در آوردم و سرم را زیر شیر آب مقنعه ام را کا م نشد.ک

موهایم را باز کردم تا آب از آن  ،شسته شوند. یقه و لباسم خیس شد فکر های بد

بچکد و لباسهایم را خیس کند. دستشویی شرکت مثل بقیه ی جاهای آن فوق 

 العاده شیک بود و حس دستشویی هتل های پنج ستاره را القا می کرد. 

می کردم. یکبار نو به کیارش فکر  ، بی حس شدمودش را کردخآب سرد کار 

 یکی از خانم ها وارد شد و کنارم ایستاد. هم سرم را زیر شیر آب فرو بردم.دیگر 

 مجبور شدم کمی ،نکه نگاهش کنم گفتم: ببخشید من خیلی گرمم بودآبدون  

خانمی که صورتش را نمی دیدم خم شد و خندان گفت:  "به سرم بزنم.  آب
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او حالش بد می شود از این  .ه منگرداند کیارش را ب دیوانگی های تو... برمی

 شلختگی.

د. اولین فکری شزاردهنده ترین صدای دنیا آاو توی گوشهایم فرانسوی لهجه ی  " 

 این بود که کیارش برگشته است و می توانم به دیدارش بروم.  ،م رسیدذهنکه به 

چشمانم دشمن، ژاسمین مثل پرچم پیروزی سرم را بلند کردم، شال سرخ رنگ 

از نظر خوش پوشی به هیچ عنوان از  بود،کیارش  شبیه ترین آدم بهاو  را سوزاند.

لبخندی  تن او خودنمایی کنند. به آفریده شده بودند تا تمام رنگ هااو کم تر نبود. 

او یک قدم جلو آمد و گفت: توی  "؟ کجاست؟ گرم زدم و گفتم: کیارش برگشته

 است.  منتظر مهمان او ،دفترش... اما نمی خواهد فعال ببیند کسی را

پوشیدم و در حالیکه به  خیس و پریشانمبا خوشحالی مقنعه ام را روی موهای  "

مرا می بیند، مخصوصا اگر بفهمد  کیارش من مطئنم که طرف در می رفتم گفتم:

هنوز به در خروجی  "چقدر دلتنگم کرده است.  ،که همین چند ساعت ندیدن او

اصال به  "؟ ... با کیارشکجا بودمگفت: بگویم  ده بودم که ژاسمیندستشویی نرسی

و گفت:  سکوت نکرداما او  "طرف او برنگشتم و گفتم: نه از خودش می پرسم. 
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پاهایم متوقف شدند، نفسم را حبس  "از کیارش؟ دروغ دوست داری بشنوی 

 پررنگبرایم بین آنها افتاده باشد خیلی  ،کردم. احتمال اینکه تمام اتفاقات بد دنیا

اما شانه هایم را باال انداختم و گفتم: حتما دوستم دارد که  دروغ می گوید.  ،شد تر

 او به طرفم آمد و گفت: پس می دانی که او دروغ می گوید به تو؟  "

واقعا نمی دانستم که کیارش تا به حال چه دروغ هایی به من . ..جوابی نداشتم "

ک کنم که کیارش از دروغ گفتن گفته است، هرچه فکر می کردم نمی توانستم در

خودش را من رساند و گفت: دل نبند به دروغ  ژاسمین .به من چه نفعی می برد

نمی توانستم  .من خیلی ضعیف و ناتوان بودم "های کیارش... بگویم کجا بودیم؟ 

نگاه . حرف هایت اصال برایم مهم نیستندسرش فریاد بکشم و بگویم ساکت باش، 

توی  را بی رنگشآ. چشمان درشت و نداختم و سکوت کردمرا پایین ا غمگینم

با  تماس گرفتم ساعت دو شب خیلی آرام و شمرده گفت: ، بعددچرخانصورتم 

مرا نگه ، تا صبح به من رساند م. او خودش راه ا، گریه کردم و گفتم ترسیدکیارش

 من کهاطمینان داد به  ،نترسم... هربار که خواستم دور شوم تادر آغوشش  داشت

 ...میماند کنارم
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اتی که از نظر چه اتفاقات هولناکی بین آنها افتاده بود؟ اتفاقدو صبح... از ساعت  " 

بودند. پس چرا زندگی از نظر آنها... خاطره انگیز ترین لحظات من هولناک بودند، 

  !ماجرا اینطوری تمام شد؟ کیارش که می گفت فعال فقط مرا دوست دارد

دروغ می این دختره ی دیوانه باور نکن پرستش،  هشدار دادم کهبه خودم باز 

 ژاسمین جوابی برای نکهآدون ب .مزبان کیارش می شنیداز ماجرا را گوید. باید 

ادامه بی خیال نشد و او م. اما بروکیارش  ه دیداررا کنار زدم تا ب داشته باشم او

 ..بود. یم گذاشتهنکه تنهابه خاطر ای... داد: تا صبح معذرت خواهی می کرد از من

لطفا با عصبانیت گفتم: باالخره دیوانه ام کرد. ادب و نزاکت را فراموش کردم و  " 

شده ای خانم هیور؟ چرا سعی می کنی عقده ی خود کم بینی دچار ساکت شو... 

با تعریف این چرندیات خودت را خوشبخت نشان بدهی؟ هر اتفاقی هم که بین 

 ،به خودتان مربوط است، پس خواهش می کنم با تعریف آنهاتو و کیارش افتاده 

 ... کیارش هرگز چنین کاری نمی کند،درضمن حال مرا بیشتر از این به هم نزن.

او حاضر شده برای راحتی خیال من، توی زیرزمین خانه ی عمویم زندگی کند. 

با لوس بازی های تو، قول و قرارش پس مطمئنا ساعت دو نصف شب به خاطر 
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فراموش نمی کند. او با شخصیت تر از این حرف ها است که برای در آغوش  را من

کشیدن تو، از اعتماد من سو استفاده کند. برو این چرندیاتت را جایی تعریف کن 

  که شنونده داشته باشند. 

چون فهمیدم  ..و.تی م کیارش را به خانه ه ااو بدون معطلی گفت: من فرستاد "

بگیرد. کیارش می داند که انتقام  باید به کیارش قبوالندم که ،برادرش برگشتهکه 

اذیت کند  و به خانه ی شمابیاید  از او خواستم رد تو را... مندوست دا برادرش

چه کار مزخرفی انجام مثل اینکه با خودم صحبت می کردم و گفتم:  ". برادرش را

 خوب می داند که برادرش مرا دوست ندارد.  کیارشچون ! ایداده 

فقط حیف  بلد بودند،، خنده هایش تمام اصول دلبری را یکجا ژاسمین خندید "

. خوشحالی اش به نظرم غیر ندکه برای آدم بدجنسی مثل او بودها این خنده از 

 برادرش... اولین جایی که سر گفت: کمی شَک داشت، اما وقتی دید و آمدواقعی 

باز هم توی دلم به کیارش لعنت فرستادم  " نه ی تو بود، باور کرد حرف مرا.اخ زد

نمی خواستم حرف که اینقدر خوب، زبان فارسی را به این دختر یاد داده است. 

هایش را باور کنم اما ناخودآگاه از او پرسیدم: کیارش تمام اتفاقات شبی که فربد 
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او خندید و گفت: البته چون  "است؟ به دیدن من آمده بود را برایت تعریف کرده 

اگر سهراب  م؟جهنمی بود که برای خودم ساخته ااین چه  ". ندهمه نقشه بود

توی صدای سهراب را بلند و رسا االن اینجا بود، چطوری مسخره ام می کرد؟ 

همین است، باید هم ترشیدگی و عاقبت شنیدم که می گفت: آخر گوش هایم 

 درد بکشی پرستش خانم.

به دنبال انتقام  تا این حد بی کار و بی دغدغه باشد و از کیارش توقع نداشتم که "

تکان دادم، سعی کردم  . سری با تاسف برای ژاسمینبیافتدو این مسخره بازی ها 

 ؟ داردتو  برایچه سودی از فربد قوی باشم و گفتم: انتقام کیارش 

 با تعجب نگاهم کرد و گفت: سود نمی خواهم من. "

بیشتر برایش متاسف شدم و گفتم: تو اصال می فهمی که حال کیارش  " 

راهی همینطوری هم زیاد خوب نیست؟ او را برای انتقام ترغیب می کنی که 

 ،د؟ می خواهی اینطوری کیارش را برای خودت داشته باشی؟ باشهتیمارستان بشو

قبر خاطره  دست از نبش اما خواهش می کنممال تو باشد.  فقط کیارش ...قبول

اگر واقعا عاشق او هستی کاری کن که گذشته را فراموش های دردناک او بردار. 
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من همین کند. الزم نیست او را به یاد ظلم های فربد و خانواده اش بیاندازی. 

ساعت دو نصف شب خواب  تو می گذارم تا وت دست کیارش را توی دستامشب 

ای ساعت خواب و بیداری اش هم برنامه برحتی و استراحت او را به هم نریزی. او 

ین طوری رفتار می کنی چرا ا ، پستو که سالها او را می شناسی ،ریزی دقیق دارد

؟ خواهش می کنم با این دیوانه بازی ها او را به خطر می اندازیرا  و سالمتی اش

 و در به در نکن. بیمار

از اینهمه  .نداشتو مثل اینکه حرفی برای گفتن با تعجب نگاهم می کرد  " 

مزخرف حرف های و  مموهایخیسی  شیردلی خودم خوشم آمد. اما در این لحظه

که  درگیر مردی باشممن نمی خواستم به جانم انداخت.  شدیدی لرز ،ژاسمین

کمی فکر  ژاسمین. مورد عالقه اش به من دروغ می گفتبرای بودن در کنار زن 

از  ناراحت استخیلی  اوبه من؟ رش پس می دهی کیاگفت:  کرد و بعد با تردید

تا برادر و خانواده اش را  ،بدهم به او می خواهم فرصتمن شتن من. اما اتنها گذ

حاال فقط به این فکر می کردم  ". و کمی از دردهایش کم شود سرجایشان بنشاند

من در خوش خیالی کامل با اطمینان از اینکه کیارش و  هم بودند باصبح  آنها تا
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راحت  ،توی زیرزمین خانه ی عمو زندگی می کند ،و به خاطر مندوستم دارد 

 خوابیده بودم. 

از  "با کیارش بودی؟  وقت روز نیصدایم خش دار از گلویم در آمد و گفتم: تا ا

ی باقی نمانده بود و فقط با دنیایی سوال و تردید به من زیاد چیزهم شادی او 

م. او خیلی دناهار خور و آنجاده ونک  بهو گفت: کیارش برد مرا  خیره شده بود

اجازه  برای من، اماهرروز یک قرار زیبا برنامه ریزی کند  می خواهدمهربان است. 

  ...برادر درگیر باشد به انتقام ن دلم می خواهد که او چو .نمی دهم

به جای فتنه  چراواقعا برایت متاسف شدم خانم هیور. و گفت: پوزخندی زدم  "

و خیال همه ی ما را راحت  برینمی هرچه زودتر کیارش را با خودت برپا کردن 

تلف می از فربد بیچاره  تقامنست که وقت تان را به خاطر انیحیف  نمی کنی؟

خبر نداری که خدا به اندازه ی کافی  نوز خانواده ی فربد را ندیده ای وهو کنید؟ ت

هرچه التماس می کنم که  .از آنها گرفته استانتقام دل شکسته ی کیارش را 

برایتان من ، حلقه ی ازدواجتان را هم انبرگرد خودتپیش  کیارش را زودتر

در ضمن مطمئن باش . میخرم، فقط زودتر از جلوی چشم های من دور شو عزیزم
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 کیارش ومن بین  القه یمرا دوست ندارد که از عکه فربد به هیچ عنوان اینقدر 

تا پول بگیرد.  همرا به کیارش فروخت جهت اطالعت می گویم که فربد. عذاب بکشد

همین امروز دست کیارشت را بگیر پس به جای نوشتن این فیلم نامه های هندی، 

 .با خودت ببرو برای همیشه او را 

از تعجب بیرون خیلی علنی به قدری از حرف هایم تعجب کرد که چشمانش  " 

حتی به خودکشی در همین لحظه خونسردی ام زیر نقاب زدند. خبر نداشت که 

خندیدم  "م. با ناباوری گفت: پس یعنی کیارش را می دهی به من؟ هم فکر می کن

با خودت ببر. من اصال نه  ت را بردار وعزیز و به شانه اش زدم و گفتم: کیارش

کیارش را دوست دارم و نه به برادرش فکر می کنم. من فقط خودم را دوست 

 شوم.  خالصخودم ازدواج کنم و از شر همه ی شما دیوانه ها  می خواهم با. دارم

جلوی آنقدر کیارش توان گریه و زاری نداشتم.  به قدری حالم بد بود که حتی "

چشمانم عاشقانه با ژاسمین برخورد می کرد که به راحتی می توانستم باور کنم 

بی  من. ه استدرک عاشق خودشمرا  ،دوستم ندارد و از روی نقشه ای مسخرهکه 

کیارش را دوست داشتم اما مگر چقدر زنده بودم که بخواهم هرروز از او نهایت 
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راحت  خیلیاعصابم به هم ریخته بود و به شدت می لرزیدم اما  ؟عشق گدایی کنم

دوست ست می گفت که و از دستشویی بیرون آمدم. عمو در کنار زدمژاسمین 

قعی بود و به او می آسیب می رساند. تازه اگر عالقه اش واکیارش به من  داشتن

نسبت به اعصابی برایم باقی نمی ماند که بتوانم از خوشبختی و عشقم  رسیدم هم

لذت ببرم. پس همان بهتر که ژاسمین دست کیارش را برایم رو کرد. در کمال او 

 ناباوری حاال خیالم راحت شده بود. 

ارش عاشقم شده دائما از خودم می پرسیدم من چه وقتی که فکر می کردم کیاز 

ی عاشقانه اش را در گوش احرف ه ،تفاوتی با بقیه دارم که کیارش سرمد رویایی

القا می کرد که به من این حس را  ،نجوا می کند؟ هر بی اعتنایی از طرف او هایم

خیلی تازه متوجه کمبودهایم شده و به احتمال زیاد پشیمان شده است. اما حاال 

سبک بال پشت میزم نشستم و فقط به این فکر می کردم که ای کاش واقعا 

بدون  اما خوش قلب و عزیزم،بداخالق سیندرالی افسانه ای بودم و شهزاده ی 

نقشه عاشقم می شد. حالم بد بود اما مثل اینکه می دانستم باالخره یک روز 

موهایم خیلی خیس کیارش اعتراف می کند عاشقم نیست و من لیاقت او را ندارم. 
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بودند و سیستم خنک کننده ی شرکت باعث شده بود دندانهایم از شدت سرما 

 بخورند. بهم

از احترامی که به ژاسمین می یک درصد  وقتی کیارش باید زودتر می فهمیدم 

. یعنی تمام پس حتما یک جای ماجرا ایراد دارد ،یسترا برای من قائل ن گذارد

عالقه اش دروغ بود؟ پس چون دوستم نداشت هیچوقت محترمانه مرا به رستوران 

اما  ،اجازه به اتاقش راه نمی داد دعوت نمی کرد. کیارش هرگز مرا بدون پدرش

، ژاسمین را توی اتاقش و در کنار دارداتاق خالی  یک دنیاینکه شرکت حاال با ا

خودش نگه می داشت. چرا من اینقدر ساده بودم که خیال می کردم ابراز عالقه 

هایش و آمدنش به خانه ی عمو جدی است؟ من فقط گروگان کیارش عزیز و 

اشتم که آرزو می کیارش را دوست د به قدریم تا فربد را اذیت کند. بودنامهربانم 

و از  در مورد دوست داشتن من واقعی باشند کاش حرفهای فربد که ای کردم

 کیارش به آرزویش برسد. بکشد تا...دیدن من با کیارش عذاب 

و گوشهایم از شدت سرما  هس می کردم مقنعه ام هم خیس از آب موهایم شدح 

 پرستشسرم را روی میز گذاشتم و دائم به خودم می گفتم دردی عجیب گرفتند. 
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، شکست عشقی خیلی بهتر از باور احمقانه ی عشق کیارش حق نداری اشک بریزی

مرا از آرزو کردم که کیارش باشد،  ناخودآگاه. صدای پیام تلفن همراهم آمد. است

کردم. نگاه  تلفنبا شادی به صفحه ی باشد. دوربین دیده و نگران حالم شده 

پیام را خواندم: سالم پرستش، فربد هستم. می خواهم تو  شماره ای ناشناس بود،

 را ببینم. می توانی نیم ساعت مرخصی بگیری؟ باید با هم صحبت کنیم.

 .ندادم ش راجوابکردم و  ابگوشیم را توی کشوی میزم پرتبی حوصله و کالفه  " 

 ترین انسان های روی زمین و آزار دهنده تریننخور بدرد این دو برادر کهلعنت به 

 پس ،افتاده بود اصال ربطی به من ندارداتفاقاتی که در گذشته بین آنها  .ندهست

 د؟ازیچه ی این آدم های مزخرف می شچرا باید زندگی من ب

. از مانداخت را از قلب و روحم بیرونفربد ، روزی که کیارش وارد زندگیم شداز  

 قبال م کهخیلی واضح برای فربد اعتراف کرد شرکت پارکینگوقتی که توی 

فربد خیلی  م.م را نسبت به او فراموش کرداتمام عالقه ناخودآگاه  ،مشتدوستش دا

سالهایی که  تازگی ها ازتی ح. هیچ جایی توی قلب و ذهنم نداشت وقت بود که

حس می کنم پنهان کاری های او توهین بزرگی  بدم آمده، م بوددوستاو بهترین 
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را  یدیگر آدم بی لیاقت بود که من مدت ها. استبه شعور و شخصیتم بوده 

نقشه ی فرانسوی اش  خیلی ناجوانمردانه با عشقاو هم حیف که دوست داشتم... 

 . نابودی مرا می کشید

ه ای بود که فربد همان شمار ،بازهم پیام آمد، بعد از چند ثانیه تلفنم زنگ خورد

پلک به قدری ناراحت بودم که حس می کردم نبضم توی . داده بودن پیام با آ

خوشحال خندید و گفت:  "بله فربد... . تماس را جواب دادم و گفتم: می زندهایم 

 ،؟ دلتنگت شده ام عزیزم، زود بیارفیق ب نمی دهیاسالم خانوم عزیز... چرا جو

 من جلوی در شرکت کیارش... 

حس و حال با این توی ذوقم خورد و حالم را بدتر کرد.  محبت کالمی اش "

 .حتی دلم نمی خواست تا آخر حرفهایش را بشنوم ،داشتم من کهکشنده ای 

 باعث می شد احساس می کردم مغزم پر از سیم کشی شده و شنیدن صدای فربد

 سر او فریاد بکشماینقدر دلم می خواست  .ندنزبخورند و جرقه باین سیم ها به هم 

 ،می خوردندبهم از شدت سرما با صدای بلند . دندانهایم تا حنجره ام پاره شود

چند ضربه ی آرام و کنترل شده روی میز کوباندم و گفتم: من سرکار هستم فربد، 
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با محبتی که اصال از او نمی  "این وقت روز نمی توانم از شرکت خارج شوم. 

مرخصی بگیر،  چند دقیقه ... فقطعزیزترین من یاخواستم گفت: خواهش می کنم ب

 ...که اگر نیایی از دوریت می میرم پرستش دلتنگت هستمبه قدری من 

بازهم حرفش را قطع کردم و اینبار ضربه هایم روی میز محکم تر شدند و آرام  " 

 قبل گفتم: نمی توانم فربد، کار دارم.  ی تر از دفعه

؟ تو که قبال پرستش فت: چرا اینطوری رفتار می کنیاما او دست بردار نبود و گ "

واقعا دلتنگت  ، خودت را در یک چشم برهم زدن می رساندی. امروزبرای دیدن من

 ...نامهربان نبودیبی رحم و م، تو که اینقدر شده ا

 که گذاشتم روی بازویمرم را سحفظ کنم و  بیشتر از این نتوانستم آرامشم را " 

قبال هم متوجه ی حال و احوال  پسگفتم:  و کینه و با صدایی آرام اما پر از حرص

 کردی!ام میمسخره خیلی راحت  و دیمی شکه برای دیدنت داشتم  اشتیاقیو 

با هم صحبت  حتیم یا یرا ببین همدیگراصال دلم نمی خواهد فربد باور کن که 

اولین باری است که احترام و عالقه به تو  امروز اینهمه سال دوستی بعد از .کنیم

 .نباید دوستت داشته باشم که یاد دادی به منخودت  چون ،راموش کرده امفرا 
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اینهمه وقت کجا بودی که دلتنگم نمی شدی؟ حاال هم برگرد برو همانجا که فربد 

سرمایه ی پدرت که هر روز دچار تورم می تو مرا به خاطر چهارصد میلیون  .بودی

به عنوان برده به برادرت  د و تا چند ماه دیگر چیزی از آن باقی نمی ماند،شو

هروقت که تو اراده  ،بدبختی  پس انتظار نداشته باش که یک برده ،یه افروخت

هم به من  از این به بعد. پرواز کند و برای دیدارت کنی از کارش مرخصی بگیرد

 زنگ نزن چون نمی خواهم صدایت را بشنوم. 

تمام کسانی  حتی برایم مهم نبود کردم،نسرم را بلند  لیتماس را قطع کردم و "

از این لحظه به بعد دیگر هیچ . یا نه نده اند به من خیره شداکه توی اتاق نشسته 

 شنیدن صدای خنده های کیارش. به جز... خواهد بودچیز این دنیا برایم مهم ن

نه فراموش کنم؟ لعنت به من ش را چگوعطرچشمانش را چگونه فراموش کنم؟  

باید از  ن حرف عاشقانه به او وابسته تر می شدم.با کوچکتریکه شبیه ترشیده ها 

شرکت بروم، باید کاری کنم که سفته هایم را اجرا بگذارد، شاید توی زندان بتوانم 

با چه اعتماد به نفسی دروغ های کیارش این حس و حال کشنده را فراموش کنم. 

برای چرا فکر می کردم من هم شامل لطف و مرحمت خدا شده ام و ؟ کردمرا باور 
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زیبایی های زندگی چرا نفهمیدم  اند؟ت گرفته واقعیرنگ  مرویاهایاولین بار 

نعمت هایش را فقط تمام بلکه خدا د، نیستبرای آدم معمولی مثل من  هیچوقت

 به یک نفر می دهد، مثل ژاسمین که همه چیز داشت. 

دم درد گوش هایم بیشتر شده اند و صدایی شبیه سوت پایان برنامه حس می کر

نباید به مرا فریب بدهد، های تلویزیون توی سرم می پیچید. کیارش حق نداشت 

او حق نداشت  احساساتم را به بازی می گرفت. وجاوید می آمد  خانه ی عمو

به سادگی  و بعد تا صبح با دلدار فرانسوی اشخودش را نگران من نشان بدهد 

 و من نمی فهمیدم.  ید هر شب به دیدار ژاسمین می رفتشا .من بخندند

چه صبح  ااینکه ت تصور قتل عمد به حساب می آمد. .جنایت بود ،اینهمه دروغ

ویران  افکارم می فشرد. ه ، دل و روده هایم را بهافتاده ژاسمیناتفاقاتی بین او و 

 . ندروانم را به هم می ریخت ،کننده

با بی  تمام نگاه ها، صدای تلفن روی میزم به قدری مرا ترساند که از جا پریدم

تلفن روی به سختی دستم را دراز کردم و . تبرگشسمت من  بهتفاوتی و تمسخر 

م می ه بهخانم جهانی از صدای گرم و مهربان حتی حالم  .میز را جواب دادم
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به اتاقشان احضار کرده اند. گفت آقای سرمد مرا  خورد، اما به اجبار شنیدم که

 .حالتی ما بین خشم و غم توی وجودم نشست ،همین که اسم آقای سرمد آمد

شلوغ  سرمفعال که د و بگویید کنی عذر خواهیمن بدون فکر گفتم: لطفا از طرف 

 ست. ا

جلوی چشمان ژاسمین می خواهد  حتما .منتظر نماندم و تماس را قطع کردم "

عاشق مهربان برای وقتی  نقشیزد و بد رفتاری کند. چون یک دنیا کار سر من بر

بود که به خانه برمی گشتیم. حاال زمان این بود که بدجنس باشد و جلوی چشمان 

 بار دیگر تلفن روی میز به صدا در آمد، مرا خار و کوچک کند. ،ژاسمین عزیزش

آرام و  ،صدای شمرده "بی حوصله برداشتم و گفتم: خانم جهانی...  گوشی را

م دفترعصبی کیارش توی گوشهایم نشست و گفت: تا یک دقیقه ی دیگر توی 

 باش...

بعد تلفن را به قدری محکم کوباند که گوشم از صدای برخورد گوشی با میز یا  " 

پس درست حدس زده بودم، تمام شب در آغوش  .بیشتر سوت کشیدزمین 

خار و خفیف  جلوی چشمانشکه همین امروز مرا  ،ژاسمین به او قول داده بود
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خیس کرده  همبلند شدم. موهای خیسم لباسهایم را  بی حال و سرمازده .کند

چون بیشتر حرکت می کردم  به سختی آلود داشتم.ی تب زدگ سرما سح بودند.

در اتاق کیارش رساندم. جلوی  ،هر جان کندنی که بودخودم را به  سردم می شد.

به چه بهانه ای می  کیارشپس  ،نداده بودم من که امروز کار اشتباهی انجام

چند ضربه به در زدم و وارد شدم. اولین چیزی خواست دل ژاسمین را خنک کند؟ 

ژاسمین  ،در ورودی اتاق بودروی رو به چون میزش دقیقا  ،بود که دیدم کیارش

صورتش هایشان کنار هم قرار گرفته بود. دستش را پشت صندلی او گذاشته و 

زیبایی  تصویربهترین عکس خانوادگی دنیا می شد، می توانستند چنین این صحنه 

. باز قلبم مچاله نصب کنند اومقابل عکس خانوادگی  خانه ی کیارش، را روی دیوار

ماندگی به خودم گفتم که حق کیارش داشتن چنین زن عاشق و زیبایی دربا شد و 

 است. 

شب بیشتر ام؟ می توانم امانجام داده ناامیدانه و ویران گفتم: کجای کارم را اشتباه 

کیارش  "الزم نیست عصبانی بشوید آقای سرمد.  کنم، برطرفبمانم و اشکاالتم ر ا 

ای کاش نگرانم  "و آهسته گفت: چرا خیس شده ای؟  با تعجب و اخم براندازم کرد
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ای کاش فقط همین یکبار، من هم توی رویای زیبای داشتن کیارش گیر  شد.می 

ریخته  موهایمآب روی نمی دانم چقدر  دم، زندگی واقعی اصال زیبا نبود.می افتا

 گوش هایم درد .دندچکیهنوز هم از اطرافم روی زمین می  که قطرات آن بودم

شتباهاتم را باید بمانم و ا یساعتچه گفتم: لطفا بگویید تا  خیلی اذیتم می کرد و

تا فرمایید اما اگر زودتر ب مرتکب شده امنمی دانم که چه اشتباهی  .اصالح کنم

 می کنم.  ستدرآنرا صبح هم که شده بیدار می مانم و 

خواست چیزی  خم آلود تبدیل به هالل های متعجب شدند،ااز حالت  ابروهایش "

 صدایی دیگر به جای او گفت:  امابگوید 

رفتار  ها با تو مثل برده اذیت کند وچه کسی به خودش اجازه داده که عزیز مرا 

 بخواهد تو را به خاطر اشتباهاتت مواخذه کندکه کسی ند پرستش؟ غلط کرده ک

برده  اینجا تو .نگه داردتا صبح توی این شرکت خراب شده اضافه کاری برای و یا 

  .عزیزدلم هستی باارزش من امانتاینجا ، تو ستی که اینقدر ترسیده اینی

فشار مصیبت ، لرزشم بیشتر شد. دیدمپشت سرم  را ناباورانه برگشتم و فربد "

حس کردم  ،ی چشمانم سوختندبا دیدن فربد خیل و دیوانه ام کردهای جدید 
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خیلی دلم و با همین جمالت احتیاج دارم. در همین لحظه واقعا به وجود او 

پایین افتادند. فربد  ،نها بشومآم بدون اینکه من بتوانم مانع های اشکشکسته بود و 

توی هم باز  ،هرقدر هم که از من دور شده بود و خودش را از چشمانم انداخته بود

 . برای کمک به من آمده بود مثل یک تکیه گاه محکم چنین سختی دردناکی،

تن به خاکستری  یکتو فاصله اش را با من به صفر رساند.  شد نزدیک چند قدم

د ندیده نشو ،هایشبرای اینکه ژولیدگی و بی اتو بودن پیراهن  همیشهداشت که 

را در آورد و آنرا دورم پیچید و مرا با کتش به خودش  کت .می کردآنرا بر تن 

 ؟مریض شده ای؟ ؟ چرا می لرزیپرستشچسباند، و گفت: چرا خیس شده ای 

بود که فقط آشنا و صمیمی بود و من به قدری حالم بد  خیلی برایمهم او هنوز  " 

از اینکه آمده بود تا مرا مثل یک  نیافتم. از پا دلم می خواست به او تکیه کنم تا

خودم همه ی  زیر لب گفت: گریه نکن... .مدششاد دل ،معرفی کندبا ارزش امانت 

اینجا  ، ببخش کهکه دیر آمدم مراببخش ،ن عذاب ها را برایت جبران می کنمای

... ان می کنم پرستشرساندم، همه چیز را برایت جبراسیرت کردم و به تو آسیب 

ی صداهنوز دستش به صورتم نرسیده بود که آهسته دستش را باال آورد اما  "
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از جا پراند. به  هردوی ما راشکستن شیشه و فریاد فروخورده ی ژاسمین مهیب 

کیارش به شیشه ی پنجره ی قدی پشت سرش  صندلیطرف صدا برگشتم، 

 شکسته چه کسی و به چه علتی شیشه را نمی فهمیدم خُرد کرده بود.آنرا  خورده و

 گام های بلند با ده،وحشت زاما کیارش بی توجه به شیشه ها و ژاسمین است. 

کامال از فربد جدا خیلی راحت شانه هایم را گرفت و مرا  .را به ما رساندخودش 

دلم بهم اتع وشوم پرت ب او دستفشار  عقب کشید. نزدیک بود از شدتکرد و 

برداشت اما کیارش دقیقا مابین من و فربد  کمک به منبخورد، فربد یک گام برای 

 ایستاد. 

پرستش چرا تو حق نداری پرستش را بترسانی.  ،فربد با عصبانیت گفت: برو کنار

این چه حال و روزی است که برایش درست کرده ای؟ چرا  ؟را اذیت می کنی

کیارش خیلی محکم گفت: به تو چه ربطی دارد که  "اینقدر حالش بد است؟ 

را  بد؟ اصال به تو چه ربطی دارد که من پرستشحالش خوب است یا  پرستش

و فرار نکردنی؟ حاال برگشته ای  به من ندادیمگر تو پرستش را  ؟اذیت می کنم

 که چه کار کنی؟ 
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دراز کرد  به طرفمدستش را دیده می شد.  خیلی ژولیدهدر برابر کیارش فربد  "

که دور من جیب کتش  از توانست و تقریبا با کیارش جنگید و گالویز شد تا

به طرف کیارش گرفت و گفت: چک ها را  .آوردبیچند ورق چک در پیچیده بود، 

پرستش از امروز به بعد بیا چک های مرا بگیر و سفته های پرستش را پس بده. 

 اینجا نمی ماند.

مثل اینکه همانجا نگه داشت.  ارش کوباند وسینه ی کیمحکم به  را هافربد چک " 

فربد با چک هایش دنیا را به من بخشید. از شدت خوشحالی تمام دردهایم را 

، ای کاش سهراب اینجا بود و می دید که فربد مرا نفروخته است. فراموش کردم

 .بدهمرا به دوستانم خوب این خبر می توانستم همراهم بود و  ،ای کاش تلفنم

فربد باالخره سفته هایم را پس می گیرد و مرا فراموش  همه باید می فهمیدند که

اما  فکر می کردم بردگی اجباری برای کیارش را دوست دارم،نکرده است. با اینکه 

خیلی  ،بدهکار نبودم و می توانستم آزادانه تصمیم بگیرم به اوحاال واقعا از اینکه 

چک آورده ای تا سفته واقعا گفتم: فربد تو  و خوشحال شدم. با بغض قهقهه زدم

نجات  وضعیتممنونم که به کمکم آمدی و مرا از این  خیلیهای مرا پس بگیری؟ 



فالوده زغال اخته   فصل شانزدهم                                                                                                                    

1312 
 
   

حالت جنگجویانه در لحظه فربد  "   تو هیچ وقت نیآیی.که دادی. می ترسیدم 

دگی من نتو ز گفت: نگاهم کرد وبا محبت  ش را در مقابل کیارش فراموش کرد،ا

کردی که برای نجاتت از این بالیی که خودم سرت آورده پس چطور فکر ، هستی

... تو بهترین دوست من هستی، تو من و خانواده ام را نجات ام هیچ وقت نمیآیم؟

اما باور کن مجبور بودم  ،ی. باید خیلی زودتر سفته هایت را پس می گرفتمه اداد

اگر امروز از ژاسمین در مورد  "برای حفظ سرمایه ام دست به چنین کاری بزنم. 

 ،نقشه ی انتقام کیارش نشنیده بودم حتما از دیدن این چک ها ناراحت می شدم

 ،اما حاال دوباره به دوستی فربد و این چند سال نان و نمکی که با هم خورده بودیم

. نگاهشان کرد قکیارش چک ها را از دست فربد بیرون کشید و دقیامیدوار شدم. 

آرزو  نمی دانم چه بالیی سر قدرت تصمیم گیری ام آمده بود چون دیوانه شدم و

چشمانم را بستم و شنیدم  .را پس نمی دهدمچک ها را پاره کند و بگوید که کردم 

خر ماه به درد من نمی خورد. باید چک به روز برایم آگفت: چک  کیارش که

 را، چرست می گفت. کیارش مرا دوست نداردهمین... ژاسمین د ". یبیآور

گفت: نگران نباش به خاطر همین با تمسخر فربد حرفهایش را باور کرده بودم؟ 
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پرستش  بیا کنار و بگذار ام. حاال حساب کردهسود پولت را توی چک ها  ،چند روز

را در می  پرستش. تو به چه حقی اشک او حالش خوب نیست، ببرم مبا خودا ر

با به چه حقی با عشق و زندگی من اینقدر بدرفتاری کرده ای که  تو آوری؟ اصال

این سر و وضع خیس سرکار مانده است؟ حقت است که به خاطر بد رفتاری با 

  پرستش همین حاال گردنت را بشکنم.

قهقهه ای آزار دهنده و پر اما بعد  ،سردادی بلند ابتدا دو تک خنده  کیارش "

است؟ خیال کرده ای  و به سختی گفت: پرستش عشق و زندگی تو زد تمسخر

همه چیز را  هم او و زنیمیدم از نجات پرستش گردی و می بعد از اینهمه وقت بر

ی دانی چرا؟ م ،مثل همیشه بازنده شدی !بدبخت؟ دیر آمده ای فراموش می کند

ما  یک ازاست... مگر نه پرستش؟ به او بگو که کدامشده عاشق من چون پرستش 

 . را انتخاب می کنی

ن می ابا اطمین ،ای فکر لحظه ای ژاسمین را نشنیده بودم حتما بدوناگر حرفه "

گفتم که فربد دست از سرم بردار چون کیارش درست می گوید و من دیوانه وار 

حاال خوب می دانستم باید چگونه جواب کیارش  ...حیف کهولی عاشقش شده ام. 
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را بدهم. ای کاش لیاقت عشق و عالقه و... دوست داشتنی ام خودخواه و بدجنس 

مرا بین خودش و فربد قرار  فت،را گردستم  ام را داشت. کیارش به طرفم برگشت،

خودش  بدبختی هایکه  خاصیتبگو که مرا به خاطر این مردک بی داد و گفت: 

رها نمی کنی. بگو که چقدر مرا  ،و خانواده اش را برای تو گذاشت و فرار کرد

بگو که نمی به او . پرت کنتوی صورتش بگیر و دوست داری. بیا چک هایش را 

بگذاری. بگو که حتی اگر مسئله ی سفته ها هم در میان نباشد خواهی مرا تنها 

 مرا انتخاب می کنی و کنارم می مانی.  هم تو باز

می داد و تا صبح در آغوش  چقدر راحت مرا فریبنگاهم به دستهایمان افتاد.  "

 به فربد چشم دوختم، دوباره .آهسته دستم را آزاد کردم ژاسمین آرام می گرفت.

و چک هایی که برای رهایی من آورده بود یادم افتاد که روزگاری نه با دیدن او 

او بهترین دوستم، بهترین یار و یاورم در تمام سختی ها بود. آخرین  ،چندان دور

  می شنیدم: توی گوش هایمرا به وضوح آهنگ عزیزمان 

مثل اینکه فربد  های مهتابی... اینقدر زیبایی که... ای بهترین رویای شب

بیدار کرده بود. چک ها را از عمیقی  زمستانی برگشته بود و مرا از خواب تازه
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بیشتر از چهارصد میلیون بودند.  ، کمیدم و نگاه کردمکشیبیرون دست کیارش 

توانم با خیال راحت حاال می اتفاقا نفس راحتی کشیدم و رو به کیارش گفتم: 

تو هنوز همان مردک  اما ،، من عاشقت شده امست می گوییترکت کنم. تو در

 سفته بگیر بی رحم باقی مانده ای.

م می خورد چون ضعیف بودم و گریه امان ه حالم از خودم بیشتر از همه به " 

و  بغض را فروخوردم به خودم بد بیراه گفتم،حرفهایم را راحت بگویم. تا نمی داد 

واقعا فکر م؟ شده اگفتم: نقشه ات همین بود؟ که من جلوی فربد بگویم عاشقت 

که اگر من عاشقت بشوم فربد اذیت می شود؟ ببین فربد مقابلت ایستاده  می کنی

خاطر از دست دادن من به مرا دوست دارد اما خیال نکنم که  می گویداست، او 

 ی و فکر کنی از او انتقام گرفته ای. وکه تو خوشحال ش دلش بشکنداینقدر 

چه بالیی سرت  روانیاین شده؟  چه نار کیارش ایستاد و گفت: پرستشفربد ک "

نکن و درست به حرف هایم گوش بده، من امروز می  بغض ...عزیز من؟ آورده

خواستم بیرون از شرکت کیارش تو را ببینم و چک ها را به خودت بدهم تا خودت 

بدون دخالت من، در مورد اینکه می خواهی اینجا بمانی یا نه تصمیم بگیری. من 
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تو احترام می گذارم و نمی خواهم از من ناراحت باشی و از  به تمام تصمیمات

روزی با از دست دادن تو واقعا دیوانه می شوم. مطمئن باش دستم بروی، چون 

تمام تا به امروز هم نمی توانم درست زندگی کنم.  که تو توی زندگیم نباشی، من

 از آن . من بیشترپرستش فقط برای خوشبخت کردن تو بوده اند ،تالش هایم

  .فکر می کنی دوستت دارم عزیزمچیزی که 

به کیارش نگاه نفس راحتی کشیدم، . ندباالخره محبت های فربد سربلندم کرد "

ی کیارش. فربد مرا دوست ه اخواسته ات رسید ه: پس بمکردم و به سختی گفت

عاشق تو چون من از بخت بد  ،دیر آمده استدارد، حاال من به فربد می گویم که 

؟ ببین اگر من بگویم دنپیش می رودرست  هایتببین اینطوری نقشه  .ه امشد

انتقامت را از فربد و خانواده  ،عاشقت شده ام و از عشق به تو اینطوری زار می زنم

کرده بود که اخم و تعجب  برای اولین بار به قدریکیارش  "اش می گیری؟ 

گفت: از کدام بداخالقی را کامال از یاد برده بود. با قیافه ای که فقط بهت زده بود 

نقشه صحبت می کنی پرستش؟ یک دقیقه گریه نکن و درست برایم تعریف کن 

 "اینقدر ناراحت شده ای؟ چرا تو  چه غلطی کرده ام ومن دوباره که  تا بفهمم
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که به خاطرش صحبت می کنم فتم: از همان نقشه ای و گ اشک هایم را پاک کردم

انتقام اینقدر ارزش داشت  و تالش کردی که دوستت داشته باشم. مرا فریب دادی

می ؟ دور بمانیت فرانسوی ا عشقخودت را اسیر خانه ی عموی من کنی و از که 

 . آنوقتیاز فربد انتقام بگیر یکه می خواهبه من بگویی خیلی راحت توانستی 

با هم  می توانستیم و م. چون من هم از فربد دلگیر بودمردکمی خودم کمکت 

 یم. ناذیتش ک

کیارش دست به سینه نگاه کردند، هردو متعجب بودند.  فربد و کیارش به هم "

ایستاد و گفت: چه می گویی پرستش؟ من چرا باید از عالقه ی تو برای چنین 

هستم  بچه و بیکارال می کنی من اینقدر واقعا خی انتقام مسخره ای استفاده کنم؟

من  !کمی اعتماد به نفس داشته باشکه بخواهم با عشق تو کسی را آزار بدهم؟ 

امروز حتی به تا اما  .داشتم فربدنابود کردن خانواده ی ها را برای فرصت  بهترین

چون زندگی ارزش هیچ کینه و بدخواهی را م به انتقام فکر نکرده ام، حظه هیک ل

زندگی پول ریختم تا  خانواده ی شکیبا به بهانه ی تو به حسابندارد. من حتی 

 ای چرا فکر می کنی من اینقدر بدبخت و عقده پس. را از دست ندهندشان 
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طرز فکری  چه که تونمی دانم اصال منطقم را از دست دادم و گفتم: من  " هستم؟

نمی  این را  می دانم که فقط ،داری و یا چرا با فریب دادن من جلو آمده ای

 ،هفربد بدهی هایش را تسویه کرد حاال که .بازی ادامه بدهما تو به این ب خواهم

  اینجا نمی مانم. هم ی دیگر یک لحظه مطمئن باش که

امروز هیچ خبری از ، برگه های چک را تا کردم و توی جیب پیراهنش گذاشتم "

 گفت: شوخی می کنی ه اش نبود. مثل اینکه شوکه شده بود وداخم های کشن

 ،است خوب خیلی باهمکه  رابطه ی من و تو؟ تو که جدی نمی گویی؟ پرستش

 ،علت این حرف هایت را نمی فهمم. من و تو عاشق هم هستیممن  ...چراپس 

را  همه چیزقی های بی بهانه با این بد اخال .عوض نمی شود نظرت که یک روزه

 عشق مانر مورد دکه به من تو  !...مبسته ا خراب نکن. من به رابطه ی مان دل

  ؟ درست است؟یا هگفتندروغ 

 ،و از اینکه می خواست مرا مقصر و دروغگو نشان بدهد خیلی از او ناراحت بودم "

اگر حتی فرار شبانه اش را از خانه فراموش می کردم بازهم . بیشتر دلم شکست

برایم  که زندگیم دیده بود بد رفتاریو از او بی اعتنایی  یقدربه این چند وقت 
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ژاسمین چشمان جلوی  ،یش به منده بود. بی محلی هاش زهر و دردبه تلخی 

به او  کرد ی که حتی گریه هایم را کمرنگ میویرانم کرده بود. اینبار من با خشم

م، این تو هستی که مرا به دروغ عاشق ه امن دروغ نگفتچشم دوختم و گفتم: 

در مورد دیشب و فرار  ی. نمی خواهم اینجا و جلوی چشمان فربده اخودت کرد

  پس خواهش می کنم بیشتر از این توضیح نخواه. بی سرو صدایت صحبت کنم.

حالتی بین تعجب و  ،گرفتکیارش جلوی راهم را  ،خواستم برگردم و بروم "

تو در مورد دیشب چه فهمیده ای که اینقدر ناراحت شده گفت:  عصبانیت داشت و

لحظات تمام که ژاسمین از  نگویم هرچه زودتر فرار کنم ودلم می خواست  "ای؟ 

می های عمیق تعریف کرده است. فقط نفس  برایم مفصلشان  عاشقانه ی دیشب

ش مرا را فراموش کنم. عالقه که زوری نبود، کیار اوکشیدم تا شاید آرام شوم و 

اینهمه اشک بریزم و خودم را شکست خورده نشان  دوست نداشت، پس الزم نبود

 بدهم. 

را فراموش  اونمی توانستم خیلی بی تفاوت  بودند و این حرف ها شعار البته تمام

می برید. نگاهم را با دریغ و حسرت به صورتش امانم را  درد و آه و ناله .کنم
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ر مورد دیشب فهمیده ام که دلم نمی خواهد حتی ددوختم و گفتم: به اندازه ای 

جلوی چشمانم باشی. چک هایت را از فربد بگیر و بعد هم  هم یک لحظه ی دیگر

 ،به من یاد داده اند مردهای عاشق .با سفته های من بکنخواستی که هر کاری 

ن دیگری را با تمام وجود دوست دارند، برادرم محسوب می شوند. پس بهتر که ز

 هم نداشته باشیم.کار است که کاری به 

اما او اجازه نداد و گفت: من می خواستم دیشب بیدارت  از او بگذرم،باز خواستم  " 

اما از آقای دکتر خجالت کشیدم. باور کن  و بگویم که باید به خانه برگردم... کنم

پس او هم حرف های ژاسمین را  "اسمین به من احتیاج داشت و باید می رفتم. ژ

به  می توانی و گفتم: حاال که سری با تاسف برایش تکان دادمتایید می کرد، 

را به  خودت را ساعت دو نصف شب به او برسانی و آرامش ،ژاسمیناحتیاج خاطر 

برو کنار چون چیزی دلیلی ندارد که مانع رفتن من بشوی. او هدیه بدهی، پس 

کور کند. می خواهم بروم و پشت چشمانم را تو و ژاسمین نمانده که خوشبختی 

به یاد  اصال دلم نمی خواهدکه  آمدهاینقدر از کارهایت بدم  .سرم را هم نگاه نکنم

آتش گرفت و  باالخره "ی مثل تو را دوست داشتم.و دروغگوی منفور بیاورم آدم
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قیافه ی حق به  دلم نمی خواهدچون من هم  !...، بیا بروا تهدید نکنگفت: مر

ا پس نداده ر هنوز سفته هایت که من ودیادت نرپرستش  را ببینم. اما وت جانب

چه بالیی م فهمبتا ، پس درست صحبت کن نمی توانی جایی بروی هم هنوزتو  .ام

و  زدم به اومحکم  هنوز کنار نرفته بود، تنه ای " دردت چیست.سرت آمده و 

 تو کار اتفاقا این ، سرم بیاور.سفته هایمهر بالیی که دلت می خواهد با گفتم: برو 

خالص هم و برای همیشه از شرت می دقانونی پولت را پس  چون ،به نفع من است

قای آ یاز این به بعد جلوی چشمان من ظاهر نشو در ضمن سعی کنشوم.  می

جمع می کنم و با آژانس برایت می  جاویدم، وسایلت را هم از خانه ی عموسرمد

  .پس به هیچ عنوان سراغ من و عمویم نیا ،فرستم

گفت: آرام و شمرده  ،می ترساندهم که حتی من عصبانی را  خشمی کیارش با "

چه طور پس من که با تو زندگی می کنم، تو چرا اینقدر گند اخالق شده ای؟ 

و می خواهی  شده ای متنفراز من واقعا تو  ؟م را قبول نمی کنیهای حرف همباز

زیر لب گفتم: تو با من زندگی نمی کنی، تو  طاقتم تمام شده بود، "؟ ترکم کنی

بتوانی بعد  و ی زیر زمین خانه ی عمویم بیدار و منتظر می مانی تا من بخوابمتو
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فربد جلوی  بینب .نگیر کیارشانتقامت را از من  راحت پیش عشقت برگردی.

زنده بماند. به چشمانت ایستاده است، اینقدر همدیگر را بزنید تا فقط یک نفرتان 

 فقط هرکاری میکنی زن.برو خانه ی پدر و مادر فربد را آتش بجای انتقام از من، 

من عشق و زندگی فربد نیستم چون اگر بودم یک لحظه  سر من بردار! دست از

که تا  و اجازه نمی داد تو تنها نمی گذاشت مثلچند شخصیتی دیو  م مرا باه

با بفهم که  خواهش می کنمکیارش خرخره توی عشق مزخرف تو گیر بیافتم. 

 خیلی کالفه بود،کیارش  ". آزار و شکنجه ی من هیچوقت دلت خنک نمی شود

چرا باید من  ...بی منطق، روانی، دیوانهکه شبیه خفگی بودند گفت: ی با نفس های

م شتدلیل موجه دا تا این اندازه تو را فریب بدهم؟ من دیشب برای خروجم از خانه

 و می توانم ثابت کنم که هیچ غلطی نکرده ام.

دیشب  دالیل موجهی که در موردچشمانم را محکم بستم تا آرام باشم و گفتم:  " 

که جلوی  ندمهم بودبرایم این حرف ها وقتی داری اصال برایم مهم نیستند. 

 در حالیکه ،ژاسمین می نشستمو منتظر بازگشت عاشقانه ی تو  ،رستوران پدرت

تو  .به رستوران پدرت دعوت نکردی یک دوست ساده همتو هرگز مرا به عنوان 
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 ی کاریها ی اعتنایی هایت را به پای مشغلهبمرا فریب دادی و من احمق تمام 

 مستم که هر طور بخواهی عذابدختر دم دستی تو نی دوست ت می گذاشتم. منا

م و می توانم به خاطر غرورم از تو یک هست تو مغروربیشتر از برابر  صدبدهی. من 

 بگذرم. به راحتی آب خوردن نفر

به طرف در رفتم و فربد گفت: بگذار من هم بیایم پرستش، حالت خوب نیست.  " 

او را متوقف کردم و گفت: فربد من از اینکه باالخره به با عالمت ایست سریع  "

دنبالم نیا. واقعا احتیاج  م، اما خواهش می کنمهست ممنونخیلی کمکم آمدی 

دارم که کمی با خودم تنها باشم. من امروز حوصله ی خودم را هم ندارم. می 

ن و در حقم بک یلطففقط  جمع کنم. از این شرکت منفور تمام وسایلم را خواهم

وسایلم را به خانه ی عمو جاویدم ببر، دلم نمی خواهد بازهم برای بردن وسایلم 

 پا به این خراب شده بگذارم. 

هم را محکم گفت:  تو جایی نمی روی و وسایلت کیارش به جای فربد، قاطع و  "

مانی. می جمع نمی کنی. تو تا وقتی که من اجازه نداده ام توی همین خراب شده 

های خوبی فرحدر را باز کردم و گفتم: نه گوشهایم به لطف  "؟ گفتم فهمیدی چه
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دوست که تو هم هرکاری  و که در موردت شنیده ام ناشنوا شده اند. من می روم

گفت: تو حق نداری پرستش را  می صدای فربد را شنیدم که "داری انجام بده. 

 .. به زور اینجا نگه داری، پولت را هم که پس دادم.

باشم. ندر را پشت سرم بستم تا در جریان هیچ کدام از دعواهای این دو نفر  " 

بدون آنکه حوصله ی جمع  وی شانه هایم بود. کت را پوشیدم،کت فربد هنوز ر

از شرکت خارج شدم. اصال  کیفم را برداشتم و کردن وسایلم را داشته باشم فقط

ریه و زاری هایم ناامید کنم. او دلم نمی خواست به خانه برگردم و باز عمو را با گ

به تازگی ها خیلی با کیارش خوب شده بود. حق عمو نبود که تمام دوستانش را 

 ن از دست بدهد.م خاطر مسائل احساسی مزخرف

از اینکه توانسته بودم نمی دانستم که کجا بروم و خودم را سر به نیست کنم.  

حرفهایم را توی صورت کیارش بکوبانم از خودم راضی بودم. همیشه از او وحشت 

آرام تر برخورد می کرد و همین باعث شده بود من شجاع  او تازگی هاداشتم اما 

آن دختره ی زبان  صورتدلم می خواست چند سیلی محکم توی  خیلیشوم. 

شکل بایش را به زشت ترین حالت ممکن تغییر بکوبانم و صورت زیفرانسوی نفهم 
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ودش هرجا خدست کیارش را بگیرد و با  او هم ،امیدوارم که با رفتن منبدهم. 

ی فرانسوی  عاشقانهحرف های با هم  امیدوارم به قدریکه دوست دارد ببرد. 

 فراموش کنند.  به کلی زبان فارسی را بزنند که

 را می خوانم: شعرهای زیبای فارسینم و با خودم من همین جا می ما

 ل او   بر او بتاب زآنکه گریه میکند  در این میان قلب من به حا 

    تن تو مال او    دل تو مال من   ها کمال عشق باشد این گذشت

هم برای من نیست. حس  دل اوچون مطمئنم  ،درشعر فروغ هم آرامم نمی ک "

چند دقیقه ای و غم شده است.  می کردم قیافه ام مثل ایموجی های گریه

کارم به کجا بروم تا کمی آرام شوم و  که فکر کردم ایستادم، گردان و خستهسر

 . نرسد و مغزی سکته ی قلبی

 به یاد ویولن بیچاره ام افتادم...

امیدوارم بهزاد جفاکار هم برگشته باشد و باز برایمان تک نوازی ترتیب بدهد.  

بیش از حد چون ماهور  ،هرچند که بازگشت بهزاد هم مطمئنا دردناک خواهد بود

حاال دیگر ماهور و دکتر روزبه هر روز با هم قرار می  .بوددکتر اُ خوشحال کنار 
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نگاه شان به هم عمیق و کش دار گذاشتند. کنار گوش هم پچ پچ می کردند و 

با چشمان خودم دیدم که دکتر  ،مشپزخانه رفتآیکبار که سر زده به شده بود. 

  گرفته بود. در دست روزبه دست ماهور را

همه  اما حیف که اصال دلم نمی خواست ماهور و بهزاد را جدا از هم فرض کنم.

قلبم به که نباشد . امیدوارم ماهور مثل من بود چیز بین همه ی ما پیچیده شده

را نمی  اواصال حرف های عاشقانه ی  و ابراز عالقه های فربد نمی لرزید خاطر

امیدوارم ماهور بازهم بتواند صدای عاشقانه ی بهزاد را بشنود و پیش هم  شنیدم.

 برگردند. ای کاش کاری از دستم برای عالقه ی این دو نفر بر می آمد و می

 از شدت که گاهی دور بفرستم تا ماهور مثل منانستم دکتر روزبه را به تبعید تو

، عاشق دکتر روزبه نمی خواستم و نمی دیدم او زبه کیارش هیچکس را به جعالقه 

 را اعصابمویولنم همراهم بود و می توانستم با آن  خیلی دلم می خواست .نشود

برای  بود را امروز فربد ی که هدیهویولنی ی آرشه  را باز کردم.کیفم  .نمآرام ک

اولین بار از کمد بیرون آوردم، با احترام توی ترمه ی قدیمی آن پیچیدم و توی 

اما من  ،این آرشه ی زیبا را ببینند که نداصرار داشت کیفم گذاشتم. دخترها خیلی
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ورم، چون حس می کردم نقش و نگارهای کمد بیرون بیآحتی می ترسیدم آنرا از 

از اندازه گیرا و جادویی هستند. می ترسیدم یکبار با آن ویلون بنوازم و  آن بیش

. ..را دور کند مآرشه با نوازش سیم های ویلونم مرا اسیر سحر و جادو کند و کیارش

بودم. اما امروز می خواستم  پنهان کرده رشه رابه امروز آ با تمام اصرار دخترها تا

 حال که کیارش را از دست داده ام پس ایرادی ندارد ترس را کنار بگذارم. در هر

  اگر با این آرشه ی فوق العاده ویولن می نواختم.

قدم هایم را تند کردم، جایی را می شناختم که می  جوشید.فکری توی سرم 

به  حتما از فردا زنده بمانم،م. اگر امروز سبه آرامش بر ،توانستم با ویولن قرضی

 .، می گردمدنویولن بخواهحرفه ای که نوازنده ی خوب ی دنبال یک گروه موسیق

 تمام شود.  هرچه زودتر باید ویولن نوازیاز این هجران 

و  می کردم ماسراحساس تاکسی در بست گرفتم، با اینکه هوا گرم بود اما من 

از راننده ی تاکسی خواستم که مرا به  ورم.آخواستم کت فربد را در بی یاصال نم

معتاد ویولن قرض گرفته بودم. تنها  یاز پیرزن بارانی که یک روز برساند چهارراهی

معتاد موسیقی بودم و در هر هم آرزویم این بود که هنوز پیرزن همانجا باشد. من 
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 ،راه پس پیرزن سرچهار ،سختی حس می کردم برای آرامش به آن احتیاج دارم

 . حالم را به خوبی درک می کرد

. از تاکسی دبکشخیلی طول رسیدن به چهارراه شد که سنگین باعث ترافیک 

پیرزنی  ،کردممی نگاه  به اطراف مد اما هرچهآصدای ویولن می  ،پیاده شدم

زمین بگذارد نمی دیدم. آنرا با پایی که از شدت درد نمی توانست  را خمیده

عوض شده دم. صدای ویولن هم کرچشمانم را بستم و فقط به صدای ویولن گوش 

می آمد. چشمانم  و سالم کوکش خراب نبود. اتفاقا صدا از ویولنی کامال نو بود و

 می آمد رفتم. طرف را باز کردم و به سمتی که صدای ویولن از آن 

پیاده  روی صندلی پالستیکی سفیدی در ،خانمی با مانتو و شلواری نو و کرم رنگ

یک دنیا پول توی  .رو نزدیک چهارراه نشسته بود و برای خودش ویولن می نواخت

بود. در بین استراحت هایش به او نزدیک شدم و به شده ویولنش ریخته  کیف

شانه اش زدم و گفتم: ببخشید، شما خانومی که قبال سر چهارراه ویولن می نواخت 

به طرفم برگشت و در کمال ناباوری دیدم این خانم تمیز و  "  را ندیده اید؟ 

معتاد آنروز زیر باران است. از شدت تعجب مات  بیمار و خانم مسنآراسته همان 
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تمام  ،ایستادم و نگاهش کردم. عینکی نو و بدون قاب بر چشم داشت تو مبهو

مهربان و  ،ها دندان هایش را کشیده بود و شبیه مادر بزرگ های داستان

صورتش را روشن و شفاف کرده  شدوستداشتنی دیده می شد. رنگ کرم لباسهای

بیرون بود و از زیر روسری  بافتهسفیدش را تمیز و مرتب  ند وبل بود. موهای

بود. به قدری زیبا شده بود که ناخودآگاه خم شدم و روی سرش را بوسیدم. انداخته 

 مثل اینکه مرا خوب به یاد داشت. 

، خیلی آرزو داشتم که ودم هستمدر آغوش کشید و گفت: خ مرا محکم بلند شد و

تمام غصه هایم را فراموش کردم و گفتم: دخترت برگشته  "یکبار دیگر تو را ببینم. 

او صورتم را نوازش کرد و گفت: نه... چرا  "است؟  نجات دادهو تو را از آن وضعیت 

ینقدر گریه کرده ای؟ شوهرت حالش خوب است؟ او به تو چیزی در مورد من ا

 تعجب گفتم: شوهر من؟ کدام شوهرم را می گویی؟ با   "نگفته است؟ 

و گفت: مگر  دیده می شدبه خاطر اینکه دندان نداشت خیلی بامزه خنده ی او  "

 تان برایمزیبای چند تا شوهر داری دخترجان؟ شوهرت همیشه از تو و زندگی 

. می دانم که او به خاطر تو به من کمک می کند. حاال چرا همراهت می گوید
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از چه کسی صحبت می کرد؟  "تنگ شده است.  شه است؟ خیلی دلم براینیامد

. با تردید گفتم: مرا متوجه ی منظورش نمی شدماینقدر متعجب بودم که اصال 

 اشتباه گرفته ای؟ 

او باز خندید و ویولن را به دستم داد و گفت: نه اشتباه نگرفته ام. مگر می توانم  "

ببین هنوز آخرین  آهنگی را که آنروز برایم  ؟فرشته ی نجاتم را اشتباه بگیرم

نواختی و از من خواستی تا برایت بخوانم را یادم است... یارم به یک ال پیرهن 

 خوابیده به زیر نسترن... دیدی تو را اشتباه نگرفته ام. 

یم و گفتم: کسی که حرفهایش در مورد شوهرم بیرون بیآ نمی توانستم از بهت "

 ی است؟ لمعرفی کرده چه شکخودش را شوهر من 

او ویولن را زیر چانه ام گذاشت و گفت: من بگویم شوهرت چه شکلی است  "

به جذابیت  .مادر؟ شوهرت فرشته است، رب النوع مهربانی و بخشندگی است

نها یک ماه کامل پول آمردان فیلم های سیاه و سفید قدیمی است که برای دیدن 

تانهای اسمردان د فرقی باه قدری خوب است که ب .توجیبی هایم را جمع می کردم

 حاال که اینجا هستی برایم یک آهنگ بنواز. بیا  .نداردعاشقانه ی قدیمی 
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من که رب النوع بخشندگی و عشق نمی شناختم، تمام مردان اطراف من کوهی  "

بلکه  ،نه تنها شوهرم نبود اطراف من، جذابا مرد تنهاز قساوت و بدجنسی بودند. 

رد. باز هم غم به قلبم هجوم آورد، به دوستم نداکه هرکاری می کرد تا ثابت کند 

او خوشحال روی  "سختی بغضم را فرو می دادم گفتم: چه آهنگی برایت بنوازم؟ 

 بنواز... را  " عاشقم من " صندلیش نشست و گفت:

تا به حال ه از بهترین ویولن هایی بود ک یکی ویولن را چک کردم، کامال نو و "

دیده بودم. اصال از نظر قیمت ارزان نبود و ارزشمند ترین ویلن حال حاضر بود. 

برای مد آدم هایی مثل من و این پیرزن خارج بود. آخرید چنین سازی از در

عزیز و مقدسم را از توی کیفم بیرون آوردم. نواختن آن بیقرار شدم و آرشه ی 

پیرزن با تعجب آرشه را از دستم گرفت و آنرا خوب نگاه کرد. زیبایی کنده کاری 

روی را خیلی آرام های آرشه حتی او را هم شیفته ی خودش کرده بود. آرشه 

... صدایی فوق العاده خالص و عجیب توی گوش هایم نشست و سیم ها کشیدم و

اما حس می  را می نواختم ی ملودی عاشقم مننت ها را از بین برد.دردهایم 

کردم آهنگ به تازگی و طراوت اولین باری که ساخته و نواخته شده از ویلون 
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متن آهنگ را با صدای زیبا و لرزانش می  ،پیرزن زیباروی خودم بیرون می آید.

را برایم گلستان صدای موسیقی دنیا  عاشقم من... عاشقی بی قرارم...خواند... 

کاری می کرد که درد و  اتفاقا برعکسمی کرد اما غم عشقم را از بین نمی برد. 

 آرزویی جز تو در دل ندارم...دهد. نشان بغم خالص تر و بارز تر خودش را 

چه قبل از من و چه بعد از من یک شکل  ها، آدم تماممثل اینکه درد عشق برای 

رهت بازم جان... تا به تو پیوستم از همه  من زخدا خواهم تا به. ه استبود

ای کاش اینقدر جذاب بودم که کیارش برای  ای کاش الیق او بودم. بگسستم...

 دوست داشتم. هم حتی غم و هجر دوری از او را دل من از ژاسمین می گذشت. 

عاشقم من تمام شد بدون وقت تلف کردن بردی از یادم را آهنگ به محض اینکه 

من  دی از یادم... با یادت شادم... دل به تو دادم... در داد افتادم...برنواختم. 

غمگین بودم اما پیرزن خیلی دلشاد شده بود و با صدایی رها و آزاد همراه با 

 موسیقی من می خواند. 

رفتارهای  دل به تو دادم... فتادم به غم... ای گل بر اشک خونینم بخند...

 و کیارش قصد نداشتند یک لحظه هم از خاطرم پاک شوند سرد و بی محلی های
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ترین بدمی خواست زار بزنم. چرا اینقدر بیچاره بودم که عاشق سخت ترن و  مدل باز

مصیبت دنیای من شده بود. پس چرا  افتضاح ترینمرد دنیا شده بودم؟ عاشقی 

 بقیه با عشق به خوشبختی می رسیدند؟ 

نتخاب می کردند و پایشان را به اندازه ی گلیم درست ابه جز من  همه ی آدم ها

می ترسیدم اشک هایم  ی آیی ببرم... ای شمع سحرم...کِشان دراز می کردند. 

دست از نواختن برداشتم و ساز را  ،هنگدر میان آ .زن بیچاره را خراب کند ساز

ها اشک هایم  اما تازگی ،اشک هایم را پاک کردم کت فربد پایین آوردم. با آستین

 بند می آمدند. پیرزن با تعجب نگاهم می کرد.  یسخت به

آدم هایی که مادر و بی صحبت مرا در آغوش کشید.  هق بلندم را که شنید قه

بچه های  هغوش مادرانه ای بی قرار می شدند. من حتی بآنداشتند برای هر 

می شد.  هم حسودیم آرام می گرفتندکوچک و خردسال که در آغوش مادرشان 

پس چرا اینقدر  ،سرم را نوازش کرد و گفت: تو که بهترین شوهر دنیا را داری

به قدری  "شکر نمی کنی؟ را  غمگین هستی؟ چرا به خاطر خوشبختی هایت خدا

دقیقا برایم آغوش یک مادر را تداعی  ،تمیز بود که عطر مواد شوینده ی لباسهایش
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 "کجاست که دستی بر سرم بکشد؟ می کرد. گریه ام شدت گرفت و گفتم: خدا 

ی خوبی مثل شوهرت ادم هآاو سرم را خم کرد و بوسید و گفت: خدا در ذات 

و  کنم کاو را ترآغوش قصد نداشتم  " است. قدر زندگیت را بدان!شده پنهان 

چه شکلی است  در ذات خودش پنهان کردهگفتم: این شوهرم که حتی خدا را 

از دست شما جوانها که سوال های عجیب می امان او خندید و گفت:  "مادر من؟ 

وقت هایی حتی عجیب ترین چشمهای دنیا دارد، پرسید. شوهرت قد بلند است و 

. همان به وحشت می اندازد اخم هایش را با آدم ،هم صحبت می کند مهربانکه 

و دستت را گرفت و با  مدآبه دنبالت  بعد از اینکه برایم آهنگ نواختی، که آنروز

ا به خانه نرفت و به دنبالم کیارش با بچه ه آنروز ...کمی فکر کردم "ودش برد. خ

با تعجب پرسیدم: احتماال شوهرم دو دسته موی نقره روی پیشانی و سمت  آمد.

پس باالخره شوهرت را به و خندان گفت: او خوشحال شد  "چپ سرش ندارد؟ 

او با مهربانی  "ا نگفته است؟ بازهم باورم نشد و گفتم: نامش ر " یاد آوردی مادر.

، لبخند می زند اشک هایم را پاک کرد و گفت: نه هروقت که نامش را می پرسم

از زبان اطرافیانش نامش را  یواشکی اما منمن شوهر پرستش هستم.  ویدمی گ و
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هزار بار نامش را به خدای خودم  ،دعاهایم برای خوشبختی اوتمام  شنیده ام و در

مرد  چقدرکه انی اگر بدگفته ام و از او خواسته ام که کیارشم را خوشبخت کند. 

باورت . روزی هزار بار از خدا تشکر می کنیتو هم  داشتن او، به خاطرخوبی است 

اینقدر به مالقاتم  فوق العاده خوب برد؟ ترک اعتیادی به کمپمی شود که مرا 

به  زد که بعد از بیست روز مواد را هحرف های امیدوار کنند نصیحتم کرد و آمد و

ترک کردم. بعد برایم خانه اجاره کرد، مرا به دکترهایی خوب سپرد تا طور کامل 

تازه هنوز  ،درد نمی کند نگاه کن... پایم .هایم را تحت نظر بگیرند تمام بیماری

 بهترین دندان پزشک تهران ا پیشمر ببین .ندتمام نشده اام جلسات فیزیوتراپی 

 د. نبکار از این دندان های خوب و پیچ و مهره داربرایم رده تا ب

کارم از ذوق زده باال و پایین می پرید و برایم از سالمتی اش تعریف می کرد،  " 

ناخوداگاه با  می کردم که او را آرام نگه دارم تاسعی  ،تعجب و بهت گذشته بود

 ،برای خودم نبود صدایم مثل اینکهید. همه ذوق و خوشحالی بالیی سرش نیآ این

چون خیلی ناآشنا از گلویم بیرون آمد و گفتم: تمام این کارها را کیارش کرده 

 تر راحت منای کاش حداقل تو از خوبی های او صحبت نمی کردی تا است؟ 
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خوب است؟  نگران شد و گفت: فراموشش کنی؟ حالش ". می کردمفراموشش 

 ی برایش افتاده است؟ قاتفا

بیمار  شکل از من است...م .حالش خوب است کیارش ،گران نشون یع گفتم:سر "

 ... هستم و نمی توانم فراموشش کنم

او چشمانش را بست و با گوشه ی روسریش آنها را پاک کرد و پر از بغض گفت:  "

مجبور نباشم گدایی کنم. ببین تمام وق ماهیانه در نظر گرفته تا او برایم حق

چون دلش نمی خواهد  ندستهو رنگ روشن لباسهایی که برایم می خرد سفید 

مادر ه که هنوز به همان انداز کیارش پس " متوجه نشوم.و  لباسهایم کثیف باشند

دست سبزش را برای کمک به  می گفت خوب و مهربان بود و می توانست فربد

نمی توانست برای من پس چرا به من خوبی نمی کرد؟ چرا  .دندراز ک بقیهسوی 

از کیفم م را تلفن همراه؟ بازهم باورم نشد و هم به همین اندازه مهربان باشد

بودیم  ایستاده چهلستون کس صفحه ی آنرا که من و کیارش درع ،مدبیرون آور

آن  دستی با محبت به صفحه یدادم. سریع گوشی را از دستم گرفت و  شرا نشان

دوست دارم. خدا پدر  هم بیشتر از تنها دخترم کشید و گفت: همین است... او را
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کنم می گوید برای  و مادرش را ببخشد و بیامرزد، هروقت که برایش دعا می

 مطمئنا آنهابا چنین بچه ای جای که و پدرم دعا کن. هرچند  شادی روح مادر

 بهشت است. 

او با  "؟ برایت چه می گویدتم: از من فگ باز به صفحه ی تلفنم نگاه کردم و "

من. او به قدری عاشقانه  نینمهربانی گفت: تمام حرف هایش از تو است دختر ناز

به من برای این تو را دوست دارد که جای قدم هایت را عبادت می کند. اصال 

گیج و  "رام بگیری. آرا بنوازی و  ویولن کهنه امکمک کرد چون اجازه دادم 

نمی من بودم. مثل اینکه با خودم صحبت می کردم و گفتم: پس چرا  مبهوت

توانم به او ایمان بیاورم؟ پس چرا درست وقتی که می خواهم عاشقانه دوستش 

 "؟ به دورترین نقطه ی تاریک دنیا تبعید می شومداشته باشم اتفاقی میافتد که 

در او را بدان. من او باز ویولن را زیرچانه ام گذاشت و گفت: خواهش می کنم ق

اگر بخواهی اذیتش کنی حتما مثل یک مادر شوهر بد خیلی دوستش دارم و 

او با دیدن  ،از این حرف او خنده ام گرفت "اخالق از پسرم دفاع خواهم کرد. 

ت دلبرانه و یاهشد، چرا گریه می کنی وقتی خنده  بهترخنده ام گفت: حاال 
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لن را درست در دست گرفتم و گفتم: ویو "از. نگ بنوهزیباست؟ بیا و دوباره برایم آ

چرا هنوز پس حتی برایت حقوق واریز می کند  ین پسر خوبی داری وحاال که چن

 اینجا آهنگ می نوازی؟ 

گفت:  و او سرش را باال گرفت و مثل اینکه می خواست فخری الکی بفروشد "

م و پولها را به پسرم از من خواسته هیچوقت گدایی نکنم، اما من اینجا می نواز

فشاری مرا پا وقتی. پسر عزیزم هم می دهمکسانی که مثل خودم محتاج هستند 

خاک ها کثیف و بیمار  در میاننشینم و خودم را نزمین دید به شرط اینکه روی 

وسواس کیارش باالخره پس زیر لب گفتم:  "اجازه داد به کارم ادامه بدهم.  ،نکنم

آماده ی نواختن شدم و گفتم: حاال چه آهنگی  "یک جا به درد یک نفر خورد. 

 "؟ پسردوست عزیزی زیبا میدپرسنامت را نراستی برایت بنوازم؟  که می خواهی

اینقدر  .است، می توانی مرا مثل مادرت بدانی مریممن نامم  :او بدون معطلی گفت

با عالقه نگاهش  "مادری نکرده ام که اگر زودتر مادر کسی نباشم دق می کنم. 

کردم و گفتم: من هم اینقدر مادر نداشته ام که اگر هرچه زودتر مادری برای 

 عزیزم.خانوم می کنم. من و تو الزم و ملزوم هم هستیم مریم  قخودم پیدا نکنم د
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از خوشحالی قهقهه ای شاد زد اما چون دندان مثل اینکه دنیا را به او دادم،  " 

ند. با ذوق گفت: بنواز پرستش. خنده هایش هم مظلومانه دیده می شدنداشت 

 "همان یارم با یک ال پیراهن را بنواز، پسرم هم عاشق این آهنگ است.  برایم

هنگ آک عاشق تفقط  تپسراشتباه می کنی خیلی دلم می خواست بگویم 

هنگ او را آرام و بی سر و آک تعروس واقعی ات با همان  وی اش است فرانسو

سکوت کنم و شروع به نواختن آهنگ فقط صدا جادو می کند. اما ترجیح دادم 

، دلشدگانهمانطور توی فیلم  ،کردم. این آهنگ فقط با صدای تار زیبا می شد

شفا  را شاهزاده خانمچشمان  آن و با ختنوامی تار بیچاره این آواز را با عاشق 

را بنوازم و از این کار لذت  ی دنیاآهنگ ها تماماما من می توانستم با ویلن  د.اد

چشمانم را بستم تا موسیقی کار خودش را بکند و آرامش را توی تک می بردم. 

  خیلی تشنه ی آرامش صدای ویولن بودم. تک یاخته های تنم تزریق کند.

را بدون  اواینطوری  و می کردمشاید بهتر بود که کمی آرامتر با کیارش رفتار 

نقدر به خیانت دیدن از کیارش آسپردم. حیف که  نمی هیچ مبارزه ای به ژاسمین

نمی دانم چرا با حرف م خالف این موضوع را بپذیرم. ستم که نمی توانشتایمان دا
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 ،معرفی کرده به او همسرش انمرا به عنوکیارش می گفت که  مریم خانمهای 

 می توانم قسم بخورم که کیارش عالوه بر تمام دیوانگی هایش،دچار تردید شدم. 

 نمی دانم کدام رفتارش را بپذیرم. . هستاختالل چند شخصیتی هم  دچار

هنگ هایی که می نواختم فکر نمی کردم فقط آنام اصال به  از یک جایی به بعد

نمی دانم اشتباه می کردم و  فراموش کنم. کامالم را هایمی خواستم بنوازم تا درد

یا اینکه صدایی که آرشه ی جدید ایجاد می کرد مرا به دنیایی پر از قصه و افسانه 

من ساعت ها مشغول نواختن  بود. شدهغروب  ،وقتی چشمانم را باز کردم می برد.

 ند.شده بود بیشترچند برابر  مریم خانمتوی کیف ویولن  های موسیقی بودم. پول

و سر و گردنم  تمام عضالت بازوان حس کردمبه محض اینکه ساز را پایین آوردم 

خشک شده  تمرین نمی کردم و عضالتمویولن  خیلی وقت بود که ،درد گرفته اند

 .. گردن و شانه هایم را به سختی تکان دادمندبود

توقف آهنگ نواختی گفت: چه بالیی سرت آمده که اینهمه وقت بدون مریم خانم  

سری تکان دادم و گفتم: نمی دانم...  "و هیچ صدایی را اطرافت نمی شنیدی؟ 

گرفت و گفت:  ماو کیفم را به طرف "اصال نمی دانم چه بالیی سرم آمده است. 
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ها جواب  تماس به یکی از مجبور شدمد. من زتلفنت سوخت از بس که زنگ 

وحشت گفتم: ای کاش این کار را نمی با  "ی. هست که تو کجا بگویمم و بده

او گفت: گناه دارند نگرانت  "نمی خواستم کسی بفهمد من کجا هستم.  ،کردی

 بودند.شده 

ای کاش اصال تلفن همراه  .مه بودتلفنم را چک کردم، ای کاش آنرا خاموش کرد " 

که نداشتم. تماس ها از کیارش و فربد و شیرین و ماهور بودند. خدا را شکر کردم 

داده بود.  شیرین پاسختماس مهربانم به و عمو را نگران نکرده ام. دوست جدید 

روی زمین نشستم تا کمی خستگی در  ریم خانمکنار پای م خستهبی خیال و 

کنم و به شیرین زنگ زدم. او با اولین بوق جواب داد و با جیغ و فریادی که باعث 

مارا  ی دیوانه؟ همه ی دخترهد گفت: تو کجاینم سوت بکشهای شد دوباره گوش

جوانی ما عمر و از نگرانی کشتی بی ادب پررو... زنده ای؟ خودت را نکشته ای؟ 

  ...پرستش به خاطر نگرانی زنده بودن تو هدر شد

رفیق. می دانستم اینقدر مهربان هستی ن ..ه ام.خنده ام گرفت و گفتم: زند "

نگران من شدن . نگران می شویخوشحالم که تو برای کسی به غیر از سیاوش هم 
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ورد و گفت: واقعا لیاقت را در آم ادای "پرهیزی است شیرین خانوم.  نابرایت 

ی و به اجبار هست تنها دوست دیوانه ی منتو که م چه کن ولیرا نداری. نگرانی 

کیارش و فربد اما م، در حقیقت من اصال به فکرت نبود البتهم. نگرانت می شو

اینقدر تماس گرفتند و دنبال تو گشتند که ناخودآگاه من و ماهور هم نگرانت 

 شدیم. 

راستی او خنده ام گرفت و گفتم: اگر اینقدر صراحت کالم نداشتی، مدیونم  از رو "

اجازه می دادی که خیال کنم تو و ماهور خود  اگر حاال می مردی ؟می شدی

 هخانم: امیدوارم که به این دو برادر ادامه دادو  مخندید "؟ دیه اخواسته نگرانم شد

خنده ی شیرین قطع شد و با تردید  "من کجا هستم.  که نگفته باشی خراب کن

روی پیشانی ام کوباندم و گفتم: به تمام شهر  "نباید به آنها می گفتم؟ گفت: 

بازهم کمی در جواب دادن تردید داشت و بعد گفت:  "راپرت مرا دادی ساالری؟ 

راستش را بخواهی... به فربد نگفتم چون می دانستم حوصله ی او را نداری. شنیده 

را واقعا فربد چنین کاری ت. ام بدهی کیارش را پس داده و تو را آزاد کرده اس

و چانه ام را روی آن قرار دادم. به قدری  بغل گرفتمم را هایزانو " ه است؟انجام داد
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خسته بودم که روی زمین احساس راحتی می کردم و نمی توانستم بلند شوم. با 

نشسته ام.  سرچهار راه برای گداییفربد دقیقا حس می کردم  کهنه و گشادکت 

 فربد یبا آن بازی می کردم و گفتم: بله باالخره آقازمین برداشتم، سنگی از روی 

به یاد بدبختی های دوستش افتاد. فعال که بدهی را پس داده است. راستی  خان

کیارش چطور؟ به او  به ،حرفت را نصفه گذاشتی، به فربد نگفتی من کجا هستم

راستش  مستشیرین با اضطراب گفت: من نمی توان " ؟، درست می گویمهم نگفتی

من و سیاوش بلیط های امروز  گناه دارد.به کیارش نگویم. او خیلی خوب است،  را

 را هم خرید و... 

روی پیشانیم کوباندم و گفتم: تو هم برای خودشیرینی به دنبال اینبار محکم تر  "

او سریع گفت: نه...  "؟ من گشتی و پیدایم کردی و آدرسم را برایش فرستادی

فقط گفتم که جواب تماسم را یک خانم  ...هم خودشیرینی نکردم تا این اندازهنه... 

 "... مسن داد و صدای ویولن می آمد. همین ها کافی بود تا او جایت را پیدا کند

خوب . با بی حالی گفتم: واقعا ممنونم که اینقدر پاهایم خیلی درد می کردند

برای خواهش می کنم از این به بعد  اما .ت بودی احمق جانممراقب حرف های
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بدهی ات را با یک نفر تو التماست می کنم که  از من مایه نگذار، خودشیرینی

را ببینم.  کیارشم هنمی خوا صالاپس نده. من کیارش بدبخت کردن من به 

 ت:به شانه ام زد و گف مریم خانم "امیدوارم اینقدر مغرور باشد که به دنبالم نیاید. 

ببین آنطرف خیابان ایستاده و نگاهت می کند. گناه  ...مغرور نیستمن اصال پسر 

به ماشین کیارش  ،نگاه کردممریم خانم به مسیر اشاره  "دارد، بلند شو برو . 

دست به سینه به ما  و بود تکیه داده بود سفید رنگ ش که اینبار هیوالییجدید

ین فاصله ی دور هم صورتش نشان می داد که عاقبت خوبی نگاه می کرد. از هم

چشم صدای شیرین را شنیدم که گفت: ای وای پیدایت کرد؟  در انتظارم نیست.

بشوی  صمیمی کیارش ! چه کسی به تو اجازه داده که تا این حد باروشنو دلم 

اما  ،قطع کنم زودتر که منصالح در این است  که او بهتر از ما تو را بشناسد؟

من همیشه حواسم به تو و کارهایت هست، پس غیرت مرا نادیده یادت باشد که 

خواستم از همین پشت خط او را خفه کنم و به خاطر لو دادن مخفیگاهم  "نگیر. 

خندید و  مریم خانم .س را قطع کرداسریع تم حالش را بگیرم اما حیف که

سالم کنم. تو هم بلند  امرا جمع کرد و گفت: من بروم به بچه  خوشحال وسایلش
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 سرم را بین بازوهایم پنهان کردم و گفتم: من نمی آیم، تو برو. "شو و با من بیا. 

. اما فرار کنمسر کیارش را گرم کند و من بتوانم  مریم خانمامیدوارم بودم که  "

او هم نرفت و گفت: خودش راه افتاده و به سمت ما می آید. الهی قربان قد و 

ای کاش می توانستم بروم. چقدر باوقار و عزیز است. الهی دورش بگردم.  قامتش

دهانم از اینهمه عالقه ی مریم  "خدا او را برایم حفظ کند. اسفند برایش دود کنم. 

خدایا . ذوق می کرد نوجوانمثل دختربچه های  خانم به کیارش باز مانده بود. او

چرا پیر و جوان عاشق کیارش رم. خودت به من کمک کن که از تعجب شاخ در نیاو

نسبت به  ،طاقت ندارم که به عالقه ی تمام زنان این شهر واقعامی شدند؟ من 

برگشتم و به کیارش که اخم  کیارش حسادت کنم. خسته شده ام، کم آورده ام.

الود و ترسناک به ما نزدیک می شد چشم دوختم. خواستم به خودم بقبوالنم 

که احتیاجی به قربان  داردن یخاص قد و باالی ،می گوید ممریم خانکه هم اینقدر 

 ...اما به محض اینکه نگاهم به او و قامتش افتادو صدقه داشته باشد. 

که عاشق  ر تا جوان حق می دهماز پی این شهر خانم های محترمتمام به  دیدم 

دست تمام باشند. او نه تنها ظاهر خوب و عالی دارد، بلکه با اموال و دارایی اش او 
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. همینکه شیرین و سیاوش را بی هیچ چشم داشتی نیازمندان اطرافش را می گرفت

یعنی روحش هم مثل ظاهرش بی عیب بود. فکر کنم او فقط  ،به هم رسانده بود

د، قلب من بی نوا بود. خیره در حق من ظلم می کرد و تنها قلبی که شکسته بو

فکر می  حاال که درست به او مانده بودم و نزدیک شدنش را تماشا می کردم.

، شاید بهتر خیانت کرده باشد ندارد اگر کمی ایرادی ، می دیدم خیلی همکردم

 .باشد او را ببخشم..

بلند  زمینم را گرفت و مرا از شد و بدون لحظه ای تردید بازوهای آمد و نزدیک تر 

بچه  چرا شبیهرام که مخصوص لحظات خشمگین او بود گفت: آبا صدایی  .کرد

ای؟ چه کسی به تو اجازه داده است که خودت  شدهزمین پخش اینطوری  هاگدا

ی؟ اصال چه کسی به تو اجازه داده است سر چهارراه آهنگ انرا توی خاک بغلت

و خیال کردی می  نزدمدفعه ی قبل حرفی  تا مردم برایت پول بریزند؟ بنوازی

 ادامه بدهی؟  توانی به این کار

گفت: چه بیشتری با خشم  ی بدهم. تا به خودم آمدم، دیدماصال نتوانستم جواب "

بعد  "رفتنت تا سر حد مرگ بترسانی؟ که هر روز مرا از  دادهکسی به تو اجازه 
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 ه شمامن ب گفت: مگر عصبانیتبا  ،مریم خانم بیچاره و از همه جا بی خبررو به 

گوش  نم ساز بزنی؟ نه تنها خودت به حرف بنشینی وحق نداری اینجا  نگفتم که

صندلی هم گدایی کنید؟ با  تاکنارت نگه داشته ای نمی دهی بلکه پرستش را هم 

با  راضی کردن من و ادامه دادن به این کارهایت نیست.دلیل خوبی برای  ،تمیز

هرلحظه ممکن است کسی به قصد دزدی ی که توی کیفت جمع شده، اینهمه پول

سر چهار راه نشستن یعنی خودکشی و من اصال دلم  به شما دو نفر آسیب برساند.

حق  از این به بعدمریم خانوم نمی خواهد بالیی بر سر یکی از شما دو نفر بیاید. 

و نگران  فقط توی خانه ات استراحت کن ی، شمایاورنداری که برای من بهانه ب

  پرستش هم به اینجا نمی آید. ،راه نباشیچهارسر  شمااگر  .نباشهیچ چیز 

زن بیچاره با وحشت سرش را پایین انداخت و گفت: ببخشید... من فقط می  "

 خواستم با پولی که در میآورم به دوستانم کمک کنم. 

که می خواهی به بگو  به من دقیقشما کیارش حرفش را قطع کرد و گفت:  "

 گونی پر از پول چند تاهر هفته  من خودم ؟نفر از دوستانت کمک مالی کنی چند

باز اسیر  اینجا بیآیی و دلم نمی خواهدمیآورم تا به تمام آنها کمک کنی.  برایت
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چون  مریم خانم وحشت زده سوخت،دلم برای  ". عزیز مواد و بیماری بشوی خانم

گره دستان کیارش را از کردم زد. به زور سعی سرش را پایین انداخت و حرفی ن

موفق نشدم و اما  .دور بازوهایم باز کنم چون از فشار انگشتانش دردم گرفته بود

... به دنبالم آمده ایمن و تو با هم نسبتی نداریم که  گفتم: دست از سرم بردار،

و  او محکم تر " .گناه دارد و قلبش می شکند نوچخانم را هم دعوا نکن  مریم

 این خانمدر ضمن  ..گفت: من هرکاری که دلم بخواهد انجام می دهم.عصبی تر 

ت و سالمتی اش خیلی برایم برای من مثل مادرم عزیز اس خودش می داند که

فقط به فکر  تو. در نتیجه از من به دل نمی گیرد و قلبش نمی شکند .اهمیت دارد

. هیچ جا نرو. از این به بعد حق نداری بدون من جایی بروی.. چون ،خودت باش

حن صدایش به ل "از این به بعد اجازه نمی دهم یک قدم هم از من دور شوی. 

وردم و خوب . سرم را باال آقدری غمگین شد که دست از مبارزه با او برداشتم

. چشمانش برق می زدند چون بغض کرده بود ودلم برایش لرزید  نگاهش کردم.

می گفت که کیارش اصال ست خانم درمریم  "گفتم: تو بغض کرده ای؟ با تعجب 

تا  ندهستخشم و غرورش ساختگی  مغرور نیست. حاال مطمئن شده ام که تمام
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. روحش به دناما به وقتش همه چیز را فراموش می ک بیشتر از این ضربه نخورد،

آهسته  همیشه اخم آلود و بدجنس باشد.باید  فتکه یادش می ر بودقدری مهربان 

به او زل  یاجازه داد تا کمی از او فاصله بگیرم. با کنجکاوی بیشتررها کرد و مرا 

حرصش  "داری؟  واقعا مرا دوستی؟ ه ازدم و گفتم: تو از رفتن من غمگین شد

فک و دندان هایش را  زیبای مهربانی بودند امامواج ، توی چشمانش پر از گرفت

روشن می کنم تا  شمرده گفت: من تکلیفم را همین امروز با تو و فشردهم روی 

مریم به طرف مثل یک طوفان عظیم بعد  "می که دوستت دارم یا نه. هباالخره بف

زودتر به خانه  که برگشت و گفت: شما هم وسایلتت را جمع کن و با ما بیا خانوم

. از کی اینجا نشسته ای؟ چرا به حرفم گوش نمی دهی؟ و استراحت کنی برگردی

مریم  "دکتر گفت که روماتیسم پیشرفته داری و ویولن نوازی برایت سم است. 

برای اولین بار توی این  امروز ت: باورکن منفگ سریع از جای برخاست و خانوم

کردم، زیاد کار ن م و خدارا شکر که پرستش از راه رسید وه اهفته به اینجا آمد

 "آقای مهربان و عزیزم.  پرستش به جای من آهنگ می نواخت. نگران من نباش

این خانم بیمار  جمع کن پرستش،کیارش به من اشاره کرد و گفت: وسایلش را تو 
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 گ نزنید.نهر دو نفر شما را ادب می کنم که سر چهارراه آهمن به وقتش  .است

فت. من و دوست ینش رطرف ماشهایش فرو برد و به ب در جی انش رادست بعد "

صندلی  با همین ترسیده تر از خودم با تعجب به هم نگاه کردیم. دلم می خواست

زیر . کیارش خودخواه را تا سرحد مرگ کتک بزنممریم خانوم، سفید پالستیکی 

قهر پررو لب گفتم: هم دعوا می کند و هم دستور می دهد. من با این مردک 

مریم خانم گفت: با او قهر  " ؟حرف هایش گوش بدهمچرا باید به پس  ،هستم

حتی اگر گاهی اوقات از روی  ،نباش. دیدی که نگرانت بود، او خیلی مهربان است

 با او قهر نکن.  شکست بازهمعصبانیت دلت را 

حرصم گرفت و گفتم: او خودش هم نمی داند چه می خواهد. او اصال مرا دوست  "

این خانم برای ال خودش راه انداخته و جانش را هم ندارد. یک پریچهر خارجی دنب

اینبار مریم  " !نم چرا دست از سر من بر نمی داردمی دهد. فقط نمی دا فرانسوی

خانم با تعجب مرا نگاه کرد و گفت: این حرف ها را نزن. شوهرت فقط از تو تعریف 

ره کار حرص و غم و اندوه دوبا "بعد چطور یک پریچهر خارجی دارد؟  ،می کند

خودشان را کردند و تمام حال خوب ویولن نوازیم نابود شد. صندلی و ویلن را 
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دروغ  ..گفتم: ما زن و شوهر نیستیم مادر من. ، به راه افتادم و با حرصبرداشتم

نمی  و حتییک دنیا عاشق دارد  او، او بزرگترین دروغگوی دنیاست. گفته است

من بیچاره را هم دچار عشق و  اما خجالت نمی کشد و ،داند کدام را انتخاب کند

خودش را نگران من نشان عالقه ای دردناک کرده است. از راه می رسد و چنان 

و بغض می کند که خودم هم خیال می کنم دوستم دارد، اما به محض  می دهد

دلم نمی آورد.  خاطرمرا هم به  ناماینکه پریچهر فرانسوی اش را می بیند حتی 

بیابان بگذارم. خسته شده ام، به چه زبانی ی خواهد از دست او سر به کوه و م

از مردی که بی نهایت خیانت بگویم که طاقت هر نوع بدبختی را دارم به جز 

 هرچند که اودلم می خواهد بروم و پشت سرم را هم نگاه نکنم. . دوستش دارم

می شوم و همه چیز  ناخودآگاه خوشحال احمق هم بازهم پیدایم می کند و من

م شابرا می بخشم. می ترسم یک روز به خودم بیایم که هووی چند زن دیگر شده 

مریم خانم مرا نگه داشت. چشمانش  ". عذاب وجدان نداشته باشم هم اصالو 

چشمانش را درشت تر  ، حالت ذره بینی داشت وخیلی ضعیف بودند چون عینک

 گفتی واقعی بودند؟ نشان می داد و گفت: تمام این هایی که 
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کالفه و خسته هستم، ان دادم و گفتم: ناامیدانه سرم را به عالمت مثبت تک "

می کردم با عشق به  فکر. با خیال راحت زندگی کنمکیارش اصال اجازه نمی دهد 

دوست داشتن کیارش  دختر دنیا می شوم. اما برعکس شد... او خوشبخت ترین

درست اما  زمزمه می کند،خیلی آزارم می دهد. یک دنیا حرفهای زیبا توی گوشم 

 که من سالحی برای مبارزه با او ندارم، طوری ویرانم می کند که چاره ای وقتیکه

مریم خانم خیلی غمگین شد و زیر لب گفت:  "جز خودکشی برایم نمی ماند.  به

است دختر قشنگم. قبول کن که زندگی  هزار دامادعروس  ،مرد زیبا و مهربان

تازه  .عذاب آور خواهد بودبا مردی که هم چهره و هم سیرت خوب دارد همینقدر 

جذب می  و خانم ها را بیشتر به خودشطرف مقابلت وضع مالی خوبی هم دارد 

ن او بی م کند. اگر واقعا دوستش داری صبر و تحملت را باال ببر. چون به نظر

 او را از خودت برانی. ی بچه گانهدوستت دارد، نباید با قهر و این کارها یتنها

دستش را گرفتم و در حالیکه از خیابان رد می شدیم گفتم: دوستش دارم اما  " 

به  "بدهم. قهر نمی کنم اما ادامه هم نمی دهم. ادامه ضع ونمی توانم با این 

هنوز کنار  گذاشتم. کیارش م، وسایل را توی صندوق عقبرسیدیماشین کیارش 



فالوده زغال اخته   فصل شانزدهم                                                                                                                    

1353 
 
   

با عصبانیت گفت: مردم طوری نگاهم می کنند مثل اینکه  ماشین ایستاده بود و

من شبها پول گداها را به زور از آنها می گیرم و ماشینم را با همین پولها خریده 

 زودباشید سوار شوید. ؟می کنید اینقدر مرا خجالت زدهام. چرا شما دو نفر

روی صندلی عقب بنشیند. بعد از او خداحافظی که مک کردم به مریم خانم ک " 

کردم، شماره ام را برایش نوشتم و گفتم که باز به دیدارش می روم. از آقای صفایی 

راننده هم خداحافظی کردم و منتظر تاکسی ایستادم. کیارش که هنوز سوار نشده 

یال می کرد با خجوابش را ندادم.  "؟ تعجب گفت: تو چرا نمیآیی بنشینی بود با

همه چیز را فراموش  کارهایش را می بخشم و مظلوم نمایی پیدا کردن من و کمی

 .اصال نمی خواهم کوتاه بیآیممی کنم. اینبار 

. هنوز کامل نشسته بودم که کیارش توقف کردو برایم را گرفتم جلوی یک تاکسی  

توان مبارزه با او  اصالمن خیلی خسته بودم و  ،مچ دستم را گرفت و پیاده ام کرد

برسم و بخوابم. کیارش زیر لب گفت: جلوی فقط می خواستم به خانه  را نداشتم.

زندگی می کنیم  نهاخک و  توی یآبروریزی نکن. من و تخانوم صفایی و مریم 

جوابش را ندادم. بحث کردن با او فایده ای نداشت، او کار  "پس باهم می رویم. 
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 شماشین جلوصندلی بی صدا مرا به دنبال خودش کشید و خودش را می کرد. 

نشستم. مریم خانم و کیارش با هم در مورد همه چیز صحبت می کردند. اما من 

عطر ژاسمین  ، فقطدر هر نفس توی ماشین کهفراموش کنم چشمانم را بستم تا 

دوست د. کیارش چطور می توانست در عین حال دو نفر را با هم واستشمام می ش

طوری اشته باشد. نه اجازه می داد من بروم و نه ژاسمین را فراموش می کرد. د

 شان می داد که نمی توانستیم فریب اون دو نفرمان عاشق و شیدابه هر خودش را 

را نخوریم. شاید ژاسمین را فریب نمی داد و واقعا عاشقش بود اما من خوب می 

 . ندستهک نفر دروغ محض دانستم که این رفتارهای عاشقانه اش برای من ی

بلوار فردوس آپارتمان اجاره کرده بود. دل پیرزن مریم خانم را رساند، برایش توی 

به قول خودش مجبور نبود توی پارک . بود شده از داشتن آپارتمانش خیلی شاد

د یک آدم وهیچ وقت فکر نمی کردم که می ش .ها بخوابد و معتاد و مریض باشد

 جی دراین حد تغییر داد و به دادش رسید. کیارش مثل یک نا را تاو بیمار معتاد 

این زمانه ی یخ زده و بی روح که حتی دختر مریم خانوم هم یادی از مادرش 

 می زد.  نمی کرد، دست به کارهای شگرف
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آقای صفایی مارا به خانه ی عمو رساند و خودش رفت. خواستم پیاده شوم اما 

 با هم صحبت کنیم. کیارش گفت: بیا عقب بنشین تا 

ما برای هم ساخته نشده چون باید از او دست می کشیدم،  هحیف بود ک خیلی "

پشت به او ببینم، باید فراموشش می کردم.  دلم نمی خواست بازهم او را بودیم.

، اینهمه صحبت کردیم و به هیچ گفتم: حرفی باقی نماندهنشسته بودم و سرجایم 

 خسته هستم و حوصله ندارم. بی خیال شو... نتیجه ای نرسیدیم. من خیلی 

 از فردا گفت: نمی خواهی . دل پیاده شدن نداشتم، کیارشاو هم سکوت کرد "

کمی فکر کردم، ای کاش وقتی چک های فربد را دید به جای  "سرکار بیایی؟ 

می گفت که هنوز اجازه ندارم بروم. همه چیز بین مان خیلی به تاریخ آنها  توجه

 "پس بدهی ممنون می شوم.  را بود. گفتم: نه نمیآیم. اگر سفته هایم خراب شده

جوابم را نداد و من هم حوصله نداشتم به سمتش برگردم و باز هم سفته هایم را 

چند وقت بیایی تا برای اینهمه کارهایی باید گدایی کنم. سکوت را شکست و گفت: 

پس خودش می  "آیی؟ که به تنهایی انجام می دهی جایگزین پیدا کنم. می 
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اما همین یک حرف ساده ی او دنیا  ه استریخت نم سرکار دانست که یک دنیا 

  را برایم گلستان کرد.

ثابت می کرد که دیشب تا به جای نگرانی برای جای خالیم سرکار، ای کاش 

 صبح... اتفاقی بین او و ژاسمین نیافتاده است. 

 را تحویل بدهم. گفتم: بله حتما. در هر حال باید کارها 

و  کمی سرم را به طرف او برگرداندم در را باز کردم و خواستم پیاده شوم اما "

تو را به خانه همین حاال می خواهی  ..نده. عذابگفتم: خودت را با اینجا ماندن 

صورتش توی تاریکی بود و حالتش را نمی دیدم. فقط صدایش را  "ات برسانم؟ 

 ...می توانم خواهش کنم تا وقتیکه کارها را تحویل می دهی .شنیدم که گفت: نه

 من هم اینجا بمانم؟ 

باز دلم گرفت، باز گوش هایم سوت کشیدند، باز سردم شد و گفتم: فکر کنم  "

 شبانه ات های از امشب دائما با خودم بجنگم تا حسادت نکنم و نگران غیبتباید 

 "و پیش ژاسمین نمی مانی؟  . چرا نمی روی و راحت توی خانه خودتمونش

خیلی آرام گفت: اشتباه می کنی، همیشه در موردم اشتباه کرده ای. هیچ چیز 
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که  اجازه نمی دادیمهیچ کدام از ما چرا  "آنطور که تو فکر می کنی نیست. 

با بغض  کامل به طرف او برگشتم. د. نتوانستم آرام باشم،وشسکوت بین مان برقرار 

ه کردم و گفتم: من فکر اشتباهی در مورد تو نکردم. ژاسمین به صورت تاریکش نگا

دادم که در تمام طول  حق برایم از تمام لحظات دیشب تعریف کرد. من هم به تو

 باشی.برای دیدارش بی طاقت روز از هم صحبتی با او لذت ببری و شبها هم 

چشمانش نور زیبایی که عاشقانه  ...آرام از تاریکی بیرون آمد، ای وایخیلی  " 

چشمانش برایم نقش و نگار . مدتها بود که دوستش داشتم را به صورتم پاشید

و اجازه نمی  برگشته بودندلیق دوباره حروف نستع اما امشب ،عر نمی خواندندش

شعر چشمانش با . امشب از دیدن نور نگاهش لذت ببرم دادند که من در سکوت

 من می خواندند:  از بلندگوی لبانو  شروع می شد « م »حرف 

  ز یاد مرا از یاد برد آخر، ولی من بجز او عالمی را بردم 

به تو تا ببینی که  خوان فالوده پاش بی رحمبرایم شعر ب گفت: خیلی آرام وا 

موضوعات کم ؟ را دوست دارمشعرهایت  وار. می دانی که من دیوانه موفادار

ای کاش اینقدر  "رها کن و فقط برایم شعر بخوان. را اهمیتی مثل دعوای امروز 
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بگذرم و به دنبال زندگیم بروم. چطور  از او راحت بتوانمتا  ،زیبا صحبت نمی کرد

چشمانش جان می گیرند؟  م ازبه او بفهمانم که تمام شعرهایی که می خوان باید

اهش مانش را از دست ندهم و گفتم: خوچش ردم تا این تصویزحتی پلک هم نمی 

می کنم به من دروغ نگو، الکی از شعرهایم تعریف نکن، نگو که دیوانه وار شعرهایم 

را دوست داری چون تو هیچ چیز وجود مرا دوست نداری. تو عاشق ژاسمین 

دیشب برایم تعریف می کرد که مطمئن  ی هستی و او طوری از لحظات عاشقانه

بیهوده کاری به چشم تو  ،ها و عشق ورزی های منسرایی شده ام تمام این شعر

 که گفتخودش  ژاسمین او آرام تر از قبل گفت: " و بچه گانه دیده می شوند.

 یم؟ ه امن و او دیشب لحظات عاشقانه ای را گذراند

لبخندم نوبرانه و بی  ،بودبین مان جاری این شرایط که فقط بغض و غم  در "

همه چیز را با جزییات دیوانه  .اجازه بر لبانم سرازیر شد و گفتم: بله متاسفانه

دلت که به تو حق می دهم  ایرادی ندارد. من .. اصالکننده اش برایم تعریف کرد.

او جلو  "حاال هم اگر بخواهی تو را به خانه ات می رسانم.  ..بخواهد کنار او باشی.

آمد و فقط به لبخندم خیره ماند و گفت: ژاسمین گفت که من به خاطر انتقام از 
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که برای آخرین بار  خودم را راضی کردم "م نگه داشته ام؟ خود تو را کنار فربد

کنم. روی صندلی جلو کامل به طرف او که حاال نزدیک آمده بود  دقیق نگاهش

چرا راضی شده ای خانه ی عمو تعریف کرد که  مبرای کامل و گفتم: او مبرگشت

خودت را عاشق من  فقط به خاطر انتقام از فربد . گفت کهجاویدم زندگی کنی

طع کرد و گفت: بعد هم نیمه شبها به خانه ام بر می حرفم را ق ". ی..داده انشان 

با این گفت:  ادامه داد و آهسته "؟ وقت بگذرانم عاشقانهگردم تا کنار ژاسمین 

داده  این حق زمانی به توبدجنسی های ژاسمین تو حق داشتی که ترکم کنی اما 

ی. اگر من نگفته بودم که چقدر دوستت خبر نداشت من اصال از دلمی شد که 

همه چیز را بین مان میشدی و ی به محض شنیدن چنین حرفهایی عصب باید دارم

تو که می دانی من چه احساسی دارم و از بین  ...رحم بی اما ی.می کردخراب 

مستقیم به چشمانش نگاه کردم  " تمام آدم های این شهر فقط تو را دوست دارم.

و گفتم: بدبختی من همین است که اصال از دل تو خبر ندارم. می گویی عاشقم 

محو دنیای او می  ا هرروز با دیدن ژاسمین عقل و دل و دینت، یکجاهستی ام

به  . کنار ژاسمین می نشینی،کرده ای دیوانهمرا شود. کیارش تو با کارهایت 
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قط با او می خندی، وقتی من چیزی می پرسم اصال حرفهایش گوش می دهی، ف

حتی یکبار هم مرا به رستوران پدرت دعوت نکرده ای شنوی. تو  مینصدایم را 

به خودم  باید گو چقدره من بباما امکان ندارد بدون ژاسمین ناهار بخوری. حاال تو 

به  برای نشان دادن عالقه ات کوچکترین حرکتی وقتیدوستم داری  کهبقبوالنم 

 ؟ من انجام نمی دهی

من  ،سرش را خم کرد و با نگاهی پر تمنا گفت: اینبار هم تو راست می گویی "

وقتی خیال می کردم تو می دانی دوستت دارم و ساعت عشق و عاشقی مان از 

آییم. من واقعا نمی دانستم که در طی روز اینقدر شروع می شود که به اینجا می

دانی من دلم می خواهد ناهارم را  یکردم که تو مفکر می رفتارم بد است. من 

آمدنش  بفهمانم که ازژاسمین نمی توانم به من  .تنها توی رستوران پدرم بخورم

چون او فقط می خواهد تنهایی های مرا پر  ،به رستوران پدرم ناراحت می شوم

 بود که درکم می راحت تو خیالمجانب . اما از ندارد به راحتی منکاری کند و 

و گفتم:  پایین انداختمبا قهر سرم را  ". بیشتر هوای مرا و راحتی ام را داریکنی و 

فقط به این خاطر که درک  ،با احترام کامل ژاسمین را تا رستوران هدایت می کنی
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از این به بعد من هم تبدیل ندارد؟ پس  توت تنهایی ادرستی از حال و روز و عاد

کیارش دالیلت ؟ به من توجه کنی تو بیشترتا  می شوم ترین آدم دنیابی درک به 

من نمی نیستند، تو خیال می کنی چون  برای بی اعتنایی به من اصال قابل قبول

باید دائما بی تفاوتی هایت را تحمل کنم؟  ،تحمیل کنماجبار خواهم خودم را به 

فکر کنم ژاسمین تو را تنها نمی گذارد تا باالخره یک روز ما را از هم جدا کند، که 

یک طرفه و پر محبتی که از او بعید لبخند  "امروز به آرزویش رسید و موفق شد. 

و گفت: نمی دانی با این حسادت هایت چقدر خواستنی تر می شوی. دلم بود زد 

را  این قیافه ی حسود وبه بار بیاورم  خرابکاری جدیدمی خواهد هر روز یک 

و هرروز از تک تک لحظاتی  شق تو هستممن فقط عا ی بد اخالق... ببینم. دیوانه

حتی در طی روز هم برم. می لذت  می گذرانم عمو جاویدکنار تو و  در اینجا که

باور کن من قصد آسیب رساندن با خاطراتی که از شب قبل دارم وقت می گذرانم، 

تمام حواسم در طی روز خیال می کنی که من  فقط نمی دانم چرا به تو را ندارم

این حس و حال آرامش بخش بین مان مرا از تمام  "معطوف ژاسمین است. 

و گفتم: چون فقط با او  اما هنوز دلخور بودمرد. کاراحتی های دنیا جدا می ن
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یک اتاق کار می کنی، با او غذا می خوری، با او  درصحبت می کنی، چون با او 

آهنگی مشترک  م.تان نمی شومتوجه ی حرف هایمن  نی وکمی  صحبتفرانسوی 

به گردش را دوست دارید. شبها تا صبح کنار او می مانی و امروز تا بعد از ظهر با او 

هرچند حق با تو است،  .من تسلیم هستم، آرام خندید و گفت: باشه "بودی... رفته 

که امروز با ژاسمین به گردش نرفته بودم و شب ها تا صبح کنار او نمی مانم اما 

اینقدر با رفتارهایم فکر نمی کردم اصال  .من خیلی اشتباه کرده ام حال درهر

 فرصتهمه چیز را درست می کنم. فقط تا فردا به من اذیتت می کنم. از فردا 

با محبت هایش اشکهایم سرازیر شدند  " .تا خراب کاری هایم را درست کنم بده

توی باغچه پنهان می و گفتم: امشب در حیاط را قفل می کنم و کلیدش را هم 

با او فرانسوی صحبت  همفردا اگر ببینم که باز. تا نتوانی نیمه شب فرار کنی کنم

نتوانید با  اصالتا بین تان می نشینم مامی کنی ماشین را نگه می دارم و میآیم 

همانجا با او به رستوران پدرت بروی، من هم  ،. اگر فردا بدون منهم صحبت کنید

 ..می کنم. شکایتسرخاک پدر و مادرت می روم و از تو به آنها و رهایتان می کنم 

، تمام این کارها را قبولگفت: باشه صدایش را با یک دنیا محبت شنیدم که  "
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متوجه ی و خودم اصال  مرده ابکن، فقط گریه نکن. ببخشید که اینقدر ناراحتت ک

سرم را به عالمت منفی تکان دادم و گفتم: نه  "می بخشی؟  مرا .م نشده امرفتار

 ،نیافتادهدرست ثابت نکنی که بین تو و ژاسمین چیزی اتفاق نمی بخشمت. تا 

نمی بخشمت. تو تازگی ها بازهم فردا کارهایت را جبران نکنی اگر نمی بخشمت. 

 دق کنم. مرا در می آوری. امروز چیزی نمانده بود که از شدت غصه  اشکهرروز 

گفت: هرچه بگویی حق داری. ببخشید. من اشتباه کردم.  خیلی آرام خندید و "

 دیگر تکرار نمی شود. 

شوم باز مثل آهن ربا مرا جذب خودش می بمی خواستم از او دور که هرقدر  "

، بگو که دروغ می گویدآرام هق هق می کردم و گفتم: بگو که ژاسمین  .کرد

جلوی چشمانم نگه داشت و گفت: را  تلفن همراهشصفحه ی  "دوستش نداری. 

فیلم دوربین های خانه را توی گوشیم دارم، همین حاال فیلم ها را برایت می 

دیشب ژاسمین ساعت دو به من زنگ زد و گفت که حالش خیلی بد شده فرستم. 

من هم  .دارد و همیشه دچار حمله های وحشتناکی می شود شدید آسماو . است

هم تماس گرفتم و گفتم تا و دکتر روزبه مجبور شدم به کمک او بروم. با شیرین 
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د اما مثل اینکه ژاسمین در خانه را قفل کرده بود نژاسمین برو کمکمن برسم به 

به ژاسمین کمک  ندنتوانست آنها در نتیجه بود،کلید نگهبانی هم دست من  و

ر را باز کنم. من سالها با ژاسمین زندگی و د برسم من تابودند  همه منتظر .دنکن

باور کن ژاسمین . مداد او برسبه در این شرایط کرده ام و خوب می دانم که چگونه 

پذیرایی استراحت کند تا فیلم دوربین ها را داشته باشم سالن را مجبور کردم توی 

. تازه ناراحت شدی بتوانم فیلم ها را نشانت بدهم نم و اگر تو از غیبت نیمه شب

دند، می توانی از آنها هم بپرسی ر روزبه هم تا صبح به ما سر می زشیرین و دکت

 .چه اتفاقی افتادکه دیشب 

د میشفیلم ها را برایم فرستاد. از اینکه او تازگی ها اینقدر نگران فکرهای بد من  " 

چند دقیقه از فیلم ها را با دور تند نگاه کردیم، امشب باید  هردو باهمخوشم آمد. 

: دقیق و مو به مو این فیلم ها بررسی کنم تا خیالم راحت شود. دوباره پرسیدم

گناه گفت: ژاسمین تا صبح  مثل بچه های بی "دیر سرکار آمدی؟ چرا امروز پس 

لم نمی آمد او نتوانسته بود استراحت کند و تازه ساعت شش صبح خوابش برد. د

و به  بودرا تنها بگذارم. شیرین و دکتر روزبه هم تمام وقتشان درگیر سیاوش 
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هم که امیدی نیست. در نتیجه خودم مجبور شدم بمانم و مراقب  بازیگوشماهور 

چک کردم. ژاسمین روی  یلم ها رااو ف همراه توی تلفن هم ازازب "ژاسمین باشم. 

او نشسته بود. تا صبح همین  ارش هم با فاصله ازمبل پذیرایی خوابیده بود و کی

کیارش سریع اما اسمین به دنبال کیارش به آشپزخانه رفته بود، بود، البته یکبار ژ

و باالخره لبخند روی لبهایم  از این رفتار کیارش خوشم آمد بیرون دویده بود.

چندین بار فیلم را عقب زدم و صحنه ی بیرون دویدن او را از آشپزخانه  نشست.

گفت:  و زیر لب و هم خندیدا نگاه کردم. لبخندم تبدیل به خنده ای سرخوش شد.

 مرا صدبارمثل دختر بچه های شیطان نخند. امروز  حاال که خیالت راحت شده،

که هیچ راه  هرهای وحشتناکبا این ق از نگرانی کُشتی و دوباره زنده کردی، امروز

نداری اینقدر زیبا بخندی.  هم اجازهبیچاره ام کردی. حاال  برگشتی نمی گذاری،

؟ به قدری بد اخالق هستی و حتی از من هم بد اخالق تر هستیمی دانستی که ت

که من برای رفع کردن سو تفاهم های بین مان، کامال دست و پایم را گم می 

کمی از او فاصله گرفتم، دقیق نگاهش  .انیه قبل خندیدمشادتر از چند ث "کنم. 

مهربانی مثل تو را از دست داده است؟ خوب و آدم و گفتم: چرا ژاسمین  کردم
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محبت نگاهش همه چیز را توی دلم آرام می  "چرا زودتر با هم ازدواج نکردید؟ 

خواست  یی جداگانه داشتیم. او میهاکرد و گفت: چون جوان بودیم و هرکدام رویا

دنیا را فتح کند و من می خواستم از تمام دنیا فقط خاک پدر و مادرم را داشته 

 یم راباشم. او می خواست دور دنیا را بگردد و من می خواستم برگردم و شبها

خانواده ام  روز باالخره من نتوانستم دوری مابین گورهای خانواده ام بگذرانم. یک

از رویاهایش دست بردارد. خیلی راحت و دوستانه را تاب بیاورم و او هم نتوانست 

 م. ناز هم جدا شدیم. اما من خیلی عذاب کشیدم تا فراموشش ک

 دلم برایش سوخت و گفتم: به او اصرار نکردی که بماند؟  "

نمی دانم سکوت کرد، سرش را پایین انداخت و توی فکر و خیال غرق شد. او  "

رار و گفت: البته که اص. لبخند محوی زد آوردسرش را باال چقدر گذشت تا باالخره 

دست بدهم به او هم  تو را از و نمی توانم اهمکردم، همینقدر که حاال نمی خو

با من به که او  همه چیز از آنجایی به هم ریخت اما ،کنارم بماند اصرار کردم که

فق نشدم و وم اماتا از ایران خوشش بیاید،  کردمبا اینکه تمام تالشم را  .ایران آمد

و مرا در جریان  خیلی زود بدون آنکه حرفی بزندشد و  او از همه چیز دلزده
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تی به دنبالش رفتم و علت بازگشت بی سر و صدا و به فرانسه برگشت. وق بگذارد،

باز  ،بکشمجلوی چشمانش گفت که حتی اگر خودم را هم را پرسیدم،  دزدکی او

من نتوانستم متاسفانه  ...و را نابود نمی کندبا من به ایران نمیآید و آزادی هایش 

خیلی از آن به بعد دیگر اصراری به او نکردم. گذشتن از او  .نظرش را عوض کنم

 زندگیمبه  وارد فرانسه شدم،تک و تنها چون از لحظه ای که  ،سخت بود برایم

کوه  توی فرودگاه با یک دمکه برای اولین بار به فرانسه رسی روزی .گره خورده بود

به ایران برگردم. او بلند شوم و درد و غم نشسته بودم و به این فکر می کردم که 

خندیدن و فرانسوی به کرد کنارم نشست و شروع  ،با یک کوله پشتی بزرگ آمد

اصال متوجه ی حرفهایش نمی شدم چون تا قبل از آن هرگز من  صحبت کردن.

تی به سختی اجازه می داد درس فرصت نکرده بودم فرانسوی بخوانم، مادر فربد ح

به کالس  ،مسفرنکه اجازه بدهد قبل از معمولیم را بخوانم چه برسد به آ های

فرانسه بروم. چشمهای روشن و درشت دخترک و خنده های خوشحالش مثل یک 

در سفر را از دستم گرفت و از توی همان  ویصاعقه جذبم کرد. کتابچه ی فرانس

 کتاب به من فهماند که او هم دانشجو است...



فالوده زغال اخته   فصل شانزدهم                                                                                                                    

1368 
 
   

که درست نقطه ی عکس  ،دختری پر از شور و هیجان فرانسه بود. نیساهل شهر  

من بود. به زور مرا بلند کرد و با خودش به پانسیون محل اقامتش برد و برایم اتاق 

سریعتر  می گرفت و مرا مجبور می کرد فرانسه راگرفت. از همان روز او فارسی یاد 

که با نمرات عالی زبان  به من آموخت، طوری کمکم کرد و زبان فرانسه را بیاموزم

فوق العاده باهوش ژاسمین . فرانسه ام، ویزای تحصیلی ام تبدیل به ویزای کاری شد

غصه ها کار و زندگی من تاثیر بسزایی داشت. مجبورم می کرد  بود، هوش او در

را فراموش کنم، در عوض مرا به یاد گیری زبان آلمانی و ژاپنی و انگلیسی و گرفتن 

تشنه ی محبت بودم و با کوله باری  منویزای اقامت توی اروپا تشویق می کرد. 

با گرمای محبت های ژاسمین تبدیل  ، امااز عذاب و بدبختی به آنجا رسیده بودم

به خودم  م رفت که پر از بغض و کینه هستم.شدم. کم کم یاد پرشوربه یک آدم 

صحنه ی مرگ مادر و پدرم هزاران آمدم و دیدم کابوس های شبانه ام که در آنها 

سرم  به سراغم می آمد تا با چاقوی آشپزخانهمادر فربد بار از اول رقم می خورد و 

 زیبا فرشته ی. او مثل یک ندفتاز بین می ردستان ژاسمین  در میانفقط را ببرد، 

می کرد.  پاکدرد آوری  م را از هر فکر و خیالبود و با چند نوازش مهربان مغز
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م. فقط کافی بود که چند روز به ایران یک دل نه صد دل عاشقش شد کم کم

را اتمان لحظما تمام از دلتنگی او خون گریه کنم. چند سالی گذشت و  تابیایم 

کار  ی م و اجازهمرد موفق شدا کمک های او یک من ب هم می گذراندیم. کنار

تا اینکه درسهایمان تمام شدند  .بدست آوردمکل اروپا را  تبلیغاتی و گرافیکی در

که  دم. برای اولین بار حس کردمگررخیلی جدی می خواستم که به ایران بو من 

. شت و کنارم شاد نبودمثل گذشته دوستم ندا محبت هایش کم رنگ شدند و

 !گشت یکی را انتخاب کنمازگفت باید بین او و ب ، اورا که پرسیدم رفتارش علت

به این خاک برنگردم. من نمی توانستم  من خیلی با خودم کلنجار رفتم، اما واقعا

فرانسه را تحمل  ،نفس کشیدن در هوایی که خانه ی مادر و پدرم بود به عشق

با من بیاید.  س کردم کهگرفتم و به ژاسمین التما را ممتصمیباالخره کرده بودم. 

مدت که  راحت گفتاما او سر حرفش ایستاد و گفت که دوستم ندارد. خیلی 

. بیمار شدم چون جدایی از او خیلی برایم سخت بود یگر دوستم ندارد.هاست که د

با  امام. ژاسمین حالم را دید ه احس می کردم دوباره خانواده ام را از دست داد

هرجا که می توانستم او را پیدا کنم، حتی وسایلش را جمع کرد و از  .من نیامد
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جز به ای هر قدر به او اصرار می کردم او دورتر می شد. من هم چاره  ناپدید شد.

گشت نداشتم. با دردی کشنده از او جدا شدم و به ایران آمدم. ژاسمین جوابم ازب

 تا اینکه شش ماه ...نمی شومرا نداد و من خیال می کردم بعد از او دیگر عاشق 

 تو را توی پارک دیدم.  ،بعد از جدایی از ژاسمین

د. وناپدید ش کامال اسمین برایم کم رنگ و بعد همژنگاه و لبخند تو باعث شد که 

حاال حتی اگر با یک دنیا عشق هم  ،مرا ترک کرد و تنهایم گذاشتبود که او 

پیش او برگردم. قلب و ذهنم درگیر و من نمی توانم تو را رها کنم  ،برگشته باشد

خسته روی چشمان تب دار و گرفتم و دستش را  " و او را نمی خواهم. شده اندتو 

کنار  یگذاشتم و گفتم: اما او می خواهد تو را از من بگیرد، تو رفتارهایت را وقت ام

ی، مدهوش او می شوی. چشمانت فقط در پی او اینطرف و می بیناو هستی ن

خیلی  "و خیلی راحت تو را از من می گیرد و با خودش می برد. اآنطرف می روند. 

. نه اینکه با یک پرستش نمی روممن هیچ جا تا تو نخواهی  گفت: محکم و قاطع

دم هم ی، یک قهستبدون من خوشبخت تر که جمله ات بروم... نه... تا حس نکنم 

یلی دوستت دارم. شاید تو . من مردانه قسم می خورم که خاز تو فاصله نمی گیرم
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 ، امادهمب انجام  ای وقتی ژاسمین کنارم هست رفتارهای احمقانهو گویی ست بدر

به جان تو که عزیز ترین آدم زندگیم هستی، به خاک پدرم که سخت به خاکش 

تش. کمی به من وقت بده تا همه من فقط تو را دوست دارم پرس ،قسم می خورم

جبران کنم عشق من. از فردا تمام رفتارهای بد و زشتم را جبران برایت چیز را 

گفتم: حاال که به خاک حرف هایش قلبم را آرام می کرد و  "می کنم عزیزم... 

امشب محبت نگاهش  "پدرت قسم خوردی می مانم و همه چیز را تحمل می کنم. 

: از این م کند و بگویدقلبم را آرادوست داشتم، فرصت دادم تا را از همیشه بیشتر 

کیارش لعنتی مرا ناراحت  بگوو کنار گوشم به بعد هروقت ناراحت شدی سریع بیا 

من بی معطلی  کنم. خودت را آزار نده! می همه چیز را برایت درست نکن. بعد من

 و بی بحث حرفهایت را می پذیرم و اشتباهاتم را جبران می کنم. 

و گفت: موهای پریشانم را که از زیر مقعنه به بیرون نفوذ کرده بودند مرتب کرد  "

با موهای خیسی که از کناره های مقنعه ات بیرون ریخته  از این به بعد حق نداری

بی اجازه ی عمویت عقدت می کنم و ، چون شویاند جلوی چشم های من ظاهر 

به  وسواسی بدردنخور را تحمل کنی. امروزمن ِ  ،مجبور می شوی تا آخر عمرت
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 دلم می خواست یکی از قطره های آب روی موهایت باشم. قدری عاشقت بودم که

شده بود. از اینکه پیش  مفهوم عشقدوست داشتم. او برایم او را بی نهایت  من "

می گذاشت و راحت برایم از عشق و احساسش می گفت، حس  من غرورش را کنار

خشم و . تمام زیر پوستم تزریق می کردو حال خوشبخترین دختر این دنیا را 

. همانطور که به ژاسمین احترام می گذاشت برای من هم مبرد عصبانیتم را از یاد

مو را بعد دستم را گرفت و زنگ خانه ی عپیاده شد و در پیاده شدن کمکم کرد. 

ش لحظه ی آخر جلوی در نگهم داشت، اما کیار ،زد. عمو در را با آیفون باز کرد

نمی زنی. قول  هیچوقت از رفتن حرفچشمانم را پاک کرد و گفت: قول بده که 

تنهایم نمی گذاری. قول بده هم بده که حتی با اینکه به من بدهکار نیستی باز 

 که... 

روم... نمی خواهم و نمی توانم جایی بروم  گفتم: نمی قول ندادم فقط بی صدا "

سکوت کرد. نمی توانست و نفس عمیقی کشید  "چون... بی نهایت عاشقت هستم. 

... گفت: ممنونملبخند روی لب هایش را پنهان کند. خوشحال نگاهم می کرد و 

ات را به من  سادهصاف و محبت هایت را جبران می کنم. ممنونم که قلب تمام 
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نمی گذارم مثل امروز اذیت شوی. هرگز ی. خوشبختت می کنم عشق من. ا هادد

ل ناباوری فربد را دیدیم که به سمت در می آمد و اوارد خانه شدیم و در کم "

نمی دانم چرا عمو همه را به خانه راه می ه بود. دوخته شدنگاهش به دستان ما 

کسانی که از آنها دوری می باید تمام  وارد می شدمداد. هروقت که از این در 

من و کیارش اصال  ،کردم را جلوی چشمانم می دیدم. فربد سرجایش متوقف شد

تالشی برای جدا کردن دستانمان از هم نکردیم. مثل اینکه هر دو می خواستیم 

گرفت  ز دستان مااما برای هم هستیم. فربد به سختی نگاهش را که به او بفهمانیم 

اتفاقا برعکس  .از شدت عصبانیت سرخ نشدصورتش اما مثل گذشته ناراحت نشد و 

گفت: پرستش کجا بودی؟ نگرانت شدم. چون حالت بد بود لبخندی اجباری زد 

از  ،سرم را پایین انداختم "به اینجا آمدم تا جویای احوالت بشوم. بهتری عزیزم؟ 

فربد خندید و  "گفتم: بله خوبم.  بخجالت می کشیدم، زیرل فربدنگاه کردن به 

به کیارش نگاه کردم و گفتم:  "کنی. میگفت: تو همیشه خیلی زود اعصابت را آرام 

کیارش با  "ر اگر کیارش نبود و به دنبالم نمی آمد حالم خوب نمی شد. ااینب

ساعت ها بنشینم و با او از هر  دنیایی عشق نگاهم کرد و بازهم دلم می خواست
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زمان . لبخندش به قدری دوستداشتنی بود که دلم می خواست کنم دری صحبت

رفته . صدای فربد لحظات عاشقانه مان را خراب کرد و گفت: کجا متوقف شود

اینبار  " ...به دنبالت آمد؟راحت بودی که من نتوانستم پیدایت کنم اما کیارش 

گفت:  که هنوز نگاهش به صورتم دوخته شده بوددرحالی ،به جای منکیارش 

او جاهایی پنهان می شود که جایی بود که فقط من می توانستم پیدایش کنم. 

 . دانمفقط من می 

از فردا که پرستش نوازشگرانه و پر از عشق بود. فربد گفت:  هم حتی نگاهش "

ببری تا اینطوری نگرانت  پاتوق های جدیدتمرا هم با خودت به باید  ،یهستبیکار 

 . عزیزدلمنشوم 

فردا خیلی از کیارش نگاهش را به سختی از من جدا کرد و گفت: اتفاقا پرستش  "

فربد  " و وقتی برای گشت و گذار با تو نخواهد داشت. تر از قبل می شود پرمشغله

 نمی خواهد برای تو کار کند؟ شود؟ او که بپرمشغله  را بایدگفت: چ

که پرستش نمی ته و گفت: چه کسی گف هنوز مات و مبهوت من بودکیارش  "

برگشتم و به قیافه ی رنگ پریده ی فربد چشم  "خواهد برای من کار کند؟ 
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می ن ای کاش فکردوختم، دلم به حال او بیشتر از هرکس دیگری می سوخت. 

م. نگاه لرزان و غمگین فربد قلبم را به درد که من منتظر بازگشت او می مان کرد

دلیلی ندارد پرستش پیش پس می آورد و گفت: من که بدهی ام را تسویه کردم، 

از تو پس که حاال آنرا داده بودم نقرض  یبه تو پول کیارش گفت: من "تو بماند. 

است که می  طوری لحن صدای کیارشنمی دانم چرا احساس می کردم  " .بگیرم

پشتیبانی مرا داشته باشد. به قدری مرا نزدیک خودش نگه داشته بود که  خواهد

خندی بکیارش با لیک قدم هم نمی توانم از او دور شوم.  ،حس می کردمناخودآگاه 

طرف حساب من را به پرستش قرض دادم،  اشقانه نگاهم کرد و گفت: من پولع

سفته هایش را پس می  هم من ،برگرداندبه من پرستش است. هروقت او پولها را 

 می خواهد برود. دلش دهم تا هرجا که

بهزاد را دیدم که از پله های خانه صدای قدم های یک نفر حواسم را پرت کرد.  " 

وشحالی خ. از شدت ه بودآمد و با تجب به من چشم دوختمی پایین  ایوانی 

او خیلی دلتنگش بودم،  دیدن او دلم می خواست بخندم و به طرفش پرواز کنم.

تنها کسی بود که هنوز می توانستم با خیال راحت به چشم یک برادر شرور 
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ما نگاه انگاهش کنم و خیالم راحت باشد که به فکر ابراز عالقه به من نمیافتد... 

مرا سرجایم خشکاند. بهزاد به جای فربد گفت: اگر پولها را به حساب  بهزادعصبی 

یا باید  را رها می کنیپرستش  دست ،را پس بدهد بدهی اتپرستش بریزیم و او 

 با کتک کاری و چند مشت محکم توی دهان و دماغت او را پس بگیریم؟ 

قلدرانه  ن اندازهای تاباورم نمی شد که  بهزاد همیشه تندخو و بدصحبت بود اما "

 و ببینیم و بی اعصاب رفتار کند. کیارش خندید و گفت: می خواهی امتحان کنیم

بهزاد یک قدم به طرف ما  "توی کتک کاری برنده می شود؟ کدام یک از ما 

برداشت اما فربد دستش را گرفت و گفت: سوال بهزاد را جواب بده کیارش، اگر 

با تو تسویه کند دست از بدهی را پولها را به حساب پرستش بریزم و او خودش 

اینقدر خسیس  چرا و گفت: تو کیارش بازهم خوشحال خندید "سرش برمیداری؟ 

از من می پرسی که پولها را به حساب پرستش واریز کنی یا  فربد؟ چرا شده ای

 اینقدر از پرستش پول قرض گرفته ای اما هنوز ز خودش نمی پرسی؟ تواچرا  ؟نه

بعد خیلی با حوصله کت  "به او اعتماد نداری که پولها را به خودش برگردانی؟ 

را که من توی  ییچک ها .از تنم در آوردکه کامال آنرا از یاد برده بودم فربد را 
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از این به بعد پرستش و گفت:  در دست گرفتجیب پیراهنش گذاشته بودم هم 

دوست ندارم لباسی به غیر از لباس های من را بپوشی. من عاشق اینم که وقتی 

 تنتتوی به ها را ، نمی خواهم لباس غریکت مرا بپوشیسردت می شود بیایی و 

 . ببینم

قلبم دیوانه ی صدای با محبت کیارش بود و بدون هیچ کنترلی سرم را به  "

 به دستم داد و گفت: بیا عزیزم با چک هاعالمت مثبت تکان دادم. او کت فربد را 

ک ها برای تو هستند. من و تو بدهی مان با هم است، فربد هم این چک ها این چ

عقلش کم است و نمی فهمد که باید بدهی اش را با تو  امارا برای تو آورده است 

بازهم حرکت تند بهزاد حواسم را پرت کرد اما فربد مثل یک کوه  "تسویه کند. 

باور کن که امروز می پرستش به طرف  من آمد و آرام گفت:  ،جلوی بهزاد ایستاد

خواستم چک ها را به تو بدهم اما وقتی قبول نکردی که یک ساعت از شرکت 

مجبور شدم به بهانه  ،مرخصی بگیری و با صدایی گرفته و ناراحت جوابم را دادی

را ی مچک ها کیارشخیال می کردم  ی چک ها تو را به دفتر کیارش بکشانم.

گی لعنتی آزاد می کند. می خواهی فردا با هم به بانک می گیرد و تو را از این برد
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برویم و پولها را به حساب این مردک بریزی و برای همیشه از شر او راحت شوی؟ 

که نگاهم  گرفتار کرده بود ییحباب زیبا چنان جاذبه ی عشق کیارش مرا در "

نمی  گفتم: نه... من لبخند زنان بود.به کیارش و نور نگاه خاکستری اش  فقط

ندارد. من  ، بدهی ما ربطی به توست می گویدواهم کیارش را تنها بگذارم. او درخ

ب بدهیت کرد و گفت: خُتر فربد صدایش را آرام  "فعال نمی خواهم از او جدا شوم. 

 و سفته هایت را پس بگیر بعد کنارش بمان.  تسویه کنرا با او 

می خواهم او مطمئن  ...شد و من بی معطلی گفتم: نه هراسنگاه کیارش پر از  "

باشد که من کنارش می مانم. تا وقتی که مطمئن نشده سفته هایم را پس نمی 

ش را از ه اقوعشمفربد گفت: غرورت کجا رفته است پرستش؟ کیارش  "گیریم. 

فرانسه آورده است، خیال می کنی او عشقش را رها می کند و کنار تو می ماند؟ 

دت رفته که او چقدر از من و خانواده ام کینه به دل دارد؟ او می داند که من یا

 ،کیارش فقط برای اذیت کردن منم و ه ادیوانه وار دوستت داشت ها سال تمام این

. بدون بقیه چه می گوینداصال برایم مهم نبود که  ". دست از سرت بر نمی دارد

یارش اصال از دستانم فرار نمی کرد و کدستانم را باال بردم و  ،توجه به دیگران
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برایم مثل یک موهبت الهی  اجازه داد یقه ی کتش را مرتب کنم. این آرامش او

برای من گفتم: ایرادی ندارد. بگذار او انتقامش را از من بگیرد.  بود و خوشحال

و نمی خواهم او را از  را دوست دارمکیارش  است که بی نهایت قط این مهمف

فربد یادت هست که هروقت به شوخی و خنده می گفتم بیا با هم  دست بدهم.

، دیگر را حیف می کنیممازدواج کنیم تو چه می گفتی؟ می گفتی من و توه

هیچکدام کامل و ناب نیستیم، چرا صبر نکنیم تا با کسی ازدواج کنیم که از کربن 

کامل و  مبرایکه وجود ما الماس استخراج کند... حاال من کسی را پیدا کرده ام 

بگذار با او خوشبخت پس ناب است و می تواند الماس وجودم را استخراج کند. 

مهم کشید و  راگوشه ی آستین مانتوی مفربد کامال به ما نزدیک شد و  "باشم. 

و گفت: پرستش بیدار شو و کیارش را  دستم را از یقه ی کت کیارش جدا کرد

کاری کرده بود که ند ساعت قبل فراموش کرده ای که همین چ درست بشناس!

روی پاهایت بایستی؟ او خیلی بی رحم است، باور  ناراحتی شدت از نمی توانستی

شوند تو وقتی نقشه های مسخره اش تمام  ،کن که سر سوزن هم دوستت ندارد

را به او  پول بدهیاندازد.  دور می ،را مثل یک دستمال کاغذی استفاده شده
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رون بیا، کیارش خطرناکترین ماری است که خدا آفریده برگردان و از شرکتش بی

 است. 

و فقط به من چشم بود کیارش در برابر تمام حرف های فربد سکوت کرده  "

از خودش در برابر بهزاد و فربد  ودوخته بود. امشب اصال تند برخورد نمی کرد 

بگویی، باز هرقدر هم که در مورد کیارش بد دفاع نمی کرد. من به جای او گفتم: 

تا وقتی که دلش می خواهد مرا فریب  لم می خواهدد من دوستش دارم. حتی

او فریبم بدهد و از من برای زخم زدن به تو فکر کنم عاشق این هستم که . بدهد

خواهد من همان دشنه ی تیزی می شوم که قلب تو را باستفاده کند. اگر کیارش 

 .افدکشمی 

چشمان فربد آتش به طرف فربد برگشتم، کرد.  لبخند کم رنگ کیارش دلشادم " 

چه با تو صدای بهزاد را شنیدم که گفت: پرستش این مردک گرفتند و سوختند. 

از او بچه دار شده ای که اینقدر سنگ او را به بی آبرویت کرده یا کار کرده است؟ 

حباب زیبایی ها ترکید و با تعجب به طرف بهزاد برگشتم. او  "سینه می زنی؟ 

ود اما حرف های این ها را به تن من می دوخت. عادتش بتهمت همیشه بدترین 
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با این دیو  دبی ادبانه بودند. وای به حال ماهور بیچاره که بخواهلحظه اش خیلی 

  بد دهان در بیافتد.

طوری به طرف بهزاد گام برداشتند که حس کردم  ،فربد و کیارش هردو باهم

هرلحظه ممکن است توی حیاط خانه دعوا راه بیافتد. کیارش تقریبا فربد را کنار 

به تو زد و خودش را با دو گام بلند به بهزاد رساند، یقه اش را چنگ زد و گفت: 

بی  مه مثل توچه ربطی دارد که من با پرستش چه کار کرده ام؟ فکر کرده ای ه

فربد خودش را به آنها رساند و مابین آنها ایستاد و رو به بهزاد  "... غیرت هستند

تا به حال هیچ وقت اینقدر حمایت  "بهزاد.  ی کنگفت: از پرستش عذر خواه

اینهمه عزت و احترامی که فربد و کیارش  می خواست به خاطردلم نشده بودم. 

بهزاد سریع چرخم و دور افتخار بزنم. ببه من می گذاشتند، با خوشحالی دور حیاط 

از باالی شانه های کیارش به من نگاه کرد و گفت: معذرت می خواهم، اعصابم به 

 هم ریخته است. 

رو به بهزاد گفتم: بعد . گرفتم و او را عقب کشیدمبازوی کیارش را  جلو رفتم، "

؟ چه کسی تو را توی خانه ی عموی من راه داده بچه پررو تو هنوز آدم نشده ای
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، دلم نمی خواهد تو را اینجا ببینم. من هر کاری کرده باشم از این به بعداست؟ 

دختری  . او هیچ وقتکیارش به اندازه ی تو پست فطرت نیست و ندارد.به ت ربطی

آخر  کند. کیارش تانمی گذارد و فرار مانده را تنها نمی  منتظرشده سال که را 

با تمام تازگی ها از ماهور خبر داری؟ چرا دوست مرا این ماجرا با من می ماند. 

از روزی که اصال  این شهر پر از گرگ تنها گذاشتی و رفتی؟ زیبایی هایش توی

امیدوارم ماهور اینقدر عاقل باشد که  حداقل ؟به دیدار او رفته ایبرگشته ای 

 . بیندنخواهد تو را ب

است که همین من هم آرزویم شانه هایش را باال انداخت و گفت:  او با پررویی "

است دختر خوب  برای من فراوان، چیزی که توی این شهر ماهور نخواهد مرا ببیند

و زیباتر از ماهور است. فکر کرده ای من با دختری که ده سال همراهم بوده ازدواج 

می خواهم با دختری ازدواج کنم که نصف سن ماهور را داشته باشد  نمی کنم؟ م

ی را ندیده باشد. دیگر مرد ،و اینقدر پاک باشد که تا به حال به غیر از من و پدرش

 ی تنم ریخت. قلبم آتش گرفتاحساس می کردم بهزاد یک سطل آب جوش رو "

زاد چنین باورم نمی شد به و هرقدر نفس عمیق می کشیدم آرام نمی شدم.
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اینبار خودم یقه اش  . از شدت ناباوریبگویدمزخرفاتی را در مورد ماهور عزیز من 

ماهور اینقدر پاک بود که تا قبل از تو هیچ  ،گفتم: پسره ی بی شعور را گرفتم و

توی مردی توی زندگیش نبود. تو خودت خوب می دانی که نجیب تر از ماهور 

که حاال برگشته ای و و را تنها گذاشته ای . اینهمه وقت ااین شهر وجود نداشت

بهزاد... من با همین دستانم تو را خفه می گویی؟ چنین مزخرفاتی در مورد او ب

 بی ادب نامرد. کنم تا دیگر نتوانی چرند بگویی

کیارش به زحمت مرا از بهزاد جدا کرد و فربد گفت: پرستش این بهزاد دیوانه  " 

دنیا را با آن می تواند  ،خیال می کندو ورده شده است. یک کم پول به دست آ

چشم دوختم و به فربد پرخاشگرانه  اینبار ". عزیزم بخرد. تو به او اعتنا نکنهم 

تو به چه حقی پول جهیزیه پررو شده است.  اینقدر تو است که بهزاد رتقصی گفتم:

 وقت دیگرتا چند ی ماهور را به این بی شعور داده ای تا با آن کار کند؟ ماهور 

هرچه زودتر پول جهیزیه اش را از این گردن کلفت پس پس  ،کندمی ازدواج 

بهزاد با عصبانیت گفت: ماهور غلط کرده که بخواهد با کسی به غیر از من  "بگیر. 

خودم عقدش کنم. شاید ازدواج کند. او باید بیاید به دست و پای من بیافتد تا 
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خون  ،این طرز حرف زدن بهزاد با ". کندبا او ازدواج نمی ه غیر از من کسی ب

با تکیه به دستان کیارش از جا پریدم و به قدری محکم  وجلوی چشمانم را گرفت 

 . نددردی شدید گرفتهم که انگشتان و مچ دست خودم  توی صورت بهزاد کوباندم

بعد سرش فریاد کشیدم و گفتم: همیشه از اینکه به ناحق با تو کتک کاری می 

خرف زاما حاال می بینم که تو بی لیاقت ترین و م ،عذاب وجدان می گرفتمکردم 

ترین و به درد نخور ترین دوستم بودی که باید سالها قبل دوستی ام را با تو تمام 

فربد هم  "دم. کشیمی  بیروندستان کثیف تو  میان می کردم و ماهور را هم از

من و تو  ،ی فهمی که پرستشبهزاد را به عقب هول داد و گفت: آدم بی شعور م

از  مرا بیشتر ،تو هرقدر بی شعورانه تر صحبت می کنی ؟را مثل هم می داند

 "شو.  تدهانت را ببند و ساک خواهش می کنم پس ندازی.چشمان پرستش میا

ست بچه ها؟ چرا شما تا به هم اعمو هم از خانه بیرون آمد و گفت: چه خبرتان 

کیارش  "؟ بابا شده می رود پرستش؟ بهزاد چهیتان باال می رسید صدای دعوا

مرا رها کرد و عقب تر ایستاد. من که هنوز برای دعوا  ،خیلی علنی با دیدن عمو

ه عمو گفتم: تقصیر شماست که این بهزاد را توی خانه مان ببا بهزاد داغ بودم رو 
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فقط از راه می دهید. عمو اگر یکبار دیگر ببینم که این بهزاد توی خانه ی ماست 

 شده؟ چرا اینقدر عصبانی هستی؟ عمو با تعجب گفت: چه "می شوم.  ناراحتشما 

پایم را اینجا نمی  من هم از این به بعد: گفت و رفت بهزاد به طرف در خانه "

تقصیر من است که همیشه  .از این به بعد دوستی به نام پرستش ندارم گذارم،

 یادت باشد رویم بلند کند.  ش رادست ،یک دختر دیوانه ،اجازه داده امم و ه اایستاد

را  حتی اگر همدیگر از این به بعد .سبحانیبه گند کشیدی  تو که دوستی مان را

راه مان را عوض کنیم و خودمان را به ندیدن که بهتر است  اتفاقی هم دیدیم،

دوست حالت را می گیرم. به آن  ،اگر یکبار دیگر کتکم بزنی در ضمن بزنیم.

دور تا دور و د راه بیافتعزیزت، ماهور هم بگو که اصال منتظر برگشتن من نماند. 

دنبالش  "کند یا نه. پیدا م می تواند شوهر یببین این شهر را بگردد، می خواهم

او خیلی وقت  ه...ماندال منتظر آدم بی خودی مثل تو نرفتم و گفتم: ماهور اص

ا تو را توی چاه توالت ریخته و سیفون را ب ه اشده سالخاطرات زندگی است که 

بهزاد جلوی در ایستاد و به طرفم برگشت. مثل اینکه از این  " ..هم کشیده است.

غلبه کرد و شانه هایش را باال اما باز پررویی و بی ادبی به او  ،شده بود هم شُکّحرف
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در را  "دلم نمی خواهد او و یا هیچکدام از شما را ببینم.  .انداخت و گفت: بهتر..

تو چند قدم به دنبالش رفتم و گفتم: کاله برداری که شاخ و دُم ندارد.  ،باز کرد

را پس ندهی. ایرادی ندارد خدا جای  ی ماهورهرکاری می کنی که پول جهیزیه 

 ماهور ندارد. به جهزیه یاحتیاجی حق نشسته است، کسی نصیب او شده که اصال 

را با خشم  شبهزاد باز هم به طرفم برگشت. اما اینبار سکوت کرد و فقط نگاه "

شد و در راهم پشت سرش محکم بست. اما من  خارج بعد از خانه به من دوخت،

: هر بالیی سر رفاقت هنوز خشمگین بودم و با دعوا به طرف فربد برگشتم و گفتم

او  ث این حماقت های بهزاد هم تو هستی شکیبا.ما آمد تقصیر تو است فربد... باع

که همیشه بی ادب و پررو است بهترین آدمی بود که من می شناختم، درست 

اما اینقدر بی وجدان نبود که ماهور را رها کند و یک دنیا حرف های چرند  ،بود

. اصال تو به چه حقی این بچه را با خودت بردی و از او چنین دیو دپشت سر او بزن

 دو سری ساختی؟ 

تعجب گفت: به من چه ربطی دارد که بهزاد با کمی سود و کاسبی دیوانه فربد با  "

عصبانیت باعث شده  "؟ جنبه استشده است؟ به من چه ربطی دارد که او بی 
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تو را  احمق بهزاددست به کمر مقابلش ایستادم و گفتم:  بود قلدر و نترس باشم...

عبادت می کند و به تمام حرف هایت گوش می دهد، باید از قدرتت در برابر او 

باد ندهد.  می کوباندی تا زندگی ماهور را بر توی دهانش کردی. باید استفاده می

فربد هم نگران  "اصال تو چرا بین تمام بچه ها این بی جنبه را با خودت بردی؟ 

ر با خودم بردم؟ او خودش خواست که با من زوبه بود و گفت: مگر من بهزاد را 

هد برای اینکه فعال قرضش را نخواو بیاید. من هم که به عالم و آدم بدهکار بودم 

 او را با خودم بردم. 

و گفتم: چرا پول ماهور شوم تا به اعصابم مسلط کشیدم می عمیق  های نفس "

فربد به  "پس بگیرد؟  ی؟ ماهور خودش نمی توانست پولش را از توه ارا به او داد

بسیار خُب، آرام باش وگرنه سکته می عالمت تسلیم دستانش را باال برد و گفت: 

من پول ماهور را به خودش پس می دهم، اینکه عصبانیت ندارد  کنی پرستش.

نمی دانی که چقدر نقش مادرهای نگران به قیافه ات می آید. از این عزیز من. 

با کیارش  "بچه ها به جان شوهرانشان میافتند...  به خاطرمادرهایی شده ای که 

نگاه کردیم.  وشروع به سرفه ای ساختگی کرد. من و فربد با تعجب به ا صدای بلند
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م پر مغزاینقدر عصبانی بودم که از قیافه ی ناراحت کیارش چیزی نمی فهمیدم. 

با کسی غیر از او ازدواج کند نمی تواند از حرفهای بهزاد بود که می گفت ماهور 

و او هم تا ماهور التماس نکند با او ازدواج نمی کند. امیدوارم این دور نفر کار 

م ماهور به خاطر بی لیاقتی های بهزاد هچون نمی خوا ،باشند انجام ندادهاشتباهی 

ه باشند و به را دوست داشت ممکن بود که ده سال همدیگربدبخت شود. اما مگر 

این دونفر ده سال عاشقانه همدیگر را دوست داشتند و ه باشند. ک نشدنزدی هم

 خانواده هایشان هم در جریان روابط آنها بودند.

باز صدای فربد را شنیدم که گفت: پرستش خواهش می کنم گناه بهزاد را پای 

بهزاد را  اشتباهاتنمی توانم  ،من ننویس. من به اندازه ی کافی گناه کار هستم

تبدیل به دستی به صورتم کشیدم و گفتم: لعنت به بهزاد که  "بگیرم.  هم گردن

فربد گفت:  " .ه استو زندگی ماهور را خراب کرد هشدبدترین آدم روی این زمین 

بعد خودم با او صحبت می کنم.  ،حرص نخور عزیزم، بگذار بهزاد کمی آرام شود

ی درست شدن روابط آنها اری بکاری که می تواندرمانده شده بودم و گفتم: هر  "

فربد دست روی  "اما من امیدی ندارم که چیزی بین آنها درست شود.  ،بکن
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می کنم. تو هرچه امر همه چیز را درست چشمانش گذاشت و گفت: چشم حتما. 

اینبار کیارش گفت: چرا اینقدر اصرار  "کنی من همان را انجام می دهم عزیزم. 

ندارد. پس چرا تو هم مثل با تو داری که پرستش عزیز تو است؟ او که گفت کاری 

 !دوستت قهر نمی کنی و نمی روی؟ کمی مغرور باش

طی دارد؟ اینجا خانه ی تو فربد با خشم به او نگاه کرد و گفت: به تو چه رب " 

 خود تو چرا اینجا ایستاده ای و نمی روی؟ است؟

دست به سینه ایستاد و گفت: بله اینجا  ،ی اش را گرفتجماهتگارد کیارش  " 

حاال از خانه  را از آقای دکتر اجاره کرده ام. اینجا خانه ی من هم هست. زیرزمین

به من نگاه کرد و گفت: پرستش او راست می  انهفربد ناباور " ی ما می روی؟

من هم با تردید به کیارش نگاه کردم و در  "گوید؟ اینجا را اجاره کرده است؟ 

کیارش اینجا با ما  ...حالیکه سعی می کردم در مقابل فربد کم نیاورم گفتم: بله

باالخره فربد را هم آتش زدم، صورتش سرخ شد و گفت: کیارش  "زندگی می کند. 

اینجا زندگی می کند؟ پرستش تو واقعا  چرا پساینهمه مال و ثروت دارد که 

 تصمیمت برای انتخاب کیارش جدی است؟
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نمی توانستم جواب فربد را بدهم. فربد امروز بازهم دوستی اش را ثابت کرده  " 

بود. کیارش به جای من گفت: من هرجا که دلم بخواهد زندگی می کنم و به تو 

عمو روی پله  "ربطی ندارد. در ضمن تصمیمات پرستش هم به تو ربطی ندارند. 

آرام باشید. پرستش تو چرا با چرا همه با هم دعوا دارید؟ کمی  ها نشست و گفت:

با قهر به او گفتم: چون دلم نمی خواهد وقتی وارد می شوم  "من دعوا کردی؟ 

 اینجا ببینم. تمام کسانی را که از دستشان ناراحت هستم بهزاد و

پرخاشگر کمی هنوز  "فربد با صدایی غمگین گفت: مرا هم نمی خواهی ببینی؟  " 

تو را هم نمی خواهم ببینم.  ...رگشتم و گفتم: نهرک و روراست به طرفش ب ،بودم

باقی نمانده است. از این  صحبتیبدهی ات را هم که پرداخت کردی. بین من و تو 

را باز خانه ام به بعد اینجا نیا و منتظر من نمان. نمی خواهم به محض اینکه در 

عمو نگاه حس کردم غرورش را شکستم. چون به کیارش و  "می کنم تو را ببینم. 

همیشه قول می  ماباهم دوست هستیم.  هنوز کرد و با ناراحتی گفت: اما من و تو

اینجا میآیم و منتظر  هیم. ده سال است که من ببمانبهترین دوستان هم که دادیم 

با بی رحمی کامل گفتم: نه ابدا حماقت های  "آمدنت می مانم. یادت رفته است؟ 



فالوده زغال اخته   فصل شانزدهم                                                                                                                    

1391 
 
   

برای فربد  به سراغم بیایی.بازهم م ه. اما نمی خوااین ده سال را فراموش نکرده ام

تاریخ انقضا دارد. تاریخ انقضای دوستی  زندگی زهمه چیآخرین بار می گویم که 

 بلقتمام شده است. درست است که پول بدهی ات را پس دادی اما تو هم من و 

دوستی بین ما باقی نمانده است.  .یبودمرا خیلی قبل تر از این ماجراها شکسته 

روی اسمت قسم  کهبپرسی ودی، می توانی از همه تو همیشه بهترین دوستم ب

. تا به خودمان آمدیم خراب شد مان دوستی واما اتفاقاتی بین ما افتاد  ،می خوردم

را به  گذشتهروزهای خوب  مدت هاست که فرسنگ ها از هم فاصله گرفتیم. من

نها را فراموش آم تا ه اچون خیلی زحمت کشید ؟ی دانی چرانمی آورم. م خاطر

 برو و دست از سر من بردار.  م. حاالرده اک

دادم و گفتم: بابت  فربد را از کیارش گرفتم، به دست و چک ها کت ،جلو رفتم "

از این به تمام این سالها که با هم نان و نمک خوردیم ممنونم. اما بهتر است که 

دند و آهسته خیلی سرخ بو چشمانش "ذهنت پاک کنی.  از هم حتی نام مرابعد 

گفت: اینقدر کیارش را دوست داری که به خاطرش دوستی مان را خراب می 

؟ ه یا نهداشت یکیارش در جدایی من و فربد تاثیر واقعا باخودم فکر کردم "کنی؟ 
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د که اما اجازه دا ه است،دوستم داشت ها سال تمام اینفربد ادعا می کرد که 

کنم. فربد همیشه بهترین دوستم بود اما جسارت این را  همیشه احساس تنهایی

درست وقتی که من  نداشت که به وقتش قلبم را از سرمای تنهایی نجات بدهد.

تا او و  دست زدمهرکاری به  و هم قربانی کردمجانم را در کنار او، برای ماندن 

من برای خوشبختی او تنهایم گذاشت.  ، خیلی راحتانواده اش را نجات بدهمخ

به آن روزهای پر از درد و حسرت  نکشیدم، حاال دلم نمی خواهد کم سختی

چون اصال من و فربد  برگردم. کیارش نقش خاصی در جدایی من و فربد نداشت

 . کیارشی نداردخاص اهمیتجدایی شان دوست معمولی که  ودیم. دوبا هم نب

خیلی مطمئن و رسا  درست بشناسم.قعی فربد را چهره ی وافقط باعث شد که 

عاشقانه دوست  ،مثل توبدرد نخوری  جای تمام دوستان کیارش را بهبله... گفتم: 

بیشتر از  برابر کیارش صد تمام شما را برایم پر کرده است. خالی دارم. او جای

راست  خودش رومن و دردم می خورد. می دانی چرا؟ چون با ه بدوستانی مثل تو 

است. اگر دوستم دارد به راحتی بر زبان می آورد و منتظر هیچ اتفاق شگفت 

 انگیزی توی زندگی اش نمی ماند تا بتواند عالقه اش را ابراز کند. 
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م را ، اما چک ها را دوباره کف دستم گذاشت و انگشت هایفربد کتش را گرفت "

حالش خوب نبود  مثل اینکهیک قدم به من نزدیک تر شد.  بست.روی چک ها 

قبال با دیدن نیمی از این  چون درد از بین یاخته های صورتش بیرون می ریخت.

اما حاال فقط می خواستم از جلوی  .جانم را هم برایش می دادم او،ناراحتی 

چشمانم دور شود. تند پلک میزد، سرش را پایین انداخت و گفت: کیارش را با من 

باالیی دارد، برای همین راحت حرف دلش را  کیارش قدرت مالی. ..مقایسه نکن

بهترین عروسی دنیا را  همین فردا اراده کند می توانداگر او بر زبان می آورد. 

م. کنم تا تو را به حداقل های زندگی برسانمن باید سالها تالش اما  برایت بگیرد.

یف که هنوز هم صدای غمگینش  قلبم را به درد می آورد و گفتم: این حرف ح "

اگر برای قانع کردن من می گویی ؟ خودتمی گویی یا من ها را برای قانع کردن 

ی فتگمی از عالقه ات به من  وای کاش فقط یکبار جرات داشتی بی فایده هستند. 

 حرف دلت را م.ستمی خوان دنیا را عروسی بهترین من اصال از تو می فهمیدیتا 

من برای داشتن حداقل های زندگی شانه به شانه ات جلو  که می گفتی تا ببینی

ی از طرف من تصمیم می بزن به من نباید بدون اینکه حرفی وم یا نه. تمدمیآ
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کیارش  "فربد گفت: حاال می گویم، دوستت دارم. بیا از اول شروع کنیم.  "گرفتی. 

 و زیر لب گفت: فربد می فهمی که پرستش مرا دوست دارد؟ آمد و کنارم ایستاد

 یک نفر مرا دوست داشته باشد.همین  ، فقطبگذار توی این دنیای لعنتی

از  هیچوقت فکر نمی کردم روزیفربد سرش را باال آورد و قلبم را مچاله کرد.  " 

عشق  فربد هیچوقت اهل. ندشوپر از درد ب فربد به خاطر من چشمان راه برسد که

و عاشقی و این برنامه ها نبود. تا به حال ندیده بودم که خودش را درگیر قرارهای 

وقتی که فربد را شناخته بودم فقط با چند نفر از دخترهای دانشگاه عاشقانه کند. از 

اما  ،او خیلی مغرورانه رفتار نمی کرد .در حد حرف های روزمره صحبت می کرد

و  منتظر خودش نگه می داشت طوالنی به نظرش نباید دخترهای مردم را مدت

 . از اعتماد آنها سو استفاده می کرد

 هایبا اینکه بین دخترها به خاطر خوش رفتاری و تیپ های ژولیده اش طرفدار

یدم شنش را می دانست. برای همین من هیچوقت نی داشت، اما حد و حدودزیاد

را  نما کار ،د. این سرسختی او برای آسیب نرساندن به دیگرانکه از عشق بگوی

 به اینجا رسانده بود. 
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برای اولین بار کیارش و فربد با هم تند و خشمگین صحبت نمی کردند. فربد 

از هر لحاظ در این دنیای لعنتی  ناامیدانه لبخند محوی رو به کیارش زد و گفت:

. خواهش می ی ندارمدیگر ستش امیدخدمت تو است، این من هستم که به جز پر

اول  بودم که کنم برای یکبار هم شده پایت را از زندگی من بیرون بکش. من

م. خواهش می کنم دست از ه اپرستش را دیدم و به خاطر او خیلی تالش کرد

او اینهمه راه به خاطرت تا ایران آمده و قصد  بردار. تو که ژاسمین را داری، شسر

. می خواهی التماست برای من باشد پرستش دارد کنارت بماند، پس اجازه بده

دست از سر پرستش بر می داری؟  ،م عذر خواهی کنمبه جای مادرمن کنم؟ اگر 

نمی توانستم  که من که ظلمی در حق تو نکرده ام. من فقط بچه ی بدبختی بودم

حق با پدر و  ،تمام بچه های دنیا از دیدگاهبر کارهای مادرم حرفی بزنم. در برا

حتی روزی که مادرم شکنجه من هم از این قاعده مستثنی نبودم.  .مادرشان است

های تو را به نهایت رسانده بود، این من بودم که با باباشکیبا تماس گرفتم و با 

صحبت می  آید که از کدام روز گریه از او خواستم که به خانه بیاید. یادت می

وارد شد و مادرم را در حال کتک زدن تو دید. آنروز کنم؟ همان روزی که بابام 
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من با گریه و التماس او را به خانه کشاندم. فکر می کردم بابام می تواند جلوی 

اما از او هم کار زیادی برنیآمد و همه چیز خیلی  ،آسیب های مادرم به تو را بگیرد

 مرا کتک بزن ،جای تمام شکنجه های مادرم هحاال تو به روال قبل برگشت. زود ب

برو و اجازه بده  از زندگی ما بعد اما... و هر بالیی که دلت می خواهد سر من بیآور

پس او هم سکوت  می سوخت. فربدبه حال  دلم خیلی "من با پرستش بمانم. 

نکرده و یک جایی به داد کیارش رسیده بود. فقط حیف که بچه بود و کار زیادی 

خیلی همیشه  . اورا ببینم حال فربددوست نداشتم این  از دستش برنمی آمد...

من همیشه بیشتر از همه نگران او می شدم. همیشه حواسم بود.  با ارزش برایم

 ایش قلبم به درد می آمد.ههم با این التماس بود تا آسیبی به او نرسد. حاال 

 ، او را به فکر فرو برد.فربد رف هایاینبار عصبانی نشد، مثل اینکه حهم کیارش 

که باباشکیبا خیلی ناگهانی به خانه را روزی  سرش را پایین انداخت و گفت:

برگشت و مادرت را دید، هرگز فراموش نمی کنم. همیشه از خودم می پرسیدم 

برگشت. نمی دانستم که تو...  نرفتهکه آنروز باباشکیبا توی خانه چه کار داشت که 

شاید اگر می دانستم رفتارم در تمام این سال ها با تو فرق می کرد. در هر حال 
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من و پرستش واقعا  باور کن...نمی خواهم از تو یا خانواده ات انتقام بگیرم.  که من

 همدیگر را دوست داریم.

صد برابر من به چه چیزی قسم بخورم که فربد دوباره رو به من گفت: پرستش  " 

به ستم. هت قعاش ،دم هایی که می شناسیآو سهراب و تمام  بیشتر از کیارش

کس را ندارم و خیلی تنها خورم که من بدون تو هیچجان هر دو نفرمان قسم می 

من اینهمه سال نمی توانی همین یکبار فقط من و احساسم را ببینی؟ می شوم. 

من برایت می میرم.  اشاره کنی،صبر کرده ام تا تو را خوشبخت کنم. حاال اگر تو 

از حالت غمگین و چشم های خیس فربد و  "فقط یک فرصت دیگر به من بده. 

مثل ماهور او را هم م. دلم می خواست می کردفهای دردناکش، احساس خفقان حر

و شیرین بغل کنم و ببوسم و غم هایش را به جان بخرم. بغض گلویم را فشرد و 

: اینطوری نباش فربد... من و تو با هم بزرگ شده ایم رفیق... بگذار حداقل مگفت

را عمو و  کنیم و بگوییم که ما چند سال بعد بتوانیم بچه هایمان را به هم معرفی

بغضش را پنهان  و با صدایی که دچشمانش را با انگشتانش فشر " عمه صدا بزنند.

نمی کرد گفت: من نمی خواهم عموی بچه هایت باشم... من می خواهم با تو 
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بمانم. تو که هیچ وقت اینقدر بی احساس نبودی. بگو که برایم می مانی... من 

من هم بغض توی گلوی  "ده سال است که عاشقت هستم. خیلی عاشقت هستم. 

. رفیق دیوانه ی من ده سال دیر رسیده بود. حاال که قلبم برای یک نفر نشست

ناامید کردن چاره ای جز اینطوری زجه می زد تا زندگیم را سیاه کند.  ،دیگر بود

اگر همان و گفتم: دوستت ندارم فربد. باور کن که دوستت ندارم. شاید  نداشتم او

 اما حاال اصال دوستت ندارم رفیق.  .برایت می مردم ،ده سال قبل مرا می خواستی

فربد طوری . ما محو شده بود بغض آلودصدای  مثل اینکه زمان و مکان در "

 کیارش بم باخوبه حال لحظه از خدا می خواستم هردردناک صحبت می کرد که 

چشمان سرخش دلم را به رحم می آورد و دیوانه ام می کرد. تمام نکند.  حسادت

به خودم قول می دادم که اگر فردا دوباره او را خشمم از او ناپدید شده بودند. 

ببینم حتما مثل سابق با او خوش رفتاری می کنم، فقط همین امشب باید قلب 

من از که  ثابت کرد او به منفراموش کند.  را به منعالقه اش او را می شکستم تا 

 ،او به من ثابت کرد که آدم سخت کوشی بوده .و دوستی ام سواستفاده نکرده است

 اما صبوری و آرامش او باعث شده بود که دیر از راه برسد و من از او گذشته بودم.
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گفت: من که مثل پروانه دورت می چرخیدم، من  بین بغض و لبخندمابا حالتی 

 تو چرامی دیدم، پس  ن که همه ی رویاهایم را با تومکه همیشه کنارت بودم، 

گفتم: می فهمیدم،  خیلی ناامید بودم و " نفهمیدی که چقدر دوستت دارم؟

همیشه می فهمیدم دوستم داری، اما تو مسخره ام می کردی. تو به همه می 

ی بچه گفتی که من دچار توهم شده ام. تو دائم می گفتی که مرا هم مثل بقیه 

 یرا که در انتها « و البته بقیه ی بچه ها » این جمله ی مزخرفست داری. دوها 

دلم می خواست یکبار  .دیوانه ام می کرد ،ابراز عالقه هایت به من می گذاشتی

چه  در چنین شرایطیباید  من، اما هیچوقت نگفتی. یرا دوست دارمبگویی فقط 

و گفت: حاال که می گویم دوستت دارم، حاال  شداو بی منطق  "می کردم؟  کار

پس  ،منتظرم بودیواقعا اگر  .مه ادوست داشت فقط تو را که می گویم ده سال

؟ اینهمه سال بهترین دوست همدیگر خوب استاینقدر حالت من  دونچرا بامروز 

من بی تو آرامش ندارم. خنده  و ببین که بی احساس نباش حاال هم ، پسبودیم

کیارش کابوس من شده اند و عذابم می دهند. چه کار کنم که به عقب هایت با 

تو را  به محض اینکه اگر زندگی دکمه ی بازگشتی داشت، مطمئن باش؟ برگردیم
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م همانجا برایت زانو می زدم و می گفتم، توی سالن دانشگاه می دید برای اولین بار

هیچ بدون و  می گرفتمرا در نظر دوستت دارم. اینبار فقط خوشبختی خودم که 

  ...عاشقت هستمکه م اد می زدفری و،نگرانی برای آینده ی ت

تمام باید حرف اول و آخر را به او می زدم و این حال افتضاح را تمام می کردم.  "

سرسخت به نظر  برای جمع کردن اشک هایم به کار گرفتم، سعی کردمتالشم را 

 فربد. دارمت نتوسد ازگشت ندارد. منمتاسفانه زندگی دکمه ی بو گفتم:  بیایم

 باز ...کنارم نماندحتی اگر کیارش هم من عشق را کنار کیارش تجربه کرده ام و 

 شکیبای عزیز.نخواهم داشت  تدوستهم 

 "من زل زد و گفت: حرف آخرت همین است؟ به مثل پسربچه های ناامید  " 

 ". ندارم تدوستحرف اول و آخرم همین است. من  ...محکم و قاطع گفتم: بله

به یاد رفتن سهراب افتادم، اگر فربد بدون هیچ حرفی برگشت و به طرف در رفت. 

مام رویاهایم برای هم مثل سهراب می رفت و پشت سرش را نگاه نمی کرد... ت

ی که کنار همین دوستانم بنشینم و از نور آفتاب لذت ببرم بر باد م سالهای پیری

 . اگر فربد می ماند شاید بقیه هم دوباره دور هم جمع می شدند.ندرفت
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بیکار  چند قدم به دنبالش رفتم اما کیارش بازویم را گرفت و متوقفم کرد. بازهم 

باقی می مانی دم و گفتم: اما تو همیشه بهترین دوستم نماندم و فربد را صدا ز

اما  طرفم برنگشت،شد. فربد به فشار انگشتان کیارش دور بازویم زیاد  ". فربد

ایستاد و گفت: من به همین راحتی فراموشت نمی کنم عزیزم. همانطور که تو 

  ..اینهمه سال به پای من احمق نشستی، من هم منتظرت می مانم.

می بازهم پیش من برمی دانم که دلت می خواهد انجام بده،  که برو هرکاری

یاد من بیافتی و  میآیم تا باالخره یک روز، دوباره دنبالتبه . من اینقدر یگرد

حتی اگر با پنج بچه چقدر طول می کشد... برایم مهم نیست  دوستم داشته باشی.

  پرستش. قدم هایت را روی چشمانم می گذارمی قد و نیم قد برگردی، من بازهم 

نمی ناپدید چون برای همیشه نمی رفت و  ،فربد حتی با سهراب هم فرق داشت "

دم. با رفتن شیرین ی همیشه از دست نمی دادم خوشحال بود. از اینکه او را براش

. فقط داشته باشمرا کنارم فربد و ماهور می توانستم  و به آلمان تنها نمی ماندم

نخواهد از عالقه اش صحبتی کند و یا مجبورم کند که او را  بازهمامیدوارم فربد 

رویای پیری  زویم را رها کرد، اما من هنوز دراکیارش ب به جای کیارش قبول کنم.
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 نکه با از دست داد یبخریم و هوای تمیز همگی با هم آنرا و ویالیی که قرار بود

نیدم صدای کیارش را ش به سختی بودم و ، غرقدوستانم، آنرا هم از دست می دادم

تو هم عاشق او بودی؟  !وز هم بهترین دوستت فربد شکیباستگفت: پس هن که می

 اینهمه سال همدیگر را دوست داشتید اما حرفی به هم نزدید؟ 

زبان خودم، حقایق  از بهتر بود کهاز اینکه حقیقت را بگویم می ترسیدم، اما  "

با صداقت کامل گفتم: من هم تمام به طرف کیارش برگشتم و . ماجرا را بشنود

حدس می زدم که ممکن است ز رفتارش هربار که ا ، امااین سالها دوستش داشتم

مسخره ام می کرد و می گفت اشتباه می  عالقه ای بین ما وجود داشته باشد،

 کنم. 

 مدتیهر لحظه بیشتر به طرف پایین کشیده می شدند و گفت: این  ابروهایش "

به این خاطر بود که فکر می  فقط ،سعی می کردی مرا دوست داشته باشیکه 

باز هم به او عالقه مند  ،اما حاال که پولها را پس داده ؟کردی فربد کاله بردار است

به قدری مغزم درگیر بود که اصال متوجه ی حرف  "درست می گویم؟  ،شده ای

این ها برای تو  ...بیاهایش نمی شدم. فقط چک ها را به طرفش گرفتم و گفتم: 
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آتش گرفت و با خشمی که  در لحظه "ن به بعد بدهی به هم نداریم. از ایهستند. 

بدهیت را هم  ...آهسته زمزمه کرد و گفت: آفرین ،بعد از مدت ها مرا می ترساند

 تسویه کردی که فربد را به جای من انتخاب کنی؟ هنوز اینقدر او را دوست داری

راب کنی چون او با ؟ می خواهی همه چیز را بین مان خکه چشم به راهش بمانی

 تو را درگیر خودش کرد؟  دوبارهاش عاشقانه حرف های قشنگ و 

ایی از کجا به ذهنش خطور کرده اند. از تعجب خشکم نمی دانستم چنین فکره "

پس این سوال های  گفتم: من که امشب بارها به فربد گفتم دوستش ندارم، زد و

و شمرده گفت: این سوالها  بودخیلی عصبی شده  "مسخره را از کجا آورده ای؟ 

به او گفتی که بهترین دوستت است. چک های فربد را  همرا می پرسم چون باز

زودتر از شر من خالص به طرفم گرفته ای و می خواهی آنها را به من بدهی تا 

من باور کن  ...و گفتم: نه پشتم پنهان کردمسریع دستم را با چک ها  " شوی.

راحت کنم. در هر حال که این پولها  را بابت بدهی اممی خواستم خیالت  فقط

برای تو هستند. در مورد بهترین دوستم هم... مگر تو توانسته ای خیلی راحت 

 ژاسمین را فراموش کنی؟ او هم بهترین دوست تو است. در کنارش احساس آرامش
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وقتی پیش او هستی رفتارت عوض می شود و  ،مدت هامی کنی و هنوز بعد از 

به اندازه ی تو که ژاسمین را اصال من  ...کیارشفقط به آرامش او فکر می کنی. 

ست که او مدتهادوست داشتی، نسبت به فربد احساس نداشتم. اما در هر حال 

 و نمی توانم به همین زودی فراموشش کنم.  تبهترین دوستم اس

 کرد،می عصبی  او را بیشتر بیرون می آمد، من از دهانی که حرفهر مثل اینکه  "

رسیده بودند گفت: پس می خواهی رفتارهای مرا تالفی  تیی که به نهایابا اخم ه

کنی؟ من که برایت توضیح دادم هیچ کدام از حرکاتم در مقابل ژاسمین از روی 

د نگفتم حرفش را قطع کردم و گفتم: من هم از روی عمد به فرب "عمد نیستند... 

ی مرا باور ستهروقت تو توان یا نه؟ که بهترین دوستم است. حرفم را باور می کنی

رفتارهای پر محبتت را نسبت به اه که باورت کنم و از من بخو و بعد بیا ،کنی

عمو به جای او گفت: بچه ها  اما جوابم را بدهد،خواست  "ژاسمین به دل نگیرم. 

با هم دعوا نکنید. وقتی هرکدامتان هنوز درگیر رابطه  دو نفرشما خواهش می کنم 

چون  ،را شروع نکنید یرابطه ی جدیدپس بهتر است اصال  ،های ناتمام هستید

کیارش با خشم مرا برانداز کرد و گفت: من  "مثل حاال به مشکل بر می خورید. 
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 کتسریع در جوابش گفتم: برای همین توی شر "که رابطه ی ناتمامی ندارم... 

اتاق خودت نگه می داری؟ مگر تو نمی  نداده ای و او را توی اتاق مجزا به ژاسمین

گفتی که حتی اگر پشه توی اتاقت بجنبد نمی توانی تمرکز کنی؟ حاال چقدر با 

ژاسمین صمیمی هستی که می توانی با وجود او راحت و بی خیال کار کنی؟ 

بدون اجازه ی کتبی به اتاقت  ،یچطور مرا که اینقدر ادعای دوست داشتنم را دار

دوباره مرا به  ...وای کیارش .ا با ژسمین سر یک میز کار می کنیام ،راه نمی دهی

 نیانداز.اخیر یاد اتفاقات این چند روز 

بر می قبل حرصش در آمد و گفت: من که گفتم از فردا همه چیز را به حالت  " 

قبل یعنی اصال حوصله ی جر و بحث با او را نداشتم و گفتم: حالت  "گردانم... 

 ؟ از ژاسمین می خواهی که به فرانسه برگردد؟ چه

و گفتم: نمی م را له می کرد آرام شد و به فکر فرو رفت. سکوتش اینبار اعصاب "

ر من خیلی راحت از ش می خواهی توانی از او بگذری؟ پس این تو هستی که

و را ت الکی برای دعوا نگرد. مطمئن باش که من راه ی شوی. دنبال بهانه خالص

 م تا هر وقت که بخواهی دست عشقت را بگیری و بروی.باز گذاشته ا
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اما صدایش متوقفم کرد و گفت:  ،برومبه خانه خواستم از او رو برگردانم و  " 

نمی توانم از گذاری. اما من نمی خواهم تو راهم را برای رفتن باز ب ...پرستش

چون او تمام سالهایی که توی فرانسه بودم خیلی از  ،بخواهم که برود ژاسمین هم

من مراقبت کرده است. قول می دهم که از فردا آرامش تو را به هم نزنم و کاری 

 نکنم که نسبت به عالقه ام تردید داشته باشی. 

چک ها را به طرفش گرفتم و گفتم: با این ها چه کار کنم؟ به حسابت واریز  "

 می کنی؟هم فکرهای مسخره بازیا کنم؟ 

های مسخره نکنم فعال واهی فکرعبور کرد و گفت: اگر می خ از من بی تفاوت " 

کمی آرام  فرصت بده تابه هر دو نفرمان پرداخت بدهی های من بردار و دست از 

بدهی  خر عمرمآتا من نباید  به خاطر آرامش تو، با تعجب گفتم: یعنی "بگیریم. 

مثل باروت  "چه استدالل مزخرفی است که تو داری.  ؟ اینام را پرداخت کنم

تش می گرفت. با خشمی کوبنده به آشده بود و هر لحظه با کوچکترین جرقه ای 

که  داغ و سوزانی عالقه هایبا این ابراز نمی خواهم طرفم برگشت و گفت: فعال 

بدهی ام را  ،با پررویی کامل در گوش هایت نجوا می کنند ،جلوی چشمان من
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من اقساط بدهی ام را  .تسویه کنی. این پولها را هم به حساب خودت واریز کن

اگر در آینده ای نزدیک از دست او راهی  " هفتاد ساله از تو پس می گیرم.

 فکم از فشار دندان هایم روی هم دردتیمارستان می شدم جای تعجبی نداشت. 

 باز هم می خواهی ،آماده است بدهی پرداخت گرفت و گفتم: یعنی با اینکه مبلغ

برده پیش خودت نگه داری؟ بدون اینکه حقوق و مزایا یک مثل مرا هفتاد سال 

جلوی چشمانم  از داخل کیفش تکه کاغذی در آورد،ایستاد و  "داشته باشم؟ 

فیش حقوقی جدیدت است. برایت حقوق و مزایا در نظر این ن گرفت و گفت: ببی

کاغذ را از دستش قاپیدم. ماهیانه برایم پنج  "پس دست از سرم بردار! گرفته ام. 

که با اضافه کاری هایم تا هفت میلیون هم می  میلیون حقوق در نظر گرفته بود

پول ون چهارصد میلی ،و این یعنی که بدهی اش زودتر تسویه می شد رسید

 برایم باقی می ماند. بادآورده هم

از شدت خوشحالی نتوانستم خوددار باشم و گفتم: این نهایت لطفت را می رساند.  

گفت: درست فیش حقوقی را  کرد و اما او هنوز خشمگین و طوفانی نگاهم می "

بخوان... تو از این به بعد فقط مدیر بخش طراحی سایت هستی، شغل دیگری 
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ماهیانه اما هنوز . بفهمان که برده ی من نیستی به عاشقان مزخرفت،، پس نداری

می شود. پس  غ چهارصد میلیون بدهی ات کسرپانصد هزار تومان از مبلفقط 

 خیلی خوشحال نباش چون نمی توانی زودتر از هفتاد سال دیگر تنهایم بگذاری. 

حاال هم کار دارم، هم حقوق  پس خوشحالی ام کمرنگ نشد. خندیدم و گفتم: "

عمو  "... ؟دارم و هم امنیت شغلی که تا هفتاد سال دیگر نمی توانی اخراجم کنی

در حساب بانکی ات خاک می پول هم خندید و گفت: و هم چهارصد میلیون 

عصبانی که اما کیارش نخندید و گفت: از این به بعد حق نداری هروقت  ". خورد

می توانم سفته هایت را اجرا بگذارم.  ن منود کنی، چ، مرا با رفتنت تهدیشدی

 پاره وقت مثل یک کارمند دلسوز بمان و تنهایم نگذار. در ضمن شغل رانندگی

بی خیال خندیدم و گفتم:  "هنوز پابرجاست و بابت آن حقوقی دریافت نمی کنی. 

عصابم ابا اینکه اصال از رانندگی ام راضی نیستی و همیشه غر می زنی و  ...قبول

عمو از روی پله ها بلند شد و گفت: پس  ". می کنم قبولاما  ،را به هم میریزی

حاال که همه چیز به خیر گذشته و قبل از اینکه دوباره دعوایتان بشود، بروید 

عمو به خانه رفت و  "دست و صورتتان را بشوید و بیایید شام بخوریم بچه ها. 
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بازهم دلم  .طرف خانه ی خودش راه افتادکیارش هم بدون اینکه حرفی بزند به 

ه ابراز عالقه ی فربد نظرت در موردم عوض شد به خاطر طاقت نیاورد و گفتم:

قلبم ترسید و  "اصال به طرفم برنگشت و گفت: بله عوض شده است. او  " است؟

او به دنبال  "گفتم: یعنی از من ناراحت شده ای و خیال می کنی الیقت نیستم؟ 

 برعکس... نه اتفاقا، در خانه را باز کرد اما به طرفم برنگشت و گفت: کلیدش گشت

ه کنم ک به این فکر . باعث شدمرا تحت تاثیر قرار داد خیلی ،برای اولین بار فربد

حاال فقط مرا که گفتی به فربد محکم قاطع و  ید قدر تو را بیشتر بدانم. وقتیبا

م را هم به پاهایت بریزم کم است. به خودم گفتم اگر تمام زندگی ...دوست داری

تا نتوانی بازهم به جانم  از فردا من هم عاشقی را درست و حسابی نشانت می دهم

حرف  "شی را داشته باشد. کُ . عشق من باید لیاقت چنین خانم عاشقغر بزنی

زیباترین حرف هایی بودند که تا به حال شنیده بودم.  هایی که کیارش می زد جزو

واقعا دلم می خواست صورتم شبیه به قلب شده اند.  ءاجزاتمام حس می کردم 

آنها را توی گاوصندوق بگذارم و هرچند  بتوانمتا حرف هایش حجم و وزن داشتند 

به  به سراغشان بروم و آنها را در آغوش بکشم. بهاوقت یکبار مثل یک جواهر گران
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نمی شد و نمی خواست زیبایی خوش اخالق وباره طرفم برگشت، نمی دانم چرا د

این حرف هایش را با لبخند عزیزش برایم جاودان کند. اخمی غلیظ تر کرد و 

عوض کرد  همه چیزواقعا نظرم را نسبت به  ،با بهزاد نفیسی تاما کتک کاری گفت:

باشد که با یک مرد دست به یقه می شوی. چرا مثل  یاین آخرین بار ...پرستش

پسربچه های پررو و زورگو با مردان اطرافت کتک کاری می کنی؟ قبال هم بهزاد 

 نفیسی بیچاره را کتک زده بودی و او جوابت را نداده بود؟ 

سرم را پایین انداختم. واقعا از او خجالت کشیدم و شرمنده گفتم: بهزاد همیشه  "

 ر می آورد و... حرصم را د

. حرفم را قطع کرد و گفت: از این به بعد مثل یک خانم با شخصیت رفتار کن "

 تا به حال دیده ام. هرچند که حتی کتک کاریتو عجیب ترین دختری هستی که 

 م اما...هایت را هم دوست دار

صدای خنده اش بلند شد. با تعجب نگاهش کردم. خم شده بود، دستانش را  " 

کمی به او نزدیک شدم، از  وانش گذاشته بود و با صدای بلند می خندید.روی زان

به زحمت صاف  "من هم خنده ام گرفت و گفتم: چرا می خندی؟  خنده ی او
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بهزاد  توی صورتر بلند شدی و روی دستانم مثل یک پَ طوریایستاد و گفت: 

مل کردی. درد گرفت. خیلی حرفه ای ع فیسی بیچاره کوباندی که من هم صورتمن

 نمی توانم دعوایت کنم و بگویم خوشم نیامد... 

نمی  خنده اش را جمع کرد و سعی کرد باز اخم کند و گفت:ی بعد چند لحظه  "

 بینم... خواهم بازهم چنین کارهایی ب

دوباره خندید و گفت: خیلی خوب بود، خوشم آمد.  رفت، اما تمام تالشش به باد "

دعوایمان بشود مرا با فکر کنم دنیا برعکس شده و من باید از تو بپرسم که اگر 

آرام بخش همان زیبایی ی دقیقی از امعنخنده هایش  "میزنی خاله سوسکه؟  چه

قط ایستادم و به بودند. ف ی توی دیوان اشعار حافظ و سعدی و خیام فیلسوفانه و

 شوند. ذخیره  دردادم تا خنده هایش توی خودم فرصت 

دعواها نمی زنم آقا موشه، بغلت می کنم و می گذارم  که درناخودآگاه گفتم: تو را 

خنده اش متوقف شد و با تردید گفت: جدی می گویی؟  "آغوشم آرام بگیری.  در

واقعا اینقدر از حاال من از این حالت شگفت زده ی او خنده ام گرفت و گفتم:  "

امشب نور نگاهش دائمی شده بود و اجازه نمی داد لبخند  "من ترسیده ای؟ 
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و  ناگفته داشت های نگاهش برایم یک دنیا حرفعجیبم به خانه اش برگردد. 

 ه ام.دکر باورهم  حتی کتک کاری هایت را دوست دارم. عالقه ات رامن گفت: 

قه م ابراز عاله اامشب به قدری زیبا به همه گفتی دوستم داری که تازه فهمید

واقعی چقدر به طرف مقابل اعتماد به نفس می دهد. قول می دهم من هم از فردا 

اگر باز هم بخواهم به  ...عتماد به نفست را تقویت کنم. در ضمنا به همین اندازه

احترام نشانه ی سری به  "م. ، مطمئنا آدم کم عقلی هستعالقه ات شک کنم

او خندید و گفت: قابلی نداشت  "ی. برایش خم کردم و گفتم: ممنونم که باور کرد

. مطمئنم که با تو همه چیز خیلی زیبا می دنیا دختر فالوده پاشجذاب ترین 

من شده  درمان قلب خوب شده است. توخیلی شود. از وقتی که تو را دارم حالم 

 من آرام جانهم گفتم: تو  و رفتمن به طرف خانه ی خودما خندیدم، "ای. 

ا بهشت با او دنی "شام بخوریم.  که بیا لباسهایت را عوض کن و زودتری... برو هست

از رویای بودن مرا توانست نمی  هم ر از دوستان قدیمبود. ابراز عالقه ی یک لشک

او عشق و جان من بود. بقیه ی اتفاقات  جدا کند.یک لحظه  برایحتی  ،با کیارش

 جدایی ما تالش کنند.. بگذار تمام دنیا برای ندبرایم معنی خاصی نداشت
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 فصل هفدهم

ی دستش را روی سر ما هم روزهای شادمانهم رو آورد و  به ماباالخره شادی 

. وقت سفر شیرین و سیاوش رسیده بود. همه به قدری خوشحال و امیدوار کشید

راهی  رویایی زیبا و بودیم که دائم خیال می کردیم، این دو نفر برای ماه عسلی

آلمان هستند. کامال فراموش کرده بودیم که حال سیاوش خوب نیست و برای 

بود و شده سرحال  بی نهایت. سیاوش دمی روبه این سفر  سختدرمانی بسیار 

ی های مثبت ژفقط از روزهای روشن پیش رو صحبت می کرد. ما هم تمام انر

شاد و امیدوار راهی کنیم. شیرین  یمان را کف دستمان گرفته بودیم تا او را با دل

ما همگی  اما .گاهی اوقات غمگین می شد و با تردید به آینده ی چشم می دوخت

 . نمی دادیم نداو فرصتی برای غصه خور خیلی امیدوار بودیم و به

 شیرین سرو سامان می داد و اصال فرصتی برایکیارش خیلی سریع کارهای آنها را 

تالش هایش را بر باد بدهد. هرروزی که می  ،با غم و غصه گذاشت که نمی باقی

ت کیارش مصمم تر می شد و مطالعاتش را بر روی بیماری سیاوش، وسیع گذش

لمانی اش تمام امکاناتی را که سیاوش احتیاج آو با کمک گرفتن از دوستان تر 



فالوده زغال اخته    فصل هفدهم                                                                                                                      

1414 
 
   

داشت را محیا می کرد. به نظر کیارش همه چیز عالی پیش می رفت، او عقیده 

کار غیر ممکنی  ن است درمان سیاوش طول بکشد اما باالخرهممک با اینکهداشت 

 نبود. 

او دلبسته پشتکار ما هم چشم به دهان کیارش دوخته بودیم و به امید خدا و 

اصال برایش هزینه های درمانی دریغ نمی کرد. هیچ کمکی  ازبودیم. کیارش 

به تبدیل را  سیاوش غیر ممکندرمان ، او فقط می خواست ندسیاوش مهم نبود

ممکن ترین کار دنیا بکند. کیارش خیلی زود کاری کرده بود که همه ی ما به 

 . بیآوریمحرف او ایمان کامل 

من و ماهور برایشان مهمانی  ،شیرین و سیاوش فردا ساعت چهارصبح پرواز داشتند

دلمان می خواهد به مهمانی  خداحافظی ترتیب داده بودیم. قرار بود هرکسی را که

بعد هم آنها را به فرودگاه برسانیم  نیم، یک دنیا خوش بگذرانیم،امشب دعوت ک

توی  م. ابتدا قرار بود مهمانیآنها را راهی آلمان کنی ،و با امید به آینده ای زیبا

ح دادیم او را خیلی اما به خاطر شرایط سیاوش ترجی باشد،خانه ی عمو جاویدم 

به اصرار کیارش، قرار بر این شد طوالنی آماده باشد.  یبرای پرواز خسته نکنیم تا
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که هروقت بتواند سیاوش  وتوی خانه ی او برگزار کنیم  راجشن خداحافظی که 

 استراحت کند. می خواهددلش 

امروز کیارش کار را برای من و خودش تعطیل کرده بود تا با خیال راحت برای  

بود.  خوشگذرانی و جشن امشب آماده باشیم. خیلی چیزها بین ما عوض شده

هرطور که من بخواهم زندگی را پازل کرد که می کیارش خیلی علنی به من ثابت 

د. ژاسمین را از فردای همان روزی که با هم دعوای مان شده بود از برایم می چین

منزلت و شأن البته با احترام کامل برایش اتاقی در خور  .اتاقش بیرون کرده بود

 با ژاسمین برای ناهار به رستوران نمی رفتهم ایشان در نظر گرفته بود. ظهرها 

از همه مهمتر این بود که وقتی من  .کردمی ن معطوف م فقطتمام توجهش را و 

همراه او و ژاسمین بودم به هیچ عنوان فرانسوی صحبت نمی کرد. با تمام اصرار 

های ژاسمین، کیارش جواب او را فارسی می داد تا من خیالم راحت باشد. نگاهش 

قط به من بود و با من مثل یک راننده و یا کارمند عادی برخورد نمی کرد. از ف

بدرفتاری نمی  از طرف کارمندان دیگروقتی که مدیر بخش وبسایت شده بودم، 

مانده بودند. اینهمه تغییر سردرگم بین احترام بیشتر به من و ژاسمین  آنهادیدم و 
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نمی کرد. من به تمام آرزوهایم  مغمگیناتفاقی برایم به قدری با ارزش بود که هیچ 

ی انجام بدهم زیاد شبدون آنکه تالرسیده بودم. تکلیف بدهی ام روشن شده بود، 

حقوق خوبی داشتم که تمام غصه هایم را  .چهارصد میلیون پول توی حسابم بود

ی را داشتم که بی نهایت دوستم داشت مهربان مرداز همه مهمتر نابود می کرد و 

 خواسته هایم را در کمترین زمان ممکن برآورده می کرد. و تمام 

خیلی با هم خوش بودیم، کیارش مثل همیشه خشمگین و بد اخالق نبود. او 

سراسر قلب بود و به راحتی عالقه اش را نشانم می داد. هیچ وقت فکر نمی کردم 

ری دبه قبرای شادی من دست به هر کاری بزند.  م باشد وکیارش تا این حد عاشق

نداشتم. دلم می خواست زندگی تا آخر عمرم دیگری ی آرزوحالم خوب بود که 

. از اینکه خدا باالخره به یاد من هم افتاده داشته باشدبه همین روال زیبایش ادامه 

بی نهایت دلشاد بودم. هیچ وقت خیال نمی کردم روزی از راه برسد که من  ،بود

 بازهم مرا جوان و شاداب کرده بود. محبت های کیارش از ته دل راضی باشم. 

به دیدارم نمی آمد، از بهزاد  اوفربد بدهی ماهور و شیرین را هم تسویه کرده بود. 

داد. با شنیدن حرفهایی که  میراه ن شاما ماهور اصال غم به دل ،هم خبری نبود
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برای همیشه او را فراموش کرده بود. ماهور هم درست  ،بهزاد پشت سرش زده بود

، حتی گاهی اوقات بیشتر از من و شیرین می خندید. شاد بود ل من و شیرینمث

خیال مرا  ،د اما خوشی ماهورنچه رابطه ای دارروزبه علنی نمی گفت که با دکتر 

هم راحت می کرد. من و شیرین زیاد از او چیزی نمی پرسیدیم که معذب نشود 

از همه  وداگاهخنا ما که ندبود ی واضح و روشنبه قدراُ اما رفتارهای ماهور و دکتر 

ذارند. مثل مرغ عشق که آنها با هم قرار می گو می فهمیدیم  ممی شدی خبرچیز با

 دوستانمبی سر و صدا با هم می رفتند و می آمدند. پایان خوش داستان  های زیبا،

 ..بخوانم. صورت تک تک آنها را می توانستم خیلی واضح از

اما  جاویدم بود.عمو امشب دعوت کرده بودم، مهمانی برای  تنها کسی را که من

ه هدیه ای برای شیرین آماده کرد مهمانی بیاید. به و قبول نکرد که او بهانه آورد

شامل کمی یورو و یک کتابچه  تا آنرا به شیرین برسانم. هدیه به من سپرد که بود

چند دست  شیرین برایمن و ماهور هم  می شد.ی زینتی و کوچک غزلیات حافظ 

توی  انچون مشخص نبود که کارش ،پیراهن زمستانی و تابستانی خریده بودیم

برای شیرین خوانده  خیر یکشد. با هر پیراهن یک دنیا دعابآلمان چقدر طول 
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به خانه  مدت ها بود کهمادر شیرین  آنها استفاده کند.از  ،خوش بودیم که به دلِ

ر میزد. امیدوارم که این ار به آنجا سمد، اما پدرش روزی چند بآی کیارش نمی 

صحیح  ،بی ثمر نباشد و شیرین و سیاوش سربلند و عاشق تر از همیشه تالش ما

به من مرخصی داده بود اما بعد خودش هم  فقطو سالم برگردند. کیارش امروز 

تصمیم گرفت که به شرکت نرود و استراحت کند تا برای شب سرحال باشد. از 

وا گرم شد توی حیاط نشسته بود و بی اعتنا به دنیای اطرافش صبح تا ظهر که ه

کتاب می خواند. صندلی های حیاط را با عمو توی سایه چیده بودند و مثل اینکه 

کیارش از آرامش حیاط خوشش می آمد. من هم او را از پنجره ی اتاقم زیر نظر 

جلوی پنجره  طباید برای مهمانی سر و سامان می دادم را فقداشتم. هرکاری که 

انجام می دادم تا نگاه کردن به آرامش او را از دست ندهم. عمو هم کتاب ی اتاقم 

رادیوی عمو را آورد و با هم به اخبار و  ،در دست به او پیوست. کیارش بلند شد

، گوش می دادند. دیدن این صحنه توی یک روز گرم تابستانی های رادیو هنگآ

برایم مثل یک فیلم آرام و عاشقانه بود. عمو، با صدای خش دار رادیوی قدیمی 

ظهر کیارش برای ناهار به خانه ی عمو آمد، غذاهای عمو را خیلی دوست داشت. 
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اصال ایراد نمی گرفت و با ولع غذایش را می خورد. بعد قرار گذاشتیم که کمی 

با شیرین تماس  مانی آماده باشیم.استراحت کنیم و تا ساعت پنج برای رفتن به مه

نیروی کمکی  شاو گفت که کیارش برای ؟ببینم کاری برای انجام ندارد گرفتم که

فرستاده و همه چیز برای مهمانی امشب محیا است. خودش هم وسایلشان را جمع 

 حت کند. فقط می خواست کمی استرا ،کرده بود

دو ساعتی خوابیدم. نمی و بی دغدغه یکی  خیالم راحت شد و من هم آسوده

دانستم بچه ها قرار است چه کسانی را دعوت کنند. اما شیرین از من و کیارش 

اجازه گرفته بود تا فربد را حتما برای امشب دعوت کند. کیارش مخالفتی نداشت 

فربد نداشتم. پس قبول کردیم که فربد  ورزی نسبت بهو من هم دلیلی برای کینه 

 . به جشن بیآیدهم 

د از استراحت بلند شدم و پیراهن سرمه ای نخی که مناسب فصل تابستان بود بع

زانویم  پایینو قد آن تا  را پوشیدم. پیراهن گلدوزی های طالیی کوچک داشت

گشاد آرنج روی آن کمی چین می خورد و آستین هایش از  ر، روی کممی رسید

می شدند. پیراهن را با یک مانتوی بلند سفید پوشیدم. کیف و کفش و شالم را 
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خواهی از کیارش به  که برای عذرافتادم هم سفید انتخاب کردم. یاد اولین باری 

م. آنروز آقای صفایی راننده ه بوداصرار عمو و شیرین با وسواس لباس انتخاب کرد

 گفتبا تاسف هی به سراپایم انداخت و ن نگاوچ .خیلی ناامیدم کرد ،ی کیارش

 دهد.نمی وقت مالقات به من  اصالکه کیارش با هر کسی صحبت نمی کند و 

  !داشت عجب بازی هاییدست تقدیر 

تا به قول خودش هر وقت که  بودو کنار من کیارش سرمد توی خانه ی ما  حاال

. از لباس هایم مبتواند مرا ببیند. جلوی آینه به خودم نگاه کرد دلش می خواست،

به هیچ ، فرض کنمخوش تیپ خودم را  ، اما اعتماد به نفس اینکهراضی بودم

 .نداشتم عنوان

، تالش می کردم خیلی بد سلیقه و بد از وقتی که کیارش به خانه ی ما آمده بود 

اما مثل اینکه چشم و دل او به قدری سیر بود که اصال توی خانه  لباس نباشم.

 های بد عجیبی به من نمی انداخت. خیال عمو هم که دائم نگران نگاههای نگاه 

ویولنم را برداشتم، امشب قرار  بود.شده از این بابت خیلی راحت  ،بود اطراف من

ی بعد که کنار هم جمع آهنگ اجرا کنیم و تا دفعه  ،بود با دوستان باقی مانده
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مثل یک آرشه ی فربد را می شویم با آن آهنگ دلتنگی هایمان را بر طرف کنیم. 

با یک دنیا احترام در ترمه ی مخصوص پیچیدم و توی کیف ویولنم  کاالی مقدس

خانه ی کیارش  پله های جلوی ،حیاط دراز عمو خداحافظی کردم و گذاشتم. 

ایستادم و از بیرون خانه به او گفتم که توی ماشین منتظرش می مانم. اما او سریع 

او را دیدم این نگاه من بود که عادی نبود.  آمد و گفت که آماده است. وقتی بیرون

حس می کردم چشمانم به او دوخته شده اند.  وخوش تیپ تر شده بود از همیشه 

خوشحال مه ای با شلوار کرم و کتانی سفید پوشیده بود. پیراهن آستین کوتاه سر

بدون هماهنگی اینقدر یک رنگ  خودش و من نگاه کرد و گفت: چطور و خندان به

 م. عزیزلباس پوشیده ایم؟ من و تو خیلی با هم هماهنگ هستیم فالوده پاش 

ا ب سفید لباس های مان انداختم، اصالو ای من هم نگاهی به رنگ های سرمه  "

امان از این خط . جذب کردهم صحبتی نکرده بودیم. باز نگاهم را به خودش 

روز اولی  مثل ،او وسواس گونه اش که همیشه می توانستند به جذابیتاتوهای 

م و دلم بودمات و مبهوت او شده  کمک کنند. ،کنارم نشسته بودکه توی پارک 

 او را نگاه کنم.  فقط ساعت ها بایستم و ستمی خوا
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 تو وقتی کنارم ایستاد با تعجب گفتم: اینجا چه کسی لباسهایت را اتو می کند؟

نگاهی به خودش  "اجیر می کنی؟ را برای اتو کردن لباسهایت  موجودات نامرئی

همیشه خودم لباس هایم را اتو  کسی را اجیر نمی کنم، ... مننهانداخت و گفت: 

حتی لباسهایی که از خشک  ،می کنم. چون اتو کردن هیچکس را قبول ندارم

 شویی می گیرم را هم دوباره اتو می کنم.

و گفتم: روزهای اول خیال می کردم  تعجب کردماز اینهمه وسواس او واقعا  " 

 رند.بگی برعهده فقط وظیفه ی اتو کردن لباسهایت را تا را اجیر کرده ایچند نفر 

  داری.«  وسواس اجباری»  بیماری تو فقط .اشتباه می کردماما حاال می بینم که 

اصال به معنی گفت: اینبار با دقت و تعجب بیشتری به سر و وضعش نگاه کرد و  "

یا  من کهمنظورت این است کلماتی که از آنها استفاده می کنی، دقت کرده ای؟ 

یعنی به  ؟یک فئودال بدذات و دیوانه هستم و یا بیماری وسواس اجباری دارم

 من فقط یک انسان دوستدار نظم و ترتیب و پاکیزگی باشم؟نظرت امکان ندارد که 

چرا ؟ یرا به من نسبت می ده تحقیریک دنیا توهین و  ی کوتاه جمله با چندچرا 

 "؟ چه می شوداینقدر با من بد رفتاری می کنی؟ پس احترام به همسر آینده 
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توهین نکردم که من  بازی در می آوری؟چرا شلوغ و گفتم:  سعی کردم نخندم

 فقط واقعیت ها را برایت روشن کردم. 

و گفت:  . متعجب نبود، اخم هایش درهم رفتندنابود شدتمام روحیه ی خوب او  "

اصال  ،بیماری وسواس اجباری اما ،وسواس اجباری دارم که من تو می گویی

پزشک بوده روانبه کسی که سالها تحت نظر  وت این حرف بیماری جالبی نیست.

خیلی  عصر فئودالیسمدر ضمن است.  بیمار روحی نباشد بی احترامی کاملتا 

که  ،م و دارمه اتمام زندگیم فقط یک برده داشت درتمام شده و من  وقت است که

 آقای محترم...مد و گفتم: خوشم نیآ من هم از این حرف او ". هم تو هستی آن

تلقی را توهین به خودت آن دال بودن تا این حد متنفر هستی وشما که که از فئو

اگر من ، پس حق نداری که این قدر راحت مرا برده ی خودت بدانی. می کنی

صبانی باشی. پس الزم نیست ع ،یداد کردم تو هم خیلی راحت جوابم را توهینی

یم بیماری وسواس اجباری تو واقعا تمام عالحاال که بهتر فکر می کنم می بینم 

 تو پسبی خیال و خشن گفت:  ". حقایق را پنهان کنممن نمی توانم  را داری و

حرصم را در می  " .منکر حقایق بشومهم برده ی من هستی، من هم نمی توانم 
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جوابم را نداد و رفت سوار ماشین شد. به  "من برده ی تو نیستم. آورد و گفتم: 

 فقط برای یک ثانیه من بود که رهمین راحتی با هم دعوایمان شد. شاید تقصی

هایم فکر نکردم. اما وسواس او در اتو کردن صحبت  در کلمات استفاده شدهروی 

چیدمان وسایل در جای دقیق  باقی وسواس هایی که در موردلباس ها در کنار 

که شاید بیماری  واداشتمرا ناخودآگاه به این فکر و پاکیزگی بیش از حد او،  آنها

ی مناسبنباید به او می گفتم. امروز اصال وقت  اما شته باشد...وسواس اجباری دا

ناگهانی سریع و هم قهری مسخره و بی دلیل که خیلی  دعوا و قهر نبود، آنبرای 

 اتفاق افتاده بود. دلم می خواست امروز خیلی شاد باشیم.

خیلی قاطع گفت:  "به محض اینکه راه افتادیم گفتم: ببخشید اگر توهینی کردم.  

کار از کار گذشته و  "می که وسواس اجباری دارد صحبت نکنی. بهتر است با آد

اما من واقعا دلم نمی خواست قهر باشیم و گفتم: خُب تو هم او ناراحت شده بود. 

زیرلب گفت: از این به بعد با چروک  "که جواب مرا دادی پس چرا قهر می کنی؟ 

 "ی و مستبد بدانی. ترنین لباسهای دنیا به دیدنت میآیم تا شاید کمتر مرا روان

بیمار و روانی و بدذات  آدمی که و گفت: لطفا با باال بُردبعد هم کمی صدایش را 
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بدون  بی صدا و " حوصله ات را ندارم. اصال چون .بیشتر از این صحبت نکن ،است

آنکه او متوجه شود پشت فرمان، با تلفن همراهم، توی موتورهای جستجو به دنبال 

دائم نگران  !دقیقا تمام عالئم آنرا داشت ...بیماری وسواس اجباری گشتم. لعنتی

احساس می کرد همه چیز و همه  ی میکروب و خاک بود،بیمار شدن به وسیله 

هم ایمان نداشت. وقتی به خانه شده حتی به ظرف های شسته  است، جا کثیف

هم جا به برمی گشت جای همه چیز را چک می کرد تا چیزی یک سانتی متر 

بله دقیقا به خاطر از دست دادن خانواده اش...  آزاری اش شده باشد. خودجا ن

  !تمام عالیم را داشت

 ن باید همین امروز به این تشخیصچرا مبه من چه ربطی داشت و اما نمی دانم 

باز به خودم . بودسخره می رسیدم. همه چیز تقصیر خط اتوهای لعنتی اش م

ا یادت می ر پوآروسریال  کیارش. نبود کردن تو اذیتات دادم و گفتم: قصدم جر

به  .مرتب با خط اتوهای تیز و برنده بودفوق العاده همیشه  آید؟ او هم مثل تو

می شد و یا اگر وسایلش را  حالش بدجایی گرد و خاک می دید  همحض اینک

اعصابش به هم می ریخت. من همیشه از او خوشم می  جا به جا می کردند،کمی 
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. آدم های باهوش ایجاد می شود درباری بیشتر جبیماری وسواس ا به گمانم !آمد

که  بودمد. حاال هم قصدم این نآخوشم می  بی نهایت او ل روحیالتاز این اخمن 

 چنین بیماری داری اما تو ...که می خواستم بگویممن فقط تو را ناراحت کنم، 

مشکالت  و یا بخواهی آنرا انکار کنی. در کودکی این باعث نمی شود که بترسی

شاهد ها همین که ساعت  .که باعث بروز چنین بیماری شده اندی ه ازیادی داشت

صدایی که گوش هایش را با دستانش گرفت، با  "... عزیزانت بودی دادناز دست 

مرا به یاد چیزهایی که می خواهم فراموش شان کنم گفت:  از خشم می لرزید

من هیچ بیماری ندارم. تخصص هایت را در مورد  ،من چنین بیماری ندارمنیانداز. 

. من نیازی به من موش آزمایشگاهی تو نیستم .خانم مارپل من استفاده نکن

بدون فکر کردن به بیماری هایم  اگر می توانی مرا تشخیص و درمان تو ندارم.

اگر هم نمی توانی کنجکاوی هایت را در مورد  ، کنارم بمان.دوست داشته باشی

من و عالقه مان را فراموش  پس خواهش می کنمفراموش کنی...  نم مغز معیوب

اصال م. دست روی نقطه ضعف او گذاشته بودفکر کنم  ی من...ای وای خدا "کن.

. به قدری عصبانی بدهندآزار ف هایم تا به این اندازه او را خیال نمی کردم که حر
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 م از بودنستی بگویم. چرا وقتی که می توانبیشتر شده بود که جرات نکردم چیز

همه چیز را بین مان خراب  برزبان می آوردم،لذت ببرم با چرندیاتی که  در کنار او

 توی سن سی سالگی به بلوغ عقلی و فکری رسیده ام، می کردم؟ فکر می کردم

گاهی اوقات به اندازه یک بچه ی پنج ساله هم از عقلم استفاده نمی  متاسفانه اما

 کردم. 

تازه بعد از مدت ها همه چیز بین ما عادی شده بود. اگر امروز هم با این عصبانیت 

چون  ...نی کردن او بودتنهایم بگذارد من چه کنم؟ امروز بدترین وقت برای عصبا

 جایی می رفتیم که ژاسمین هم حضور داشت.

به خانه ی او رسیدیم. منتظر شد تا ماشین را پارک کنم بعد پیاده شد. با هم  

با من توی طبقه ی شیرین و قصد نداشت که  کیارش سوار آسانسور شدیم اما

ه خیره اش به زمین نگایاوش پیاده بشود، این را از تکیه اش به دیوار آسانسور و س

 .فهمیدم

مثل اینکه می خواست به سراغ ژاسمین برود. من هم از آسانسور پیاده نشدم و  

و گفتم: ببخشید، اشتباه کردم. من هم دچار بیماری شدم  نزدیک تریک قدم به او 



فالوده زغال اخته    فصل هفدهم                                                                                                                      

1428 
 
   

زیاد صحبت کردن هستم. مرا ببخش و فراموش کن که چه گفتم. خیال نمی 

با حرص دکمه ی باز ماندن در آسانسور را فشرد  "شوی... بکردم اینقدر عصبانی 

 و گفت: برو می خواهم به خانه ام سر بزنم.

وقتی عصبی می شد تمام درها را به روی من می بست و اجازه نمی داد تا  " 

به خاطر  اجازه نده کهچیزی را درست کنم. نرفتم و گفتم: خواهش می کنم اینبار 

و باز با کلی جنگ و ستیز پیش هم  دور شویم از هم، یک عصبانیت مسخره

سرش را پایین انداخت  "ست می گویی... اشتباه کردم، تو در برگردیم عزیز دل من.

کالفه و غمگین پایم را  "و فقط شمرد زیر لب گفت: برو... می خواهم تنها باشم. 

اره با زمین کوباندم و گفتم: تو که توی خانه ات تنها نیستی. من نمی خواهم دوب

با خشمی که نگاهش را برایم ناآشنا می  "این عصبانیت به ژاسمین پناه ببری. 

کرد سرش را باال آورد و گفت: تو نگران تنها ماندن من دیوانه ی بیمار نیستی. تو 

چرا اینقدر با حرف  فقط نگران تنها ماندن من با ژاسمین هستی. درست می گویم؟

گاهی اوقات فکر  ؟آزارم می دهیه بیشتر می کنی و هر لحظبه دل هایت خون 

گر بخواهی خیلی راحت  نباید تو را توی زندگیم راه می دادم. تو ااصالمی کنم 
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من یک بیمار وسواس اجباری  بیا فرض کنیم کهاصال هم می ریزی. زندگیم را ب

ماری من، بیکه هستم و تو درست تشخیص داده ای، حاال می توانی کاری کنی 

خطرناک است؟ حتی چقدر با چنین بیماری  کردن زندگی می دانیدرمان شود؟ 

 حاال کهیک لحظه هم نمی توانی بچه های آینده مان را با من تنها بگذاری... خُب 

فقط نگران تنها  ،ی، باز به جای توجه به من و حال و روزماراز بیماری من خبر د

 ؟ یهستماندن من با ژاسمین 

با ژاسمین هستم،  ی زیاد نگران تنها ماندن او ز عالقهخواستم بگویم که ا "

 خواستم بگویم اگر واقعا اینقدر بیمار باشد تمام کار و زندگیم را کنار می گذارم و

باشد  ی داشتهبیمار واقعا چنین از او مراقبت می کنم. خواستم بگویم که اگر فقط

من  ،نباشدچون وقتی که او سالمت  ،اصال به بچه های آینده مان فکر نمی کنم

یک قدم جلو آمد و من ساده دالنه  دلیلی برای فکر کردن به بچه نخواهم داشت.

خواستم چشمان ناراحتش را در آغوش بکشم اما او هر دو  ، میبرای طلب بخشش

بازویم را گرفت، تقریبا مرا از زمین بلند کرد و بیرون آسانسور گذاشت. در آخرین 

درست وقتی که  پرستش و یگیر کرده الحظه گفت: تو مثل یک تیغ توی گلویم 
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برای  می خواهم با خیال راحت یک قطره آب بنوشم به من یادآوری می کنی که

 !ر از مصیبت هستم. خون به دلم نکندوست داشتن تو بیش از اندازه بیچاره و پ

شود... ب از االن م که اگر عالقه ام به تو به اندازه ی سرسوزن بیشترمطمئن من

گیری درست  تصمیم زمان برایحاال بهترین  اجازه نمی دهم که راحت رهایم کنی.

 ینچند را آسانسور ه ی بسته شدن دربعد سریع عقب رفت و دکم ". است پرستش

اینقدر ناگهانی از من تا رم نمی شد که اوب ،زد. من مات و مبهوت مانده بودم بار

مات و متحیر سرجایم خشکم زد و نمی توانستم شود. بسر حد جدایی دلزده 

مرا به قصد جدایی تنها می  ،که به همین زودی و سر کوچکترین حرفمبپذیرم 

  .پناه می بردگذارد و به خانه اش و کنار ژاسمین 

می شکست. نمی  حالت ممکنبه بدترین  قلبم را هروقت که عصبانی می شد

باور کنم، همانطور سرجایم خیره به در آسانسور ایستاده خواستم حرف هایش را 

باید به دنبالش تا د. نمی دانستم چه کار کنم که همه چیز خراب تر نشوبودم. 

طبقه ی باال می رفتم؟ باید می رفتم و حقم را از دستان ژاسمین پس می گرفتم؟ 

 توانستمد؟ مگر می دستان ژاسمین آرام بگیر مرا تنها گذاشت تا در میانبازهم 
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نگران تنهایی او با ژاسمین نباشم؟ دلم می خواست از راه پله بدوم و نگذارم او 

هایی او با ژاسمین . باید می رفتم و به او می گفتم: نگران تنوارد خانه اش بشود

از او در به راحتی می توانم هستم که  ش... اینقدر عاشقهستم چون عاشق شده ام

باید می رفتم و به او می گفتم که من خودم  .بدترین حال و روزش پرستاری کنم

و به خاطر  ام داردن من خودآزاری بدترین بیماری اعصاب را دارم. بیماری اعصاب

 دلش که د و هر وقتهم که مرا بی نهایت آزار می داشده  عاشق تنها آدمی ،آن

 د.همی د ام شکنجه به راحتیهد خواب

بازهم دستان ژاسمین را که می فهمیدم  چون باید همانجا ایستادم، ...اما نرفتم 

 ،آرامش کنم. همانجا ایستادم من انتخاب می کند یا بر می گردد و اجازه می دهد

ویرانم  همه چیز را برای ژاسمین تعریف می کند،اما فکر اینکه حاال با پریشانی 

آجرهایم را می  می کرد. احساس ساختمان ویرانی را داشتم که افتادن تک تک

م کاری برای ویران نشدن انجام بدهم. نمی دانستم باید غصه ستدیدم اما نمی توان

از سر  یک جملهگفتن اس گناه کنم. هیچ وقت فکر نمی کردم با بخورم یا احس

آسانسور ایستادم که در  نمی دانم چقدر جلوی. می شودزندگیم ویران  ،بی فکری
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در دستش توی  بد گل کوچک و یک جعبه ی طالآن باز شد و فربد را با یک س

چرا اینجا ایستاده  ...آسانسور دیدم. او با تعجب نگاهم کرد و گفت: پرستش جانم

 ای عزیزم؟

اما  ،بی صدا از هم باز شدندبودم. لبهایم  هشُکخواستم چیزی بگویم اما هنوز  " 

بد بود،  خیلی حالم چه می توانستم بگویم؟ در نتیجه دوباره بی صدا بسته شدند.

 به همین زودیقلبم به درد می آمد.  ،به زندگی بدون کیارش فکر می کردموقتی 

تا اشک  کردم تمام تالشم راده بودم. ناخودآگاه چشمانم سوختند، اما دلتنگش ش

 دلم هیچکس را نمی خواست.  ،کیارش از هایم سرازیر نشوند. به غیر

پس چرا او هرچندوقت یکبار مرا پس می زد؟ فربد  ،من خیلی دوستش داشتم

شده عزیزم؟ چرا اینقدر  یق توی چشمانم نگاه کرد و گفت: چهخم شد و دق

 ،ای کاش هنوز هم مثل گذشته "چشمانت ناراحت هستند؟ اتفاقی افتاده است؟ 

او محرم اسرارم بود و می توانستم برایش از رفتارهای کیارش بگویم. اگر صحبت 

نمی کردم حتما از غصه خفه می شدم. همانطور که به فربد زل زده بودم خیلی 

دختری  ،دی که هرچند وقت یکبار به بهانه های مختلفمربه نظر تو آهسته گفتم: 
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مردی  ، چگونهرا نمی بخشد اوکه عاشقانه دوستش دارد را از خودش می راند و 

تک تک اجزای چهره ی فربد نشست. مثل اینکه می خواست  در میانغم  " است؟

تن نگران تنها گذاش .را دوست ندارد دختر اصال ...خبر بدی بدهد و گفت: این مرد

دختر هم نیست. فقط خودش را می بیند و تنها همین یک عاشق را ندارد. دور او 

دختر را ی است که دوستش دارند، برای همین هرچند وقت یکبار انپر از دختر

 می راند تا بتواند با بقیه وقت بگذراند. 

مشتی از خاکستر فشرد. نباید با او صحبت می  در میانحرف های فربد قلبم را  "

درست می گوید، کیارش چنین آدمی فربد م باور کنم که ستکردم. نمی خوا

 باشد. پس حاال پیش ژاسمین چه بقیهبا مرا از خودش نمی راند تا  . کیارشیستن

 ...نه .آرام بگیرم بروم و خلوتشان را به هم بزنم، شاید که اینطوری می کرد؟ باید

ن طاقت ندارم که آنها را با هم ببینم. لعنت به زبانم که همیشه بی موقع می م

اب کوبنده وج نمی دانم چرا این زبان وقت نشناس حاال نمی تواست فقط .چرخید

های فربد حرف  تردید داشتم. عقلمخودم بی نهایت شاید چون  ای به فربد بدهد؟

نباید اینقدر سریع  ،دمردی که فقط مرا دوست داشته باش :را برایم تکرار می کرد
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دفعه ی قبل تا دبی رفت، اینبار باید از ژاسمین ممنون باشم که  .تنهایم بگذارد

فقط یک طبقه با ما فاصله داشت. ناخودآگاه چشمانم بیشتر سوختند. سریع سرم 

با انگشتانم  نکنند.را خراب را باال نگه داشتم تا اشک هایم سرازیر نشوند و آرایشم 

 گوشه ی چشمانم را پاک کردم تا اشک ریختن را فراموش کنم. 

به زور خندیدم و گفتم: آشغال  "پرستش؟  ه شدهفربد گفت: نمی خواهی بگویی چ

 توی چشمم رفته... اتفاقی نیافتاده است. 

ش را روی سرم آزاد کف دستخم شد و سبد گل و هدیه اش را زمین گذاشت.  "

با نگاه عاقل اندر  سعی کردم سرم را کنار بکشم. .سرم را پایین آورد گذاشت و

 ت آشغال رفته است؟ انسفیهی گفت: توی دوتا چشم

. وارد آسانسور شدم و صورتم را چشمانم را آهسته پاک کردم، او را کنار زدم "

اما آن یکی  ،توی یک چشمم آشغال رفت ...نگاه کردم و گفتم: نه توی آینه ی آن

آمد و کنارم جلوی آینه ایستاد و گفت: حیف این چشم ها  "م هم سوخت. چشم

شاند تا وبرود؟ این چشمها را باید با عینکی از طال پآشغال نیست که داخلشان 

 ..آسیب نبینند.



فالوده زغال اخته    فصل هفدهم                                                                                                                      

1435 
 
   

گرد  تمامخندید و گفت: اگر تو بخواهی من اما او نگاهش کردم.  گیج و مبهوت " 

باورم نمی  "سرراهت را پاک می کنم تا چشمانت را ناراحت نکنند.  ها را ازو غبار

بخواهد  همباز ،ه بودماو به کیارش زد پیشای که شد بعد از آن حرف های عاشقانه 

و  ناخوداگاه از اینهمه محبت او خنده ام گرفتبا چنین محبتی مرا شرمنده کند. 

همیشه به همین اندازه با محبت بودی و مرا با حرف هایت تو فربد جانم... گفتم: 

خیلی  ،از گفتن چنین حرفهای فوق العاده ای بعدفقط حیف که دیوانه می کردی. 

مرا همیشه راحت می گفتی که محبت هایت برای تمام بچه های گروه است... تو 

 چشمانش مثل همیشهمنحنی او هم خندید اما حالت  "به جنون می رساندی. 

و با غمی عجیب گفت: چند بار عذر خواهی کنم  محبت را برایم تداعی نمی کرد

من او را همان وقت که چک های آزادیم را  "؟ پرستشتا اشتباهاتم را ببخشی 

بود. حاال فقط می شده نوشت بخشیده بودم. اما دوست داشتن او برایم محال 

ای چشمانش سوخت و خواستم مثل گذشته کنارم بماند و دوستم باشد. دلم بر

در  ی که احتیاجی به بخشش من داشته باشی.ده ارکار اشتباهی نکگفتم: تو 

ناخودآگاه دلم می خواهد  تا این حد مهربان و غمگین می شویوقتی  ...ضمن
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را فراموش کنیم و از نو با هم دوست  هابیا گذشته  شی.بادوباره بهترین دوستم 

، نمی خواهم فقط دوستت باشم اما منو گفت:  خنده اش را فرو خورداو  " شویم...

فقط یک روز به من فرصت بده تا ببینی دنیا را به پایت می دوستی کافی است. 

برای فرار از شنیدن  ،بودند شده تازگی ها حرف هایش برایم عذاب آور "ریزم یا نه. 

را . می خواستم به قدری بلند بخندم که پژواک صدایش آنها دیوانه وار خندیدم

: واقعا توی گوش هایم فراموش کنم. نمی دانم چقدر طول کشید تا توانستم بگویم

... اما بعد از این لحظه .در این لحظه به چنین محبتی احتیاج داشتم جناب شکیبا

 !به من محبت نکن لطفا

ت بده به من فرص ...پرستشگفت:  هرلحظه چشمانش غمگین تر می شدند و " 

 کنم. به زیبایی بهشتزندگی را برایت از این،  بیشتری صد برابر تا هر ثانیه با محبت

قدم های تو آماده کنم، پس نگذار  م تا بهشت را برایه اکرد من خیلی تالش

. آتش گرفتم برایش بلق ،در میان خنده " بهشتم بدون تو خالی بماند عزیزدلم... 

نگذاشته  مرا تنهاای کاش  او همیشه به همین اندازه مهربان بود، اما دیر رسیده بود.

نرفته بود مله کنم. اگر ابود و اجازه نداده بود که با برادرش به خاطر آزادی او مع
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من، خنده غم او و بیچارگی  حیف... یم.ودخوشبخت ب حاال کنار هم فوق العاده

  تر می کرد.هایم را عصبی 

من برای خنده هایت بخند که  ن...مدل  آهسته گفت: جانصدایش تنم را لرزاند و 

 می میرم. 

مثل اینکه یک نفر  .باز شدو پر سرو صدا  با شتابدر خانه ی شیرین و سیاوش  "

چند ثانیه با وحشت به هم نگاه  من و فربدمی خواست از درون خانه فرار کند. 

بیرون آوردیم و به در خانه نگاه از آسانسور هردو با هم سرمان را  بعد ،کردیم

جلوی در ایستاده بود و به اطراف سرک می کشید. فربد از آسانسور  کردیم. ماهور

ر ماهور دست به کم "ی؟ ه اشده ماهور؟ چرا بیرون پرید چه :خارج شد و گفت

حتی از دیوارهای آگوستیک اینجا  ایستاد و گفت: صدای خنده های شما دو نفر

خنده صدای  من هم بیرون آمدم و گفتم: یعنی تو به خاطر "هم عبور می کند. 

ماهور به سراپای ما نگاهی انداخت  "ی؟ ه ابیرون پریدبا این هول و هراس های ما 

که با صدای بلند می  و گفت: شما دو نفر توی آسانسور چه کار می کردید

 ؟خندیدید
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فربد دستانش را به عالمت تسلیم باال برد و گفت: معذرت می خواهم خانم  " 

زرنگ تر هستی دختر خوب. حاال اگر  تو حتی از حراست دانشگاه هم !حراست

دسته گل و هدیه اش را فربد  "اجازه می دهی من وارد شوم و شیرین را ببینم. 

من هم به دنبالش رفتم  .شدخانه خیلی راحت ماهور را کنار زد و وارد برداشت. 

ح نداده ای که با فربد اما ماهور راه مرا بست و گفت: تو کجا می روی؟ هنوز توضی

به او اخم کردم و گفتم: حالت خوب  "توی آسانسور چه کار خنده داری داشتی؟ 

خواستم او  "؟ توی آسانسور چه کار خنده داری می توان انجام داد؟ ماهور  است

اطرافت ... تو با قلب آقایان سبحانی جانم فت و گفت:اما بازویم را گر ،را کنار بزنم

قشنگی کار اصال خودت می فهمی که همه را با هم نگه داشته ای؟  ...می کنی؟چه 

  فربد برادر ناتنی کیارش است، این را که یادت نرفته است؟ انجام نمی دهی؟

او  "بی حوصله چشم غره ای به او رفتم و زیر لب گفتم: نخیر یادم نرفته است.  "

تو چرا با فربد که حاال درست توضیح بده موشکافانه نگاهم می کرد و گفت: پس 

فه دور بازویم باز کنم و کال ازسعی کردم دستش را  "آمده ای؟ کیارش کجا رفت؟ 

او به طبقه ی باال رفت. من با کیارش آمدم، اما  گفتم: دست از سرم بردار ماهور.
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او  " از راه رسید و کمی با هم صحبت کردیم. فربدمن هم اینجا ایستاده بودم که 

نار در آسانسور بود، به محض دیدن کگفت: اما وقتی من در را باز کردم کیارش 

 دی؟. چرا جلوی چشمان کیارش با فربد می خندیفرار کردمن دوید و از راه پله 

 دیوانه شده ای؟ 

با تعجب برگشتم و به آسانسور و راه پله نگاه کردم. از شدت ترس قلبم تند می  "

ماهور هم با تردید  "زد و ناباورانه گفتم: کیارش اینجا بود؟ راست می گویی؟ 

 گفت: باور کن کنار در آسانسور ایستاده بود. 

م: م و روبه ماهور گفتبه طرف راه پله دویدم اما کسی نبود. دوباره برگشت "

قلبش را گرفت و گفت:  وحشت زده و نگراناو  "پوشیده بود؟  کیارش... چه لباسی

پیراهن من می ترسم. یعنی ممکن است روح دیده باشم؟...  ...نحرف نزاینطوری 

بازهم به راه پله سرکشیدم و  "سرمه ای تنش بود... تو مگر با کیارش نیامده ای؟ 

او به طبقه ی باال  ا کیارش آمدم ولیبخنگ شده ای ماهور؟ می گویم من گفتم: 

ماهور از ترس رنگش پرید و گفت: باور کن  ". نم برگشته باشد..رفت. فکر نمی ک

محض اینکه را نگاه می کرد... به  یستاده بود و یواشکی داخل آنکنار در آسانسور ا
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باور کن  ،از راه پله رفتسریع برگشت و  ،به من افتاد در را باز کردم و چشمش

 راست می گویم. 

نمی دانستم چه کار کنم. اگر کیارش من و فربد را دیده باشد همه چیز بین  "

رابطه ی ند تا ه بودز همه چیز دست به دست هم دادومان بدتر می شود. چرا امر

من و کیارش را خراب کنند؟ باید به دنبالش می رفتم؟ اگر عصبانی تر می شد و 

 وحشت کردهکرد چه کاری از من بر می آمد؟ کالفه و حرف هایم را گوش نمی 

فکر کردم راه فرار از شنیدن حرف های فربد بلند دستی به صورتم کشیدم. چرا 

غم دوری برای چند دقیقه  ،با حرف های فربدسعی می کردم ؟ چرا خندیدن است

پس چطور  ؟م؟ مگر من هر لحظه دم از عاشقی نمی زدمارش را فراموش کناز کی

، قلبم برایش به درد بیآید و ذهنم درگیر او نستم با یک جمله ی با محبت فربدتوا

چون می دانستم که عاقبت خوبی در  ،؟ جرات نداشتم به طبقه ی باال برومبشود

انتظارم نیست. امروز بدترین روز زندگیم بود. باید برای کیارش توضیح بدهم که... 

او را با ژاسمین  من قی نمی ماند. اگرتوضیحی باد؟ نچه توضیحی او را آرام می ک

توی آسانسور می دیدم که کامال از حرفهای عاشقانه ی ژاسمین راضی بود و با 
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صدای بلند می خندید، حتما فراموشش می کردم. بیچاره شدم، لعنت به من که 

. شیرین هم جلوی در آمد استفراگرفته تمام مغزم را به قول سهراب ترشیدگی 

ماهور گفت: نمی دانم این دوست دیوانه ات  "چرا داخل نمیآیید؟  ها و گفت: بچه

شیرین گفت: زبانت  "اما می دانم که بدبخت شده است.  ،با زندگیش چه کار کرده

شده که اینطوری می  ر، خدا نکند پرستش بدبخت بشود. چهرا گاز بگیر ماهو

 گویی؟ 

و گفت: پرستش  آورد ، صدایش را پایینماهور سری با تاسف برایم تکان داد "

بخند با فربد خان بودند و کیارش بیچاره هم و خانم توی آسانسور مشغول بگو 

 می کرد.  تماشای در آسانسور ایستاده بود و آنها را وجل

پشت دستش کوباند و گفت: ای وای  مادر های نگران، محکمشبیه  شیرین "

هردوی آنها را بکشم.  دلم می خواست "پرستش... تو با فربد چه کار می کردی؟ 

من و کیارش از توی خانه  اشتم.دمن با فربد کاری ننفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

ش ژاسمین، من هم جلوی در دعوایمان شد، به اینجا که رسیدیم او رفت پی

... برای اینکه آسانسور ایستاده بودم و حرص می خوردم که فربد از راه رسید و من
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همین... اتفاق  ، با صدای بلند می خندیدم.دوانندریشه نحرف هایش توی مغزم 

ماهور قیافه اش را کج  " .بردارید نم دست از سرخاصی نیافتاده است. شما هم 

دست از سرت برداشته ایم که کرد و در حالیکه ادای مرا در می آورد گفت: 

. دخترجان اینطوری قلب جوان های برازنده ی اطراف مان را به بازی گرفته ای

تو را هم می شناخت که تا این خدا را می شناخت که به آن شاخ نداد.  خدا خر

ست د بودی زودتر دنو سال ترشیده مانده ای خواهر من. تو که اینقدر توانمسن 

اینقدر تن ما را نمی لرزاندی و می توانستیم شوهر می کردی و  به کار می شدی،

 با بچه هایت بازی کنیم. 

م یا بخندم و به در بی خیالی بزنم. وشحرفهایش عصبانی ب خاطرنمی دانستم به  "

جلوی دهان ماهور را گرفت و گفت:  از قیافه ام چه فهمید که شیریناما نمی دانم 

چرا اینقدر ماجرا را بزرگ می کنی ماهور. اتفاقی نیافتاده است که تو پرستش را 

به گندی که زده ای الزم نیست تو هم  ...پرستش جانم دعوا می کنی عزیز من.

سعی  "تا ببینیم چه خاکی بر سرمان بریزیم.  ... بیا برویم توبیشتر از این فکر کنی

کردم به اعصابم مسلط باشم و فعال زیاد وحشت نکنم تا ببینم کیارش چه عکس 
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من فقط از حرف های  چیزی نبود، من و فربد کهبین العملی نشان می دهد. 

این که کار  ، بلند خندیدم.و برای مبارزه با خودم دمیاد گذشته ها افتا... فربد

وقتی به ناراحتی کیارش فکر می کردم، حالم از خودم بد می شد و  !زشتی نیست

اشک کیارش مطمئنا م که به قدری بدشانس بود .عذاب وجدان بیچاره ام می کرد

دوستم باشد را ه بهترین به فربد برای اینک دوباره امنهاد شپیفقط  و هایم را ندیده

اجازه با غصه خوردن کاری از پیش نمی بردم. بهتر است  در هر حال .شنیده است

کیارش قدم بعدی را بردارد، بعد من برای دفاع از خودم به هر دری می زنم.  بدهم

خوش تیپ و کت و شلوار پوش روی صندلیش  سیاوش ،با دخترها وارد شدیم

حبت می کرد. می خواستم به طرف او بروم نشسته بود و با فربد و دکتر روزبه ص

دستم را گرفت و گفت: پرستش می خواستم یک خبر خوب بدهم.  نکه شیری

. در حال حاضر دو ماهور به شانه اش زد و گفت: نه نگو "حوصله اش را داری؟ 

 حوصله ی یک عاشق دیگر را ندارد، عاشق را جلوی در به خاک سیاه نشانده و

فعال در مواجه با عشاق مثل شیر زخمی رفتار می کند. بی . فهمدبگذار خودش ب

 .کنجکاو شدم اما واقعا حوصله نداشتم که زیاد فکر کنم "جنبه ی عاشق ندیده... 
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چه شکلی  درضمن... ... من بی جنبه نیستم، باور کن.فقط خندیدم و گفتم: ماهور

حاال شیر  ،بود شده ام که مرا شبیه تمام حیوانات دنیا می بینی؟ خر بی شاخ کم

بدون آنکه آنها را جدی بگیرم،  او هم خندید و چیزی نگفت. " !زخمی هم شدم

 رفتم.  یاوشبه طرف س

در این لحظه هیچ خبر خوشی دلم را شاد نمی کرد مگر اینکه کیارش می آمد و 

کنار صندلی چرخدار سیاوش ایستادم و گفتم: . می زدعاشقانه برایم حرف های باز 

ند او سرش را به طرفم چرخا "اده هستی؟ جان خوبی؟ برای سفر آم سالم سیاوش

نمی دانی که چقدر  آمدی. روزمان کردی که ام و گفت: پرستش خیلی خوشحال

ی که این چند وقت برای تدلم می خواست امشب بیایی و از تو بابت تمام زحما

 من و شیرین کشیدی تشکر کنم. 

ستش پر از لطف است، او هرجا که باشد فربد به جای من گفت: تمام وجود پر "

نگاه متعجب سیاوش  "د. نهمه چیز زیبا می شود و همه به آرزوهایشان می رس

بین من و فربد سرگردان بود. اما من با بداخالقی و بی حوصلگی بدون آنکه بخواهم 

م سیاوش جان، امیدوارم از این سفر حبت کنم گفتم: من که کاری نکردبا فربد ص
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سیاوش سرش  "وبی بدست بیاوری و با یک دنیا شادی برگردی عزیزم. نتایج خ

را به طرف در چرخاند و گفت: پس کیارش کجاست؟ او نیامده است؟ خیلی دلم 

 می خواهد او را ببینم. 

نیست... بیاید، یعنی آمده اما اینجا که و زیرلب گفتم: امیدوارم  ناراحت شدمباز  "

سیاوش به دنبال  "حتما برای دیدن تو می آید.  اما به طبقه ی باال رفته است.

گفت: شیرین جان دوست آقا کیارش را دعوت نکرده ای؟  و شیرین می گشت

شیرین دقیقا شبیه به  "ژاسمین خانم را می گویم. او را که فراموش نکرده ای؟ 

همسری نگران خودش را به سیاوش رساند و گفت: البته که دعوت کرده ام. اول 

 و را دعوت کردم عزیزم. از همه ا

سیاوش  از همه ژاسمین را دعوت کرده بود، ناراحت شدم. از اینکه شیرین اول "

گفت: پس و سرش را باال آورد تا شیرین را که پشت سر او ایستاده بود را نگاه کند 

گفت: می آیند کت سیاوش را مرتب کرد و شیرین  "چرا او و کیارش نیامده اند؟ 

سیاوش گفت: کیارش که دوست  "ی از دوستانمان نیامده اند. عزیزم، هنوز خیل

. باید اولین نفر می آمد. می خواهی بروی باال و صاحب خانه استمان نیست، او 
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شیرین معذب به من نگاه کرد و آهسته گفت: سیاوش  "نها را دعوت کنی؟ آدوباره 

به اینهمه دعوت ندارد، حتما  یاو که احتیاج، اینجا خانه ی کیارش است ...جانم

 تو نگران نباش عزیزدلم.  کرد، خودم به دنبالش می روم.می آید عزیزم. اما اگر دیر 

نجات بدهد. رفتم و من هم امیدوار بودم که کیارش بیاید و مرا از این عذاب  "

شیرین و فربد م گیر افتادم. و توی افکاربه بقیه نگاه می کردم گوشه ای نشستم. 

خیلی خوش تیپ شده بودند.  زیبا و یاوش صحبت می کردند. همه امشببا س

شیرین پیراهن نقره وقت بود که دوستانم را تا این حد مرتب و شیک ندیده بودم. 

ای رنگ بلند پوشیده بود وموهایش را باالی سرش جمع کرده بود. اگر حال 

نها بگیریم. فربد سیاوش خوب بود می توانستیم این جشن را برای سالگرد ازدواج آ

پیراهن آستین بلند و طبق عادت همیشگی اش سفید رنگ با شلوار جین آبی کم 

رنگ پوشیده بود و آستین هایش را باال داده بود. ماهور پیراهن کوتاه صورتی 

که ز گذاشته بود، خیلی بیشتر از اوقاتی پوشیده بود و موهای بلندش را دورش با

 ، خوشحال به نظر می آمد.کت و شلوار پوش و جذابر دکتر با بهزاد بود، در کنا

، فاصله شان با هم طبق معمول با دکتر اُ مشغول حرف های درگوشی شده بود
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اگر ماهور و دکتر روزبه عاشق هم شده باشند، چه کسی می . کمتر از نیم قدم بود

 خواهد بهزاد را با خبر کند؟ یعنی چه کسی جرات انجام چنین کاری را دارد؟

را بهزاد مانع خوشبختی ماهور می شود تنم  ی فکر کردن به این موضوع کهحت

 د. سعی کردم از فکر به بهزاد و دیوانگی هایش دست بردارم.انلرز

خدا را شکر می  را کنارم داشتم، از اینکه حداقل همین تعداد از دوستانم هرلحظه 

بودن با دوستانم خیلی خوشحالم نمی کرد. دلم می کردم. هرچند که تازگی ها 

 .ین دوستانم بودای کاش کیارش هم یکی از همخواست فقط کنار کیارش باشم، 

و در  آمدکنارم ماهور از دکتر جدا شد،  ای کاش اینقدر حساس و زودرنج نبود.

 سکوت نگاهم کرد. ناخودآگاه از او پرسیدم: تو از دکتر روزبه خوشت می آید؟ 

 جوابم را نداد. من ادامه دادم و گفتم: بیشتر از بهزاد دوستش داری؟  "

خرفاتی چنین سوالی پرسیدم. خیلی فکرم درگیر بود و چنین مزچرا نمی دانم  "

مدند. ماهور گفت: من خیلی منتظر بهزاد ماندم. اما او بدون فکر از دهانم در می آ

ز دنیای تاریکی که بهزاد برایم ساخته مرا اناخودآگاه  ، اونیامد، وقتی دکتر را دیدم

 "گ کرد. و تمام سالهایی را که با بهزاد گذرانده بودم را برایم کم رن بود نجات داد
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او هم به  " !به چشمان درشت و مشکی او زُل زدم و گفتم: پس دوستش داری

دارم مسخره ام نمی کنی؟ با خودت  شمن خیره ماند و گفت: اگر بگویم دوست

ش را گرفتم و او را کنار دست "کنی که من آدم خیانت کاری هستم؟ فکر نمی 

که گفتم: نه... تو  خودم نشاندم. موهای ابریشمی و پریشانش را نوازش کردم و

خیانت نکرده ای. بهزاد از زندگیت رفت بعد تو دکتر را به قلبت راه دادی. با دکتر 

 در چه مرحله ای هستی؟

خواستم از همه چیز رابطه ماهور و دکتر سر در بیاورم. این اولین بار بود که می  " 

، خیلی کند با او التماس ازدواج برایدر مورد اینکه ماهور باید  از حرف های بهزاد

به خودم اجازه نداده بودم که از ماهور چیزی بپرسم. اصال تا امروز  .ممی ترسید

خوشمان آمده هم از بی نهایت گونه های ماهور گُل انداخت و گفت: فعال فقط 

از بودن در کنار هم لذت می بریم. نیما اصال مثل بهزاد سخت گیر و عصبی  و است

. به قدری با من خوب رفتار می کند خیلی مودب و با شخصیت استنیست. نیما 

. نمی ، شکر می کنمکه او را سر راهم قرار داده است به خاطر این را خدا دائمکه 

من الیق یم را با بهزاد حرام کنم. پرستش باور کن که شتم زندگدانم چرا اصرار دا
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خیلی آشنا شده ام  نیمابا از اینکه  منم. هستیک زندگی فوق العاده بهتر 

 خوشحالم.

من نمی توانستم به اندازه ی او از شروع این رابطه ی جدید خوشحال باشم.  " 

فظ ظاهر کنم چون سال ها ماهور و بهزاد را یک نفر می دیدم. اما سعی کردم ح

گفته ای نیما  به ...ماهور . امازیبای من بی نهایت برایت خوشحالم عزیزو گفتم: 

ماهور خیلی مطمئن سری به عالمت مثبت تکان  "ی؟ بودنامزد  قبال با بهزاد که

با  ماجرای ده سال زندگیمبرایش  ،داد و گفت: همان روزی که گفت دوستم دارد

: دکتر چه گفت؟ ناراحت نشد؟ پرسیدمسکوت کرد و من  "تعریف کردم. را بهزاد 

گفت که می ... او ماهور با نگاهی پر محبت به دکتر اُ عزیز نگاه کرد و گفت: نه "

می توی باغچه خواهد کنارم بماند. گفت که گذشته فقط به درد خاک کردن 

 خورد. 

لی نمی پرسد؟ نمی گوید خیالم راحت شد و گفتم: مادرت در مورد بهزاد سوا "

ماهور غمگین نمی شد، خندید و گفت: مادرم از  "این نامزد گریز پایت کجاست؟ 

 زده ذوق نیما تا دم در خانه می روم، اوبهزاد خوشش نمی آمد، از وقتی که با 
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را برای صرف چای به داخل دعوت  بیرون می آید و با یک دنیا محبت و عالقه نیما

 ،هر بار شرمنده می شود ،خجالتی و کم حرف است خیلین هم چو . نیمامی کند

 اما دعوت های مادرم را رد نمی کند.

چشمانم ناخودآگاه  .م را آرام می کرد. صدای زنگ در خانه آمدخنده هایش قلب " 

م که دوستان متوجه شداما بعد  پشت در باشد. کیارش را بستم و آرزو کردم که

با وفای سیاوش به دیدارش آمده اند. دکتر روزبه هم به ما پیوست و  وقدیمی 

باز به یاد بیچارگی  "گفت: پس چرا کیارش نمیآید؟ ژاسمین هم پیدایش نیست. 

چطور با م به پیشانی دکتر نشست و گفتم: شما تاینبار پیکان سواال ،هایم افتادم

د مراقب بوطبق معمول نشست.  دکتر کنار ماهور "؟ دکترآشنا شده ای ژاسمین 

یکبار با  قبال ژاسمینگفت: و پایین نیافتد عینکش از روی بینی صاف و کوچکش 

 یک مهمانی دوستانه آشنا شدیم. درکیارش به ایران آمده بود و با هم 

 گفتهاسمین را نسبت به ایران عوض کرد، نظر ژ که ین سفراز اکیارش برایم  " 

هسته کنار گوشم گفت: غصه نخور عزیزم، آماهور دستی به شانه ام کشید و  .بود

 تازگی هاامروز چرا دعوایتان شد؟ تو که پرستش کیارش خیلی دوستت دارد. 
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ای  دوباره یک دنیا حسرت به دلم نشست. "از رابطه تان تعریف می کردی. خیلی 

دهانم بی موقع باز  . خیلی دلتنگ کیارش بودم و گفتم:الل می شدمکاش امروز 

شد و به او گفتم که بیماری وسواس اجباری دارد. او هم خیلی ناراحت شد. باور 

کن من اصال نمی خواستم به او بی احترامی کنم و یا به او بفهمانم که نمی خواهم 

ماهور آرام  "کنارش بمانم. من فقط در صحبت کردن زیاده روی کردم، همین. 

به فریادت خدا  و گفت: او خیلی حساس است پرستش، دشانه هایم را ماساژ دا

سرم ناخوداگاه پایین افتاد و گفتم:  "ت باشی. باید مراقب حرف زدنخیلی  !برسد

جلوی در آسانسور ایستاده بود و من و فربد را تماشا می  ماهور وقتی گفتی که او

مطمئنم ت. مطمئنم که عاقبت خوبی در انتظارم نیس ، تمام تنم از ترس یخ زد،کرد

چسباند و گفت: او آرام سرش را به سرم  "که عشق و عالقه مان را خراب می کند. 

می کنم خوب فکرهایت را خواهش  ...پرستش امادرست می شود.  ناراحت نباش

نمی توانی هم او را دوست داشته باشی و هم  توخیلی زودرنج است،  بکن. کیارش

با فربد مثل سابق دوست بمانی. نمی توانی با کیارش ازدواج کنی و تا آخر عمر 

فکر کنی که عشق فرهاد کوه کن را از دست داده ای. اگر می خواهی با کیارش 
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 با این حرف های ماهور بیشتر دلم گرفت " بمانی باید قید دوستی با فربد را بزنی.

و گفتم: ماهور تو که مرا بهتر از خودم می شناسی. می دانی که من تمام شما را 

نمی توانم فکر کنم چون من عاشق کیارش هستم اما به یک اندازه دوست دارم. 

و گفت:  گونه ام را بوسیدماهور  "پس نباید دوستم باشد.  به من عالقه دارد،فربد 

دوست  عزیزمان فربد و یا حتی سهراب اما کیارش قبول نمی کند که تو بازهم با

چشمانت بمانی. تو هم باید بفهمی که فربد و سهراب مثل من و شیرین نیستند. 

به تو را باز کن و بفهم که سهراب و فربد پسرهای گروه مان هستند و از بخت بد 

و اینهمه حرف  احساس دارند پرستش. همین فربد با آن هدیه ای که برایت آورده

با  را به راحتی می تواند زندگیت ،انه ای که در گوش تو زمزمه می کندهای عاشق

و اگر می  . خواهش می کنم تصمیم آخر را همین اول بگیرخراب کند کیارش

 . خواهی کیارش را انتخاب کنی، فربد و سهراب را برای همیشه فراموش کن

چشمانم را بستم، تکیه ام را بیشتر به ماهور دادم و گفتم: در حال حاضر فقط  "

 حتما در مورد دوستی ام با فربداگر اینبار برگردد می خواهم با کیارش باشم. 

تصور کنم که سهراب را تا نمی توانم  .اما در مورد سهراب.. بیشتر فکر می کنم
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فعال که سهراب وازشم می کرد و گفت: ماهور خیلی مالیم ن " بینم.آخر عمرم نمی 

در مورد  نمی کند، پس غصه ی آینده را نخور!خودش هم تالشی برای دیدن ما 

جایی نرفته است. همین طبقه ی کیارش هم نگران نباش، او بر می گردد چون 

حس می کردم در میان  "می توانی بروی و او را برگردانی.  ،باالست. اگر اراده کنی

تک و تنها مانده ام. سرم هر لحظه پایین تر می افتاد و گفتم: من این جمعیت، 

خیلی از او وحشت دارم ماهور. هروقت که اینقدر عصبانی می شود حتما بالیی 

. می ترسم به دنبالش بروم و راهی برای بازگشت باقی سر عشق مان می آورد

با دنیایی امید و اینبار مادر و پدر سیاوش زدند. را بازهم زنگ در خانه  " نگذارد.

. فربد هم آمد و کنار من نشست، هرقدر که پر از بغض از راه رسیدند یهایلبخند

ده ای نداشت. امیدوارم کیارش در فای ،سعی می کردم فاصله ام را از او بیشتر کنم

ت و مصیبت های من بیشتر نشوند. همگی به صحنه ناراح از راه نرسدهمین لحظه 

فربد  جو خیلی غمگین بود. ه بودیم،کننده ی گریه های مادر سیاوش چشم دوخت

 دست بگیریم. اصرار می کرد که در سازهایمان رابلند شویم و مجبورمان کرد که 

رفتارهای موسیقی زیباتر و به یاد ماندنی تر کنیم. صدای این لحظات زیبا را با 
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دوباره همان فربد مهربان و خندان گروه فربد مثل قبل زیبا و جذاب شده بودند. او 

و  سرکارصبح بیدار می شدیم و روز به عشق او هر  ی ما شده بود که همه

 مان می رفتیم. زندگی

من بیشتر از همه دلم می خواست امشب با این حال و هوای مهمانی که بین غم 

 و کوک کند گیتارش را فربدو شادی گیر افتاده بود، ویولن بنوازم. قبل از اینکه 

وی کیفش در ش را چک کند و شیرین سنتورش را از تماهور هم صدای کاخون

را مثل چوب جادو توی هوا تکان  ، آرشه ی فرهاد تراشمبیاورد، من بلند شدم

دیوانه ی  منرا نواختم.  خوابهای طالیی استاد جواد معروفیآهنگ  دادم و

نبود چاره ای جز نواختن آن با  این آهنگ با صدای پیانو بودم اما حاال که پیانو

را با  گنهخودش را رساند و آ ن. فربد هم بدون وقت تلف کردداشتمویولن ن

 او به پایان رساندیم. گیتار همراهی صدای

موسیقی درمانم شد و همه چیز را فراموش کردم. خصوصا حاال که بعد از  هم باز 

نمی  و غصه ای هیچ غم ،کنار دوستان عزیزم آهنگ بنوازممی توانستم مدت ها 

 سبزبه جز غم از دست دادن چشمان خاکستری  ... البتهتوانست مرا اسیر کند
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مبارزه با حریف هم موسیقی  تنها غمی بود کهغم دوری از چشمان او،  .کیارش..

 نمی شد. جمعیت دوستان و اقوام شیرین و سیاوش زیاد می شدند و ما بیشترآن 

دیم. شیرین زود به زود ما را ترک کر یقی غرق میدر میان صدای موس خودمان را

اما من و فربد و ماهور  .می رفت انشمد گویی به مهمانآمی کرد و برای خوش 

: حیف که فربد در میان یکی از آهنگ ها گفت بدون خستگی فقط می نواختیم.

من چشمانم را بستم و گفتم:  "بهزاد نیست تا بتوانیم آهنگ های جدید بنوازیم. 

 ،گذاردمی آهنگی که بهزاد بنویسد را نمی نوازم. آدمی که به عشق احترام ن من

 هنرمند نیست فربد جان.

می توانیم  هم ما شکیبا جان،بی خیال گفت: گیتار فربد را گرفت و ماهور  " 

ال ث. مبوداعتماد به نفس مان را قورت داده تا به امروز بهزاد آهنگ بنویسیم. فقط 

من توانایی نظر بدهید که آیا می نوازم را گوش بدهید، بعد  این قطعه ای که من

 آهنگ نویسی دارم یا نه. 

 اما کاخون ساز مورد عالقه ی او شده بود.ماهور نواختن گیتار را هم بلد بود  "

مثل  ،داشت شلوغ و پر حرارتریتمی  ،کردبه نواختن گیتار فربد وقتی که شروع 
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د و شدنمی و پایین اینکه می خواست داستانی را روایت کند، ریتم ها با دقت باال 

. کارش فوق العاده در می آمدندگاهی اوقات به آرامی یک ملودی گرم و مالیم 

برای من یک داستان خاص را روایت می کرد، آهنگش مخصوصا اینکه  !بود

عشقی در مورد قانه بود. اما فت و خیز، داستانی که به نظرم عاشداستانی سراسر اُ

نبود، دائم گره ای به کار می افتاد و دنیا را در رنج و غم زندانی می  آرام و روان

ی کرد اما عمر شادی هم مکرد. بعد دوباره شادی می آمد و رنج ها را کم رنگ 

خیلی از  ، مهمان هاش زیبا بود که به محض تمام شدننبود. به قدری آهنگ زیاد

. اما ماهور مغرور نشد، سرش را پایین انداخت و گفت که هنوز ردندآن تعریف ک

 د.ندار و اصالح کار ش جا برایهای آهنگ

زندگی برای فراموش کردن خیلی از اتفاقات هم مثل من مشخص بود که ماهور  

بعد هم ما با سازهایمان همان آهنگ را با هم نواختیم و رد. ببه موسیقی پناه می 

بود تا خالقیت به خرج بدهد بین مان واقعا کار زیبایی شد، همین که هنوز ماهور 

 ،را عوض کندهایمان هنگ آروح  که با صدای بم و گیرایشو فربد را هم داشتیم 

 . ن امیدوار باشیمبه موسیقی مامی توانستیم یعنی هنوز 
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 کدام از ما فارغجو مهمانی نبودیم. هر  درو  میان ملودی ها غرق شده بودیمما در 

ثل اینکه امشب آخرین شبی م یمرا می نواخت ، طوری ساز هایماناز این جمع

نمی خواستم  آهنگ بنوازیم. کنار هماست که می توانیم ساز در دست بگیریم و 

هایم کمی آرام گرفته بازهم فکرم را معطوف گرفتاری هایم کنم. همین که درد

 بودند برایم جای شکر داشت. 

شیرین  ذوق زده یصدای که بودیم غرق نمی دانم چه مدت توی دنیای خودمان 

م یه اپیدا کردبرایت چه کسی را من و ماهور  ببین ...پرستشگفت:  و را شنیدیم

و به شیرین چشم  برداشتمبا تعجب دست از نواختن  ". ایم آورده به اینجا و امشب

، هرچند که اگر کنارهم نمی رفت باز نمی توانست درشت دوختم. او کنار رفت

. دلم می خواست تصویر مقابلم را با را پنهان کندمهیکل ترین مرد آشنای 

شادی شدت چون از  مفیکساتور تا آخر عمرم ثابت نگه دارم. ساز را زمین گذاشت

دست سهراب عزیز مرا . مچ رفم برداشت. شیرین یک قدم به طمدیوانه شده بود

می خواستم بدهم این جلوی در  گرفته بود گفت: پرستش ببین خبر خوبی که

باورم نمی شد که  "من و ماهور باالخره سهراب را برایت پیدا کردیم.  ...بود که
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حتی برای بردن وسایلش می بینم. او آخرین بار  دوباره سهراب رازنده مانده ام و 

مقابل  و اینجا ...اما حاال .ه بودوکالت نامه فرستاد با یک نفر را ،ی عمواز خانه 

در حالیکه این  ،ش را شانه کرده بودموهایحتی به خاطر ما  بود. ایستاده چشمانم

 نمی دانستم بخندم یا گریه کنم.  .ندبعید بود خیلی از او کارها

 جان من؟مهربان فقط جلو رفتم و گفتم: تو کجا بودی 

به جز لبخندش . کم رنگ به من خیره مانده بودبی جان و با لبخندی سهراب  " 

، صافش و بور نکرده بود. موهای چندانی تعییر ،که خیلی مهربان و دوستانه نبود

مژه ها و چشمان عسلی رنگش... او هنوز همان دوست قدیمی و با اعتماد به نفس 

گم شده های سرخ و گوشت آلودش  بینی کوچکش در میان گونههنوز  خودم بود.

می دهد،  ش را هماست و برای غذا جانخوش خوراک  بود، هنوز مشخص بود که

از من دور  بازهم که دهماجازه ب به اومی خواست ندلم  چون اصال الغر نشده بود.

 شود. 

به قدری ذوق زده بودم که ، که با ناراحتی از من جدا شده اصال برایم مهم نبود

باال و پایین می پریدم و گفتم: سهراب چرا ترشیده ی بیچاره ات را تنها گذاشتی؟ 
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من هستی،  عزیزی، تو هست . تو جان منیستسهراب بدون تو اصال حالم خوب ن

من تو را قبل از اینکه به دنیا بیایم می  فکر کنم... ین دوستم هستی، توترتو با وفا

همزاد من هستی. تو خود من هستی عزیزدلم. التماست می کنم که شناختم. تو 

 تنهایم نگذار. هرگز

سعی درخشیدند. مهربانش  عسلی اما چشمان زد، سرد و اجباری یاو لبخند " 

گفت: اگر می دانستم اینقدر دلتنگم شده ای که به  ومی کرد زیاد نگاهم نکند 

حتما زودتر  ،چنین حرف های زیبایی از دهانت می شنوم ،جای دعوا و داد و فریاد

 برمی گشتم سبحانی جان. 

باید در  ،نفرهنگ م درچون  .بدترین فرهنگ دنیا بزرگ شده ام در میان من "

با او را بایستم و فاصله ام  بی حرکت ،غریبهمرد به یک غلیان احساسات برابر 

م، در کلیشه ای احساس دلتنگی ام را بروز بده با کلمات بعد هم حفظ کنم.

حالیکه من دلم می خواست بهترین دوست و پشتیبان آشنایم را در آغوش بفشارم 

 تازه می فهمیدم که من او را ،. حاال که سهراب روبرویم ایستاده بودسکوت کنمو 

 م. او همانقدر برایم آشنا بود کهشتبه اندازه ی عمو جاویدم دوست دا واقعا
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را کنترل کردم و بدون آنکه  احساساتمبه سختی را خوب می شناختم.  جاویدعمو

ه این دوست بی وفای مرا از کجا پیدا کرد ...بردارم گفتم: شیرین، ماهور اوچشم از 

 ید؟ا

پیدا خودش را جایی پنهان کرده بود که  ماهور گفت: این آقای خوش تیپ، " 

یافتن . آدرس و شماره اش را از خانواده اش گرفتم. کردن او، اصال کار سختی نبود

بازهم دلگیر و سربه زیر سهراب  "به راحتی آب خوردن بود.  این فسیل زیر خاکی

اما تو اصال  ،پیدا کردمرا راحت مان رو به من گفت: ببین ماهور خنگ  خندید و

 دنبالم نگشتی. 

کنارمان ایستاد  اما فربد ،خواستم از خودم دفاع کنمهم من  ،ماهور اعتراض کرد "

 و گفت: من هم به راحتی سهراب را  پیدا کردم و بدهی ام را با او تسویه کردم.

پنهان م انتوی دست با شرمندگیصورتم را  " !استنمی دانستم سهراب گم شده 

سهراب  "و گفتم: پس یعنی فقط من بودم که نمی توانستم پیدایت کنم؟  کردم

. پرستشگشتی. من خیلی وقت است که دوستت نیستم می دنبالم نتو گفت: چون 

پرستش فعال ناراحت نباش سهراب جان، فربد خندید و گفت:  "درست می گویم؟ 
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به جز ماهور و شیرین دوست دیگری ندارد، می ترسد سراغی از ما بگیرد و 

ای بابا... سهراب سری با تاسف برایم تکان داد و گفت:  ". ازدواجش به هم بریزد

لطفا از بی شوهر ماندن نترس، چون . سبحانی جانم و که اینقدر ترشیده نبودیت

یادت رفته که قرار است بعد از چهل سالگی نهایتا تا چهل سالگی مجرد می مانی، 

 ؟ با هم ازدواج کنیم

قول و هنوز و گفتم: زدم ای شاد قهقهه . ، غم نداشتموقتی سهراب را داشتم "

سهراب خیلی کم می خندید و مثل سابق سرحال و شاداب  "قرارمان پابرجاست؟ 

تولد چهل سالگی اگر مجرد بودی بدون سر و  ... هنوز پابرجاست.نبود و گفت: بله

فربد پوزخندی  "صدا و دعوت از این دوستان سرخوشمان، با هم ازدواج می کنیم. 

دو ماه  زد و گفت: برنامه ریزی الکی نکن سهراب جان. این خانم محترم تا یکی

دیگر شوهر می کند. تا چهل سالگی حتی اسم ما را هم فراموش می کند رفیق. 

خواستم باز هم از خودم دفاع کنم اما شیرین به جای من و با شماتت رو به  "

هردو نفرشان گفت: شما دو نفر که حق تان است فراموش شوید آدم های به درد 

با آمدن  "دوست مرا اذیت نکنید.  نخور. اینهمه سال چه کار می کردید؟ حاال هم
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نشانه به سرم را سهراب هرقدر فکر می کردم دلیلی برای ناراحتی پیدا نمی کردم. 

ی تعظیم جلوی شیرین خم کردم و گفتم: مقام بهترین دوست از این دو نفر 

نونم که این دو نفر را ساکت گرفته شد و به شما اعطا گردید بانو شیرین. مم

رویای پیری مان در مورد داشتن ویالیی قایان گرامی من هنوز آدر ضمن . کردی

را دارم، حتی اگر ازدواج کنم و از شما دور بمانم باز خوش آب و هوا مشترک و 

ی سالمندان جمع تان می کنم و با و از خانه آیم سراغتان میوقتی پیر شدیم به 

 ،نیستید اما تا آخر عمرخودم به ویالی زیبایم می برم. هرچند که بهترین دوستانم 

 .در امان نخواهید بود از شر من

ت بمثل گذشته شاد و با محزد، چشمانش  بی فروغی و سهراب لبخند مهربان " 

جدید پیش ما برگشته  ینبودند. خیلی عجیب و غریب شده بود. مثل اینکه سهراب

محض وقتی نگاهش نمی کردم سنگینی نگاه خیره ی او را حس می کردم، به  بود.

من می  ازنگاهش را  سرش را پایین می انداخت و یا ،اینکه نگاهش می کردم

نمی دانم چه بالیی سرش آمده بود اما مثل همیشه نبود و این موضوع  .گرفت

چهل سالگی خانم دزد پیرمردها اگر گفت: بی شوخی و کامال جدی اذیتم می کرد. 
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آیم، چه برسد به ویالی من حتی با تو به بهشت هم نمی ،با من ازدواج نکنی

مشترک مان. بگذار من توی همان خانه ی سالمندان بی کیفیت خودم بمانم و 

نگفتی که بعد از گرفتن مقام  حاالبپوسم، هیچ کاری برای نجات من انجام نده... 

 "ترشیده بانو؟  بهترین دوست از من، چه مقام تازه ای به من اعطا فرموده ای

همین چند لحظه ی قبل که مقام الزم نداری، م: تو قهقهه ای شاد زدم و گفت

فربد با تعجب  ". تی. تو همزاد من هستی سهراب عابدیگفتم... تو جان من هس

 "به من نگاه کرد و گفت: قبول نیست. یعنی مقام سهراب از من باالتر است؟ 

ترجیح دادم که جواب فربد را ندهم. چون می ترسیدم بگویم که سهراب را بیشتر 

از تمام بچه ها دوست دارم و بعد همه را یک جا از دست بدهم. چشمانم با دنیایی 

بود و من  یراحتکار از اینکه پیدا کردن او بودند و تحسین به سهراب دوخته شده 

یکبار  کردم کهمی حسرت می خوردم. خدا را هزار مرتبه شکر متوجه نشده بودم 

 گفتم: به او م ودیگر سهراب را می دید

هرروز با شماره ات تماس می گرفتم و وقتی می شنیدم خاموش  باور کن که 

کمی  باالخره سهراب "پیدایت کنم.  می کردم حتما نمی خواهی من ، خیالاست
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تو پیدایم کنی.  پنهان شده بودم تاو گفت: ایرادی ندارد، در هر حال من  خندید

توی خانه ی فکر کنم نباید چنین توقعی از تو داشته باشم. تو حتی وقتی که اما 

شده  برسد به حاال که از هم دورنمی دیدی، چه درست مرا  هم بودم عمو جاوید

نمی دانستم به خنده اش ایمان داشته باشم یا به صدای پر از کدورت و  "ایم. 

 ،گفت: پرستش بی وفا نیست سهراب فربد به جای منناراحتی او اهمیت بدهم. 

 کرده ام.  را درگیر گرفتاری های مصیبت بار فقط من او

نم خواستم از خودم و مصیبت دوست داشتنی زندگیم دفاع کمی نمی دانم چرا  "

واقعا فکر نمی کردم پیدا گرفتار هیچ مصیبتی نشده ام فربد. من و گفتم: اما من 

 را با یک غریبه او حتی برای بردن وسایلش،ینقدر آسان باشد. ا سهراب کردن

 دلش می خواهداو با این اوضاع چطور می توانستم فکر کنم که  نامه فرستاد.وکالت

 کنم؟ یدایشمن پ

و گفت:  اما خنده اش به قدری ناراحت بود که دلم گرفت بازهم خندید سهراب " 

می توانستی یکبار شانست را امتحان کنی. من شماره ی خانه ی پدر و مادرم را 

کنار تلفن خانه  و یک نفرت روزها منتظر تماس و همگی تان داده بودمبه بارها 
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 خانواده ام به تهران برگشتم بهدوباره بعد هم که  اما خبری از تو نشد. ،نشستم

حتما آدرس و شماره ام را  و پررو، سپردم که به محض تماس یک خانم بی وفا

اهی شماره ام را به ماهور بدهند. که آنها هم اشتب به او یسوال و جوابهیچ دون ب

خیلی سریع شماره ی جدید مرا  ،تماس به خانه ی پدرماولین دادند، فربد هم با 

 بودم. ... منتظرتجز تو که دا کردندبدست آورد. در واقع همه مرا پی

پرستش خودت که خوب می : و ادامه داد دستی به صورتش کشید، کالفه شد " 

موضوع جالب اینجاست که دانی من برای آشتی با هیچکس پیش قدم نمی شوم. 

از تو بی وفایی دیده ام و هم خودم برای آشتی قدم جلو گذاشته ام، برای  من هم

دلم نمی خواهد بیشتر از این چیزی را  همین خیلی از دستت ناراحت هستم و

 معرفتی از طرف تو دیوانه ام کند.ترسم تحمل اینهمه بی  ، چون میدهیتوضیح ب

با هم ساز بزنیم.  شینم وکنارتان بن می خواهمخیلی راحت مرا کنار زد و گفت:  "

خواستم حرف دیگری  "م بچه ها... هستتان هایخیلی دلتنگ شنیدن صدای ساز

به شیرین گفت: تو هم بیا شیرین، بزنم اما سهراب در میان خنده با اخمی غلیظ رو 

که بهزاد ساخته بود و تولد پرستش  بزنیم هم همان آهنگی را با دلم می خواهد
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اما آن آهنگ روح دوستی مان شده  ،که صاحب اثر نیست. هرچند یمنواختا آنر

 بهزاد را بنوازم. گآهن زیر لب گفتم: اما من دوست ندارم "است. 

گفت: فکر کنم برای تلخ کردن کام من آمده بود چون با جدیت سهراب امشب  " 

بهتر است حاال که بهزاد را نداریم بی معرفت نباشیم و حداقل با یک آهنگ او را 

یاد بیاوریم. این تنها کاری است که می توانیم در حق ده سال دوستی مان به 

چون  ،انجام بدهیم. هرچند که خیال نکنم رفاقت مان برای تو مهم باشد پرستش

خودت دوستی مان را به این جا کشاندی و هرکدام از ما را به یک سمت تبعید تو 

علت جدایی مان  . منخیلی از حرفش ناراحت شدم و قلبم شکست "کردی. 

نبودم، سهراب خودش خواسته بود که در سکوت مرا دوست داشته باشد. بهزاد 

کنارمان بماند. با تعجب به ماهور و فربد نگاه که هم خودش دلش نمی خواست 

از توی کاور در را  هنگ درامتا رفت  کردم. شیرین به شانه ام زد و وقتی سهراب

نده، ناراحت است. شکست  اهمیترف هایش بیاورد آهسته کنار گوشم گفت: به ح

فربد هم با محبت مرا به  "حرف هایش را جدی نگیر.  ،خورده سنگینی عشقی

 .طرف ویولنم راهنمایی کرد و زیر لب گفت: همه چیز درست می شود عزیزم
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حتی باورم  باشد.هنوز از من ناراحت  سهراب باورم نمی شد که "ناراحت نباش. 

از وقتی من  بگیرم. ا او تماستا ب نشسته انتظارمتمام این مدت به  نمی شد که

از اینهمه بی  فکر نکرده بودم. که درگیر عشق شده بودم، اصال درست به سهراب

سرجایم ایستادم با دنیایی از فکر های ناراحت کننده شدم.  شرمندهمعرفتی خودم 

 و ویولنم را در دست گرفتم.

رگیر عشقی کرده بودم که حاال از ماندنش در طبقه ی تمام این مدت خودم را د 

اصال نگرانی به خودم راه نمی  ،در میان دستان شفا بخش دوست قدیمی اشو  باال

آدم ها گاهی اوقات توانستم عاشق باشم.  ینم ایراد از من بود که دادم. شاید واقعا

عاشقی ساخته نشده  واقعا برای توانایی انجام بعضی از کارها را ندارند، مثل من که

 بودم... 

به یاد حرف عمو افتادم که می گفت من و کیارش به درد هم نمی خوریم، چون 

هرکدام به یک پرستار دلسوز احتیاج داریم. من یک روز باالخره خسته می  ما

حاال  .وزش باز می گشتم و کیارش هم خیلی سریع به آغوش پرستار دلسدش

به محض از خیلی راحت می توانستم  حقیقت کالم عمو را درک می کردم. چون
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که مرد  نمگرم کنم و کامال فراموش کدوستانم م را با سر ،دست دادن کیارش

مشب واقعا دلم ا یک دست نوازشگر من نشسته است. مهربانی مثل کیارش منتظر

به طور کلی ن او باشم. به دنبال کیارش بروم و نگران از دست داد نمی خواست

نمی توانستم نگران از دست دادن کسی باشم و برای بازگرداندن کسی تالشی 

 را تغییر بدهم.  اخالقمانجام بدهم. من اینگونه بودم و نمی توانستم 

سیاوش را آورد روبروی ما گذاشت. خودش هم  چرخدار شیرین رفت و صندلی

نشست. نگاهم که به  پشت سنتورش نشست. سهراب آمد و با سازش روبروی من

 ،بود عجیب تزریق می شد. حالم قلبمبا هم به خوشی و عذاب وجدان او می افتاد، 

صحبت کنم، باید به  سهرابباید بیشتر با  .شده بوددرگیر بی نهایت ذهن و قلبم 

به محض اینکه  هستم. متعجبدوستم دارد،  اوویم که هنوز هم از اینکه او بگ

تولد پرستش  ب گفت: بچه ها همه شعری که فربد شبخواستیم شروع کنیم سهرا

فربد با  "همه با هم آنرا بخوانیم.  می خواهیم خواند را به یاد می آورید؟ فربد ما

نگاه کرد. اصال این سهراب تکان سر حرف سهراب را پذیرفت اما با تردید به من 

تازه وارد را نمی شناختم. نمی فهمیدم که امشب آمده تا کنار هم شاد باشیم یا 
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آهنگ با ویولن نوازی من شروع  ...بریزدخون به دل من غم و کینه، با دنیایی از 

می شد، ماهور عزیزم، مهربان ترین دوستم که بازهم محبت را در حقم تمام کرد 

خیلی آرام با کاخون مرا همراهی می کرد. شیرین  ،من برگرداند و سهراب را به

می عزیز تر از جانم که امشب می رفت تا سیاوش عزیزش را سالم برگرداند و 

سنتورش را نواخت تا آهنگ  د،نک مبارزه به خاطر سیاوش با تمام دنیا خواست

 بگیرد.جان 

بهزاد نبود  .خالی نشان می داد ،خیلی پررنگ مرا آهنگ جای خالی بهزاد بد ذات

تا از آهنگش تعریف کنم. تمام آهنگهای بهزاد فوق العاده بودند، امیدوارم هرجا 

بازهم این که هست خدا پشت و پناهش باشد و کمی از بدجنسی هایش کم شود. 

آهنگ با شروع شیرین قلبم را لرزاند... سهراب با صدای هنگ درام فضای شنیداری 

هم هنوز  کردم حسرویای زیبای جوانی خوب و خاطره انگیزمان برد. به  رانت ها 

توی مهمانی یکی از بچه های دانشگاه  ،در کنار هم شاد و بی دغدغهمثل گذشته 

 ردبه یکی از دوستان مان که مشکل مالی دا یم با پول اجرااهیم و می خوانشسته 

 کمک کنیم. 
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درگیر گرفتاری های آدم بزرگ ها نشده ان مخیال پردازی هایخنده ها و هنوز 

. بزرگترین مشکل ما این ن در لبخند دوستانمان معنی می شدعشق برای مابود. 

 ل کنیم تا باز مشروط نشود.یمتکبود که به هر جان کندنی طراحی های سهراب را 

تازه وارد که نامش ماهور  که اگر بهزاد این دختر بود از این نم بیشترین ترس

دوستی من و شیرین کم رنگ نشود. دلم نمی خواست  ،به گروهمان بیاورداست را 

بهترین دوست شیرین و یا سهراب و یا فربد باشد. دلم می  ،کسی به غیر از من

آشنا می دختر تازه یک با ما را هر روز  چون ،خواست سر از تن بهزاد جدا کنم

م بعد اجازه نمی دهاز این به . کرد و خودش سر یک هفته از آنها دل می برید

بهزاد با دوستانش توی عکس های دسته جمعی ما باشند، چون بعد از جدایی 

بهزاد ما مجبور می شدیم عکس هایمان را با قیچی طوری سر و سامان بدهیم که 

 ... دوست جدید بهزاد قیافه ی دوست قدیمی او را نبیند

صدای سازهای ما  خیلی دلتنگ روزهای گذشته بودم. صدای گیتار فربد که با

همگام شد، ضربان قلبم درست مثل روز تولدم تند شد... اینبار اصال دلم نمی 

و صدای  رسدرا بفاوج آهنگ  ملحظه شماری می کرد خواست آهنگ تمام شود.
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طول نکشید و اینبار درست توی اوج  زیادظارم تبدهد. ان روحفربد باز به آهنگ 

و خیلی مالیم  ندماهور و شیرین گوش هایم را پر کرد ، سهراب،صدای فربد ،آهنگ

ای بهترین رویای شب های مهتابی... اینقدر زیبایی همراه با آهنگ خواندند: 

که ... نه می توان تو را خواست... نه می توان تو را داشت... فقط باید برایت 

  دلتنگ بود... ای زیباترین رویای شب های مهتابی...

ماهور هم کامل برگشته  یی اشک به سیاوش چشم دوخته بود،اشیرین با دنی "

بود و رو به دکتر اُ می نواخت. نگاهم به فربد افتاد که باز به من خیره شده بود. 

ین آهنگ به من اروز تولدم هرقدر که بچه ها از او پرسیدند چرا موقع خواندن 

توی دلش چه می ه می دانستم ک نگاه می کرد، جواب درست نداده بود. اما حاال

فقط بهزاد بود که می خواست سکوت را بشکند و دست فربد را برایم رو . گذرد

با را بی خود تلف کرده بود تا وقت مان  کند که او هم به اجبار ادامه نداد. فربد

نوازی من باید  شده بودم... باز ویولنخیلی از هم دور  حیف که ،خودش کنار بیاید

خودآگاه نگاهم به سهراب افتاد که با چشمانی پر از بغض به من اوج می گرفت و نا

چطور توانسته  .... ای وای سهراب عزیزمنگاه می کرد و اینبار نگاهش را پنهان نکرد
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من که هر لحظه با او بودم. نمی دانم اگر  ؟بود از من پنهان کند که دوستم دارد

ی نشان می دادم اما حاال می فهمیدم که سهراب دوستم دارد چه عکس العمل قبال

اما من الیق او نبودم چون  قلبم برایش آتش می گرفت. او الیق بهترین ها بود

خودم بی قرار یک نفر دیگر شده بودم. او تنها آدمی بود که از این جمع با من 

نسبت داشت. او جانم بود، آشنایم بود. نگاه پر از بغض و کینه اش باعث شد که 

  ...مرا ببخش عزیزترینمم: بگویم و بی صدا نزبآهسته برایش لب 

لبخندی تلخ زد و سرش را پایین انداخت. همه ی ما عاشق بودیم اما این حق  "

ما نبود که هرکدام عاشق اشتباه ترین آدم این کره ی زمین شده باشیم. شیرین 

اه می خواست با تمام دنیا بجنگد تا عشقش را دوباره برگرداند. ماهور تا انتهای ر

عاشقی رفته بود و دست خالی برگشته بود. سهراب و فربد خیال می کردند عاشق 

آنها را  ناممکن ترین اتفاقات دنیا شایداما سالها سکوت کرده بودند تا  ،من هستند

گذاشته بودم و  ا. من هم که دقیقا دست روی سخت ترین آدم دنیبه من برساند

حوصله ی مبارزه و نگه  فقط حیف که ت،دلم هیچکس را نمی خواساو به غیر از 

 داشتن عشقم را نداشتم. 
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حس می کردم برای عاشقی فوق العاده پیر و خسته شده ام. توان و حوصله ای 

برایم نمانده بود. عشق به کیارش خیلی دردسر داشت. من مرد اینهمه سختی 

پیله  درآهنگ که تمام شد همه تشویق مان کردند اما ما هرکدام کشیدن نبودم. 

ای از افکار خودمان زندانی شده بودیم و حتی صدای تشویق ها هم دلمان را شاد 

ش ما را به خودمان آورد و گفت: ویاسنمی کرد. چند دقیقه ای گذشت تا صدای 

افتخار می  ،میان این جمع هنرمند رشد کردهمن واقعا به داشتن شیرین که در 

واقعا از تمام شما م. ه ابه حال شنید کنم. این آهنگ زیبا ترین آهنگی بود که تا

ایستم و پنج  مطمئن باشید وقتی که سالم برگردم حتما به افتخارتان می .ممنونم

مثل اینکه جمالت سیاوش سوپاپ اطمینان  "دقیقه ی کامل تشویق تان می کنم. 

اشک هایمان را در هم شکست و همه با غم سرهایمان را پایین انداختیم. همه 

اما جرات نداشتیم به او نگاه  کردیممی بغض برایش آرزوی سالمتی  زیر لب با

 از هر طرف به گوش می رسید.  هق هقجو سنگین شده بود و صدای . کنیم

هرگز  چند دقیقه ای گذشت تا صدای آشنای مردی که خیال می کردم امشب

وی ت ،و برای همیشه باید او را فراموش کنم پایش را به این مهمانی نمی گذارد
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مان را عزیز هایچرا شبی که باید مسافر ،ماهور، فربدگفت:  سکوت خانه پیچید و

 ...مقابل سیاوش نشسته اید؟ ناراحتاینقدر غمگین و  ،مبا هزاران امید راهی کنی

های تاینانیک تا آخرین لحظه به ه چرا مثل نوازند ،آقایان و خانم های نوازنده

شیرین سیاوش امید نمی دهید؟ من خیال می کردم شما اینجا جمع شده اید تا 

، نه اینکه تمام روحیه ی آنها را خراب سیاوش را شاداب و پر انرژی نگه داریدو 

خانه بر روی سرم آوار شد. کیارش آمده بود اما  ...وردم وسرم را باال آ " !کنید

م که امروز همه چیز شد ن به دور بازویش گره خورده بود. مطمئندست ژاسمی

 .به آخر خط رسیده استن ما بی

در میان دوستان  از ما چون هر کدام .بی دوام ترین عشق دنیا بودعشق زیبای ما،  

 گرفتار شده بودیم.  قدیمی وفای با

نباید  ،تا وقتی درگیر رابطه های ناتمام هستیم درست می گفت و جاویدبازهم عمو

عشقی جدید را به قلب مان راه بدهیم. پاهایم خیلی علنی سست شدند و مجبور 

بر تن داشت و نم. ژاسمین پیراهن نخی گلبهی بنشیها صندلی  ی ازشدم روی یک

خرمن موهای براق و مشکی اش اطرافش ریخته بودند. چشمان آبی رنگش فقط 
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خته شده بودند و من فقط به دست او روی بازوی کیارش نگاه می کردم. به من دو

عرق مرگ روی پیشانیم نشسته بود. نمی توانستم کیارش را به او بدهم، پس چرا 

کیارش بداخالق  چون وقتیزودتر به دنبال کیارش نرفتم و از او دلجویی نکردم؟ 

حرف ها همه بهانه های ین ... ااز اشتباهات من نمی گذشتمی شد به هیچ عنوان 

 ند، باید می رفتم و او را از میان دستان ژاسمین بیرون می کشیدم. الکی بود

با دوستانم صحبت می کرد اما اصال به من نگاه نمی کرد.  ،به کیارش چشم دوختم

که این خانم  :نداشتم. سهراب از فربد پرسید مثل اینکه من توی این جمع وجود

فربد نگاهی مردد به من انداخت و خیلی آهسته  " است؟ ، چه کسیآمده سرمدبا 

وان دوستش برای سرزدن به کیارش گفت که نامزد سابق کیارش است و حاال به عن

من دوخت اما چیزی  سهراب هم نگاهش را با تاسف به "ایران آمده است.  تا

 همه جلویبرویم پیش سهراب هم رفت، کیارشی که من به خاطر او نگفت. آ

خودش با نامزد سابقش سرگرم بود. ای کاش می توانستم بلند شوم  ه بودم،ایستاد

بار دیگر نام تمام دوستانم به غیر از مرا صدا زد و کیارش و از این جمع فرار کنم. 

و رو به فربد گفت: ت خواست که آهنگی شاد بنوازیم. بعد هم با لبخندی پر از اخم
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به آرزویت رسیده ای و در کنار کسی که ، که امشب دنیا به کامت است فربد

پس چرا آهنگ شاد نمی نوازی؟ می توانم دوستش داری به تمام دنیا می خندی، 

 گیتارت را قرض بگیرم؟ 

همه می د. بلکه به جان من بیچاره ز نه به جان فربد ،خشمش را ضربه یاولین  "

 .. . از سهراب گرفته تا کیارش.بریزندسر من  خواستند خشم شان را

با احترام کامل  گیتارش را به طرف او گرفت. کیارش بدون هیچ مخالفتی فربد

دست ژاسمین را از بازویش جدا کرد. مثل اینکه ژاسمین از جدا شدن دستش می 

جلو  چون نگاهش با نگرانی بین من و کیارش در رفت و آمد بود. کیارش ،ترسید

با  او ایم بلند شوم و از او فرار کنم.، نمی توانستم از جستادیاآمد و دقیقا کنار من 

گفت:  با صدایی واضح و بلند می کرد و سرش پایین بودبازی  گیتارسیم های 

طوری که فکر نکنم هرگز آدم هایی به عاشق هم بودند، خیلی مادر و پدر من 

و خوشحال  اینقدرراضی بودند.  ایتهبی ناز ازدواجشان عاشقی آنها ببینم. هر دو 

را گوش  شاه دومادبودند که تمام مدت توی ماشین یا توی خانه آهنگ شاکر 

، حتی آخرین آهنگی که موقع مرگشان هم گوش می دادند همین آهنگ دنددامی 
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. من هم فکر کنم امشب دلم می خواهد به مناسبت عشق زیبای شیرین و بود

ن آهنگ همی ،و سالم بر می گردند دنسیاوش که از پس تمام سختی ها بر می آی

ما را به شنیدن این آهنگ قدیمی  ،م. امیدوارم این موزیسین های حرفه ایشنورا ب

ترکم آهنگ فرانسوی  از باورم نمی شد که کیارش آهنگی به غیر " مهمان کنند.

 یتار فربد بنوازد. د چنین آهنگ شادی را با گخواهرا هم شنیده باشد و یا ب نکن

اینکه نگاهم نمی کرد اصال شدم. اضطراب  دچاراز اینکه کنارم ایستاده بود، 

سهراب اجازه گرفت و رفت از آشپزخانه به همراه نداشت. برایم خبرهای خوبی 

 ،یک سینی آورد که باعث خنده شد و رو به کیارش گفت: برای شاه دوماد نواختن

 باید پشت سینی بنوازم. 

هم خیلی خوب  خندید. همه با ، به سهرابکیارش هم در نهایت تعجب من "

برخورد می کردند. کیارش رو به فربد و ماهور و سهراب و بدون اینکه نگاهش را 

خب بچه حاال با شماره ی سه همه با هم آهنگ شاه  گفت: بیافتدبه سمت من 

فربد جان تو هم لطفا آهنگ را خالی  اوش خان می نوازیم.دوماد را به افتخار سی

د ناخودآگاه با ریتم شاماهور و سهراب  "دو... سه... نگذار و برایمان بخوان... یک... 
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خیلی حرفه ای نمی نواخت اما در  کیارش .گیتار نوازی کیارش به وجد آمدند

نواختن گیتار خیلی هم مبتدی و آماتور نبود. حتی به راحتی راه افتاد و به سمت 

ژاسمین رفت. چنان در کنار ژاسمین می خندید و گیتار می نواخت که من حتی 

با این آهنگ شاد هم دلگیر شدم و نمی توانستم بغضم را فرو بدهم. اما بعد از 

و خودش را از بند گیتار  یتار را در حال نواختن به سمت فربد گرفتچند دقیقه گ

. بعد با آزادی عمل بیشتری کنار ژاسمین ایستاد و برای اولین بار نگاهش رها کرد

 ...را به من دوخت

نگاهش شبیه به همان ببر زخمی که روزهای اول آشنایی مرا می ترساند شده  

به او بگویم که دلتنگش شده  یاد بزنم و در میان شلوغی فردلم می خواست  بود.

ام و می خواهم که با هم آشتی کنیم. اما مثل اینکه او می خواست با سردی و 

خیلی آرام بدون آنکه نگاهش را از من بگیرد دستش مرا نابود کند.  ،خشم نگاهش

. چشمانم را بستم تا با دیدن این حرکت کیارش دیوانه طرف ژاسمین گرفترا به 

و همین حاال با چند سیلی محکم به جنگ او نروم. وقتی چشمانم را باز نشوم 
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به من  کیارشخوشحال می خندیدند و با هم صحبت می کردند. کردم که آنها 

 .ه چیز بین ما تمام شده بودم که همنگاه نمی کرد. تردیدی نداشت

 طوری خراب می کرد که راهی برای بازگشت باقی نمی ماند؟ چرا همه چیز را  

نکنم. به سمت  توجهی به آنهانسبت به آنها بی تفاوت شدم و سعی کردم من هم 

با لبخندی که چشمانش را مثل یک خط منحنی شاد کرده بود برگشتم، او  فربد

 هم ترانه را می خواند و هم گیتار می نواخت.

نمی ور به سمت هم حمله مشب با قبال فرق کرده بود و ارابطه ی فربد و کیارش  

فکر کنم اعتراف فربد در مورد اینکه یکبار برای نجات کیارش با آقای شکیبا  .ندشد

امیدوارم همیشه در سکوت کامل بهتر کرده بود. را تماس گرفته بود، رابطه ی آنها 

برداشت و به  از عشق جذاب و زیبایش دستکیارش باالخره با هم خوب بمانند. 

رو به سیاوش شاد و خوشحال  که کنار سیاوش نشسته بود با او رفت.شیرین  سمت

پر انرژی باشد. کیارش شاد و باورم نمی شد که کیارش هم بتواند اینقدر خندیدند. 

در مهمانی حضور به وجد آورده بود. تمام آدم هایی که تمام مهمان ها را تقریبا 

... چه ند: چه قشنگه موی بافتشدخوانیک صدا همراه با موسیقی ما می  ،ندداشت



فالوده زغال اخته    فصل هفدهم                                                                                                                      

1480 
 
   

همه رنگه مثل طاووس... خوش به  ،چه خوشرنگه ،بلنده تازه عروس... چه قشنگه

ندیده بودم. حتی تا به حال این چهره و شخصیت کیارش را  "...  حالش شاه دوماد

مردانه و متکبر  کوتاه،برد و در حد یک حرکت گاهی اوقات دستانش را باال می 

و جوارح مهم تنش، به  مثل یکی از اعضارا فقط حیف که ژاسمین  .می رقصید

آرام را  یتجمعکم کم نمی شد . خودش چسبانده بود و از هم جدا نمی شدند

مثل اینکه ما حوصله ی جمع را با آهنگ های غمگین  .کرد و همه با هم شاد بودند

ر بودند تا با هم بخوانند: دست بزنید و شادی مان سر برده بودیم و همه منتظ

تا چند دقیقه ی قبل همه بغض که انگار نه انگار  "کنید و نیت به دومادی کنید... 

سعی می کردند کرده بودند، دوستان سیاوش دور او و شیرین را گرفته بودند و 

  .حال و هوای این دو نفر را عوض کنند.

 دفعه باز برای شیرین و سیاوش آرزو می کردم کهبا تمام آشوبی که توی دلم بود 

بعد واقعا توی عروسی شان آهنگ بنوازیم. این دو نفر خیلی بی گناه و عاشق  ی

تا در کنار هم با تمام بدی های دنیا بجنگند  دکمک شان کن خداامیدوارم ند، بود

هم  کنار به هم برسند وبدون دردسر و بی مصیبت امیدوارم و سربلند برگردند. 
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مهمانی به قدری شاد شده بود که ما نمی توانستیم آهنگ ند... وشبخوشبخت 

مهمانی با  می نواختیم.موزیک جدید  های شاد را کنترل کنیم و پشت سرهم

بودم و  عصبیبه شدت  و ژاسمین دیدن او ازآمدن کیارش گرم شده بود اما من 

چون کیارش خودش  ،نداشتم اتفاقات توی آسانسور در مورد توضیح دادن ی ازترس

تنها ژاسمین را  که وقتی پیدا می کردبیشتر از من گناه کار بود. اگر باالخره 

حت و بدون ترس به او توضیح می ااز من در مورد امشب بپرسد خیلی ر بگذارد و

فقط می بیچاره و فربد  از غم دوری او اشک می ریختمتوی آسانسور من  م کهده

و به راحتی مرا  این کیارش بود که خیانت را شروع کردوز امرخواست کمکم کند. 

تا در کنار ژاسمین وقت بگذراند و به آرامش برسد. کیارشی که من تنها گذاشت 

تصمیم می  یاکه ساعت ها به دنبالم می گشت  آدمیامشب می دیدم خیلی با آن 

 .تفاوت داشت د،تا دل مرا بدست بیاور بماند توی ماشین گرفت شب را

در مقابل شیرین و و ژاسمین باالخره عمر شادی هم به پایان رسید. کیارش  

صدای زمزمه های دوستان و  .ندو با آنها صحبت می کرد ندسیاوش ایستاده بود

اقوام سیاوش و شیرین که در مورد زیبایی کیارش و همسرش صحبت می کردند 
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زیبا و جذاب بودند که م می ریخت. آنها به قدری کنار هم ه اینجا هم حالم را به

ودآگاه توی هر جمعی تحسین همه را بر می انگیختند. چیزی نمانده بود که خنا

تند و اصال هم به آن از شدت حسادت فریاد بزنم که این دو نفر زن و شوهر نیس

 . زیبایی نیستند که بقیه فکر می کنند

 و حرص مرا از پا در آورده بود. خودخوری

و گفت: با خودت چه کرده ای پرستش؟ تو توی زندگی سهراب کنارم ایستاد  

سرمد هستی یا نه؟ او هم واقعا تو را دوست دارد؟ اگر تو را دوست دارد پس این 

به با بغض و در حالیکه چشمانم  " کنارش چه کار می کند؟ دختره ی مزخرف

به سهراب نگاه کردم و گفتم: خوشحالم که تو یک  ندی را نمی دیدجایهیچ عنوان 

طاقت  " زیبایی ژاسمین نمی زنی و او را مزخرف می بینی. نفر هیچ حرفی از

صدایش را شنیدم  را ببیند. سرم را پایین انداختم،نیاوردم که سهراب این حالم 

یم که گفت: با این غم به من نگاه نکن که به خاطر تو و غم چشم هایت تمام زندگ

. چشم رنگی خوشم نمی آیدسفید و من از خانم های  ...در ضمنخراب می شود. 
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من  ،اگر تو اراده کنی .من عاشق جوجه اردک های زشت و سیاه سوخته هستم

 ... سرمد را با خاک یکسان می کنم همین حاال زندگی

کاری نکن. من خودم مقصر این خواهش می کنم به خاطر من سریع گفتم:  "

از انتخابم  ...سرم بیاوردکه تم. کیارش انتخاب خودم است و هر بالیی هم حالم هس

 پشیمان نمی شوم.

اتفاقی بین تو و  بگو که چه ه من همسهراب آهسته کنار گوشم گفت: پس ب " 

صحبت می ن بار از او به عنوان یک مرد عالی و عاشق پیشه . آخریسرمد افتاده..

شده  با اینهمه بغض... چهار یک نفر دیگر است و تو اما حاال سرمد در کن ،کردی

 پرستش؟ 

گفتم: چیزی نپرس و سعی می کردم آرام باشم . به سختی سرم را باال آوردم "

بگذار از اینکه بازهم کنارم هستی خوشحال باشم. به درد ها و فقط سهراب. 

به طرفم سهراب هم ناراحت شده بود. آرام بازویش را  "اشتباهات من فکر نکن. 

تو هم این  ،دراز کرد و گفت: حاال که او کنار یک نفر دیگر شاد و خوشحال است

هم می قیافه را به خودت نگیر. بیا با هم برویم و به سرمد نشان بدهیم که تو 
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انتخابت را عوض کنی. باید بفهمد که تو تنها نیستی و اگر بخواهد جفتک توانی 

 نی. پرانی کند خیلی راحت فراموشش می ک

ناخودآگاه دستم را باال بردم و بازوی سهراب را گرفتم. نمی خواستم چیزی را  "

این  نبودم احساس خوبی داشتم. واقعا در اما از اینکه تنها ،به کیارش ثابت کنم

ثابت کنم که تنها لحظات به یک تکیه گاه احتیاج داشتم تا حداقل به خودم 

بال او حرکت کردم. سهراب شانه به شانه نیستم. سهراب به راه افتاد و من به دن

گفت: بچه ها من امشب هر لحظه از رو به شیرین و سیاوش  کیارش ایستاد وی 

 خدا خواستم تا برایتان بهترین ها را رقم بزند. 

به من و بعد به دستم روی بازوی سهراب  کیارش سرش را کمی خم کرد، اول "

نگاه کرد. نگاهش به قدری خشن بود که با خودم گفتم اگر فقط یک پُل برای 

را هم خراب کرد.  این حرکت من همان یک پل ،بازگشت ما به هم باقی مانده بود

شیرین با محبت گفت: خیره به چشمان پر از خشم و آتش کیارش مانده بودم. 

جان. از اینکه امشب پیش ما بودی و برای مان آرزوهای قشنگ ممنونم سهراب 

از سهراب تشکر کرد و بعد رو به  سیاوش هم "کردی واقعا ممنون هستم عزیزم. 
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پدرم می خواهد خانه اش را بفروشد و هرچه زودتر  جان کیارشگفت: کیارش 

و می دانم هر کاری کنیم محبت های ترا جبران می کنیم. البته هایت محبت 

 د... ستنجبران نیقابل 

سیاوش و گفت:  را کش دار از من جدا کرد نگاه خشن و عصبی اشکیارش  "

. من مخیلی ناراحت می شو ، چوندهدنچنین کاری انجام  کهبه پدرت بگو لطفا 

می و تو با هم دوست هستیم. از کجا می دانی که یک روز من به تو احتیاج پیدا ن

فعال تو اصال به مادیات فکر نکن، تمام تمرکزت را روی بهبود بگذار. با پدرت  کنم؟

یکبار دیگر هم هم خودم صحبت می کنم که دست از سر خانه و زندگیش بردارد. 

هر خرجی که برایتان توی آلمان می کنم به پول آلمان است و برای من گفته ام، 

م می دهم و در آمد خوبی دارم. تبلیغات انجا هم آلمان در من .من سنگین نیست

 خیالت راحت باشد.

چیزی بگوید اما اخم و جدیت کیارش مانعش شد. در  سیاوش خواست باز " 

نتیجه فقط با یک دنیا لبخند گفت: تو بهترین رفیق و دوستم شده ای کیارش... 

کیارش سری به  ". ، خیلی خوشبخت باشیامیدوارم دفعه ی بعد که تو را دیدم
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من ماد باش. ااحترام خم کرد و بعد رو به شیرین گفت: مراقب این شاه د نشانه ی

فکر نکنم بتوانم تا فرودگاه برای بدرقه بیایم. شماره ی دوست آلمانیم را هم که 

م که حتما به استقبالتان بیاید. برایتان ه ابرایت فرستاده ام، خودم هم به او سپرد

ت. خیالتان از همه جهت راحت باشد. خانه ای نزدیک بیمارستان اجاره کرده اس

وردید، حتما به من خبر هرروز با من در ارتباط باشید. به هر مشکلی هم که برخ

گفت: کیارش  پر از قدردانی شد وشیرین  "کمک هم آنرا حل کنیم.  بدهید تا با

محبت هایت را جبران طور دیگری جانم من به جز آرزوی خوشبختی نمی توانم 

 ..نونم.کنم عزیزم. مم

من هم و زیر لب گفت:  خیلی علنی به من نگاه کرد ،گوشه ی چشم ازکیارش  " 

بختی من در دستان کسی خوش نیاز دارم شیرین، چونآرزوی خوشبختی  فقط به

و کلیسا و کنیسه معبد  برای تمام ادیان دنیاحتی اگر  افتاده که برای رسیدن به او

 ندارم. به وصلش هم بسازم باز امیدی

سرد و خشک بود. مثل اینکه مرا نمی شناخت، مثل اینکه من دختر فالوده  " 

بی صدا به او التماس کنم که همه از سهراب جدا شوم و  پاش او نبودم. خواستم 
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سهراب محکم دستم را روی بازویش نگه داشت. کیارش  چیز را فراموش کند. اما

اوش خداحافظی کرد و یاز شیرین و س قهر و غضب پشتش را به من کرد، هم با

 مد... آرفت. ناامیدانه مسیر عبورش را نگاه می کردم. با ما به فرودگاه نمی 

 یعنی می خواست همین جا بماند؟ مثل روز برایم روشن بود که حتما انتقام سخت

اما توانی برای مجازات شدن  خواهد بود. در انتظارم ژاسمین، همراهیتری از 

 نداشتم.

دست  پشت، شیرین با حرص چند ضربه با غم و بدبختی به شیرین نگاه کردم 

سهراب دست آهسته گفت: و  سعی کرد دست او را از من جدا کند سهراب کوباند.

وانه... حاال شک ندارم دیپرستش  .بگذار به دنبال کیارش برود !از سر پرستش بردار

دست در دست سهراب  ،رشجلوی چشمان کیاچرا ای. که عقلت را از دست داده 

ایستاده ای؟ نمی فهمی که او حتی به پشه های نر اطرافت هم حسودی می کند؟ 

با دستش را از من جدا کرد و  ه های دست شیرین را طاقت نیاورد،سهراب ضرب "

این مردک با یک خانم دیگر آمده  ی کهمی بیننچرا بی حوصلگی گفت: شیرین تو 

چرا طرف دوست خودت نیستی و از ته است؟ تو اعصاب پرستش را به هم ریخو 
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شیرین با تنفری ساختگی به سهراب نگاه کرد و گفت:  "این سرمد دفاع می کنی؟ 

مگر به تو خیانت می  ؟که کیارش با یک نفر دیگر آمده استبه تو چه ربطی دارد 

دارد که الکی دخالت میکنی؟ من به تو اصال رابطه ی این دو نفر چه ربطی  کند؟

بین آنها ایستادم و گفتم:  "بهتر از تو می دانم که باید طرف چه کسی را بگیرم. 

شما پس بچه ها به خاطر من دعوا نکنید. من به اندازه ی کافی حالم بد است، 

 ،یستبا اینکه کیارش شوهرم ن .لطفا مرا درک کن جان شیرینحالم را بدتر نکنید. 

عظیم تر از یک هووی خارجی و زبان نفهم ی هیوالیتبدیل به ین برایم اما ژاسم

امیدی شقانه در کنار او می خندد، مخصوصا وقتی که کیارش اینقدر عا .استشده 

 به زنده ماندن برایم باقی نمی ماند.

هنوز با نگاهم کیارش و ژاسمین را بدرقه می کردم که به طرف در خروجی  " 

به  هم باز اجازه ندهم برداشتم تابه دنبال کیارش  یک گامه بدون اراد می رفتند.

و من از فکرهای چرند دیوانه بشوم. اما یک نفر مچ دستم را  خانه اش برگردد

محکم گرفت. خیلی فکرم درگیر بود و بدون نگاه کردن به صاحب دست فقط می 

ب دست خواستم مچم را آزاد کنم. وقتی که از رهایی ناامید شدم، به طرف صاح
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گذار پرستش به دنبال کیارش خواهش می کنم ببرگشتم. شیرین گفت: سهراب 

 االن کیارش به طبقه ی باال می رود و...  .برود

این مردک حتی اگر  ...سهراب مچ دستم را محکم تر گرفت و گفت: به درک "

مشب آمده باز برایم مهم نیست. من ا ،به طبقه ی آخر جهنم هم برود خودخواه

ینجا بگذاری و به دنبال اپرستش نگو که می خواهی مرا  پرستش را ببینم... ام که

 او بروی. 

ه ی ناراحت سهراب گیر افتاده بود. در هر چهرنگاهم بین مسیر رفتن کیارش و  "

او با ژاسمین خوش ده ی چندانی نداشت. فایحال به دنبال کیارش رفتن برایم 

به سراغ  . پسندنبماهم کنار تا این لحظه که آنها بودم  اجازه داده هم منبود و 

 فرق چندان در اوضاع مان ایجاد نمی کرد. بود ون خیلی مسخره کیارش رفت

نمی خواهم گیج و ماتم زده سرم را پایین انداختم و گفتم: می مانم سهراب،  

 ناراحت کردن تو پشیمان بشوم.  ازبازهم 

و گفت: پرستش تو به  دادصندلی سیاوش را حرکت می خورد. حرص  شیرین "

و فربد و تمام مردان کنی جز کیارش بیچاره. این سهراب  ناراحتی همه فکر می
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توی هیچ شرایطی  . اما کیارش تا به حالتو را خیلی راحت تنها می گذراند ،اطرافت

اجازه داده تا تو دورهایت را  مانده واو همیشه کنارت دست از تو برنداشته است. 

 خره نگاهت به او هم بیافتد. بزنی شاید باال

خواهش سهراب زیر لب گفت: شیرین  شیرین بیشتر تعجب کردم.از این خشم  "

می کنی سرمد عزیزتان دورهایش را  تو خیال !می کنم عاقل باش و چرند نگو

نزده است و مثل مریم مقدس پاک مانده است؟ حاال خوب است که امشب جلوی 

 آمده بود.یک مانکن تبلیغاتی به مهمانی  چشم های همه ی ما با

با خشم رو به سهراب باالخره چرخ سیاوش را به حرکت در آورد و  شیرین " 

تو اگر خیلی عاشق پرستش  طه ی این دو نفر دخالت نکن سهراب!گفت: تو توی راب

انه ی عمو جاوید پنهان بودی اینهمه سال خودت را مثل موش توی زیر زمین خ

 با پرستش ازدواج می کردیزندگیت را سر و سامان می دادی،  ودترنمی کردی. ز

بدهی تکانی به خودت و او را از این مصیبت ها نجات می دادی. حاال که نتوانستی 

در آخرین لحظه  بعد "و پرستش را به دست تقدیر سپرده ای پس دخالت نکن. 

بین شما دو  تفاقیکنار گوشم گفت: کیارش خیلی ناراحت است، نمی دانم چه ا
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اما من به زور او را مجبور کردم که بیاید و کمی توی جشن خداحافظی  نفر افتاده،

ما حضور داشته باشد. برای اولین و آخرین بار می خواهم گوش هایت را باز کنی 

 خودت را توی خوش حتی اگر ...و خوب به حرف هایم گوش بدهی. پرستش

در کنار احمقانه تو را با سکوت های ده ساله  دیوانه کهاین جمع  گذرانی های

. کیارش تنها درمان شونددوا نمی  هایتدردباز کنی خودشان نگه داشته اند، غرق 

درد های تو است. اما اگر بخواهی باز هم او را مثل امشب اذیت کنی، مطمئن باش 

ی او غصه که حتما ادبت می کنم و انتقام غم و  به اندازه ای در حقم لطف کرده

 خودم از تو می گیرم.  را

برای که باورم نمی شد که شیرین تا این حد مدافع حقوق کیارش شده باشد  "

با قهر از ما رو  اود. رفت و حق را به کیارش می دااولین بار طرف مرا نمی گ

و طور سردرگم به او چشم دوخته بودم سیاوش رفت. من همانهمراه برگرداند و 

ش را دوباره برای خودم تکرار کنم تا شاید معنی آنها را سعی می کردم حرف های

واقعا  ،این سرمد توباالخره صدای سهراب را شنیدم که گفت:  بهتر درک کنم.

بیا جادوگر ماهری است. همه را با قدرت مال و ثروتش به راحتی جادو می کند. 
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نترس بعد هرجا که دلت می خواهد برو. با هم چند دقیقه صحبت کنیم پرستش. 

کیف هنگ  "مرد رویایی ات را از دست نمی دهی.  ،با چند دقیقه وقت تلف کردن

درامش را برداشت و باهم از خانه خارج شدیم. من کامال بی اراده به دنبال سهراب 

کشیده می شدم. خیلی دلم می خواست با او صحبت کنم اما فکرم درگیر حرف 

ه البی ورودی ساختمان سهراب ب های شیرین و نگرانی برای کیارش بود. همراه

ریان تو با این کیارش جدی است؟ تو واقعا دوستش گفت: ج مرا نگه داشت ورفتیم. 

ور که دلش می خواهد با تو دهی هر طمی یا چون پولدار است به او اجازه  داری

از حرفش خوشم نیامد اما این تندی او باعث شد حواسم جمع شود.  " رفتار کند؟

و گفتم: مثل بهزاد صحبت می کنی. او هم آخرین بار فکر می کرد پوزخندی زدم 

من ازکیارش بچه دار شده ام که اینقدر سنگ او را به سینه می زنم. شما دقیقا از 

عشق اینقدر وقیح و زشت شده است؟ چرا فکر می من و کی نگاهتان نسبت به 

کردن چند خرج کنید که من احمق ترین آدم این شهر هستم و کیارش فقط با 

سهراب دیگر شوخ طبع و بامزه نبود. اخمی  "اسکناس می تواند مرا بازیچه کند؟ 

من  ت درست صحبت کن!پررنگ صورتش را فرا گرفت و گفت: در مورد خود
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به این مردک نمی اصال اما عشق و عاشقی  ..قصدم این نبود که به تو توهین کنم.

ک نفر دیگر چه کار می کرد؟ قبول اگر واقعا عاشق تو است امشب در کنار ی آید.

دگی دارد، قیافه و تیپش چنین خانه و زن بیش از حد رویایی است. کن که سرمد

ست. ش مثل پول خُرد مابرایتوی آلمان و به یورو، پول درمان سیاوش  عالی است.

تمام تالشم برای دفاع همیشه مثل  "با چنین موقعیتی چرا باید عاشق تو بشود؟ 

اید واقعا عاشق من نیست. و ناامیدانه گفتم: ش برابر سهراب بی ثمر مانداز خودم در 

بعد هر دو  ". شته باشددوستم دا کیارش که باور ندارمخودم هم من  سهراب

با هم راه  ". هوای آزاد صحبت کنیم درو و گفت: بیا برویم بیرون اسکوت کردیم. 

افتادیم و او خیلی آهسته گفت: امشب واقعا دوست داشتنی تر از همیشه شده ای 

و از لحظه ای که وارد شدم توی دلم هزار بار از خودم پرسیده ام که چرا این دختر 

 لعنتی هر روز جذاب تر می شود؟ 

دل او  دربرای اولین بار از تعریف او خجالت کشیدم. حاال که می دانستم چه  "

با هم  برایم یک شوخی خنده دار نبودند.مثل گذشته حرف هایش  ،می گذرد

کیارش ایستادیم و به یکی از ماشین های پارک شده تکیه در آپارتمان جلوی 
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ش یک پاکت سیگار بیرون آورد و شروع به کت از جیب در کمال ناباوریدادیم. 

 سیگار کشیدن کرد.

م را فراموش کردم یتمام گرفتاری ها دلم می خواست او را با دستان خودم بکشم. 

 ،یشتنکات مثبت چشمگیری دا خیلیخان نه اینکه سهراب با حرص گفتم:  و

نکته ی مثبت وجودت که سالمتی و دو حاال سیگاری هم شده ای تا همان 

ی؟ ه اگاری شدی؟ چرا سیگار می کشی؟ تو از کی سینورزشکاری بود هم نابود ک

مرا می ترساندند، به سوختن سیگارش پُک هایش به سیگار خیلی عمیق بودند و  "

عمو  و دیگر بیرون آمدم شما خانه یاز گفت: از لحظه ای که  چشم دوخت و

شبی که  خجالت بکشم، سیگاری شدم. آنیا از او بترسم و  را نداشتم کهجاوید 

، دکه ی سرکوچه یک پاکت سیگار خریدمگفتی به هیچ عنوان دوستم نداری، از 

وقتی به خودم  متوجه ی زمان و مکان نمی شدم. فقط به قدری حالم بد بود که

م و تمام یک پاکت سیگار را هم ه اپیاده به میدان آزادی رسیدآمدم که دیدم 

 پیش شماروزهای اولی که از ... پرستش ه استم کردام. فکر تو بیچاره ه اکشید

دلم  "یدم باید خودکشی می کردم. ش. اگر سیگار نمی کفتضاح بودحالم ا ،رفتم



فالوده زغال اخته    فصل هفدهم                                                                                                                      

1495 
 
   

برایش سوخت. پاکت سیگار را از دستش گرفتم و گفتم: خواهش می کنم با 

 ،بعد از عمو جاویدمخودت اینطوری نکن. من نمی خواهم آسیب ببینی. سهراب تو 

کنم  عزیزترین آدم زندگی من هستی. باور کن که اگر یک روز بخواهم ازدواج

 معرفی می کنم. تو را به عنوان برادرمحتما 

یک سیگار دیگر آتش زد و گفت:  ،حرصش در آمد و باز پاکت را از دستم گرفت " 

تمام من نمی خواهم برادرت باشم لعنتی... اینقدر به من نگو که برادرت هستم. 

م مرا شکنجه دادی و داداش گلم و برادر عزیز زشت بالقابا این  این سالها

از توی پاکت یک من هم  "نفهمیدی که من احساسم نسبت به تو برادرانه نیست. 

دوستم داری در حالیکه تو و فربد  آوردم و گفتم: چطور می فهمیدم نخ سیگار در

اگر  !نمی فهمی می گویم سیگار نکش؟ ...با هم قرارداد سکوت امضاء کرده بودید؟

 . می کشمشی من هم پا به پایت سیگار باز هم بخواهی سیگار بک

مچاله و  اخت، سیگار توی دست مرا هم گرفتبا عصبانیت سیگارش را دور اند "

کل پاکت سیگارش را  نوچ ،ی شدنداخت. بعد مثل اینکه بیشتر عصبکرد و دور ا

. بعد انگشت اشاره اش را به نشانه ی تهدید به توی جیبش فرو کردمچاله کرد و 
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یا هر االغ و طرفم گرفت و گفت: دیگر نشنوم که بگویی به خاطر لجبازی با من 

 دیگری سیگار می کشی.

انگشت اشاره اش را کنار زدم و گفتم: جوابم را بده، من از کجا باید می فهمیدم  " 

نزدید؟ چرا اینهمه وقت سکوت  ی به منکه تو و فربد مرا دوست دارید؟ چرا حرف

بیشتر آتش می گرفت و گفت: با کدام پول دم از عاشقی می هر لحظه  "کردید؟ 

زدیم؟ باز فربد وضعش خیلی بهتر از من بود. من به قدری بیچاره بودم که اگر 

کوچکترین حرفی از عالقه ام می زدم مطمئنا ساعت ها مسخره ام می کردی و با 

گفتم: دم و من بیشتر از او عصبی ش ". ددخترها مرا سوژه ی خندیدن می کردی

 یشسرجا شاید عقلت مشت محکم توی سرت بکوبانم تادلم می خواهد چند 

تو حرفت را می زدی بعد اگر من چرا قصاص قبل از جنایت می کنی؟ . یدبیا

 ،ناراحت می شدی و قهر می کردی. نه اینکه اینهمه وقت ،مسخره ات می کردم

 ردیه من نزدیک کاعضای خانواده ام بهر روز و هر لحظه خودت را مثل یکی از 

 انهبرادر خواهر و نگاه جز رساندی که نتوانم به تو نگاهیو روابط مان را به حدی 

راق شده به من چشم دست به کمر و بُ ". ، بعد دم از عاشق زدیداشته باشم
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من نمی  دوخت و گفت: تو بی جنبه و برادر ندیده هستی، به من چه ربطی دارد؟

من هم با عصبانیت گفتم:  " ؟داری که من برادرت باشمچرا اینقدر اصرار  فهمم که

چون من همیشه تنها بودم و آرزوی داشتن خواهر و برادرم به دلم مانده بود تا 

او از شدت خشم چشمانش را بست و گفت:  "اینکه تو وارد زندگی مان شدی. 

کنارت باشم به جای اینکه عاشقم با عالقه من نمی دانستم که اگر هر لحظه 

دست  من هم ادای خودش را درآوردم، " برادرت هستم.که خیال می کنی  ،شویب

القه ات می شدم در حالیکه روزی چطور باید متوجه ی عبه کمر ایستادم و گفتم: 

کنارم ایستاد و گفت: از بس که  ". ی بیچاره هستمبار می گفتی من ترشیده  صد

 ند،ه بودعمویت به تو رسید استعداد های سرسوزن از خنگ و نادانی سبحانی. اگر

ی عالقه اش نشده  ی که متوجهمورد فربد حق داشتاین حال و روز من نبود. در 

کنارت مثل در چون دائما در حال انکار بود. اما در مورد من که هرلحظه  ،باشی

باید می  فدا می کردم...جانم را هم  ،دیوانه ها برای بازی کردن نقش شوهر

جدی از تو  یابه شوخی  توی هر مسخره بازیمن که فهمیدی که دوستت دارم. 

اگر ده  واقعااما تو فقط منتظر فربد بی دست و پا بودی.  خواستگاری می کردم.
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مرا با جواب تو مثل برادرم هستی، شکنجه ، دوستت دارم که می گفتم پیشسال 

غریبه بودی.  منوز برایهده سال پیش  ...بدون فکر و قاطع گفتم: نه " نمی دادی؟

گفته بودی حتما حاال منتظر آمدن بچه ی سوم مان در مورد عالقه ات اگر زودتر 

 بودیم. 

خنده اش با صدای بلند رها شد و گفت: یا خدا... بچه ی سوم... فکر کنم خدا  "

 .که سکوت کردم دوستم داشت

؟ بچه نمک زندگی دوست داشتی تو که قبال بچهبه یاد گذشته به شوخی گفتم:  " 

خندید و  ". بودمهم جوابگو را من تا پنج بچه  دادی یم. اگر اجازه می شدمان 

که  ندی بودزماناین شوخی ها برای   ...!گفت: شوخی های زن و شوهری نداریم

نمی دانستی دیوانه وار دوستت دارم. اما حاال که می دانی توی دل من چه خبر 

پس بهتر است از این  ،است و خودت هم یک نفر دیگر را مصرانه دوست داری

با هم روزهای خوبی  نفس عمیقی کشیدم و گفتم: چقدر "شوخی ها نکنیم. 

م. چرا همه چیز آخرین بار توی بازار تجریش خیلی خندیدی داشتیم سهراب.

سرش را خم کرد و دقیق نگاهم کرد و گفت: واقعا نمی دانی چرا  "اینطوری شد؟ 
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ادامه  سکوت کردم، اما اودستی به صورتم کشیدم و  "همه چیز اینطوری شد؟ 

شته چون تو اصرار داری که مرا دوست نداهمه چیز اینطوری شد گفت:  داد و

است. اما از جنس  و ازدواج د برای عاشقیی. می دانم کیارش سرمد بهترین مورباش

ش بگذارد. هر لحظه قدم هایت را روی چشمان تو نیست. تو باید با کسی باشی که

من و تو اینهمه سال همدیگر را می شناسیم. هیچکس به غیر از من نمی تواند تو 

 را خوشبخت کند. 

 خره ها را از بین شاتا از نگاه او در امان بمانم. ستا رو به آسمان گرفتمسرم را  "

نگاه کردم و گفتم: نمی توانم از کیارش بگذرم. من توی خیابان و برگ درختان 

به درد او نمی خورم، او من فقط با کیارش احساس تنهایی نمی کنم. می دانم که 

برای مراقبت از هم احتیاج به کسی دارد که هر لحظه درکنارش باشد و جانش را 

 و اما نمی توانم از دوست داشتن کیارش دست بردارم. عاشقش شده ام .ددهب او

سکوت کرد و هر دو ترجیح دادیم که این  سهراب "بی نهایت دوستش دارم... 

سکوت ادامه دار باشد. نمی دانم چند دقیقه گذشت که باالخره دست از سر ستاره 

ا به حالت قبل برگردد ها برداشتم و به او نگاه کردم. این آرزو که همه چیز بین م
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مثل نفس کشیدن برایم عادی شده بود. اگر فقط چند ماه قبل از رفتن او می 

طوری با او برخورد می کردم که دلش دلش چه می گذرد حتما  دردانستم که 

نشکند و بیشتر کنارم بماند. به او گفتم: حاال کجا زندگی می کنی؟ زندگیت روی 

ام جاهایی که کار می کردی را به دنبالت گشتیم روال است؟ وقتی که رفتی ما تم

او نگاهم نمی کرد  "اما پیدایت نکردیم. بدون کار چگونه زندگیت را می چرخانی؟ 

وضعم را کمی سرو سامان داده ام و برای خودم یک سوییت کوچک اجاره و گفت: 

توی شهر مدتی و  کردن نداشتم کارحوصله ی از پیش شما رفتم کرده ام. وقتی 

چون به  ،استراحت کردم. اما بعد برگشتم، سفت و سخت به کار چسبیدم خودم

تازگی ها با فربد و بهزاد به دنبال  جز کار هیچ انگیزه ای برای زندگی کردن ندارم.

راه انداختن کار و کاسبی خودمان هستیم و این باعث می شود که فکرم از تو پرت 

دوباره  بتوانم و موبی نهایت پولدار بش دلم می خواهد باالخره یک روز من هم شود.

اگر بازهم قبول نکردی آنوقت می فهمم که واقعا ... بعد از تو درخواست ازدواج کنم

به زور  ،حال و روزش قلبم را به درد می آورد "عاشق کیارش سرمد شده ای. 

 ی که خیال می کنی تا وقتیشده امن ناامید ازدواج و گفتم: اینقدر از  لبخند زدم
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و گفتم: گرفت م خنده ابا تعجب نگاهم کرد،  "مجرد می مانم؟  ،که پولدار شوی

حداقل می توانستی بگویی تا زمانی که پولدار شوی اگر هنوز من مجرد بودم و تو 

او هم لبخند کم  "می فهمی که واقعا عاشق کیارش شده ام...  بعد را قبول نکردم

 نمی خواهم فراموش کنیجرد بمانی، رنگی زد و گفت: امیدوارم تا چهل سالگی م

ا هم ب چهل سالگییم بعد از ه اقرار گذاشتنامزد زاپاست هستم و  هنوز که من

 ازدواج کنیم.

و راحت  او هیچ وقت ارزشش را برایم از دست نمی داد. من واقعا در کنار او آرام " 

بودم. حسی که شاید در کنار هیچکس حتی کیارش هم آنرا احساس نمی کردم. 

او تمام چیزی بود که من از رفاقت هایم می خواستم. شاید رفتن همه را تاب می 

آوردم، اما از رفتن او واقعا دلم می شکست و ناراحت می شدم. با عالقه ای که 

توی چهل  می توانیم: هنوز هم گفت عجیب بود نگاهش کردم وهم برای خودم 

تکیه اش را از ماشین گرفت و در حالیکه کیف  "سالگی دوستم داشته باشی؟ 

هنگ درامش را توی دستش جا به جا می کرد گفت: من فقط به امید چهل 

سالگی نفس می کشم. خواهش می کنم تا آنموقع ازدواج نکن. من هم قول می 
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 البته .بدهم و با دست پر به دنبالت بیایم توی زندگیم ات بزرگیدهم حتما تغییر

توی چهل سالگی نخواهی مرا به عنوان برادرت در کنار خودت نگه  امیدوارم که

تا چهل سالگی  بسیار خُب، من حس کردم عزم رفتن دارد و غمگین گفتم: " داری.

اگر مجرد ماندم حتما به چشم  خانواده ام نیستی و به خودم می قبوالنم که تو

 همسر دوستداشتنی که اینهمه سال چشم به راهم نشسته، نگاهت می کنم.یک 

، من به دنبال لبخندش هر لحظه کم رنگتر می شد و گفت: پس فعال تا آن روز "

اما یادت باشد که هر وقت اشاره کنی من به راحتی برمی گردم  زندگیم می روم.

دلت مرا بخواهد  و کنارت می مانم. پیدا کردن من سخت نیست. فقط کافی است

تا برگردم و کنارت بمانم. اینبار هر طور که تو بخواهی کنارت می مانم. اگر بخواهی 

مان روز با هم به اولین محضر می رویم و ازدواج می کنیم... فقط اراده کن تا ه

. با مانعش شدمخواست برود اما اینبار من می  "ببینی که چقدر دوستت دارم. 

تعجب به طرفم برگشت و گفتم: یادت باشد که احترام من به تو بی نهایت است. 

من همیشه برای خودم رویا می بافتم که من و تو خواهر و برادری واقعی هستیم 

تو را توی نوزادی سر راه گذاشته اند و از هم جدا  ،که مادر و پدر بدجنس من
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م باز تو عزیزترین دوست دینرسی حتی اگر توی چهل سالگی به همشده ایم. پس 

اصال معنا و مفهومی ندارد سهراب  برای من من باقی می مانی. بدون تو دوستی

 . عابدی

چشمانش درخشیدند و زیرلب گفت: یادم می ماند سبحانی جانم. مراقب خودت  "

 باش دختر خوب. 

واج حیف از این دوستی که باید تمام می شد. همیشه خیال می کردم اگر ازد "

کنم سهراب دایی بچه هایم می شود. من همیشه منتظر آمدن یک عشق رویایی 

باشد. دلم واقعا دلم نمی خواست سهراب آن عشق  ...لحظه شماری می کردم اما

می خواست سهراب همان خانواده ای باشد که مرا تنها گذاشته بودند. گذشتن از 

  او خیلی برایم دردناک بود.

بعد در حالیکه پاهایم را روی زمین می کشیدم دوباره  ،ببینم ایستادم تا رفتنش را

به خانه برگشتم تا به شیرین برای راه افتادن به طرف فرودگاه کمک کنم. اما 

، گرفتمخودم را تصمیم باالخره  ست به دنبال کیارش بروم.اوناخودآگاه دلم می خ

در خانه اش بایستم بعد اگر جرات صحبت کردن  تچند دقیقه پش می خواستم
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. از راه پله آرام و با تردید باال به شیرین کمک کنمبا او را پیدا نکردم برگردم و 

رفتم. به راهروی خانه اش که رسیدم قلبم با سرعت نور می تپید. یک قدم جلو 

م اینجا می رفتم و چند دقیقه می ایستادم. چرا باید دقیقا امروز که می خواستی

شد؟ اصال چرا باید همین امروز او را نادانسته با حرف می بیاییم با هم دعوایمان 

، وقت مناسبی همین امروز که فاصله اش با ژاسمین یک طبقه بود ؟می آزردمهایم 

بماند  شاید هم کیارش به خاطر اینکه امروز کنار ژاسمین. برای قهر و دعوا نبود

به چشمم  ، مثل خارژاسمین او وتصویر انداخت.  راه چنین دعوای مسخره ای را

چند وقتی بود که خیالم از بابت ژاسمین راحت شده بود چون فرو می رفت. 

با دستان خودم کیارشم را  ...کیارش به هیچ عنوان توجهی به او نداشت اما امشب

  کردم. اینجاراهی 

آرام گوشم را روی در گذاشتم. دیوانگی و حماقت تعریفی به در رسیدم،  یجلو

جز این حرکت من نداشت. نمی دانم می خواستم چه چیزی را بشنوم اما چاره 

ای جز این کار نداشتم. توان این را نداشتم که در بزنم و کیارشم را پس بگیرم. 

خنده هایش فقط امیدوار بودم که صدای او را از پشت در بشنوم. حتی اگر صدای 
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می شنیدم بهتر از این بی خبری بود. هیچ صدایی شنیده نمی هم با ژاسمین را 

چه بگویم؟  ودر بزنم  شد، سکوت محض بود. ای کاش می توانستم در بزنم. اما

 بگویم مرا ببخش؟ من که کار بدی نکرده بودم... 

دوباره در مورد  تباهی انجام نداده ام. در بزنم وبه خودم کامال ایمان داشتم که اش

بیماری وسواس اجباری توضیح بدهم یا خیلی جدی بگویم که توی آسانسور 

می خندیدم فقط  نمباید توضیح بدهم که  ه است؟اتفاقی بین من و فربد نیافتاد

چون حرف های عاشقانه ی فربد مرا دچار بدترین احساس عذاب وجدان زندگیم 

ی که کیارش ش نمی دهد. امان از وقاتحرفم گو اما مطمئنم که کیارش به می کرد.

 بد اخالق می شد. 

برگشتم تا بروم اما دوباره به طرف در خانه کشیده شدم. نه واقعا طاقت دیدن 

کیارش را در کنار ژاسمین نداشتم. آنها در کنار هم خیلی زیبا و دوستداشتنی 

اینبار قاطعانه  و بازهم صدایی نشنیدم. م را به در چسباندمیکبار دیگر گوش بودند.

، باید بروم و تا جایی که می توانم از اینجا دور شوم. کیارش امشب ثابت برگشتم

 کرد که بدون من تنها نمی ماند. 
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که صدایی متوقفم کرد و  مهنوز چند قدم نرفته بودبه سختی قدم بر می داشتم، 

کجا می خواهی  ،گفت: کجا می روی؟ وقتی که هنوز با من صحبت نکرده ای

با وحشت به دنبال صدا از شدت ترس جیغ فرو خورده ای کشیدم و  "بروی؟ 

حس داشتند، نشسته بود.  هگشتم. کیارش روی پله هایی که به طبقه ی باال را

می کردم روح دیده ام و چیزی نمانده بود که سکته کنم. ترس باعث شده بود که 

ا مطمئن شوم که ، یک قدم جلو رفتم تودنور راهرو به نظرم خیلی کمرنگ ش

 درست می بینم.

به سختی آب دهانم را فرو دادم و گفتم: این مدت حرکات مرا می دید؟  میعنی تما

جوابم را نداد فقط مات و مبهوت نگاهم می کرد.  "تو از کی اینجا نشسته ای؟ 

نمی کردم که او  فکرواقعا  ،نداز شدت ترس درد گرفته بودو دست چپم قلبم 

 اینجا نشسته باشد. 

 چرا اینجا نشسته ای؟  ...گفتم: اتفاقی برایت افتاده است؟ کیارش به سختی

بی روح  یمثل تصویر .، خوشحال نشدمبرای اولین بار از اینکه اخم نکرده بود "

شنیدم که گفت: تازه به یاد آهسته و دور ده بود. صدایش را خیلی به من خیره مان
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دستپاچه شدم و گفتم: نمی دانستم اینجایی وگرنه زودتر می  "ادی؟ من افت

 آمدم...

حرفم را قطع کرد و گفت: چطور می خواستی زودتر به سراغم بیایی وقتی  " 

اینهمه عاشق دورت را گرفته بودند و برایت یک صدا شعر عاشقانه می خواندند؟ 

باز حرفم را  "آنها فقط...  آنها عاشق من نیستند ...سریع و بدون فکر گفتم: نه "

ی؟ پس عشق آنها را نمی بین واقعانها فقط دوستانت هستند؟ آقطع کرد و گفت: 

فربد و  های عاشقانه ی آنها را نمی فهمی؟ نگاه چطور !آدم کند ذهنی هستی

 .سهراب یک صدا برایت می خواندند که زیباترین رویای شبهای مهتابی آنها هستی

ت هستند؟ خودت را به خنگی زده انفکر می کنی آنها فقط دوست هم اما تو هنوز

 هستی؟  کم عقلای یا واقعا به همین اندازه 

در کنار او ناخودآگاه از همه چیز می ترسیدم. می خواستم ثابت کنم که اشتباه  "

به سختی گفتم: اما من می کند چون می ترسیدم که رهایم کند و از من بگذرد. 

نمی دانم چه بالیی سرش آمده بود  "از عشق تو نمی بینم...  هیچ عشقی به غیر

که چشماننش یخ زده بودند و عضالت صورتش پذیرای اخم های عزیزش نمی 
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شدند. وقتی عصبی و خشمگین بود تکلیفم با او روشن بود، اما حاال واقعا نمی 

فت: دانستم که چه بالیی سرش آمده است. نگاهش را از صورتم بر نمی داشت و گ

و قهقهه می  خندیچون عالقه ی آنها را نمی بینی با فربد اینقدر خوشحال می 

دیوانه  توی گوش هایم می پیچد وهنوز  ...توی آسانسور ؟ صدای خنده هایتیزد

 . کندام می 

از شدت اضطراب اینکه او مرا نبخشد یک قدم نزدیک تر رفتم و گفتم: توی  "

عصبی ام می کرد. تو حرف فربد با حرف هایش  ... چونور می خندیدم چونآسانس

 شنیدی؟ نهای مان را درست 

هم از او  نفس عمیقی کشید و گفت: شنیدم... شنیدم که باز چشمانش را بست، "

سهراب را هم به اندازه ی فربد دوست داری؟  .شدبا بهترین دوستت می خواستی

وش هایم شنیدم خودم با همین گنه فکر کنم سهراب عزیزترین دوستت است. 

او هم که از او خواستی که اگر تا چهل سالگی مجرد ماندی دوستت داشته باشد. 

چه احتیاجی  هل سالگی تان نفس می کشد. پسد چکه منتظرت می ماند و به امی

برمی گردد و همان  ،تو بخواهیکه به عشق من داری؟ عزیز ترین دوستت هر وقت 
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چه توی زندگی ات من  ،با این اوضاعمی برد.  ا به اولین محضر سرگذرروز تو ر

کجا به جانم  او، چگونه و از از همه وحشت جدایینمی دانم این " می کنم؟کار 

گفتم: حرف هایم افتاده بود. دست و پایم از شدت ترس می لرزیدند و به سختی 

هم شنیده ای؟ باور کن به سهراب هم گفتم که فقط تو را دوست را با سهراب 

 فقط مرا دوست داری؟... من به چه دردت می خورم؟پوزخندی زد و گفت:  " دارم.

اینهمه دوستان  ا دورتت وقتی دور که من یک بیمار روانی هستم؟ یادت رفته

عاشق پیشه داری که در کنارشان حتی یک لحظه هم به یاد من نمیافتی، چرا 

روح و نها همه در سالمت کامل تازه آفقط مرا دوست داری؟ که کنی فکر میهنوز 

 روان هستند و مثل من کودکی عذاب آوری نداشته اند.

ببخشید که در  این حرف ها را نزن! روی پله ی پایین پایش نشستم و گفتم: " 

مورد بیماری وسواس اجباری صحبت کردم. این من هستم که بیماری پرچانگی 

تک تک  من امروز باور کن که و چرت و پرت گویی دارم. ببخشید، اشتباه کردم.

ثانیه هایم را به یاد تو گذراندم. باور کن یک لحظه هم از یادت غافل نشدم. من 

 فقط با خیال تو، در کنار دوستانم آهنگ می نواختم، اما...
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بالیی عجیب سرش آمده بود چون اصال حال چشمانش خوب نبود. سرش را  " 

 !ا حتی یکبار هم به دنبالم نیامدی؟ امچهکرد و گفت: اما جلو آورد و دقیق نگاهم 

 اما بودن در کنار دوستانت را به بودن در کنار من که ساعت ها اینجا منتظرت

من چه کار کرده بودم؟  ...ای وای "درست می گویم؟  نشسته بودم ترجیح دادی.

با بغض گفتم: من نمی دانستم که تو اینجا به انتظارم نشسته ای. تو گفتی می 

بعد هم که با ژاسمین به مهمانی آمدی. چرا می خواهی پیش ژاسمین بروی... 

در میان مهمانی بودم و نمی که ؟ من زجر بدهیخواهی مرا با عذاب وجدان 

و ساعت ها با او وقت  توانستم به تو خیانت کنم. اما تو به سراغ ژاسمین آمدی

واقعا گفت: فرو می رفت و  ه بیشتر توی الیه ای از یخ و سرماهرلحظ " !گذراندی

فکر می کنی چون توی مهمانی بودی، پس نمی توانی به من خیانت کرده باشی؟ 

به  تو شاید که ،نشستماینجا  می روم. منژاسمین  به دیدارگفتم که  من دروغ

دوباره برگشتم تا  ،شنیدم توی آسانسور نده هایت راصدای خوقتی . ییادم بیافت

حیف اما  .کند پس بگیرم تتو را از هرکسی که می توانست به جای من، خوشحال

خیانت یعنی همین حال خوب تو در کنار  ..دیدم حالت بدون من عالی است.که 
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اشک هایم سرازیر شدند و گفتم:  ،بدون آنکه بتوانم خودم را کنترل کنم " !فربد

من فقط تو را دوست دارم. برایم خوبی ندارم.  من واقعا بدون تو حال ...کیارش

خواهش می  من فقط تو را می خواهم. ،مهم نیست که چقدر بقیه دوستم دارند

آهسته گفت: اگر مرا دوست داشتی فقط  " کنم بفهم که من خیانت نکرده ام.

اینجا توی این تاریکی رها  ،مدی و مرا به امان خداآنبالم می یکبار با ویولنت به د

 نوازیت هستم؟ دلم می خواهد ویولن بهمی دانی من عاشق نگاه کردن نمی کردی. 

. پرستش ..از کار بیافتنددنیا  یساعت هاعقربه ی تمام  ،وقتی ویولن می نوازی

از خوشحالی بال  وقتی شیرین به سراغم آمد اول خیال کردم تو هستی ومی دانی 

 ازتو که تا ببینم  آمدم اما بعد با دیدن شیرین باز دیوانه شدم. پایین ؟در آوردم

 در کنارتو و ت دوری من گوشه ای نشسته ای و منتطرم مانده ای. من برای دیدن

که قربان پیدا کردم  در حالیتو را  ...اما تو نفس کشیدن، جانم را هم می دهم.

 عزیزت است. ...استفتی که جانت می رفتی و به او می گصدقه ی سهراب عابدی 

. پرستش... چرا با من من بودیتوی جمع دوستانت شاد و سرحال و غافل از یاد 

دنیا برایم سیاه  ،وقتی تو را شیفته و مدهوش سهراب دیدم اینطوری می کنی؟
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د. بیای مجبور کردم که با من به مهمانی ،شد. برگشتم و ژاسمین بیچاره را به زور

وقتی با او توی مهمانی  با او بد رفتاری کردم.چون او خیلی از من ناراحت شد، 

تو به سراغش  حسادتتحریک تازه فهمید که برای دم، خندی میجلوی چشمان تو 

او که اینقدر زود  " بیشتر از من دلخور شد. اذیتش کرده ام، در نتیجه رفته ام و

پس چرا بازهم من و خودش و ژاسمین را  ،به تمام نقشه هایش اعتراف می کرد

... چرا چه کار کنم کیارش؟از دست تو  کردم و گفتم:سرم را بلند عذاب می داد؟ 

اگر به دنبالت باور کن می خواهی همگی مان را با این کارهایت دیوانه کنی؟ 

ی. وعصبانی بش بیشتر مرا پس بزنی ومی ترسیدم به این خاطر بود که فقط نیامدم 

شمان ژاسمین نمی خواستم جلوی چ خواستم که اعصابت را به هم بریزم.نمی 

چشمانش خسته بودند و حالتی خواب آلود داشتند و  " م.بازهم با هم دعوا کنی

. نداری و البته حق هم داری مهستند. تو دوستاین حرف ها بهانه  ...عزیزم گفت: نه

ستت سهراب تو باید با کسی من به درد نخور ترین آدم این دنیا هستم. به قول دو

بیمار  ش بگذارد. من بیش از حد خسته ونقدم هایت را روی چشما دباشی که بتوان

کنار هم به نتیجه ای برسیم. من یک روانی دیوانه هستم  هستم. فکر نکنم من و تو
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در یک صدم ثانیه از یخ زدگی به خشمی با  "تو را حیف می کنم. زندگی که 

که به  بیان می کردحاال جمالتش را با چنان خشمی . حرارت صد درجه رسید

دور بازویم انداخت و با حرص را  شنوعی دیگر مرا می ترساند. بلند شد و انگشتان

مرا هم از روی زمین بلند کرد. انگشتانش بازویم را به درد می آوردند. حس می 

فشارد که هر لحظه از جای انگشتانش خون می کردم به قدری بازویم را محکم 

گفتم: تو دیوانه نیستی کیارش، من اصال  بهت زدهفواره می زند. از درد نالیدم و 

 قصد نداشتم تو را اینقدر ناراحت کنم.

ش کشید. سعی کردم او را خود بی توجه به حرفم راه افتاد و مرا هم به دنبال " 

ا ببرد اما مثل اینکه خشمش خیلی م. نمی دانم می خواست مرا کجکنمتوقف 

ی ندیده بودم که از شدت عصباو را ناگهانی بیرون ریخته بود. تا به حال اینقدر 

بلرزد، نفس نفس می زد و گفت: من تا قبل از دیدن تو دیوانه تمام تنش خشم 

دی به سر راهم سبز ش نفرین شده اتنبودم. اما از روزی که تو با آن فالوده ی 

احمق و  شاقعروشن نمی کنی و به یکی از این . چرا تکلیف مان را مجنون رسید

جواب مثبت نمی دهی؟ ببین من به خاطر تو خیلی علنی و واضح  بی شعورت
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و از او به عنوان عروسک خیمه  تنها گذاشته ام ،ژاسمین را توی این شهر غریب

. ببین امروز یک ثانیه هم به این خانه پا نگذاشتم تا تو شب بازی استفاده می کنم

وقت گیر می آوری با یکی از بهترین  به محض اینکهخیالت راحت باشد. اما تو 

من عاشقانه از آنها می شنوی.  های دوستانت خلوت می کنی و یک دنیا حرف

دم تا ت دافرصطاقت ندارم پرستش... امروز نابودم کردی. اینهمه  بیشتر از این

به خاطر توهین  انتظار داشتماما تو دقیقا همین امروز که  ،فقط به من فکر کنی

گم کردی تا  رفقایتخودت را در میان  هایت کمی مهربانتر با من برخورد کنی،

 باورم شود که هیچ نقشی توی زندگیت ندارم.

التماس ، دستانم را به حالت ندو فشار انگشتانش برایم مهم نبوددرد بازویم  " 

من دلم نمی خواهد به غیر از تو کسی  مقابلش گرفتم و گفتم: اشتباه می کنی

تا  مبحث ها می ترسم. به دنبالت نیامدجر و ، من فقط از این دوستم داشته باشد

ولی حاال می گویم  نخواهی با نشان دادن آرامشت در کنار ژاسمین عذابم بدهی.

نیا هستی که حتی یک لحظه هم به ناراحت اشتباه کردم، تو مهربان ترین مرد د که

تکرار نمی  چنین اشتباهی را دیگرقول می دهم که کردن من فکر نمی کنی. 
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کنم. از این به بعد حتی جواب سالم فربد و ماهور و سهراب و یا حتی شیرین را 

 خودم را وقف تو کنم.  از من بخواه تاهم نمی دهم. فقط 

 ،همه چیز تمام شد: دروغ نگو پرستش. با حرص نفس عمیقی کشید و گفت "

از اینکه دائم به خودم بگویم  دیدن خنده هایت با دیگران خسته شده ام. از چون

به بقیه فکر نکند، خسته  نم اینقدر برای پرستش کم هستم که نمی تواند در کنار

بیا همه چیز را تمام کنیم. من امشب واقعا می خواهم خواهش می کنم  شده ام.

با خیال راحت یکی از دوستانت را برای ازدواج انتخاب  برو تو همفراموشت کنم. 

با کارهایت مرا  پس الزم نیست تو هم ،هستم دیوانهمن به اندازه ی کافی  کن.

 . یکن بیشتر از این روانی

این راه پله های  برد. های طبقه ی پایینم را کشید و به طرف راه پله باز بازوی "

لعنتی امروز فقط می خواستند مثل بازی مار و پله مرا هر لحظه دچار نیش افعی 

درست باالی پله ها به سختی او را متوقف کردم و گفتم:  جدایی از کیارش کنند.

حرفم را با طوفانی از خشم و تمسخر قطع کرد و  "کیارش بیا با هم قهر نکنیم... 

؟ تو امشب مرا تا پرستش گفت: قهر؟ فکر می کنی قرار است که با هم قهر کنیم
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 از امشب همه چیز بین من و تو ،کار نیست سر حد جنون رسانده ای. قهری در

ت را از برو سفته های به شرکت، من رسیدنه است. فردا صبح قبل از تمام شد

از  "د. مانبباقی دگیم دلم نمی خواهد ردی از تو توی زن خانم جهانی پس بگیر.

بازویم را با چنان عصبانیت رها کرد که پایم سُر دست دادن او بیچاره ام می کرد. 

یک پله پایین رفتم. خواست از من رو برگرداند و برود که از  ناخودآگاه خورد و

با وحشت گریه می کردم و پشت به پیراهن او چنگ انداختم، او را متوقف کردم. 

گرفتن سفته هایم آماده نیستم  برای پسته هایم را پس نده، من گفتم: کیارش سف

می ترسیدم به دنبالت د. وامشب اینطوری ش اور کن که نمی خواستم. بمن عزیز

تو اینهمه ساعت  که فکر نمی کردمبیایم و مثل حاال مرا از خودت برانی. من اصال 

بگذار  ولی تو مثل همیشه مهربان باش و .اشتباه کردم ،اینجا منتظرم نشسته باشی

 درو  ، چای تازه دم بنوشیمبرویم . بیا با هم به خانه ی عمو جاویدکنارت بمانم

 صحبت کنیم. آرامش

را دیده بودم هم اینقدر او امشب اصال او را نمی شناختم. حتی روزهای اولی که  " 

لحظه  برای یک .به طرفم برگردد سونامی عظیمکه مثل یک  می شدنخشمگین 
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که توی خیابان اعصابش را بهم ریخته  ی غریبهبا مرد هدمی خواکه  خیال کردم

بین زمین و آسمان  ،مرا چند پله پایین تر برد ،یقه ام را گرفت .کند کتک کاری

  .مثل دیوانه ها محکم تکانم داد ونگه داشت 

 امیدوارم کهاصال به سراغش نمی آمدم. ، اگر می دانستم که اینقدر عصبی شده

برای هیچ آدمی نتیجه  ، چون این حجم از عصبانیتبه خیر بگذراند خدا خودش

 در اوج عصبانیت به جای آهسته صحبت کردن،برای اولین بار  ی خوبی نداشت.

نمی خواهم یک لحظه ی دیگر تو حتی فریادی گوش خراش کشید و گفت: من 

و تنها  بدبختتر ترشیده ی خیال می کردم تو واقعا یک دخ احمق ببینم. من را

به دنبال فقط من  تو را سر کار گذاشته بودم.خودم و  ،برای همین با عشق .هستی

چون  ،باشددوستش نداشته غیر از خودم به  دختری می گشتم که هیچ مردی

اما دقیقا دست روی دختری گذاشتم  .مشتحوصله ی مبارزه با رقیب عشقی را ندا

که اینهمه  وقتی است.شده شلوغ ترین دختر این شهر  ،که از شانس افتضاح من

من کسی را می خواهم که  اصال به درد من نمی خوری. ،عاشق سینه چاک داری

ی که آقایان بی کران اما تو در میان جمع فقط مرا بخواهد و فقط برای من باشد.
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می چرخی و از آنها عشق هدیه می گیری.  ،همه دوستان عزیزتر از جانت هستند

م. تو نرا تحمل ک کارهای آزار دهنده ات مدت این توانسته ام نمی دانم چطور

و رذلی نیستم  پستآدم من مرا بازی بدهی؟ چون که اینقدر چطور جرات کردی 

از من سو  تو سپری نمی کنم که دلیل نمی شود با یک نفر ام را هر لحظه و

دادی که وقت با ارزش مرا درگیر خودت  اجازهطور به خودت چ ی.ناستفاده ک

روی این پله  ها کنی؟ ببین از من چه ساخته ای، یک مجنون بدبخت که ساعت

زودتر از خواهش می کنم  به انتظار آمدن تو می نشیند و غصه می خورد.ها 

 م می خورد.ه به خاطر تو حالم از خودم به چون ،شو گمزندگی من 

ش را کشته ام. خشم به یاد آورده بود که من پدر و مادرهمین حاال مثل اینکه  " 

جمع کرده ت و تمام زورش را برای راندن من ش بیرون می ریخو نفرت از چشمان

محکم به نرده ی چوبی  کرد که ابعقب پرتمرا به  یو خشم با چنان شدتبود. 

بی نهایت در یک لحظه به  قهرمانیی اَبَر زور او مانند فیلم ها. پله ها برخورد کردم

 نگه دارم... حاال دیگر تمامنرده ی پله ها د و من نتوانستم تعادلم را روی رسی

 .نگه دارم زمینم پایم را روی ستتواننهرکاری کردم . بودند ندکاتفاقات روی دور 
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از لغزیدم و ، به خودم آمدم تا لمس نکردند.هم را ها نرده لبه ی دستانم حتی 

. سقوط کردم پایینطبقه ی به طرف پله های مثل یک پر سبک و کوچک نرده ها 

 و تنم ه بودنددست و پایم روی هوا ماند قراضه و قدیمی را داشتم،توپ یک  حالت

... مدت زمان سقوطم از باالی نرده های لعنتی تا روی پله های نمی کردم را حس

می کردم حتما به پیری  گمانپایین به اندازه ی یک قرن طول کشید. همیشه 

، به دست کسی که و جوانی می رسم و میمیرم، اما حاال در اوج اشتیاق و عشق

تاد که یادم اف ن مرگی بیش از حد شاعرانه نبود؟چنیداشتم می مردم.  شدوست

 باالخره . توی هوا دست و پا می زدم تا زنده بمانم  و بعد.....من نمی خواهم بمیرم

برخورد کرد. یکی  چیزیسرم محکم و با صدایی هولناک به  جایی متوقف شدم که

نمی توانستم اصال اما  داشتدرد شدیدی را زیر تنم احساس می کردم و از دستانم 

درگیر دعوایم با  زنده و ذهنم هنوزشده بودم، شُکه بفهمم که کدام دستم است. 

اینقدر با خودم صحبت می کردم که چرا همه چیز بین من و کیارش کیارش بود و 

حتی به این فکر می کردم که حیف است او را به عنوان قاتل من اعدام  ؟شد خراب

ساعت ها سر او بیاید. من بودم که او را  کاش زنده بمانم و نگذارم بالییای  کنند.
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باید به او بگویم دستگیر شود.  من پس حق او نبود که به جرم قتل اذیت کردم،

من قصد آسیب رساندن به او را که  بفهماندبه همه گردن نگیرد. باید  که قتل مرا

 ش را ورقکه کتابیدر حالقاب پنجره توی  ،صبح همین امروز ،تصویر اوداشتم... 

دلشادم می کرد. چطور شد که توی همین مدت  که ، تنها تصویری بوددزمی 

آدمیزاد  ؟من و او از آن آرامش روشن به این آشوب تاریک رسیدیم ،زمان کوتاه

من زنده بودم؟ دلم می خواست  رد...و با یک هول ساده می مُ بودتب بند به یک 

 بمانمبلند شوم و به دیدار مادرم بروم. بابام می گفت که او بیمار است. اگر زنده 

، سعی کردم چهره ی مادرم را به یاد بیارم، اما ذهنم حتما به دیدارش می روم

... فقط چهره ی زن عمو ماهرخم را به جای مادرم برایم به روز رسانی می کرد

بدون عمو جاویدم چطور طاقت  بعد از مرگمدم. ش خیلی دلتنگ عمو جاوید

 م.یدبیآورم؟ من بدون او از همه چیز می ترس

چهره ی کیارش از باالی پله ها با یک دنیا ترس به من دوخته شد. اگر به بعد 

همه چیز بین ما تمام  واقعابینم. بکیارش را  نمی توانم دیدار مادرم بروم دیگر

به زور چشمانم که می کرد  مچشمانم بسته می شدند اما مغزم مجبور شده بود؟
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. قله خیره ماندم ی کیارش دهبیرون زاز حدقه به چشمان خاکستری و  م.کنباز  را

حتی با  ،هم در عمق چشمانش پیدا بودند این پاییناز  ،های دوست داشتنی من

چه  .باز چشمانش برایم شعر می خواندند فاصله ی ما یک دنیا شده بود اینکه

 او زنده بود و من... شعری می خواندند؟ صدای چشمانش را نمی شنیدم چون

فقط به کیارش بود و نفس ، نگاهم بیرون می ریزدآتش پشت سرم از حس کردم 

ی فیلم های  ، با صدایی مثل صدای خِس خِس گلوی بریده شدههایم با درد

ش توی سرم کیار صدایبازهم  سینه ام خفه می شدند.قفسه ی توی وحشتناک، 

تا این  دردی کهشو...  گمکه از زندگی من  کوبید و فریاد می زدمثل نبض می 

مثل را فرا گرفت و  جانمصد برابر شدیدتر  ،حس می کردملحظه آرام و مداوم 

. کیارش را می دیدم که روی از چشمانم بیرون ریخت مردانهجوانیک حمله ی نا

 گم برای همیشه از زندگی اوفکر کنم من  پله ها می دوید اما به من نمی رسید.

ای  سهراب... !ن هنوز ترشیده بودممن نمی خواستم امروز بمیرم. م شده بودم.

 اند...تنها می مکاش به سهراب می گفتم مراقب عمو جاویدم باشد. عمو بدون من 

 ،چشمانم تار شدند. ... فکر نکنمرا ببینم؟ نهجاویدم  عمویعنی بازهم می توانم 
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مایعی قرمز چشمانم را پوشاند. توی دنیایی از سرخی و تنهایی با یک کوه درد 

شدم. هرقدر که تالش کردم تا چشمانم را باز نگه دارم و کیارش را ببینم رها 

  ...ندته شدموفق نشدم، چشمانم بس
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 فصل هجدهم

مهتابی باالی المپ به محض اینکه چشمانم را باز کردم نور سفید و آزار دهنده ی 

باعث شد که سریع  ، درد شدیدی توی سرم پیچید وسرم توی چشمانم تابید

تا و  بودند دو تکه سنگ شده تشنگی مثل شدت از لبهایمچشمانم را ببندم. 

ه خوابید بی آبتشنه و بود. مثل اینکه ساعتها و بی آب مانده گلویم خشک انتهای 

دلم می خواست به چشمانم دست بکشم و کمی آنها را ماساژ بدهم تا درد  بودم.

. اما هرکاری کردم نتوانستم دستانم را باال بیاورم. یابدتسکین  اصابت نور شدید

مهتابی باالی سرم المپ سختی چشمانم را باز کردم. سفیدی نور فقط از به دوباره 

اصال یادم  ود. یادم نمی آمد کجا خوابم برده،نبود بلکه همه چیز اطرافم سفید ب

سرم به شدت درد می کرد. دوباره  ...مد که کجا هستم. کمی فکر کردمآنمی 

شاید دردش کمتر شود. تا خواستم دستانم را باال بیاورم و دستی به سرم بکشم 

دستانم اصال تکان نمی خوردند. اینبار خواستم  ، هیچ کدام ازاما هر کاری می کردم

که دردی کشنده از گردنم  ببینم چه بالیی سر دستانم آمده سرم را بلند کنم و

 سرازیر شد. تمام تنم به 
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و بی آب توی یک صحرای گرم  که خیال می کردم بود به اندازه ایدهانم خشکی 

تمام تنم درد گیر افتاده ام. زیر نور آفتاب سوزان درون تابوتی شیشه ای و علف 

بریده بریده به  کابوسی عجیب،می کرد، من با یک کامیون تصادف کرده بودم؟ 

یادم می آمد و سریع محو می شد. کابوس در مورد یک دعوا بین من و ... یک نفر 

چند نفس عمیق  خواستم. سی دعوا می کردمکه با چه ک دمم نمی آدیگر بود. یاد

بکشم و بیشتر تمرکز کنم اما حتی نفس هایم هم با درد بیرون می آمدند، از نفس 

 زنده بودم؟ شاید هم مرده ام و در کالبد کشیدن هم پشیمان شدم. من کجا بودم؟

 زنده شده ام.  یک گلدان خشکیده وسط صحرا

اما حس می کردم بفهمم که چه اتفاقی برایم افتاه است. می خواستم بلند شوم و 

را می  خشکیده و دردناکم گلوی م کهای دردناکهناله  قل و زنجیر شده ام. صدای

به طرفم آمد و دوان دوان  جاویدمیک ثانیه بعد عمو بلند شد. ، ناخودآگاهخراشید

به کنارم . عمو زندانی شده امتازه فهمیدم توی یک سالن بزرگ و سفید رنگ 

نصف جان گفت: پرستش... باالخره به هوش آمدی؟ تو مرا  رسید و با اشک و بهت

چقدر مرا که ممنونم. خدا یا شکرت. پرستش نمی دانی  یاخدا بچه جان. کردی
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بعد دوید و . عمو مثل بچه ها گریه می کرد، هول شده بود "م. ترساندی باباجان

رفت از یک نفر خواست تا برای چک کردن وضعیت من بیاید. اینقدر اینطرف و 

 پشت سر هم را ام شانه ،شتبرگکنار تختم آنطرف می دوید که نگرانش شدم. 

من هیچ وقت  ،گفت: عزیزدل من... اگر بالیی سر تو می آمد بوسید و با بغضمی 

 بچه جانم.. من بدون تو می میرم خودم را نمی بخشیدم

. خواستم نوازشش استحال عمو ثابت می کرد که اتفاقات خوبی برایم نیافتاده  " 

کنم، اما هیچ حرکتی از من بر نمی آمد. زبانم به سقف دهانم چسبیده بود و به 

، اما بعد پشیمان طرف یخچال دویدعمو سریع به  "سختی گفتم: آب می خواهم... 

این ا چک کنند بعد... تو نمی دانی که من در ابتدا وضعیتت رشد و گفت: بگذار 

می خواستم  " .م تا خدا دوباره تو را به من بخشیدچقدر بدبختی کشید مدت

کسی بلند تر از  با صداییدوید و  بازهماما او  ،ب بخورمآبپرسم که چرا نمی توانم 

. چند ثانیه بیشتر نگذشت که او برگشت و یک دخواست تا وضعیت مرا چک کن

پرستار با او به سراغم آمد. پرستار و عمو با هم صحبت هایی می کردند که من 

 نمی شدم.  از آنها متوجه ی هیچ کدام
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پنبه با  کمی لبهایم را قبول کرد که دوباره مجبور شدم که آب بخواهم. اینبار عمو

مدت ها بعد از  ،تر کرد، اما گریه اش بند نمی آمد. مثل اینکه بغض توی گلویش

ه گلویم رسید گفتم: عمو سر بکه باالخره چند قطره آب از اینبود. بعد  اد شدهآز

حتی نمی توانم به راحتی ، نمی توانم حرکت کنم. دنوحشتناکی دار درد و گردنم

 حرکت نمی کنند. هم دستانم... دستانم نفس بکشم، 

شدت گرفت. ترسیدم و گفتم: عمو  و گریه اش باال آورد کمی رازیر سرم  آرام او "

 شده؟ من زنده ام؟  چه

ه توی سکوت سری تکان داد و به سختی گفت: من تو را توی پر قو بزرگ کرد "

اینهمه سال اجازه ندادم خار به پایت برود... نمی دانم چرا فکر می کردم بزرگ  م،ا

 ،و بی مسئولیتی با سهل انگاری من شده ای و دیگر احتیاجی به مراقبت نداری.

. نباید بود بمب ساعتی خطرناکتو را به کسی سپردم که برایت به اندازه ی یک 

 دمخور شوی...  اواجازه می دادم با 

صحبت می کند. کسی نمی فهمیدم از چه به پهنای صورتش اشک می ریخت.  "

نمی  صحبت هامتوجه ی  درستحس می کردم مغزم خیلی کند کار می کند و 
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ا لبخندی شاد رو به عمو گفت: د و بآممرد همسن عمو با روپوش سفید یک شوم. 

تبریک می گویم جاوید، بچه ات به هوش آمده است. دیدی بی خود نگران بودی 

 .گریستبا صدای بلند عمو بی خجالت دستش را جلوی چشمانش گرفت و  "مرد؟ 

 این بچه را می ترسانی و ،مرد به شانه ی عمو زد و گفت: جاوید این کارها را نکن

خودت . این کارها از تو که خیال می کند بدترین بالی دنیا سرش آمده است

 بعید است...  پزشک هستی

ی ایاما توان ،دردی گریه می کرد که جگرم برایش آتش گرفتچنان عمو با  "

ی نداشتم. نمی دانم چه اتفاقی افتاده بود که عمو به حرف هادادن به او را  دلداری

و گفت: اگر بچه ام از دستم ست مردی که با او آشنا بود گوش نداد و شدید تر گری

به شانه ی عمو زد دیگر  ی چند ضربه دوست عمو "می رفت چه کار می کردم؟ 

این بچه  چشم آرام باش و جلوی و گفت: فعال که شکر خدا همه چیز خوب است.

 ترت را چک کنیم. بیا با هم وضعیت دخبه جای این کارها گریه نکن. 

با هم یک سری کاغذ را چک بعد دستی به چشمانش کشید و  عمو باالخره "

سعی داشت با لبخندی مهربان با من شوخی کند. به من می  دوست عمو .کردند
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و وقتی خوب شدم باید  را خیلی نگران کرده ام معموجاوید است که ده روزگفت 

با پختن غذایی خوشمزه از خجالت او و عمو جاوید در بیآیم. عمو جاوید دوباره 

این  .بغض کرد و گفت که دیگر اجازه نمی دهد من از جلوی چشمانش دور شوم

چون  ،برایم مجهولی بزرگ شده بودکه دوست عمو از آن صحبت می کرد  ده روز

درد شدیدی  سر ار اشتباهی انجام داده باشم.کده روز قبل یادم نمی آمد که 

به محض رفتن مرد، عمو با حالتی بین خنده و گریه گفت:  ؟ اینجا کجاست .مداشت

مدی. ممنونم که کنارم ماندی... به محض اینکه وضعیتت آممنونم که به هوش 

، ده روزثابت شود به بخش می رویم و بعد می توانی دوستانت را که تمام این 

 بودند را ببینی عزیز دردانه ی من. اینجا

اما سوال سخت بود  بی نهایت برایمحرف هایش برایم گنگ بودند. حرف زدن  " 

 ...؟افتاده است؟... اینجا کجاستچه اتفاقی م: عمو ها امانم را بریده بودند و پرسید

می توانم خواهش کنم که تا  ...شیرین و سیاوش کجا هستند؟ به فرودگاه رفتند؟

هرچند که خیلی درد دارم، اما باید حتما از آنها ؟ به فرودگاه برسانینشده مرا  دیر

 خداحافظی کنم.
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باز گلویم خشک شد و آب خواستم. اما عمو تعلل کرد، آمد و کنارم ایستاد. با  " 

باید صورتم را کمی خنک کرد و آهسته و پر از بغض گفت: عزیزم  خیس،پنبه ی 

اما نمی خواهم زیاد ذهنت  ،خیلی زود استهرچند که را تعریف کنم.  موضوعی

زندگی من.  برایت تعریف کنمرا درگیر کنی، پس ترجیح می دهم که همه چیز را 

قبل  ده روزو گفت: شیرین و سیاوش  زیر سرم را کمی مرتب کرد خم شد و "

 "مهمانی لعنتی خداحافظی رفته بودی... آن پرواز داشتند، همان شبی که تو به 

لغات خیلی کند و آرام از  .س می کردم حرف زدنم هم دچار مشکل شده استح

: پرسیدم تا د. یک عمر طول کشیشدندمی هنم می گذشتند و روی لبانم جاری ذ

خیال می کنم همین نیم ساعت قبل توی من چرا  قبل بود؟ پس ده روزمهمانی 

گفت: آرام باش عزیزم. االن  با یک دنیا غمعمو  "... اینجا کجاست؟ ؟مهمانی بودم

قبل تو از پله ها  ده روزبیمارستان است. آی سی یو برایت توضیح می دهم، اینجا 

خورد باباجانم... همان شبی که شیرین پرواز به سرت ی شدیدی افتادی و ضربه 

داشت به من خبر دادند که از پله ها پرت شده ای. وقتی به بیمارستان رسیدی 

توی  عملت کنیم، اما حالت اصال خوب نبود. وقت تلف کردن بدون مجبور شدیم
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و دنده هایت هم  هادست ها و پا که مطمئن نیستم اتفاق بوده باشد،... این اتفاق

تو ده روز . استده وارد شسیب به سرت آ خطرناکترینخیلی آسیب دیده اند. اما 

اندی عزیزمن. بیشتر توی کما نمخدا خیلی ما را دوست داشت که توی کما بودی، 

 به هوش آمدی.زودتر ممنونم که مبارزه کردی و 

چون همه چیز توی وجودم  ،حس می کردم تبدیل به یک آدم جدید شده ام " 

این جمله که . ندعوض شده بود. همه چیز حتی افکارم برایم خیلی کند شده بود

تنها از بین اینهمه اتفاقات جدید . ی فهمیدمتوی کما بودم را به سختی م ده روز

دوباره لبهایم را  عمو"شیرین و سیاوش کجا هستند؟ حاال که: داشتم  سوالیک 

صحیح اما مجبور شدند که بروند و با اینکه خیلی نگران تو بودند  تر کرد و گفت:

 و سالم به آلمان رسیده اند. نگران آنها نباشم عزیزدل من.

ه شان نرفتم. می خواستم برایشان آرزوی موفقیت چقدر حیف شد که به بدرق " 

عمو؟ من  گردیم یمکنم. خیلی گیج و بی حال بودم و پرسیدم: کی به خانه بر

 رم نشست، محو نگاه کردن به من شد،او روی صندلی کنا "م. هستخیلی خسته 

فقط خوب شو و از روی این تخت  تو .م کرد و گفت: می رویم باباجانمآرام نوازش
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خیلی تنها و غریب می شوم پرستش؟ اگر بالیی  ،شو. می دانی که من بی توبلند 

سر تو بیاید من هم خودم را از پشت بام همین بیمارستان پرت می کنم تا کنار 

 شاشک هایبلند شد و صورتم را پوسید،  "تو باشم و همیشه بتوانم مراقبت باشم. 

. م او را اینقدر نگران کنمباورم نمی شد که توانسته بودروی صورتم افتادند. 

 خوابم برد.  سریعخسته بودم و خیلی چون  زیاد صحبت کنم نتوانستم

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

 مم احساس می کردم بیدارکمرو  قفسه ی سینهکه توی  کشنده ایدرد شدید و 

کرد. به محض اینکه چشم هایم را باز کردم سرم هم به شدت درد گرفت. نمی 

توانستم سر و گردنم را تکان بدهم، اتاق نیمه تاریک بود. هیچکس را مقابلم نمی 

نشسته خوابش  ، در حالتصندلی کنار تخت یدیدم. نگاهم را چرخاندم. عمو رو

یادم آمد که او را بیدار کنم.  برده بود و سرش روی سینه اش افتاده بود. دلم نمی

 و اذیت شده کشیده زیادی به خاطر من عذاب افتاد که او خیلی نگرانم بود، حتما

 داشتن چنین بچه ای که فقط برای اومن همیشه برایش دردسر ساز بودم.  است.

برایش می دلم اضطراب و نگرانی درست می کرد به چه دردش می خورد؟ خیلی 
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دربه دری یک بچه  نبود که با این وضعیت اسیر بیمارستان وسوخت. حق او این 

 شود.ی به درد نخور 

دردی مثل سوزن سوزن تنم به قدری سنگین بود که حس می کردم فلج شده ام.  

. دلم می خواست از درد گریه کنم. حتی صدای دستگاه توی تنم می پیچید شدن

این چه بالیی بود که سرم آمد؟ اگر خوب  ورد.آهم سرم را به درد می  کنار تختم

ترجیح  د چه کنم؟نسروسامان نگیراگر وضعیت سردردهایم و دست و پایم نشوم، 

اشکی  اتاولین قطربا اشک بریزم.  و نگرانی درد شدت دادم در سکوت کامل از

م چکید و روی بالشت افتاد صدایی از کنار گوشم گفت: ای کاش من انکه از چشم

می خواستم از شدت ترس  "روی این تخت درد می کشیدم پرستش.  ،به جای تو

العاده آشنایی  ی که عطر فوقانگشتانلمس و گیجی جیغ بکشم اما صدایی نداشتم. 

 . م را متوقف کردبرای چند ثانیه تمام دردهای ،هایم روی مسیر اشک ،داشتند

و عطر مدهوش  . نمی توانستم صاحب این صداندشد و کشدار کندافکارم باز 

. روی صورتم خم شد، سردی قله های سرد مرا خیلی سریع به یاد بیاور کننده اش

بال چرا فکر می کردم رنگ این چشم ها ق تنم را لرزاند. شو خاکستری چشمان
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این قله . ی شدندمه دیدبا تک رنگ خاکستری  خاکستری سبز بودند؟ حاال فقط

... می آوردم اما نامش داو را به یا ا بودند.ها آخرین تصویرم هنگام سقوطم از پله ه

 را نمی توانستم به زبان بیاورم. نامش چه بود؟ نامش

می درخشیدند و زمزمه کرد: چگونه بابت این بالیی که سرت آورده ام  چشمانش 

عذاب وجدان ... بعدو مده ام تا برای آخرین بار تو را ببینم ... آخودم را ببخشم؟

هرچند  د. باید بمیرم تا بتوانم خودم را ببخشم.کنخرخره ام را گرفته و رهایم نمی 

به خاطر این  هرروز مرااست. تو باید برای من یکبار مردن، کمترین مجازات  که

 بمیرم. بازهم فردا  تابکشی و دوباره زنده کنی  ،اتفاق

بازهم او را می دیدم و به از اینکه ... !کیارش عزیز مننامش چه بود؟... ... ؟نامش "

 بی گناهخدا را شکر کردم که او را تبدیل به قاتلی دم. وشحال شیاد می آوردم خ

مثل یک فیلم از جلوی چشمانم  ندتمام اتفاقاتی که بین مان افتاده بودم. نکرده بود

. او می خواست همه چیز را بین مان . من و او به شدت با هم دعوا کردیمرد شدند

نامش روی لبانم جاری شد، سریع که من از باالی پله ها پرت شدم.  تمام کند

شنیدنی  تو زباناز  سرش را بلند کرد و گفت: جانم عشق من... جانم... نام من فقط
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کبودی بزرگ و تقریبا چشم های زیبایش یکی از عزیز بیچاره ی من. زیر  "است. 

پریشان  چشم او کوبانده بود.سیاه رنگی افتاده بود، مثل اینکه یک نفر با مشت به 

ی بلند و زخم ها یحالتش بهم ریخته بودند. ریش ها و ژولیده بود. موهای خوش

. پاره شده بودبه شدت گوشه لبش هم  .ندصورت عزیزش را فرا گرفته بود ،عمیق

 رینگی که از انمثل کس ،عشق مراایراد  و بی خاصصورت  جرات کردهچه کسی 

چشمانش لرزیدند، مثل اینکه او هم  له و داغان کند؟ ،ندبودبوکس بیرون آمده 

 ...کیارش جایی نرو صدا گفتم: یبه وسعت درد مرا تحمل می کرد. ب ،دردی عظیم

  کنارم بمان.

اینقدر  پرستشهم فشرد، سرش را پایین انداخت و گفت:  پلک هایش را روی "

آورده ام باید بگویی کیارش برو و خودت  وت با این بالیی که من سر ...خوب نباش

را از جلوی چشمانم محو کن. پرستش من می خواهم بمیرم و فراموش کنم که 

به خاطر این اتفاق آرام بگیرم. چیزی یک لحظه هم نمی توانم  چه کار کرده ام.

دردهایت را به ای کاش می توانستم همین حاال نمانده که کارم به جنون برسد. 

چطور با باید بروم و خودم را نابود کنم تا یادم برود که  .تزریق کنمخودم  جان
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ر کنارت خطرناک ترین اتفاق ماندن من د م.ه اآورد وت سر دستان خودم این بال را

 ست. دنیا

چشمانم از شدت دوست داشتن او با هیچ حادثه ای از خاطرم پاک نمی شد.  "

داغ می شدند و می باریدند. باز هم صدایم یاری ام نکرد  ،عالقه به او می سوختند

و بی صدا گفتم: اگر تو بروی... من هم با تو میمیرم. من خیلی دوستت دارم 

 کیارش.

خروشان شدند که اجازه فرو ریختن  مواجچشمان تیله ای او درخشیدند و پر از  " 

مانش خیس شدند. نداشتند. اما کنترل آنها را از دست داد، تند پلک زد و چش

آدم بی رحم و دیوانه ای مثل  سریع سرش را پایین انداخت و خیلی آرام گفت:

من اصال لیاقت تو را ندارم. من خطرناک ترین  زش دوست داشتن ندارد...رن که ام

من واقعا بیمارم... هیوالیی در من  ،تو درست می گفتیبیمار روانی دنیا هستم. 

اینبار کودکی بی پناه  "تواند به تو آسیب برساند. راحت می  خیلیپنهان شده که 

دلم می  آمد. حیف که از من هیچ نوازشی برای آرام کردن او برنمیزار می زد. 

اما توانی برای دلداری دادن به او  .خواست بگویم که من هم مقصر این اتفاق بودم
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زمزمه  صدایش را شنیدم که مثل یک .از من دور نشودنداشتم. فقط می خواستم 

گفت: بخواب زیبای دوست داشتنی من. بخواب تا گناه مرا فراموش کنی جان من. 

. را عاشقانه می پرستیدماو  "د. نت به جان من بریزا جادویی انبخواب تا درد چشم

بدون ای کاش شب مهمانی او را تنها و نگران رها نمی کردم. ای کاش هیچوقت 

و مزخرف دیگران گوش نمی دادم. ای نمی خندیدم و به حرف های عاشقانه او 

کاش می دانستم که چقدر دوری از او ویرانم می کند و قدر لحظاتمان را می 

و حاال باید برای  ها من بودم سهل انگاریاین مقصر تمام اما حیف که دانستم. 

او آمد، صدای گفت و گوی چند نفر  ماندن او در کنارم به خدا التماس می کردم.

با دلتنگی نگاهم کرد و پر چشمانش ناراحت و نیمه باز بودند. . کردسرش را بلند 

به  "بمان. ملتمسانه گفتم: نرو...  "از غم و ناچاری گفت: باید بروم پرستش... 

را بپرسم. چشمان  زخم هاقدری صورتش زخمی بود که چند بار خواستم علت این 

روز انداخته ام حتی یک از وقتی که تورا به این حال و خسته اش را بست و گفت: 

ثانیه هم نتوانسته ام چشمانم را ببندم. چون تصویر تو وقتی که از میان دستانم 

. من خیلی برایت خطرناک و دیوانه ام می کندتوی مغزم حک شده  ،پرت شدی
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هستم پرستش... باید بمیرم تا فراموش کنم که چه بالیی سرت آورده ام. خواهش 

 ، تو همطر این گناهم نبخش. من بدون تو می میرمهیچوقت مرا به خامی کنم 

می  محداکثر مجازاتم. اینطوری مرا به رچقدر دوستت دامن فراموش کن که 

  مجازات شده ام. می شود کهرسانی و خیالم راحت 

سر و صدا و گفت و گوها بیشتر شدند. دلم می خواست دستانم آزاد بودند تا  "

.  کاری از من برای نگه داشتن او بر نمی آمداما حیف که  ،مانع رفتن او می شدم

. ..که بالیی سر خودت نیاور ...گفتم: تو را به خاک عزیزانت قسم می دهم به سختی

خوب  حالم من ..ن نداشته باش.ا. عذاب وجد..فقط همین یکبار التماسم را بپذیر

 . است

خواست حرفی بزند اما  نگاهش را با غم به صورتم دوخت.جوابم را نداد فقط  "

هیچ کاری از من برای آرامش  رفت.بی صحبت و  نتوانست. سرش را پایین انداخت

 ؟دیک روز خراب ش در چرا همه چیز او بر نمی آمد.

کردیم اما همه چیز فقط در عرض می من و کیارش خیلی برای با هم بودن تالش  

به سراغم آمد و اینبار . باز درد ه بودرسید فالکت بار وضعبه این چند ساعت 
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شده پرستش؟  ی بیچاره ام از جا پرید و گفت: چهاز درد نالیدم. عموناخودآگاه 

عمو به  "به سختی نفس کشیدم و گفتم: عمو ساعت چند است؟  "درد داری؟ 

 سرت درد می کند؟ شده؟  صبح است عزیزم. چهساعتش نگاه کرد و گفت: سه 

رنگ از  "گفتم: عمو... کیارش اینجا بود.  به اودرد داشتم اما با یک دنیا امید  "

دیوانه شده ای پرستش؟  !ای خدا خودت به داد من برس پرید و گفت: شرخسار

باور  ...سردرد و بدن درد امانم را برید و گفتم: نه "هذیان می گویی باباجانم؟ 

 کیارش اینجا بود.  ...کن

 دستی به صورتش کشید و گفت: عمو کالفه بود، خستگی از چهره اش می بارید. "

. اینجا راه داده اندو با پارتی بازی زور  ه، مرا هم ببچه جان اینجا آی سی یو است

 " مالقات ممنوع است چه برسد به اینکه یک نفر این وقت شب به اینجا بیاید.

. تمام توانم را جمع کردم تا بتوانم خواستم به او ثابت کنم که کیارش اینجا بود

و گفتم: او نگرانم بود. دائم از مرگ صحبت می کرد. می  بت کنمدرست صح

عمو را هیچوقت تا به  "خواهد از شدت عذاب وجدان بالیی سر خودش بیاورد. 

بی حوصله ندیده بودم. از جایش بلند شد و گفت: پرستش مرا این اندازه جدی و 
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دیوانه ات کرده  ،خورده به سرت ای که بیشتر از این نترسان که فکر کنم ضربه

 روز روشندرضمن او حتی  است. کیارش نمی تواند این وقت شب به اینجا بیاید.

تا من نتوانم از  خودش را خیلی خوب پنهان کرده نوچ ،یادی از تو نمی کند هم

سرت آورده است. مردک بی  را بال اینبپرسم که چطوری  شکایت کنم و یا از او او

تمام مدتی  ه این روز انداخته است که جرات نمی کندرحم با چه وسیله ای تو را ب

 من ؟برای احوال پرسی از تو بگیردکه اینجا بودی حتی یک تماس کوچک هم 

د، ونمی ش بهتربا پشیمانی او  هم وتو روز  حال، مراو ندا عذر خواهی احتیاجی به

ا آرام می توانست قلبم ر ،همدردی با من توضیح در مورد این اتفاق و اما با کمی

ری که م؟ از اینکه تو اینقدر او را دوست داهست می دانی من از چه ناراحت کند.

نمی کند. نمی هم او اصال به تو فکر  اما ،می بینی رویای آمدنش را خیلی واقعی

دانی چقدر دلم می خواهد با شکایتی درست و حسابی او را طوری ادب کنم که 

داشته باشد. اما حیف که  و ادب شعور دیگر دست به چنین کارهایی نزند و کمی

را توی دادگاه ببینم. حالم از خودم که خوش بینانه به او  او نمی خواهمحتی 

را داشته باشی، هم دیدن او وَاعتماد کردم بهم می خورد. تو هم به جای اینکه تَ 
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حرف دیگری بزنم و عمو ترسیدم به قدری جدی بود که  " فقط زودتر خوب شو.

نفس های دردناکم را دوباره ی کیارش را ببندد. پافشاری نکردم اما  دیدارراه 

مهربان  او خیلی ...باور کنگفتم: او نقشی در افتادن من نداشت. حبس کردم و 

 او فقط می خواست مرا از خودش دور کند. ...یقه اش را گرفتممن خودم  ..است.

هم این وقت شب گفت: نمی خوا با خشمی که سعی در کنترل آن داشت،عمو  "

، بازهم از این آدم بی برای هر کلمه صحبت کردن یک دنیا درد می کشیکه 

شده و تمام تنت کبود تو ده روز توی کما بودی،  دفاع کنی. پرستش لیاقت

پس خواهش می کنم با طرفداری از  ،نمانده استباقی استخوان سالم توی بدنت 

چون  ،قلبت را بشکنم من هم خواهدم نمی لمرا بیشتر ناراحت و عصبی نکن. د ،او

بچه ن قلب ساده لوحت است یاست هممانده فکر کنم تنها عضوی که فعال سالم 

حتی نمی خواهم نام او  ،خوب نشوی کامالوقتیکه تا در ضمن . ی بیچاره ی من

برایم تعریف  هزار بار بچه هاتمام روزهایی که تو توی کما بودی را از زبانت بشنوم. 

تو را از روی گفت که  مات و مبهوت به همه می، کیارش وقتی افتادیکردند که 

افتادن  فقط بااما من خیال نمی کنم اینهمه بال  کرده است.پرت  های پله نرده 
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کاری نکن که خونم به جوش بیاید و تو را برای فهمیدن  سرت آمده باشد. رب

کتک کاری هم در حقیقت این ماجرا به پزشک قانونی ببرم و کشف کنم که آیا 

با  ". هزار برابر می کنداین پنهان شدن کیارش شک مرا ؟ جریان بوده است یا نه

عمو واقعا فکر می کنی کیارش مرا کتک زده  گفتم: بییشتر وحشت و با لکنت

 ... ارش هیچوقت چنین کاری نمی کندکی ...؟است

خشمگین حد را تا به این جاوید توی این سی سال زندگیم تا به حال عمو  "

از او  صالندیده بودم که انگشت اشاره اش را به طرفم بگیرد و با حرص بگوید: ا

به خاطر کسی  مجبور شویم، من نمی خواهم برای اولین بار پرستش کنندفاع 

 رگیر شویم. بگذاربا هم دو  ، رو در روی یکدیگر بایستیمارزش ندارد سرسوزنکه 

فکر بالهایی که سرت آورده است  فقط به درمان فعال من آرامشم را حفظ کنم و

چنین هیوالیی نسبت به  را ی یک طرفه اتعشق و عالقه وقتش این  بعد به کنم.

حاال هم فقط یک جمله می گویم و امیدوارم که خوب متوجه  .درمان خواهم کرد

من صالح نمی بینم که دیگر به کیارش  ظورم بشوی و این بحث را تمام کنی،ی من

برای اولین بار از عصبانیت و پرخاشگری عمو ترسیدم. این حال او به  " فکر کنی.
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ثابت ستم به او نواتمن می فهماند که خیلی چیزها را خراب کرده بودم. چطور می 

م کیارش فقط مرا هل داده بود، خودم نتوانست ؟که کیارش بی گناه است کنم

؟ ای وای این آورده بودرا حفظ کنم و پایین افتادم. کتک کاری را از کجا تعادلم 

کیارش بیچاره... به قدری از عصبانیت  گیرم شد؟ دیگر چه مصیبتی بود که دامن

مسکنی پیدا کردن و به دنبال ا ودم که سکوت کردم و اجازه دادم کهعمو متعجب ب

 یی شده بود. همه جای بدنم توسرم تا روی چشمانم باند پیچ. برودبرای دردهایم 

فعال به قدری اذیت شده که ثابت می کرد که عمو جاوید  همه گچ بود و این ها

او را بیش تر از این ناراحت کنم. اما دلم برای کیارش هم می سوخت. این  نباید

اتفاق تقصیر هر دو نفرمان بود. ممکن بود او به جای من از روی نرده ها سقوط 

عمو با پرستار برگشت و آمپولی توی سرم دستم تزریق شد. عمو باالی سرم  د.نک

 گفتم: چه بالیی اوبه ایستاده بود و با غصه نگاهم می کرد. وقتی پرستار رفت 

 مده؟ چرا اینقدر درد دارم؟آسرمن 

که عالیم زنده بودن دردناکم را نشان می داد و نگاهی به دستگاه  کنار تختم ا " 

یم بعد برایت تعریف می کنم که رفتبه بخش  هروقت کهفت: بگذار انداخت و گ



الوده زغال اختههجدهم                                                                                                                       ففصل   

1543 
 
   

دردم کمی آرام شده بود و گفتم: من که حالم خوب  "چرا اینقدر درد می کشی. 

کنار تختم عمو  "می خواهم بدانم که چه بالیی سرم آمده است.  ،بگو لطفا است.

ناراحت و  "گویم. یت می نشست و گفت: االن باید استراحت کنی. فردا صبح برا

کردم. سرش را پایین انداخت و گفت: بسیار خُب، برایت تعریف می نگاهش  نگران

اما قول می دهی که نترسی؟ من همه چیز را دوباره برایت درست می می کنم. 

کمی سرم را تکان دادم و گفتم: قول می  "کنم. قول بده که نگران نمی شوی. 

گفت:  خستگیدر حالیکه آنرا تمیز می کرد با  عمو عینکش را در آورد و "دهم... 

ارتفاع از  چون می گویم.برایت  که از آنها مطمئن هستمرا فقط اتفاقاتی پس 

هنوز مشخص نیست ضربه ای که به سرت وارد شده  ،یه انسبتا زیادی افتاد

 "...خیلی شدید هم دستانتجمجمه ات آسیب دیده است، عواقبی دارد یا نه. اما 

عمو سکوت کرد و سرش را پایین انداخت. اضطرب به جانم ریخت و گفتم: چه 

 دستانت یکی از وقتی افتادیعمو با نگرانی گفت:  "بالیی سر دستانم آمده است؟ 

مچ دست و انگشتان همان دست به شدت  به همین خاطر ،استزیر تنت مانده 

من نمی فهمم ه است. دست دیگرت هم شکسته اما آسیب جدی ندیدشکسته اند. 
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به محض رساندنت  ممجبور شد که تو چرا باید از ارتفاع یک طبقه پایین بیافتی؟

آن را عمل کنند و توی  ی که آسیب بیشتری دیدهدست، اجازه بدهم به بیمارستان

اما چون وضع مغزت ثابت نبود عمل اصلی که باید روی دستت  .پالتین کار بگذارند

 سطح هوشیاریت ثابت شد و دیگر جای نگرانی نبودانجام شود را برای وقتی که 

اند و  آسیب دیدهدنده هایت همه شکسته است. هم گذاشته اند. یکی از پاهایت 

به زور در کنار  . ما ذره های وجودت رارا پاره کندریه ات  ،آنهایکی از نزدیک بود 

یت بدتر از یک تصادف خودرو بود، چون اتفاق برا. این بچه جانم هم نگه داشته ایم

مثل اینکه ارتفاع بین طبقات خانه ی مزخرف کیارش، به خاطر دوبلکس بودن هر 

 ،واحد آن، خیلی بیشتر از ساختمان های معمولی بوده و افتادن از این ارتفاع زیاد

می خواهم فقط  باعث این همه آسیب شده است. ،ی پایین بر روی پله های طبقه

به قدری به این سوال فکر کرده  ؟بفهمم که چگونه چنین بالیی سرت آمده است

جواب قطعی منتظرم فقط پرستش فعال  ام که چیزی نمانده مغزم از هم بپاشد.

نداشته به همراه فردا به دستم می رسد خبر بدی ات  که از آسیب نخاعی و مغزی

. بقیه ی آسیب حتما از کیارش شکایت خواهم کرد ت، چون در غیر اینصورباشد



الوده زغال اختههجدهم                                                                                                                       ففصل   

1545 
 
   

که باید مثل نامزد شیرین این، اما ضایعه ی نخاعی یعنی ها قابل جبران هستند

از اینهمه بالیی که سرم  ". باشی و زندگیت خراب می شودصندلی چرخدار اسیر 

مردن برایم تمام وجودم گریه کردم. آمده بود وحشت کردم. چشمانم را بستم و با 

. به سختی نفس می کشیدم و حاال می فهمیدم که داشت به همراه آسیب کمتری

پشت و قفسه ی سینه ام اینقدر شدید درد می کردند. دستان بیچاره ام... چرا 

ویولن عزیزم... گریه دردهایم را بیشتر می کرد و عمو گفت: تو به من قول دادی 

تو فقط به  . من همه چیز را برایت مثل روز اول درست می کنم.که نگران نشوی

 این فکر کن که باید زود خوب شوی، فعال وقت نگرانی نیست عزیزم.

نفس های پر دردم را آرام نگه داشتم و گفتم: کدام دستم آسیب بیشتری دیده  " 

بدبخت  ". نعمو اشک هایم را پاک کرد و گفت: دست راستت عزیزم "است؟ 

من راست دست بودم. دیگر نمی توانستم سازم را در دست بگیرم و سر هر  ،شدم

گذری آهنگ بنوازم. این بدترین درد زندگیم می شد. باز هق زدم و دردی سنگین 

حاال بدون سازم تا  ،این زندگی به اندازه ی کافی تلخ بودروی سینه ام نشست. 

م مهم نبودند. من بی دست م؟ دیگر دردهایم برایمی کردباید آخر عمرم چه کار 
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 از من می خواست کهچاره ای به جز مرگ نداشتم. عمو نگرانم بود و با وحشت 

گریه نکنم. اما من چاره ای جز گریه کردن نداشتم و نمی دانم چقدر اشک ریختم 

 تا باالخره مسکن ها اثر کردند و خوابم برد. 

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

شُکه  خیلی هنوزاما باالخره وضعیتم ثابت شد و به بخش عمومی منتقل شدم. 

. سرم و ستون فقراتم آسیب چندانی ندیده بود و حال روحی خوبی نداشتم بودم

باید منتظر بمانیم تا التهاب مغزم اما دکترم می گفت که شدت ضربه زیاد بوده و 

ی عکس العمل های کالمی کم بشود بعد ببینیم که ضربه چقدر تاثیر مخرب رو

 به غیر از روزهای اول دیگر به هیچ عنوان من هرچند که. و حرکتی ام می گذارد

در هر حال که احساس نمی کردم توی صحبت کردن دچار مشکلی شده باشم. 

فعال هیچ لخته خونی توی مغزم باقی نمانده بود و همه چیز در ظاهر کامال عادی 

بار زندگیم را  ار شدیدی شده بودم که روزی چندبود. اما دچار سردردهای بسی

در هر صورت وضعیت مغزم به نسبت ستون فقرات و دستانم بی خراب می کرد. 

نهایت بهتر بود. مخصوصا که به مرور کندی صحبت کردنم کم شده بود و دوباره 
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وضعیت مثل سابق می توانستم سریع و بدون مشکل فکر کنم و حرف بزنم. 

مشخص نبود که  ،چون دست و پایم توی گچ بودندعال فهم که  حرکتی بدنم را

درد دنده هایم باعث شده بود که مثل قبل نتوانم به فقط به چه صورت است. 

راحتی نفس بکشم. دردی مداوم توی قفسه ی سینه ام زندگی را برایم تاریک و 

خُرد شده چون که زیر سنگینی تنم مانده بود کامال مچ دست راستم . می کردتلخ 

 پالتین سر هم کرده بودند.  ه سختی باو آنرا ب

تاندون هایشان هم  ،دوتا از آنها عالوه بر شکستگی ،تمام انگشتانم شکسته بودند

اما فعال  احتمال برگشت دستم به وضعیت قبلی خیلی کم بود. بودند. شده کشیده

دست  رمیم کنند.دکتر ها امیدوار بودند که بتوانم با چند عمل جراحی آنها را ت

وضعیت بهتری نسبت به   آرنج و بازو شکسته بود. اما باز ناحیه ی زاچپم هم 

شکسته بود. باید تا از مچ قابل ترمیم بود. پای راستم هم  دست راستم داشت و

هنی و سنگین آآتلی بلند از گردن تا کمرم به تن می کردم که آینده چند ماه 

بود. اگر از آتل استفاده نمی کردم آسیب گردنم جدی می شد و کمرم هم ممکن 

 خر عمرم بماند.آاین حالت برایم تا بود که تا چند سال دیگر خم شود و 
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افتضاح بود. بیشتر از همه وضعیت دست راستم حالم را خیلی  که حال روحی ام 

 ،هر غم و اندوهی به ویولنم پناه ببرمخراب می کرد. اینکه دیگر نمی توانستم در 

باعث می شد با خودم فکر کنم که ای کاش مرده بودم. این زندگی با معلولیتی 

فایده ای نداشت. کارم شده بود خیره ماندن برایم که آرامشم را می گرفت دیگر 

پیشنهاد می خیلی دوستانه به عمو به یک نقطه و اشک ریختن. دکترهای معالجم 

، چند جلسه مشاوره با روانشناس ام قبل از شروع درمان های جسمانی دادند که

روانی درمان نمی شد از نظر داشته باشم. چون اتفاقی که برایم افتاده بود اگر 

حتما آسیب های روحی و روانی وسیع تری به جا می گذاشت و عوارضی مثل 

د. در میان تمام ترس از ارتفاع و یا حتی افسردگی شدید برایم به همراه می آور

حتی معلولیت دست  ،نیامدن کیارش به مالقاتم از همه چیز ،این گرفتاری هایم

کنارم  که ندبودکیارش را دیده  شب حادثه راستم هم هولناک تر بود. بچه ها

نشسته بود و با بهت به همه گفته بود که او چنین بالیی سرم آورده ست. به قدری 

کرد که من چنین بالیی سر پرستش آورده ام...  حالش بد بود که فقط تکرار می

اوضاع برایم فوق العاده  ،حاال با این اعترافات مسخره ی او و نیامدنش به مالقاتم
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شده بود. عمو بدون شکایت ترتیب معاینه ی پزشک قانونی را داده بود  تر پیچیده

 تا بفهمد که آیا کیارش مرا کتک زده است یا نه. 

اتفاق نیافتاده بود که عمو حرف هایم را باور نکند. به هرچه  هیچ وقتتا به حال 

گاه مرا هُل داد و من خودم نتوانستم آقسم می خوردم که کیارش بیچاره ناخود

دیوانه ام می کرد. می گفت تا رفتارهای عمو تعادلم را حفظ کنم باور نمی کرد. 

اجازه یامده، جواب آزمایشات پزشک قانونی در مورد کتک خوردنم از کیارش ن

و خوب . این حالت های عمو مرا بیشتر می ترساند حرفی بزنم اودر مورد  رمندا

شود. عمو بخواهد می تواند مانع بودن کیارش در کنارم اگر دلش ب می دانستم که

باعث شده بود که او بد گمان و بد دل اما این اتفاقات  ،هیچ وقت بی منطق نبود

است.  له کردهو مرا زیر مشت و لگد  ل هیوال شدهتبدیشود. خیال می کرد کیارش 

کاری از دست من بر نمی آمد به جز اینکه منتظر آمدن  .خیلی بد بود اوضاع

جواب بی گناهی کیارش بنشینم تا این جو خفقان آور و پر از بی اعتمادی تمام 

از بر زبان آوردن نام کیارش حتی طوری رفتار می کرد که من  شود. فعال عمو

کیارش ساعت سه صبح و توی آی سی یو هم  در مورد دیدار .پشیمان می شدم
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 ،او در خواب حتمااین نتیجه رسیدم که  قدری عمو پافشاری کرد که من هم به به

 واقعیت و بیداری ببینم.در کیارش را  که احتیاج داشتممن  اما. ما دیده کنار تختم

حتی  .دردهایم پایان می یابند را ببینم تمامبار او حس می کردم اگر فقط یک 

احساس  ،در بیداری به مالقاتم آمده توی آی سی یو، اگر مطمئن می شدم که او

امروز به محض اینکه به بخش منتقل شدم، فربد و ماهور و  .بهتری پیدا می کردم

مدت ها بود ترس از دست دادن او را فراموش  کهسهراب عزیزم  حتی دکتر نیما و...

از عمو خواستند که  و زحمت فراوان به زوربچه ها به دیدارم آمدند. ، کرده بودم

هفته به خانه برود و چند ساعتی استراحت کند. عمو قبول نمی کرد  چندبعد از 

را به جان من قسم داد تا باالخره راضی شد که برود. ماهور می گفت  اما ماهور او

 ،احتیاج نداشتم همراهصال به که توی آی سی یو و کما بودم با اینکه ا مدتیتمام 

و دائم می گفت که پرستش از تنهایی می  تنهایم نمی گذاشت بازهم اما عمو

نمی رفت  به خانه عمو در کنارم،. حتی با تمام اصرار های ماهور برای ماندن ترسد

هرچند  .که به خانه برود اما امروز باالخره رضایت داد و توی بیمارستان می ماند.

اول برای گرفتن  که گفت ینگران پر از دلشوره و پیش من بود و هنوز دلشکه 
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جواب آزمایشات پزشکی قانونی می رود، بعد هم یک دوش سریع می گیرد، زیاد 

حس می کردم این اتفاق خیلی او را تا شب بر می گردد.  استراحت نمی کند و

تا به حال اینقدر . ، حتی دیگر از یک ثانیه تنها گذاشتن من می ترسیداذیت کرده

او را مضطرب و درمانده ندیده بودم. اینکه کیارش حتی یکبار هم تماس نمی 

می  بیشتر عصبی و ناراحترا  او، با عمو صحبت کند و حال مرا بپرسدگرفت تا 

یکبار هم که شده بیاید و مثل یک مرد بگوید که  فقطکرد. انتظار داشت کیارش 

اشتباه کرده است. اما خبری از کیارش نبود و من هم به گمانم او را توی خواب و 

 رویا دیده بودم. 

به محض اینکه عمو رفت بدون وقت تلف کردن از ماهور پرسیدم: کیارش کجاست؟ 

تردید به فربد و سهراب ماهور با  "من خیلی نگران او هستم. از او خبری داری؟ 

بعد با دودلی به سهراب چشم دوخت.  ". نگاه کرد و گفت: نه من خبری از او ندارم

او هم سرش را پایین  "از دکتر نیما پرسیدم: شما هم خبری از کیارش نداری؟ 

وسایلی را که برای مراقبت وقتی می خواستم حتی  ،انداخت و گفت: نه متاسفانه

پس بگیرم، کلید را از نگهبانی گرفتم و  او برده بودم رابه خانه ی  سیاوشاز 
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جواب تماس هایم را هم از وقتی که این اتفاق برای  نتوانستم کیارش را پیدا کنم.

 تو افتاده است نمی دهد. 

ناامید شدم  شروع شدند. و دردناکمو نفس های آزار دهنده کشنده  باز سردرد "

 "هم نمی توانی خبری از کیارش بگیری؟  ژاسمینطریق  از گفتم:رو به دکتر و 

 ،دکتر سری با تاسف تکان داد و گفت: نه به گمانم ژاسمین هم از او بی خبر است

 بزرگنگرانی مثل یک وزنه ی  "چون یکبار تلفنی حال کیارش را از من پرسید. 

روی قلبم سنگینی می کرد. امکان ندارد که کیارش بخواهد ژاسمین را به حال 

روزی چند بار حال و اوضاع  ،خودش رها کند. حتی با تمام سختگیری های من

نگرانی برای کیارش از دردهایم آزار دهنده تر بود. دلم ژاسمین را بررسی می کرد. 

کنار تختم ایستاده است. ماهور می خواست چشمانم را ببندم و ببینم که او باز 

این سهراب خان را دید گفت: غصه نخور پرستش. راستش را بخواهی مکه ناراحتی 

سهراب  ،به خوبی از کیارش خبر دارد. چون روزهایی که تو توی کما بودی ،لدرقُ

با تعجب  "می رفت.  تک کاری با کیارش بیچاره به سراغ اوبرای دعوا و ک هرروز

 کار به دیدارم آمد کهوقتی ،کردم. پس زخم های صورت کیارش به سهراب نگاه
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پس دیدن کیارش توی خواب و رویا نبود. او واقعا به دیدارم آمده  ؟ندسهراب بود

 ..بود.

من تنها مقصر آه از نهادم بلند شد و گفتم: سهراب چرا کیارش را اذیت کردی؟  

سهراب سری با تاسف برایم تکان  ". داردکیارش که گناهی ن هستم،این ماجرا 

و بی وجدان دفاع می کنی؟ یک نگاه به حال  ردکمداد و گفت: هنوز هم از آن 

او هنوز زنده  اگربعدا تمام تقصیرها را به گردن بگیر. پرستش  ت بیانداز،خود روز

فربد بازوی سهراب را گرفت و گفت: آرام  ". یعنی من آدم بی غیرتی هستم است

اما سهراب آرام نشد و  "م نریز. ه اعصابش را به ی ندارد،خوبحال تش باش. پرس

 هنوز پس چرا ،ای توی چه اوضاعی گیر افتاده تو که دانیم می پرستش همهگفت: 

 پرستش نمی دانی وقتی ؟تشکر هم بکنم عزیزتکه از کیارش  از من انتظار داری

حجم از این عجبم که او با فقط در کتکش می زدم چقدر دلم خنک می شد.  که

، چطور توانسته دنکدفاع از خودش  حتی نمی توانستکه ی، و بدرد نخور یبزدل

با وحشت از درد تیز و برنده ی سرم به خودم پیچیدم   " !دست روی تو بلند کند

و گفتم: به چه چیز قسم بخورم تا شما باور کنید که کیارش مرا کتک نزده است؟ 
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: سهراب با قلدری گفت "بکشم تا حرف هایم را باور کنید؟ حتما باید خودم را 

 ما توهین می کنیهمه ی پرستش وقتی از این مردک دفاع می کنی به شعور 

اما تو ما را احمق فرض می  ،کتک زده و از پله ها پرت کرده ا. او تو رعزیز من

چه  هم خوب می داند که ش. خود کیارا سنگ او را به سینه می زنیکنی و دائم

از خودش دفاع نمی  ،وقتی برای کتک زدن او می رفتمهمین  برای ،گندی زده

ا حاال اگر عمو جاوید جواب آزمایش ها ر .تا من حقش را کف دستش بگذارم کرد

م او خود ده است، با همین دستانبگیرد و مشخص شود که کیارش چه غلطی کر

 را می کشم.

. سر و گردنم دیگر بود شد و حالم از قبل هم خراب تر آواردنیا روی سرم   " 

عضوی از بدن من نبودند. ای کاش اطرافیانم دست از سر زندگی من بر می 

زبانم برگشته بود و به  لکنت .داشتند. سعی کردم اعصابم را آرام کنم، اما نتوانستم

نطق شده چرا اینقدر بی م ...شما عجب آدم هایی هستید ...گفتم: ای بابا سختی

او می خواست برود  ...یممشاجره ای لفظی داشتبا هم فقط من و کیارش  ...اید؟

اما من از پشت یقه اش را گرفتم... او برای اینکه دست از سرش بردارم، مرا هل 
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این فقط... . پرت شدم پله ها نرده ی از روی ...داد و... من تعادلم را از دست دادم

 یک اتفاق بود. 

مگر  اتفاق بود؟ اتفاقی از باالی نرده ها افتادی؟سهراب با خشم خندید و گفت:  "

چرا اینقدر دروغ می ؟ دو سالت است که اتفاقی از باالی نرده ها پایین بیافتی

فربد دستش را روی سینه  "کیارش ارزش اینهمه دروغ را ندارد پرستش. ؟ گویی

تو هم خواهش می کنم تش ی سهراب گذاشت و گفت: سهراب آرام باش. پرس

چطور می  ". حالت را نپرسیده استاینقدر از کسی دفاع نکن که حتی یکبار هم 

 بی گناهی و محبت های پنهانی ایستادم و ازب توانستم با اینهمه درد در مقابل آنها

آنها می فهمیدند که حالم خوب نیست و حداقل م؟ ای کاش نکیارش دفاع ک

داشتند. برای اولین بار اصال دلم نمی خواست کنار آنها باشم. دست از سرم بر می 

 دلم می خواست دست از سرم بردارند و بروند.

کیارش حالم را  و گفتم:برای دفاع از کیارش سعی کردم فکرم را متمرکز کنم  

م مالقاتباور کنید که کیارش اول از همه به آمد... به مالقاتم ... کیارش پرسید

؟ پس به دیدارت آمدچه وقت شک هایم را پاک کرد و گفت: کیارش ماهور ا "آمد.
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دنیا بدون کیارش دیگر به  "چرا عمو جاوید او را ندیده و اینقدر عصبانی است؟ 

چشمانم را بستم، احساس می کردم نداشت.  را ندهیچ عنوان ارزش زنده مان

تهوع شدید جسمم باالتر از سطح تخت است و همینطور باالتر هم می رود. حالت 

کیارش ساعت سه صبح به مالقاتم  ،مدمآگفتم: همان شبی که به هوش  داشتم و

 آمد. خیلی ناراحت بود، حالش بدتر از حال من بود.

ب اسکوت کرده بود گفت: مطمئنی که خو این لحظهاینبار دکتر نیما که تا به  " 

ساعت سه صبح اجازه ی  من دوست کیارش هستم اما می دانم کهنمی دیدی؟ 

چه برسد به  ،هم نمی دهندحتی توی حیاط بیمارستان را  هیچکس،مالقات به 

 باشد. آمدهتوی آی سی یو  تا اینکه کیارش برای دیدارت

چشمانم را باز کردم و حس کردم از ارتفاع سقوط کردم. تقریبا تمام تنم تکانی  " 

از گلویم بیرون پرید. فربد با نگرانی  بلندسخت خورد، درد امانم را برید و ناله ای 

 درد داری؟  پرسید: چه بالیی سرت آمده پرستش.

م. ترا نداش درداما دیگر توانایی تحمل این  نمی خواستم از حال بدم بگویم " 

سهراب دوید و رفت. چشمانم را بستم، صداهای اطرافم خیلی بلند شده بودند. 
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م را دوباره روشن یگریه ی ماهور دنیا یک نفر توی چشمانم نور انداخت و صدای

کرد. بی حال و خسته گفتم: حالم خوب است، فقط سرم خیلی درد می کند. در 

صدای یک خانوم خندان گفت: برای سردردت مسکن  "ضمن دلتنگ هم هستم... 

 تزریق می کنم اما درمان دلتنگی ات دست من نیست. 

مثل اینکه دفاع  ی خسته بودم اماخیلچند دقیقه طول کشید تا کمی آرام شدم.  "

که قفسه ی سینه ام را پر از  یهای تابی بیبود و با شده از کیارش دین و آیینم 

کیارش  که وقتیدیگر بحثی با شما ندارم اما مطمئنم من درد می کرد گفتم: 

پس اگر فکر می کنید دروغ می گویم مالقاتم آمد.  هبیدار بودم. کیارش ب ...آمد

مثل اینکه توی  ؟بودشده زخمی عوا دکجا می دانم که صورتش به خاطر  چرا و از

 ...رینگ بوکس بی دفاع مانده بود. تمام صورتش کبود و زخمی بود

شده پرستش تو نمی دانستی صورت کیارش زخم سهراب با تمسخر گفت:  " 

ر هور به تو گفت که من چند بار کیارش را کتک زده ام. تو دچااست تا وقتی که ما

از  می توانندیده ای. هرچند واقعا فکر می کنی صحبت های ما را  !توهم شده ای

تمام کادر  شایدزنده می کند. هم با پول مُرده را  ،حق گذشت که کیارش خان تو
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توانسته ساعت سه نصف شب تا توی آی سی یو  وبیمارستان را با پول خریده 

و  است زنجیره ای قاتلکار نیمه کاره اش را تمام کند و تو را بکشد. او  که بیاید

خودش  هکاصال از کجا معلوم  معلوم نیست که تا به حال چند نفر را کشته است.

ناراحت است که تو زنده مانده از این حتما مادر و پدرش را نکشته باشد؟ حاال هم 

 در ید به عمو جاوید بگویم کهبا برای همین نصف شب به سراغت آمده است. .ای

 این بیمارستان را گِل بگیرد. و نگهبانی  ورودی

با چشمانی از  .دنک ام دیوانهجای عمو را گرفته بود و می خواست حاال سهراب  "

حدقه بیرون زده به او گفتم: چرا چرند می گویی سهراب؟ چه کسی به تو اجازه 

بگویی؟ او از زنجیره ای  قاتلاه کنی و به کیارش گست که توی صورت من ناداده 

تمام شما عاقل تر است... او بهترین مردی است که من تا به حال دیده ام. او خیلی 

با شخصیت است و امکان ندارد چنین بالیی سر من بیاورد و نگرانم نشود. اگر 

 یکبار دیگر در مورد او بد صحبت کنی برای همیشه فراموشت می کنم. 

می خواهد خودش باقی  ،سهراب با چنان خشمی به من نگاه کرد که حس کردم "

تا  داد ردارا یک دستی فشرم مانده ی گردنم را بشکند. به قدری میله ی آویز سُ 
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آنرا خم کرد. دکتر نیما به طرف او آمد و دستش را از میله جدا کرد و باالخره 

 حرص نخورو گفت: بسیار خُب خم شد به طرف من فربد  رام کند.آسعی کرد او را 

؟ درست نفس بکشی توانینمی  درد داری؟حالت بهتر شده است؟ هنوز پرستش. 

تو راست می گویی کیارش به دیدارت  قبول...باشه  خواهش می کنم آرام باش.

می پذیریم. اما او فقط همان یکبار به خودش زحمت هم  آمده است. آن یکبار را ما

 کسیچنین بالیی سر ه، افتاده است. اگر تو که به بار آورد یافتضاحیاد به داده و 

بالیی سر من با سماجت گفتم: او  "؟ می رفتیبه مالقاتش  یکبار فقط ،یمی آورد

... من کمی مرا هُل دادما با هم صحبت می کردیم و او فقط  ...فربد نیآورده است

  تعادلم را از دست دادم...

 ، بعد هم فربد را کنار زد.ابتدا نیمای بیچاره، سهراب اصال آرام نمی گرفت "

من قبل از رسیدن  شب مهمانی و گفت: پرستش خت من رساندتخودش را به 

دیدم این بود من که  تنها چیزی ،باالی سرت رسیدمبا تماس شیرین  س،آمبوالن

هت زده می گفت که بُشُکه شده و  .که کیارش با دستان خونی کنارت نشسته بود

این آقای با شخصیت و عاقل و را از باالی پله ها پرت کرده است.  توی دعوا تو
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از روی نرده ها پایین انداخته محکم تو را اعتراف کرد که بارها خودش مزخرف تو، 

که و می فهمیدم  اگر بچه ها گذاشته بودند از زیر زبانش حرف می کشیدم است. 

 ه او را گردن بگیری؟گنا. حاال تو چرا می خواهی تو را کتک هم زده است یا نه

. برای من که فکر کنم فشار ضربه به سرت زیاد بوده و دچار فراموشی شده ای

ای کاش همان شب عمو  یادت رفته که او چگونه با تو درگیر شده است. همین

حیف که اما  .که از این موجود خطرناک شکایت کند مجاوید را متقاعد می کرد

فکرش را درگیر شکایت و کالنتری  که دلم نیامد وناراحت بود  خیلیاوید عمو ج

 کنم. 

کن، نخودت را اذیت  پرستش دستی به صورتم کشید و گفت:ماهور با حرص  "

کمی عاقالنه رفتار کن. کیارش بدترین بالی ببین یخ کرده ای. خواهش می کنم 

را بی گناه نشان بدهی  دنیا را سرت آورده است، پس تو چرا اصرار داری که او

بسوزد. او را تا سرحد مرگ شکنجه  کمی دلت به حال عمو جاوید بیچاره عزیزم؟

داده ای و حاال هم دائم با سوالهایت در مورد کیارش اعصابش را بهم می ریزی. 

کیارش بدترین آدمی است که من تا به حال دیده ام. چون از روزی که به هوش 
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 به او معترض نشویمخدای نکرده یک وقت  تار کرده آمده ای خودش را گم و گو

با تمام آدم هایی که می  مثل بچه های لج باز " که چرا به مالقاتت نمی آید.

و گور گفتم: نه او خودش را گم  خواستند کیارش را از من بگیرند می جنگیدم و

بالیی  چون نمی تواند خودش را به خاطر ...گفت که می خواهد بمیرد اونکرده، 

 ،اگر بالیی سرش بیاید ...ببخشد. او سر خاک پدر و مادرش استآورده  نکه سرم

واقعا که سهراب با خشم چند بار پایش را زمین کوباند و گفت:  "من می میرم. 

اگر خودش را بکشد حال تو بهتر می شود؟ کیارش پررو و بی شعور است، مثال 

تو م تا ته بودشکاو را تا االن صد بار من  هک شویببهتر  قرار بود تو با مُردن او اگر

بیرون  جیبشزنگ خورد. تلفنش را از توی  سهرابتلفن  ". کامال خوب شوی

عمو جاوید است، حتما جواب آزمایش های پزشک قانونی را گرفته آورد و گفت: 

 است. 

تماس را جواب داد، با اینکه مطمئن بودم کیارش بالیی سرم نیاورده اما به  "

واقعا می کردند که می ترسیدم پافشاری قاطعانه  استدالل هایشانری آنها روی دق

درگیری شدیدی بین من و کیارش رُخ داده باشد و من به خاطر ضربه ی سرم 
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سهراب تماس را روی بلند گو گذاشت و صدای عمو  آنرا فراموش کرده باشم.

خیلی زیادی سقوط  پرستش فقط از ارتفاع ...را شنیدم که گفت: بچه ها مجاوید

و توی تنش هیچ نشانی از کتک کاری و درگیری نیست. فکر کنم خیلی کرده 

تند رفتیم و به کیارش تهمت زده ایم. هرچند که رفتارهای کیارش باعث می 

بدترین اتفاقات کشیده شود، اما فعال فقط روی این  سمت به همه ی ماد فکر نشو

دیگر نتوانستم بغضم را فرو  "دارم.  قینپرستش را هُل داده ی کیارش، موضوع که

بدهم و با غم گفتم: عمو جاوید به جان خودت قسم می خورم که کیارش بی گناه 

صدای عمو را بدون هیچ محبتی شنیدم که گفت:  ". یداست. دست از سر او بردار

یقه ی او را فعال که کیارش سرمد خودش را اصال به ما نشان نمی دهد تا بتوانیم 

هم . این اتفاق به اندازه ی سرسوزن است یا گناه کاربی گناه  یم و بفهمیمبگیر

و گفتم: باور  آوردممی نمی دانم اینهمه اشک را از کجا  "برای او اهمیتی ندارد. 

که او خیلی نگرانم است عمو جاوید. فقط همین یکبار حرفم را باور کن. او به  کن

صدای  "مالقاتم آمد و گفت که از شدت نگرانی هر لحظه به مرگ فکر می کند... 

عمو را شنیدم که گفت: آمدنش به آی سی یو را هم پیگیری می کنم. هرچند که 
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هم بدون گوش کردن به من بعد  "  چنین آمدنی فقط به درد خودش می خورد. 

طع کرد. رفتار عمو بیشتر از هر رفتار دیگری دلم را می قو بی تابی هایم تماس را 

شکست. نمی دانم چرا تا این حد از من ناراحت بود. نمی دانم چرا حس می کرد 

مرا محکوم کند. این  ممکن، من توی تیم رقیب هستم و باید حتما به بدترین نحو

عذابم می داد. ماهور آرام پیشانیم را  ،یدیگر از هر درد یشتر، برفتارهای عمو

چند ضربه  فربد هم "عزیزم.  بوسید و گفت: گریه نکن دوباره سر درد می گیری

آرام به گچ دست چپم که تا روی شانه ام کشیده شده بود زد و گفت: می  ی

ب هم سهرا "خواهی برایت یادگاری های خنده دار بنویسیم تا خوشحال شوی؟ 

ماهور خوشحال خندید و صفحه ی تلفن  کمی لبخند زد اما چیزی نگفت.باالخره 

تو را  تاشیرین تماس تصویری گرفته  همراهش را به طرف من گرفت و گفت:

می نگران  او، مبچه ها خواهش می کنم جلوی شیرین دعوا نکنی .پرستشببیند 

 د. شو

 کنار که باعث شد صورتم را محکم به صورتم کشید دستی آرام و نوازشگرفربد  "

ببخشید... گفت: . فربد از این کارم معذب شد و به سختی درد بگیرد بکشم و گردنم
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 " ...نمی خواستم کار بدی انجام بدهم، فقط می خواستم اشک هایت را پاک کنم

واقعا لج باز و بی اعصاب شده بودم، می خواستم حرصش را در بیاورم و گفتم: 

به جای  سهراب " کسی به غیر از کیارش به صورتم دست بزند...دوست ندارم 

و مهربان به صورتم نگاه  خنده ای عصبی و کالفه سر داد. فربد همانطور آرام ،فربد

ببین کیارشی که اینقدر راحت می تواند  کمی منطقی باش ولطفا  گفت:کرد و 

تا به امروز اصال حرفی  ،به آلمان بفرستد فلج کامل شوهر شیرین را برای درمان

او حتی یکبار هم تماس نگرفته تا حالت را از نجات تو از این اوضاع نزده است. 

 بپرسد. متاسفانه او اصال عاشقت نیست پرستش. 

از شدت سردردی که مثل صدای  حرف های فربد درماندگیم را بیشتر کرد. باز "

و گفتم: حرفی  فشردم چشمانم را روی هم  ،طبل های بزرگ توی سرم می کوبید

نزده چون عذاب وجدان نابودش کرده است. حرفی نزده چون عمو اجازه نمی دهد 

سبز می شد، زدنم سر راهم  سهراب هرروز برای کتک . من هم اگربه دیدارم بیاید

خیلی جالب است که یک سهراب سریع گفت:  " ..م.فتراز هیچکس خبری نمی گ

تمام اما بازهم من و عموجاوید بیچاره که  ،رساندهنفر دیگر بیشعوری را به نهایت 
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نه عزیز به نظر . دیده می شویممقصر  ،آب خوش از گلویمان پایین نرفته مدتاین 

دوستت ندارد. تو به زور خودت را به او چسبانده ای ترشیده  ،... کیارش خان تومن

 ندارد. برای او جان. زنده و مرده ی تو فرقی 

را فراگرفت. فربد و  مغزمده بودم آدردی به شدت درد روز اولی که به هوش  "

ماهور و دکتر نیما همه با هم به سهراب یورش بردند و ساکتش کردند. ماهور سر 

و صدای دعوا را آرام کرد و گفت: بچه ها می خواهم تماس شیرین را وصل کنم. 

صدای هیجان زده ی شیرین تماس را وصل کرد.  "خواهش می کنم دعوا نکنید. 

گرفت.  جلوی صورتمحه ی تلفنش را را شنیدم که حال مرا می پرسید. ماهور صف

بشوم. حالت خوب است  تشیرین جیغی از خوشحالی کشید و گفت: الهی فدای

ی تو را توی آن حال تنها گذاشتم نازنینم؟ نمی دانی که من با چه بدبخت دوست

 ش جانم؟ و به فرودگاه رفتم. بهتری پرست

 منرا از دست بدهم،  اشک هایمباعث شده بود کنترل  به مغزم فکر کنم ضربه "

درد و عذاب مبارزه با حاال دیگر  ، اماگریه کردن متنفر بودماینهمه همیشه از 

  ربود.می اشک هایم از من  کنترلبرای  م رااراده ااینهمه آدم، 
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شیرین با محبت گفت:  "خسته و ویران گفتم: من خوبم... سیاوش چه طور است؟ 

خدا را شکر  ؟. حال تو چطور استپرستشدرمانش را شروع کرده  واو خوب است 

مثل بازهم فقط گریه...  "که به هوش آمدی و مارا از نگرانی نجات دادی عزیزدلم. 

د تا من بتوانم به راحتی زار بزنم. اینکه تمام دردهای دنیا را به جانم ریخته بودن

 "درد داری؟ حالت خوب نیست؟ شده پرستش؟  گران شد و گفت: چهین نشیر

. تو از ..می گویند که کیارش مرا دوست ندارد بچه هابه سختی گفتم: کیارش... 

شیرین سرش را پایین انداخت و سکوت کرد. سهراب باالی سرم  "او خبر نداری؟ 

گوش بده و  ، حرف های مراشیرین تو به عنوان یک آدم بی طرفایستاد و گفت: 

چنین قضاوت کن. چون ما از پس این دوستمان بر نمیآییم. تو اگر یک نفر را دچار 

با حرص گفتم: کیارش  "آمدی؟  کرده بودی برای احوالپرسی از او نمی حادثه ای

یکبار ساعت  او هسهراب حرفم را قطع کرد و گفت: بله فراموش کردم ک "آمده... 

جواب مرا دیده ای. شیرین او را  تو فقطآمده و سرگردان ح اشبا، مثل سه صبح

کیارش خودش نمی گفت که پرستش را پرت کرده است؟ حاال یک ، مگر بده

برعکس، د که کیارش مقصر بوده، تازه نثابت کن خانمد به این نلشکر آدم نمی توان
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و نمی پرسد، می داند. شیرین تو بگو ما با را مقصر اینکه کیارش احوالی از ا ما

 پرستش چه کار کنیم.

شیرین غمگین به من نگاه کرد و گفت: متاسفانه با اینکه من خیلی مدیون  " 

شدم  ناامید "کیارش هستم اما نمی توانم حق را به بچه ها ندهم پرستش جانم. 

شیرین سرش را به عالمت  "نداری؟  ...گفتم: یعنی تو هم خبری از کیارش من و

 ،منفی تکان داد و گفت: اینکه کیارش چند بار برای احوال پرسی به مالقاتت آمده

اصال مهم نیست پرستش... این مهم است که او باید می آمد و کنار آقای دکتر و 

بقیه ی بچه ها به انتظار خوب شدن تو می ماند. متاسفانه من هم فکر می کنم 

 کار درستی نکرده که حالی از تو نپرسیده است. که کیارش

حرف خودم که کیارش مرا دوست ندارد. اما من بازهم  دهمه یک صدا می گفتن " 

 ،گفتم: من کیارش را خوب می شناسم، او مثل بقیه نیست. او نگرانم است را زدم و

 فقط عذاب وجدان اجازه نمی دهد که به مالقاتم بیاید یا حالم را بپرسد. 

بی خیال به دنبال کار  راحت و آورده اما وت ماهور گفت: او خودش این بال را سر "

بعدا بیاید و بگوید از شدت اگر چنین آدمی حتی و زندگیش رفته است پرستش. 
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باز نباید حرف هایش را  ،عذاب وجدان مُرده بود و نمی توانست حالت را بپرسد

و گفت: بچه ها حاال الزم  شد شیرین غمگین تر از من ". باور کنی دخترخوب

نیست همین امروز به پرستش بفهمانیم که کیارش دیو دو سر است. ببینید او 

بچه ها خواهش می کنم . این نیز بگذرد ،حالش خیلی بد است. گریه نکن رفیق

. بعدا که حالش داینقدر به او سخت بگیری الزم نیست دست از سر پرستش بردارید،

به زور و کتک او را مجبور می کنیم که کیارش سرمد عزیزش را  ،خوب شد

ورده بودم که گفتم: اما من دانم اینهمه لج بازی را از کجا آ نمی "فراموش کند. 

، سهراب به شانه ام زد "فراموش نمی کنم. او را هیچوقت و تحت هیچ شرایطی 

راموش می کنی. گفت: البته که ف به شیرین وصورتش را کنار صورتم گذاشت و ر

بچه ی قد و نیم قد  سه یا چهاروقتی که چشمانت را باز کنی و ببینی که درگیر 

، سرت به خاطر کم بودن غذا وعده هر ،گرسنههمیشه چاق و شده ای و شوهری 

 ،ناخودآگاه از این بشارت سهراب "فراموش می کنی. او را  خیلی زود ،زند غر  می

من شوهر چاق و همیشه گرسنه نمی خواستم، من کیارش حالم بیشتر گرفته شد. 

اما ناخودآگاه نتوانستم مانع لبخندم بداخالق و وسواسی خودم را می خواستم. 



الوده زغال اختههجدهم                                                                                                                       ففصل   

1569 
 
   

. فربد هم به نشست ی کمرنگ روی لب هایملبخند و بدبختیدر اوج غم بشوم و 

آمد،  به محض اینکه اسم شوهر و بچه گفت: می کرد و با تعجبمن نگاه  لبخند

 کردی؟یارش و گریه و زاری برای او را فراموش ک

خندید و اما گریه و خنده ام در هم آمیخت. سهراب هم سعی کردم نخندم،  " 

ماهور  ". عاقل شودتا  کنمگفت: من با این ترشیده بزرگ شده ام. می دانم چه کار 

هم سرش را کنار سر من گذاشت و رو به شیرین گفت: فکر کنم سهراب واقعا 

شیرین خندید و گفت: حاال چند تا بچه کافی  "می شناسد. خوب ش را رستپ

 فراموش کنی؟کامال است تا کیارش را 

اولویت نبود. خنده برایم دیگر نمی دانم اینهمه غم را از کجا آورده بودم که  " 

. کیارش در واقع درست می گویند دوستانماینبار حتی قلبم هم فریاد می زد که 

. اینهمه آدم می خواستند به من بفهمانند نمی شداصال مرا دوست نداشت و نگرانم 

 محض نها دیوانگیآپس مخالفت با  ،که کیارش حتی یکبار هم حالم را نپرسیده

فقط . استآمده نیبه دیدارم  ،که کیارش سه صبح مطمئن بودم حاال دیگر .بود

یدن از طرف کیارش آماده نبودم. اگر شب مهمانی من هنوز برای اینهمه نامردی د
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این قدر دلم نمی سوخت. اما  می فهمیدم که دوستم ندارد،و قبل از این اتفاقات 

 را می خواست. کیارش دلمم، خیلی گیر افتاده بودکه توی این وضعیت  از وقتی

 او را درگیر پنجمن به شیرین گفت: سرش را به من نزدیک تر کرد و رو سهراب 

کنم تا دست از این مسخره بازی ها  می دو سال کمتر از با اختالف سنی ،بچه

 بردارد. 

من هم هیچ مرد دیگری را نمی خواستم. پس اگر کیارش مرا نمی خواست،  "

اینکه مردی غیر از کیارش صورتش را کنار صورتم بگذارد حالم  فکراینبار حتی از 

دلم می خواست فقط ، بلکه دیگر فقط به ازدواج فکر نمی کردم منبهم می خورد. 

با کیارش ازدواج کنم. اگر کیارش را از دست داده بودم پس آینده و زندگی 

 در نتیجه م را نمی توانستم زیاد حرکت بدهم،گردنمشترک را هم نمی خواستم. 

بکنی؟ از  چشمانم را به سهراب دوختم و گفتم: تو می خواهی مرا درگیر پنج بچه

توی  او نگاهش را "کجا می دانی که من می خواهم تو پدر بچه هایم باشی؟ 

و فراموش کردم که این همان سهراب  ، دل آشوبه ام بیشتر شدصورتم چرخاند

عزیز و دوست داشتنی خودم است. اصال یادم نمی آمد که چرا شب مهمانی آنقدر 
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ان صدقه اش می رفتم و قلب کیارش از دیدار دوباره ی او خوشحال شده بودم و قرب

ی کنم تا باالخره از گفت: چون من اینقدر پافشاری م را شکسته بودم. سهراب

لبخند روی لبهای کوچک و برجسته  "سفید خوشت بیاید. با پوست  مردهای بور

هر  ،چشمان خاکستری کیارشصورت زاویه دار و اش مرا از فکر اینکه به جای 

نسبت  . ته مانده ی عالقه امکرد نفرتدچار  ،روز با نگاه به این چهره بیدار شوم

گفتم: حتی اگر نام دو  تنفراز آرام و پر  فراموش کردم و خیلیرا هم به سهراب 

 باز قبول می کنی که پدر بچه هایم باشی؟ ،پسر اولم را کیارش و فربد بگذارم

ه ای؟ حتی اگر هر لحظه توی رابطه ام با دقیقا از چه وقت اینقدر بی غیرت شد

خواهی و با من ازدواج می می باز هم مرا  ،را تکرار کنم کیارشاشتباهی نام تو، 

رنگ یمانی یقه ام را گرفت. شتازه احساس پ جمالتم تمام شدندوقتی  " کنی؟

صورتش کبود شد و با خشمی که اگر حالم خوب بود من هم مثل کیارش پای 

 چشمم کبود می شد، به راه افتاد اما بیشتر از چند قدم نرفت. 

جای زخم های نمی دانم اینهمه بدجنسی را در مقابل سهراب از کجا می آوردم. 

ساند، و اینکه سهراب مرا از آینده ی بدون کیارش می ترصورت کیارش روی 
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ش را ا دلگیر باشم و راحت بتوانم لبخند و شادی اوکه از  دست به دست هم داد

 خراب کنم.

ش حرف های نبود، در ضمنازدواج  شوخی در موردبرای  مناسبیاالن اصال وقت  

ام عصبی  م می ریختند وه به مرا حال در ظاهر شوخی بودند اما در باطن فقط

ردم دیگر با حس ک کهبرگشت و طوری نگاهم کرد به سمتم می کردند. دوباره 

. به قدری حرص استاو تبدیل به بدترین دشمنم شده  هم دوست نیستیم و

بالیی سرش می  سکته می کرد و به گمانم تا چند ثانیه ی دیگرخورده بود که 

همان لیاقت تو گفت: تو لیاقت دوست داشتن را نداری پرستش...  با عصبانیت ،آمد

 هم مهم نیستورد و برایش می آوجود است که بدترین بالها را سرت کیارش بی 

صبح  ،که میمیری یا زنده می مانی. تو باید با کسی ازدواج کنی که روزی دو بار

 اینطوری ، شاید کهپرت کندو شب به خاطر حماقت هایت تو را از باالی پله ها 

با کیارش ازدواج  کهروزی . بقیه را نشکنی قلبیاد بگیری  مغزت تکان بخورد و

دلم می  بری.ت زندگی کردن را با خودت به گور می آرزوی درس کنی، آنروز

صبر من هم  .بیاورم بیرونخواهد مغزم را سوراخ کنم و اسم تو یک نفر را از آن 



الوده زغال اختههجدهم                                                                                                                       ففصل   

1573 
 
   

از من  "... ت را ببینمی خودخواه قیافه می خواهدندلم دیگر  و اندازه ای دارد

فاصله گرفت و مثل گردبادی وحشتناک به فربد تنه زد و رفت. بازهم از اینکه او 

از آن آدم هایی بود که من به محض آزار را از خودم راندم دلم گرفت. سهراب 

اشتباهی انجام خیلی دلم برایش می سوخت. او هیچ وقت در حق من کار  ،دادن او

نمی دانم  را در حق من تمام کرده بود. فقطرفت بود. او همیشه رفاقت و مع نداده

فکر کنم. ما همیشه جدی  ،م حتی یک ثانیه هم به او برای ازدواجستچرا نمی توان

 وردیم اما حاال واقعا از فکر اینکه او جایآبا هم ادای زن و شوهر ها را در می 

اصال حال خوبی برای  گیج بودم و. خیلی کیارش را برایم بگیرد، عصبی می شدم

ر از دست دادن عزادادرک محبت های او نداشتم. می دانم که از همین حاال باید 

 گفت: چرا سهراب را اذیت می کنی او باشم، اما رفتارهایم عمدی نبودند. شیرین

او حرف های خیلی بدی به او زدی. نباید غیرتش را مسخره می کردی. ؟ پرستش

حالش را نگیر. خواهش می کنم اینقدر بی رحم  یگناه دارد پرستش، اینطور

خواستم به شیرین بگویم که آخرین بار توی  "تو واقعا دیوانه شده ای؟ نباش. 

خودش به من گفته بود که سهراب را انتخاب نکنم و فقط به کیارش فکر  ،مهمانی
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د. ماهور تلفنش را به سمت فربد گرفت و گفت: دیوانه نشده... دیوانه بواما  .کنم

از شدت عصبانیت بالیی فربد این را بگیر تا من به دنبال سهراب بدبخت بروم تا 

 . سر خودش نیاورد

این سهراب گفت: پرستش با تاسف نگاهم کرد و هور ام .فربد گوشی را گرفت "

ی اینطوری جواب عالقه ی او را بدهی. ار. حق ندبودبیچاره از همه بیشتر نگران تو 

دانستی دوستت دارد و مسخره اش کردی... اما ایندفعه که می دفعه ی قبل نمی 

او را  غرور، ماچشمان ی پیش شتپس حق ندا ،ی چه در دل او می گذردستدان

به او بفهمانی که تمام مردان بی لیاقت این شهر را  کنی. تو اصال حق نداریبش

ه ا تو بودانتخاب می کنی اما عالقه ی او را نمی بینی. من همیشه عاشق دوستی ب

م اما اگر بخواهی سهراب را بیشتر از این اذیت کنی حتما در مورد دوستی ام با ا

 .سبحانی تو بیشتر فکر می کنم

نمی دانم چرا شیرین و ماهور به خاطر دفاع از سهراب و یا کیارش از دوستی  " 

مان مایه می گذاشتند و مرا با دوستی مان تهدید می کردند. به گمانم بیش از 

بود  هنوز نرفتهماهور که از دوری شان عذاب می کشم.  بودم فهماندهحد به آنها 
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فت و رو به شیرین گفت: تو تلفنش را از فربد پس گرپشیمان شد و برگشت  که

به کمی تنها بماند و  این خانم زبان درازبهتر است که  ،هم برو به شوهرت برس

تماس شیرین را قطع کرد و با قهر  "فکر کند.  ی ادبانه اشب هایکارها و رفتار

هم سریع از ما خداحافظی کرد و به دنبال ماهور دوید. اُ آرام و مظلوم رفت. دکتر 

، و شیرین مرا سردرگم می کرد. شیرین که تا قبل از این ماجراعصبانیت ماهور 

سنگ کیارش را به سینه می زد حاال خیلی واضح در مورد سهراب ناراحت  فقط

خاطر  مرا به ، حاالمن ایراد نمی گرفت ازکه در هیچ شرایطی شده بود، ماهور هم 

این دو نفر بدتر مرا گیج می کردند و توی دو سهراب دچار عذاب وجدان می کرد. 

 راهی نگه می داشتند. 

اما رفتارم با او دست خودم  ،بد رفتاری کردم واقعا با سهراب خودم می دانم که

. می کردم و قلبش را می شکستماذیت سهراب را نبود. تازگی ها خیلی راحت 

سرم می آمد به خاطر شکستن قلب آدم های مهربان اطرافم هر بالیی که شاید 

بود. صدای فربد را شنیدم که گفت: واقعا اسم یکی از بچه هایت را فربد می 

چون دقیقا شبیه به کیارش ایستاده  م.به او نگاه کردم و جوابی نداد "گذاری؟ 
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او تمام دلتنگی ن لحظه با نگاه کردن به میبود، دست به سینه و پر از اخم... در ه

به قدری دلتنگ کیارش بودم که دلم می به چشمانم ریخت. ام برای کیارش باز 

خواست فربد را به خاطر اینکه سالها با او بزرگ شده و در کنار او زندگی کرده بود 

در آغوش بکشم. فقط حیف که کیارش خاطره ی خوبی از فربد و خانواده اش 

دوست داشتی. مرا به اندازه ی  خیلی مراهم نداشت. فربد دوباره گفت: پس تو 

 " ؟نام مرا روی بچه ات بگذاریکیارش دوست داشتی؟ برای همین می خواهی 

دلم می خواست از تمام کسانی که حاال این یک نفر را چگونه از سرم باز کنم؟ 

کیارشم را آزرده بودند انتقام بگیرم. من دنیا را بدون کیارشم نمی خواستم. به 

 فقط کیارش را می دیدم. لیو ،کردممی و حالت ایستادنش نگاه فربد 

. تمام دردهایم را فراموش به خودم قبوالندم که کیارش اصال به من فکر نمی کند 

به دعوای  کردم. حس می کردم به قدری کالفه هستم که برای آرام شدن احتیاج

تلخ تر دارم. باید بر سر یک نفر عربده می کشیدم تا آرام می شدم. لفظی بزرگی 

من هیچ مردی را به اندازه کیارش دوست نداشته ام و ندارم و نخواهم گفتم:  از قبل

. تو را نام بردم چون می خواستم سهراب آقای شکیبا اشتباه برداشت نکنداشت. 
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 او دوست دارم.ز به جرا ه هم ،من که خواستم خیال کندمی  .را بیشتر اذیت کنم

 م. ه امن هیچ وقت تو را بیشتر از بقیه ی بچه ها دوست نداشت در غیر اینصورت

بس کن پرستش. تا کی می خواهی  او سری با تاسف برایم تکان داد و گفت: "

تالش نکن... من  برای اذیت کردن من زیادلطفا  اشتباهات مرا توی سرم بکوبانی؟

تو را به اندازه ی بقیه ی بچه  » به اندازه ی تو زود باور نیستم که با یک جمله ی

به اندازه ی کیارش فریب بخورم. من خوب می دانم که تو مرا « م رها دوست دا

قبال از من  ،به همین اندازه ای که حاال از کیارش دفاع می کنیدوست داشتی و 

 پشتیبانم بودی.  ، مثل کوهشرایط سختی توی هردفاع می کردی و 

، چرا این دوستان با وفا نمی فهمیدند که حالم خوب نیست بازهم حرصم در آمد "

گفت: اگر از عالقه ام  ی برای جرو بحث نیست؟ با عصبانیتامروز وقت مناسبو 

پس حتما آدم سنگدل و  ،داشتن من انجام ندادینگه و کاری برای خبر داشتی 

کسانی که دوستشان  برای اخرین بار اولویت بندیبهتر است بی رحمی هستی. 

ت بگویم تا دست از خیال پردازی برداری و به دنبال یرا برادارم و عاشقشان هستم 

 ش، دوم: کیارش، سوم: کیارش را دوست دارم، بعداول: کیار زندگیت بروی. من
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را ماندم و هنوز سهراب را داشتم، چهارم: سهراب  اگر از غم عشق کیارش زنده

برنمی گردی.  دوست داشتن تو هیچ وقت به اولویت هایم برایانتخاب می کنم. 

توی معمولی ی به جز یک دوست گاهده ام. دیگر جایعبور کر کامال از توچون من 

تم. با تو خیلی مطمئن نیس هم زندگیم نداری. تازه هنوز در مورد ادامه ی دوستیم

هم دوستی مان را چون یکبار به من نشان داده ای که اگر بخواهی تنهایم بگذاری 

 ی نخواهی داشت. و هیچ رحم و مروت فراموش می کنی

خیره نگاهم می کرد اما دیگر اخم آلود نبود و شبیه کیارش نایستاده بود. صندلی  "

و زیر لب گفت:  کنار تخت را چرخاند و طوری تنظیم کرد که نگاهش به من نیافتد

فکر کنم ضربه به سرت به جای اینکه توی حرف زدنت اشکال ایجاد کند، زبانت 

بعد روزنامه ی عمو را از روی کمد کنار تختم  "نیش دار کرده است.  ،را مثل مار

ادامه داد و گفت: اما خانم افعی، مرا  ،ی زدمبرداشت و در حالیکه روزنامه را ورق 

نمی توانی مثل سهراب عصبی کنی تا دست از سرت بردارم و تو را با خیال کیارش 

او تو را به  بدرد نخورت تنها بگذارم. من همین جا می مانم تا آقای دکتر برگردد.

 ما سپرده است. 
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 برد تا من بفهممده سال زمان  مشغول ورق زدن روزنامه اش شد. زیر لب گفتم: "

که اینجا بنشینی نظر من هم هرقدر حاال  .من و تو به درد هم نمی خوریم که

دلم نمی خواهد باز تو یک نفر به هیچ عنوان  در موردچون  ،عوض نمی شود

تو اصال به طرفم برنگشت و گفت:  " .مت را بخورفریب محبت هایحماقت کنم و 

ی. ه اهمین حماقت هایت به باد داد بامان را کرده ای و زندگی حماقت همیشه 

دوستم داشته  سابق،و منتظر نمی مانم تا تو مثل  نمی کنم حماقتاما من مثل تو 

 بیکار بنشینم تا اهمو، نمی خبندمنمی روی عالقه ام به تو انم را چشممن باشی. 

. در اولین فرصت مادر و پدرم یکن مان بدبخت ات اولویت بندی های مسخره تو با

قبل از اینکه همه  ،می کنم بوربرای خواستگاری می آورم و آقای دکتر را مج را

 چرندیاتی که برهم می بافتاز اینهمه  ". ، تو را به من بدهدکنی ترچیز را خراب

مرا  ،بپرسدمی کنی عمو جاویدم بدون آنکه نظرم را و گفتم: خیال  متحیر ماندم

قای دکتر آبازهم روزنامه را ورق زد و گفت: فقط کافی است به  "به تو می دهد؟ 

خراب کیارش در کنار بقبوالنم که تو دیوانه شده ای و می خواهی زندگیت را 

 کنی.
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باشی، هم کره ی زمین تنها مرد  تو اگر با خیال راحت گفتم: مطمئن باش که " 

چون تو با بدهی بر شانه های تو نمی گذارد. را هم حتی جنازه ام م عموجاوید

باز کرد،  ارش کرد و پای کیارش را به زندگیمچهارصد میلیونی که مرا اسیر کی

 ،وتنها انتخاب او انداخته ای شکیبا. در حال حاضر ان عمخودت را کامال از چشم

 .رفیق نکنبی ثمر پس تالش  .سهراب است

مثل تو منتظر انتخاب هیچکس نمی سرش را به طرفم چرخاند و گفت: من  " 

قای آو  نم. من برای خواستگاری میآیم و تمام تالشم را می کنم، بعد اگر توما

. شاید اینطوری یاد بگیری که اگر ده یدمرا انتخاب نکن ، می توانیددنخواستی دکتر

بودی، می توانستی یکبار بر زبان بیاوری و مرا از ترس  واقعا منتظرم قبل سال

 هایم دور کنی. 

می توانستم او را ادب کنم. پوزخندی زدم و  وای کاش دستانم سالم بودند  "

و تو هرروز مسخره  من هرروز از تو خواستگاری می کردمتوی این ده سال گفتم: 

ت و پایت را می بستم و انجام می دادم؟ باید دس یباید کار بیشتر، ام می کردی

بازهم اخم کرد و جدی گفت: نه عزیزم. باید به  "می بردم؟  محضرتو را به زور به 
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رامش صحبت می کرد اما من حرص آاو با  "من ثابت می کردی که دوستم داری. 

؟ به دست و پایت که دوستت دارم می خوردم و گفتم: چطور باید ثابت می کردم

 ؟ کردم و التماست میمی افتادم 

گفت: نه فقط کافی بود یک روز واضح و روشن و بدون  انهو قاطع تر جدی "

نه اینکه تا من تو را دوست دارم. شکیبا، بگویی فربد  خواستگاری های مسخره ات

افتاد فراموش کنی که مرا دوست داری.  پولدار و خوش قیافه ام چشمت به برادر

تو هر لحظه به من تهمت نارفیقی می زنی، اما تو هم رفیق نبودی، عاشق نبودی، 

من همان روزها هم می دانستم فقط می خواستی با ازدواج از ترشیدگی فرار کنی. 

حاضر  باز هماما  ،اهمیتی ندارمکه تو فقط به دنبال ازدواج هستی و من برایت 

به من می . باید ازدواج با تو رویایم بود نوچ ،کنمقربانی  برایت جانم را هم بودم

که من همان روز برایت وقت محضر می گرفتم یا  تا ببینیگفتی که دوستم داری 

کمی باال آوردم و مستقیم توی چشمانش نگاه کردم و  به سختیگردنم را  "نه. 

فقط و حرف مردم  ترشیدگی که از ترس قاجار است ه یردوفکر کرده ای گفتم: 

 ،من ترشیدگیدر مورد سهراب را  شوخی هایازدواج کنم؟  یک نفربخواهم با 
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یک اسم توی  نوشته شدن در به در به دنبالمن  خیال کرده ای جدی گرفته ای؟ 

با این طرز تفکر مسخره ات، خواهش می کنم فربد شکیبا  ؟شناسنامه ام هستم

چرا متوجه ی حرف های من  ده سال دوستی مان خراب نکن.نگاه مرا نسبت به 

ز صمیم ا هیچوقت که فهمیده ام ، تازهبه کیارشنسبت  ام با عالقه مننمی شوی؟ 

 م. شته ادوستت ندا قلب

حتی مشغول شد و گفت: وقتت  اش با روزنامه دوباره پشت به من نشست و "

لطفا  تو را پس بگیرم.تمام شده است... من می خواهم  من هم رد کردنبرای 

 فشار نیاور.زیاد هم بردار و به گردنت  جر و بحث بی نتیجهدست از این 

همگی با هم زورگو و بی منطق شده بودند. چرا فکر می کردند صالح مرا بهتر  " 

از خودم می دانند. چرا خیال می کردند که باید از خوشی ابراز عالقه های آزار 

مثل اینکه با خودم صحبت دهنده ی آنها توی شهر و خیابان بدوم و قهقهه بزنم؟ 

کیارش بگیری؟ از کیارش؟ می کردم و گفتم: می خواهی مرا از چه کسی پس 

توی قلبم خانه کرده است، کیارش توی رگ هایم جاری شده است. من کیارش 

 را به اندازه ی خودم دوست دارم.
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صدایش را شنیدم که گفت: کاری می کنم که دیگر دوستش نداشته باشی.  " 

تر است.  کیارش رقیبی است که از سر راه برداشتن او حتی از سهراب هم راحت

کیارش بزرگ شده ام و تمام نقاط ضعف او را  بامن  کیارش پر از ایراد است. چون

می شناسم. هرچند که کیارش بدون دخالت من هم در آینده ای نزدیک از 

همی که چقدر کنار کیارش حیف می شوی تو به زودی می ف و چشمانت میافتد

 ن. کن صحبتعزیزدلم. حاال کمی استراحت کن و بیشتر از این 

یارش بیچاره... همه می خواستند از نقاط ضعف او برای نابود کردن عشق و ک "

عالقه مان استفاده کنند. کیارش هم راه را برای هرگونه سو استفاده ای باز گذاشته 

بعد من  ،دمی آم. اگر فقط یکبار توی روز روشن و جلوی چشم همه به دیدنم بود

بجنگم. اما کیارش روی حرفش برای  آدم های دنیا بر سر او تمامم با ستمی توان

محکم ایستاده بود. او می خواست مرا فراموش کند.  نتمام کردن همه چیز بین ما

به انتظارم نشسته بود و حاال حتی با اینکه من فقط به عشق  ها ساعت مهمانی روز

مانده بودم باز نمی خواست مرا ببخشد. من لب پرتگاه غم ایستاده او و عمو زنده 

 با هل دادن من به داخل این پرتگاه، مرا از کیارش ندتو تمام شهر می خواس بودم
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من باید هم دربرابر فشار اطرافیانم مقاومت می کردم و هم مطمئن  .جدا کنند

سرنوشتم افتضاح رقم . دارد جدایی اصرار به اینبیشتر از همه که کیارش بودم 

بودم که باالخره خدا به من خورده بود. وقتی کیارش وارد زندگیم شد، خوشحال 

 اواما حاال می فهمم عشق کیارش اصال توجه خدا نبود.  ،هم نظری کرده است

 آمده بود تا قلبم را بیشتر در حسرت و ناکامی بغلتاند.

د. فقط کافی بود که یک لحظه از من وای کاش کیارش کمی حواسش به من ب 

تنها تردید رورم از دست برود. کم بیاورم و تمام غ چشم بردارد تا در برابر همه

کیارش را باالی سرم  ، توی بیداریساعت سه صبحآیا بود که شده زندگیم این 

وقتی حتی با یک نفر تماس نگرفته تا حالم را بپرسد پس یعنی  ؟یا نه مه بوددید

سهراب . حس می کردم او را در میان دردهایم مثل یک خواب لطیف دیده بودم

را هم مغز معیوبم از خودش ساخته  کیارشتصویر صورت زخمی و  ویدراست می گ

که من توی  بدانم وقتی خیلی دلم می خواستتا آمدن او را واقعی جلوه بدهد. 

شده که مرا فراموش کرده است؟ با  ه کاریاو سرگرم چ ،این شرایط گیر افتاده ام

ط او را می من فق، اما اینکه همه می گویند او آدم خوبی نیست و دوستم ندارد
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ند. با اینکه توی سیاه ترین روزهای وخواهم. اشک هایم فقط برای او سرازیر می ش

حالم م. اگر او به سراغم نیاید من دوستش داشتزندگیم کنارم نیست اما من هنوز 

خوب نمی شود. فقط امیدوارم برگردد و مرا از این تاریکی و حال بد نجات بدهد. 

 ..که به انتظارم روی پله ها نشسته بود را جبران کند. امیدوارم نخواهد ساعت هایی

شاید هم فهمیده که دست  !کند که من دیگر به دردش نمی خورمامیدوارم فکر ن 

خواهد یک معلول را دوست داشته باشد. این می راستم اوضاع خوبی ندارد و ن

 دردم را بیشتر می کردند.به قدری آزار دهنده بودند که  افکار

 باالخره به زحمت چشمانمنشسته بود و من  ، پشت به منفربد همانجا کنار تختم 

شکایت نکنم.هیچکس ناله نکنم و از  را بستم تا
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 فصل نوزدهم

تمام کسانی که از . ریکاوری هر یک ثانیه برایم یک عمر می گذشتتوی اتاق 

سخت  عمل یک بعد ازبودند، اما من  حال یا بیهوش عمل بیرون می آمددند بی

هر لحظه ، کامال آگاه و هوشیار بودم و درد را مدست روی مچ و انگشتان و طوالنی

اصال  ،ه بودانجام شد روی دستم که روز حادثه مقدماتی. عمل احساس می کردم

ای و عمو اینبار یکی از دوستان خیلی حرفه  . به همین خاطرموفقیت آمیز نبود

های عمو و حرف ها و زمزمه ش را برای جراحی دستم انتخاب کرده بود. از معروف

م کوتاه شده و انگشتانم هم اصال اوضاع خوبی راست که دست می شنیدمدوستانش 

، مرا به یک بیمارستان توانبخشی بیمارستانم را عوض کرد ترسید و عموند. رندا

دستم واقعا ترتیب داد. برایم و عمل جراحی دیگری  معروف توی تهران منتقل کرد

ستم مثل سابق شود. امیدوارمان نمی کرد که دهیچ دکتری ، شرایط خوبی نداشت

ا انجام بدهم و رمجدد می خواست جراحی ن مدلبودم که  به قدری ناامید شده

جراحی را  وکردم  ، سکوتعموخاطر اما به  فقط می خواستم که به خانه برگردم.

  ا، عمو اجازه ی بیهوشی را امضا نکرد، چون می ترسید ببرای این عمل م.فتپذیر
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ا اصال نتوانم از پس بیهوشی ی و دیر به هوش بیایم، ه ای که به سرم خوردهضرب

 م. بربیآی

تجربه می  ه بودم،همین مدتی که از پله ها افتاددر  بدترین اتفاقات زندگیم را

کارهایی که توی در جریان تمام  من و بی حسی تزریق شده بود ،کردم. برای عمل

می  متوجه تمام حرف ها را می شنیدم و گرفتم.می قرار  ،شدمی  اتاق عمل انجام

بازیابی ی باید تالش زیادی برا وها از وضعیت انگشتانم ناامید هستند دکتر شدم که

اگر اینبار  دستم نبود، . مثل اینکه آخرین عملبدهندانگشتان و مچ دستم انجام 

 م. ردکمی م باید به این عمل ها عادت فتگرمی هم نتیجه ی خوبی ن

اوضاع دنده ها و ستون فقراتم خیلی خوب نشده بود و حاال این عمل طوالنی هنوز 

کرد. دلم می خواست از شدت درد فریاد بکشم و می خیلی اذیتم  ،و بی حسی

هر ثانیه بی حسی کامال از بین رفته بود و درد  ،قبل از اتمام عمل .کمک بخواهم

شده دردههایم تمام شوند طور  هر ست. فقط دلم می خوابریدمی  بیشتر امانم را

تا به حال هیچوقت  بود. و به خانه برگردم. دلم برای آرامش و سالمتی ام تنگ شده

 دردناک نشده بودم.  های جراحیاینقدر درگیر درد و بیمارستان و عمل 
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ناله های بی رمقم از شدت درد و سرما  ، ناخودآگاهبود و خلوت سرد ریکاوری اتاق

. همه مشغول آماده کردن انداختندو توی گوش های خودم طنین  شروع شدند

رد می شدند. عمو جاویدم را صدا می از کنارم جدید بودند و بی اعتنا  انبیمار

که عمویم را پیدا کنند و کاری برای آرام شدن  مکردم و از پرستارها می خواست

یکه توی ریکاوری بودم، متاسفانه آنها اجازه نمی دادند تا وقتدرد من انجام بدهند. 

دند و انتظار تعجب می کر عمو را ببینم. پرستارها از گله و شکایتم بابت درد

می گفتند که چون بی حسی تزریق  ی احساس کنم.نداشتند که اینقدر زود درد

به این زودی درد داشته باشم. آنها خبر نداشند که من در تمام طول باید نشده 

کردم و اصال بی حس نشده بودم. با ناامیدی به ناله جراحی همه چیز را حس می 

 . هایم ادامه دادم

. من هنوز به خیلی ، می ترسیدمرممُمی از شدت درد از اینکه باید به همین زودی 

ای کاش . که انجام نداده بودم داشتماز آرزوهایم نرسیده بودم. هنوز خیلی کارها 

بی صاحبی که توی حسابم  پول چهارصد میلیون ،ها نردهقبل از افتادن از روی 

همیشه دلم می خواست یکبار  .را بر می داشتم و به مسافرت می رفتم بود مانده



فالوده زغال اخته                                                                                                فصل نوزدهم                        

1589 
 
   

فقط یکبار دیگر مادرم م. ای کاش یا با کشتی دور اروپا بچرخ و به ژاپن سفر کنم

مادر  ستدلم می خوا. خیلی م نداشتتدوساصال  ...هرچند که او ،را می دیدم

 دارم. های زیادی برای زنده ماندنزودتر می فهمیدم که آرزوشته باشم. ای کاش دا

حتما از باقی  انتظار بیهوده برای ازدواج،اما اگر زنده بمانم به جای  حالم بد بود

 . عمرم درست استفاده خواهم کرد

کنارم ایستاد و گفت: درد  ،اتاق عمل سبز رنگ آقایی با لباس و ماسک و کاله

خیلی سرد  اینجا اصال خوب نیست. آرام اشک می ریختم گفتم: حالم "داری؟ 

من مرگ را  است. درد شدیدی توی دستم و کمرم و گردنم احساس می کنم.

به خاطر شما دکتر هستید؟ به نظر شما تا به حال کسی جلوی چشمانم می بینم. 

را پایین انداخت و گفت: نمی دانم... اینقدر سرش  "مرده است؟  سقوط از پله ها

درد بستم و گفتم: به نظر شما حیف نیست شدت چشمانم را از  "حالت بد است؟ 

شود، قد بکشد، درس ... فقط بیهوده بزرگ ؟که آدم از زندگیش هیچ لذتی نبرد

 !باالی پله ها بیافتد و بمیرداز  یک شب آخر هم در و بخواند، منتظر ازدواج بنشیند
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را فراموش کنم و  ناکمسعی کردم عاقل باشم و هذیان های درد، جوابی نداد "

به سختی نفسم را بیرون فوت  "فقط خیلی درد دارم.  ،گفتم: من دیوانه نیستم

ند. او به قدری سرش را پایین بر می گشتشدیدتر کردم، دردها می رفتند و 

اولین فکری که به مغزم رسید  .چانه اش روی سینه اش افتادتا باالخره  انداخت

. اما سریع این فکر را از او شبیه کیارش استچقدر حالت ایستادن این بود که 

فربد را هم شبیه به کیارش می  ،قبل پاک کردم. یادم افتاد که چند وقت مغزم

بیاید؟ او به دیدنم دیدم. دلتنگی دیوانه ام کرده بود وگرنه چرا باید کیارش اینجا 

 . ..ردست نداکه مرا دو

از روی  ،مرد با سر پایین افتاده گفت: خدا کسی را که چنین بالیی سرت آورده

می گفتند  همه مرا نفرین کرد. حس کردم او با این حرف " زمین محو کند.

گناهی ندارد. اگر من کیارش  که می دانستم اما من کیارش این بال را سرم آورده،

ن بیشتر از م دادم، چنین اتفاقی نمی افتاد. بزرگتری انجام نمیهر لحظه اشتباه 

 خودم را بدهم و گفتم: منجواب  مثل اینکه می خواستمم. کیارش مقصر بود

از روی  ،شمانفرین به لطف هم که م، حاال ودم و این بال را سر خودم آوردمقصر ب
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اما من نمی توانستم  ،او آرام خم شد و به صورتم زُل زد "شوم. می زمین محو 

نها تقصیر تنگاهم را متمرکز کنم و چشمانم را بستم. صدایش را شنیدم که گفت: 

حس کردم که او هم  اینبار " آشنایی با بدترین و بی رحم ترین آدم دنیاست... ،تو

در مورد  جدیدبرای یک درگیری  نم حال اما ،تکرار کندمی خواهد حرف بقیه را 

حتما او یکی از دوستان عمو جاوید  .بیش از حد بد بود ،مقصر این بالی مزخرف

است که اتفاقی ماجرای افتادن مرا شنیده و حاال می خواهد نصیحتم کند. اما عمو 

دل کند. پس  با دوستانش درد و مشکالتم از این اخالق ها نداشت که در مورد من

حرفش را قطع کردم و بقیه را تکرار می کرد؟ چرا این مرد حرف های آشنای عمو 

می توانم خواهش کنم عمویم را صدا بزنید تا کمکم کند؟ قول داده که و گفتم: 

نید تا بزتا من برگردم. خواهش می کنم او را صدا  ، منتظرم بماندبیرون اتاق عمل

باالی طوری را  دستش ،نمی دانم او دکتر بود یا پرستار "مرا از مرگ نجات بدهد. 

 سرم را در آغوش گرفته است.با حفظ فاصله سایه ی که حس کردم  سرم گذاشت

چشمانش را می  ... خدای من...اش به صورتم خیره نگاهچشمانم را باز کردم و 

  شناختم!
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گفت: مرگ را به من بسپار، تو باید زودتر خوب شوی... عموجاوید و  کنار گوشم

 شاد نشسته اند تا تو برگردی و دنیا را برایشان، بیرون این اتاق به انتظارت ماهور

. من به ه پاش عزیزمدختر فالود اصال جای قشنگی نیستکنی. این دنیا بدون تو 

فقط همین جای تو به مرگ فکر می کنم، پس تو فقط به چیزهای خوب فکر کن. 

 یکبار لج بازی نکن و حرفم را قبول کن.

ناجی من بودند.  ،مه دردناکچشمان خاکستری و براقش حتی توی این حال  " 

ن با م دردهایاما  ،نگاهم می کردمی شناختم. غمگین خوب من این چشم ها را 

 .ق چشمانش درخشیداعما در مان نور عجیبکور سوی دند. می شکمرنگ  نگاه او

که هیچوقت  اما باز نور نگاه جادویی اش ،حتی با اینکه چشمانش پر از اشک بودند

 .بنشاندروی لبهایم  لبخندم رااوج درد هایم  درتوانست  نفهمیدم از کجا می آید،

و خیلی  ددوخت. نفس عمیقی کشیچشم به لبخندم  من، جادوگر افسانه ای

 دردهایت به جان من بریزند؟  تاگفت: معذرت می خواهم... چه کار کنم  آهسته

کیارش را در خواب دیده حتی اگر تمام دنیا می گفتند که حاال من بیدار بودم،  "

او در بیداری با نور نگاهش جادویم می  .مهستبیدار  که اینبار مطمئنممن  ام،
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ناپدید نمی کرد. اشتباه نمی  مجادوی نگاه او را برای ،و بیماری درد کرد. هیچ

کردم، کیارش به دیدارم آمده بود. نمی دانستم از شدت خوشحالی چه کار کنم. 

 دود شد و به هوا رفت.  ،و عذابی که توی اتاق عمل تحمل کرده بودم درد هولناک

حالم را خوب کند. چشمانم ی شفاگر او را نفس کشیدم تا عطرش مثل یک معجزه 

و به  تا او از کنارم نرود. زبانم به لکنت افتادنمی بستم هم را حتی برای پلک زدن 

برای تو که فقط خوبی  ..گفتم: نمی خواهم این حال بدم برای کسی باشد. سختی

که به دیدارم آمده ای، جان دوباره  . همینمنعزیز و زیبایی دنیا را می خواهم

 ؟ چرا زودتر به دیدارم نیامدی؟ فدای چشمان مهربانت بشوم ا بودیکج گرفته ام.

آرزوهای نابود شده، معلولیتی که ممکن  ،همه چیز یادم رفت. بدی های دنیا "

تلخی هایی که توی همین چند وقت تجربه کرده بود برای همیشه با من بماند، 

سکوت کرده بود و فقط او  .بیماری را فراموش کردم سختتمام لحظات  و بودم

 نگاهم می کرد. 

سعی می کرد آهسته کند، صدایش می لرزید گاهش اینبار زود ناپدید نشد. نور ن

: من همین و گفت مولی همین صدای لرزان کاری کرد که سرما را فراموش کن
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دور  گاهی اوقات... شاید نفس می کشیدمکنارت  ، منجا بودم. هرجا که تو بودی

گشتم و از دور  اما باز سراسیمه بر می را از عذاب وجدان بکشم، م تا خودممی شد

نمی تواند مرا  ،م. تازگی ها فهمیده ام که هیچ چیز به جز دوری توکردنگاهت می 

 .شده ای دوستداشتنی ترین آدم زندگی منتو از پای در بیاورد و بکشد، 

یا  هستو ا به خوش بویی عطرهم عطر بهشت خیلی دوست داشتم بفهمم که  " 

 ؟نه

م ستنمی خوا اصال منپس ، که او همیشه اینطوری به مالقاتم بیاید بوداگر قرار  

 خوب شوم. فقط ای کاش دستانم را داشتم تا بتوانم او را برای همیشه زندانی کنم.

دوری از او ویرانم می کرد و حاال که کنارم بود می خواستم او را به اندازه ی تمام 

با خیالی آسوده و بدون چشمانم را اینبار داشته باشم.  ،عذاب آوری این دوری ها

، تمام عشاق جهان حق داشتند که در آغوش معشوق به راحتی جان بستمدرد 

پس : و گفتم به دنبال دردهایم می گشتم اما آنها را پیدا نمی کردم ند.دمی دا

کنند که تو اصال آنها خیال می  ؟به من فکر نمی کنیتو  که می گویند یه دروغقب

، کمی از من فاصله گرفت " ی.ه انگران من نیستی و هیچ وقت دوستم نداشت
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 ،سراسیمه و پر از نگرانی نگاهش کردمو تنهایم بگذارد.  دبرو باز ترسیدم که

به حرف گفت: و خیره به صورتم دیدم اش را و غمگین تر از همیشه  آشنا چشمان

بیرون می خواهی قلبم را ت دارم. دوستجز من گوش نده. من خیلی  هیچکس

نیاز من برای  "و به همه نشان بدهم که تو به جای قلب من می تپی؟  مبکش

مطمئن هق زدم و گفتم: پس  .بوداو شنیدن همین حرف ها از زبان  ،خوب شدن

شبی که با هم دعوایمان شد گفتی  هیچ چیز بین ما تمام نشده است؟باشم که 

دروغ و گفت:  تکان دادآرام سرش را  "گفتی؟ می که مرا نمی خواهی. دروغ 

 ؟بدون تو زندگی کنممی توانم من گر گفتم. من بدترین دروغگوی دنیا هستم. ممی

با من هنوز نفهمیده ای که دیوانه شوم.  تا چند ساعت تو را نبینم فقط کافی است

 چه کار کرده ای؟

زبان او در میان گریه می خندیدم. من زنده مانده بودم تا همین حرف ها را از  "

 ماند،آرزویی برایم باقی نمانده بود که برآورده نشده باشد. اگر او کنارم ببشنوم. 

او و حرف هایش به زیبایی تمام ناشناخته های  ،به سفر دور دنیا ندارم احتیاجی

همین محو شدن ، بودم و مفهوم آن ابال معنبه دنعشقی که همیشه دنیا بودند. 
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به دیدارم بیا. هیچکس حرفم بازهم  درکنار کیارش بود. ملتمسانه به او گفتم: پس

. همه می گویند آمدیبه دیدارم وقتی توی آی سی یو بودم باور نمی کند که  را

. همه می گویند که فراموشم کرده ای و از روز اول هم دوستم دیده امخواب 

بیشتر از قبل با صدایی که  "نداشته ای. بیا و به همه ثابت کن که دوستم داری. 

، کنار کنارت بودم لحظهمن هرببخشید که اینقدر اذیت شدی. می لرزید گفت: 

 است حافتضاحال روحیم  اما یک تخت دیگر می نشستم و تو را تماشا می کردم،

م. من عزیزی به تو نرسانم سیبآا دیگر از دور نگاهت می کردم ت مجبورم. ..پرستش

نمی دانستم چه کار کنم تا کمی عاقل شود  "باید بمیرم تا تو حالت خوب باشد. 

و دست از تنها گذاشتن من بردارد. من از این دوری بیزار بودم و زار می زدم. او 

چرا اینقدر گریه می کنی؟ من هرروز  .نکنگفت: گریه  سعی می کردم آرامم کند و

 از صبح تا شب اشک میریزی.نگاهت می کنم و تو هرروز 

سعی کردم گریه را مهار کنم و گفتم: گریه می کنم چون دلتنگت هستم. از  " 

دلم می  طفق ،و توی بیمارستان زندانی شده ام که این اتفاق ها برایم افتادهوقتی 

من نمی خواهم تو تو نمیآیی.  اما ،همه میآیند و می روند .خواهد تو کنارم باشی
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کنی. می خواهم مثل حاال کنارم باشی. با تو دردی احساس نمی  مگاهناز دور 

پرستش شرمنده و غمگین گفت:  " .ر بیآیمسختی ها باز پس تمام کنم و می توانم 

از روزی که ... بیچاره ات کرده امچه کنم؟ من و روز را عذاب دیدن تو با این حال 

عشق  و فکر تواما  ...کرده امنوع مرگی را امتحان  هر ،تو را به این روز انداخته ام

دریا  هایقوی تر است. خودم را به موج ،مهستمنتظرش  من از مرگی که ،به تو

ساحل می  سمتاما هر موجی که مرا به  ،بمیرم و این حال تو را نبینمسپردم تا 

پایین  خودم را از آن باالی کوهی بلند رفتم تاکشاند نام تو را برایم می خواند. 

بیاندازم، اما حس می کردم کوه ها نام تو را برایم زمزمه می کنند. خواستم خودم 

را با قرص و گاز بکشم اما به محض اینکه چشمانم را می بستم، چهره ی تو را می 

تو تنها دلیل من برای زنده دیدم و ناخودآگاه به سمت بیمارستان می دویدم... 

 ی.هستدن مان

 ممرا تا آخر عمر ه برای خودکشی انتخاب کرده بود کههمه راعزیز من... این " 

 تمام خوب نمی شوم و من با مرگ او چرا نمی فهمید که! کندر عزادابیچاره و 

درک نمی کرد که او قوی ترین مسکن برای  چرا؟ امیدهایم ناامید می شوند
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چرا می خواست با این کارهای بچه گانه زندگیم را سیاه کند؟ ای  ؟استدردهایم 

اینقدر عجیب نبود، ای کاش یک مرد معمولی با طرز فکری معمولی بود که کاش 

وقت مصیبت به انواع مردن فکر نمی کرد و فقط با یک شاخه گل به دیدارم می 

 آمد. 

فرصت و  یاها نگذار. بمرا تنخواهش می کنم ردن فکر نکن. گفتم: به مُ  ملتمسانه

موهایم را  " بده!از این حال و روز نجات  را. برگرد و بیا مشوم کنارت آرام بده تا

می گفت: و  از روی صورتم کنار زدکه از زیر کاله اتاق عمل بیرون ریخته بودند 

 خانه بیرون میآیم،برای دیدن تو از فقط . هرروز مبیایم و برایت خطرناک باشترسم 

به مردن  باز ،، وقتی می بینم که چه بالیی سرت آورده اموقتی تو را می بینم اما

بیایم و جلوتر می ترسم اما فکر می کنم. تو برایم تنها دلیل زندگی هستی، 

می دانم به دیدارت بیایم. هم همینطور دزدکی که اجازه ندهند  اطرافیانت حتی

حتی نفس  می ترسم پرستش .آدم خطرناکی هستم واقعا منکه حق با آنهاست... 

دند. حال شچشمانش سرخ و ملتهب  "د. کشیدن در کنار من بالیی سرت بیآور

له های چشمانش جز او فکر کنم. ق ،بد او باعث می شد که دلم نخواهد به هیچکس
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از  نور نگاهش رفته بود اما من هنوز با عشق نگاهش می کردم. ند.ه بودشدتاریک 

تو خطرناک نیستی کیارش... با خودت اینطوری و گفتم:  اشک می ریختمته دل 

 تو م از حسرت بودن در کنارت بسوزم.اگر زودتر نیایی من باید تا آخر عمرنکن. 

تو به قدری  .هستی من ترین آدم زندگی مهربان ، توبالیی سر من نیاورده ای که

من های به حرف خوب ی. برسان آسیبیک مورچه  به نمی توانیحتی خوبی که 

د. از من فرار اافت یم هم برای توشاید این یک اتفاق بود و  من، زیزدلگوش بده ع

با ، بگذار دردهایم را کنارم بمان همهنکن، از دور نگاهم نکن. بیا و جلوی چشمان 

 .درمان کنمخیال راحت و بدون مصلحت اندیشی دیگران در کنار تو 

 کیارشجب به کیارش نگاه می کردند. به سراغم آمدند و با تع آقا دو پرستار " 

ین رفتن و ب نها بگیرد،آسرش را پایین انداخت و سعی می کرد که نگاهش را از 

بازهم به دیدارم می آیی؟ قول می بگو که ماندن مردد مانده بود. ملتمسانه گفتم: 

دهی به مرگ فکر نکنی؟ کیارش اگر بالیی سر تو بیاید زندگی من هم تمام می 

کیارش  ازپرستارها با تعجب  "شود. بیا و به من ثابت کن که دوستم داری. 

چیزی از من فاصله گرفت و رام آهم پرسیدند که از کجا آمده است. کیارش 
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آمدن به برای یک نفر فقط می شنیدم که می گفت از برایشان توضیح داد، من 

 اینجا جای مالقات نیست و اینجا اجازه گرفته است. آنها هم با تعجب گفتند که

بخش ببرند. کیارش یک دقیقه از آنها وقت خواست،  بهباید مرا برای بستری شدن 

ثابت همه  می آیم و به... زیبای من گفت: می آیمخیلی آهسته کنارم ایستاد و 

می ترسم دیرتر بیایم  م.هست کنم که بابت این اتفاق خیلی پشیمان و ناراحتمی 

سریع گفتم: اگر نیایی من از ترس اینکه دیگر  " و اجازه ی دیدنت را نداشته باشم.

کمی ماسک سبز رنگ را پایین آورد و گفت: تو را  "مرا نخواهی دق می کنم. 

 من که به جز خواستن تو امیدی به زندگی ندارم. نخواهم؟

... مگر هستمبعد کمی نزدیک تر شد و توی گوشم گفت: پرستش من عاشقت  " 

 می توانم عشقم را تنها بگذارم؟

بود... می دانستم دوستم دارد اما اینکه بگوید عاشقم است ضربان قلبم عاشقم  " 

کردم جمالتش توی هوا ماندند که حس  استطوری گفت عاشقم  را باال می برد.

 هزاران بار توی گوشم طنین ،صد بار ،ده بار ،و محو نشدند. صدایش یک بار

کیارش سرمد عاشق مطمئن باشم که نگاهش کردم و لب زدم:  با محبتانداخت. 
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اصال نمی خندید، قصد نداشت  " است؟شده توی پارک دختر فالوده پاش بی ادب 

فقط به اندازه ی سر سوزن به من امید بدهد که دوباره حالمان خوب می شود. 

 شده عاشق و دیوانه ات ،و گفت: بله کیارش سرمدناراحتی جزئی از او شده بود 

که اگر تو بخواهی  شده است دختر فالوده پاش. کیارش سرمد به قدری عاشقت

 .به حرکت در آوردندپرستارها تخت را  "که دوستت دارد. همه جا فریاد می زند 

همیشه خیال می کردم این جمالت را باید توی شرایطی پر از گل و نور بشنوم، 

اتاق  ،خودشان به تنهایی هم می توانستند به قدری زیبا بودند که تاما این جمال

به قدری  ..ند.نکپر از گل و نور  یبه زیبایی یک رویا راسرد بیمارستان ریکاوری 

درگیر ابراز عالقه ی زیبای او شده بودم که زخم هایم را احساس نمی کردم. 

نمی خواستم جایی بروم، اما چاره غیرقابل باور بود. اینهمه خوشبختی برایم خیلی 

می خواستم فریاد بزنم  ". ..گفتم: منتظرت می مانمو بیچاره تر از قبل  ای نبود

ا از پرستارها خجالت کشیدم. نگاهی به پرستارها . اممن هم عاشقش هستمکه 

 من کاری به جز منتظر تو ماندن ندارمگفتم:  خیلی آهستهانداختم و از دور 

 ... کیارش
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نمی دانم متوجه شد یا نه، اما ماسکش را کامل پایین آورد و با تمام وسعت  "

هیچ چیز جز آمدن ... به زودتر بیافقط  لبخند زد. بعد با صدای بلند گفتم:صورتش 

یک قدم به دنبالم حرکت کرد و  "بیا و نجاتم بده.  و کنار من ماندن فکر نکن.

همیشه نگران نباش. می آیم و به همه می گویم که گفت: می آیم... زود می آیم. 

 خوب شو.  ترزودکنارت بودم. تو فقط 

خیلی  ،بودرد س ییک تابوتبرایم مثل تا چند دقیقه قبل حاال این اتاق که  "

از بهشت موعود شده بود. دلم می خواست همانجا بمانم و ناگهانی تبدیل به 

 عاشقما کیارش دور نشوم. او منتظر ماند تا مرا از در اتاق ریکاوری بیرون بردند. 

سبک بال داشتم. می توانستم همین حاال دیگری ن  یمن آرزو پس ،یمم بوده

سفته هایم را پس نمی دهد تا کنارش که می گفت وقتی کیارش  قبالبمیرم. 

اما حاال که می گفت  ،به اندازه ی کافی خوشحال و خوشبخت می شدم بمانم هم

، نمی توانستم خوشحالیم را مخفی کنم. مثل دختربچه های بی است معاشق

مچ دستم درد و نور می دیدم.  روشنیدغدغه با خودم می خندیدم و دنیا را پر از 

می  .عاشق بودم ...راحت نفس می کشیدم چون .شق بودمعا ...نمی کرد چون
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عشق دوای هر  عاشق بودم. ...برقصم چون والستوانستم همین حاال بلند شوم و 

 درد بی درمانی بود. 

د. خندیدم و گفتم: دویعمو به طرفم  به محض اینکه به راهروی اتاق عمل رسیدم

می خندی یا گریه می  عمو با تعجب گفت: ". من حالم خوب است، نگران نباش

 دردانه یچشمانم را بستم و گفتم: چه فرقی می کند جاوید خان عزیز "کنی؟ 

عمو ترسید و پلکهایم را باال و پایین کرد و به  "حالم است. خوب بودن من. مهم 

 چشمانم نگاه کرد. بیشتر خندیدم و گفتم: باور کن حالم خوب است. 

ت و گفت: اینهمه ساعت توی اتاق عمل انداخ ی شده امحجرا نگاهی به دست "

 چه کار می کردند؟ عملت نکرده اند؟ 

عمو دستی به  "عملم کردند. البته که سرم را خوشحال تکان دادم و گفتم:  "

و خسته  الپیشانیم کشید و گفت: پس چرا اینقدر خوشحال هستی؟ چرا بی ح

فتم: الهی فدای ی نگرانش ضعف رفت و گ چهرهدلم برای  "نیستی؟ درد نداری؟ 

می برایت هم بگذار اول غرهایم را بزنم بعد علت شادیم را  ...نگرانی هایت بشوم

آمپول های بی حسی  چون !از این بیمارستان شکایت کن لطفا هرچه زودتر گویم.
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از اول عمل هم بی حسی عمیقی احساس نمی  .هستندو چینی  تقلبی اینجا،

فوق العاده خسته هستم و بی نهایت درد دارم. حتی احساس می درضمن کردم. 

کنم که یک نفر همین حاال مشغول در آوردن تک تک استخوان های دستم با 

 انبر است...  

؟ پرستش بالیی سرت آمده است؟ می خندیرنگ عمو پرید و گفت: پس چرا  "

نمی اشک هایم  "شود؟ بسرت درد می کند؟ عمل باعث شده حالت اینطوری 

خندی زدم و گفتم: نه عزیزم، هیچ لب. باریدند و فقط خنده روی لبهایم جاری بود

بالیی سر من نیامده است. باور کن که خوبم... الهی من برایت بمیرم که اینقدر 

تارها گفت: من هم اگر توی اتاق سیکی از پر "ی. هستن بچه ی بدردنخورت انگر

. نگران نباشید، خندیدم و می حالم خوب می شد ،مکننده داشت ریکاوری مالقات

 هستهباال پریدند و آو نگرانی ابروهای عمو با تعجب  ". ه استعمل شان خوب بود

از شدت  "؟ است به اتاق ریکاوری آمدهتو : چه کسی برای مالقات از من پرسید

ید فراموشم خیال می کرد با هم که همه شادی صدایم می لرزید و گفتم: همانی

کرده و به یادم نیست. برای دومین بار به مالقاتم آمد. او تمام این مدت کنارم بود. 
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یعنی اینقدر و گفت:  توق العاده کم رنگ روی لبهای عمو هم نشسفلبخندی  "

حس می کردم همین  "می شوند؟  درماندوستش داری که با دیدنش دردهایت 

دلم می . ندعمو را در آغوش می کش حاال چشمانم از ذوق بیرون می پرند و

 عمو ناراحتی اش از کیارش را فراموش کند و باز دوستش داشته باشد.خواست 

دوست  او را فقط منتا به امروز خیال می کردم که نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

دلتان نمی خواهند من از کیارش صحبت می دانم شما  ، اما امروز گفت که...دارم

گران می شوید، اما نمی توانم شادیم را رفتارهایم ناز این ه شما کنم، می دانم ک

عمو او  .است من به همه بگویم که کیارش نگران، دلم می خواهد مخفی کنم

تنها کسی است که حالم در او  فقط خیلی عذاب وجدان دارد. فراموشم نکرده،

نباشید. کنارش خوب می شود. خواهش می کنم مرا درک کنید و از من ناراحت 

 کیارش اصال آدم بدی نیست.

کمی خم  اخم به من و پرستارها نگاه کرد، ، باعمو کنار تختم حرکت می کرد " 

یکبار  چرا من خوب می دانم که کیارش آدم بدی نیست. اما گفت:  شد و آهسته

 ؟ نگران می شومبیشتر  ی شما دو نفر عالقه چه چیز ایناز  من نمی پرسی که



فالوده زغال اخته                                                                                                فصل نوزدهم                        

1606 
 
   

می ترسم این عالقه بالیی بدتر از این سرت من : ادامه دادسکوت کردم و او  "

، من در اوج خشمم نسبت به او، واقعا دوستداشتنی استبیاورد پرستش. این پسر 

 اما ...میآورددست دل مرا هم به حتی به را وباز نمی توانم دوستش نداشته باشم. ا

او نمی تواند رفتارش را کنترل  ن کهپرستش کمی عقلت را به کار بیانداز و ببی

خشمگین  و عالقه در اوج عشقش خیلی عجیب و غریب هستند. هایرفتار ،کند

اگر می شود، وقتی هم که خشمگین می شود نمی تواند کارهایش را کنترل کند. 

دبی می رود تا در میان  او را پس بزنی به قدری عصبی می شود که از تهران به

، اگر او را تنها بگذاری و چند ساعتی به آرامش برسد اشقدیمی  دوست دستان

 ازتو را  گین می شود که به راحتیخشمبه قدری  ،کنار دوستانت وقت بگذرانی

او نپرسیدی  پله ها پایین می اندازد. پرستش او اصال ثبات شخصیتی ندارد. تو از

 که چرا جویای احوالت نشده است؟ 

دفاع از کیارش برایم حرف های عمو آتش شادی را توی قلبم خاموش کرد. اما  "

اما جرات  ،هرروز به دیدارم میآید گفت کهپرسیدم، او  راحت شده بود و گفتم:

 د که جلو بیاید، کنار یک تخت دیگر می نشیند و مرا نگاه می کند.ننمی ک
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آهسته تر و کالفه تر  د،باز به طرفم خم ش بعد از چند دقیقه ،عمو سکوت کرد " 

خودش  با رشوه های کالن ساعت سه صبح او این توانایی را دارد کهگفت:  از قبل

از اما  ،برساندهر بیمارستان خراب شده ای و یا اتاق ریکاوری را به آی سی یو 

 پای کاری که کرده بایستد و بدون ترس برای مالقات ،مثل یک مرد شجاع اینکه

 درست می گویم؟ . ، عاجز استبیاید وت

دستم  به شدید یدردکیارش باقی نماند. باز  دیدارهیچ اثری از شادی و خوشی  "

او همیشه تنها تکیه  .رفتارها و حرف های عمو را بپذیرمنمی خواستم هجوم آورد، 

کیارش نپذیرفتن  برای گاه من در هر تصمیمی بود. حاال دوست نداشتم ببینم که

گفتم:  صدای ناله ام بلند شد ود. پافشاری می کن من، اینهمه به عنوان تنها انتخاب

توی آی سی یو یا اتاق او که باور کردی حداقل جای شکرش باقی است که 

من بدون  و گفت: سری با تاسف برایم تکان داد " .می آیدبه مالقاتم ریکاوری 

می  و رفتارهایت نگرانم می کردندسند و مدرک چیزی را نمی پذیرم پرستش، 

مجبور شدم از  .دده باشش و هذیان گویی ات توهمباعث ضربه ی مغزی ترسیدم 

 دوستانم برای چک کردن دوربینها کمک بگیرم. 
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در آن زندان که گفت: زیر لب  نمی توانستم نگاهش کنم و سکوت کردم. او "

هرگز تو من پرستش  ...زندانبان تو بودی     شبی بنیادم از یک بوسه لرزید

یا نوجوان و کودک  چون توو انتخاب هایت مأخذه نمی کنم  جوانی کردن بابترا 

از اینکه عاشق  اما. تصمیمات تو باشمنیستی که من نگران تازه به بلوغ رسیده 

نگران  ، بی نهایتآدمی شده ای که اصال نمی تواند ثبات شخصیتی داشته باشد

نیست او چقدر اصال مهم که  درست فکر کن و بفهم خواهش می کنم هستم.

ی عبور می کند. مهم اینست که تبرای دیدن تو از چه مشکال یا پشیمان است و

تو را دچار بدترین زندان او خودش تمام این مشکالت را به وجود آورده است. 

شق دیوانه امن خیلی نگران این عکرده و حتی بلد نیست درست عذر خواهی کند. 

دم مناسبی برای آاصال کیارش نظر من به  .و غیرقابل کنترل تو هستم پرستش

 خودت را زیاد درگیر او نکن.می کنم  التماس. عزیزم عاشقی نیست

عمو رک و روراست می گفت که باید از کیارش دست بکشم. اما من واقعا نمی  " 

و گوش بدهم. باز هم برای دفاع از کیارشی که مورد به حرف ایک این  درتوانستم 

خطرناک فکر می کنی  توگفتم: باور کن که او اینقدر هم که بود شده زندگیم 
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عمو با تردید نگاهم  "کوچک و مهربان است.  ،گنجشکنیست. قلب او مثل یک 

روز  حال و به این سادهل کوچک، تو را با یک هُ گنجشککرد و گفت: اما همین 

هنوز مشخص نیست دستت به چند عمل جراحی دیگر نیاز دارد  و انداخته است

پرستش خواهش  آمده است. و کل وجودت سر گردن و ستون فقراتبر و چه بالیی 

بشناس. تب و تاب عاشقی زیاد  او را می کنم کمی چشمانت را باز کن و  درست

مین حاال ی نامعلوم، ه یندهآرس تعمو می خواست مرا از  "جانم. چه ب ندارددوام 

من به حرف  .محو کرد کیارش را حرف های ییزیبا به راحتیاو  زجرکُش کند.

نقطه ی دید مرا  او همیشه خیلی فراتر ازهای عمو ایمان داشتم و می دانستم که 

اگر او می گفت که نگران عشق من و کیارش است پس  می بیند.لمس می کند و 

ست نمی دیدم. نمی توانستم با کور شده بودند و چیزی را در نم حتما چشمان

، لج بازی کنم و حرف هایش را نشنیده بگیرم. او با دوستانم فرق داشت زیادعمو 

خیر و صالح مرا می خواست و خودش نفعی از جدایی من و کیارش نمی  فقط

در نتیجه سکوت کردم. به محض اینکه   ش را بشکنم.بلقپس نمی توانستم  .برد

او اما  یم،قهر بود با هم به اتاقم برگشتیم، ماهور را دیدم. هنوز به خاطر سهراب
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من هم کرد اما تنهایم نمی گذاشت. ماهور آشتی نمی هرروز به مالقاتم می آمد. 

از او و شیرین دلگیر بودم، چون تا قبل از این حادثه دائم از خوبی های کیارش 

عریف می کردند و از من می خواستند که کسی به غیر از کیارش را به دنیایم ت

نظرشان در مورد همه چیز عوض شد. نمی  راه ندهم، ولی درست بعد از این اتفاق،

سهراب الیق ترین و بی گناه ترین آدم  به نظر آنها توانستم قبول کنم که حاال

می زد و حتی به اندازه ی سهرابی که فقط حرف از عشق  شده است.روی زمین 

 اصال قابل مقایسه با کیارش من نبود.ابراز عالقه اش پافشاری نمی کرد  فربد روی

درد مرا از روی تخت متحرک به تخت اتاق منتقل کردند. خسته نبودم اما خیلی 

به  . عمو و ماهور در مورد عمل دستم با هم صحبت می کردند و توجهیداشتم

ر شده بود از حرف های زیبای کیارش و نگرانی های عمو مغزم پنمی کردند.  من

 .از راه رسید و میوه فربد هم با یک کیسه پر از کمپوت و درد کشنده ی تمام تنم.

. ، اما خنده های او هم دردی از من دوا نمی کردنددباشخندان سعی می کرد 

آمدن فربد کمی جو خشکی که قهر ماهور و نگرانی های عمو ایجاد کرده بود را 

قهر  تحت هیچ شرایطی. فربد بر عکس سهراب که باز ناپدید شده بود، تغییر داد
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دستم پرسید، همه چیز را برایش تعریف کردم به جز  اوضاع. فربد از می کردن

مسخره  حوصله نداشتم بازهم ،دیدار کیارش... نمی خواستم بازهم نصیحت بشنوم

. فربد کمی پانسمان دستم ساده لوح و ترشیده هستمخیلی  و بگویند کهام کنند 

ین جراحی همرا نگاه کرد و گفت: خواهش می کنم به دستت بقبوالن که با 

بگذار امیدوار  حداقل ،به دوستی مان که امید زیادی نیستسنگین خوب شود. 

ماهور گفت:  "آهنگ بنوازیم و شاد باشیم.  در کنار همدیگر می توانیم باشم که

ی قاز آن جمع شاد و خندان فقط ما سه نفر باکه کدام یک از ما فکر می کرد 

  ..تکه و پاره شده است. ریسمان دوستی مانمانیم؟ ب

ه کرد و برای صحبت با دکتر معالجم رفت. اچارت سفید باالی سرم نگبه عمو  "

 ، روی تختکه زیر سرم را کمی باال بیاورد. ماهور آمد و کنار پایم از فربد خواستم

را نشست و خیره نگاهم کرد. بی حوصله گفتم: خواهش می کنم حداقل امروز 

م. می خواهی همین حاال به سهراب ه اسختی را گذراندبسیار ، روز یمقهر نباش

او  " اگر این کار را بکنم آشتی می کنی؟ زنگ بزنم و از او معذرت خواهی کنم؟

چون پسره ی  و گفت: نه الزم نیست به سهراب زنگ بزنی لبخندی مهربان زد
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حال تو برای  شدم،می روز عصبی نآ نباید . مندیوانه جواب هیچکس را نمی دهد

دلم برای نیست. اما باور کن که رفتارم دست خودم نبود،  ساعددعوا و قهر اصال م

خیلی با او بد رفتاری کردی، در حالیکه او به محض شنیدن خبر وخت. سهراب س

از همه ی  و رساند خانه ی کیارشافتادنت از باالی پله ها، خودش را سراسیمه به 

تا تو به هوش آمدی. به استراحت نکرد ما نگران تر بود و حتی یک لحظه هم 

دوستش نداری؟  نبود.نظرم رفتارت با یک دوست عاشق و دلشکسته اصال درست 

چشمان ما بشکنی. سهراب بهترین دوست  پیشقبول. اما حق نداری که غرورش را 

 محبت او به همه ی ما رسیده است. خوبی وماست.  ی همه

در سهراب بیچاره و عزیز من... خودم هم بی نهایت از آزار دادن او ناراحت بودم.  "

طمئن باش که از او عذر خواهی و م حق با تو استسهراب جواب گفتم: در مورد 

من و  ،یا شیرین به خاطر آقایان اطراف مانو . اما اگر یکبار دیگر تو می کنم

. عالقه و دوستی من نیستیدالیق دوستی مان را تهدید کنید، ایمان می آورم که 

اگر من کار اشتباهی انجام می دهم و دل کسی را می شکنم، فقط نصیحتم کنید. 

ضمن در  بترسانید. هایتان که مرا از رفتن و از دست دادن حمایت اصال الزم نیست
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به تک  من چون ،انتخاب های من عوض نکنید درموردرتان را اینقدر سریع نظ

تک حرف های شما دقیق و موشکافانه فکر می کنم. پس مراقب راهنمایی هایتان 

دستش را دراز  ،ماهور جلوتر آمد " .تغییر بدهیدباشید که بعدا نخواهید آنها را 

نباش.  ناراحتو گفت: دوست قشنگ من، لطفا از ما  کرد و آرام گونه ام را کشید

را داشته باشی. اگر ممکن ما فقط نگران تو هستیم و می خواهیم بهترین انتخاب 

هیچ تو از ما به دل نگیر. قول می دهم که از این به بعد  ،دخالت نا به جایی کردیم

تهدید رفتن و تنها گذاشتن، تحت فشار نگذاریم. تو بهترین  تو را با ،کدام از ما

رفیق ما هستی پرستش. اما در مورد سهراب... بازهم می گویم که او خیلی گناه 

 ،فربد بالشتم را مرتب کرد " رفیق.دارد، خواهش می کنم با او بد رفتاری نکن 

ماهور  خندید و گفت: خوش به حال سهراب که چنین وکیل مدافع با معرفتی دارد

 پرستش زخم زبان هایای کاش یک نفر از من بیچاره هم در برابر  .خانوم گُل

هر ماهور هم خندید و گفت: تو یک نفر حقت است که پرستش  "دفاع می کرد. 

م حقّ  گفت: چرا؟ چرا فربد خشکش زد و با تعجب " ثانیه اشکت را در بیاورد.

گفت: چون تو یک عمر وقت داشتی و کاری برای صاف نشست و ماهور  "است؟ 
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فربد گفت: خُب سهراب هم  "و عالقه ات به پرستش انجام ندادی. خودت اثبات

ماهور شانه هایش را باال انداخت و گفت: نخیر،  "وقت داشت و کاری انجام نداد. 

حتی پول کرایه کردن یک  ،داشت. سهراب بدبختبا تو فرق خیلی شرایط سهراب 

یا زیرزمین خانه ی آقای دکتر  تو شت، توی شرکتسوییت برای خودش هم ندا

آخر ماه که می شد اگر آقای دکتر نبود، سهراب از گرسنگی می  زندگی می کرد.

گاهی اوقات به قدری در مضیقه بود که کرایه اتوبوس رفتن به دانشگاه و مرد. 

، خانه وقعیت خوبی داشتیاما تو همیشه ماز پرستش قرض می گرفت.  سرکار را

می پدرت مثل کوه پشتت بود.  ی پدرت را داشتی، شرکت داشتی، درضمن

مکت می را به پرستش بگویی، پرستش هم کدلت حرف  ،توانستی بدون نگرانی

کرد و با هم یک زندگی عاشقانه را می ساختید. خودت خوب می دانی که پرستش 

کمال توی هر شرایطی کنارت بماند. تو قابل دفاع کردن نیستی چون اضر بود ح

 .جان شکیبا یگرای

. من به او چشم دوختم، ماهور خیلی راحت به فکر فرو رفتفربد سکوت کرد و  " 

بدون تعارف و با خنده بیان می  ا نداشتم،توضیح آنها ر یانایتومن ی که حرف های
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به خاطر هیچ و پوچ که گفت: تو هم فکر می کنی  غمگین رو به منفربد  کرد.

 عمرمان را هدر دادم؟ 

دلم برایش می سوخت اما حاال حتی دلسوزی هم فایده ای به حال زندگی مان  "

. ، چون وقت این بازی تمام شده بود و باید برد و باخت را می پذیرفتیم..نداشت

 صدایکرد. همه به طرف  یک نفر چند ضربه به در اتاق زد و با صدای بلند سالم

به هم نگاه کردیم. بهزاد نفیسی اینجا چه کار با وحشت  تازه وارد برگشتیم، بعد

؟ ماهور اصال از جایش تکان نخورد و پشت به بهزاد نشست، اما نگاهش با می کرد

کردم و به زور جواب  یغلیظ ضطراب به من دوخته شد. من هم اخموحشت و ا

 سالم بهزاد را دادم. 

سالم و احوالپرسی کرد. بهزاد کنار تختم آمد و گفت: با  اوفربد جلو رفت و با 

ی رفیق؟ چه بالیی سر خودت آورده ای؟ زودتر از اینها می ه اخودت چه کرد

 مرا نداشته باشی.دیدن اما ترسیدم که شاید حوصله ی  ،خواستم به دیدارت بیایم

وانی کتکم بزنی و دیدار تو بدون نمی ت ،وقتی دستانت اینقدر باند پیچی شده اند

 . پرستشکتک خوردن برایم لطفی ندارد 
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ماهور سرش را با تردید به ماهور که هنوز روی تختم نشسته بود نگاه کردم.  "

. همیشه از این روز می ترسیدم که دوستی مان به حدی از نفرت پایین انداخت

 بهزاد. سعی کردم زیاد از دیدن ببینیمبرسد که نتوانیم همدیگر را در میان جمع 

. لبخند محوی ندبود شده خراب پل های دوستی مان تمامچون  ،خوشحال نباشم

که  لپ تاپشاز توی کیف  " نگرانم بودی. ...زدم و گفتم: ممنونم که آمدی و

همیشه همراهش بود یک بسته شکالت خارجی که قبال خیلی دوست داشتم 

 بیرون آورد و گفت:

گل هم بخرم اما ترسیدم که شاید بیمارستان اجازه آوردن  می خواستم برایت 

شوی و باز تمام استعداد آهنگ سازی ندهد. امیدوارم که خیلی زود خوب گل را 

وقت است که آرزوی شنیدن صدای  خیلیشکوفا شود.  وت من با صدای ویولن

رفت و با غم گفتم: اما از این حرف او بغضم گ " نوازی ات را دارم پرستش.  ویولن

اوضاع خوبی  انگشتانم خیال نکنم که به این زودی بتوانم ساز در دست بگیرم.

 ، خیلی بی قراررویای شب های مهتابیآهنگ نواختن  د. من هنوز براینندار

گفت: تو زود خوب می شوی رفیق. و  به دستم نگاه کرد "هستم. اما با این دست... 
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 ایرادات آنها را نتیجه می گرفتند که تو های من وقتییادت رفته که تمام آهنگ 

 پس ،می کردی؟ حاال هم من بدون تو نمی توانم آهنگ بسازم برطرف با ویولن

 !دارم مچه ایده های جدید و نابی برای آهنگ هایکه نمی دانی  .خوب شو ترزود

م مطمئن شوم به تو خیره می شدم های همیشه وقتی می خواستم در مورد آهنگ

تا در میان تک نوازی هایت ذوق زده نگاهم کنی و بگویی که آهنگم فوق العاده 

و به داد من برس دوست  انگشتانت را به کار بیانداززودتر خواهش می کنم است. 

 خوبم. 

بهزاد همیشه تنها برادری بود که با تمام اختالف نظرهایمان از محبت هایش  "

که فقط سالی  یدر میان گریه گفتم: دلم برای این محبت هایمی شدم.  دلگرم

. چرا همیشه اینقدر خوب بهزاد نفیسی خائنیکبار از تو می بینم تنگ شده 

کنیم؟ من این بهزاد مهربانم را می نیستی؟ چرا همیشه با هم دعوا و کتک کاری 

 بیشتر دوست دارم.

و او همیشه الغر  .بودند مخمورو  خیلی خسته مشکی و کشیده اش چشمان " 

ش شدت الغری گونه ها و زیر چشمان از امروز کردممی اما حس  ،بودجمع و جور 
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رزو داشتم که تو خواهر من همیشه آند. به زحمت لبخند زد و گفت: گود افتاده بود

اما همدیگر را  نیست یکیاتشان با هم نظر هیچوقتها واهر و برادرخ خودم باشی.

 بدترین خواهر و برادر دنیا هستیمخندیدم و گفتم: من و تو  "رها نمی کنند. 

 !رفیق

بهزاد به طرف ماهور برگشت. چند لحظه به او نگاه کرد. جعبه ی شکالت ها را  " 

 گفت:بهزاد جعبه را به طرف ماهور گرفت و  کرد و فربد یکی برای من برداشت، باز

؟ احوالی از من نمی پرسی. نمی گویی نامزد تو حالت چه طور است ماهور خانوم

 ست؟ زندگی در نبود من، به کامت هسابقم زنده است یا مرده. 

تکان داد و زیرلب گفت: چرا  سری به نشانه ی تاسف برای او ،پوزخندماهور با  "

بهزاد یکی از شکالت  ". دائم به کام من است ،توباشد؟ دنیا بدون نبه کامم  دنیا

ها را برداشت و به طرف ماهور گرفت و گفت: خدا را شکر که حداقل دنیا به کام 

آتش از چشمان شراره های خشم مثل  "یکی از ما شده است. دلتنگم نیستی؟ 

صدایش از شدت . دست بهزاد را با شکالت پس زدماهور بیرون می ریخت، 

دلتنگ کسی باشم که بدون یک کلمه  چرا باید ،عصبانیت می لرزید و گفت: نه
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 کاملبا پررویی  شتبرگ هم که وقتی ؟د و ناپدید شدزنامزدی مان را به هم  ،حرف

 نفیسی د. نه آقایالتماس کنم تا با من ازدواج کنبه او که باید  ادام فرستغبرایم پی

فربد سعی کرد بین آنها بایستد و  " نمی شوم. وت دلتنگمن خیلی وقت است که 

فربد را کنار زد، یک قدم به  خیلی راحتحرفی بزند تا دعوایشان نشود اما بهزاد 

ی؟ من و تو اینهمه ه ایک کمی زود مرا فراموش نکردگفت:  ماهور نزدیک تر شد و 

همه چیز را تمام می  راحتیسال با هم دوست و نامزد بودیم، نباید به همین 

می خواستی چه چیزی را ثابت کنی؟ هایم را چرا پس فرستادی؟ هدیه کردی. 

هور زنگ خورد و ماهور همانطور تلفن ما "چرا جواب تماس هایم را نمی دهی؟... 

تلفنش را از توی جیب مانتویش بیرون  ،مانده بود به بهزاد خیرهخشمگین  که

... بله پرستش عزیزم مآورد و جواب داد: سالم نیما جانم... من توی بیمارستان هست

مده است... واقعا اینجا هستی؟ بگذار آخوب است و همین حاال از اتاق عمل بیرون 

بعد هم بلند شد و خیلی راحت بهزاد را کنار  "شماره ی اتاق پرستش را بگویم... 

فربد  "زد و از اتاق خارج شد. بهزاد ناباورانه به فربد نگاه کرد و گفت: نیما کیست؟ 

چیزی را  به ما ربطی نداشت که بخواهیمند و نمی توانست حرفی بزند. مردد ما
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گله و شکایت که چقدر برای  برای بهزاد شرح بدهیم. باید از زبان ماهور می شنید

 . دیر آمده بود

می توانی کمی آب به من بدهی؟  فربد جان گفتم: از این وضعیت فربد برای نجات

ت تلف کردن به طرف یخچال رفت، سرش فربد هم بدون وق "خیلی تشنه هستم. 

سوال به من خیره شد. اما  همانجا ماند. بهزاد با دنیایی را توی یخچال فرو برد و

برگشت و رو به من گفت: نیما  اقبشنود. ماهور به ات جوابی از من هم نمی توانست

تو ناراحت نمی شوی؟  ،برای مالقات آمده است پرستش. اگر من با نیما زودتر بروم

خیلی به خاطر من اذیت  این چند وقت، بدون وقت تلف کردن گفتم: نه عزیزم "

نگاه می و فقط به حرکات ماهور بهزاد سکوت کرده بود  ". عزیزمممنونم  ،شده ای

. جو سنگین شده بود، حتی صدای نفس کشیدن هیچ کدام از ما شنیده نمی کرد

 فربد هم از توی یخچال بیرون آمد.  و ه رسیدشد. باالخره دکتر نیما از را

و شلوار  آبیدکتر امروز به طرز عجیبی خوشتیپ و رقیب کُش شده بود. پیراهن 

ند. دجین پوشیده بود. موهای همیشه پریشانش خیلی خوش حالت شانه شده بو

اجزای صورتش بیش از حد به چشم می آمد. بینی سر  تناسبعینک نداشت و 
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باال و چشم و ابروی مشکی اش باعث شد که او را با بهزاد مقایسه کنم. قدش 

او را از بهزاد  هم نداشت کهخیلی از بهزاد بلندتر بود. حتی یک نکته ی منفی 

کمتر نشان بدهد. کدام دختر عاقلی از دکتری با این همه نکات مثبت دست می 

طرف مقابل به خاطر ازدواج به با بهزاد نفیسی بداخالق که منتظر بود تا کشید و 

  ، می ماند و عمرش را تلف می کرد؟او التماس کند

با دکتر دست داد و بهزاد خیلی علنی به قد و قامت دکتر  فربد با عجله جلو آمد،

نگاه می کرد. دکتر دستش را به طرف بهزاد دراز کرد و ماهور با ترس رو به بهزاد 

با لبخندی رنگ پریده به دکتر گفت:  بعد "گفت: دکتر نیما روزبه هستند. 

دکتر  "نیماجان، ایشان هم همان دوست مان بهزاد است که از او برایت گفته ام. 

دستش را مردد پایین آورد و بعد هم کامال برای اولین بار اخم هایش در هم رفت. 

اُ مهربان بعید بود  دستش را عقب کشید و توی جیب شلوارش فرو برد. از دکتر

بکشد. بهزاد کامال گیج و مبهوت مانده عقب اخم کند و دستش را  طورین که ای

 تلفنی با دکتر سبحانی گفت: حالت چطور است پرستش؟ رو به من دکتر بود. 

درمانی را برای حرکت صحبت کردم، مثل اینکه باید از چند وقت دیگر جلسات 
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، است و با این اضطراب او نگرانت بیش از حدانگشتانت شروع کنیم. کیارش هم 

جو به قدری سنگین  " من هم به فکر افتاده ام که درمانت را زودتر شروع کنم.

م نشست و گفتم: ممنونم لبخند مثل یک خط باریک روی لبان شده بود که

اما نیما امروز  " ؟نیماجان. اگر تو نبودی ما با اینهمه مشکالت چه کار می کردیم

خیلی جدی به ماهور گفت: عزیزم حال پرستش خوب  اصال خوش اخالق نبود و

 است. میآیی زودتر برویم؟ مادرم منتظرمان است.

اینبار من و فربد و بهزاد هر سه با تعجب به آنها چشم دوختیم. ماهور سرش  " 

ش را برای گفت: مادر نیما امروز تمام جلسات کاریرو به من را باال گرفت و با غرور 

 تهران هستند.  ن سرشناسیندساز مه است، ایشاندیدن من به هم زده 

به ماهور چشم دوخت و گفت: مادرم خیلی برای  برباد رفتند، اخم های نیما "

همین یک  "شده ای.  ش. چون تو تنها دلخوشی پسرزده استدیدن تو هیجان 

نمی شنید  و اصال ماهور با یک دنیا عشق به دکتر اُ خیره بماندکافی بود تا جمله 

ارد و صدای دندان دندان هایش را بهم می فش ،بهزاد از شدت ناباوری و خشم که

و گفت: فوق العاد مالیم و طناز شد  ماهورصدای  را فراگرفته است. اتاق هایش کل
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از او تشکر کنم که تو را به بیا برویم، من هم می خواهم مادرت را زودتر ببینم و 

 . م بر هم زدن، ناپدید شدندچشیک در  ،هردو بدون توجه به ما ". من داده است

زیر لب گفت: من االن بر می گردم. و شنیدم که  کردممی نگاه  فقط به بهزادمن 

تم: نگذار برود. دعوایشان خواست دنبال ماهور و نیما برود. با ترس به فربد گف "

 ت: با صدایی که می لرزید گف فربد دوید و جلوی در اتاق ایستاد. بهزاد " می شود...

فربد شانه های بهزاد را گرفت و گفت: کجا  "بروم ماهور را برگردانم.  می خواهم

او انتخابش را کرده  !تو بخواهی او را برگردانیبروی؟ مگر ماهور بچه است که 

سعی کرد  است. چه بالیی سرش آمدهکه تازه می فهمید  به گمانم بهزاد "است. 

خشمگین گفت: برو کنار فربد... ماهور مرا دوست دارد. اگر فربد را کنار بزند و 

 حاال بروم حتما بر می گردد. 

که حس کردم فربد هر لحظه کنار می کشد  تنه می زد به قدری محکم به فربد "

د. بهزاد را صدا کردم و یچه بالیی سر زندگی ماهور میآ ... بعد معلوم نیست کهو

خیلی وقت است که او را به تو ت بهزاد جان. گفتم: ماهور قبال تو را دوست داش

حال خودش رها کرده ای. مگر دیوانه است که دکتر روزبه را رها کند و دوباره تو 
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را انتخاب کند؟ مگر خودت نگفتی که می خواهی با دختری ازدواج کنی که نصف 

ه سن ماهور را داشته باشد و اینقدر پاک باشد که به جز پدرش مرد دیگری را ندید

باشد؟ مگر نگفتی که نمی خواهی با دختری ازدواج کنی که ده سال همراهت 

زندگی ماهور را  ؟ چرا می خواهیبروی می خواهی کجا بوده است؟ پس حاال

یادت  تو نماند. ماهور بگویم اصال منتظر بازگشتبه خودت گفتی که خراب کنی؟ 

دور این شهر را بگردد و ببیند که می تواند شوهر پیدا  برود رفته که گفتی ماهور

بهترین  ،خیلی سریع و بی دردسربدون گشتن دور این شهر، حاال او کند یا نه. 

مردی را پیدا کرده  روهام. خوشبخت استشوهر دنیا را پیدا کرده و فوق العاده 

برایش اصال  ،دهو یا عمری را که برای بودن با تو هدر دا او که زندگی ده سال قبل

ماهور را بدون هیچ  روزبه به قدری خوب و مهربان است که . دکترمهم نیست

و دست از سر این  برسپس تو هم به زندگی خودت حرفی از گذشته می خواهد، 

مرا به ماهور  بهزاد به طرفم برگشت و گفت: تو نباید حرف های ". دو نفر بردار

یاد دیر به  او ". یداری می کرد باید رازمی گفتی. من آنشب عصبی بودم. تو 

! بهزاد بدی مطلق نبود. اگر می خواستم کار از کار گذشته بود ،ه بودماهور افتاد
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طیف خاکستری استفاده می کردم. او حتما از  ،بکشمبا مداد رنگی شخصیت او را 

اطرافش  مهربان بود، اما به قدری کم از محبت هایش استفاده می کرد که آدم های

جواب نمی داد و  ، همیشهتشنه نگه داشتن آدم هاتشنه ی محبت او می شدند و 

از بهزاد عبور می  ،برای تحقق رویای سیرآب شدن ،بعضی از آدم ها مثل ماهور

 کردند. 

م که چرا بهزاد ، تازه می فهمیدداشتم با هم بهزاد خاطرات خوب زیادی ومن 

ار می کرد که حرف دلشان را بزنند، او تنها همیشه به فربد و یا حتی سهراب اصر

دوستی بود که تمام این سالها سعی می کرد دست این دو نفر را رو کند و به من 

 . او بهسخت تالش می کنند تا احساساتشان را پنهان کنند..بفهماند که آنها 

خوشبختی همه ی ما اهمیت می داد، هرچند که هیچکدام از ما متوجه ی این 

 ی بهزاد نشده بودیم و حاال کاری از ما برای نجات زندگی او بر نمی آمد.محبت ها

گفتم: وقتی که بهترین  او را سر عقل بیآورم و با بی رحمی کاملسعی کردم  

بهترین مرد این شهر سرگردان  ابراز عالقه یدوستم بین عالقه ی بی نتیجه به تو و 

ن یبهزاد به طرفم آمد و گفت: من بهتر "؟ ، چرا باید رازداری می کردممانده بود
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عذاب  "؟ یستمدوستت نبودم؟ من هیچ وقت انتخاب تو برای بهترین دوستت ن

من و تو خیلی وقت گفتم:  شدم و با حوصله به او آرام ،وجدان گلویم را گرفت

خیلی  ،رشته های دوستی من و تواست که حتی دوستانی معمولی هم نیستیم. 

گفتی از  که یشب آخرتر از  هزاد جان. حتی خیلی قبلبریده شده ب قبلوقت 

دیدیم راه مان را عوض کنیم و  هم این به بعد حتی اگر همدیگر  را تصادفی

ت بیشتر روی اوقا گاهی ای کاش. با هم دوست نبودیمخودمان را به ندیدن بزنیم، 

جایی که ماهور نشسته  ،خودش را به تختم رساند " حرف هایت فکر می کردی.

اما در عوض  من هیچوقت از دوستی با تو دست نکشیدم بود را نگاه کرد و گفت:

. مهم نیست که بقیه چقدر در گذشتیاز دوستی با من  با هر بهانه ی کوچکیتو 

حق تو نامردی می کنند، چون تو فقط انتقامت را از من می گیری. مثل اینبار که 

درد  " از من گرفتی و کاری کردی که ماهور از من جدا شود.بدترین انتقام دنیا را 

گله  گوش دادن بهحوصله ی  ازه ی کافی کالفه ام می کرد،دست و پشتم به اند

و جیغ و داد راه  می عمیق کشیدم تا آرام شویبهزاد را نداشتم. نفس ها و شکایت

شتباهات خودت خواهش می کنم انیاندازم. فربد به کمکم آمد و رو به بهزاد گفت: 
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رفتن به چین با ماهور از گردن پرستش نیانداز. من چقدر به تو گفتم که قبل  را

یم وبیشتر از هزار بار توی چین خواستم که به ماهور زنگ بزنم و بگتماس بگیر. 

اما خودت نخواستی بهزاد. خوش  ،رمآوکه تو با من هستی و او را از نگرانی در بی

ده بود، حاال هم اینقدر به جان این پرستش بیچاره غر کر چشمانت را کورگذرانی 

بهزاد خسته و کالفه  " نزن، او تازه از اتاق عمل بیرون آمده و حالش خوب نیست.

دستی به صورتش کشید و به تختم تکیه داد و گفت: فربد می توانم خواهش کنم 

هیچ کدامتان  چرا برای یکبار هم شده مثل باباها از مامان پرستش دفاع نکنی؟

فقط  ؟حق با تو است بهزاد که گوییدنمی دهید و نمی فقط یکبار به من حق 

بر علیه کسانی را دارم که و فکر کنم  مشادل خوش باجازه بدهید  همین یکبار

فربد با لبخندی خوشحال به من نگاه کرد و گفت: دیدی  ". من جبهه نمی گیرند

ه ها از تو دفاع می کنم و تنهایت اگر مرا قبول کنی همیشه جلوی بچ ؟پرستش

 به قدری، دنناله هایم اوج بگیر درد استخوانهای دستم باعث شد "نمی گذارم. 

می نگاهم به من با نگرانی  آنها اصال نمی توانستم صحبت کنم. داشتم کهدرد 

درد داری. عمو خیلی گویم که بکردند و بهزاد گفت: من می روم به پرستارها 
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بهزاد سریع از اتاق خارج شد و فربد با نگرانی به پانسمان دستم  "جاوید کجاست؟ 

خواهش می کنم زود خوب شو، من نمی توانم این حال نگاه کرد و گفت: پرستش 

احساس بدی  ی همه شده بودم،نگران باعثاز اینکه  ". رام بگیرمآبد تو را ببینم و 

خوب می شوم، و زیر لب گفتم:  اما واقعا درد داشتمناله نکنم، کردم  تالش داشتم.

دستم از توی اتاق عمل درد می  نگران نباش. عمو دستم را خوب می کند. امروز

در  طوری قیافه ی فربد "کرد. فقط چند دقیقه با دیدن کیارش دردم قطع شد. 

می خواهد فریاد  کردم او هم درد سنگینی را تحمل می کند وهم رفت که حس 

 فربدمن واقعا نمی خواستم  "دیده ای؟ کیارش را وز به سختی گفت: امر بکشد.

اما دلم می خواست به تمام دنیا ثابت کنم که کیارش دوستم دارد.  اذیت کنمرا 

خوشی دیدن کیارش درست در بدترین شرایط زندگیم اشکم را در می آورد و 

من گفتم: توی اتاق ریکاوری با لباس اتاق عمل به دیدارم آمد. فربد باور کن که 

 م. او به دیدارم می آید. بین وهم نمیتَ

سرش را پایین انداخت و گفت: حاال چرا گریه می کنی؟ درد داری یا اینقدر او  "

 "تا از او صحبت می کنی مثل ابر بهار اشک می ریزی؟  که عاشق کیارش هستی
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پرستار اوضاعم را چک کرد و گفت که نمی بهزاد با یک خانم پرستار برگشت. 

 ،مسکن بعد از عملسریع تزریق کند چون تزریق  ی قویبه این زودی مسکنتواند 

بهزاد  اما یک آرامبخش کم خطر و ضعیف برایم تزریق کرد و رفت.خطرناک است. 

 .و در نتیجه بی خیال عمو شد تماس بگیردعمو  با تلفن همراه نمی توانست

خودش غرق شده  ر و دلشوره هایافکانبود، توی دنیایی از  مثل همیشهبهزاد  

بهزاد دیدی نفرینم کردی و گفتم:  نمی توانستم این حال و روز او را ببینم و بود.

. با حالتی خمیده جوان و پر از روحیه نبود شاد و او "؟ بزنم تدیگر نمی توانم کتک

جزئی از دوستی مان  های ماکردم، کتک کاریاده بود و گفت: من که نفرینت نایست

 بود. 

واحد،  جسم. ما همه مثل یک اذیتم می کرددردم کمتر شده بود اما غم بهزاد  "

به هم وصل شده بودیم. گاهی اوقات حرف همدیگر را نمی فهمیدیم، اما بقیه ی 

م. نگاهم که به صورت غمگین او می افتاد عذاب بودی هماوقات عاشقانه دلسوز 

تو یک نفر را اصال می توانم  حتیو نارا نباش. غمناراحت بهزاد و گفتم: می کشیدم 

ی، دوستی با تو فقط با بودبی اعصاب و لجباز من  دوستتحمل کنم. تو همیشه 
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من و تو در اوج بدی، خوش می گذراندیم. است.  لذت بخشهایش و دعواجنگ 

مگر نمی خواهی من  .عزیزدلم حاال دلم نمی خواهد حس کنم شکست خورده ای

به تو بدهیم؟ قبول، من با ماهور صحبت می کنم و می حق را همین یکبار و فربد 

 مشکالتمبهزاد طوری بغض کرد که من  " را تنها بگذارد. گویم که حق ندارد تو

ازدواج قعا ماهور به همین زودی می خواهد واگفت:  شنیدم که و را فراموش کردم

ا می دم؟ مگر چند وقت است که این پسره ربوکند؟ مگر من چند وقت از او دور 

فربد دستانش را توی جیب هایش  "این پسره را از کجا پیدا کرده است؟  شناسد؟

بهزاد با  "... کنار ما ایستاد و گفت: پسره دکتر است، دوست کیارش است، فرو برد

دست پیش را من اما حالت جنگ جویانه به طرف من برگشت تا دعوایم کند. 

این دو نفر ربطی به من و کیارش ندارد. گفتم: رابطه ی  ، قبل از حمله ی اوگرفتم

از طرف کیارش معرفی شد و برای کارهای درمانی نامزد شیرین  ،روزبه دکتر نیما

بعد هم به قدری با محبت بود که خیلی زود ماهور را به خودش جذب کرد. 

از روی این  بتوانم بخواهی حرف نامربوطی به من یا کیارش بزنی به محض این که

تو تنها  چوناصال به دنبال مقصر نگرد  گردنت را می شکنم بهزاد. ،ومتخت بلند ش
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مهربانی مثل ماهور نامزد  که بودی، تو به قدری بی لیاقت مقصر این ماجرا هستی

و به دنبال  یشتاینهمه وقت تنها گذا ،هر شرایطی به پایت نشسته بود در را که

 .رفتی هایت خوش گذرانی

عالمت تسلیم باال آورد و سکوت کرد. فربد خندید و گفت: دستانش را به بهزاد  " 

نمی  هم پرستش اینطور که تو به این بهزاد بیچاره حمله کردی تا آخر عمرش

حاال که نمی تواند کتکم بزند باید به بهزاد زیر لب گفت:  "تواند صحبت کند. 

 ؟رستشدت می آید پهمیشه از من بزبانش حالم را بگیرد، چرا تو نیش نحوی با 

کنارهم داشتیم. پس چرا نفرتت را با زیادی، من و تو روزهای خوب و خوش 

واقعا لیاقت محبت و دوستی را  بهزاد " جدایی من و ماهور از هم تخلیه کردی؟

همیشه با استدالل های مسخره اش روان مرا به هم می ریخت. اما اینبار  نداشت.

ن، عزیز بی م گفتم: بهزاد جان واقعا تالش کردم که عصبی و پرخاشگر نباشم و

این ماجرا هیچ  در بندهباور کن مردک زبان نفهم به درد نخور من،  منطق من،

بهزاد گفت:  "م. خودت نباید ماهور را بی بهانه تنها می گذاشتی. ه انقشی نداشت

بهانه او را تنها نگذاشتم. او بود که اول گفت اگر بخواهم به دنبال فربد  یمن ب
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پولی بدست  می خواستم با فربد به چین بروم تا من فقط مرا تنها می گذارد.، بروم

فشار های مادر ماهور نجات بدهم.  ازدواجبیاورم و ماهور را از این همه انتظار برای 

برای اینکه ما زودتر سر خانه و زندگی مان برویم هرروز بیشتر می شد و من چاره 

د جنس بروم و از سرمایه ی خودم و ماهور ای به جز اینکه همراه فربد برای خری

 استفاده کنم نداشتم. 

و با تاسف  م جدا کردور چند لحظه ای مرا از دردهایاضطراب روابط بهزاد و ماه "

ماهور خیال می کرد تو  چرا این حرف ها را زودتر نگفتی؟ ای وای بهزاد...گفتم: 

نمی  .را ناپدید کرده ایبه خاطر دعوای من و فربد از او دل بریده ای و خودت 

توانستی برای ماهور توضیح بدهی که قصدت فقط نجات زندگیتان است؟ چرا 

 بدون حرف رفتی احمق جان؟

حق را  ،بدون فکر کردن به شرایط بهزادمن همیشه ، ماجرای بهزاد و ماهور در " 

چنین مرد بی وفایی را  حق دارد کهو خیال می کردم ماهور  به ماهور می دادم

امروز ناخودآگاه دلم برای بهزاد می سوخت. حس کردم دلم می تنها بگذارد. اما 

: تو همین حاال کاری برای نجات عشق این دو نفر انجام بدهم، ادامه دادمخواهد 
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به چین رفته بودی پس چرا ادای آدم های بی معرفت  انکه برای نجات زندگیت

ک تماس کوچک با ماهور نگرفتی و برایش توضیح ندادی را در می آوردی؟ چرا ی

؟ چرا گذاشتی خیال کند که دوستش چه کار کنی کجا هستی و می خواهیکه 

خوب و زیباتر از ماهور توی این شهر  هایچرا فکر می کردی که دخترنداری؟ 

سرش را  .زانوانش را بغل کرد شست،نروی تخت  بهزاد "؟ هستندبرایت فراوان 

ا گذاشت و برای اولین بار توی اینهمه سال دوستی با صدایی گرفته گفت: روی آنه

. فکر می کرد که من خیلی بی خیال و بی عرضه ه بودچون حرصم را در آورد

دست گذاشته ام تا زندگیش را نابود کنم.  می کرد من دست رویهستم. فکر 

کار بیشتری  واقعاکاری می کنم تا او را خوشحال کنم، اما نمی فهمید که من هر

نمی آمد. بعد هم که دعوای تو و فربد شروع  ای خوشبخت کردن او براز من بر

رسید، توی  و تو وقتی پای انتخاب بین من از تو کرد. دفاع شروع به روهامشد و 

چون تا به حال خیری از من به  ،چشمانم زل زد و گفت که تو را انتخاب می کند

رفاقتش را با تو خراب  ،به خاطر من به درد نخور او نرسیده و حاال نمی خواهد

خواستم به او بفهمانم که به خاطر عصبی شدم و  از این حرف های اوهم من . کند
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ناباورانه خندیدم و گفتم: پس حاال به جوابت  ". می دهددوستی با تو، مرا از دست 

ی به حاضر شد واقعا ی؟ توه ابودهیچوقت بهترین دوستم نتو رسیدی که چرا 

اصال ربطی  دعوای من و فربد خاطر لج بازی با من از عشقت بگذری؟ دیوانه جان

می توانستی  ؟یانداختتو خودت و زندگیت را وسط  پس چرا ،به تو و ماهور نداشت

، از پرستش از کارهای پرستش خوشم نمی آیدمن  خیلی راحت به ماهور بگویی که

بعد  تحت تاثیر قرار می گیرد.ابطه مان من ناراحت می شوم و ر نوچدفاع نکن 

زندگی  کمی اوضاع و یبا فربد به چین بروهم برایش توضیح می دادی که باید 

فقط با کمی . دبمان تمنتظر ی کههخوابز او می توانستی ا. یرا رو به راه کن تان

را نجات بدهی. من که باورم نمی  ات صحبت کردن می توانستی رابطه ی ده ساله

  اینقدر راحت سکوت کردی و اجازه دادی این بال سرتان بیاید. شود تو

حال بهزاد خیلی بد بود و سرش را از روی زانوانش بلند نمی کرد. صدایش را  "

شنیدم که گفت: اشتباه کردم. دیدن حال فربد که اینقدر برای تو  گینغمخیلی 

مرا عصبی می کرد. می خواستم به ماهور بفهمانم  ،بود افسرده وت و از دست دادن

خودم و فربد نگه  گروهکه نباید طرف تو را بگیرد. می خواستم او را به زور توی 
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به سختی کمی خودم را روی تخت جا به جا کردم. به فربد نگاه کردم. اما  "دارم. 

ا آهسته . فربد رو بی حرکت مانده بود به بهزاد چشم دوخته بود بغضاو هم با 

اینبار یک دنیا غصه توی صورتش نشسته بود.  ،صدا کردم، وقتی به طرفم برگشت

هردو باهم به بهزاد چشم دوختیم. فربد سری با  ،مثل مادر و پدرهای نگرانواقعا 

تاسف تکان داد و رو به بهزاد گفت: شاید تو بهترین دوست پرستش نباشی، اما 

ی. می خواهی من هستعزیزتر و با وفاتر  برای من حتی از برادر تنی و خونی هم

با ماهور یک قرار بگذارم و تو تمام این حرف هایت را برایش بگویی؟ شاید برگردد 

 و باز کنارت بماند. 

مگر دیوانه دور زانوانش محکم تر کرد و گفت: به بهزاد حلقه ی دستانش را  "

  جف بزوسو مال و ثروت  زین مالکاست که از یک دکتر با این شکل و قیافه ی 

ندیدی که با چه  بی پول و بدبخت برگردد؟ ،دست بردارد و پیش من نیم وجبی

 .عالی استذوقی از مادر مهندس این پسره صحبت می کرد؟ پسره از هر لحاظ 

انتخاب مرا  همباز ماهور اگر است.حداقل بیست سانت از من بلند تر هم که قدش 

لعنت به کیارش سرمد که دوستانش هم مثل  .منیو شک کاباید به عقل  ،کند
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خواهش را از غصه خون می کرد و گفتم:  قلبم "خودش شکست ناپذیر هستند. 

 سرسخت اینقدرمی کنم کیارش را لعن و نفرین نکن، تقصیر کیارش چیست که تو 

نمی دانم چرا وقتی سر  حاال وقت غصه خوردن نیست، ؟عزیزمنی تسنادان هو 

ت فکر خود به نکات منفی وجود ،لج میافتی و می خواهی همه چیز را خراب کنی

ماهور که ده سال همین قد کوتاه و بی پولیت را دید و کنارت ماند،  نمی کنی.

دفاع را به تو می دهد عزیزم. غصه نخور، من ترتیب  یحتما حاال هم فرصت کم

هایت م. فقط خواهش می کنم تمام فکرو و ماهور می دهیک قرار دو نفره را برای ت

ا باز هوای ازدواج با دختری هبعد را بکن و ببین که واقعا ماهور را دوست داری؟

باالخره بهزاد صاف نشست و به من نگاه  " نصف سن ماهور به سرت نمی زند؟

 ،کرد. خیلی غمگین بود، چشمان درشت و مشکی رنگ و شرقی او زیر بار غم

. مستقیم به چشمانم خیره شد و گفت: دوستش ندشده بودمور و بی فروغ مخ

من به  .خیلی حالم بد شد ،دیگر دیدم ا یک نفرامروز که او را بدارم پرستش. 

هیچ وقت فکر نمی کردم ماهور به این زودی از زندگی با ماهور عادت کرده ام، 

 هرگز او را رها نمی کردم.  ...من دست بکشد، اگر می دانستم
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امان از تو بهزاد نفیسی و گفتم: از فربد خواستم که کمی دستم را جابه جا کند  "

نمی  ،در ضمن اگر ماهور قبولت کندکه همه چیز را سر هیچ و پوچ خراب کردی، 

با د و بتوانی نشرایطت درست بشول منتظر نگه داری تا شاید اتوانی باز او را ده س

خیلی زود و بی تردید حتی او را به ج کنی. خودت دیدی که دکتر روزبه او ازدوا

. تو از این سفرت به چین با دست پر برگشته خانواده اش هم معرفی کرده است

 ای یا نه؟ 

گفت: من به جای بهزاد بهزاد با ترس به فربد نگاه کرد. فربد هم توی فکر بود و  "

که مجبور شدم بیشتر سودم را برای بدهی ها پرداخت کنم. بهزاد هم سهم ماهور 

 زیادی سود ن من آنرا با ماهور تسویه کرده بودم. در نتیجهوچ به من برگرداندرا 

به فکر باز کردن  م،اصل پول خانه ی پدر نماند. اما با همین مبلغ و باقی برایمان

. سهراب هم به خاطر فیکی انجام بدهیماکارهای گرای افتادیم که در آن  مغازه

جریان وام بانکی مبلغی به من قرض داده بود که بعد فهمیدم از طرف عمو جاوید 

عموجاوید نپذیرفت و خواست  امابوده، از سهراب خواستم پول را به ایشان برگرداند 

یم. ما هم با که پول را به یک زخمی بزنیم و اگر می توانیم کاری با آن انجام بده
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یک مغازه توی ولیعصر و روبروی دانشگاه هنر اجاره  سهراب تصمیم گرفتیم که

تا قبل از اینکه تو حال سهراب را بگیری و او روزه ی سکوت بگیرد و با همه  .یمنک

. اما یمشروع به کار کرده بود سهراب به کمک که سه نفریقهر کند، مدتی بود 

یم و چیزی که هرچه در میاوریم باید برای اجاره بده ندسته به قدری باالاجاره ها 

 چاپ خوب و حرفه ای باقی نمی ماند. دستگاه های  برای خودمان و یا خرید

با اینکه درد داشتم اما خستگی پشت پلک هایم خانه کرده بود. دلم می خواست  "

بخوابم. نمی دانم چرا عمو جاوید نمی آمد و به دادم نمی رسید. سعی کردم برای 

حتما از اینکه بدون من  پرستش گذشته بودم، رکار جدید آنها خوشحال باشم. اگ

خوب شوم  زودتر ستدلم می خوا فقط ، غمگین می شدم. اما حاالر می کردنداک

و یکبار دیگر صبح ها به دنبال کیارش بد اخالق خودم بروم و از توی آینه قیافه 

که از کار کردن برای  بودی عبوس و بداخالقش را دید بزنم. من خیلی وقت 

شده بودیم، خیلی بیشتر دلم می  همدیگرکیارش لذت می برم. حاال که عاشق 

بگذرانم. به زحمت فکرم را متمرکز حرف های فربد و خواست در کنار او وقت 

بهزاد در مورد خرید دستگاه های جدید کردم و گفتم: نگران پول نباشید، من 
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چهارصد میلیون پول دارم که نمی دانم با آن چه کار کنم. چرا شماها این پول را 

 کیارش بهبهزاد با تردید گفت: مگر پول را  "توی مغازه سرمایه گذاری نمی کنید؟ 

فربد جواب داد و با اخم گفت: نه کیارش پول را از  ،به جای من "پس نداده ای؟ 

بهزاد با تعجب به من نگاه کرد و گفت: او که برای  "پرستش قبول نمی کند... 

پس حاال چرا پول را  ،پس گرفتن پولش هزار نوع سفته و قرارداد با تو امضاء کرد

ردم و آرام گفتم: چون می ترسد پول ها را پس به فربد نگاه ک "پس نمی گیرد؟ 

این بهزاد هر لحظه بیشتر تعجب می کرد و گفت:  "بگیرد و من از پیش او بروم. 

دو موضوع چه ربطی به هم دارند؟ پولها را بگیرد اما اجازه ندهد که تو ترکش 

ایستاد.  رفت و پشت به ما کنار پنجره ی اتاق، سرش را پایین انداختفربد  "کنی. 

می ترسد پولها را پس  طرز فکر خاص خودش را دارد،به بهزاد گفتم: کیارش 

 . دیگر دلیلی برای ماندن کنار او نداشته باشمبگیرد و من 

همه  بهبهزاد خندید و گفت: کیارش سرمد خیلی دیوانه است پرستش. تو که  "

هنوز سفته ؟ دراچه دلیلی برای اینهمه نگرانی دگفته ای او را دوست داری. پس 

کلمه ای به نام اعتماد به نفس در او تعریف نگرفته ای؟  پس را هم از او یتها
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نشده است؟ واقعا خیال می کند او را تنها می گذاری؟ البته حاال با این بالیی که 

نگیرد و سفته هایت را پس ندهد.  پس به گمانم حق دارد که پولها را ،سرت آورده

کیارش  ،پرستشکه خیال می کنی واقعا گفت: تاده بود و ایسفربد پشت به ما  "

 ...مقصر می داند؟ نخیر ،را به خاطر این بالهای وحشتناکی که سرش آورده

پرستش روزهاست که به همه می گوید خودش از باالی پله ها پرت شده و کیارش 

 بی گناه است. کیارش خوش شانس ترین دیوانه ی دنیاست. 

بیش از حد خسته و کالفه  را نداشتم. از کسی حوصله ی بحث و دفاع دیگر "

 گفتم: پول را قبول می کنید؟  ، بی مقدمهبودم

فربد خیلی قاطع گفت: نه... همان یکباری که از تو کمک خواستم و تمام دوستی  "

برایم کافی است. دلم نمی خواهد بازهم تهمت بی وفایی و  ،مان زیر سوال رفت

ه پیشانیم بخورد. من احتیاجی به پول بیشتر ندارم. با بهزاد و سهراب نارفیقی ب

شرمنده شدم که چرا اینقدر بابت  "کار می کنیم و شرایط را درست می کنیم. 

بدهی او را اذیت کرده بودم و گفتم: دفعه ی قبل اوضاع فرق می کرد. من خیال 

رده ی او بمانم. اما حاال می کردم اگر پول کیارش را پس ندهم باید تا آخر عمرم ب
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اوضاع مثل قبل نیست. من توی شرکت حقوق خوبی دارم. کیارش دیگر عصبانی 

 نیست و مرا به چشم دشمن و برده نگاه نمی کند. پولی که تو پس داده ای بی

را سرمایه گذاری می  مپول می خواهم توی حسابم مانده است. اینبار من استفاده

 "کتاب می کنیم و من سود خودم را بر می دارم.  کنم. در آخر با هم حساب و

بهزاد گفت: اگر نمی دانم فربد از پنجره چه می دید که به طرف ما بر نمی گشت. 

شود، می توانیم کمی لوازم و التحریر هم  مانچهارصد میلیون پرستش وارد کار

دور با صدایی که از فربد  "توی مغازه بریزیم و از فروش همه چیز سود ببریم. 

می دانم... دلم نمی خواهد بازهم نگران نجات گفت: ن دست ها شنیده می شد

 دبخواه و پرستشپرستش از دستان کیارش باشم. ممکن است اتفاقی بیافتد 

قاطع گفتم: در هر حال که من فعال نمی  "... دزودتر از شرّ کیارش خالص شو

.. در ضمن حتی اگر خواهم از شر کیارش خالص شوم، من این شر را دوست دارم.

بهزاد  " او حرفی از پس گرفتن پولش نمی زند. پول را پس بدهم، من بخواهم

کمی خوشحال شد و گفت: پس ما هم سعی می کنیم از پول تو طوری استفاده 

نگرانی نداشته باشی.  ،نرا به کیارش سرمد پس بدهیآکنیم که هروقت خواستی 
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فربد را در خودش محو کرده بود و صدایش این منظره ی لعنتی  "فربد تو موافقی؟ 

عزیز ترین چیزی را  نحس، چهارصد میلیونرا به سختی شنیدیم که گفت: این 

حاال نمی دانم با قبول این پول دوباره چه رفت. گکه داشتم خیلی راحت از دستم 

پدرم تصمیم  مای کاش از روز اول اجازه داده بودبالیی سر زندگیمان می آید. 

کیارش نمی کردم. ای کاش می  های بچه گانه ی عزیزانم را وارد بازیبگیرد و 

اصال اجازه نمی دادم که نگاه  ... اگر برمی گشتیمبرگردیم گذشتهتوانستیم به 

 کیارش به پرستش بیافتد...

به من و بهزاد به هم چشم دوختیم. یک دنیا حرف توی چشمانمان بود. بهزاد  " 

: نمی توانی او را دوست داشته باشی؟ بدون تو کرد خیلی آرام زمزمهو  طرفم آمد

 حال خوبی ندارد. او هنوز بهترین دوستمان است، اگر راهی باقی مانده است برگرد.

 رینخاصتبه قامت فربد کنار پنجره نگاه کردم. روزگاری نه چندان دور او برایم  " 

دیدم و درک نمی مرد این شهر بود اما حاال... حتی او را درست نمی  و عزیزترین

بهزاد  "سری تکان دادم و آهسته لب زدم: نه راهی باقی نمانده است. . کردم

 عاشق شده ای؟ واقعا اینقدر غمگین نگاهم می کرد و آرام تر از قبل گفت: 
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زمزمه کردم و  چشمانم را بستم تا دوباره به یاد کیارش اشک نریزم و با خودم "

مام دنیا بخواهند او را از من بگیرند، نمی گفتم: طوری عاشق شده ام که اگر ت

توانم دست از او بردارم. او جانم را بخواهد، نمی توانم جانم را ندهم. با یک لبخندش 

چشمانم  "حالم خوب می شود، با یک اخمش دنیا برایم به تاریکی مرگ می شود. 

ن نمی شد، را باز کردم و چشمان پر از غم بهزاد قلبم را لرزاند. او هیچوقت غمگی

را تخلیه می کرد. اما امروز با غمی عجیب  ،چون با عصبانیت و غر زدن خودش

هر لحظه به ماهور فکر می کند و غمگین او هم نگاهم می کرد. حس می کردم 

 بود اما اینجا نبود.  شده تر می شود. به صورت من خیره

رگز خودش را درگیر این خیلی وقت بود که با بهزاد درد و دل نکرده بودم. او ه

، زمزمه توی دنیای خودش غرق بودهمچنان لوس بازی های دخترانه نمی کرد. 

 کردم و گفتم: حداقل تو مرا درک کن. بهزاد من واقعا کیارش را دوست دارم. 

کنار گوشم گفت: حال سهراب از و  چشمان خسته و مخمورش را از من گرفت "

اما سهراب بیچاره حتی  ،خوب رفتار می کنی خیلی با فربدتو فربد بدتر است. 

بهتر باشی؟ با سهراب  نگاهی از گوشه ی چشم تو ندارد. نمی توانینیم امیدی به 
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مانی، دیگر چیزی اگر تو با کیارش ب .سهراب بیشتر از فربد احتیاج به دلسوزی دارد

اما . فربد مغرور تر است و از پس دل خودش بر میآید از سهراب باقی نمی ماند

خیلی مظلوم است، فقط خودخوری می کند و من مطمئنم که بالیی سر  سهراب

 "... د پرستشبرای مان باقی می گذارپشیمانی عمر خودش می آورد و تا آخر 

سهراب اجازه نمی دادند که من خوددار باشم. نگرانی را به جانم ریخت و پرسیدم: 

ی کردم سهراب بی خیال تر مآورد؟ من همیشه فکر بیبالیی سر خودش  چرا باید

بی خیال سهراب  بهزاد سرش را پایین انداخت و گفت: "شماست.  از همه ی

خودش را از دسترس خارج می کند تا هر بالیی که دلش می ، برای همین نیست

. این دو نفر تا وقتی که رقیب هم بودند خواهد با غم و غصه سر خودش بیآورد

انتخاب را  ند. با هم قرار گذاشته بودند کهرفتهمه چیز را به شوخی و خنده می گ

ی دیگری تالشی برای ردکمی تو هرکدام از آنها را انتخاب  .عهده ی تو بگذارند رب

. اما حاال چون نان و نمک هم را خورده بودند ،دادمی انجام ن انبه هم زدن زندگیت

است. از یک طرف نمی شده بد خیلی حالشان  ،است سرمد کیارش ،که رقیب

را آدم مطمئنی برای سپردن تو به  سرمدخواهند تو را اذیت کنند، از طرف دیگر 
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سهراب اصال نمی تواند ، ند. از وقتی که کیارش این بال را سرت آوردهداناو نمی 

 چیزی باقی نگذاشته است. م،بخندد. غم عشقت از آن سهرابی که می شناختی

توانستم روی حرف های ترسناک بهزاد در مورد ن وصدای فربد را شنیدم  " 

، اما بیشتر که صحبت می کندخودش  باخیال کردم زیر لب  سهراب تمرکز کنم.

گفت: از اینجا پارک کنار بیمارستان دقت کردم فهمیدم با ما صحبت می کند و 

توی پارک نشسته اند. دقیقا مثل ما ساز جوان مشخص است. چند دختر و پسر 

که ما با هم می خندند و شوخی می کنند. به نظرم از آن زمان ها . دستشان است

قرن ها می گذرد. راستی چرا هم می توانستیم اینقدر شاد و خوشحال باشیم 

 دوستی مان اینطوری شد؟ مگر قرار نبود که همیشه کنار هم بمانیم؟

همه ی ما گرفتار شده  من و بهزاد فقط بهم نگاه کردیم. فربد ادامه داد و گفت: " 

ایم، از دست بقیه هم کاری برای رفع گرفتاری هایمان بر نمی آید، چون ما این 

نیست شیرین چند وقت دیگر برمی  گرفتاری های جدید را دوست داریم. معلوم

. ماهور می گذارد یا نهخنده ای بر لبهایش باقی  ،کوه مشکالت گردد و تا آن زمان

 .واج کند دیگر به ندرت توی دورهمی ها شرکت می کنداگر با دکتر روزبه ازد
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د، نفر دوم هرگز نبهزاد بدون ماهور کمرنگ می شود و هرجا یکی از این دو نفر باش

با چنان غمی به طرفم برگشت و نگاهم کرد که حس  "نمی آید. پرستش اگر... 

تاسف  . سری باو جایی پنهان کند با خودش ببردمرا کردم همین حاال می خواهد 

تکان داد و گفت: اگر تو با کیارش ازدواج کنی، تا وقتی که او زنده است دیگر نمی 

با دود و سیگار و هزار کوفت و زهر مار  توانی کنار ما باشی. بعد سهراب خودش را

 باید ببینمی دختر و پسرهای جوان را  و من... هرجا که خنده نابود می کند دیگر

دم و اجازه دادم که دست روزگار دوستی مان را حسرت بخورم که چرا سکوت کر

از غصه دق کنم. این  به اینجا بکشاند. غم دوری از شما باعث می شود که من

 آینده ای نبود که برای دوستی مان آرزو داشتیم. 

. چرا همه خیال می کردند دنیا برایم سیاه شد ،این آینده نگری او حس کردم با "

؟ واقعا چرا آینده ی خودش را نابود می کندکه سهراب عزیز تر از جانم، بدون من 

پر درد فکر نمی کردم بازی عشق اینقدر  هیچوقتما اینطوری رقم می خورد؟ 

. با شنیدن اسم عشق فقط به وصال فکر می کردم، اما حاال همین عشق تیشه باشد

 می زد. به ریشه ی دوستی مان 
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 گوییاین پیش  نوستراداموس اعظمسعی کردم به زور لبخند بزنم و گفتم: آقای 

های افسرده کننده را فراموش کن. ما از اول هم قرار نبود که همه با هم قبیله ای 

ازدواج  ، با یک آدم غریبههرکدام از مااگر ازدواج کنیم. از اول هم می دانستیم که 

هم نمی مانیم. اما همیشه می خواستیم که در هر  کنار ، دیگر مثل گذشتهکند

حال با هم دوست بمانیم. دوستی این نیست که مثل ده سال قبل با هم توی 

برای یک روز باالخره . چون م بزنیمهیم و یا توی سر و کله ی نوازپارک آهنگ ب

. دوستی این است که اگر سختی پیش آمد همه یک تن این کارها پیر می شویم

سختی را از سر بگذرانیم. دوستی این است که سالی یکی دوبار دورهم آن بشویم و 

عکس ها و فیلم های بچه هایمان را نشان همدیگر بدهیم. هیچکس  ،جمع شویم

سال  ینچند آنهاچون ماهور و بهزاد توی گروه مان بشود، نمی تواند مانع مالقات 

با هم دوست بوده اند. من به خاطر عشق به کیارش هرگز شما را فراموش نمی 

ما میافتد و برای بودن  دکنم. شیرین ال به الی تمام گرفتاری هایش بازهم به یا

های سهراب دیوانه دست به کار من اجازه نمی دهم در کنارمان بر می گردد.

چون قبل از هر کاری خودم او را  و خودش را با دود و سیگار بکشد، بزنداحمقانه 
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فربد خان، من برایت پیش بینی می اما تو می کشم و از شر او خالص می شوم. 

 آدم چون اما .ی شویمکنم که تو زودتر از همه ی ما ازدواج می کنی و بچه دار 

باید به زور سالی یکبار تو را توی جمع های دوستانه  هستی، یفوقالعاده زن ذلیل

می  چشمان ما نگاه می کنی وبا پررویی کامل توی ب می دانم که خوببینیم. 

گویی همسر عزیزم اجازه نمی دهد با خانم های زیبای دوران مجردیم رفت و آمد 

نوقت من به یادت می آورم که تو چقدر دل ما را خون کردی و چقدر آکنم. 

بهزاد خندید  "که ما می رویم و تو را تنها می گذاریم.  غم نامه خواندیبرایمان 

 "و گفت: پرستش راست می گوید فربد، تو به همین اندازه زن ذلیل می شوی. 

، من برای سبحانی جانم نگران من نباشتو فربد فقط لبخند کم رنگی زد و گفت: 

ندگیم توی زتا وقتی که تو در ضمن تو زن ذلیل نمی شوم.  غیر از به زنی هیچ

 نمی توانم هیچ زنی را اسیر این احساسات پیچیده ام کنم. ،هستی

حاال به جای اینکه تو ترشیده دنیا برعکس شده، بهزاد خندید و گفت: پرستش  " 

بمانی یک دنیا مرد منتظر جواب بله ات نشسته اند و اگر بله نگویی زندگی شان 

ل کنم و با ناله گفتم: امان دیگر نتوانستم درد را تحم "با خاک یکسان می شود. 
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من اینهمه سال منتظر  ...افتاده اند. ای بابا نم که دیر به یاد های ترسو تنبل ایناز 

حاال چرا می خواهید مرا توی  ، پسیدکاری برایم انجام نداد بودم و هیچکدام تان

 باور کنید من تصمیمم را برای آینده گرفته ام. معذوریت اخالقی قرار بدهید؟

فربد به طرف در رفت و گفت: فکر کنم باید بروم عمو جاوید را پیدا کنم تا  " 

اما هنوز از اتاق خارج نشده بود  "بگیرد.  قوی را برایت اجازه ی تزریق آرامبخش

عوض می کنم. به هر جان کندنی که  اگفت: تصمیمت رقاطعانه که برگشت و 

جواب دادن به حرف فرصت عمو جاوید وارد شد و  "شده تو را پس می گیرم. 

فربد را پیدا نکردم. اما از اینکه فربد می خواست بدون در نظر گرفتن حق انتخاب 

کیارش خیلی شکننده تر از آن بود  .سیدممی تربه کار خودش ادامه بدهد  ،من

می ترسیدم فربد کاری انجام  .اجازه بدهم به خاطرم مبارزه کند که بتوانم به فربد

در واقع از کیارش هم مطمئن نبودم که  د.شو تربا کیارش خراب مرابطه ا وبدهد 

بتواند از این مبارزه پیروز بیرون بیاید. کیارش ثابت کرده بود که توی هر درگیری 

 .دو زندگی مان را بر باد می دا دحت همه چیز را بین مان خراب می کرخیلی را

صدای نال  می کنی باباجانم؟عمو جاوید با نگرانی پرسید: پرستش چرا اینقدر ناله 



فالوده زغال اخته                                                                                                فصل نوزدهم                        

1650 
 
   

بهزاد با عمو سالم و احوالپرسی  "خیلی درد داری؟  هایت تا توی راهرو می آیند.

تزریق نمی کند و باید درد را قوی کرد و گفت که پرستار فعال برایم آرامبخش 

تحمل کنم. عمو هم حرف پرستار را تایید کرد و از من خواست که کمی غذا 

چقدر که ند و درک نمی کردنها جای من نبودند آباشم. اما بخورم و خویشتن دار 

. فربد و بهزاد می خواستند خداحافظی کردند و بروند. می دانستم می کشمدرد 

چون گفتگو با آنها کمی حال  نها دیگر نمی توانم درد را تحمل کنمآبا رفتن که 

گذشت. زمان هم که توی بیمارستان خیلی کند می  و هوایم را عوض می کرد.

د. اما می ترسیدم که کار داشته ندلم می خواست از آنها بخواهم که کنارم بمان

، در این لحظه فقط وجود کیارش باشند. ای کاش کیارش بازهم به مالقاتم می آمد

 .آرامم می کرد

به محض اینکه بچه ها رفتند از عمو پرسیدم که با دکترم صحبت کرده است یا  

 .نبود خوب شنداشت. مثل اینکه حال توضیح دادنحوصله ی خیلی نه. اما او 

گفت: قبل از دیدن دکترت به  راضی شد و به او اصرار کردم تا باالخره خیلی

من بتوانم کمی با او  تاود شن خارج کیارش زنگ زدم و از او خواستم از بیمارستان
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دعوا تعجب کردم و گفتم: شما با کیارش صحبت کردید؟ او را  "صحبت کنم. 

پوتی برایم باز کرد و گفت: معمو ک "کردید؟ به او گفتید که دیگر به دیدارم نیاید؟ 

 ترسوی من. در واقع رفتم که همین برخورد را با او داشته باشم. اما...  بچه ینه 

کرد.  به تکه های کوچک قسمتآناناس برداشت و  شسکوت کرد. برایم یک بر "

عمو یک برش  "ر با نگرانی گفتم: اما چه عمو؟ سکوتش دیوانه ام می کرد و اینبا

کوچک از آناناس توی دهانم گذاشت و خیلی غمگین گفت: اینقدر ناراحت و ویران 

من خیال می کردم که او اصال به فکر تو نیست، بود که غرها توی مغزم ماسیدند. 

او پر از نگرانی برای تو شده  وجود باقی نمانده است.اما دیدم که دیگر کیارشی 

. به قدری حالش بد بود که من تمام نگرانی هایم را برای تو فراموش کردم و بود

اما من نگرانی  ،فقط به او دلداری می دادم. او تمام این مدت همینجا کنار ما بود

کردم خیلی ناراحت شدم  های بد میهای او را ندیده بودم. از اینکه در مورد او فکر

بازهم دنیا برایم بهشت شد. لبخندی بزرگ روی صورتم نشست و  "ستش. پر

 "م. یبمان باهم اجازه بده ماگفتم: کیارش خیلی مهربان است، خواهش می کنم 

عمو کالفه به من نگاه کرد و گفت: چطور باور کنم که او تو را از پله ها هُل نداده 
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ابت کاری که کرده عذر است؟ خودش که انکار نمی کند و هرلحظه می خواهد ب

چند باری می خواست به  ،خشم و کوه غرور باورت می شود که اینخواهی کند. 

  ؟دست و پایم بیافتد تا گناهش را ببخشم

حرف های او را گوش لطفا برای دفاع از کیارش جان دوباره گرفتم و گفتم: عمو  "

 شاجره می کردیمبا هم م هاروی پله  ،باعث شدم که عصبی شودنده. باور کن من 

چون می ترسیدم برود  ،و او می خواست برود اما من یقه اش را از پشت سر گرفتم

ش بیچاره هم می خواست مرا از سرو همه چیز را بین مان خراب کند. کیارش 

پایین افتادم.  را از دست دادم ومن هم تعادلم  ...دستش به من خورد و که باز کند

 حاالو  ایستاده بود که او کنار نرده هااین امکان را هم در نظر بگیرید عمو جاوید 

 جایمان با هم عوض می شد... 

توی دستش را کنار گذاشت و گفت: می توانی تا آخر عمر هر وقت عمو ظرف  "

که به دستت نگاه می کنی و کم توانی آنرا می بینی به خودت بگویی که کیارش 

م تا آخر بم فشرده شد و گفتم: مگر قرار است که دستقل "مقصر این بال نبوده؟ 

 ...کم توانی یعنی چه؟ عمر کم توان بماند؟
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عمو سرش را پایین انداخت و گفت: با کیارش پیش دکترت رفتیم، اما او خیلی  " 

. اگر این اتفاق را بر طرف کند دستت قط توانسته کوتاهیامیدوارمان نکرد. گفت ف

داشت که بتوانی مثل قبل  واری وجودامیدجای باز خیلی  ،برای پایت افتاده بود

خیلی سخت بتوانی  از این به بعد اما دست مثل پا قوی نیست، شاید ،خوب بشوی

مچ و انگشتانت را تکان بدهی. کار زیادی از عمل ها بر نمی آید، همه چیز بستگی 

 به حرکت درمانی ها و فیزوتراپی هایی که باید به زودی شروع کنی دارد. 

وحشت  تمام توان و جانم را از دست دادم. دنیا روی سرم خراب شد، حس کردم "

است. اگر نتوانم مثل قبل خوب شوم یعنی... دیگر زده گفتم: اما این دست راستم 

گفت: نمی دانم باید چه کار  تر از من عمو نگران "هیچ کاری از من بر نمی آید. 

 کنم... نمی دانم جواب مادر و پدرت را چه بدهم.

درم فکر نکن. اصال الزم به پدر و ماخواهش می کنم اصال آتش گرفتم و گفتم:  " 

 ،. مگر وقتی که می رفتند و مرا به  تو می سپردندیبده نها توضیحینیست به آ

نگرانم بودند؟ االن فقط به من فکر کن عمو جاوید. من بدون دست راستم دیگر 

عمو سکوت کرد و  "م تباه می شود. اآینده  ...نمی توانم کار کنم و پول در بیاورم
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نشده دلم برای دست سالم  چه. هنوز هیچ می کردممن با یک دنیا وحشت گریه 

تازه می  و عزیزم تنگ شده بود. ای کاش می مردم و دچار این مصیبت نمی شدم.

 ردی را تحمل می کردند.دفهمم که شیرین و سیاوش بیچاره تمام این سالها چه 

صدای عمو را شنیدم که  معلولیت دستم برایم فرقی با اوضاع سیاوش نداشت.

خدا بزرگ است، دکتر روزبه مطمئن است که می نباش عزیزدلم.  نگفت: نگرا

بیماران او می گوید ناامید نباش.  ی انگشتان و مچ دستت را برگرداند،تواند کارای

 بدتر از تو را هم خوب کرده است. 

درمانده و پر از بیچارگی گفتم: کیارش هم در جریان اوضاع دستم قرار گرفت؟  "

عمو حالش از من بدتر بود. حس می کردم  "ای کاش با او پیش دکتر نمی رفتید. 

برای او هم توانی باقی نمانده است. یک صندلی آورد و کنار تختم نشست. عینکش 

گفت:  را برداشت و چشمانش را کمی فشرد. بی حال و خسته چشمانش را بست و

او را دلداری  بهباید  که چگونه فهمماشتباه کردم. خودش اصرار کرد. من نمی 

بتواند حالش را بهتر کند. تو می دری عذاب وجدان دارد که فکر نکنم بدهم. به ق

مقصر نیست اما حال و روز او به من ثابت می کند که  این اتفاقگویی که او توی 
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. زندگی ام از فکر اینکه او به تو آسیب رسانده و من مجبورم به استحتما مقصر 

که اگر با هم ازدواج نگرانم ئم بازهم او را بپذیرم، سیاه شده است. دا توخاطر دل 

بر ی نجات تو ابراز من دیگر کاری  ،کنید و بازهم چنین بالهایی سر تو بیاورد

. پرستش اینهمه آدم خوب دورت را گرفته است، خواهش می کنم این یک نیاید

نفر را انتخاب نکن. او باید االن اینجا باشد و به تو دلداری بدهد، اما به قدری حال 

خودکشی است. پرستش او بی  فکرکه فکر کنم همین حاال در اب بود خرخودش 

نهایت آسیب دیده است و این رابطه ی عجیب که تو هر ثانیه ناخودآگاه او را 

اصال به درد او نمی خورد. پرستش او  ،و به مرز جنون می رسانیعذاب می دهی 

د زندگی کند و بالیی احتیاج به محیطی کامال آرام و بدون دغدغه دارد تا بتواند شا

سرش نیاید. خواهش می کنم حداقل برای نجات کیارش هم که شده او را از 

خودت دور کن. بگذار من با خیال راحت تو را به مردی بسپارم که مطمئنم اگر 

، گرفتاری ها، مردی که توی تنهایت نمی گذاردهم بالیی سرت بیاید یک لحظه 

به هیچ عنوان به دردت  ، کیارشکندنمی  خودشنگران زنده ماندن  تو رامن و 

نمی خواستم حرفهای عمو را بشنوم. او هیچوقت تا این اندازه  "نمی خورد عزیزم. 
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را از هم جدا کند.  مابرای راحتی خیال خودش بی رحم نبود. عمو می خواست 

نخواهند مرا از کیارش جدا  دیگراناز او هم دلگیر شدم. چه کار کنم که  باالخره

می خواستند حرف ب من در میان بود همه اکنند؟ نمی دانم چرا حاال که پای انتخ

ا به کرسی بنشانند. دلم می خواست به عمو بگویم وقتی یک نفر اینقدر رخودشان 

دلیل بر بدی انتخاب من  ،کندفکر می به خودکشی  تینگران من است که ح دل

م سکوت کنم تا عمو را نگران تر نکنم. گاهی اوقات باید نیست. اما ترجیح داد

 هرچند که اینسکوت می کردم و بیشتر به حرف های دیگران گوش می دادم. 

قط امیدوارم بالیی سر کیارش فبه معنی قبول نگرانی های اطرافیانم نبود.  تسکو

و  مننیاید تا بتوانم سر یک فرصت مناسب به همه ثابت کنم که اشتباه نمی ک

همه ی ما توی یک سنی دل مان می خواهد  کیارش واقعا انتخاب درستی است.

نافرمانی کنیم و کار درست را انجام ندهیم. اغلب آدم ها توی نوجوانی دچار این 

طغیان ها می شوند اما من... توی سن سی سالگی طغیان کرده بودم و کیارش 

نیا مبارزه کنم. می دانم که تمام دلیلی شده بود که دلم بخواهد بخاطر او با تمام د

دنیا درست می گویند و کیارش پشیمانم می کند اما بازهم دلم می خواست 
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یکبار... فقط یکبار مقابل دنیا بایستم و از کیارش دفاع کنم. کمی سکوت الزم بود 

تا عمو سکته نکند و من هم بتوانم بیشتر فکر کنم. باید نشخوارهای مغزم را کمی 

نمی خواستم  به وضعیت دستم و زندگیم فکر کنم.دارم تا بتوانم بهتر آرام نگه 

همین امروز که من و عمو یک دنیا عذاب کشیده بودیم، رنجشی درست کنم که 

بعدها برایم پشیمانی به همراه بیآورد. اجازه دادم که درد به جای صدای مغزم 

 وجودم را فرا بگیرد. 
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 فصل بیستم

 یه بعد از دوماه آوارگعمو را راضی کردم کباالخره دلتنگی برای خانه امانم را برید، 

، بود عمو تختم را به پذیرایی آورده مرا به خانه برگرداند. ،توی بیمارستان ها

اوضاعم خیلی پیچیده شده بود. مثل شخصیت های کارتونی که وقتی از جایی 

قالب گچ متحرک شده یک می افتادند سراپایشان را گچ می گرفتند، تبدیل به 

و بلند گردن تا کمرم هنوز  ، اما آتل آهنیم باز شده بودسرفقط پانسمان بودم. 

برای  ،شب طول فقط چند ساعتی در باید آنرا می بستم، همراهم بود و دائم

پانسمان داشت و م بیچاره و له شده ا دست راست خوابیدن آنرا در می آوردم.

هرروز که عمو پانسمان ها را عوض می کرد حالم از این همه بخیه و سوراخ و بی 

 ممی کردحرکت درمانی ها را شروع  ترسریعباید  ی خورد.حالتی انگشتانم به هم م

قفسه ی سینه و زودتر می فهمیدم که دقیقا چه بالیی سر انگشتانم آمده است.  و

. تمام تنم پر از کبودی های هولناک بود که با دیدن نددنده هایم بهتر شده بود

آنها به عمو حق می دادم که خیال کند کیارش کتکم زده و یا از روی عمد بالیی 

نمی دیدم که با  آسیب. شاید توی تصادف با ماشین هم اینقدر باشدورده آسرم 
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ال روحی حسقوط از باالی پله ها و افتادن از یک طبقه چنین حال و روزی داشتم. 

حس می کردم توی مغزم یک دنیا تغییر به وجود آمده و روانی مساعدی نداشتم. 

است. مغزم پر از صدا شده بود و دردهای شدید ناخودآگاه توی تمام ساعات شبانه 

طوری مرا  ،روز به سراغم می آمدند. حاال دیگر کوچکترین صدای افتادن وسایل

 می آوردند و اذیتم می کردند. از وقتیمی ترساند که سر دردها به مغزم هجوم 

 ها بیکار سرجایم می نشستم،تساع مجبور می شدم کهه بودم و برگشتکه به خانه 

بیشتر حالم بد می شد. توانایی دست گرفتن تلفن همراهم را نداشتم. عمو جاوید 

حالم خوش نیست می گفت: من دستانت  که وقتی می دید بی گناه و دلسوزم،

. کنارم می می شوم، هر کاری که با تلفنت داری بگو تا من برایت انجام بدهم

 باهم دو بع بگذارم روی شانه اشنشست، بغلم می کرد و اجازه می داد سرم را 

، پیام هایم را بدون آنکه بخواند یمتوی شبکه های اجتماعی باال و پایین می رفت

این کارها را هر روز ساعت ها بدون غر زدن و احساس خستگی می کرد.  برایم باز

ده بار از او می خواستم که برایم انجام می داد. گاهی اوقات در یک روز بیشتر از 

تلفن همراهم را چک کند و او هر بار بدون آنکه کوچکترین مخالفتی کند ساعت 
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برایم سخت شده  یکار نجام هرارا برای من هدر می داد. گرانبهایش ها از عمر با 

ا یک لیوان کوچک یبشویم و  ی توانستم به راحتی دست و صورتم راحتی نم ،بود

و من هرروز و هر  تمام این کارها را عمو برایم انجام می دادو سبک را بلند کنم. 

 شکر می کردم.را خدا لحظه به خاطر داشتن او 

م بودم، عمو ساز مرا در دست گرفت و ویولنچند روز اول که بی نهایت دلتنگ  

با صدای ویولن خودم  دلم می خواستمجبورم کرد تا نواختن نت هایی را که 

 کار ویولنآموختن بشنوم را به او بیاموزم. این کار او خیلی برایم با ارزش بود، 

برایش و این لطف او باعث می شد که من دلم بخواهد جانم را هم  بوددشواری 

واقعا باهوش بود، ویولن را دوست نداشت و ساز مورد عالقه اش تار عمو بدهم. 

 سپردحرف هایم گوش می به اما با چنان عالقه و استعدادی یاد می گرفت و  .بود

علت تمام  متوجه ی هوش و استعداد سرشار او می شدم و در می یافتمکه تازه 

 .بوده استبه فراگیری  موفقیت هایش، عالقه ی او

دلخوشی من سالها می دانستم که خیلی دوستم دارد، اما حاال برای  تمام این 

، باز نمی ممی شدفرزند  یک روز خودم صاحب من اگرکارهایی انجام می داد که 
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مرا از بزرگ شدن او همین که  ی او تالش کنم.ادشستم اینقدر عاشقانه برای توان

واقعا توقع  و بود ترین لطفش در حق منبزرگ ،توی پرورشگاه نجات داده بود

وقتی محبت های او را  از جان و قلبش مایه بگذارد.برایم تا این اندازه نداشتم که 

ش مخالفت کنم. دائم به خودم می گفتم که دیگر حق ندارم با نظرات ،می دیدم

باید از او  فقط ،که من به خواسته های قلبم برسمنمی داد اگر به هر دلیلی اجازه 

باید بدون مخالفت ، حتی اگر بگوید دیگر کیارش را نبین. اطاعت می کردم

ط باید به حرف هم فق می مردمش را بپذیرم. حتی اگر از دوری کیارش اتدستور

نداشته از من چنین توقعی امیدوارم عمو هرچند که م. عمو جاویدم گوش می داد

بود. کیارشی که... مرا تا سر حد مرگ دلتنگ  نم عشق ،وفا یب کیارشچون  ،باشد

 . ، تمام چیزی بود که من از زندگی می خواستمخودش نگه می داشت

چرا که بدهد  زنگ بزند و یا پیام جای من به او بهنمی توانستم از عمو بخواهم 

می  اراحتکه با این کارم عمو را ن مطمئن بودمبه دیدارم نمی آید. توی این مدت 

به دیدارم  ، اصالبعد از اتاق ریکاوری تا به امروزواقعا دیوانه بود. ارش م. کیکرد

تلخ نگه می داشت و خودش را از من دریغ می  یمرا در این انتظارنیامده بود. او 
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خوراکی تازه می  به همراه یک دنیا بزرگ گلسبد هرروز برایم یک  کرد اما...

چون او از این عادت ها نداشت  ،فرستاد. اوایل از دیدن گلهایش خوشحال می شدم

، با دیدن گل چند روز اما بعد از .ق نیافتاده بود که برایم گل بخردو تا به حال اتفا

احتیاج نداشتم، من فقط می خواستم  گلچون من که به  .شدممی  بیشتر دلگیر ها

نمی دانم چطور می توانست اینهمه سنگدل باشد و خودش که او به دیدارم بیاید. 

نخواهد مرا ببیند، مگر اینکه واقعا دلیلی وجود نداشت که حاال دیگر پنهان کند. را 

 دروغ می گفت که دوستم دارد.

عقب می کشید، یا خودش را با  با دالیل مسخره ،اوج عشق و عالقه دراو همیشه  

برایم  اهمه چیز ر مرا به جنون می رساند و ژاسمین سرگرم می کرد و یا اینطوری

هر روز به دیدارم  دروغ بگوید کهدیگر نمی توانست  متاسفانه کرد. تر می سخت

البته او به قدری  .ینددیگر مراقب و نگران من می نشو کنار یک تخت ید می آ

 گوید که از باالی دیواربحتی ابه رمی توانست که حاال هم  گفتدروغ می  استادانه

مرا قانع می کردند که عمو و بچه ها  رفتارهای اواین  مراقب من بوده است. خانه،

ند. دوست داشتن کیارش سرمد اشتباه ترین کاری بود که من می ویدرست می گ
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چطور می تواند درست وقتی که من که توانستم انجام بدهم. اصال نمی فهمیدم 

خودش را دریغ کند. این دوست داشتن نبود، این  راحت اینقدر محتاج او هستم،

ت می کارهای او جان مرا می گرفت و ثابو بی عالقگی بود.  تعریف دقیق نفرت

 .کرد که اصال برایش اهمیت ندارم

و به جای اینکه توی این شرایط فقط به  ی نداشتمخوبجسمی و روحی اوضاع  

باید دائم به این فکر می کردم که کیارش کجاست  ،خودم و سالمتی ام فکر کنم

می فرستاد اما خودش جدید یه و خوراکی و چرا به دیدنم نمیآید. هرروز یک هد

برایم گوسفند با  دیدم که روز اولی که به خانه آمدم در نهایت تعجب !نمی آمد

گوسفند سر . من و عمو هرکاری کردیم که قصاب را از بریدن استه قصاب فرستاد

نمی موفق نشدیم. قصاب اصرار داشت که  ،یمو گوسفند را برگردان منصرف کنیم

توی  پدرش از سالها قبل همراهچون  ،سرمد اطاعت نکندات جناب دستورتواند از 

، جلوی گوسفند ند و حاال با برگرداندریکی از قصابی های پدر کیارش کار می ک

یک گوسفند  وما ماندیم  کار این شد که عاقبتد. شرمنده می ش سرمد خاندان

چاق و شقه شده که نمی دانستیم با آن چه کار کنیم. عمو به کیارش زنگ زد و 
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از او خواست که گوسفند را به یک خانواده ی نیازمند ببخشد. اما کیارش گفت 

ی که می خانوادهای نیازمند که خودش برای سالمتی من چند گوسفند بین

و گفت که تمام گوشت ها را به شناخته، قربانی و پخش کرده است. عمو هم به ا

که  در جواب گفتپرورشگاه یکی از دوستانش توی کرج می بخشد. کیارش هم 

تقویت کند. نمی دانم چرا ندی فگوسی با گوشت تازه مرا  قصدش این بوده که

تقویت می شوم. من که  ،می کرد اگر من یک گوسفند کامل را بخورم خیال

به او احتیاج داشتم تا حال روحی و روانیم  به تقویت نداشتم، من فقطاحتیاجی 

 را تقویت کند. 

عسل طبیعی، کمپوت  عالوه بر سبد گل،هرروز  ،ی که به خانه آمدمروز از فردای

مثل ماهیچه و استخوان های گاوی و  پروتئینیتقویت کننده های  بازهم و

بچه » . عمو نام کیارش را گوسفندی با پیک جلوی در خانه ی عمو می فرستاد

بود و  مثل  هگذاشته بود. واقعا هم هنوز قصابی های پدرش را نگه داشت« قصاب 

یچه درمان هماو مردهای قدیمی خیال می کرد تمام بیماری ها با خوردن گوشت 

که کامال از یک مرد بزرگ شده توی فرانسه بعید  انجام می دادمی شوند. کارهایی 
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که فقط آهنگ  استدیگر نمی توانستم خودم را قانع کنم که همین کیارش بودند. 

د و به راحتی با ژاسمین از خاطرات شان به زبان فرانسوی هفرانسوی گوش می د

کارهای کیارش در این بود که عمو دیگر از او عصبانی  حُسنفقط د. نصحبت می ک

نگه یخچال و فریزر جای  خانه پر از گل و خوراکی شده بود و اما بدبختانهنبود. 

که اینهمه خوراکی را کجا جا  یمنداشت و مانده بود ز دیگری راهیچ چیداری 

دیگر چیزی که بدهد. بازهم عمو مجبور شد که با او تماس بگیرد و از او بخواهد 

نمی خام مواد غذایی از این به بعد گفته بود که در جواب او  امابرایمان نفرستد. 

بفرستد. عمو که کالفه از رستوران و مقوی  پخته ی تازه بهتر است غذای فرستد و

شده بود از او خواست کال فرستادن همه چیز را متوقف کند. حتی عمو به او گفته 

 قبول نمی کند. از این به بعد، هیچ چیز از طرف اوبود که 

ای سبدهای گل تبدیل به گلدان ه گوش به حرف هیچکس نمی داد. اما کیارش 

 خاکچون گلها توی  ند.داشتقدردانی بزرگ و کوچک شدند، که البته جای شکر 

یک دیگ غذای پر از ماهیچه و ژله  از همان روز به بعد، روزانهپژمرده نمی شدند. 

فرستاده می ی استخوان گاو و گوسفند از رستوران پدرش جلوی در خانه ی ما 
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حتاج تقسیم می کرد بازهم غذا هرقدر هم که عمو غذاها را بین آدم های م .شد

وقتی بوی داشتیم. این کارهای کیارش مرا از تمام غذاهای دنیا زده کرده بود. 

می غذای گوشتی از توی آشپزخانه به مشامم می رسید تا یک ساعت حالت تهوع 

می شوم و پای سالمم هم  ء. احساس می کردم همین روزها به نقرس مبتالگرفتم

فقط به دیدارم می  کارهای احمقانهای کاش به جای تمام این درگیر می شود. 

 آمد یا حداقل چند خط برایم نامه می نوشت. 

به  یاز عمو خواستم که از گوشی من به او پیام بدهد و بگوید که من احتیاج

است؟ نتوانستم  یچه چیز اتباث، اصال این کارها برای ندارمگل و خوراکی اینهمه 

 اگر می خواهد چیزی را ثابت کند،که  دبرایش بنویس در ادامهکه  مهخوابعمو از 

شود؟ مگر  می چگونه از حالم خبر دارحاال نتوانستم بنویسم  ید.به دیدارم بیا فقط

ه به یادم هست و به خاطر این اتفاق خودش را نمی بخشد؟ پس حاال ک نمی گفت

ترجیح دادم که    ؟که مرا به حال خودم رها کرده است کاری شدهگرم چه سر

من : در جوابم نوشت . اوبه زبان نیآورمجلوی عمو آبروداری کنم و این حرف ها را 

این کمترین کار ممکن است، آرزویی به جز دیدن نمی خواهم چیزی را ثابت کنم، 
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همین... فقط در جوابم همین را نوشته بود. عمو اینقدر از  "سالمی ات ندارم. 

که حاال فقط به بسته های مرسوالتی او می دست کیارش حرص خورده بود 

  !می گفت که حریف این جوان نمی شومخندید و 

 به ،دور از چشم عمومی خواهم از او بخواهم تا  ،ماهور به دیدارم بیاید کهامروز 

زنگ بزنیم و یا پیامی پر از گله و شکایت برایش بنویسیم. می خواهم امرز  کیارش

که اگر هر چه زودتر به دیدارم نیاید دیگر زنده تکلیفم را روشن کنم و به او بگویم 

برای  .کند برایم خیراتو او مجبور می شود اینهمه گوشت و ماهیچه را نمی مانم 

از این  با کیارش تماس بگیرم و خودم را لحظه شماری می کردم. باید ماهورآمدن 

 م.بدهنجات  ضطرابا وضعیت پر

در ضمن برای ماهور هم برنامه ای داشتم که خودم از درستی آن مطمئن نبودم.  

از یک طرف دلم برای دکتر اُ بیچاره می سوخت که خودش را به خاطر ماهور به 

فی کرده بود، از طرف خانواده اش معراعضای آب و آتش می زد و او را به تمام 

دیگر برای بهزاد عذاب وجدان داشتم و نگران بودم که من واقعا مقصر جدایی او 

تا از خودش دفاع  به بهزاد می دادمکوچک  شده باشم. باید یک فرصت وراز ماه
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در مورد آمدن بهزاد به او توضیح  ،باید به محض اینکه ماهور از راه رسید .کند

باید ماهور را راضی کنم که چند دقیقه به بهزاد وقت بدهد، شاید که امیدی  بدهم.

 به نجات زندگی شان باشد.

ظرف های  م و منتظر آمدن ماهور نشستم. عمونمی دانم چطوری ناهارم را خورد

و با تردید گفت: امروز خبری از بسته های ارسالی بچه  جمع می کردناهار را 

ش شده ام. تا به حال اتفاق نیافتاده بود که تا ظهر نگران ،قصابت نیست پرستش

 بسته هایش را نفرستد. امروز ما را بدون غذا گذاشته است. 

غذاهای پر از ماهیچه بس که  زا. و گفتم: باید به فال نیک بگیریم خندیدم "

می م. واقعا دیگر نو. از امروز به بعد می خواهم گیاه خوار بش، خسته شدمخوردم

تحمل کنم. مطمئنم که چربی خون و نقرس  گوشت را توی غذاها توانم طعم

 گرفته ام.

توی فکر بود گفت: این ز ظرف ها برداشت، کنار تختم نشست. عمو دست ا " 

تمام کارهایش شک برانگیز  ... خیلی مشکوک نیست پرستش؟پسره، کیارش

بر نمی  . وقتی به او اصرار می کنیم کاری را انجام ندهد دست از سرمانندسته
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دارد، اما وقتی که با او موافقت می کنیم و دیگر اعتراضی نمی کنیم بی سر و صدا 

اگر به او برای آمدن به مالقاتم  پسبا تعجب و ناخودآگاه گفتم:  ". ناپدید می شود

گفت: خیلی منتظر دیدار او  سرزنشعمو با  "ید؟ می آاصرار نکنم... به دیدارم 

 یواشکیاختم تا حال دلم را از چشمانم نخواند. او را از سرم را پایین اند "هستی؟ 

نگاه می کردم، دستی به صورتش کشید و گفت: پرستش این عالقه ات آخر مرا 

 در عجیب و پیچیده است؟قسکته می دهد. چرا باید منتظر کسی باشی که این

ز دلم می خواهد حاال دالیلش را برای نیامدن بشنوم. حتی نمی آید وسایلش را ا

 جمع کند.  طبقه ی پایین

مردانی بود که حتی با  وخیره ماند بودم. عمو جز به دست چپ عموناخودآگاه  "

اینکه همسرش را از دست داده بود اما هنوز حلقه دستش می کرد. عمو یک مرد 

 کیارش. نمی دانم شتدانبه تمام معنا عاشق و مهربان بود. مردی به خوبی او وجود 

حلقه ی مرا توی انگشتش دارد؟... حلقه ی خودم کجاست؟ با نگرانی  هم هنوز

عمو کمی فکر کرد و گفت: نه توی  "گفتم: عمو حلقه ی من دست شماست؟ 

 وسایلی که از بیمارستان گرفتم نبود. 
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ای وای... حلقه ی عزیزم. حس می کردم عزیزترین وسیله ی زندگیم را از دست  "

ف وسایلم که شب حادثه همراهم بود را بگردد. عمو داده ام. از عمو خواستم کی

را گشت. بعد حتی فیلتر ماشین  لباس هایی که آن شب پوشیده بودمتک تک 

را هم بیرون آورد و گشت. حلقه ام ناپدید شده و کیسه ی جارو برقی لباسشویی 

ه یک حلقه ی معمولی قبود. کم کم ترس گم کردن حلقه ام دیوانه ام کرد. آن حل

یمن ترین و عزیزترین حلقه ی دنیا بود. به محض خریدن حلقه  د. برایم خوشنبو

یک دنیا خوشبختی به سمتم هجوم آورده بود. کیارش را همانروز دیده بودم.  یمها

، آتش بس اعالم ابرای فرار از آن خانم های زیبو  کیارش به خاطر همین حلقه

بودم و خیلی دوستش  ی حلقه ام وابستهمن . کرده بود و وارد زندگیم شده بود

آرام نمی گیرد. کم کم  قلبمداشتم. حتی اگر دوباره یکی مثل همان را بخرم باز 

اطرافم را هنوز  ا در آورد. عمو با تعجبغم و اندوه از دست دادن حلقه ام اشکم ر

به خاطر  ، گفت: چرا گریه می کنی پرستش؟به دنبال حلقه جست و جو می کرد

اینقدر زود اشکت در می آید؟ چرا تازگی ها  وری اشک می ریزی؟حلقه ات اینط

چه بالیی سرم آمده  و گفتم: نمی دانممصیبت زده و غمگین هق هق می کردم  "
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است. تمام اتفاقات زندگیم تلخ شده اند. ماجرای کیارش... اوضاع دستم... حال و 

 گم کرده ام. ... حاال هم که باارزش ترین چیزی که داشتم را زندگیم اوضاع

لم برایت آتش می گیرد عمو کنارم نشست و گفت: اینطوری گریه نکن که د "

د. کیارش را یستن هیچکدام اینقدر گریه دار یکه گفت ن اتفاقاتییبچه جانم. ا

لت بخواهد می ددو دستی به او چسبیده ای، اگر  خودت وارد زندگیت کرده ای و

او را از زندگیت پاک کنی. مگر فربد و سهراب را خیلی راحت  توانی خیلی راحت

سریع پاک کردم چون  و گفتم: آنها را شدت گرفتندگریه هایم  "پاک نکردی؟ 

از پیدا کردن حلقه دست برداشت، کنارم عمو  ". اما کیارش را... دوستشان نداشتم

هیچ چیز  ... اما پرستشرا دوست داری کیارش گفت: بله می دانم کهنشست و 

ارزش اینهمه ناراحتی تو را ندارد عزیزم. اگر واقعا نمی خواهی او را از دست بدهی 

پس اینقدر ناراحت نباش و به تمام خوبی ها و بدی های او عادت کن. اگر هم که 

می خواهی خودت را به خاطر کم و کاستی های کیارش، از غصه بکشی پس بهتر 

من اوضاع دستت هم به مرور درست می شود است که او را فراموش کنی... در ض

و احتیاجی نیست خودت را اینقدر ناراحت کنی. حادثه برای همه اتفاق میافتد. 
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من هم چند سال قبل از به دنیا آمدن تو تصادف بدی داشتم و ماه ها گوشه ی 

 ویم که بیا با هم به جلسات روانکاوی برویم؟گپرستش چند بار بخانه افتاده بودم. 

دنبال  " عواقب روانی بدی به جای بگذارد.ممکن است برایت  ،از ارتفاع زیادادن افت

هم گفتم: حلقه ام را چه کار کنم؟ آنرا  موضوعی برای غصه خوردن می گشتم و

همه چیز را به فال نیک بگیر به قول خودت عمو خندید و گفت:  "گم کرده ام... 

از کسی که دوستش داری حلقه ی  تاعزیزدردانه. شاید این حلقه گم شده 

 ازدواجت را بگیری... 

خندیدم و گفتم:  ،از خنده ی عمو و خوش بینی او خوشم آمد و در میان گریه "

 "؟ ماگر تو نبودی که همه چیز را برایم به فال نیک بگیری من چه کار می کرد

ارتباط در  ی زیادیبا بچه ها ،به خاطر شغلمم کشید و گفت: من سرعمو دستی به 

هستم، اما تو از بچگی سرسخت ترین بچه ای بودی که اطرافم می دیدم. هیچوقت 

بی خود اشک نمی ریختی و بهانه نمی گرفتی. حتی روزی که پدر و مادرت رفتند، 

سرت را باال گرفتی و به ماهرخ گفتی من از اینکه پیش تو و عمو می مانم خوشحال 

کارهای  در به ماهرخکردن خودت را با کمک تر هستم. با اینکه ناراحت بودی اما 
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خواستم سرگرم کردی و تا شب که خوابت برد اشک نریختی. شب که  آشپزخانه

توی نروز هم آبعد از است. شده دیدم صورتت خیس از اشک  ،یت را مرتب کنمپتو

اشک نمی ریختی و شکایت نمی کردی. حتی با چهارصد  ، بی بهانههیچ سختی

میلیون بدهی باز ندیدم که اینقدر ناراحت و شکست خورده باشی. اما از روزی که 

در آمده ای، هر لحظه بی بهانه اشکهایت روان می شوند. به من حق بده از کما 

چه بالیی که از دیدن تغییرات تو بعد از اینهمه سال تعجب کنم عزیزم. نمی دانم 

 سرت آمده است اما خیلی نگرانت هستم. 

 اضطرابتالشی برای فرو دادن بغضم نمی کردم چون حس می کردم که باید  "

 از دست دادن حلقه ام را تخلیه کنم. 

به طرف آیفون می رفت گفت: فردا برایت وقت مشاوره در خانه را زدند، عمو  زنگ

آیفون را جواب داد و بعد با  "مل کنم. می گیرم، من نمی توانم این حال تو را تح

یعنی ماهور با  "جلوی در بروم. تا تعجب گفت: ماهور است اما می خواهد که من 

گم شدن حلقه  برایرا عمو جلوی در چه کار داشت؟ کنجکاوی غم و غصه هایم 

. عمو سریع به حیاط رفت. تختم را کنار پنجره ی سالن پذیرایی کمرنگ کرد ما
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. ماهور تحت نظر داشتمکامال را گذاشته بودیم. از جایی که نشسته بودم حیاط 

چند دقیقه ای گذشت. ماهور  بود اما عمو از خانه خارج شد،ایستاده یاط توی ح

؟ خیلی ارج شد، دلشوره گرفتم. جلوی در چه خبر شده بودهم با شتاب از خانه خ

و جاوید و ماهور وارد حیاط شد. یک خانم غریبه قبل از عم طول کشید تا باالخره

این اندام  هوش و حافظه ام مثل سابق  نبود. ،خانم را از این فاصله نمی شناختم

نمی فهمیدم او را  از زیر روسری بیرون ریخته بودند... ظریف و موهای مشکی که

دیده ام. عمو و ماهور و خانم غریبه جلوی در حیاط ایستاده بودند. بعد از کجا 

شده ماهور؟ این خانم  تعجب گفتم: چه قه ماهور دوید و به خانه آمد. باچند دقی

ماهور نفس زنان گفت: ژاسمین برای مالقاتت  "است؟ چرا داخل نمیآید؟ آشن

آمده است. عمو جاوید به او اجازه ی ورود نمی دهد و گفت که من بیایم از تو 

 می خواهی او را مالقات کنی یا نه؟بپرسم 

در خانه  تعجب کردم. شده بود، به خانه باالخره مانع ورود یک نفر از اینکه عمو " 

قسم خورده هم باز بود. آمدن  ی عموم مردم حتی دشمنانروی عمو همیشه به 

حاال که کیارش کنار من  ژاسمین به اینجا یعنی جنگ و مصیبت و ترس بیشتر...
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ره به حیاط نگاه کردم و گفتم: ؟ دوباهدنیست پس ژاسمین از جان من چه می خوا

ه به خاطر ژاسمین اینجا چه کار دارد؟ ای بابا... من امروز اصال حوصله ی مبارز

ماهور گفت: پس به عمو جاوید  "ندارم.  مردی که اصال برای من نبوده و نیست را

هنوز ماهور بیرون نرفته  "می گویم که بیرونش کند و اجازه ندهد داخل بیاید. 

، می خواهم بفهمم دوباره آمده چه چیزی را پس فتم: نه... بگذار بیایدبود که گ

   !بگیرد

ی که می خواهی او را ببینی؟ هست ئنمنگاهم کرد وگفتم: مط تردیدماهور با  "

خودم را کمی جمع و جور کردم و گفتم: نه اتفاقی برایم  "حالت بدتر نمی شود؟ 

که من رقیب سرسختی نیستم و نمیافتد. در هر حال ژاسمین هم باید بفهمد 

یلی کم است. اینطوری شاید او هم فکری به حال خودش سهم من از کیارش خ

تمام  به پاریس، بهشت موعودزودتر  بکند، عمرش را توی این مملکت تلف نکند و

، حال ماهور رفت و از روی ایوان به عمو گفت: آقای دکتر "برگردد. آدم های دنیا 

عمو هم بدون وقت تلف کردن ژاسمین را به داخل  "   خوب است. پرستش

چون امروز  برای کیارش افتاده است...راهنمایی کرد. دلشوره گرفتم. شاید اتفاقی 
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هر ثانیه اسمین آمده تا خبر بدی بدهد. غذا نفرستاده بود. شاید ژکیارش برایمان 

ن یک دسته دلشوره ام بیشتر می شد. هر سه با هم وارد شدند. توی دستان ژاسمی

دسته گلی بود  یده و لیلیوم صورتی بود. زیباترینفوق العاده زیبا پر از گل ارکگل 

رق داشت و مظهر زیبایی که تا به حال دیده بودم. انتخاب گل هایش هم با همه ف

بودند. دسته گلش همرنگ لباسهایش صورتی و یاسی بودند.  و ظرافت خودش

کرد تا روی صندلی کنار تختم بنشیند که  عمو با چنان احترامی از او دعوت می

تا به حال چنین رفتاری از عمو ندیده بودم. به  چون ،دهانم از تعجب باز مانده بود

 گمانم زیبایی ژاسمین او را هم تحت تاثیر قرار داده بود.

عمو دست بردار نبود و صندلی را بررسی می کرد تا سالم و تمیز باشد. بعد می  

ژاسمین یکی از مبل ها را بیاورد چون به نظرش کمر ژاسمین  خواست برود برای

ماهور هم مثل من به خم و راست شدن پر احترام  روی صندلی درد می گرفت.

نگاه می کرد. سعی کردم از حرکات عمو نخندم و  بهت و ناباوریعمو جاوید با 

بودم که عمو  . واقعا تا به حال ندیدهکنترل کندفقط به ماهور اشاره کردم که او را 

 بعد از زن عمو ماهرخ با هیچ زنی اینقدر محترمانه رفتار کند.  ،جاوید من
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ماهور به سمت عمو جاوید رفت، بین او و ژاسمین ایستاد، با احترام فراوان رو به 

عمو جاوید گفت: آقای دکتر خواهش می کنم زیاد خودتان را خسته نکنید. همین 

اسمین هم به فرانسه رو ژ "راحت است.  ،کافی م به اندازه یصندلی کنار تخت ه

. اما عمو جاوید با اصال متوجه ی آن نشدیمگفت که من و ماهور چیزی به عمو 

ث شد ژاسمین با صدای بلند چند کلمه ی کوتاه جواب ژاسمین را داد که باع

ورده ام. عمو م که حس می کردم روی سرم شاخ در آبه قدری متعجب بود بخندد.

هم فرانسوی صحبت کردن بلد بود؟ پس چرا هیچوقت از آن استفاده  جاوید من

نمی کرد؟ البته کسی در بین ما فرانسوی بلد نبود که عمو بخواهد از معلوماتش 

استفاده کند. به قدری نگاهم بر روی عمو متعجب و کش دار بود که باالخره از 

کردند و من هم ژاسمین چشم برداشت و بی مقدمه گفت: این خانم از من تشکر 

واقعا تا به  ". فقط همین... که بی نهایت خوشحال مان کرده اند به ایشان گفتم

به  دوباره عمو اینقدر مدهوش ندیده بودم.حال نگاه عمو را نسبت به هیچ زنی 

و جوابش را داد. عمو  به عمو لبخند زدفرانسوی چیزی گفت و ژاسمین با محبت 

: چه بالیی سرم آمده است؟ من همین حاال خیلی علنی سرخ شد و آهسته گفت
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منفجر  و ماهورناخودآگاه خنده توی گلوی من  "از زیبایی این خانم تعریف کردم. 

را کنترل کنم. هیچ کدام از آقایان اطرافم تا به  انم خنده هایمیشد. نمی توانست

ژاسمین از زیبایی مدهوش زیبایی ژاسمین نشده بودند.  صریح و واضححال اینقدر 

همه تعریف می کردند اما این حالت مدهوشانه ی عمو باعث می شد که به زور 

اگر ژاسمین اینجا نبود ساعت ها می توانستم به  خنده را توی گلویم زندانی کنم.

 رفتار عمو بخندم و شاد باشم. 

اینقدر خوب ماهور با تعجب به عمو نگاه کرد و گفت: آقای دکتر... شما از کی 

چند باری به : من و ماهرخم و گفت دستپاچه شدعمو  "یاد گرفته اید؟  فرانسوی

فرانسوی یادم مانده زبان پاریس سفر کرده بودیم... اما فکر نمی کردم چیزی از 

 باشد. نمی دانم امروز چه بالیی سرم آمده که هوش و استعدادم به کار افتاده است.

اخودآگاه تمام معلوماتم از زبان جلوی در که این خانم به فرانسوی سالم کردند ن

ش را غنچه کرد تا با صدای ماهور هم به سختی لبان "فرانسوی را به یاد آوردم. 

بلند نخندد، اما توی چشم هایش یک دنیا مسخره بازی و شوخی بیداد می کرد. 

بازهم به ماهور اشاره کردم که مراقب عمو باشد و او را با خودش ببرد، چون عمو 
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راده به ژاسمین خیره مانده بود. ماهور خیلی آرام عمو را از ژاسمین خیلی بی ا

دور کرد و گفت: آقای دکتر من خیلی هوس کرده ام که برایم قهوه درست کنید 

 و فال قهوه بگیریم. می توانم خواهش کنم با هم به آشپزخانه برویم؟ 

به راه افتادند. م هعمو مات و مبهوت با تکان سر حرف ماهور را پذیرفت و بعد با  "

ژاسمین گفت: برای شما هم قهوه می  و عمو چند قدم دور شد و بعد رو به من

و باالخره او  ژاسمین قطع کردبه  را  نگاه عمو ،بعد دوباره ماهور "... بچه ها آورم

را با خودش برد. رفتار عمو باعث شده بود که ناخودآگاه نتوانم خنده هایم را 

مبارزه این که عمو جاوید عزیزم را هم توی کنترل کنم. فقط همین را کم داشتم 

از دست بدهم. مثل اینکه تمام مردان دوست داشتنی زندگیم اسیر زیبایی ژاسمین 

به ژاسمین را توی خانه ی کیارش دیده بود  ،دفعه ی قبل که عمومی شدند. 

نکرده بود و راحت از کنار او گذشته به او توجهی قدری خشمگین بود که اصال 

بود. اما اینبار... خیلی دلم می خواست ژاسمین زودتر برود و من قربان صدقه ی 

خنده  "کنارم نشست و گفت: حالت خوب است؟ جاوید خان عزیزم بروم. ژاسمین 

ژاسمین نهایت زیبایی نمی دانم را فراموش کردم و به او چشم دوختم.  خیشوو 
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مردک چشم های یک نفر یا ما چشمان مان به دیدن این همه رنگ آبی توی  بود

عالوه بر اینکه خوش رنگ ترین چشمان دنیا را داشت بلکه لوندی  .عادت نداشت

رقیب سرسخت او هم با اینکه  و جذابیت خاصی توی چهره اش بود که دل مرا

 شبه عمو حق دادم که ناخودآگاه از او تعریف کند. پوست ، به راحتی می برد.بودم

اجزای صورتش فوق العاده متناسب و زیبا بودند و از او یک  و صاف و بی عیب

پرتره ی کامل و بی نقص می ساختند. شال یاسی و مانتوی سفید بنفش باعث 

بازهم این سوال توی مغزم ریشه دواند که  شده بود از همیشه زیباتر دیده شود.

کدام آدم عاقلی برای انتخاب از بین من و این اسطوره ی زیبایی، مردد می ماند؟ 

سعی کردم مهربان باشم و گفتم: نمی دانم خوب هستم یا نه. حال جسمی ام که 

ژاسمین بلند شد و آمد دقیقا روبرویم و کنار پای گچ گرفته ام  "مشخص است... 

ست و گفت: آنشب که دعوا کردید با کیارش... من صدایتان را شنیدم. چرا نش

امیدوارم  "؟ این همه ناراحت شود ت کردی او را؟ چرا کاری کردی کهاینقدر اذی

تظر من ولی بازخواست من نیامده باشد. زیرلب گفتم: صدایمان را شنیدیکه برای 

و مانع دعوای ما نشدی. ؟ چرا بیرون نیامدی ماندی تا یکی از ما کشته شود
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مطمئنم که تو بهتر از من روحیات کیارش را می شناسی و می توانستی به راحتی 

او هم صدایش را پایین اورد و گفت: اگر می خواهی بمانی در  "دعوا را تمام کنی. 

کنار کیارش باید یاد بگیری که او را ناراحت نکنی. می توانی چنین کاری را یاد 

 بگیری؟ 

دعوا  سطحوصله ی او را نداشتم و گفتم: نه نمی توانم. من نمی توانم و اصال "

در موردم فکر کند. این و اجازه بدهم او هر طور که دلش می خواهد  ساکت بمانم

خیلی  ،م کیارش را آرام کنمچون نمی تواناست. ببین تو یک امتیاز خوب به نفع 

به نفع خودت استفاده  متیازهاز این اام. پس خوشحال باش و افاصله گرفته  از او

حرفش  "او گفت: اما من برای این نیامده ام. من نیامده ام تا امتیاز ببرم...  "کن. 

 را قطع کردم و گفتم: پس برای چه آمده ای؟ آمده ای بیچارگی مرا ببینی؟ 

بازهم زنگ در به صدا در آمد. نگاهم خشن و بی رحم به ژاسمین دوخته شده  "

سکوت کرد و سرش را پایین انداخت، شاید هم صدای زنگ خانه اجازه بود. اما او 

چون  ،نداد که او جوابم را بدهد. ماهور را صدا کردم و خواستم که در را باز کند

یک نفر دستش را روی زنگ در گذاشته بود و امان نمی داد تا فکرم را جمع کنم. 
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و جواب  ه طرف آیفون رفتماهور باهم از آشپزخانه بیرون آمدند، ماهور ب عمو و

قیافه ای ترسیده به خودش گرفته بود گفت: کیارش... جلوی  داد. اما بعد با تردید

ناباورانه به ماهور بعد هم ژاسمین نگاه کردم. ژاسمین هم قیافه ای  "در است. 

متعجب به خودش گرفت. کیارش بعد از اینهمه وقت باالخره به دیدارم آمده بود؟ 

ه ک ی می شدژاسمین هم اینجا بود؟ با هم آمده بودند؟ دوماهدرست وقتی که 

مده بود. پس حتما امروز برای دیدن ژاسمین تا اینجا آنیکیارش برای دیدن من 

؟ یا به او گفته ختم و گفتم: کیارش با تو آمده ایآمده بود. به ژاسمین چشم دو

داد و خواست  ژاسمین سرش را به عالمت منفی تکان "ای که به اینجا می آیی؟ 

چیزی بگوید که ماهور اجازه نداد و گفت: پرستش... کیارش می خواهد که من 

 جلوی در بروم.

ماهور شانه هایش  "تعجبم هزار برابر بیشتر شد و گفتم: چرا داخل نمی آید؟  " 

من می روم عمو به طرف در رفت و گفت:  "  ..را باال انداخت و گفت: نمی دانم.

ماهور هم به دنبال عمو به راه افتاد. از پنجره  "ببینم کیارش چه می خواهد.  که

نگاهشان کردم. در کوچه را باز کردند. منتظر بودم که کیارش داخل بیاید. اما به 
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ماهور هم تا جلوی در رفت و بعد او هم از خانه عمو بیرون رفت.  ،جای کیارش

عمو با یک  اینکه تا گذشت یک عمرخارج شد. چند دقیقه ای که به اندازه ی 

عالمه بادکنک رنگارنگ و یک جعبه ی بزرگ به حیاط برگشت. ماهور هم به 

دهانم از شدت گل رز قرمز بود.  بغلدنبالش وارد شد و توی دستان او هم یک 

با تعجب گفتم: اینها از کجا رسیده به محض اینکه آنها آمدند تعجب باز مانده بود. 

نارم گذاشت و گفت: عمو به طرفم آمد، جعبه را ک "؟ کجاستپس کیارش اند؟ 

اول مهر و تولدت است؟ به قدری این روزها  ،پرستش می دانستی که هفته ی بعد

  ..یم.ه اگرفتار بودیم که اصال متوجه ی گذران روزهای تابستان نشد

 "از تعجب من کم نشد و گفتم: تولد من چه ربطی به آمدن کیارش دارد؟  "

برای اینکه به عنوان اولین  کیارش ر گلهای توی بغلش را عمیق بویید و گفت:ماهو

 .ه استنفر تولدت را تبریک بگوید تا اینجا آمده و این ها را برایت آورد

؟ پس حاال آمدهم خودش  با صدایی که از شدت ناباوری گرفته بود گفتم: " 

مد اما ما جلوی در آایستاد و گفت: خودش تا  ماهور با گلها کنارم "کجاست؟ 

ژاسمین هم از  "نتوانستیم او را راضی کنیم که داخل بیاید. این ها را داد و رفت. 
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ماهور با تعجب به من و ژاسمین  "جایش بلند شد و گفت: رفت؟ کیارش رفت؟ 

 نگاه کرد و گفت: بله رفت. نباید می رفت؟ 

راسان شد و بدون هیچ حرفی به طرف در خانه دوید. نگران شدم و مین هژاس "

 به طرفم برنگشت و فقط شنیدم که گفت: باید ببینم "کجا می روی؟  پرسیدم:

 ... بر می گردم. کیارش

به قدری اتفاقات عجیب پشت سرهم می افتادند که دیگر توانایی درک هیچ  "

اما  ،گل و بادکنک آورده بود مم برایکدام را نداشتم. کیارش یک هفته قبل از تولد

. ژاسمین بدون آنکه علت آمدنش حاضر نشده بود که برای دیدن من، داخل بیاید

بود؟ اول مهر شده بود؟  تولدم را بگوید بیرون دویده بود. واقعا یک هفته ی دیگر

یک سال قبل دقیقا یکسال گذشت و من اصال متوجه ی گذران عمرم نشده بودم. 

 م. ه بوددید تولدم روز کیارش را

باید کمک می گرفتم. ماهور  ،تالش کردم از جایم بلند شوم اما نمی توانستم

ی مزمین گذاشت و گفت: چه کار  تا بودندپنجاه که بیشتر از  راقرمز  ی رزگلها

سریع گفتم: بله خواهش می کنم کمکم  "کنی پرستش؟ می خواهنی بلند شوی؟ 
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عمو بازویم را گرفت و اجازه نداد بلند شوم و  "باید بروم و کیارشم را ببینم.  ،کن

 ،کردم که او را مجبور کنم به دیدارت بیاید قدر تالشگفت: او رفت پرستش. هر

 ". بیآید و تو را از نگرانی در بیآوردموفق نشدم عزیزم. اما قول داد که به زودی 

ماهور کنارم نشست و گفت:  "نمی آید...  ،دباز غمگین شدم و گفتم: دروغ می گوی

سردرگم به گلها چشم  "ژاسمین برای چه به اینجا آمده است؟ چه می خواهد؟ 

دوختم و گفتم: نمی دانم. تازه با هم شروع به صحبت کرده بودیم که کیارش از 

 راضی نمی شودتولدم را تبریک می گوید اما یک هفته زودتر، راه رسید. کیارش 

سرم را پایین انداختم. ماهور  "ثانیه برای دیدنم بیاید. با او چه کار کنم؟ که یک 

دلتنگ تو و عمو شانه هایم را بغل کرد و گفت: ناراحت نباش. کیارش گفت که 

نبود. زیاد صحبت نمی کرد و به به نظرم حالش زیاد خوب اما  ،استشده جاوید 

آید فقط گفت که دلتنگ  عمو جاوید هم توضیح زیادی نداد که چرا داخل نمی

ابت اینکه مرا تا جلوی در توی فکر بود و گفت: حتی بعمو  "هردونفرتان است. 

به نظر من هم  یک دنیا معذرت خواهی کرد اما حاضر نشد که داخل بیاید.کشاند 

ماهور با  "حال او زیاد خوب نبود. نمی دانم چه بالیی سر شما دو نفر آمده است. 
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ببینی اینهمه راه آمد تا  ی شده ام را گرفت و گفت: کیارشمحبت دست باند پیچ

 ت را هم فراموش نکرده است.تولدکه 

نمی دانم با کیارش چه کار کنم. نمی دانم باید از اینکه گفتم:  گیج شده بودم و " 

تولدم را یک هفته زودتر جشن می گیرد خوشحال باشم یا از اینکه به دیدارم نمی 

جعبه ی بزرگی که عمو جاوید  "آید غمگین بشوم و همه چیز را خراب کنم. 

ونم که من که واقعا از کیارش ممنو گفت:  بازرسی می کرد را کیارش آورده بود

نگاهش  عشقبا  ". ادم انداخت. وگرنه شرمنده ات می شدم پرستشیتولدت را 

و گفتم: جاوید خان این حرف ها را نزن. می دانم که این چند وقت خیلی  کردم

عمو گفت: حاال چرا  "حق داری که تولد مرا فراموش کنی. ی. تو ه ااذیت شد

ه روز برایت جشن تولد می خواهیم هفت شبانبچه جان؟  دوباره غمگین شدی

جشن تولد به روز هفت شبانه : زیرلب گفتم "باید خوشحال باشی. بگیریم پس 

من فقط دلم می خواهد  هدیه الزم ندارم،جشن و من که ؟ چه دردم می خورد

عمو خندید و گفت: منظورت  "که بعضی از آدم های این شهر به مالقاتم بیایند. 

از بعضی از آدم های این شهر کیارش است؟ غصه نخور عزیزدردانه. ببین در عوض 
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من خودش را می  با دلخوری گفتم: "برایت گل و بادکنک و کادو فرستاده است. 

 "از من ناراحت است؟ او ن نمی آید؟ ماهور به نظرت خواهم. چرا برای دیدن م

برای کسی که از او  بداخالق کیارش سرمد کنماهور بغلم کرد و گفت: نه فکر نم

ناراحت است هدیه ی تولد بیاورد. به نظرم خیلی غمگین بود. اما خُب من که او 

یشه اخم چون هم .را درست نمی شناسم. نمی دانم واقعا ناراحت بود یا... عصبانی

 ماجرای پسرخاله یمثل تو، عمو گفت: این کیارش خان  "آلود و جدی است. 

نان گرفتن و چایی  با محبتش را فقط می تواند .جان پرستش است کاله قرمزی

نشان بدهد. توی وجودش یک دنیا مرام و معرفت پنهان  و نفت گرفتن ریختن

شده است اما نمی تواند وقتی غمگین و یا ناراحت است به شکل دیگری به جز 

 ،دنماهور خندید و گفت: آقای دکتر راست می گوی "این، محبتش را ابراز کند. 

اما  ،کیارش به اندازه ی پسرخاله ی کاله قرمزی بد اخالق و بی اعصاب است

همیشه برای کمک کردن به همه آمادگی دارد. تازگی ها هم که دائم در حال نان 

خریدن و چایی ریختن برای تو است. بنده ی خدا با این همه سختی هایی که 

را یاد نگرفته باشد. کردن  ابراز عالقهدرست  راه توی بچگی کشیده، حق دارد که
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ین را دیدم که سرش را پایین نگاهم به پنجره افتاد و ژاسم "به او سخت نگیر. 

خانه می آمد. ماهور گفت: این دختره هم  سمتانداخته و غمگین تر از من به 

عمو هم خم شد و از پنجره ژاسمین را نگاه  "بدتر از تو افسرده و ناراحت است. 

اسیر شهر  ،کرد و گفت: حیف از این بچه ی زیبا که خودش را به خاطر یک مرد

خنده ام گرفت و به شوخی گفتم: جاوید خان چشم ناخودآگاه  "غربت کرده است. 

به رگ غیرت من توجه داشته باش. خوشم نمی آید برای هیچ  لطفا !و دلم روشن

را هم کامال فراموش کن. فرانسوی لطفا زبان خانمی به غیر از من دلت بسوزد. 

من خوشم نمی آید  کنی.سوی صحبت اینقدر عالی فرانخوشم نمیآید که اصال 

سفید  عمو سرخ و "شوم. می ن ی آن عمویم به زبانی صحبت کند که من متوجه

جلوی ماهور آبرو داری کنم گفت: من چند  تابا چشم و ابرو اشاره می کرد  شد و

. الزم نیست هم کم و بیش بلد هستم، اینکه کار عجیبی نیستدنیا را زبان دیگر 

شوی. من آردهایم را بیخته ام و الکم را هم آویخته ام بچه ی که برای من غیرت

م. واقعا کیارش ه اشد مات و مبهوت زیبایی این طفل معصومجان. من فقط... 

خنده ی ماهور حرصم  " ؟و به دنبال تو راه بیافتد چطور توانسته دست از او بردارد
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هیچوقت فکر نمی  .خانجاوید ناامیدم کردی با اعتراض گفتم: واقعا  را در آورد و

از این اجنبی های  کردم به نوشته توی کتاب های تاریخ ایمان بیآورم و بخواهم

جذاب که دست طمع شان را از مردان چشم و گوش بسته ی اطراف من بر نمی 

 جذابیت من صدبرابر بهتر نبود که می گفتی جاوید خان .، گله و شکایت کنمدارند

 ...خاطر کیارش به دنبالم افتاده است؟همین  این خانم است و به بیشتر از

و ماهور بدون هیچ حرف دیگری به آشپزخانه رفتند. عمو ژاسمین وارد شد،  " 

ژاسمین کنار گلهای رز قرمزی که کیارش فرستاده بود نشست و روی آنها دست 

سرش را بلند نکرد، دور گلها  "کشید. از او پرسیدم: کیارش را ندیدی؟ رفته بود؟ 

غذ کاگرفتن از من،  بدون اجازهکاغذ بزرگ سفید رنگ کشیده شده بود. ژاسمین 

چشم  اورا را روی زمین پهن کرد. من فقط به حرکات ها دور گلها را باز کرد و آن

دوخته بودم. به قدری ناراحت و غمگین بود که دلم می خواست بگویم گلها برای 

 تو باشند، فقط بگو چه بالیی سرت آمده است.

عاشقی کیارش بسیار زیباست. ای باالخره خودش سکوت را شکست و گفت:  

آدم ها دیر با خودشان  "می توانستم باز هم داشته باشم او را کنار خودم. کاش 
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هم مثل و کنار می آمدند و می فهمیدند که چه چیزهایی برایشان مهم است، ا

برای  بیهوده ای که هایتالش با تمام دوستان من وقتش تمام شده بود و حتی 

خیلی  هم او از کیارشس بازهم ،انجام می داد خراب کردن رابطه ی من و کیارش

وردن صد در ، توانایی بدست آهیچ کدام از ماهرچند که در واقع . کمتر از من بود

سند شش ن بود که ما بتوانیم آ. کیارش چموش تر از یمکیارش را نداشت صد قلب

 .به نام خودمان بزنیماو را دانگ قلب 

طوری گلها را نوازش می کرد مثل اینکه می خواست بفهمد کدام یک از آنها رد  

دست های کیارش را در خود دارند. تمام حسادتم با دیدن این غم او بر باد رفت 

ورد. چشمان آبی رنگش از آسرش را باال  "و گفتم: برای چه به اینجا آمده ای؟ 

دلتنگش رش را ببینم اینجا. هجوم اشک سرخ و ملتهب شدند و گفت: آمدم کیا

هستم. از روزی که این اتفاق افتاد برای تو، من دیگر کیارش را ندیدم. جواب 

شوم به زیاد سر کار نمی آید و اجازه نمی دهد وارد  تماس هایم را نمی دهد.

مدم تا او را اینجا آهمه جا را گشته ام اما نتوانستم پیدا کنم کیارشم را...  .دفترش

 ببینم. 
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چه بالیی سر کیارش آمده بود که نه به واقعا که حال او اسفناک تر از من بود.  "

از  ،دیدار من می آمد و نه ژاسمین را که به خاطر او اینهمه راه تا ایران آمده بود

اما خیالم راحت شد پس کیارش با ژاسمین سرگرم نبود.  نگرانی در می آورد.

نشود. حس می  لبخند رضایت از آن سرازیرم فشردم تا ناخودآگاه لبهایم را به ه

کردم خوشی هر لحظه از چشم هایم بیرون می ریزد و رقص کنان به دور ژاسمین 

 .بسوزد های او غم چشمدلم برای می چرخد. سعی کردم بدجنس نباشم و 

سرم را پایین انداختم و گفتم: متاسفانه من هم از او بی خبر هستم. توی این  

م آمده است. من خیال می کردم حتما برای آرام ارر به دیدچند وقت فقط دوبا

 کیارش ژاسمین دستی به صورتش کشید و گفت: حال "شدن پیش تو می آید. 

با  چند کلمه صحبت کردیم ،توی شرکت گرفتم جلوی راه اوبد است. چند بار که 

تش... خواهش می . پرسصحبت می کرد عذاب وجدان این اتفاقاز  او فقط، هم

. تو یاد نگرفته ای که چگونه برخورد کنی با او. کیارش مرا تو نابود کرده ای... کنم

 " ...مرد مرا کنی بده به من. تو نمی توانی خوشبخت خواهش می کنم او را پس

 ،از یک جایی به بعد حرف هایش را نمی شنیدم. از روی عمد این کار را نمی کردم
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بلکه به قدری همه می گفتند که باید از کیارش بگذرم که به مرور این حرف های 

دستور جدایی قط همین یک نفر را کم داشتم که فتکراری را نمی شنیدم. حاال 

. همه با من و کیارش مخالف بودند. تا به حال حتی صادر کندرا من و کیارش 

اری کن که هردو نفرتان کیارش بمان و کبا یک نفر هم به من نگفته بود که 

می خواستند به من بفهمانند که من و کیارش بدترین خوشبخت شوید. همه 

به خاطر حال بد او  انتخاب همدیگر هستیم. به سختی خودم را کنترل کردم تا

اتفاق برایم ای حرف زننده ای نزنم و گفتم: من کیارش را نابود نکرده ام. حادثه 

م. حاال تو می گویی چون این اتفاق برایم افتاده شدال بمصیبت و این دچار افتاد و 

تمام گلهای ژاسمین  "د؟ اشاست باید دست از کیارش بردارم و بگذارم او برای تو ب

با قیافه ی ناراحتی  وی گلهای کیارش گذاشت.و صورتش را ر مرا یک جا بغل کرد

گفت: اتفاق نبود. من دیدم که دعوا کردید و کیارش  که تا به حال در او ندیده بودم

محکم هل داد تو را... من دیدم که دیوانه اش کردی. چرا می خواهی کیارش 

چگونه با او رفتار کنی؟ شب مهمانی او ساعت ها  نمی دانیکنارت بماند وقتی که 

ش مهمانی کنار در. در آخر هم کالفه از من خواست تا پله نشسته بود توی راه
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باشم اما... تمام فکر و توجه کیارش پیش تو بود. تو نمی بینی که او چقدر دوستت 

 دارد. تو اصال به درد کیارش نمی خوری. او کسی را الزم دارد که فقط توجه کند

 ، که دیگر نتوانست آرام بگیرد. مناعصاب اوبه قدری خراب کردی آنشب  ...به او

 وت دد و توی راه پله نماند اما او چشم انتظارکه به خانه برگربه او التماس کردم 

حال کیارش  ،خواهش می کنم او را رها کن. ببین با این کارهای اشتباه توبود. 

 ..و بر نمی گردد. خودش را پنهان کرده او !چقدر بد شده است من

کرده بودم. باید به دنبالش می رفتم. برخورد واقعا با کیارش بد  ،نشب لعنتیآ " 

، اما من به انتظارم بنشیند اه پلهاجازه می دادم که ساعت ها تنها توی رنباید 

، یک در صد هم احتمال نمی باشدپیش ژاسمین می خواهد که او  مطمئن بودم

ه ژاسمین واقعا بیشتر از من کیارش را دوست داشتاگر . ماندبمنتظر من  دادم که

باشد، اگر او بیشتر از من کیارش را خوشبخت کند، ماندن من در کنار کیارش 

در کنار دوستانم را به ماندن و شریک  چون من ماندنظلم به هر دو نفرمان است. 

 اطرافمتنهایی های کیارش ترجیح می دهم. من دلم می خواهد دائم شدن در 

 شلوغ باشد و کیارش حتما اذیت می شود.
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 نادیده بگیرم، ژاسمین راگریه های پر از درد و غم نگدل باشم و سسعی کردم 

در همین لحظه کیارش  چون به قدری مظلومانه اشک می ریخت که می ترسیدم

 مهمانی . به سختی بغضم را فرو دادم و گفتم: قبول دارم که شبتقدیم کنمرا به او 

آدم  که ادعا کنیو من ایراد بگیری  بهنمی توانی  یک نفر اما تو ،اشتباه کردم

بیشتر از من دوست بگویی که او را  نمی توانی وت .هستی برای کیارش مناسب تری

چند ساعت چشم انتظار نگه داشتم و اعصاب برای کیارش را فقط من  اگر داری.

باز بدون و اجازه دادی که  یپاک کردکامال از زندگیت  ااو ر او را بهم ریختم، تو

اوایل که با کیارش آشنا شده بودم خیال می کردم او قلب تو را  .تو تنها بماند

شکسته و از اینکه به راحتی می توانست از خانم های اطرافش عبور کند خیلی از 

به هیچ عنوان دست از طرف مقابل بر  فهمیدم کیارش هااو وحشت داشتم. اما بعد

تو در حق  که شدمه دارد و به او وفادار می ماند. خیلی زمان برد تا متوجنمی 

تا به حال برایت تعریف کرده  .ن جنایت ممکن را انجام داده ایفجیع تری کیارش

دست  "؟ ندچقدر سختی کشیده تا فراموشت ک ا گذاشتی،هاو را تنبعد از اینکه 

از گریه و زاری برداشت و با تعجب به من نگاه کرد. نتوانستم سکوت کنم و ادامه 
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کسی را پیدا کرده بود که جای خالی خانواده در کنار تو  دادم: او بعد از مدت ها

تو از سرخودخواهی و  . امااش را پر می کرد و روح زخمی اش را درمان می کرد

. حاال خودت بگو تو گذاشتیاینکه از مملکت کیارش خوشت نمی آمد او را تنها 

و گفت: می دانم که  مردد مانده بوداو  "برای کیارش خطرناک تر هستی یا من؟ 

م. می خواهم جبران ماناذیت کرده ام کیارش را، اما حاال برگشته ام تا کنارش ب

چه چیز را جبران کنی؟ این رابطه تمام شده با بدجنسی کامل گفتم:  "کنم. 

وقت تو تمام شده است  او از تو عبور کرده است و احتیاجی به جبران ندارد.است، 

قی گفت: نه نمی خواهم بگذرم از کیارش. من هنوز او با بی منط "ژاسمین. 

خیال می کردم  او را آرام می کنم.دوستش دارم. هنوز هم من خیلی بیشتر از تو 

که بدون او حتی  زود متوجه شدمخیلی بدون کیارش خوشبخت می شوم اما 

 نمی توانم درست زندگی کنم. تو نمی توانی او را به اندازه ی من خوشبخت کنی... 

شعور و شخصیت مان را بیا  ...عصبی ام می کرد و بی حوصله گفتم: بسیارخُب "

ما مگر  .با هم دعوا نکنیم به خاطر یک مرد پایین نیآوریم و مثل زن های بدبخت

پس فرصت بده کیارش انتخاب را برعهده ی کیارش بگذاریم؟  نگذاشتیم که قرار
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او از هر دوی ما دست کشیده خودش یکی از ما را انتخاب کند، هرچند که فعال 

بگویم تا روزی که  سرش فریاد بکشم و ادامه در خیلی دلم می خواست "است. 

 دست بزند.  ه، حق ندارد به گلهای مندنشتکلیف مان روشن 

تو  شمایلبا شکل و  یگفتم: باورم نمی شود خانمبا خودم زمزمه کردم و زیر لب  

وی گلهای یک نفر دیگر گریه و زاری راه ر بیاید و خانه ی ما تا ،برای گدایی عشق

بعد بلند تر پرسیدم: راستی آدرس خانه ی مرا از کجا پیدا کرده ای؟  "بیاندازد. 

با تعجب گفتم: کدام  ". مرا آورد به اینجا..و دودلی گفت: دوستت  تردیداو با  "

 دوستم؟

ژاسمین هم مدند و آاز آشپزخانه بیرون خندان و پر سر و صدا عمو و ماهور  " 

باالخره دست از نوازش گلهای من برداشت و بلند شد. عمو بعد از مدت ها با بی 

بنشین و از  دخترم؟خیالی می خندید و رو به ژاسمین گفت: چرا بلند شده ای 

 این قهوه ی فرانسوی که دم کرده ام بخور. 

هور گفت: این ما "باید بروم.  یع کیفش را برداشت و گفت: ممنون،ژاسمین سر "

 چه آمدنی بود که باید اینقدر زود بروید؟ 
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به باز زیر لب غر زدم و گفتم: فقط آمده بود آمار کیارش را در بیاورد و بفهمد  "

با مثل اینکه اینبار  ". ردیا نه. در غیر اینصورت اینجا کاری ندا دیدار من می آید

: واقعا آمده بودم که بلند غر زده بودم. چون ژاسمین نگاهم کرد و گفتصدای 

به او زدم و گفتم: ممنونم که اینقدر  حوصلهبه زور لبخندی بی  "کیارش را ببینم. 

راستگو هستی. خیالت راحت باشد، کیارش بین من و تو خیلی تفاوت قائل نمی 

 ..شود. اگر به دیدار تو نمی آید، عالقه ای به دیدن من هم ندارد.

سر کیارش. او از غم تو آواره  ژاسمین با ناراحتی گفت: این بال را تو آورده ای " 

پوزخندی به او زدم و گفتم: ممنونم که اعتماد به نفسم را باال می بری.  ". شد

ممنونم که با تمام بدجنسی هایت اعتراف می کنی که کیارش عاشق من است و 

چشم غره ای به من رفت و او هم  "از غم عشق من سر به بیابان گذاشته است. 

او گفت: من نگفتم که کیارش از عشق به تو رفته بیابان...او مجنون تو نیست. 

ی عذاب ه ای و باعث شده اتو او را اذیت کرد ظور من بود کهمنخسرو من است. 

چون  ،برای اولین بار به مدرس زبان فارسی او لعنت فرستادم ". بگیردوجدان 

این دختر تنها آدمی عاشقانه را به خوبی یاد این دختر داده بود.  تمام افسانه های
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اش  هرقدر که سعی  می کردم به خاطر زیبایی بودم.متنفر بود که من واقعا از او 

با بی تفاوتی گفتم: ببخشید که از به دلم نمی نشست.  باز ،دوستش داشته باشم

. دفعه ی بعد اجازه می گیرم پله ها پایین افتادم و تو و عشقت را از هم دور کردم

عمو و ماهور بین ما ایستادند و عمو  "پایین می اندازم. از پله ها و بعد خودم را 

گفت: با هم دعوا می کنید؟ حرف هایتان چندان مهربان به من نگاه کرد و آهسته 

 نیست اما لحن و صدای هردو نفرتان فوق العاده آرام است. 

کردم و گفتم: خارجی ها اینطوری دعوا می کنند. با تمسخر به ژاسمین نگاه  "

 و آرام خیلی نرم ، پس مجبوریم کهالبته چون من و این خانم هووی هم هستیم

مرد مورد عالقه ی مان  هرچند که ...تا شوهرمان را فراری ندهیم با هم بجنگیم

ماهور تک خنده ای کرد و گفت: جدی می گویی  "هیچ کدام از ما را نمی خواهد. 

 "؟ بد اخالق هستید سرمد بر سر کیارش مشغول دعوا پرستش؟ شما دو نفر االن

 توی قرن اختراعات هم حتیعمو هم خندید و سری با تاسف تکان داد و گفت: 

خیلی خوب رگرم کننده ترین اتفاق ممکن است. وو ها با هم، سهنوز دعوای هَ 

، بحث می کنیدجر ویک مرد با هم  به خاطر است که هیچ کدام تان از اینکه
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 ،من هم خندیدم " !. آفرین خوشم آمدشرمنده نمی شوید و خجالت نمی کشید

از این شما که زبان فرانسوی ات قوی است  جاوید خاناما عصبی بودم و گفتم: 

ارزش  بی رحم اینهمه عا یک مرد سنگدلقبا شخصیت بپرس که وا خانم فرانسوی

، که من به داشتن کیارش تالش می کند به قدری برای ؟ این خانممبارزه دارد

 .جای او خسته شده ام

بدبختی و برای خودم و ژاسمین احساس  ژاسمین با تردید به ما نگاه می کرد. " 

 انکه حتی یکبار هم به دیدارم مردیجنگیدن به خاطر  ، واقعامتاسف می کرد

؟ از این فکر بیشتر حرص خوردم و به ماهور داشت انفایده ای برایم ه، چنمی آمد

با خودش ببرد. من بده تا این خانم هوو به گفتم: لطفا این گلها را جمع کن و 

 احتیاجی به گل های یک مرد بی وفا ندارم.

وقتی جدیت مرا دید،  "ماهور تعجب کرد و گفت: واقعا گل ها را جمع کنم؟  " 

دیگر صبر نکرد و سریع گلها را توی بغل ژاسمین جا داد. ژاسمین توی حالتی بین 

به سختی  "شادی و تعجب گیر افتاده بود و گفت: واقعا گلها برای من باشند؟ 

شدیدی ستون فقراتم درد می گرفت.  رویم را از او برگرداندم چون هنوز با هر تکان
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. من به دل بسته ای: تو بیشتر از من به گلهای مرد بی وفایمان بی حوصله گفتم

 او احتیاج ندارم.جانب غیر از خودش به هیچ هدیه ای از 

ژاسمین با گلهای توی بغلش به راه افتاد و بدون حرف دیگری از خانه ی عمو  " 

به راه افتاد. با اینکه دلم می خواست عمو را از این عمو هم برای بدرقه ی او رفت. 

کار منع کنم، اما می دانستم که عمو برای تمام مهمان ها چنین کاری را انجام 

این دختره چه ماهور کنارم نشست و گفت: در نتیجه مخالفتی نکردم.  ،می دهد

نمی عصبی می شوی، جیغ و داد راه می گفت؟ تو چرا تازگی ها اینقدر متفاوت 

از برج دیدبانی پنجره ی  "اندازی، فقط با مسخره بازی خودت را آرام می کنی. 

ه دنبال ژاسمین از خانه خارج شد بعمو جاویدم را تحت نظر داشتم که  ،پذیرایی

کار من از جیغ و داد حرص گفتم: با صدایی آهسته و پر از و جلوی در ایستاد. 

دختره ی دیوانه خودش را به خاطر مردی که معلوم این ، ماهور گذشته است

شته ای شده، توی دلبری از کدام بخت برگ سرگرمنیست در این لحظه کجاست و 

این مملکت اسیر کرده است... از ژاسمین بیشتر از خودم ناامید می شوم چون 

از او بینم که من چند درجه عاقل تر  می ،مقایسه می کنمرا با خودم  حاال که او
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ادب کنم و با همین دستان شکسته دلم می خواهد اول کیارش را خیلی هستم. 

با  امروز من نم. اگرکاین دختره ی پررو را راهی کشورش  هم بعد ام او را بکشم،

حتما از عصبانیت سکته  صحبت نکنم سرمدخان ، کیارش این مردک بی معرفت

چون تلفن من، توی جیب  ،با تلفن خودت شماره اش را بگیر ماهور لطفامی کنم. 

او را توی حیاط نگه  سراغ عمو برو ورا کنار گوشم بگذار و به  تلفن عمو است...

دار. به محض اینکه حرف هایم با کیارش تمام شوند از همین پنجره عالمت می 

تا تمام  نگذارخواهش می کنم  . فقطرگردددهم که اجازه بدهی عمو به خانه ب

 .بیاید و حرف های مرا بشنودید عمو جاو ،شدن صحبت هایم

یرون آورد و گفت: چرا نمی خواهی عمو بماهور سریع تلفنش را از توی کیفم  " 

با اضطراب گفتم: چون از او خجالت می کشم.  "جاوید حرف هایت را بشنود؟ 

این  آدمکه بدترین  را بکشم ینمی خواهم خیال کند که می خواهم منت کیارش

شماره ی  "... کرده اماوضاع و احوالم  نگرانعمو را به اندازه ی کافی . دنیاست

 ، آنرا با شانه ام گرفتم.را کنار گوشم گذاشت تلفنگفتم و او  به ماهور کیارش را

حواست به من باشد، تا عالمت نداده ام نگذار عمو داخل گفتم:  بی صدا به ماهور
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ه عمو نگاه کردم که از بدرقه ی ب ،رفت حیاطبه طرف ماهور به سرعت  " بیاید.

صدای و او را توی حیاط نگه داشت.  سر راهش ایستادماهور  ،ژاسمین بر می گشت

بیشتر از دوماه بود که تلفنی با کیارش . گوش هایم را پر کردکیارش  تماسبوق 

 .صحبت نکرده بودم و برای شنیدن صدایش اضطراب داشتم

اما او جواب نمی داد. ای کاش می توانستم با شماره ی  ،تماس خیلی بوق خورد 

. می نواختند ،عذاب و شکنجه موسیقیخودم به او زنگ بزنم. صدای بوق ها برایم 

ناامید شدم و می خواستم تلفن را از کنار گوشم جدا کنم که صدای خش دار و 

نهایت بد  کیارش با غریبه ها بیترسیدم،  "خشمگین او را شنیدم که گفت: بله... 

با هم دشمن بودیم برگردم. به اخالق بود، اصال دلم نمی خواست به زمانی که 

دستی  اما ،قطع کنم تماس رادلم می خواست  قدری صدایش خشن بود که

. زندگی بدون دستانم قطع کنم تماس را وبردارم را از کنار گوشم تلفن  نداشتم که

صدای خودش  "گفت: بله...  ترسناک تریدوم با صدای ی مصیبت کامل بود. دفعه 

بود اما نمی دانم چرا اینقدر خشن صحبت می کرد. با ترس گفتم: کیارش... من 

 هستم. 
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به سختی تمام توانم را جمع کردم سکوت بود و صدای نفس هایش.  فقطحاال  "

 و گفتم: پرستش هستم... مرا شناختی؟

سکوت کرد و  " نشناسم عزیزم؟ رام شد و گفت: مگر می توانم تو راآصدایش  " 

. همینکه یمادامه بده کردن به صحبت یممثل اینکه هیچ کدام از ماقصد نداشت

صدای نفس های او را می شنیدم دیگر غم و غصه و شکایتی نداشتم. من دیوانه 

او به  فقط خودم خبر نداشتم. ناخودآگاه تمام نقشه هایم برای دعوا با ،ی او بودم

اچه گفتم: نمی توانستم زودتر از این تماس بگیرم. از عمو هم ریخت و دستپ

 هم که شماره ات را برایم بگیرد.م از او بخواستجاویدم خجالت می کشم و نمی توان

 ،من برای اتمام حجت با کیارش تماس گرفته بودم ". ..ندارم یخودم هم که دست

اما  ،ن تمام می شودمی خواستم به او بگویم اگر به دیدارم نیاید همه چیز بین ما

او بابت اینکه دست و انگشت از  حاال طوری صحبت می کردم که چیزی نمانده بود

ندارم تا با او تماس بگیرم عذر خواهی کنم. نفس کشداری کشید و آرام گفت: خدا 

صحبت می کرد.  خیلی آهسته " که دستانت را گرفته ام. ببخشید... مرا بکشد

 "مثل اینکه حالش خوب نبود. نگرانش شدم و گفم: کیارش... حالت خوب است؟ 



فالوده زغال اخته                    فصل بیستم                                                                                                       

1704 
 
   

باز هم نفس های دردناک و کشدار کشید و گفت: نه حالم خوب نیست. دلتنگی 

سریع گفتم: پس چرا به دیدنم نمی آیی؟ با اینهمه  "برای تو امانم را بریده است. 

شاید چون معلول  ...نی؟ی. چرا نمی خواهی مرا ببگل و بادکنک تا اینجا آمدی اما..

حرف هایم فکر نشده بیرون می ریختند. نمی  ". مرا نمی خواهیدیگر  ،شده ام

بیچاره نشان بدهم اما این حرف ها ناخوداگاه بیان می شدند. را خواستم خودم 

 که تو معلول شده ای؟ با این حرف ها آرامتر از قبل جواب داد: چه کسی گفته

 دیوانه ام کنی؟ ی خواهیم

ناخودآگاه صدایم از شادی صحبت کردن با او لرزید و گفتم: پس چرا به دیدنم  " 

نمی آیی؟ کیارش من به این همه خوراکی و کادو و گل احتیاجی ندارم. من فقط 

دلم می خواهد به دیدارم بیآیی و به من بفهمانی که برایم ارزش  ،تو را می خواهم

ی دانم کجا بود که هر لحظه صدایش از من دورتر می شد و نم " قائل هستی.

نمی  .را سرت آورده ام ی دنیابال بدترینمن گفت: با چه رویی به دیدارت بیایم؟ 

حاال دیگر از خودم  زیاد می شود و قدرتم اعصابم را به هم می ریزد، وقتی چرا دانم

مادر فربد را با همین  ،وقتی نوجوان بودم برایت تعریف کرده ام که می ترسم.
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پرستش من یک هیوالی  قدرت هل دادم و از پنجره به حیاط پرت کردم؟

وحشتناک هستم. با این اوصاف چطور انتظار داری که بیایم و ببینم که نابودت 

 رده ام؟...ک

 به سراغم آمد و اضطراب کنم؟ اگر تا آخر عمرم به دیدارم نیاید چه ...ای وای "

را می زنی که مرا برای نیامدنت قانع کنی یا بهانه می تراشی  ف هاگفتم: این حر

صدایش را خیلی سخت می شنیدم. مثل  "مرا برای همیشه از سرت باز کنی؟  که

 : دیوانه شده ایاینکه دیگر نمی خواست به صحبت کردن ادامه بدهد و گفت

اقی ؟ می فهمی من توی چه جهنمی گیر افتاده ام؟ می فهمی بعد از اتفپرستش

؟ می دانی از آن شب کذایی که برایت افتاد من چندبار به خودکشی فکر کرده ام

که تو را هل دادم فقط سرخاک پدر و مادرم زندگی می کنم تا آنها دلشان به رحم 

بیاید و مرا زودتر با خودشان ببرند؟ می فهمی این زندگی بدون تو اصال برایم 

 ندارد. ارزش زنده ماندن

ی ام از او بر سر زبانم ریخت و گفتم: نباید به خودکشی فکر می تمام ناراحت "

خودت را که می توانستی کنارم باشی و به دادم برسی، کردی. نباید تمام وقتی 
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احمقانه ای مثل خودکشی می کردی. می دانی توی این مدت من  هایاسیر کار

حاال حتی اگر از توی  .اما تو کنارم نبودیکیارش؟  چقدر به تو احتیاج داشتم

برایم هم فیلم های خودکشی ات را  وصل کرده ای، اطرافت ی کهدوربین های

به چه زبانی  باید نمی دانم را ببخشم. هانمی توانم این سهل انگاری دیگر بیاوری 

نسوی صحبت کردن را یاد است که فرابگویم که دلتنگت هستم. شاید ایراد از من 

 نگرفته ام.

هم سکوت کردیم و نمی دانم چند دقیقه گذشت تا باالخره گفت: هردو با  " 

چون خودم  ،احتیاجی نیست که دلتنگی ات را به زبان فرانسوی برایم شرح دهی

هرروز تا جلوی در خانه آقای دکتر می آیم،  .هزار برابر بیشتر از تو دلتنگ هستم

مام چیزهایی را که ت .می گذارانم ی شما را جلوی در خانه اوقات بیکاری امتمام 

خودم تا جلوی در خانه می آورم اما... نمی توانم تو را با  برایت می فرستم، رروزه

م می خیلی ناامید "یک دنیا مصیبتی که خودم برایت به وجود آورده ام ببینم. 

با اینکه  چون ،مثل آدم های عادی قابل درک نبودکرد. حتی عذاب وجدانش هم 

 د. یرسنمی ه داد من ادعا می کرد عذاب می کشد اما ب
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نشستن که دردی از من دوا  ی ما جلوی در خانهو گفتم:  به بن بست رسیده بودم

حالم را بهتر نمی کند. کیارش... که نمی کند. فرستادن اینهمه گوشت و گل و کادو 

که تو مرا دوست نداری،  دست از آزار من بردار و به مالقاتم بیا. همه می گویند

می ثابت  ،مخفی شدن هایتهمه می گویند من و تو به درد هم نمی خوریم. این 

ز حرف هایت را در هیچ کدام ادیگر نمی توانم که همه درست می گویند.  کند

شب مهمانی خیلی اذیتت  م کهنی داکیارش مباور کنم. مورد عشق و عالقه ات 

اگر واقعا راهی برای حاال هم د. وشبکردم. کاری کردم که همه چیز بین مان خراب 

 باشیم. اگر من صادقیا بپس خواهش می کنم  ،بخشش و ادامه دادن با هم نداریم

کامل دو ماه هم تو  بمانی،توی راه پله  مچشم به راه چند ساعت باعث شدم که

کنم می داشته ای. پس با هم بی حساب شده ایم. فکر ن مرا منتظر آمدنت نگه

را به حساب  من تمام نیامدن های تو. داشته باشیمدیگر دلیلی برای با هم ماندن 

م. فکر کنم به اندازه ی کافی انتقامت را از رگذامی اتفاقات شب مهمانی تالفی 

گمانم تو  ی. پس حاال بهتر است که از هم جدا شویم. هرچند که بهامن گرفته 

 .یدوماه قبل از من جدا شد
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نفس هایی شمرده می کشید و بازهم سکوت لعنتی... نمی خواست جوابم را  " 

که قاطع و از این جز موافقت به همراه نداشت.به بدهد و این سکوت برایم جوابی 

. همین که سکوت می ، خوشحال بودمکوبنده نمی گفت با جدایی موافق است

قوی تر اینبار  کرد و باعث می شد که نخواهم با او بجنگم.کرد کمی آرامم می 

با پیشنهادم موافق هستی؟ بسار خُب... جوابم را نمی دهی چون  گفتم: شدم و

ممنونم که این مدت با محبت ها و حمایت هایت اعتماد به نفس مرا به عرش 

د و شامثل یک معجزه بود. امیدوارم هرجا که هستی  برای منرساندی. وجود تو 

 خوشبخت باشی.

، با او کار اشتباهی بود گرفتن بازهم فقط سکوت کرد. ناامیدم می کرد، تماس " 

بیشتر از این نمی توانستم منتظر او بمانم. . اما حداقل تکلیفم مشخص شده بود

نباید خودم را به زور به او تحمیل می کردم. از حاال  ، پسمرا نمی خواستکیارش 

می خواستم به بعد دیگر به او فکر نمی کنم، حتی نامش را هم بر زبان نمی آورم. 

ت بدهم که زودتر بیاید و تماس را قطع کند، اما ماهور در ماز پنجره به ماهور عال

، به عمو بود درختهای توت حیاطشاخه های باالیی حال نشان دادن چیزی روی 
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اصال حواسش به من نبود. ای خدا چقدر دستانم برایم مهم بودند و قدر آنها را  و

نمی دانستم. مدت زمان زیادی بود که هر دو ساکت بودیم. حتما کیارش خودش 

اصال حرف همدیگر را درک تا چند دقیقه ی دیگر تماس را قطع می کند. من و او 

در کنار هم دوام بیاوریم؟ اگر را م این مدت چطور توانسته بودینمی کردیم پس 

قطع نکند مجبورم تلفن را از کنار گوشم بیاندازم و بعد با هر جان او تماس را 

تلفن را بیاندازم  کندنی تماس را قطع کنم. درست لحظه ای که می خواستم

به جدا شدن از من می رسد  صدایش را شنیدم که گفت: چرا تمام راه حل های تو

چرا یک بار هم به ماندن و درست کردن همه چیز در کنار من فکر نمی ؟ پرستش

اگر واقعا دوستم داشتی که سر هر موضوعی با من به هم نمی زدی. درست کنی؟ 

 می گویم؟ 

تو به قدری اذیتم می کنی  بدون لحظه ای تأمل گفتم: خیر درست نمی گویی. "

که دیگر توانی برای ادامه ندارم، تو همیشه راه حل های دیگر را خراب می کنی 

جوابم را در هرلحظه نداد، کمی مکث کرد  "و فقط راه جدایی را باز می گذاری. 

که از غم  خیلی خراب است و چیزی نمانده من می گویم حالم بی تو و ادامه داد:
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چون نمی توانی حال  ،شی کنم، اما تو می خواهی مرا تنها بگذاریتو مغزم را متال

تمام سنگندل هستی یا با  تا این حدفقط در مورد من  تو .درک کنی دلم را ببینی

 ؟ینطوری برخورد می کنیعشاق بیچاره ات هم

دانست که چه بگوید تا آرامش مرا به هم بریزد. اما اینبار  او خیلی خوب می " 

ن یک عصبی بشوم و حرفی بزنم که حتی نتوانیم به هم به عنوانمی خواستم 

نکه خشمم را بروز بدهم در کمال خونسردی گفتم: دوست فکر کنیم. بدون آ

بد و خراب  حالت من درک نمی کنم که تو بدون من چقدر ،درست می گویی

چشمان خودم نبینم قادر به فهم و درک آن نیستم. در با چون تا چیزی را  ،است

سرمد. شما روی تمام  جنابن من در مقایسه با تو اصال آدم سنگدلی نیستم ضم

سنگدل های دنیا را سپید کرده اید. من تکلیفم را رک و روراست با عشاقم مشخص 

می کنم و کاری نمی کنم که آنها به خاطر من از شهر و کشورشان آواره شوند و 

من من عشاقم را منتظر یک در ضبرای گدایی عشق با هم قرار مبارزه بگذارند. 

به خانه ی  ی نمی کنم که عشاقم از غم دوریکار دیدار ساده نگه نمی دارم. من

باز پرستش؟  را قطع کرد و گفت: چه خبر شدهحرفم  " .... منپناه ببرندرقیب 
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تو به چه حقی با من از  از من ناراحت شده ای؟ من چه کار کرده ام که تو اینقدر

به من شرح  نداری حتی برای مثال زدن همتو حق  ؟عشاقت صحبت می کنی

 ، متوجه شدی؟حال عشاقت را بدهی

به قدری قاطعانه سوالش را پرسید که فراموش کردم سی سالم است و می  " 

توانم به او بگویم من در مورد هرچه بخواهم صحبت می کنم. فقط مثل دختربچه 

که د: دوما من بیچاره دوماه است او ادامه دا "های ساده گفتم: بله متوجه شدم... 

زندگی می کنم. من که توی این دوماه بدون تو آب  ،فقط با غم و غصه ی تو

شده ای من دلگیر از  تو خوش از گلویم پایین نرفته است. پس چرا حاال باز

پرستش؟ چرا باز هم موضوع ژاسمین و آمدنش به ایران را پیش می کشی؟ ما 

دلم می خواست می توانستم تماس  "االن گرفتاری های بزرگتر از ژاسمین داریم. 

 .با او تماس نگیرمرا قطع کنم و تا آخر عمرم 

را با تمسخر گفتم: واقعا هرروز جلوی در خانه ی عمو جاویدم می نشینی؟ پس چ 

امروز ورود ژاسمین را به خانه ی ما ندیدی؟ او چند دقیقه قبل از تو آمد و چند 

به دنبالت دوید اما نتوانست تو را توی کوچه پیدا کند.  ،دقیقه بعد از رفتن تو
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. هیچوقت توی بیمارستان به مالقاتم هستندکیارش تمام حرفهایت دروغ محض 

نار تخت های دیگر می نشستی. نیامدی اما دروغ می گفتی که می آمدی و ک

ی و ژاسمین نشینی چون امروز نبود هیچوقت جلوی در خانه ی عمو جاویدم نمی

 دی.را ندی

باور ژاسمین توی خانه ی شما چه کار داشت؟  او بدون فکر کردن جواب داد: " 

تمام وقت یک دوربین به خودم وصل کنم تا حرف باید  کن من دروغ نمی گویم،

دیگر نتوانستم به اعصابم مسلط باشم و گفتم: نخیر، اینبار  "کنی؟ هایم را باور 

نفس های شمرده اش نشان می داد که عصبی  "حتی فیلم هایت را هم باور ندارم. 

ورد شده است اما در کمال ناباوری خیلی مهربان گفت: باشه عزیزم بعدا در م

ژاسمین توی خانه  تر با هم صحبت می کنیم، فعال فقط بگو کهباورهای تو دقیق 

باور » از او بعید بود که جواب قاطع و خشمگینی مثل  "ی شما چه کار داشت؟ 

، یا در جوابم با عصبانیت با صدایی را ندهد« نکن هر طور که خودت راحت هستی

مثل اینکه افتادنم از پله یک فایده ی «. برو به جهنم » فوق العاده آرام نگوید 

ن شدن کیارش بود. به قدری متعجب بودم که من هم مهربا بزرگ داشت و آن
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هم دعوا را فراموش کردم و گفتم: خیال می کرد تو اینجا هستی... برای دیدن تو 

 آمده بود. خیلی ناراحت بود، می گفت که او هم مدت هاست که تو را ندیده است. 

شده ای؟ گفت: خُب پس تو چرا عصبانی  مثل یک برنده ی خوشحالاینبار  "

باید به من افتخار کنی که در نبود تو کار  !مین که حرف بدی نزده استژاس

. سعی کردم نابود کنداو آفریده شده بود تا روان مرا  "اشتباهی انجام نداده ام. 

اما باز کنترلم را از دست دادم و گفتم: من اشتباه کردم  ،سرش جیغ و داد نکشم

حمل ترین آدم دنیا هستی. واقعا فکر که با تو تماس گرفتم کیارش... تو غیر قابل ت

می کنی باید از اینکه وقتی توی بیمارستان بودم خیانت نکرده ای متشکر باشم؟ 

خندید... قهقهه می زد. خنده اش مثل آب روی آتش خشمم  "خیلی پررو و... 

ریخته شد و با شنیدن صدای خنده هایش لبهای من هم حالت لبخند گرفتند. 

می دانستی که من برای شنیدن این صدای عصبانیت جانم  در میان خنده گفت:

را هم می دهم؟ پرستش من بدون تو هیچ چیز از این دنیا نمی خواهم. بگذار همه 

به آنها ثابت می کنم که دوستت دارم. بگذار همه  ارم، اما مندوستت ندبگویند که 

م که من بدون بگویند که من و تو به درد هم نمی خوریم، من به همه ثابت می کن
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حرفهایش ناخودآگاه قلبم را لرزاند. دلم می خواست اینجا بود  "تو زنده نمی مانم. 

تا می توانستم او را محکم در آغوش بگیرم. حس می کردم ابرهای صورتی عاشقانه 

خواهش می کنم  ه اند. خیلی آرام با خودم گفتم:دوباره اطرافم به پرواز در آمد

. اگر می خواهی باور کنم که بت کن که من اشتباه نمی کنمو به همه ثا زودتر بیا

 زودتر بیا.  ،راست می گویی

نگاهم از پنجره به ماهور افتاد که پشت سر عمو با دستانش در حال عالمت  "

دادن به من بود. فکر کنم منظورش این بود که دیگر حریف عمو نمی شود. عمو 

ردن تماس را نداشتم. من واقعا دلتنگ به سمت خانه می آمد اما من توانایی قطع ک

حق با تو است. خیلی رش بودم و او گفت: می آیم پرستش، صحبت کردن با کیا

بی انصافی است که تو را با اینهمه حرف های دلسرد کننده تنها بگذارم. باید بیایم 

حتی طاقت زنده  ،و برای همه قسم بخورم که این مدت از غم تو و عذاب وجدان

ماندن و دیدن چشمان پر از دردت را نداشتم. ببخشید که دیر شد اما باور کن 

به ماهور اشاره  "راست می گویم. من تمام این مدت سرخاک مادرو پدرم بودم. 

در حمله ای کردم که عمو را بیشتر نگه دارد. ماهور با درماندگی نگاهم کرد بعد 
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و با حالتی مثل  به عقب برداشتعمو از ترس دو قدم ، جلوی راه عمو پریدناگهانی 

در همان لحظه که عمو با تعجب به ماهور برق گرفتگی به ماهور نگاه می کرد. 

زنگ در خانه را زدند. نفس راحتی کشیدم. عمو هنوز از حرکت  خیره شده بود،

ت اما تغییر مسیر داد و به طرف در رفت. باید از کسی که پش ،ماهور متعجب بود

باز با خیال راحت در بود ممنون باشم. امروز خانه ی عمو پر رفت و آمد شده بود. 

یعنی توی بودی؟ حواسم را معطوف کیارش کردم و گفتم: سرخاک پدر و مادرت 

 قبرستان زندگی می کردی؟

لونکی زمین کوچک خریده ام و برای خودم آگفت: کنار قبرستان یک تکه  او " 

که پدرم توی همان روستای امام زاده خانه و زمین  کوچک ساخته ام. هرچند

اما دلم طاقت نمی آورد که از آنها دور باشم. توی آلونک کوچک کنار  ،دارد

و گفتم: حتما باباتراب خیلی دلم برایش می سوخت  "رستان راحت تر هستم. قب

بال و به دن استاز اینکه تو دوباره تمام زمان و وقتت را آنجا می گذاری ناراحت 

کیارش گفت: برایش تعریف کرده ام که چه به روزت  "مقصر اصلی می گردد. 

آورده ام. او می خواست خودش شخصا برای عذر خواهی از تو و آقای دکتر بیاید. 
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. روزهای اولی که توی اما حال و روز خوبی نداشتم و تصمیم گرفت تنهایم نگذارد

. به قدری از دیدن تو توی یک لحظه هم تب و لرزم قطع نمی شد کما بودی،

وحشت کرده بودم که  ،آنهمه خونی که از دهان و بینی و گوشهایت خارج می شد

تو زنده بمانی و از دستم نروی.  تاهر ثانیه یک نذر جدید برای امام زاده می کردم 

خر عمرم هم ی را گذراندم. اگر تا آو سیاه تاریکنمی دانی چه روزهای پرستش 

کنم باز یک دنیا نذر برای بچه های مان به جا می ماند که مجبور نذرهایم را ادا 

 به ادای آنها می شوند. 

آب شد و توی دلم از اینکه می گفت بچه هایی مشترک خواهیم داشت قند  "

 زیرلب گفتم: چرا از بچه های من سو استفاده می کنی؟ خودت نذرهایت را بده.

او سریع گفت: راست می گویی.  "چرا باید آنها را به خاطر خودمان اذیت کنیم؟ 

 ،مه انباید نذرها را برای آنها بگذارم. من بودم که این بال را سر مادر عزیزشان آورد

می کنم. تو نگران ادا  پس نباید آنها را توی دردسر بیاندازم. خودم سریع تر همه را

بعد هردو با هم خندیدیم. دلم  "ا را هم نخور. نباش عشق من. غصه ی بچه ه

خنده  "برای خنده هایش ضعف می رفت. بی مقدمه گفتم: ژاسمین گلهایم را برد. 



فالوده زغال اخته                    فصل بیستم                                                                                                       

1717 
 
   

مثل اینکه هرچه بیشتر صدایش را  "اش را فرو خورد و گفت: کدام گلها را برد؟ 

 یمکه امروز برارا می شنیدم بیشتر دلتنگ او می شدم و گفتم: گلهای رز قرمزی 

دوباره سکوت و دوباره جوابی که به سختی شنیده  ". را با خودش برد یه بودآورد

گفتم: خیلی حالش  "شد و گفت: چرا؟ مگر نمی دانست که آنها برای تو هستند؟ 

بد بود. گلها را در آغوش گرفته بود و برایت اشک می ریخت. حس کردم او بیشتر 

از  ه به دیدار من نمیآیی حداقل سراغیاز من به گل های تو احتیاج دارد. حاال ک

 بگیر. او

بودند، می خواستم  وت اما آن گل ها برای تولدگفت: حس کردم غمگین شد و  " 

که  دلزده شده ایاینقدر از من . ی باشم که تولدت را تبریک می گویماولین نفر

تقدیم رقیب کنی خانم عزیز؟ چطور برایت قسم هم مثل گل هایم می خواهی مرا 

کامال  "بخورم که نمی توانستم خودم را ببخشم و از نزدیک به دیدارت بیایم؟ 

ودتر تولدم را تبریک ممنونم که به یادم بودی و یک هفته زآرام شده بودم و گفتم: 

م غ. اما طاقت دیدن عزیزدلم نمی کنمی کستقدیم تو را من هرگز  گفتی. درضمن

یآیی و بهانه به دیدارم نمهیچوقت  م. می دانم کهرنداهم را و گریه ی ژاسمین 
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. پس حداقل ژاسمین را از این غم نجات و فراموشم می کنی.. ای دیگر می سازی

او بدون لحظه ای فکر کردن گفت: فردا میآیم پرستش. فردا با باباتراب و  "بده. 

دوستت دارم.  به همه ثابت می کنم که مریم خانم به خانه ی آقای دکتر می آیم و

 ی؟بدهباباتراب و مریم خانم زحمت  چرا می خواهی به گفتم: تعجب کردم "

گفت: فکر خندید، بعد نفس هایش را حبس کرد و حس کردم خیلی آهسته  " 

کنم برای خواستگاری حتما باید با بزرگترهایم به خانه تان بیایم تا عمو جاوید 

 ..و بازهم جواب رد ندهد. حرف هایم را بشنود

ناباوری با صدای بلند می خندیدم گفتم:  تاز شدش هایم اعتماد نکردم. به گو " 

برای خواستگاری میآیی؟ فردا می خواهی به خواستگاریم بیایی؟ راست می گویی؟ 

و گفت: دیگر طاقت  مثل اینکه دچار اضطراب شده بود چون صدایش می لرزید "

باشیم و تو دائم مرا با رفتنت تهدید کنی. می خواهم زودتر ندارم که از هم دور 

خنده  "خودم تا وقتی که حالت خوب شود مراقبت باشم.  وبرایت عروسی بگیرم 

های ناباورانه تبدیل به قهقهه شدند و گفتم: اما من که دست و پایم شکسته است 

ی... کیارش چطور دفتر ازدواج را امضا کنم؟ ای وا چطوری لباس عروسی بپوشم؟
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چند دقیقه  " من یک دنیا آرزو دارم که با این دستانم به هیچ کدام آنها نمی رسم.

جوابت مثبت است؟ مرا قبول می  عد جدی پرسید: پس یعنیبسکوت کرد و 

  !کنی؟

خیلی شرمنده شدم. دلم می خواست زودتر  ،بازهم ترشیدگی آبرویم را برد "

باید تماس را قطع می کردم و رمنده نشوم. تماس را قطع کنم تا بیشتر از این ش

که کیارش فردا به خواستگاریم می آید. ماهور و عمو...  به عمو و ماهور می گفتم

کامال فراموش کرده بودم  خدای من... نگاهم به حیاط افتاد. بهزاد کی آمده بود؟

توضیح بهزاد صحبت کنم و به او بگویم که بهزاد امروز برای که با ماهور در مورد 

 ...می شکست گردن آسیب دیده ام را کامالکارهایش می آید. ماهور 

تمام خوشحالی ام از خواستگاری کیارش دود شد و به هوا رفت. فکر کنم بهزاد  

و ماهور در حال دعوا و مرافعه بودند چون عمو سعی می کرد بین آنها بایستد و 

را باال و پایین  اناجازه ندهد که به هم نزدیک شوند اما آنها با عصبانیت دستانش

موضوع نباید چنین  د. بیچاره شدم...رهم فریاد می کشیدنفکر کنم س ،می بردند

 ماهور مرا نمی بخشید.  ،را فراموش می کردم مهمی
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صدای کیارش را شنیدم که گفت: پرستش خانم برای بار سوم می پرسم یعنی مرا 

بدون آنکه فکر کنم سعی می کردم بفهمم توی حیاط چه خبر  "قبول می کنی؟ 

 ،ل نکنم؟ من عاشقت هستم عزیزمنشده است گفتم: مگر دیوانه ام که تو را قبو

صدای خنده هایش که امروز بی دریغ توی گوش  "چطور می توانم قبولت نکنم؟ 

جواب  هایم می نشستند باعث شد تازه متوجه بشوم که بدون آنکه حواسم باشد

بله را دادم. اتفاقات بیرون از خانه برایم بی اهمیت شد و خجالت زده گفتم: نباید 

ه را می گفتم. شاید پشیمان شوی... شاید توی رودربایستی چنین اینقدر زود بل

پرستش؟ من پشیمان  حالت خوب استگفت:  هیجان زده " دی...داپیشنهادی 

 می شودمگر  م و بعد پشیمان شوم؟کنشوم؟ مگر بچه بازی است که خواستگاری 

 با این حرف هایش خیلی "به خاطر رودربایستی از کسی خواستگاری کرد؟ که 

خوشحالم می کرد. دنیا برایم به زیبایی یک رویا شده بود. امیدوارم هرگز به دنیای 

اما... بازهم غم دنیا به دلم نشست و گفتم: کیارش... وضعیت دستم واقعی برنگردم. 

با یک  هنوز می خواهیتا آخر عمرم از آن استفاده کنم. نتوانم خوب نیست. شاید 

 معلول ازدواج کنی؟ 
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خنده هایش را قورت داد. صدایش را خیلی آرام و نجواگونه شنیدم که گفت:  "

برای همین می خواستم خودم را بکشم. برای اینکه از حاال به بعد اگر دستت 

. باید بمیرم تا این حال بگوییمعلول  به خودتدرمان نشود می خواهی هر لحظه 

افسرده شود و به دیدارم بازهم  نمی خواستم او را ناراحت کنم. اگر "تو را نبینم. 

 کنم؟ نیاید چه

فردا با بغض گفتم: فردا نمی آیی؟ چون می دانی که احساس معلولیت می کنم  

گفت: تو معلول نیستی پرستش. خواهش می  خیلی شمرده "به دیدنم نمی آیی؟ 

اما حتی اگر یک کنم به خودت مثل یک معلول نگاه نکن. دستت خوب می شود 

من خودم دستت می شوم. من این بال را سرت آورده ام.  ،دوب نشدر صد هم خ

بیشتر ناراحت شدم و گفتم:  "خودم هم تا آخر عمرم مراقبت می مانم عزیز من. 

 یعنی فردا فقط برای اینکه عذاب وجدان داری به خواستگاری ام می آیی؟

مد ، حس می کردم اگر کنارش بودم اینبار از روی عچند نفس عمیق کشید " 

مرا از پله ها پرت می کرد و خیال خودش را راحت می کرد. صدایش را به سختی 

روز هم نمی توانی کاری نکنی که من  پرستش حتی برای یکگفت:  شنیدم که
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، چون عاشقت هستم میآیم فردا خیرن نم به جوش نیاید و دعوایمان نشود؟خو

چون چیزی  میآیم. سترویااز تو برایم مثل خواب و  خواستگاریمیآیم چون 

فهمیدی یا باز هم باید برایت توضیح بدهم؟ . ده که از عشقت خودم را بکشمنمان

هم  آینده هفته چقدر دوستت دارم.که بفهمی  تافردا میآیم  ،دیوانه ی کج خیال

  ...بگوبعد اگر جرات داری یکبار دیگر به خودت معلول  ،عقدت می کنم

مدت برم و دستت را در کمترین ب از اینجا با خودم تو را هرچه زودتر می خواهم

به پا کنی  ت غوغاهای گردانم تا هر روز برایم با ویولن نوازیمان به حالت قبل برز

 . نمدختر فالوده پاش 

دیگر آرزوی برآورده نشده ای نداشتم. حاال دیگر دعوای بهزاد و ماهور را می  "

دیدم اما اصال دلهره و دلشوره نمی گرفتم. مثل اینکه توی رویای زندگی در کنار 

ینده ای پر از عشق را کنار آ ،پرنده ای سبک بال مثلکیارش گیر افتاده بودم. 

ردم و با لبخندی خوشحال گفتم: می دیدم. توی دنیای هپروت سیر می ک کیارش

باالخره یک روز فردا حتما بیا. منتظرت هستم... شاید هم همیشه منتظرت بودم تا 

او گفت: میآیم عزیزم. فردا ساعت چهار بعد از ظهر  "بیایی و مرا با خودت ببری. 
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از تمام بالهایی که سرت آورده ام هنوز اجازه می دهی  دآنجا هستم. ممنونم که بع

 ا بیایم. فرد

دلم می خواست از ذوق و خوشی فریاد  بکشم که من از تو ممنون هستم که  "

دیگر  من میآیی. اگر فردا می آمد و برای من می شد، فردا برای خوشحال کردن

دلم فقط نور نگاه زیبای او را می ت نام مرا آزادانه صدا بزند. غصه نمی توانس

 خواست. 

د گفتم: کیارش خیلی خوشحالم کردی. ممنونم با تمام عشقی که توی وجودم بو

او بازهم خندید، این شادی حق ما بود و  "که اینقدر عاشقانه به دیدارم میآیی. 

گفت: من از تو ممنونم که مرا با جواب مثبتی که دادی دلگرم کردی. پرستش... 

.. باید تماس را قطع کنم می ترسم امشب از خوشی سکته کنم و فردا را نبینم.

را برای خرید کت و شلوار خواستگاری  قول داده ام که او باباتراب زیزم، چون بهع

و مرا بابت تمام این مدتی که  ببرم. تو هم قول بده که تا فردا فکر های بد نکنی

اگر  مرا ببخش. ،مه اسرت آورد هایی کهبال به خاطر تمام .یببخش ،مه ااذیتت کرد

 ببخش. قبول؟ مرا، جنون و عذاب وجدان غرق بودمتوی 
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به قدری خوشبخت بودم که دیگر دلیلی برای ناراحتی و فکرهای بد نداشتم.  " 

وقتی که کیارش اینقدر حالش خوب بود دیگر دلیلی برای غم خوردن برایم باقی 

نمی ماند. فردا می آمد... برای خواستگاری می آمد. دیگر نمی توانستم خنده را از 

گفتم: فقط به روزهایی اولی که همدیگر را دیدیم فکر  لبهایم دور کنم و با شادی

می کنم، همان روزهایی که می گفتی حالت از شنیدن صدایم بهم می خورد. 

 مبا دوستانم رسیدم و با صدای پیام تلفن وتی که خیلی دیر به جلسه ی همان روز

بودم  او هم با شادی که تا به حال توی صدایش نشنیده "اعصابت را بهم ریختم... 

اتهام اختالس و پولشویی به من که با کمال پررویی را می گویی گفت: همان روزی 

هر سال  دلم می خواهد باز ،زدی؟ پرستش... حتی اگر صدبار دیگر به دنیا بیایم

ی  بیایی و روی کتم فالودهتو توی پارک صادقیه بنشینم شاید که  اول مهرماه،

بعد  بپاشی. من فردا میآیم و تا روز تولدت، اول مهرماه عقدت می کنم زغال اخته

 ؟دختر فالوده پاش قبول با هم به پارک فلکه ی اول صادقیه می رویم.

و خنده بدون آنکه به یاد گردن دردم فکر کنم سعی می کردم با  از خوشی " 

آخر عمرم . قبول... تا نمتکان گردنم برقصم گفتم: قبول جناب سرمد رویایی 
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حتی اگر هزار بار او را قبول می کردم باز دلم می خواست بیشتر قبولش  "قبول. 

کنم. صدای خنده هایمان برای اولین بار در هم گره خورده بود و من بدون درد و 

 .نداشتوجود  ، روی زمینناراحتی سرجایم می رقصیدم. آدمی به خوشبختی من

ارش روز تولدم کنارم بود تا ناامید و افسرده امسال روز تولدم کیارش را داشتم. کی

 ..نباشم. خدایا ممنونم.

از کنار  تلفندر خانه با شدت باز شد. از ترس سریع با کیارش خداحافظی کردم و  

افتاد. به گمانم او هم خیلی خوشحال بود چون تماس را نگه نداشت پایین گوشم 

رفم آمد و گفت: پرستش از و قطع کرد. ماهور از شدت خشم سرخ شده بود. به ط

تو یعنی با بهزاد قرار بگذاری. این کار  ،تو انتظار نداشتم که بدون خبر دادن به من

 ". پرستش من ساده دل برای کمک به تو آمده بودم ...!دام پهن کردن برای من

گفتم: باور کن می به قدری از این حال او ترسیدم که زبانم گره خورد و به سختی 

او خیلی عصبانی بود  "ببخشید که فراموش کردم.  ..برایت توضیح بدهم.خواستم 

نباید چنین موضوع مهمی را فراموش می  تو ؟پرستش و گفت: چه چیز را ببخشم

مخصوصا وقتیکه خودت چنین نقشه ای برای بدبخت کردن من کشیده  ،کردی



فالوده زغال اخته                    فصل بیستم                                                                                                       

1726 
 
   

نها را شنیده . تو می دانی این بهزاد چه چرندیات غیر قابل تحملی می گوید؟ آای

 ؟ و چنین قراری برای من ترتیب داده ای ای

رام باش و به حرف هایم گوش خواهش می کنم آماهور یشتر ترسیدم و گفتم: ب "

 وقت به اواز ما خواست که  و بهزاد خیلی با من و فربد صحبت کردبده. باور کن 

که برای درست شدن زندگی  توضیح بدهدبدهیم تا از خودش دفاع کند و به تو 

من هم  .تان به چین رفته بود. او برای توضیح این موضوع از من کمک خواست

تو اصرار می کند. اگر  صحبت کردن باچقدر برای می خواستم برایت بگویم که او 

 حرف مرا قبول نداری از فربد بپرس. 

یاد کشید و گفت: آرام و شوخ و مهربان نبود و تقریبا سرم فر مثل همیشهماهور  "

شاهد ؟ مامان پرستش از بابا فربد بپرسم که بدون شک حرف های تو را تایید کند

عاقل تر از فربد نبود که مرا پیش او بفرستی؟ عذر بدتر از گناه نیاور پرستش. تو 

خوب می دانی که فربد و بهزاد جانشان را برای هم می دهند. من از تو ناراحت 

هیچ  واقعا نمی توانم منی؟ ه اخورد ی این دو نفر را هستم که چرا فریب نقشه

 پذیرم پرستش. تو نباید مرا توی چنین موقعیتی قرار می دادی... بتوضیحی را 
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دعوایم نشده بود. تمام سالهایی  ، اینقدر وخیمتا به حال یکبار هم با ماهور عزیزم "

. آنها می رفتروابط ما خیلی خوب و عالی پیش  ،که او و شیرین کنارم بودند

م عزیز ند. حاال از اینکه ماهورمی گذاشتمن بودند و هرگز تنهایم ن حامیهمیشه 

 م. چهره ی سرخ و عصبی ماهور نفس، بی نهایت پشیمان بودمرا ناراحت کرده بودم

را قطع می کرد. من از رفتن دوستانم بی نهایت می ترسیدم. از اینکه آنها را از 

 دلم نمی خواست اینطوری از من جدا شوند. ترسیدم. میدست بدهم و تنها بمانم 

نبود، ماهور کنارم سرم را پایین انداختم و ناخودآگاه گریه ام گرفت. شیرین  

عصبانی بود و می دانستم که او آدم بد کینه ای است و شاید هرگز مرا نبخشد، 

دیوانه  ، بهزاد لعنتی ودوست نداشتمسهراب را رنجانده بودم، فربد را مثل سابق 

را باید بکشم تا راحت شوم. دلم می خواست به هر دری بزنم و ماهور را نگه دارم. 

گفتم: ماهور غلط کردم. خواهش می کنم از من ناراحت نباش. با گریه ای درمانده 

 تو فقط از من ناراحت نباش.  ببخشید... خودم بهزاد را ادب می کنم.

عجب نگاهش کردم. با دستانش صورتش صدای گریه ی ماهور را هم شنیدم. با ت "

را پوشانده بود و به سختی گفت: پرستش... بهزاد می گوید اگر بخواهم با نیما 
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بمانم، جلوی خانواده نیما آبرویم را می برد. بهزاد می خواهد زندگیم را سیاه کند 

پرستش. چرا حرف هایش را باور کردی؟ او فقط می خواهد اعصاب مرا به هم 

 کند.  دگی مرا خرابنبریزد و ز

حرف ها و گریه های ماهور توی سرم پیچید. دقیقا احساس مادری را داشتم  "

که نمی توانست درد و ناراحتی بچه اش را ببیند. فربد راست می گفت که ما مثل 

ماورائی توی قدرتی  ن حال ماهوردبا دیمادر و پدرهای دوستان مان شده ایم. 

واهم به دردهایم توجهی کنم با یک حرکت از جا بدون آنکه بخ وجودم جوشید و

شدیدی گرفت اما فقط گریه های ماهور را حس می برخاستم. ستون فقراتم درد 

آتل آهنی که پوشیده . کردم و تنها دردم، مصیبتی بود که برای ماهور ساخته بودم

 سختی بود. بهقراضه ساخته  آدم آهنی م از من یکبا گچ دست و پایبودم، همراه 

صدای ماهور را  .طرف حیاط رفتم پایم را روی زمین می کشیدم به راه افتادم و

 شنیدم که گفت: پرستش تو نباید از جایت بلند شوی... 

و عمو  بدون توجه به او وارد ایوان خانه شدم. بهزاد و عمو مشغول صحبت بودند "

دن دستان عمو به سختی دستان بهزاد را گرفته بود و بهزاد هر لحظه برای باز کر
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حتما می خواست از دست عمو فرار کند و به سراغ ماهور بیاید و  .تالش می کرد

دوستانم ببینم. با اطراف دیگر واقعا نمی خواستم بهزاد را  او را بیشتر آزار بدهد.

گفتم: این قرار ما نبود بهزاد. او خشمی که تا به حال از خودم سراغ نداشتم رو به 

عمو با بهت و ناباوری گفت: پرستش  "امرد و نارفیق شده ای؟ تو از کی اینقدر ن

رو به بهزاد با حرص بیشتری  " اینجا چه کار می کنی؟ چرا بلند شده ای؟تو 

تو به من گفتی که می خواهی همه چیز را برای ماهور توضیح بدهی و او  گفتم:

 ؟ به او می زنی حرف های ناراحت کنندهچرا را کنار خودت نگه داری. پس 

ت: چون ماهور حتی یک بهزاد خیلی بیشتر از ماهور عصبی و ناراحت بود و گف "

نمی  "دهد. او فقط حرف خودش را می زند. دقیقه هم به حرف هایم گوش نمی 

، دلم دانم تازگی ها چه بالیی سرم آمده بود که به محض شنیدن حرف های بهزاد

سوخت. خیلی محسوس آرام شدم و گفتم:  دوستانم میبرای او بیشتر از باقی 

 یشکسته ارا برای قانع کردن کسی که دلش زمان خیلی زیادی بهزاد یک دقیقه 

ت های . سی ثانیه وقت داری که حرف..و از تو ناامید شده است. توقعت را کمتر کن

 ماهور بزنی.به را 
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اهور را صدا نشان دادم که دلم می خواهد طرف بهزاد باشم. مبه همین راحتی  " 

مثل نگاه کرد.  مرا . جلوی در اتاق ایستاد و با تعجبگریه می کرداو هنوز  کردم،

به آدم آهنی بدبختی که به جای آهن از ورق های حلبی ساخته شده بودند، 

سختی کمی به طرف او چرخیدم و گفتم: ماهور به خاطر ده سال دوستی مان، به 

سی ثانیه به حرف های بهزاد گوش بده. ط فق ،به احترام عمو جاویدم و خاطر من

کمی به طرف بهزاد و با زحمت زیاد ماهور سکوت کرد و چشمانش را بست. باز  "

بهزاد واقعا بیشتر از سی ثانیه  ،عمو برگشتم و گفتم: عمو لطفا زمان را چک کن

عمو  "وقت نداری. عمو هروقت که زمان را چک کردی به بهزاد بگو شروع کند. 

مچی اش چشم دوخت و بعد گفت: این دو نفر باید سی سال با هم  به ساعت

به حرف عمو سعی کردم  "شود پرستش. بصحبت کنند تا مشکالت شان حل 

نخندم و جدی باشم و گفتم: فقط سی ثانیه عمو. خواهش می کنم شروع را به 

عمو رو به بهزاد شمرد سه... دو... یک... بهزاد دستپاچه شد و  "بهزاد اعالم کن. 

نمی دانست چه بگوید. ماهور هم برگشت تا برود که باالخره بهزاد گفت: ماهور 

و حق نداری اینقدر زود از من یک فرصت دیگر بده تا همه چیز را درست کنم. ت
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بعد از اینهمه سال اینقدر الکی از جدا شوی. من نمی توانم طاقت بیاورم که تو 

نمی توانم طاقت بیاورم که جلوی چشمان من دست یک نفر دیگر . دستم بروی

ل عمر کمی نیست. اگر ازدواج را بگیری. من و تو با هم زندگی کرده ایم. ده سا

ی توانستیم با بچه مان فوتبال بازی کنیم. ماهور من از تو بودیم االن م کرده

خواهش نمی کنم که برگردی، من مجبورت می کنم که دوباره کنار من باشی. 

ی نابودت می کنم ماهور. آبرویت را همه جا می برم. می هاگر به حرفم گوش ند

زن مرا با صدای بلند فریاد می زنم که  عزیزت روم و جلوی در خانه ی نیما خان

دزدیده است، کسی را دزدیده که تمام زندگی من است. ماهور کاری نکن که تا 

  این حد دیوانه و روانی شوم و آبروریزی به راه بیاندازم...

 عمو شانه ی بهزاد را تکان داد و گفت: وقتت تمام شد. خدا را شکر که وقت "

 ..برای تهدید نداشتی. بیشتری

برادر  این راهش نیست تم: چرا تهدید می کنی بهزاد؟با تعجب رو به بهزاد گف " 

بعد رو به ماهور برگشتم  "ماهور که نباید از ترس تو انتخابش را عوض کند. . من

اما توی دلش چیزی  ،و گفتم: درست است که بهزاد واقعا بد صحبت می کند
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نیست. همه ی ما او را می شناسیم. من به جای او حرف هایش را می زنم چون 

 ی سوزد، او خیلی گناه دارد ماهور...دلم برایش م

او واقعا دوستت دارد اما نمی تواند درست منظورش را بیان کند. باور کن که بهزاد  

اگر بی خبر تو را تنها گذاشت و به  رده فقط به خاطر زندگی تان بوده،هر کاری ک

 فقط می خواست زودتر زندگی تان را سر و سامان بدهد.  ،چین رفت

 ماهور ناامیدانه نگاهم کرد، توی چشمانش یک دنیا اشک بود و گفت: پرستش "

از بهزاد  همچند وقت بازاین با دیدن حال من توی  که ندارم عاز تو توق واقعا

طرفداری کنی. تو ندیدی وقتی بهزاد رفت من چقدر بدبختی کشیدم تا بتوانم 

ودم اما کوچکترین خبری بدون او زندگی کنم؟ تو ندیدی که من چقدر دلتنگش ب

خواهش می کنم با طرفداری از بهزاد خودت را از چشمان من  ؟از او نداشتم

نیانداز. تو که می دانی من خیلی دوستت دارم پرستش، اما واقعا نمی خواهم با 

از ترس از دست  "بهزاد و کسانی که از او طرفداری می کنند توی یک تیم باشم. 

یر لب گفتم: من همیشه طرف تو هستم ماهور. اما دلم دادن ماهور دلم گرفت و ز

 ندیدیم این بود که بهزاد خیلیهیچ وقت چیزی که ما به حال بهزاد هم می سوزد. 
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اشک های ماهور مثل ابر بهار می باریدند اما  "به نتیجه نرسید.  ولیتالش کرد 

خودت  ش بهزاد دفاع نکن پرستش، چوناز تال :محکم و قاطع جواب داد و گفت

رین سالهای عمرم تخوب می دانی او هیچ کاری برایم انجام نداد و ده سال از به

 ،اصال حق نداری از کارهای مرد بی عرضه ای مثل بهزاد دفاع کنیرا تلف کرد. تو 

برای جلب توجهت هر  و آنهابهترین مردان این شهر را در کنارت داری  تو چون

می کنم  احساس من ،بهزاد دفاع می کنی . وقتی تو ازروز به آب و آتش می زنند

 که قصد توهین به شعورم را داری.

سرم را پایین انداختم و سکوت کردم. ماهور راست می گفت، من کیارش را  " 

داشتم که هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی تنهایم نمی گذاشت و نمی رفت. دوماه 

که به یادم است. با تمام  کردمی بود که او را ندیده بودم اما هرروز به طریقی ثابت 

بازهم در ابراز عشق و ثابت  ،غرور و شخصیت سخت و غیر قابل نفوذی که داشت

دچار تردید نمی شد. تا به حال منتی سرم نگذاشته بود و حتی بارها  ،کردن آن

منتظرم مانده بود تا انتخابش کنم. ماهور درست می گفت من حق نداشتم به 

دفاع کنم. سرم را به عالمت مثبت تکان  ،ز بهزاد بی وفاشعور او توهین کنم و ا
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 کهدادم و گفتم: تو راست می گویی ماهور، من هم فکر می کنم تو حق داری 

حق  د بلند شد و گفت: پرستش چراصدای اعتراض بهزا "بهزاد را انتخاب نکنی. 

دوست می دهی؟ تو که بهتر از هرکس دیگری می دانی من چقدر ماهور را را به او 

دارم. من نمی توانم از ماهور دست بکشم. فکر کرده ای که من ده سال به خاطر 

من باید همه چیز را  ... ای باباتنبلی و سر به هوایی ماهور را منتظر نگه داشتم؟ 

که شرایط خانواده ام طوری نیست که  ؟ چرا درک نمی کنیدبرایتان توضیح بدهم

نمی  حتیدو برادر دیگر هم دارم و پدرم  من ؟بتوانم با کمک پدرم ازدواج کنم

 مان را بدهدهر سه نفرخرج دانشگاه  ،کمی که می گیرد با حقوق بازنشستگی تواند

نمی توانستم به پدرم بگویم که توی این سالها شکم مان را سیر کند. من  ایو 

 ،دارم. اگر هم می گفتم باز راه به جایی نداشتم او احتیاج به کمک ،برای ازدواج

با زحمت  خانواده ام رابه من کمک کند. من یکبار  چون او اصال پولی ندارد که

به خانه ی ماهور بردم اما پدرم جلوی همه به مادر ماهور  ،برای خواستگاری زیاد

او حساب  گفت که هیچ کمکی برای زندگی ما نمی کند و نباید اصال روی کمک

من  ...بروم و با دست پر برگردم. خُب کنیم. مادر ماهور هم از من خواست که
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چرا باور نمی کنید که اگر ر بر می گشتم؟ بیچاره از کجا می آوردم و با دست پُ

 ،مهدم و کارهای فنی انجام بنزشم و برای مردم طرح بکخودم را بهر روز من 

 پس انداز کنم.پولی بازهم نمی توانم 

دو را دوست داشتم و دلم برای هردو واقعا بین این دو نفر گیر افتاده بودم. هر " 

نفر می سوخت. عمو با ناراحتی چند ضربه ی آرام و مهربان به شانه بهزاد زد و 

گفت: از من و دوستانت کمک می گرفتی. فقط کافی بود اشاره کنی که به کمک 

. مگر خودمان را به آب و آتش بزنیماحتیاج داری تا همه ی ما برای کمک به تو 

تو هم به جای  ؟واست و همه ی شما از جان برای او مایه نگذاشتیدفربد کمک نخ

دیدی که من و  بعد می ،دلت می گذرد یک کلمه می گفتی که چه در ،سکوت

بهزاد سرش را پایین انداخت و گفت: یعنی از  "یم یا نه. دوستانت کمکت می کرد

ما و بچه ها برویم پیش شآدوستانم کمک می گرفتم و با ماهور ازدواج می کردم؟ 

 ..می رفت.

می تو گفت: کنار من ایستاد و ماهور یک قدم از خانه بیرون آمد و روی ایوان  " 

خواستی آبرویت پیش بچه ها نرود؟ از من کمک می گرفتی. چند بار گفتم که بیا 
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با هم بسازیم؟ من پول هایم را برای ازدواج با تو پس انداز می کردم. می توانستیم 

بی پولی و کمک  ...همه چیز را سر و سامان بدهیم. نه بهزاد ،زی درستبا برنامه ری

نکردن خانواده ها بهانه است. تو حقوق کمی نداشتی. می توانستی دست مرا 

بگیری و باهم توی یک خانه ی کوچک زندگی مان را شروع کنیم. من که از تو 

م و بر سر نیعروسی مفصل و ریخت و پاش اضافی نخواستم. می توانستیم عقد ک

خانه و زندگی مان برویم. من خیلی راحت مادرم را قانع می کردم که چون دوستت 

دارم با هر شرایطی کنار میآیم. بارها هم این ها را برایت گفته ام. اما مشکل تو 

جایی دیگر است. تو و فربد کمال گرا و راحت طلب هستید. می خواهید هم در 

و هم غصه ی زن و زندگی  رآمد را داشته باشیدد ینهم بیشتر ،آرامش کار کنید

نمی  .فقط به آرامش خودت فکر می کنی ،از فربد . تو صدبرابر بیشتررا نخورید

توانی خودت را مجبور که توی دردسر بیافتی و برای نجات کسی که دوستش 

داری کمی بیشتر زحمت بکشی. من اینهمه سال تو را خوب شناخته ام. شاید 

. به غیر از ه باشدسفر چین بود توی تمام این سال ها، همینتو  بیشترین تالش

بهزاد هم یک قدم جلو  ". انجام نداده ایاین دیگر هیچ تالشی برای داشتن من 
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می روم توی معدن  ،آمد و گفت: از حاال بیشتر تالش می کنم. کارگری می کنم

 کوه ها را کهببین  ...کار می کنم. تو فقط یک شانس دیگر به من بده ماهور و بعد

 جا به جا می کنم یا نه. برایت

 ماهور دستانش را به نرده های ایوان تکیه داد، به طرف بهزاد خم شد و گفت: " 

باز فایده ای ندارد بهزاد. چون من  ،هم بزنیآتش ن م خودت را به خاطرحتی اگر 

اگر نمی دانستم که  قبال .ی احمق نیستم چشم و گوش بستهدیگر آن دخترک 

یک نفر واقعا عاشقم باشد می تواند به خاطرم دست به چه کارهای زیبایی بزند. 

هستند. نمی  و بی هدف بی مسئولیت تودنیا مثل  خیال می کردم تمام مردان

می  ،به خاطر عشق و عالقهوجود دارند که  هم انیمرد این دنیاتوی دانستم که 

هم  را جانشاندانی وجود دارند که نمی دانستم مر. هم بریزندبه  را دنیاتوانند 

در ه عنوان یک مرد باور کن که من فقط تو را ب بهزادفدای طرف مقابل می کنند. 

پر از هنوز مردی را دارد که دنیا نمی دانستم که ، شناخته بودماطرافم دیده و 

اه تکلیفش را با خودش روشن در عرض کمتر از چند م و حبت و احترام باشدم

 ی ده سال،راب وقت یک دختر معتقد است که هدر دادن چنین مردی. دمی کن
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ی را می دیدم که در کمترین مرداگر قبال بزرگ ترین گناه عالم محسوب می شود. 

تعجب می کردم و خیال می کردم مسخره بازی  ،، به فکر ازدواج افتادهمدت زمان

به ازدواج فکر  اما حاال فهمیده ام مردی که عاشق است خیلی زود .در می آورد

وقتی تو . ، انجام بدهمازدواج همی کند و الزم نیست تالش زیادی برای دعوت او ب

رفتی تازه فهمیدم که هنوز هم مردی پیدا می شود که با من مثل یک گوهر 

. تو باعث شده بودی که فکر کنم همه ی مردان دنیا حترام برخورد کندبا ا ،بیانا

ند و عاقبت دخترهای اطرافشان اصال برایشان قط به خوش گذرانی فکر می کنف

حتما باید عمر بیشتری  ،ی نیستزیاد مهم نیست. فکر می کردم ده سال که زمان

با نیما آشنا شدم تازه من را برای داشتن یک مرد تلف کنم. اما وقتی تو رفتی و 

فهمیدم که مردها هم می توانند سراسر خواهش و تمنا برای داشتن یک زن باشند 

شوره بگیرند. من توی محیطی خاطر از دست دادن او اضطراب و دل و هر لحظه به

بودند و  مطلق از بی احساسی و زورگویی پر و برادرم هم پدر بزرگ شده بودم که

 به ،یعنی کار کردن را داشته باشد ،به خاطر اینکه کمترین حق یک زن مادرم

گرفته بود تا از خودش ال و پر بزیر و مرا هم  بودکرده  زحمت از دست آنها فرار
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م ه بودشر تمام مردان دنیا در امان باشم. اما من دقیقا دست روی مردی گذاشت

در می کردم می توانم  خیال که فقط به خودش اهمیت می داد. مثل احمق ها

توقع تالش بیشتر  تواز  . من هیچوقتزندگی کنمهم روی یک زیلو حتی  تکنار

و را به دردسر بیاندازم و دیگر برای ازدواج با من ته می ترسیدم ک نوچ نداشتم

 اگر عاشق باشند به محض اینکه مردها به من فهماند که اما نیما .یقدم جلو نگذار

با او مثل به آب و آتش می زنند و  اوبه خاطر  ،با یک خانم وارد رابطه می شوند

من هرگز دوباره به روزهای زشت و سیاه گذشته که  یک ملکه ها رفتار می کنند.

  ...جان نفیسی بر نمی گردم هدر دادمتو در کنار 

پرستش من هم مثل تو که همیشه می  بعد ماهور رو به من ایستاد و گفت: "

، خیلی راحت عبور کرده ای و دیگر نمی خواهی به آنها فکر کنیگویی از بعضی ها 

خواهش می کنم از من نخواه که دوباره به  ، پسام هگذشتو بی دردسر از بهزاد 

بهزاد دوباره یک قدم بلند به طرف ماهور  "مزخرف ترین اتفاق زندگیم فکر کنم. 

از همین  ،باارزش ترین گنج دنیا هستی ، توپرید و گفت: باور کن که برای من هم

 ی دیگرهامن از روزی که تو را دیدم، نتوانستم به دختر  .پرستش خودمان بپرس
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با  ،فکر کنم. من همیشه بی نهایت شیطان و سر به هوا بودم اما با تو عاقل شدم

با تو به قدری حالم خوب بود که چیز بیشتری از دنیا نمی  ،تو عاشق شدم

 تالش می کردی وبیشتر  ماهور با عصبانیتی کوبنده گفت: پس باید "خواستم... 

به گذار که به خاطر من دست از مرا برای خودت نگه می داشتی. سر من منت ن

باعث می شود که فکر  چون این حرفت ،بازی گرفتن دخترهای دیگر برداشته ای

تو با سر به . مرا بدبخت کرده ای تا دخترهای دیگر به خوشبختی برسند ، توکنم

ن من قصدم تعلیم و چو انجام نداده ایدر حق من کار بزرگی  راه و عاقل شدن

این حرف ها بیشتر احساس می کنم که ده سال از عمرم را توی با  تربیت تو نبود.

م هست مندبه قدری ارزشتازگی ها متوجه شده ام که  ریخته ام. دستشوییچاه 

ن م مثل دست از تمام دنیا می کشیدی. تو آدم با ارزشی ،نم به خاطرتو باید که 

 منتظر خودت نگه داشتی... ،سرگردان و بی آینده ،را ده سال تمام

ین و زبان دراز ترین او همیشه پرروتر حس کردم بهزاد دفاعی از خودش ندارد. "

بازهم دلم برایش اما حاال خیلی مظلومانه سرش را پایین انداخته بود.  ،بود آدم دنیا

به جای او گفتم: پس دوستی مان چه می شود ماهور؟ به خاطر دوستی سوخت و 
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صدای ماهور را خیلی واضح  "؟ را ببخشی بار دیگر بهزادیک نمی توانی هم مان 

از خیر  دورباشم می توانم حتی بهزاداز اینکه  تش. برایشنیدم که گفت: نه پرس

فقط به خاطر دوری از  اما ،گذرم. با اینکه شما خانواده ام هستیدهم باین رفاقت 

کوهی از پریشانی و نگرانی به دلم نشست. نمی  "بهزاد همه را کنار می گذارم. 

به جز ماهور دوست دیگری برایم باقی چون  خواستم ماهور را هم از دست بدهم.

 دهم.بنمانده بود. فکر نمی کردم به همین زودی ماهور را هم از دست 

 بهزاد گفتم: متاسفم بهزاد، من تمام تالشم را کردم، دستپاچه شدم و با نگرانی به 

 ماهور دیگر تو را نمی خواهد. اما

پوزخندی شرورانه زد و رو به ماهور گفت: مگر دست  ا بلند کرد.بهزاد سرش ر " 

خودت است که مرا نخواهی؟ آبرویت را می برم. نمی گذارم نیما جانت هم هفت 

نیما جانت می داند که عروس عزیزش ده  عروسی بگیرد. مادر برایت شبانه روز

توضیح می  ه است؟ همین حاال می روم و برایشتسال با یک نفر دیگر رابطه داش

بهزاد همیشه می توانست حالم  "دهم که رابطه ی ما تا چه حد صمیمانه بود... 

. او هر لحظه که گند بکشدرا به هم بزند. همیشه می توانست دوستی مان را به 



فالوده زغال اخته                    فصل بیستم                                                                                                       

1742 
 
   

می توانست بدترین آدم روی زمین باشد. چقدر راحت از خراب  ،اراده می کرد

کار دیگری انجام نداده بود صحبت  اوکردن زندگی دختری که جز خوبی در حق 

می کرد. اگر سالم بودم می توانستم در همین لحظه بزرگترین کتک کاری عمرم 

بغضم ترکید و با برایم نمانده بود. را بهزاد داشته باشم. اما حاال که دست و پایی 

ع به گریه کردم. زیر لب گفتم: بهزاد خواهش می کنم اینقدر آدم صدای بلند شرو

صحبت  ماهور باش. خواهش می کنم اینقدر راحت از خراب کردن زندگیبدی ن

 نکن... 

 و صدای ماهور را شنیدم که خیلی محکم گفت: گریه نکن پرستش. بگذار برود "

 انجام بدهد...  دلش می خواهد،هر کاری که 

بعد با اعتماد به نفس کامل رو به بهزاد گفت: من خودم همه چیز زندگیم با تو  "

ای نیما تعریف کرده ام، مادرش هم زن به روز و تحصیل کرده ای است. را بر

 تانباورهای عامیانه ی تو و خانواده ات را که آفتاب و مهتاب نباید عروس آینده 

چیزی را از هم  ،ترس به خاطررا دیده باشد، ندارد. من و نیما بچه نیستیم که 

بدون دروغ وسط گذاشته ایم.  ،مخفی کرده باشیم. ما تمام گذشته مان را برای هم
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من خیالم راحت است که چیزی را از نیما پنهان نکرده ام. بگذار االن آدرس مطب 

نیما و شرکت مادرش را برایت می نویسم و می آورم. برو هر کاری که دلت می 

چه بالیی سر من می آید؟ آخر تمام این در نهایت فکر کرده ای خواهد انجام بده. 

ن لحظه به بعد از همیاما  است که من با نیما ازدواج نمی کنم. کارهای تو این

با دیگر برایم می میری بهزاد نفیسی. تمام خاطرات خوب و بد این ده سال را هم 

خاک می کنم و جایی می روم که دیگر حتی نتوانی توی جمع های دوستانه تو 

 تا آدرس ها را برایت بیاورم.  اشبمنتظر ن جا یهمهم پیدایم کنی. 

شده بود. اما خیلی با آن ماهور نم دقیقا ماهور از چه وقت اینقدر نترس نمی دا "

احساسی که همیشه می شناختم فرق کرده بود. فکر می کردم وقتی پای 

ماهور از نیما دست می کشد و باز پیش بهزاد برمی  ،بهزاد وسط بیایدتهدیدهای 

تا به  به خانه رفت و یک شیرزن قوی ساخته بود،اعتمادی که از ابا گردد. اما حاال 

چقدر  . اشک های من از شدت تعجب خشک شدند.گمانم آدرس نیما را بیاورد

ماهور با من فرق داشت. من هیچوقت نمی توانستم اینقدر از احساسات کیارش 

داشت.  مطمئن باشم که آدرس او را به بدخواهانم بدهم. کیارش هم با نیما فرق
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مثل این دوماه که از  ،کیارش خیلی زود می شکست و میدان را خالی می کرد

با بهت و ناباوری  شدت عذاب وجدان مرا با دنیایی از زخم زبان ها تنها گذاشته بود.

ماهور دم. حس می کردم او هم از تعجب دهانش باز مانده است. به بهزاد خیره مان

و سرانجام کسی خواهد عمو نفس عمیقی کشید و زیر لب گفت: به خانه رفت و 

آمد و با مهربانی هایش به تو نشان خواهد داد... که تو قبل از دیدن او 

بهزاد جان دیر آمده ای پسرم. ماهور تازه طعم زندگی  اصال زندگی نکرده ای...

اقبتی به چون ع ،را چشیده است. به نظر من این رابطه ی تمام شده را ادامه نده

 ز تحقیر و خیانت نخواهد داشت.ج

از پله  عمو از کنار او عبور کرد،حس کردم غم عالم بر چهره ی بهزاد نشست.  " 

های ایوان باال می آمد گفت: پرستش زیاد اینجا سرپا نایست عزیزدلم. باید 

خواست کمکم کند اما گفتم: می توانم چند دقیقه ی دیگر هم  "استراحت کنی. 

حرفم را پذیرفت و به خانه رفت.  ،عمو با تکان دادن سرش "بمانم؟ زود میآیم. 

یره مانده بود چشم دوختم. ک نقطه خباز به بهزاد که شکست خورده و خیره به ی

نکه بخواهد نگاهش را به من بدوزد گفت: ماهور از دستم رفت پرستش. بدون آ
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می کردم که بهزاد اصال برایم باارزش فکر همیشه اشتباه  "حاال چه کار کنم؟ 

نیست و به راحتی می توانم او را فراموش کنم. حاال به قدری دلم برایش می 

خواست قدرتی داشتم تا زمان را به عقب برگردانم. چهره ی سوخت که دلم می 

غم بار او جگرم را به آتش می کشید. او حقیقتا مثل برادرم بود. همیشه با او 

این  ، اما تا به امروزدشمن بودم و برای اذیت کردن او لحظه شماری می کردم

تصمیم خودش  حال درمانده و مصیبت زده ی او را ندیده بود. با بغض گفتم: ماهور

را گرفته است بهزاد. با بردن آبروی او فقط همه چیز را بدتر می کنی. او نمی 

 خواهد با تو باشد. 

چشمانش را به من دوخت و قلبم را لرزاند. با وسعت صورتش اشک می ریخت  "

به  و دوستانش کیارش راه دادنبا و آهسته گفت: تو این بال را سر من آوردی. تو 

 به ریشه ی عالقه ی من و ماهور زدی.  جمع مان تیشه

باورم نمی شد که بازهم مرا مقصر بداند. چقدر جای فربد و سهراب خالی بود تا  "

از من دفاع کنند. از دیدن اشک هایش دیگر توانی برای مبارزه با او نداشتم و 

چین بودی هر لحظه  ردم. باور کن من تمام مدتی که تومن که کاری نکگفتم: 
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 شدت ازشانه هایش  "و مراقب ماهور بودم تا تو را فراموش نکند عزیزم. نگران 

تکان می خوردند. روی زانوانش خم شد و گفت: نمی شد ماهور را پنهان  گریه

 کنی تا من برگردم؟ چرا عشقی به این زیبایی را به او نشان دادی؟ 

این قدر  از خودم در برابر آدمی که نمی توانستمحالش خیلی بد بود و من  "

بغلش  ی توانستم از پله ها پایین بروم،دلم می خواست مته بود، دفاع کنم. شکس

 ماهوربه باید نو به او دلداری بدهم. صدایم در میان بغضم لرزید و گفتم: تو  کنم

، تقصیر تو بود که او را فقط برای می دادی که زندگی بدون تو را ببیندبه او اجازه 

نباید اجازه می دادی که مرد دیگری به غیر از خودت را . خودت نگه نداشتی

ه گفت: تو او را با بهترین مرد این شهر آشنا کرد ز بی منطق شد واو با "بشناسد. 

خودت با بی معرفتی کامل تو نه تنها . ..من هرگز تو را نمی بخشم پرستش .یا

مرد دنیا راه  ی و به دنبال پولدارترینه ازندگی فربد و سهراب را به آتش کشید

ی و به او راه عاشقی کردن به خاطر پول ه اماهور مرا هم هوایی کردبلکه افتادی، 

خیلی دلم را می شکست.  "را آموختی. این کارهایت بی جواب نمی مانند پرستش. 

من واقعا هیچ نقشی در جدایی او و ماهور نداشتم. هرچه بیشتر می گذشت بهزاد 
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از وقتی چرا دش را از من دور می کرد. نمی دانم با بی منطقی هایش بیشتر خو

نمی توانستم نسبت به بهزاد خشمگین باشم و آرامتر چار حادثه شده بودم، که د

گفتم: باور کن، به جان عمو جاویدم قسم می خورم که من هیچ تالشی برای 

م. در مورد خودم هم واقعا نمی دانستم که خراب شدن رابطه ی تو و ماهور نکرد

د و سهراب دوستم دارند. آنها هم مثل تو خیلی دیر به یاد عشق قدیمی شان فرب

گفتند که من و کیارش سخت عاشق  به من نسبت وقتی از عالقه شان آنها افتادند.

 هم شده بودیم.

او به زحمت صاف ایستاد و با چشمانی که از اشک و خشم سرخ شده بودند  " 

نمی دادی شعار  ن که در مورد دوستی مانبیا و به من ثابت کنگاهم کرد و گفت: 

به خاطر  باارزش ترین چیزی است که داری. ثابت کن کهواقعا دوستی مان  و

سهراب یک  . اگر تو برگردی و از میان فربد ورفاقت مان از جانت هم می گذری

. پرستش خواهش می بر می گرددبخشد و نفر را انتخاب کنی، ماهور هم مرا می 

، سرمد دیوانه به باد عشق مان را به خاطر مال و ثروت این مردککنم دوستی و 

تو چشم دوخته  ها و حرکات به حرففقط ماهور خیلی تو را دوست دارد و  نده.
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این افکار را از کجا می آورد. دلم می خواست از دست او  بهزاد نمی دانم "است. 

در بی برنامه زندگی می مغزم را متالشی کنم. با تعجب گفتم: به نظر تو ماهور اینق

کند که هرکاری من بکنم او هم همان را تقلید کند؟ بهزاد زندگی من و ماهور 

نمی  باز هم ماهور گر من هم دست از کیارش بردارم،ربطی به هم ندارد. حتی ا

خواهد به روزهای قبل برگردد. خواهش می کنم با این حرف های مسخره زندگی 

هم آدم دنیا  کیارش هستم و حتی اگر دیوانه ترینمرا سیاه نکن. من فقط عاشق 

او کالفه دستی به صورتش کشید و گفت:  "باشد باز فقط او را انتخاب می کنم. 

ما گند بزنید.  ی نمی گذارم تو و ماهور با این انتخاب هایتان به آینده ی همه

د مطمئنم که اگر تو را از کیارش جدا کنم ماهور هم تصمیم اش را عوض می کن

 و باز مرا انتخاب می کند. 

تنم لرزید. چرا همه خیال م می خواست مرا از کیارش جدا کند، از اینکه او ه "

 ن و کیارش درست می شود. بهزادمی کردند زندگی شان با نابودی رابطه ی م

اصال ارزش دلسوزی ام را نداشت. خیلی جدی گفتم: اگر با یک لشکر هم به مبارزه 

یارش بیایی باز موفق نمی شوی ما را از هم جدا کنیم. من و ی عالقه ی من و ک
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کیارش قصدمان جدی است. او فردا به خواستگاری ام می آید و مرا از شر دوستان 

 مزخرفی مثل تو راحت می کند... 

تش گرفت و با صدایی مثل فریاد گفت: نمی در یک لحظه با این جمله ام آ "

فردا زندگی همه ی ما را خراب کنی. اگر قرار گذارم پرستش... اجازه نمی دهم که 

که تو هم به رویاهایت برسی و با  یست که من به ماهور برسم، پس نمی گذارمن

مال و ثروت سرمد به همه ی ما ثابت کنی که یک عمر بیخود برای ساختن زندگی 

... زندگی که تمام بهتر تالش می کردیم. زندگیت را به آتش می کشم پرستش

 نباید برای تو هم جای خوب و زیبایی باشد. رقم خورده، برای ما هایشناکامی 

ید که همیشه شعارمان یکی برای همه و همه برای یکی بود؟ حاال یادت نمی آ

توی بدبختی هم نباید این شعار را فراموش کنیم. اگر قرار بر بدبخت شدن گذاشته 

 مه با هم بدبخت شویم.هپس باید  ،ایم

تناکی گرفت، نباید از فردا حرفی به او می زدم. ترس به جانم پشتم درد وحش " 

افتاد و سریع گفتم: مثل اینکه من همه ی شما را با رفاقت هایم بد عادت کرده 

یعنی نباید برای یکبار هم  ،ام. تا به حال همیشه برای خوشی شما مبارزه کرده ام



فالوده زغال اخته                    فصل بیستم                                                                                                       

1750 
 
   

رد و گفت: اگر منظورت او با تنفر نگاهم ک "ه خوشبختی خودم فکر کنم؟ بکه شده 

این کار چه  رای سرمد است که خوب ثابت کردی برایامضای سفته ب ،از رفاقت

قصد و نیتی داشتی و فقط می خواستی خودت را به سرمد دیوانه نزدیک کنی. 

 توچون تو برای ما کاری انجام نداده ای،  ،پس از این به بعد سر ما منت نگذار

زبانم از این همه بی  "خودت فکر کرده ای.  توی هر گرفتاری فقط به مصلحت

رحمی او به لکنت افتاده بود و دردی عجیب از ستون فقراتم به تمام جانم پخش 

خیلی بی گفتم:  راحت نفس بکشم وشد. به سختی کمی خم شدم تا بتوانم 

د و بهزاد فریاد گوش خراش دیگری عمو و ماهور به حیاط آمدن "وجدانی بهزاد... 

فت: از امروز بی وجدانی را بهتر و بیشتر درک می کنی پرستش. زندگی د و گکشی

عاشقانه ات را آتش می زنم تا بفهمی نباید از پشت به من خنجر می زدی. فردا 

 را برایت جهنم می کنم. 

عمو به کمکم آمد و با تعجب گفت: چه بالیی سرت آمده است پرستش؟ بهزاد  "

بهزاد با خشم به من و ماهور چشم دوخت و  "جیغ و داد راه انداخته است؟ چرا 

بعد هم برگشت و بدون حرف دیگری رفت. به محض اینکه در کوچه را پشت 
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تمام توانم را از دست دادم و تکیه ام را به دستان عمو سپردم  ،سرش محکم بست

می  بحثتا از پا نیافتم. ماهور نگران به کمک عمو آمد و گفت: چرا با این دیوانه 

؟ او زور بگوید؟ اصال چرا به او یک فرصت دیگر دادی تا اینطوری رستشپ کنی

با درد گفتم: ماهور اشتباه کردم. او می  "ارزش هیچ بخششی را ندارد پرستش.

بترسی و دوباره او را انتخاب کنی، من هم مثل  اهد زندگی مرا نابود کند تا توخو

 م می آید.به خواستگاری ا فردا کیارشاحمق ها به او گفتم که 

ماهور هردو باهم متوقف شدند و یک صدا گفتند: فردا کیارش برای و عمو  " 

من مضطرب تر از آن بودم که بخواهم بازهم به خاطر فردا  "خواستگاری می آید؟ 

ید تا عمو را راضی کند و با هم ازدواج گفتم: بله کیارش فردا می آخوشحال باشم و 

لی می ترسم که بهزاد کاری کند که او را از دست کنیم. اما حاال با این اوضاع خی

زم نیست که بهزاد خیلی تالش کند، عمو لبخند محوی زد و گفت: ال "بدهم. 

 قرار خواستگاری می گذارد ،من ی چون خودم این کیارش خان را که بدون اجازه

دیگر امیدی به این زندگی لعنتی  "نمی دهم.  ادب می کنم و اصال به خانه راه را

 نداشتم. حاال به خوبی مفهوم یک بیت شعر حافظ که می گفت:
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باید هرچه  درک می کردم.که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها  

بدهم و بگویم با عمو جاویدم تماس بگیرد، شاید بهتر باشد خبر زودتر به کیارش 

هم به  م. فردا بهزاد برایم نقشه های بدی داشت و عمویفردا را به هم بزنقرار 

همین راحتی اجازه ی خواستگاری نمی داد و ممکن بود کیارش را رد کند. ماهور 

شما که اینقدر سخت گیر نبودید. چرا با  ...آقای دکترای بابا به جای من گفت: 

عمو لبخند محوش را با  "این کیارش بیچاره اینقدر نامهربان برخورد می کنید؟ 

فتارهایم مشخص نیستند؟ بچه ی سالمم اخم عوض کرد و گفت: به نظرت دلیل ر

را برای نصف روز به او سپردم و این طوری تحویل گرفتم، حاال فکر کن بچه ام را 

 برای تمام عمر به او بسپارم... به نظرت چیزی از پرستش برایم باقی می ماند؟ 

اما حرف هایش در مورد  درد امانم را می برید، نمی خواستم عمو را ناراحت کنم "

. زیرلب گفتم: باور کن توی این اتفاق من بیشتر کیارش خیلی غمگینم می کرد

بهتر می دانی  از کیارش مقصر هستم. خواهش می کنم کیارش را ببخش. خودت

عمو جدی شد و گفت:  " عذاب وجدان دارد.که کیارش چقدر به خاطر این اتفاق 

. اما حق ندارد بدون ناراحت استمی دانم که او را پذیرفته ام و  عذاب وجدان
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اجازه ی من قرار خواستگاری بگذارد. اصال تو کی با او صحبت کردی و قرار 

خواستگاری گذاشتی؟ تو که تلفنت توی جیب من است... وقتی که من و ماهور 

خواستی فردا به دیدنت بیاید؟ واقعا او توی حیاط بودیم به کیارش زنگ زدی و از 

امروز صدای زنگ های  "ی؟... ه اشخصیت خودت را پایین آوردغرور و حد  تا این

حرفش را قطع کرد. من  ،اطرافم ناجی من شده بودند. اینبار زنگ تلفن همراه عمو

و ماهور با ترس به هم چشم دوختیم. عمو به شماره ی روی تلفن دقیق نگاه می 

ر انتظار شما دو نفر عاقبت خوبی د ، بعدرا جواب بدهمتماس کرد گفت: این 

می دانستیم که او هیچ وقت بیشتر از این حد دعوایمان نمی کند.  "نخواهد بود. 

به من چشم  تاما تازگی ها نسبت به کیارش حساس شده بود. ماهور با وحش

وزن مرا به . عمو روی لبهایمان داشتیمخنده ای پنهانی  نفرمان دوخت اما هردو

را  . با تعجب نام کسی را که تماس گرفته بوددادتماس را جواب  ،دادماهور تکیه 

 : بابا تراب... باباتراب... متاسفانه به جا نمی آورم. د و گفتچند بار تکرار کر پرسید و

عمو با تعجب به من  "سریع گفتم: عمو... باباتراب پدر خوانده ی کیارش است...  "

را از سرمد این کیارش نمی تواند خدا هم چشم دوخت. ماهور کنار گوشم گفت: 



فالوده زغال اخته                    فصل بیستم                                                                                                       

1754 
 
   

با  متوجه شد که بایداز کجا  !ازدواج با تو منصرف کند. مثل اینکه علم غیب دارد

 اجازه ی فردا را بگیرد؟ و بگیردعمو جاوید تماس 

را به زور باال آوردم و دستان باند پیچی شده ام  ،خنده و ذوق به جانم نشست " 

سرش را بوسیدم و گفتم: کیارش من با شعور ماهور را محکم توی بغل گرفتم و 

ایش بشوم که هیچ چیز را فراموش نمی دترین و عاقل ترین مرد دنیاست. الهی ف

عمو از ما فاصله  "کند و تمام کارهایش روی برنامه ریزی درست و به موقع است... 

انگشتش را به عالمت سکوت باال . نگاه کردگرفت، با چشم غره و ناامیدی به من 

گفت: بله دخترم شما را معرفی کردند و گفتند که پدر خوانده ی کیارش و آورد 

 جان هستید.

با التماس از عمو خواستم که صدا را رو بلند گو بگذارد. او ابتدا اخم کرد و  " 

بازهم چشم غره ای مصنوعی رفت، اما بعد صدای تلفنش را روی بلند گو گذاشت 

دلش  اصال ادای بدجنسی را در می آورد وگرنه و ماهور گفت: این آقای دکتر فقط

صدای باباتراب را شنیدم که گفت: کیارش برای  "طاقت نمی آورد که اذیتت کند. 

من مثل بچه ی خودم است. پدرش را خیلی خوب می شناختم و از وقتی که به 
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من خادم امامزاده و گورستان  .کیارش خیلی به من نزدیک شد ،رحمت خدا رفت

پدربزرگ را دارم. ش هستم. برای همین برایش حکم کیار پدر و مادرمحل دفن 

مزاحمتان شدم. کیارش خیلی از شما برایم تعریف کرده است آقای  ببخشید که

و با ارزش ترین چیزی  مهم تریندختر عزیزدردانه تان . می دانم که سبحانی دکتر

است که توی زندگی دارید. می دانم که یکبار این پسر وقت نشناس مرا رد کرده 

اید. به همین خاطر اینبار من شخصا تماس گرفتم که اگر قابل بدانید و جسارت 

 عمو مردد ماند و بعد "خدمت شما برسیم.  ،نباشد فردا برای وصل این دو جوان

رفت گفت: راستش را بخواهید من خیلی نظر مساعدی بازهم از ما فاصله می گ

با ترس به ماهور چشم دوختم و آرام گفتم: ماهور  "روی این ازدواج ندارم... 

ست از مخالفت بردارد و اجازه بدهد که دخواهش می کنم دعا کن عمو جاویدم 

 قول می دهم که دیگر مثل امروز توی ،دعا کنیبرایم فردا بیاید. اگر تو  کیارش

ماهور آرام گونه ام را بوسید و  "لت نکنم و اعصابت را به هم نریزم. ازندگیت دخ

بهزاد هم در گذشته  ،غصه نخوربه خاطر اتفاقات امروز گفت: دعا می کنم عزیزدلم. 

ن بود و به تو حق می دهم که دلت برایش ما یکی از عزیزان ،ای نه چندان دور
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دلم برای سهراب می  ،نگران تو باشمکه اوقات بیشتر از آن بسوزد. من هم گاهی

دعوا کردم و غر زدم. نباید  توبا سوزد. پس بابت امروز ناراحت نباش. ببخشید که 

ماهور  "با این حالت از جایت بلند شوی و به جنگ بهزاد بروی. اجازه می دادم که 

مثل فرشته ها بود. تا به حال دوستانی مهربان تر از او و شیرین نداشتم. با عالقه 

باور کنید می دانم و صدای باباتراب را شنیدم که گفت:  سرم را به سرش چسباندم

د به چشم کسانی که که کیارش گاهی اوقات خیلی بی فکر عمل می کند و شای

حتما متوجه  ،او نمی شناسند آدم خطرناکی بیاید. اما وقتی او را بهتر بشناسید

، می شوید که چقدر مهربان است. مخصوصا از وقتی که عاشق دختر شما شده

ه که از شدت عذاب وجدان ب مدت هاستمحبت او صدبرابر بیشتر شده است. او 

و دست و دلش به کار و زندگی  ماندهاینجا  ه،افتاد دخترتان خاطر اتفاقی که برای

خواهش می  .هرروز تا تهران می آید ،فقط برای دیدار دختر شما از دور نمی رود.

بدهید آقای  را به او فرصتی برای جبران تمام اتفاقات بد ،کنم اینبار به خاطر من

ای برکیارش اجازه بدهید که فردا دکتر. خواهش می کنم حرف مرا بپذیرید و 

دست بوسی و معذرت خواهی خدمت شما برسد. من از طرف کیارش ریش گرو 
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می گذارم که دخترتان خیلی خوشبخت می شود. کیارش مثل پدرش دلی به 

واقعا قصد  ،وسعت دریا دارد و اگر کاری خالف نظر شما و دخترتان انجام می دهد

 و نیت بدی ندارد.

رهای کیارش درست و بدون اشتباه تمام کامی خواستم بگویم که به نظر من  " 

باعث شد که ساکت بمانم و اوضاع را خراب تر از  عمو تند. اما قیافه ی جدیهس

اگر کیارش جان کسی  ...این نکنم. عمو جاویدم کمی فکر کرد و گفت: بسیار خُب

حتما فردا  ،یا خودش تنها پیش قدم می شد به غیر از شما را واسطه می کرد و

، با اما حاال که شما زحمت کشیده اید و تماس گرفته اید .جواب منفی می دادم

شما مر واا از چاره ای جز اطاعت ،نداشته ایمبا هم  یاینکه تا به حال برخورد

 ...دارمن

همدیگر را بغل کردیم و سعی می کردیم با صدایی آرام  ذوقمن و ماهور با  " 

یک لنگه پا باال و پایین می پریدم و مثل بچه ها با  اهور،با تکیه به م. شادی کنیم

با اخم نگاهمان کرد و سعی کرد با خشمی که اصال برای  اما عموذوق زده بودم. 

صورت ماهور را غرق بوسه کردم  او ساخته نشده بود ما را به سکوت دعوت کند.
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نیا خالص شویم. و گفتم: بیا توی یک روز عروسی کنیم و از شر تمام آدم های بد د

ماهور خندید و گفت: نه تو اول ازدواج کن، من فعال می خواهم چند وقت نیما  "

ی تاب که برای ازدواج با من ب یک نفر هم پیدا شدهرا تشنه نگه دارم. باالخره 

که یک عمر آدم هایی مثل بهزاد و فربد و سهراب  باشد و من می خواهم به روش

بفهمم که واقعا دوستم  تای نیما را منتظر نگه دارم کمما را منتظر نگه داشتند، 

ز قبل به خودم فشردم و گفتم: گناه دارد ماهور. انتقام ااو را محکم تر  "دارد یا نه. 

مردهای بد اطراف مان را از نیمای بیچاره نگیر. بیا زودتر ازدواج کنیم و زندگی 

اتفاقا چون نیما گناه دارد می او خندید و گفت:  "هم امتحان کنیم. بامتاهلی را 

را بدهم پرستش. من از این می ترسم روزی  بیشترخواهم به او فرصت فکر کردن 

از راه برسد که نیما از بودن با من پشیمان شود. او خیلی آدم خوبی است، برای 

 همین هرلحظه با خودم فکر می کنم که شاید الیق او نباشم. 

. فکرم درگیر ماهور شد. می شنیدتراب را نگوش هایم حرف های عمو و بابا "

سرش را پایین انداخته بود و توی افکار خودش غرق بود. سرش را چند بار بوسیدم 

و گفتم: تو الیق ترین دختر روی زمین هستی ماهور. این فکر های ناامید کننده 
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م نگاهم یی غاو با دنیا "را دور بریز. تو هم زیبایی و هم فوق العاده دوستداشتنی... 

القه ی نیما نسبت با اینکه از ع ،وقتی تهدیدهای بهزاد را می شنومکرد و گفت: اما 

لبم احساس می کنم که نیما لیاقت آدم باز توی قاما به خودم مطمئن هستم، 

مثل تو که منتظر  فقط منتظر آمدن نیما نشسته باشد،بهتری را دارد. دختری که 

 آمدن کیارش مانده بودی. 

خوش باقی نمی ماند. سعی کردم دل  ، که برای مندوستانمو روز ن حال با ای "

دم. اگر فربد یا سهراب بخندم و گفتم: من منتظر نمانده بودم ماهور. بلکه ترشیده بو

 اصال به انتظار آمدن کیارش نمی ماندم.  ،دندمن می افتا به یادزودتر 

سعی کردم توی چشمانش  بود.، اما هنوز توی فکر او هم با این حرفم لبخند زد "

هسته گفتم: این فکر ها را دور بریز ماهور. دکتر روزبه تحصیل کرده آنگاه کنم و 

است و فکر نکنم اعتقادات عامیانه ی دویست سال قبل را داشته باشد که دختر 

، حرف تا روز ازدواج نباید از خانه بیرون آمده باشد. اگر چنین اعتقاداتی داشت

شنید و تا حاال ترکت کرده بود. پس خواهش می کنم مثل فربد و هایت را نمی 

سهراب و بهزاد با فکر های مسخره زندگیت را خراب نکن و کسی را که عاشقانه 
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ماهور حرفم را پذیرفت اما بازهم توی فکر  "دوستت دارد را از خودت دور نکن. 

  بود.

. ات خانم پرستش گفت: این هم از قرار خواستگاری عمو تماس را قطع کرد و

 "دیگر باید چه کار کنم تا تصمیم بگیری که به تخت برگردی و استراحت کنی؟ 

 ماهور با شادی باال و پایین پرید و ذوق زده گفت: مبارکت باشد رفیق خوبم. 

با نگرانی  من هم ناخودآگاه خندیدم و بعد دوباره با هم باال و پایین پریدیم. عمو "

بشکنی؟ اصال هم رستش؟ می خواهی پای سالمت را گفت: چه کار می کنی پ

 آمدن یکخودت را به خاطر  اینقدر ،انتظار نداشتم که جلوی چشمان من

در روش تربیتی واقعا نشان بدهی. فکر کنم خوشحال  بیعجیب و غر خواستگار

ماهور خندید و گفت: ما دو ترشیده ی بیچاره هستیم کهباید  " ام کوتاهی کرده ام.

دن اینهمه عشق و عالقه خوشحال باشیم. آقای دکتر شما ما را درک نمی هم از دی

شما بوده  ،برای ازدواج تصمیم گیرندههمیشه کنید. چون خودتان مرد هستید و 

اید. اما ما دخترهای بدبخت باید هم از اینکه باالخره یک نفر انتخاب مان می کند 

برای اینهمه وقتی که  فقطمن عمو باالخره خندید و گفت:  "خوشحال باشیم. 
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. یعنی شما دونفر کار دیگری به هستمتاسف مصرف درس و دانشگاه کرده اید 

من و ماهور یک صدا گفتیم: نه نداریم.  "غیر از ازدواج ندارید که خوشحالتان کند؟ 

ماهور بعد هردو بدون آنکه به اتفاقات بد و ناراحت کننده فکر کنیم خندیدیم.  "

ه به من می فهماند که عمو ماجرای تماسم با کیارش را فراموش با ایما و اشار

با کمک عمو و ماهور به کرده است و بعد دوباره هر دو با صدای بلند خندیدیم. 

تخت برگشتم. ماهور جعبه ی بزرگی که کیارش آورده بود را روی تخت گذاشت 

لب گفت: هنوز عمو زیر  "و گفت: بیایید با هم کادوی آقای داماد را باز کنیم. 

ماهور با لبخندی احمقانه به عمو نگاه کرد و گفت: آقای دکتر  "داماد نشده است. 

بدجنس نباشید. این دو نفر خیلی همدیگر را دوست دارند. حتما کنار هم 

عمو به من نگاه کرد و گفت: امیدوارم بچه ها. من که  "خوشبخت می شوند. 

هربان ترین پدر دنیا بود. البته او فقط او نگران ترین و م ". نگران هستمخیلی 

ر کنارم باشند اما فراموشم کرده پدرم نبود... او به جای تمام کسانی که باید فردا د

در جعبه را باز می کرد گفت: نگران نباشید.  ماهور خندید. ند، نگرانم بود.بود

و  ما را سری کیارش سرمد فقط ظاهر ترسناکی دارد. او با آمدنش زندگی همه 



فالوده زغال اخته                    فصل بیستم                                                                                                       

1762 
 
   

عمو کنارم نشست و گفت: البته فقط زندگی شما دخترها را سر و  "سامان داد. 

سامان داده است. سه پسر خشمگین و عصبانی روی دست مان گذاشته که کاری 

 بر نمیآید.  مابرای نجات آنها از 

ماهور از توی جعبه دو قاب بزرگ و پیچیده شده در میان کاغذ بیرون آورد.  "

شکسته نستعلیق که با حروف فوق العاده  تابلوی خطاطی ،کرد قاب اول را باز

بود. عمو و ماهور سعی کردند  ته شدهشنو بسیار حرفه ایشکیل و در هم تنیده و 

بلو بود. به ماهور گفتم ابا هم شعر روی تابلو را بخوانند. یک پاکت کوچک کنار ت

 د: نو ماهور خوا که آنرا برایم باز کند. توی پاکت یک کارت پستال کوچک بود

بازآی؛ بازآی و دلتنگ مرا مونس جان باش            وین سوخته را محرم 

تازگی ها فقط از خدا می پرستش  ماهور در ادامه خواند:   اسرار نهان باش

آنرا خودم برایت خطاطی کرده  خواهم که تو را در سالمت کامل به من بازگرداند. 

از من چیزی باقی دی و زندگی ام را نجات ندهی، گر زودتر برنگراکه  ببینیام تا 

عمو چند سرفه ی الکی کرد و ماهور دقیق تر به قاب نگاه کرد و  "  ...نمی ماند

این  گفت: واقعا کارش توی خطاطی عالی است. خیلی هنرمندانه آنرا نوشته است.
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سرمد کوب های مابین نوشته ها آنرا با ارزش تر می کند. نظرم نسبت به آقای زر

حق داشت که  هرلحظه بیشتر عوض می شود. او هنرمند توانایی است. ،بداخالق

من هم دقیق تر به قاب خطاطی نگاه کردم. ما  ". نمی دادما را توی شرکتش راه 

و  کشیده و همه طالکوبی مینیاتوریگل و مرغ هایی کوچک و  ،بین حروف

. باورم نمی شد ندو باال بودشده بودند. ارزش مادی و معنوی تابلو هر د میناکاری

به برتر بینی که در زمینه ی هنر داشت و  و خود با آنهمه غرور کیارش سرمد

خاصی که پول بیشتری بابت برای مشتری های فقط منت  یک دنیازحمت و با 

حاال برای من تا این حد از هنرش مایه  ،طرح می زد هنر او پرداخت می کردند،

و مگر می توانم پیش ا ...بود رمند و دوستداشتنی منآشنای هناو  گذاشته باشد.

که نیمه شب ها خواب می دیدم  برنگردم؟ او رویای من بود، شهزاده ی من بود

قاب بعدی را هم عمو باز کرد.  .من عشق را فقط با او می شناختم .آید میکه 

بدون آنکه آنرا به طرف ما بگیرد گفت: این لبخند تو است پرستش؟ چقدر عجیب 

تابلو را به  "خندیده ای. چرا من تا به حال این لبخندت را ندیده ام باباجانم؟ 

گچی لب و دهان مرا با پاستل  نیمه ی صورت من بود و طرفم گرفت. تصویری از
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، با لبخندی که من هم تا ی از رنگ آبیبا طیف های متعدداما بی و مداد رنگی آ

. کنار این تابلو هم ، برایم نقاشی کرده بودبه حال آنرا توی صورتم ندیده بودم

کارت نرا هم ماهور باز کرد. عمو آ. قرار داشتپاکت و کارت پستال کوچک دیگری 

هتر است که من را از ماهور گرفت و مستقیم جلوی چشمانم گرفت و گفت: ب

چه برایت نوشته است. نمی خواهم برای فردا سختگیری ام را از دست  شنومن

روی کارت را خواندم  جمالت "شوم. هم و مجذوب عشق این پسرک هنرمند بد

... پرستش لبخندت، منطق مرا با خاک یکسان که نوشته بود: و اما تصویر لبخندت

ا لبخندت جان دوباره می گیرم. باشم بآماده  ردنم برایحتی اگر  می کند.

است لبخندت آبی رنگ لبخندت مرا شاعر می کند، لبخندت مرا عاشق می کند. 

آنرا از من دریغ نکن و اشتباهاتم را  درست همرنگ آسمان و آرامش و پرواز...

 ببخش.

می خواست به به دست ماهور داد. عمو بدون آنکه نگاهش به کارت بیافتد آنرا  " 

گفت: از دست رفته ای بچه جانم. خودت را توی آینه دیده زیر لب و نانوایی برود 

 .رنگت صورتی شده و عشق از چشمانت بیرون می ریزدای پرستش؟ 
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و با صدای بلند همراه با عمو به من  را کنترل کند ماهور نتوانست خنده اش " 

کنار کیارش بودم. حاال به غیر  ،خیالتوی رویا و  ،. اما من آنجا نبودممی خندیدند

از های با ارزش دیگری هم  نشانه ،از حلقه هایی که یکی از آنها را گم کرده بودم

باید تا فردا  حیف کهداشتم. دلم می خواست بازهم صدایش را بشنوم. این عشق 

چشمانم را  ،رویای از راه رسیدن فردایی جدیدصبر می کردم و طاقت می آوردم. 

پر کرده بود. اما در میان تمام خوشحالی ام، تهدیدهای بهزاد زندگیم را سیاه می 

 کرد.

عمو رفت تا برای شام نان تازه بخرد و ماهور مشغول نصب قابها به دیوار پذیرایی  

شده بود. خیلی خسته بودم اما نمی توانستم یک لحظه هم به حرف های بهزاد 

. شاید بهتر بود که اجازه می دادم عمو قرار فردا ت کنمو کمی استراح فکر نکنم

را به هم بزند. کیارش از عمو چیزی به دل نمی گرفت. اما اگر بهزاد بخواهد نقشه 

م. کیارش آدم مبارزه ست می دادحتما کیارش را از د ،ای برای زندگیم بکشد

ش را روی ی انتقام چشمانخیلی زود براد. و، خیلی زود از من دلگیر می شنیست

 .من می بندد



فالوده زغال اخته                    فصل بیستم                                                                                                       

1766 
 
   

نیما او که نست او خوب می دا ،نبودم و مثبت اندیشی قوی ، آدممن مثل ماهور 

ن رابطه ی من و کیارش تا به حال چندی اما را در هیچ شرایطی ترک نمی کند.

کیارش هنوز بعد از دوماه خیلی از هم دور شده بودیم. بار ضربه خورده بود و هربار 

د. به ماهور که ون خیلی دیر با مشکالت کنار می آممن بیاید چنتوانسته به دیدار 

ش بود گفتم: به نظرت بهزاد چگونه می تواند زندگی من و کیار سرگرمبا تابلو ها 

می رفت تا از صاف بودن تابلو ها  ماهور با تردید جلو و عقب  "را خراب کند؟ 

 سازد میمطمئن شود گفت: به حرف های بهزاد فکر نکن پرستش. او صد تا چاقو 

 بامحض رضای خدا یکی از آنها دسته ندارد. بهزاد فقط ادعای زیادی دارد و  اما

به خانه در واقعیت بهزاد همین حاال دنیا را نابود کند. تمام می تواند  هایش حرف

چون با حرف هایش زهر  ،که اصال فکر نمی کندمرا فراموش کرده، به تو هم رفته، 

و ریخته است، غذایش را خورده، کمی با کامپیوترش بازی کرده و خودش را به ت

خوابیده است. بهزاد بی حس و حال ترین آدم دنیاست. او تا بخواهد زندگی تو را 

ای. من بهزاد را بهتر از تمام شما به هم بزند، تو بچه ی دومت را هم به دنیا آورده 

می شناسم. پس خواهش می کنم فکرت را با حرف های او درگیر نکن. به فردا و 
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با حرف های ماهور دلگرم شدم. سعی کردم فکر های  "اتفاقات خوب آن فکر کن. 

بعد سه تایی با هم  خریده بود. عمو که برگشت برای مان شیرینی بد را دور بریزم.

همگی حرف م و از برنامه ریزی فردا و روزهای آینده صحبت کردیم. چای خوردی

حتی فراموش کردیم که بهزاد قول ها و حرکات خصمانه بهزاد را فراموش کردیم. 

داده بود زندگی ام را خراب کند. ماهور دیگر حرفی از بهزاد نمی زد و فقط از نیما 

او زیاد  ،یما صحبت می کرداز ن . وقتی ماهورو برنامه هایش برای آینده می گفت

. حاال با اشتق فرق دبچون با آن ماهور ساده دل و زودباور سا .نمی شناختمرا 

مثل اینکه  ،چنان عزت نفسی از برنامه های خودش و نیما صحبت می کرد

امیدوارم که . جزیی از زندگی همدیگر نبوده اندهیچوقت درگیر بهزاد نبوده و 

همه ی ما بیافتند. حتی برای بهزاد هم بهترین اتفاقات اتفاقات خوب به زودی برای 

رقم بخورد و خشم او از بین برود. هنوز هم نمی توانستم به این فکر کنم که بهزاد 

. باالخره همه ی آدم ها دیگر توی جمع های دوستانه مان حضور نداشته باشد

دارند. من هنوز مطمئنم که بهزاد خصوصیات بهتر بیشتری  و بد خوبخصوصیات 

شود. شاید وقتی که خودش هم به بآرام  کمی بدهیم تا دارد و باید به او زمان
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خوشبختی برسد من و ماهور را بهتر درک کند. فعال که تنها امیدم آمدن فردا و 

موش کنم یم را فرادیدار کیارش است. به گمانم با دیدن کیارش من هم ترس ها

. باید هر شرایطی پشتیبانم می ماندمطمئن بشوم که کیارش توی و مثل ماهور 

 تا فردا صبر کنم، چاره ای به جز صبر کردن برایم باقی نمانده است. 
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 فصل بیست و یکم

خان  جاوید که گفتدرست می عمو جاویدم را می شناخت و  ،بهتر از منماهور 

او  دلش نمی خواهداز کیارش خوشش نمیآید و  که، فقط ادعا می کند سبحانی

 !یش خالف این ادعا را نشان می دادچون رفتارها پذیرد.ب شرا به عنوان داماد

 او به کمک ،را که سالها شب عید برای نظافت خانه یاز صبح خانم و آقای مسن 

مثل شب عید نظافت خانه را تا  به زحمت انداخته بودو زن عمو می آمدند را 

گردگیری  و سه باره و همه جا را دوباره می افتادخودش هم دنبال آنها راه  .کنند

خاطر کیارش را آزرده کنند، آرامش را  ،می کرد. ترس از اینکه خاک های خیالی

 از عمو گرفته بود. 

 تا اد شوینده و سفیدکننده سابید،و به قدری همه جا را با مو مه جا برق می زده

 باالخره خانه بوی استخر گرفت. اینکه

ن نیروهای کمکی وچ شده بود های کیارش دچار وسواسد هم جاویعمو به گمانم  

خانمی که برای مان کار می کرد با خنده می گفت: معلوم  ه بود.اش را از پا انداخت

خاطر شاه داماد خیلی برای آقای دکتر عزیز است، چون او هیچوقت که است 
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دن خانه سخت گیری نمی کرد. خوشبخت باشی پرستش شاینقدر برای تمیز 

من و  "رخ خانم هم زنده بودند و چنین روزی را می دیدند. خانم. ای کاش ماه

 ،عمو با این حرف او دلمان گرفت. واقعا جای زن عمو خالی بود تا روز خواستگاری

 . همیشه می دانستم کهرایم آرزوی خوشبختی کندمادرانه مرا در آغوش بکشد و ب

نگ زن عمو ماهرخ بی نهایت دلت ام، روز خواستگاری اگر بخواهم ازدواج کنم حتما

عمو در حقم محبت  هرقدر هم کهمی کنم.  اسحسامی شوم و جای خالی او را 

با اینکه دیگر بچه  بت های زن عمو رنگ و بویی دیگر داشتند.می کرد بازهم مح

را توی وجودم مادر نمی توانستم نیاز به داشتن اما هنوز هم  ،و یا نوجوان نبودم

بیشتر توی وجودم رشد  ،ادر با بزرگتر شدن منم کمبودمثل اینکه سرکوب کنم. 

 ..باز جای شکرش باقی بود که عمو جاویدم را داشتم.می کرد. 

جای خالی مادر و پدرش را  ،خیلی بیشتر از من حتما امروز مکیارش بیچاره ه 

که  مستحداقل می دانو  بود از او بهتر شرایطم خیلیکرد. من خواهد احساس 

است. اما گرم زندگی خودشان  بهآنطرف دنیا سرشان  ،و سرحال مادر و پدرم زنده

خاک  تکهبه چند  همیشه و هرلحظهامیدی نداشت و مجبور بود کیارش هیچ 
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پیش برود که او کمبود  طوریتوی قبرستان پناه ببرد. امیدوارم امروز همه چیز 

 مادر و پدرش را احساس نکند.

عمو کنارم آمد و گفت: نمی خواهی به پدر و مادرت  کهبودم  رافکاتوی همین  

با تعجب نگاهش کردم و گفتم:  "زنگ بزنی و برای امروز از آنها اجازه بگیری؟ 

او هم تعجب کرد و گفت:  "مرا پیدا کرده ای جاوید خان؟ ذهن قدرت خواندن 

اشته دقیق نگاهش کردم. او هم پا به سن گذ "؟ مچرا؟ به چه فکر می کردی باباجان

و بیشتر نداشت. پارسال ابروها بود. تا پارسال اینقدر موی سفید روی سرش 

اما امسال بیشتر پابه سن گذاشته بود. امیدوارم من  ،موهایش هنوز مشکی بودند

. بی خیال شانه هایم را باال یمو گفتاری هایم نقشی در پیر شدن او نداشته باش

مثل  ،: مگر توی موقعیت های دیگرو گفتم ، از جواب دادن طفره رفتمانداختم

خوشحال می ، دیپلم گرفتن و قبول شدن توی کنکور که با آنها تماس می گرفتم

عمو هنوز  "ال بخواهم با خبر ازدواجم شادی ام را با آنها قسمت کنم؟ اشدند که ح

بی احساس آدم های مشغول گردگیری اطراف تختم بود و زیرلب گفت: آنها 

 د مثل آنها باشی. من تو را اینطوری بزرگ نکرده ام. هستند، تو که نبای
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ری دوستم دتوجه کردم، او به قه نگرانی هایش برای تمیز بودن همه جا بیشتر ب "

انتخابم غلط است، بازهم حمایتم می کرد و  بودمطمئن  وقتیداشت که حتی 

خوشی خاصی از داشتن او زیر همه جا را برای آمدن کیارش برق می انداخت. 

با عالقه  تنها ناجی و پشتیبانم بود. من او را عبادت می کردم، اوپوستم تزریق شد. 

گفتم: به چه زبانی بگویم که من به جز تو و زن عمو، کارهایش را نگاه می کردم و 

عوض کردن نام پدر و مادر و پدر دیگری ندارم؟ حیف که نمی توانم اقدامی برای 

عمو رفت و  "وگرنه حتما اسم تو را به جای پدرم می نوشتم.  انجام بدهم، ممادر

گفت:  و کردی بلند شدن کمکم براتا روی تختم پهن کند. ملحفه های تمیز آورد 

پس بی خودی برای چیزی که نمی توانی آنرا تغییر بدهی تالش نکن. من پدر تو 

مادرت در  پدر ونیستم، خودم این را پذیرفته ام. من فقط قیم تو هستم. باید با 

  مورد ازدواجت صحبت کنی و از آنها اجازه بگیری.

 ،به او تکیه دادم و عمو اجازه نداد خانمی که برای تمیزکاری کمکش می کرد "

به او گفت که دوست دارد خودش کارهای مرا  .دست به تخت خواب من بزند

بوسیدم و  آرام شانه اش را ،انجام بدهد. مرا روی صندلی کنار تخت می نشاند
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 جایگاه خدایی دارند. اما ،گفتم: قیم ها برای بچه های بی سرپناه و سر راه مانده

توی این زندگی همه ی چیزی هستی که من  بلکه تو قیم من نیستی، فقط تو

به  ربطی مشکل من نیست و این ،دارم. اگر تو هنوز مرا بچه ی خودت نمی دانی

ندارد. چون من به غیر از تو پدر دیگری ندارم. مادرم هم که سالهاست توی  من

 قبرستان آرمیده است. 

. سریع ه بودندند. چشمانش پر از غم شدچرخا عمو سرش را کمی به طرفم "

خودش را با ملحفه و تخت سرگرم کرد و زیرلب گفت: تو که می دانی من چقدر 

. ما م پشیمان نکنه امرا از حرفی که زد وبا کلمات بازی نکن پس  ،دوستت دارم

. آنها باید بدانند که تو می خواهی مبه مادر و پدرت زنگ بزنی امروز یم کهمجبور

 ازدواج کنی.

ب می کرد و مراقب بود جایی ته های روی تختم را هم با حوصله مرحتی ملحف " 

گری داشته باشم. پدر دی ،دلم نمی خواست امروز به جز اوباقی نماند.  به هم ریخته

مزخرفی که  ی با برگه ، دلم نمی خواستدلم نمی خواست او فقط قیم من باشد

را تا وقتی که ازدواج کنم و صغیر نباشم قیم من قرار  عموپدرم امضا کرده بود و 



فالوده زغال اخته  فصل بیست و یکم                                                                                                                 

1774 
 
   

دلم می خواست هرکاری کنم تا او نظرش . نیستپدرم  ،عمو که مکن باور ،داده بود

و با قاطعیت بگوید که تنها پدری است که من دارم. اما می دانستم  کندعوض را 

بیشتر از قسمت احساسی آن  ،ورد خاص، بخش منطقی مغز عمومدر این یک 

بچه ی واقعی او میشدم. احساس ای کاش راهی بود تا من  تصمیم گیرنده است.

ل به بچه به یک فرشته ی مهربان احتیاج دارم تا مرا تبدی پینوکیوکردم مثل می

 ی واقعی عمو کند.

گفتم: می توانم خواهش کنم موهایم را توی سینک غمگین شده بودم و  

سعی می کرد خودش را ناراضی نشان  با لبخندی فروخورده "ظرفشویی بشویی؟ 

متنفرم و بی نهایت دانی من از این کار  بدهد به طرفم برگشت و گفت: تو که می

پس چرا می  ،تا دو هفته ی دیگر از توی غذاها سر در می آورند موهای فرفری ات

 ؟ کنیشکنجه ام  خواهی

سرم را توی  وقتیچون با التماس نگاهش کردم و گفتم: خواهش می کنم...  "

و نمی گذاری کف  را ماساژ می دهی موهایمی با حوصله خیل می شویی، سینک

بالشتی های تختم را در دست سری با تاسف تکان داد و رو "توی چشمانم برود. 
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گرفت و گفت: سی و یک سالت شده است بچه جان. مثال از امروز می خواهی 

بعد هنوز از اینکه کف توی چشمانت برود  ،مسئولیت یک نفر دیگر را هم بپذیری

با اخم و زیرلب گفتم: این ها که ربطی به هم ندارند. من فقط می  " ؟می ترسی

باالخره خندید و گفت: بسیار خُب  "ک بشویم. همین. خواهم موهایم را توی سین

االن با هم می رویم و سرت را توی سینک می شویم. بگذار این اطراف را خوب 

 . کنم شاهزاده خانممی ، بعد با خیال راحت اوامرت را اجرا تمیز کنم

دلم برایش ضعف رفت و گفتم: دیدی که چقدر مهربانی جاوید خان. تو مرا از  "

اینقدر  کنم می خواستم ثابتفقط ای نداشته ات هم بیشتر دوست داری. بچه ه

حالت را به هم کارهای منفوری که به خاطرم مرا دوست داری که حتی حاضری 

هم انجام بدهی. پس دیگر نگو که فقط قیم من هستی و پدرم نیستی. را  می زنند

 چون دفعه ی بعد از این حرفت ناراحت می شوم.

 درخواست. یعنی الزم بود که منظورت را با پرستشخندید و گفت: تو دیوانه ای  " 

می کنی خودم نمی دانم  واقعا خیالانی؟ بفهمشستن موهایت توی سینک به من 

به قول خودت تو دوستت دارم و به خاطرت دست به هر کاری می زنم؟ چقدر که 
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رش را بدون بحث و کیا بهترین رفیق من هستی پرستش خانوم. همین که امروز

 برایم قابل احترام هستند. خیلی حرف ها و نظراتت جدل پذیرفته ام، یعنی اینکه

اما عشق و عالقه ی من به تو باعث نمی شود که فراموش کنم مادر و پدرت هم 

اخم کردم و با نارضایتی کامل گفتم:  ". اطالع داشته باشندباید در مورد ازدواجت 

ما وقتی اینجا ساعت دو بعداز ظهر است یعنی اینکه توی ا قبول. زنگ می زنم.

 چهارصبح است و آنها خواب هستند. پس بعدا با آنها تماس می گیرم. ،آمریکا

عمو سریع تلفنش را از جیبش بیرون آورد و گفت: نخیر مادرت حالش خوب  " 

تم: پس با تمام تالشم برای بی تفاوتی گف "نیست و شبها تا صبح بیدار می ماند. 

عمو نفس عمیقی کشید و  " بیماری مادرم جدی است؟ بابام راست می گفت؟

گفت: دوست ندارم روز خواستگاریت با این خبر های بد ناراحتت کنم. اما چون 

پرسیدی می گویم که مادرت چند وقت قبل جواب آزمایشاتش را برایم فرستاد تا 

با چند متخصص در مورد بیماری او مشورت کنم. متاسفانه اصال  توی ایران من

با اینکه همیشه  ". داردمعده  پیشرفته ی حالش خوب نیست پرستش. سرطان

اما بازهم حس کردم قلبم از شنیدن  ،برایم اهمیتی ندارند مادر و پدرممی گفتم 
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ال نگه این خبر فشرده شد. زیرلب گفتم: پس آمریکا هم نتوانست او را خوشح

چرا سد دیگر غمی برایش نمی ماند. دارد. همیشه خیال می کرد اگر به آمریکا بر

نمی دهد که از رسیدن به آرزوهایمان لذت  دنیا اینقدر بی معرفت است و اجازه

 ؟ببریم

به  انشهر دو نفر مادرم دیدم و گفت: زندگی نگران حالبرای اولین بار عمو را  " 

است و... پدرت  هو رفت او را با بچه ها تنها گذاشته ،مادرت هم ریخته است. همسر

زن و بچه هایش را به امان  ،این شرایط تنها نماند یتومادرت هم به خاطر اینکه 

چیز  یچ. خالصه اینکه ه، پیش او می ماندخدا رها کرده و برای مراقبت از مادرت

 پرستش.  آنطور که تو فکر می کنی برای آنها خوب و خوشآیند پیش نمی رود

همسر پولدارش را رها  ،مزندگی پر از شگفتی های تازه بود. پدرم به خاطر مادر "

کرده بود؟... نمی دانستم از شدت تعجب چه کار کنم و چه بگویم. مثل اینکه با 

خودم صحبت می کردم و گفتم: پس بابام خیلی هم بی احساس و پول پرست 

به مال و ثروت را فراموش کند  عالقه اشاو  روزی از راه رسید کهباالخره نیست. 

توی عمو  "قدمی بردارد. همسر سابقش که ادعا می کرد دوستش ندارد، و برای 
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د که پدرت همسر ومن هم مثل تو باورم نمی شو گفت:  افکار خودش غرق بود

به یک ش را حتی برای یک روز تنها بگذارد و برای مراقبت از مادرت و جوان پولدار

 ... زندگی بازی های عجیبی دارد باباجانم.برودشهر دیگر 

با ، واقعا دلم می خواست گرفتمخودم را  بعد هر دو سکوت کردیم. اما تصمیم " 

مادرم تماس بگیرم. از عمو خواستم آتل آهنی را باز کند و دوربین تلفن همراه را 

تماس طوری نگه دارد که گچ و آتل دستانم مشخص نشود. عمو با شماره ی مادرم 

گرفت. زیاد طول نکشید که او جواب داد. مثل اینکه توی حیاط خانه اش نشسته 

 که روی بالکن خانه روشن بود و اطرافش تاریک بود و فقط نور مالیم چراغیبود. 

روی  نشان می داد. تکیدهفوق العاده رنگ پریده و او را می تابید، از پشت سرش 

. امیدوارم که موهایش کم شده بودند..، به گمانم دستمال سر بسته بودسرش 

حالش خیلی بد نباشد. به زور توانستم خویشتن دار باشم و دلم برایش نسوزد. 

مثل سابق سرش شلوغ است  ،سعی کردم به خودم بقبوالنم که حال او خوب است

و حوصله ی زیاد صحبت کردن با تلفن را ندارد. به زور لبخندی کم جان و بی 

حالت چطور است پرستش؟ چه شده که به یاد مادر گناهکار و زد و گفت:  یرمق
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غیر قابل بخشش ات افتاده ای؟ راستی پدرت هم اینجاست. قرار گذاشته ایم با 

 نیم.تماشا کهم طلوع خورشید را 

کرد و از صفحه ی گوشی مادرم به من چشم دوخت و با کج  سرش را پدرم " 

؟ می دانم که از صحبت کردن است چطورلبخند گفت: پرستش بداخالق حالش 

 با من خوشت نمیآید. اما ممنونم که به مادرت زنگ زدی. 

سعی کردم با آنها مهربان نباشم، اما طاقت نیاوردم و آرام گفتم: چه کسی گفته  "

آقای سبحانی؟ خوشحالم که یکبار  با تو خوشم نمیآید نردصحبت کاز که من 

 بهترین تصویر دنیاست.  ،تصویردیگر شما را در کنار هم می بینم. این 

برای جز اولین بارها بودند.  ،که همه برای منشده بود پر از حالت هایی مادرم  "

د، برای اولین با محبت نگاهم می کرد، برای اولین به من کرمی بغض  ربا اولین

خیره می شد و آهسته به چشمانش دست می کشید. از مادر سر سخت و بی 

با صدایی لرزان گفت: تو هنوز نمی خواهی رهایی بعید بود. عاطفه ی من چنین کا

فقط از  "باید اجازه بدهی که ما گذشته را برایت جبران کنیم. پیش ما بیایی؟ 

 ، عامل مهربانیشود. دلم نمی خواست بیماریبخدا می خواستم که او زودتر خوب 
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خیالم راحتتر بود. سرم را پایین  ،او باشد. وقتی که سالم بود و مرا دوست نداشت

انداختم و گفتم: من نمی خواهم شما چیزی را برایم جبران کنید. از حق نگذریم 

باید از شما ممنون باشم که مرا به عمو جاویدم سپردید. من کنار او و زن عمو 

خیلی خوشبخت بزرگ شدم. پس عذاب وجدان نداشته باشید و برای من کاری 

بعد ضمن... امروز قرار است برایم خواستگار بیاید و فکر نمی کنم انجام ندهید. در 

مادرم ذوق زده خندید و با  "تا آمریکا بیایم.  ،ازدواج بتوانم برای دیدن شمااز 

تعجب گفت: ازدواج می کنی؟ واقعا تو اینقدر بزرگ شده ای که برایت خواستگار 

 بیاید؟ 

 رد کرده است خانوم. باید تا حاال ابابام خندید و گفت: این دختر سی سالگی ر "

دیر هم شده است. خُب پرستش بگو این خواستگارت را کجا دیده  ،شوهر می کرد

 ...آشنا شده ای؟ آدم خوبی است؟ عمو جاویدت او را تایید می کند؟کجا با او ای و 

ر من چسباند و با تردید به عمو نگاه کردم. او لبخند مهربانی زد. سرش را به س " 

ییس شرکتی است که توی رگفت: خواستگار پرستش،  عد از سالم و احوالپرسیب

آن کار می کند. پسر فوق العاده خوب و مهربانی است. من او را می شناسم، 
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خیلی از تعاریف  ". عاشق هم هستندخودشان هم خیلی همدیگر را دوست دارند و 

رد نگرانی هایش نگفت. عمو خوشم آمد و از او ممنون شدم که چیزی به آنها در مو

و گفت: ای خدا... پرستش  سعی کرد شاد باشد اما مثل اینکه رمقی نداشتمادرم 

نمی خواهی ما را برای عروسیت دعوت کنی خیلی خوب است.  ،ما خواستگار دارد

 پرستش جان؟

به پایم  مادرانه محبت، او همین امروز می خواست به اندازه ی سی و یک سال " 

آنها هیچ وقت  «... اپرستش م» به من می گفت بریزد. خیلی برایم عجیب بود که 

ناخودآگاه  بودم. « پرستش جاوید اینها» . من همیشه نمی پذیرفتندمسئولیت مرا 

قرار نیست خیلی مراسم شلوغی داشته باشیم. فقط می  ...و بدون فکر گفتم: نه

دوستانمان یک عقد ساده بگیریم و خیلی  خواهیم در کنار آشنایان درجه یک و

بعد از عمو خجالت کشیدم و گفتم: البته با اجازه  "زود زندگی مان را شروع کنیم. 

صدای مادرم افکارم را به هم ریخت و گفت: من و پدرت اقوام "ی عمو جاویدم...  

؟ نمی خواهی ما را به داماد آینده مان معرفی به حساب نمیآییمدرجه یک تو 

بابام به جای من خیلی آهسته گفت: وقتی می گوید البته با اجازه ی عمو  "نی؟ ک
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عمو جاوید سریع و دستپاچه  "دعوت کند. ما را یعنی که نمی خواهد  ،جاویدم

 گفت: نه منظور پرستش این نبود... 

نمی خواستم حتی حاال هم این دو نفر را ببخشم. یعنی دلیلی برای بخشش  "

چطور فکر می کردند اقوام درجه یک من هستند در حالیکه تا به . نداشتمآنها 

عمو را قطع کردم و گفتم:  حال دست پر محبتی بر سر من نکشیده بودند؟ صحبت

فقط  منمتاسفانه منظورم همان بود که بابا گفت. قبول کنید که شادی ازدواج 

زن  یف کهند. حعهده داشت زحمت بزرگ کردن مرا بری است که سالها برای کسان

اجازه هایی که باید برای ازدواج تمام من می خواهم نیست...  بین ما ماهرخ عمو

گیرم. ایرادی که ندارد؟ حاال هم به اصرار او بعمو جاویدم را فقط از  داشته باشم

عمو فقط نگاهم می کرد و چیزی نمی گفت. شادی  "با شما تماس گرفته ام. 

فت: نباید اینطوری با ما صحبت کنی پرستش... مادرم از بین رفت و پدرم با اخم گ

اما مادرم قبل از اینکه من صحبت کنم گفت: او  از خودم دفاع کنمخواستم  "

پس نباید  ،ما او را وقتی که محتاج مان بود رها کرده ایم ..می گوید جهان. درست

برای خودش می تواند  وم شده واینقدر بزرگ و خان حاال کهانتظار داشته باشیم 
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با این حرف مادرم دلم برای اولین بار  "آینده اش تصمیم بگیرد یادی از ما بکند. 

خواهی کردم. مادرم  را پایین انداختم و زیر لب عذر در مورد آنها به رحم آمد. سرم

می دانم با صدایی که کمی می لرزید گفت: امیدوارم خوشبخت باشی پرستش. 

. من و پدرت ده ایم که قابل بخشش نیستندکه من و پدرت کارهایی در حق تو کر

توی دنیایی غرق بودیم که به جز خودمان آدم دیگری را نمی دیدیم. اما تازه می 

مراقب احتیاج داشتی. ما تو  عالقه و م که تو هم مثل بقیه ی بچه هایمان بهیفهم

بودیم. خیال می کردیم  عجیببزرگ و را نمی دیدیم چون خودمان پر از آرزوهای 

از عادت  پدرتمن و امشب  ا مانده ایم.دج ،ت و ما از آنسخوشبختی این سر دنیا

که تو همان  یادمان افتادتازه مثل اینکه  و های بچگی تو صحبت می کردیم

 بودنت قدرهرگز  ،یمه بودبدست آورد بدون دردسرآنرا خوشبختی بودی که چون 

، اجازه ندادند بی فکری ما . من همیشه از ماهرخ و جاوید ممنونم کهرا ندانستیم

تو را نابود کند. تو هم مادر و پدر بی فکر و کم عقلت را ببخش.  بیشتر از این

قلبت بچه هایت  وسعت با تمام دنیا بشوی و مادر خودت بهترینامیدوارم روزی 

مطمئنم ماهرخ خدابیامرز  منرا دوست داشته باشی و بین آنها تفاوت قائل نباشی. 



فالوده زغال اخته  فصل بیست و یکم                                                                                                                 

1784 
 
   

ها را به اولین بارمادر  "موفق را به تو آموخته است عزیز مادر.  زنتمام رموز یک 

قت هیچو مزاحم او بودم. و ترکخواهر کوچ ت رسانده بود... من همیشهبی نهای

 « عزیزمادر» اما حاال با چنان محبتی به من  د.عالقه اش را معطوف من نمی کر

می گفت که ناخودآگاه اشک توی چشمانم نشست. مادرم ادامه داد و گفت: هروقت 

اجازه بده تا خبر های خوب  ،توانستی ما را ببخشی و دوستمان داشته باشی

 ،زندگیت را بشنویم. هروقت که حس کردی به پشتیبانی من و پدرت احتیاج داری

را سر چشمانمان  قرمز پهن کنیم و قدمتحتما خبرمان کن تا برایت فرش 

همیشه یک فامیل  ...سرم را پایین انداختم و گفتم: تو و بابا برای من "یم. بگذار

را مادر و پدرم  از من انتظار نداشته باشید که شما لطفا .قابل احترام می مانید

من نگذارید. باور کنید  عصبانیتمو  حرف های مرا به پای بی منطقی نم. اینبدا

فقط به این فکر می ید بیست و سه سالی که تنهایم گذاشتن تمام ثانیه های ای

به این نتیجه رسیدم که  از سی سالگی به بعد اماکردم که گناهم چه بوده است. 

 ونی بین من و شما باقی بماند.رابطه ی خنمی خواهم دیگر من گناهی نداشتم و... 

یعنی اگر هم باقی مانده باشد من نمی خواهم آنرا به یاد بیاورم. فقط ممنونم که 
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مرا به عمو جاویدم سپردید. تنها لطفی که شما دو نفر به من کردید همین بود 

پدرم هم برای اولین بار  ". ..ممنونمبی نهایت که مرا به عمو و زن عمو سپردید. 

ن بگو پرستش. مفقط به خودم داشتی احتیاج که با محبت گفت: به هر کمکی 

 دریغ نمی کنم.

فراموش ، اراده ام برای شاننمی خواستم بیشتر از این با حرف های پر محبت  " 

عمو تشکر سرد و یخ زده ای کردم و تماس را قطع کردم. آنها سست شود. کردن 

رم کنارم نشسته بود. مثل اینکه هردو از این تغییرات مادر و پد در سکوت کامل

هم طالق  بابام شگفت زده شده بودیم. توی افکار خودم بودم و گفتم: به نظرت

 می گیرد و دوباره با مادرم ازدواج می کند؟ 

ساعت عمو دستی به صورتش کشید و گفت: نمی دانم... اما از پدرت بعید بود که  "

چهارصبح در کنار مادرت به انتظار طلوع خورشید بنشیند. فکر کنم بیماری مادرت 

برای  فقطعمو درست می گفت. پدرم  "خیلی روی پدرت تاثیر گذاشته است. 

. تا چهار صبح بیدار می ماندیا خوش گذرانی با دوستانش  فوتبال تماشای فیلم و

اصال به  رومانتیکی بود و از حدتماشای طلوع آفتاب در کنار مادرم کار بیش 
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. هرقدر فکر می کردم بازهم به نتیجه ی آمدپدر خوش گذران من نمی شخصیت

درستی نمی رسیدم، آنها خیلی عجیب شده بودند. عمو مثل اینکه با خودش 

صحبت می کرد و زیرلب گفت: تو کی با کیارش در مورد اینکه عروسی نگیرید و 

ت کرده ای؟ شما که دوماه اصال همدیگر فقط یک عقد ساده داشته باشید صحب

را به غیر از یکی دوبار توی بیمارستان ندیده اید... دیروز ماهور را فرستادی تا مرا 

کشیدید؟  ش تلفنی تمام نقشه هایتان رارتوی حیاط سرگرم کند و خودت با کیا

خنده ام گرفت و گفتم: باور کن من  ،موضوع بحث را عوض کرد از اینکه خیلی "

فقط نمی من هیچ برنامه ریزی برای عقد و عروسی نکرده ایم.  ،کیارش بیچاره و

 کهخواستم مادر و پدرم را به عروسی دعوت کنم. برای همین اینطوری گفتم 

 و موشکافانه مرا می نگریستمو دست به سینه نشست، ع "خیلی ناراحت نشوند. 

گفت: یعنی دیروز این همه وقت مرا توی حیاط نگه داشتی آخرش هم نتوانستی 

از اینکه باالخره عمو متوجه  "قول یک عروسی شیک و مجلل را از کیارش بگیری؟ 

برای  اگر بابا تراب ی توطئه ی دیروز شده بود بیشتر خنده ام گرفت و گفتم:

اور نداشتم که کیارش واقعا می هنوز بمن  ،تماس نگرفته بود گرفتن اجازه از شما
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. من دیروز با کیارش تماس گرفتم تا به خاطر بیاید خواستگاریخواهد برای 

گله و شکایت کنم که در آخر او گفت برای خواستگاری ام  ،او به دیدارمنیامدن 

عمو لبخند دندان نمایی زد و گفت: باید حدس می زدم که ماهور  "می آید. 

را توی حیاط نگه داشت تا برایم در مورد انواع درخت شیطان چرا نیم ساعت م

می توانید شیطان را هم با هم  تو و ماهورتوت و پرندگان مهاجر صحبت کند. 

درس بدهید. بهتر است از همین حاال بگویم که فکر عروسی نگرفتن را از سرت 

 کن. اگر هم نقشه ای با کیارش کشیده ای، به او هم بگو که باید حتما بیرون

برایت عروسی بگیرد. در غیر اینصورت من بچه ام را پس می گیرم و آرزوی داشتن 

یعنی  :سریع گفتم "یا نه؟  منظورم شدی ی تو به دل او می ماند. درست متوجه

 اینقدر دوست داری که مرا توی لباس عروس ببینی؟ 

و توی ا محبت نگاهم کرد، از جایش بلند شد و گفت: تنها آرزوی من دیدن تباو  "

است. پس بی خود برای خودتان نقشه نکشید که مرا دست به سر  یلباس عروس

او دنیایم بود و گفتم: ما که فعال هیچ نقشه ای به جز  "کنید و عروسی نگیرید. 

اگر تو دلت می خواهد که مرا در جاوید خان باهوش در کنار هم بودن نداریم. اما 
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او بازهم با گردگیری و مرتب  "پس حتما عروسی می گیریم.  ، لباس عروس ببینی

من هم خودم را با نگاه کردن به تالش سازی های فوق وسواس گونه سر گرم شد. 

بی دریغ آنها برای پاکیزگی بی نهایت خانه سرگرم کردم تا اینکه ساعت سه و نیم 

 شد و نیروهای کمکی رفتند. 

آستر آبی پررنگ داشت از کمد لباس ها  عمو برایم یک پیراهن حریر سفید که

بیرون کشید. این لباس را خیلی وقت بود که داشتم. اما تا به حال اعتماد به نفس 

بپوشم،  آنراپذیرفتم را نداشتم. امروز هم فقط به این خاطر آنپوشیدن رنگ روشن 

 .تل دستانم، اذیتم نمی کردآآستین هایی گشاد داشت و حتی با وجود گچ و  چون

کت و شلوار کرم یک دست خودش هم عمو موهایم را شانه زد و پشت سرم بافت. 

 شبیه به جذابترین مرد میانسال دنیا شده بود. با آن که ،رنگ برتن کرد

همه چیز برای آمدن کیارش آماده بود و او هم درست راس ساعت چهار زنگ در  

به  آقای سرمد درید هنوز فراموش نکرده بودم که تاکخانه را به صدا در آورد. 

از پنجره  جزء جدانشدنی از وجود او بود. ،موقع و سر ساعت رسیدن به قرارهایش

وارد شدند.  با جعبه ی بزرگ شیرینی دا مریم خانوم و بعد هم باباترابتدیدم که اب
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عمو کنار من ایستاده بود و از پنجره ورود آنها را نگاه می کرد. باباتراب کاله 

سبزرنگش را سر نکرده بود. با کت و شلواری آبی کاربنی هیچ شباهتی به باباترابی 

که چند بار توی امامزاده دیده بودم نداشت. اگر او را نمی شناختم خیال می کردم 

توی شرکت می مدلینگ کت و شلوار کار  کیارش یکی از پیرمردهایی که برای

را به خانه ی ما آورده است. مریم خانوم هم با مانتوی مشکی گیپور کاری دیدم، 

شده و روسری آبی رنگ ابریشمی خیلی تغییر کرده بود. کیارش برای خودش 

 اقوامی خوش پوش و زیبا ساخته بود. 

وارد شد. ابتدا پشت سبد  خود او آخر از همه و با چند دقیقه تاخیر بعد از همه

صاف ایستاد و پنهان شده بود. اما بعد که  داشتگل بزرگی که توی دستانش 

کامل وارد شد قد بلند و شانه های کشیده اش با غرور از پشت سبد گل نمایان 

از  "شدند. عمو آرام گفت: بهتر است به استقبال این شهزاده ی هفت دریا بروم. 

. هنوز نگاهم به پنجره دوخته شده بود. یعنی کیارش این تشبیه عمو خوشم آمد

؟ کامال مریم خانوم را با خودش آورده است که هم کمبود مادرش را احساس کرده

عمو روی حس و حال کیارش را درک می کردم. من و او هردو خیلی تنها بودیم. 
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رایی به داخل دعوت کرد. امروز مبلهای پذی را رفت و آنها شانایوان به استقبال

طوری چیده شده بودند که روبه تخت من باشند. مریم خانوم و باباتراب به محض 

مریم خانوم گفت:  احوالپرسی،مدند و بعد از سالم و آورود با تعجب به سمت من 

کیارش برایم تعریف کرد که برایت اتفاق ناگواری افتاده است اما خیال نمی کردم 

های به قول خودش پیچ و مهره ای که  دندان "اینقدر دچار مشکل شده باشی. 

آن خانم او  را خیلی جوان کرده بود.مشخص بود برایش تازگی دارند چهره اش 

معتاد سر چهارراه نبود. مثل اینکه خواهر بزرگتر کیارش بود. خیلی خوب و سرحال 

دیده می شد. باباتراب هم با تعجب روی اولین مبل کنار تختم نشست و گفت: 

کیارش اینقدر بابت که ت؟ من هم فکر نمی کردم شدت حادثه ای حالت خوب اس

 به این وخامت باشد. ،حت استعذاب وجدان دارد و ناران آ

است. این باندها و آتلها و گچ ها، زدم و گفتم: حالم خوب  به آنها لبخند گرمی " 

کیارش و عمو  "را شلوغ کرده اند. در غیر اینصورت من حالم عالی است. اوضاع 

درکنار هم و مقابلم ایستادند. کیارش گل ها را به دست عمو جاوید داد و عمو 

باعث می شود که به وخامت  جوان و تندرست است و این ،گفت: پرستش من
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اوضاعش زیاد فکر نکند. امیدوارم همین نیروی جوانی به زودی او را مثل سابق 

 سرحال کند و از شر اینهمه گچ و آتل راحت شود.

م فقط به کیارش بود که بدون آنکه به دیگران نگاه کند آمد و کنار تختم نگاه " 

روی زمین نشست. برای چند دقیقه فقط می خواستم به او بگویم که روی زمین 

ننشین اتوی کت و شلوارت خراب می شود. اما جذبه ی نگاه خیره و ناراحت او 

یف دقیقی از خوش تیپی اگر تمام مردان اطرافم تعرحتی دهانم را قفل کرده بود. 

بازهم کیارش اسطوره ی همه ی آنها می شد. کت و شلوار دودی رنگ که  ،بودند

جنس پارچه ی آن چیزی مابین مخمل و لنین بود برتن داشت. جلیقه ای به رنگ 

پوشیده بود و سپیدی پیراهنش باعث شده بود که دهانم از  سدری چهارخانهسبز 

به قدری چشمانم به زیبایی رنگ هایی که او این همه زیبایی رنگ ها باز بماند. 

به  یآدمتوان زندگی کردن در کنار می پوشید عادت کرده بود که دیگر حوصله و 

فکر می پوشیدند به لباسهای معمولی که همه قبال اصال را نداشتم.  غیر از کیارش

ه بود. ش توقع مرا از آدمها باال بردراکیخوش پوشی و رنگ شناسی اما نمی کردم 

باورم نمی از اینکه می خواست مرا انتخاب کند بیشتر تعجب کردم، اصال بازهم 
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امروز به خواستگاری من آمده باشد. این به قول عمو شهزاده ی هفت دریا شد 

 !ه ی او باشد به جز... ژاسمینکردم که برازند هیچ دختری را اطرافم پیدا نمی

من چطور صدایش را به سختی شنیدم که گفت: مدهوش و شیدای او شده بودم و 

می توانم این حال تو را ببینم و هنوز زنده باشم؟ خیلی با خودم جنگیده ام تا 

این آتل  تمام ترس هایم برگشته اند. ...توانستم به اینجا بیایم. اما حاال با دیدن تو

آهنی و بزرگ الیق من بود نه تو... دستانت چطورند؟ از نیما شنیده ام که از فردا 

ت را تکان یت می آید. اصال می توانی انگشتانیا پس فردا برای شروع درمان ها

 بدهی؟ پایت چطور است؟ هنوز درد داری؟ چه کار کنم که زودتر خوب شوی؟ 

غم را روی چهره ی همه نشانده شیدایی ام را کم رنگ کرد و حال پریشان او،  "

من هم از خودم ناامید  ...بود. نگاهش را از من برنمی داشت و با این نگاه غمگین او

 زنده بمانم و این حال تو را ببینم؟ چطور می شدم. چشمانش را بست و گفت:

دیدارم به دم که می دا حقسعی کردم بخندم اما او واقعا ناراحت بود. حاال  " 

تو  ...باباتراب سکوت را شکست و گفت: کیارش   ..حال خوبی نداشت. نیاید، چون

او خیال می کند  پریشان تو، که بیشتر این دختر را می ترسانی. با این حال و روز
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حتما اتفاق غیر قابل جبرانی برایش افتاده است. دیروز که با دوستت صحبت می 

پس تو چرا اینقدر  ،خوب می شودپرستش  ی خوب حالبه زوداو گفت که  ،کردی

ترسیده ای؟ تو باید قوی باشی و به او روحیه بدهی. نه اینکه با این کارهایت او را 

 بترسانی. 

می و  دست راستم را برانداز می کردکم نشد.  یاما از نگرانی کیارش چیز "

به زحمت خنده اش را از بین باندهای آتل اوضاع انگشتانم را ببیند. عمو خواست 

واقعا  پرستش افتاده بود، یاول که این اتفاق برا فرو خورد و گفت: من چند وقت

اما بعد از اینکه حال او را دیدم به جای  .می دانستم همه چیز مقصر کیارش را

اینکه نگران پرستش باشم، بیشتر نگران کیارش شدم. کیارش جان باور کن با این 

ش باید همین حاال بلند شود و برای تو آب قند درست حالی که تو داری پرست

اصال از اخم ها و بد اخالقی های کیارش خبری نبود. او هیچ صدایی را  "کند. 

اطرافش نمی شنید. فقط با نگرانی دست مرا باال و پایین می کرد. کم کم از اینهمه 

جان  توجه او جلوی چشم بقیه خجالت کشیدم و با رودربایستی گفتم: کیارش

خواهش می کنم... من حالم خوب است. باور کن چند روز قبل که دکتر روزبه 
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آتل دستم را باز کرد، می توانستم انگشتانم را کمی حرکت بدهم. اما دکتر می 

خواست که کمی بیشتر دستم توی آتل بماند تا پالتین ها کامل جوش بخورند. 

آتل آهنی بلند شد،  بود.ن بخواصال صدایم را نمی شنید، حالش  "گران نباش. ن

من این آتل  گفت: نیما خیلی بیخیال است.و گردن تا کمرم را بازرسی می کرد 

را توی بیمارستان دیده بودم اما نیما به من گفت که اوضاع ستون فقراتت خوب 

است؟ تا  وارد شدهزیادی به گردن و کمرت آسیب  شده است. دروغ می گفت؟

 ؟ من چه کار کرده ام؟ ببندی کی باید این آتل سنگین را

رنگش پریده بود. با ترس به او گفتم: کیارش این یک اتفاق بود. من و تو بد  "

نفس  "جایی را برای صحبت انتخاب کرده بودیم. تو که گناهی نداری عزیز من... 

هایی بلند و پر از ترس می کشید. به طرف عمو برگشت و گفت: کمرش خوب می 

که کمر پرستش اینقدر آسیب دیده چرا نیما به من نگفت  شود آقای دکتر؟ پس

 است؟

کردم عمو هم از این حال کیارش می حس  عمو با بالتکلیفی به من نگاه کرد. " 

 نمی دانست چگونه ه است. عمو شبیه مقصرهایی شده بود کهوحشت کرد
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پرستش از با لکنت گفت: راستش را بخواهی...  ،باشد ی نگرانی کیارشجوابگو

 قابل توجهی فاصله ی زیاد روی پله ها افتاده است و گردن و ستون فقراتش آسیب

دیده اند... این آتل را باید چند ماهی تحمل کند تا التهاب ها از بین بروند و ضایعه 

 ..ی نخاعی ایجاد نشود.

. حس کردم ید شدفکیارش دستی به صورتش کشید، رنگش مثل گچ دیوار س " 

ر سکته می کند. زیر لب پشت سرهم می گفت: ای وای... تا چند دقیقه ی دیگ

من حالم  شد و با خنده گفتم: کیارش بس کن! طاقتم تمام " ..من چه کار کردم.

خوب است. به قول باباتراب با این حرکات تو ترس من بیشتر می شود. باور کن تا 

ده ای که انترسمرا نمی کردم اما حاال به قدری  درد قبل از آمدن تو اصال احساس

 تمام اعضای بدنم درد گرفته اند.

روی تخت من و کنار پایم نشاند. او را شانه های کیارش را گرفت و  عمو جاوید " 

ای سختگیری عمثل اینکه عمو هم فراموش کرده بود که چقدر در مورد کیارش اد

 . بعد خم شد و رو به کیارش گفت: فکر کنم کار درست را تو انجام داده ایدارد

که تا امروز به مالقات پرستش نیامده ای. چون من مجبور می شدم از دو بیمار 
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پرستاری کنم، با این حالی که تو داری تا چند دقیقه ی دیگر سکته می کنی و 

بلند شد و  ،مریم خانوم هم ترسید "باید یک تخت کنار پرستش برایت بگذارم. 

 گفت: من بروم برای این پسر آب قند درست کنم. 

ممنون می  ،ن بکنیداعمو به طرف او برگشت و گفت: اگر این لطف را در حق م "

 شوم.

 !ب خندید و گفت: عجب اوضاعی داریمباباترا " 

کیارش ایجاد نمی کرد. او  اوضاع و احوالخنده و شوخی بقیه هیچ تغییری در  " 

بازهم با وحشت به من چشم دوخته بود و همه ی وحشتش را به جان من می 

ریخت. کمی به سمت او خم شدم و آهسته گفتم: من حالم خوب است کیارش. 

یارش خم شد و آرنج ک "ی که تو فکر می کنی نیست. به این بد اوضاعمنترس... 

ش را پایین انداخت و گفت: باید همان هایش را روی زانوانش گذاشت. بعد سر

عمو خندید و گفت: تو خودت را  "موقع که توی کما بودی خودم را می کشتم. 

سعی می کرد نخندد تراب بابا "می کشتی پرستش زودتر از کما بیرون می آمد؟ 

از شما بعید آقای دکتر البته که پرستش زودتر از کما بیرون می آمد.  ،گفت: بلهو 
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خبر نداشته باشید. این یک ز تاثیر خودکشی عاشق بر سالمتی معشوق است که ا

 ت شده است.ابثتئوری 

بعد هر دو با هم خندیدند، کیارش به آنها سوژه ای برای خندیدن از ته دل  " 

داده بود. عمو به سختی خودش را جمع و جور کرد و دوباره رو به کیارش گفت: 

یک اتفاق بوده است بچه جان من.  فکر کنم پرستش درست می گوید این فقط

 خودت را اذیت نکن. 

یک  افتادن منپذیرفته بود که  ،کیارش از اینکه عمو هم باالخره برای آرامش "

تمسانه به عمو نگاه کرد و گفت: لخیلی خوشحال شدم. کیارش م ،اتفاق بوده است

مرا طول درمان بگیرید و خواهش می کنم از من شکایت کنید. خواهش می کنم 

چون من نمی توانم  ،به زندان بیاندازید تا عاقل شوم. اینقدر با من خوب نباشید

باباتراب خندید و گفت: حاال که برای خواستگاری آمده ای  "خودم را ببخشم. 

خنده ی عمو هم توی گلویش با  "بعد به زندان برو.  ،ریجوابت را بگ و صبر کن

اگر جواب پرستش مثبت باشد باید  منظورت این است کهصدا منفجر شد و گفت: 

اینطوری ای بابا...  ؟بیایی و بعد با او ازدواج کنی بیرونمنتظرت بماند تا از زندان 
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از ازدواج فرار کنی ! شاید هم می خواهی اذیت می کنیرا پرستش که بازهم 

 کیارش جان.

دلم برایش  ند،باعث می شد و عمو و باباتراب، کیارش را دست انداخته بودند " 

بسوزد. سعی کردم به شوخی های آنها در مورد زندانی شدن و ازدواج ما توی 

زندان نخندم و با جدیت گفتم: عمو جاوید... کیارش گناه دارد. او حالش خوب 

کیارش هر لحظه بیشتر سرش را پایین  "نیست خواهش می کنم اذیتش نکنید. 

رستش را توی این حال نبینم؟ می انداخت و زیرلب گفت: پس چه کار کنم تا پ

به خاطر  چند ثانیهعمو  "از این حال نجات بدهم؟  چه کار کنم که بتوانم او را

دوباره خندید و گفت: تو به قدری برای پرستش  بعداما  ،جدی شده بود من

گوسفند قربانی کرده ای و برای او غذاهای مقوی فرستاده ای که به گمانم حالش 

 جان . اما کیارشپسرم . کاری نمانده که نکرده باشیه استاز من و تو هم بهتر شد

کنم. تا حتما از تو شکایت می اینبار  ،اگر این دختر چربی خون بگیردکه باور کن 

نمی دانستم از دست  "می گیرم.  را ماجرا پیش می روم و برایت حکم ابد آخر

این عمو جاوید که توی بدترین شرایط شوخی هایش گُل کرده بودند، سرم را به 
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کجا بکوبانم. هنوز چند دقیقه از ورود باباتراب نگذشته بود اما به قدری با عمو 

و شبیه به پسربچه های  به کیارش نخندندخودمانی شده بودند که نمی توانستند 

از من هم کاری  شروری شده بودند که همکالسی بی دفاعشان را اذیت می کردند.

خاموش کردن آتش شیطنت این دو نفر بر نمی آمد. کیارش هم به قدری برای 

ناراحت بود که اصال سرش را باال نمی آورد و با اخم و جدیت همیشگی اش از 

 کرد. خودش دفاع نمی 

مریم خانوم با یک لیوان آب قند برگشت و آنرا با نگرانی به سمت کیارش گرفت. 

مریم خانوم به  "کیارش باالخره سرش را باال آورد و گفت: من حالم خوب است. 

ن. به جای پسر مصه نخور غزور لیوان را توی دست کیارش جا داد و گفت: اینقدر 

ترت بخواهی که زودتر حال این دختر این همه غصه خوردن باید از دوستان دک

توانند پای مرا با این سن و سال درمان کنند حتما می  آنها مرا خوب کنند. وقتی

 یک دختر جوان موفق تر خواهند بود.  و روز حال در موردبرای 

یک دنیا حرف به من دوخت.  ش راکیارش به سمت من برگشت و نگاه پریشان "

حتی  لداری بدهم.داو به می توانستم ساعت ها  بودیماگر تنها . توی نگاهش بود
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با اینکه دستی برای نوازش او نداشتم اما به قدری عاشقانه با او مدارا می کردم تا 

اما حیف که فعال اطراف مان پر از بزرگترهایی بود که سعی  باالخره آرام بگیرد.

ره ی اطراف شان اتفاقات روزمدر مورد  همند مارا فراموش کنند و فقط با اشتد

اما مثل اینکه مریم خانوم با عمو و باباتراب که هنوز گل می گفتند  ..صحبت کنند.

و گل می شنیدند خیلی فرق داشت. او تمام توجهش به ما بود، باالخره هم طاقت 

نیاورد و رو به عمو گفت: شما حیاط با صفایی دارید، امکان دارد ما چند دقیقه ای 

این هوای آخر شهریور خیلی دل انگیز است و با دیدن توی حیاط بنشینیم؟ 

 صندلی های توی حیاط وسوسه شدم کمی روی آنها بنشینم. 

به من نگاه کرد و بعد با تردید گفت: بله ایرادی ندارد. اما پرستش نمی عمو  "

خنده ی مریم خانوم با دندان های جدید به  "تواند با ما توی حیاط بنشیند. 

بود که من هروقت نگاهش می کردم باورم نمی شد که او همان قدری زیبا شده 

از سر  ،فیلم های کمدی سرچهارراه خودم است. کیارش مثل دوست نوازنده ی

به قدری دور کیارش یم خانوم هم مر .چهارراه برای خودش مادر پیدا کرده بود

واضح و برای مادری کردن کامال دلتنگی اش را می چرخید و مراقب او بود که 
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را نگاه می کرد و گفت: نه الزم نیست روشن بروز می داد. مریم خانوم با محبت م

که پرستش بیاید. کیارش هم کنارش بماند و از او مراقبت کند تا ما چند دقیقه 

 برمی گردیم. ای توی حیاط بنشینیم. زود

خُب پس  عمو و باباتراب به هم نگاه کردند و بعد بلند شدند و عمو گفت: بسیار " 

 لطفا اجازه بدهید چای را هم توی حیاط بنوشیم. 

اتفاقا در این هوا چای خوردن خیلی می چسبد. تا ما چای می باباتراب گفت:  "

 هایشان را بزنند. خوریم این جوان ها هم حرف 

به جز گریه و گفت: این دو نفر که حرفی و به طرف آشپزخانه می رفت  عمو "

دعوایشان شان را زده اند. فقط امیدوارم دوباره م حرف هایتماآنها ندارند.  زاری

 نشود. 

من و کیارش آرام و ساکت فقط به حرف های آنها گوش می دادیم. مریم خانوم  "

که با  گفت: دعوایشان نمی شود. این دو نفر خیلی همدیگر را دوست دارند. کمی

بابا تراب و مریم خانوم با تعارف  ". هم صحبت کنند غم هایشان فراموش می شود

 پشت سرزیاد از خانه خارج شدند. عمو هم با سینی پر از چای و میوه و شیرینی 
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اما دوباره برگشت. مثل اینکه می خواست چیزی بگوید اما  رفت، تا کنار در آنها

تردید داشت. چند دقیقه ای تعلل کرد تا اینکه باالخره گفت: کیارش جان... 

می کنم مراقب این بچه ی من باش... اگر چیزی گفت که اعصابت را به خواهش 

هم ریخت از او به دل نگیر. من همین جا هستم، مرا صدا کن و مشکالتت را با 

بازهم حرف توی دلش مانده بود چون چند بار دیگر لب باز کرد  "من حل کن... 

از اینکه چند  حتی اما بعد بدون آنکه ادامه بدهد از خانه خارج شد. یعنی عمو

 اصال خوب نیست. که دقیقه مرا با کیارش تنها بگذارد وحشت دارد؟ این

از پنجره  عمو به دنبال نمی خواستم تا این حد عمو را نگران زندگیم کنم. نگاهم 

به حیاط کشیده شد. روی مبلهای آهنی حیاط نشستند و مشغول صحبت شدند. 

صدای کیارش را شنیدم که گفت: من از خودم برای آقای دکتر یک هیوال ساخته 

پس او  "ام. چه کار کنم پرستش؟ چطوری همه چیز را به حالت اول بر گردانم؟ 

هم متوجه ی نگرانی عمو جاویدم شده بود. واقعا چطوری می توانستیم خیال عمو 

انی های عمو بدهم که را راحت کنیم؟ نمی دانستم چه توضیحی در مورد نگر

کیارش را ناراحت نکند. مثل اینکه نگرانی عمو باعث شده بود که زنگ خطری 



فالوده زغال اخته  فصل بیست و یکم                                                                                                                 

1803 
 
   

بوطی بزنم حرف نامر دلم نمی خواست گوش های من هم به صدا در بیآید.توی 

ناخوداگاه دهانم خشک شد. من و کیارش در یک  و کیارش را خشمگین کنم اما

ر تا صد خشم ما فقط یک ثانیه و یک دعوای مان می شد و صف ،چشم برهم زدن

جمله ی کوتاه بود. باید بیشتر مراقب باشم. باید تمام حرف هایم را چهل بار بجوم 

م و بعد به زبان بیآورم. نگاهم از پنجره به عمو، دوخته شده بود. ای کاش می توانست

بالیی چه نمی دانم بیاید و پیش ما بنشیند.  او را صدا بزنم و مجبورش کنم که

که  سرم آمده بود که از تنها ماندن با کیارش وحشت کردم. فقط می دانستم

نبودم. دلتنگی شدیدم را  یا دیروز و روزهای گذشته پرستش یک ساعت قبل

نسبت به کیارش کامال فراموش کرده بودم. اصال دلم نمی خواست کنارم باشد و 

 ...اضطراب به جانم افتاد

. نباید حرف اضافی بزنم... چشم دوختمم و به کیارش به سختی نگاهم را چرخاند 

تو این مرد را  !باش پرستشعاقل  .یایی از نگرانی به من خیره مانده بودبا دن او

عاشق تو است. پس این ترس مزخرف را از خودت دور که دوست داری. او هم 

 در او سعی کردم فقط به غمی که از نبود به سختی آب دهانم را فرو دادم.کن. 
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له های ماتم زده ی توی ققلبم پا می گرفت فکر کنم. سعی کردم فقط به 

، فکر دودی دیده می شدندفقط که حاال به خاطر رنگ کت و شلوار چشمانش 

 .کنم

با اینکه  خودم را جمع و جور کردم، فکرهای اضافی و ترسناک را کنار زدم و 

. همه چیز درست می شودبی صدا گفتم: ناراحت نباش. ، کسی دور و برمان نبود

از تمام حرکات او می ترسیدم . اما من خم شد و سرش را مابین دستانش گرفت "

چند دقیقه نفسم را حبس کردم، دقیقا حس و حال یک رام کننده ی ببرهای و 

 توی یک قفس تنها مانده بود.  ،وحشی را داشتم که با خطرناک ترین آنها

می دانستم که همه چیز را خراب دم. اما گفت: دلتنگت بو صدایش را شنیدم که

قای دکتر ثابت کنم که آدم خطرناکی نیستم و می باید بعد از ازدواج به آ .کرده ام

تواند به من اعتماد کند. اما اول باید با خودم کنار بیآیم. چون من بیشتر از آقای 

صحنه ی افتادنت  ،هنوز هم وقتی چشمانم را می بندم از خودم می ترسم. ،دکتر

از باالی نرده ها دیوانه ام می کند. همیشه خیال می کردم صحنه ای وحشتناک 

افتادن تو بدترین کابوسم شده است.  ...تر از مرگ خانواده ام وجود ندارد، اما حاال
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تنها  ،کابوس غرق شدن تو در میان دریایی از خون که صورتت را فراگرفته بود

های خونی و بی جان مادرم و خواهرهایم رقابت می  با صورت صحنه ای است که

 کند.

خیلی آرام نفس می کشیدم تا او را نترسانم و باعث نشوم که تنشی جدید بین  " 

د: تو هم ادامه دا کم کم بیشتر خم شد و تقریبا مچاله شده بود و مان ایجاد شود. 

ردم جوابم را هرقدر صدایت می کمثل آنها تو هم  مثل آنها حرکت نمی کردی...

نمی دادی. اگر تو هم می مردی و مرا تنها می گذاشتی، برای برگرداندن تو هم 

اینقدر آدم خطرناکی باشم، که د وباورم نمی شهیچ کاری از دست من بر نمی آمد. 

 ؟پرستش من چه کار کردم

ی حیاط صدا بزنم. ای کاش می توانستم عمو جاوید را به بهانه ی تشنگی از تو " 

تا آخر عمرم با کیارش تنها بمانم؟ من نمی توانم تا آخر عمرم مراقب حرف  چطور

. باید او را آرام کنم، آرامش او برای من باشم که می خواهم بر زبان بیآورم هایی

 ..ی کیارش.ه اکمی به طرفش خم شدم و گفتم: تو کاری نکردهم مفید خواهد بود. 

پیش هم برای تو  . ممکن بود..ق بودکه این یک اتفابرای هزارمین بار می گویم 
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و بد قدم مثل اینکه صدایم را درست نمی شنید و گفت: شاید من نحس  "بیاید. 

نابود می کنم. شاید تصادف  ، زودترهستم و هرکسی را که بیشتر دوست دارم

فقط  هر لحظه ،. از روزی که این بال را سر تو آورده امخانواده ام هم تقصیر من بود

ور نمی گرفتم و آنها که اگر عروسک خواهرانم را به ز... مرسیک کابوس می به 

حواس پدرم پرت نمی شد و تصادف نمی کردیم...  ،راه نمی انداختند جیغ و داد

 برایم تکرار می شود.  ااین کابوس دائم

تمام  او را مجبور می کرد کهحال روحی او از قبل هم بدتر شده بود. مغزش  "

او دائما در حال محاکمه ی وادث و مرگ های دنیا را گردن بگیرد. اتفاقات و ح

خودش بود، پس من حق نداشتم که بار گناه او را سنگین تر کنم و حرکتی انجام 

کاری  ترس هایم را کنار می گذاشتم و بایدبدهم که حال او خراب تر شود. فعال 

می  . اما چطوری؟بدهماتش دم. باید از این وضعیت نجانجام می دااو آرامش برای 

 توانایی به دست آوردنمن  چون ،شودبدتر  نم در کنارهرروز که حال او ترسم 

من هنوز ها با کیارش زندگی کرده بود و م. ژاسمین سالندارقدرت های ژاسمین را 

 م. نمی دانست هیچ چیز از کیارش و حال روحی اش
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او هستم و این کابوس من نگران حال نمی فهمیدم که چطور باید به او بگویم 

مثل روز  ، دوست نداشتماز دستم دلگیر شود. نمی خواستم هایش مرا می ترساند

سراغم ترس ها به  بازهمبه او روانی و دیوانه بگویم.  ممی خواه ،مهمانی خیال کند

 آمدند.

کردن  آرام کار درستی بود که با او ازدواج کنم وقتی که هیچ قدرتی برای واقعا 

 ،درماندگی نداشتم؟ من هم به اندازه ی او حال روحی خوبی نداشتم مواقعاو در 

پس چرا باید با هم ازدواج می کردیم؟ ممکن بود چند وقت دیگر کامال از هم 

را نداشتیم. او  یدیگراز ما توانایی به آرامش رساندن هیچ کدام  .متنفر شویم

پناه می برد و من با درست در میان مصیبت های من به قبرستان مادر و پدرش 

دلم می خواست  ،کوچکترین حرف او در مورد کابوس ها و افکار ناراحت کننده اش

دلم می  ..عشق مان به نظرم غیر منطقی ترین کار دنیا بود. از او فاصله بگیرم.

برای نجاتم و خواست خودم را به پنجره بکوبانم تا عمو متوجه ی حال من بشود 

زیبایی رویاهایی که با نمی توانم خودم را این لحظه به بعد از از این ترس بیاید. 

 کیارش یک مرد عالی فریب بدهم. ،دیدمبرای آینده ی مشترکم با کیارش می 
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در نزدیکم نشسته بود و از حال بد و عذاب وقتی که اینق ...از دورفقط البته  ،بود

برای دیدن م و هستیادم می رفت که چقدر دلتنگ او  ،صحبت می کرد وجدانش

او ثانیه شماری می کردم. تردید به جانم افتاد، نباید از اینکه به خواستگاری ام 

آمده بود خوشحال می شدم. من نمی خواهم ازدواج کنم، من هنوز آمادگی مراقبت 

دیگر را ندارم. من خودم محتاج مراقبت و دلسوزی عمو جاویدم بودم.  آدم از یک

 تمام عمرم را به باد بدهم.  ،نم. نمی خواهم کنار اوباید کیارش را از خودم دور ک

صدایش را شنیدم که گفت: تمام این مدت که از تو دور بودم حتی خاک مادر و 

 اجازه بدهم یادپدرم هم آرامم نمی کرد. دلم فقط می خواست کنارت باشم و 

به  کهبه محض این برایم می افتاد،لبخند تو آرامم کند. تا به حال هر اتفاقی که 

از بند دنیا آزاد می شدم و در کنار آنها به آرامش  ،خاک مادر و پدرم می رسیدم

آرامش نداشتم. خواهش می  تو دور بودم هیچ جا از می رسیدم. اما روزهایی که

 "مانم. نمی سیب نبین. من بدون تو زنده آ از من دور نشو. خواهش می کنم کنم

زنده می مانی کیارش... همانطور که بدون بدون من هم گفتم: و سرد بی اراده 

ه چیز برایت بدون من همحتی  ی.ه ازنده ماند ،خانواده ات و با بدترین اتفاقات
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 به یاد یکی از اقوام می اندازد.مرا  راستی... این حرف ها و حرکاتت زیباتر می شود.

 که همه ی فامیل وقتی می خواستند در مورد عشق و عاشقی معمه ای داشت من

عمه ام هیچ وقت نمی از این عمه ی بیچاره و شوهرش نام می بردند.  ،مثال بزنند

در نبود او گوشه  ،برود چون شوهرش تمام این مدتتنهایی به مسافرت توانست 

بدون او لب به آب و غذا نمی زد. عمه ام شیشه ی عمر شوهرش  ای کز می زد و

همیشه می  شوهر عمه ام .برود تا سر کوچهحتی  ییحق نداشت تنها ،شده بود

همانروز می میرم. تا اینکه یک روز عمه  من ،بیافتد همسرمگفت اگر اتفاقی برای 

شوهر بیچاره توی گور عمه خانم نشسته بود و به فامیل  ..از دنیا رفت. من، خانم

 زن عزیزشدفن کنند. می گفت بدون  عمه خانمالتماس می کرد که او را هم با 

به زور  ندشداقوام مجبور  در آخرزنده نمی ماند و زندگی برایش بی فایده است. 

. هنوز هم صدای ناله ها و گریه هایش توی گوش بکشندبیرون  او را از توی گور

. او هم بمیرد از مردم می خواست اجازه بدهند که هایم هست که با چه عجزی

ک هفته زنده بماند. اما او هیچکس خیال نمی کرد شوهر عمه خانم بیشتر از ی

یک زن  شوهرش ه بود کهگذشتعمه خانم ن روز از مرگ ... هنوز چهل!زنده ماند



فالوده زغال اخته  فصل بیست و یکم                                                                                                                 

1810 
 
   

جوان فوق العاده من ان معجزه کرد و شوهر عمه خانم زن جوجوان صیغه کرد. 

موهایش را آن مرد سر به زیر و عاشق پیشه کارش به جایی رسید که هرروز  .شد

مشکی می کرد تا در کنار همسر جوانش، پیر و فرتوت دیده نشود. تمام  ،رنگبا 

شید تا یادی از او توی خانه بخ یشعکس ها و لباس های عمه خانم را به بچه ها

شوهر عمه جان  ،. بعد از یک سال که مدت صیغه ی زن جوان تمام شدباقی نماند

مام پولهایی که برای دیگر صیغه کرد. تجوان بدون وقت تلف کردن یک زن  ،بنده

حتی خانه و  .د، پای زن های صیغه ای خرج شپیری با عمه خانم جمع کرده بود

زندگی اش را هم فروخت و زن صیغه کرد. بچه هایش به قدری از او ناامید شده 

بودند که هیچ کدام از آنها پدرشان را نمی پذیرفتند. او خیلی راحت همه چیز را 

رسم زندگی  را برایت تعریف کردم تا بدانی که جراام کیارش این ...فراموش کرد

ما همیشه عزیزان مان را از دست می دهیم اما نمی میریم.  من و عزیزهمین است 

 ادامه می دهیم. ن غم کنار میآییم و به زندگیباالخره با ای

پس دلیلی برای  ،می خواستم بگویم که تو هم خیلی زود مرا فراموش می کنی " 

همه چیز خراب شود. از  اما ترسیدم که باز ،اینهمه غم و غصه خوردن وجود ندارد
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حالم بدتر می شد. من  ،اینکه ترس باعث می شد نتوانم حرف هایم را به او بگویم

دلم نمی خواست حرف هایم را از ترس عکس العمل شریک زندگی ام توی دلم 

مال در خودش فرو رفته بود و از آنهمه غرور کاحبس کنم. به او چشم دوختم که 

حاال مثل جنینی شده بود که دلش می خواست تا و خود برتربینی خبری نبود. 

آخر عمرش توی بطن مادرش بماند. صدایش را خش دار و گرفته شنیدم که گفت: 

 چه شد؟ هنوز زنده است؟  جانعاقبت شوهر عمه 

احتیاج به وقت  . اما من واقعادشو هم ویران که امروز می زدمنباید حرفی  "

این ترس جدید تمام عالقه ام را  م.داشت او ازدواج با هببیشتری برای فکر کردن 

از این حال عجیبی که دچارش شده  نسبت به او تحت تاثیر قرار می داد. خیلی

و آهسته  کالفه شده بودم فرار کنم،از او هرچه زودتر  دلم می خواستبودم و 

گوشه ی  ،نده نیست. باالخره یک روز که بی خانمان و تنها شده بودگفتم: نه ز

 خیابان جان داد و مرد. 

این حال و هوا را اصال برای امروز که اینهمه منتظرش بودم نمی خواستم. صدای  "

گرفته ی کیارش ثابت می کرد که او هم حال خوبی ندارد و گفت: شاید شوهر 
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خودش را به هر دری می زد.  ،فراموش کند عمه خانم به خاطر اینکه همسرش را

های دیگر سرگرم می خانم خودش را با صیغه کردن عمه خانم نبود او شاید چون 

خانه و رویای پیر شدن در کنار عمه خانم را از دست داده بود، کرد. شاید چون 

 ندفکر نکرد د و گوشه ی خیابان مرد. هیچ کدام از اقوام تانرا برباد دااش زندگی 

 شا زندگی اینطوری به ،خودش را بکشد تکه چون شوهر عمه خانم نمی توانس

مرد بیچاره چون بدون همسرش نمی را کسی به این نتیجه نرسید که زد؟ چ آتش

توانست قیافه ی خودش را تحمل کند موهایش را رنگ می کرد؟ چرا همه کارهای 

و دیوار کوبیدن قناری ها  آدمها به درما چرا  تند؟گذاشبی وفایی او بر او را دلیل 

اما به در و دیوار کوبیدن یک همنوع را نمی  ،یمرا بعد از مرگ جفت شان می بین

کنار  ،شوهر عمه خانم توی گور اجازه ندادند؟ مردم درک نمی کنیم یم وبین

همسرش بمیرد پس او خودش را طور دیگری کشت. با عوض کردن نگاه مردم 

فقط کافی بود  ی مردم و درک نشدن مرد. نسبت به خودش مرد. با تهمت ها

 یکبار از او دلیل کارهایش را بپرسند. من مطمئنم که در جواب می گفت این خانه

آدم دریغ کردید. چرا  است که از من بدون همسرم برایم به تاریکی همان گوری
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که  ز بین برود؟ پرستش از تو بعید استعاشقی اینطوری ا که ندها اجازه می ده

عشقی به این زیبایی را اینطوری تفسیر کنی. خیال می کردم تو گیرنده های قوی 

اینهمه اشعار عاشقانه ای که هر لحظه از زبان تو  برای درک و فهم عشق داری.

خیال کنم تو عاشقانه ترین زاویه ی دید جهان را داری  دندشباعث می  ،می شنوم

آرام حرف هایش مثل آب روی آتش افکار مغشوشم بود.  " دختر فالوده پاش.

م؟ از این کیارش بی گناه و مهربان که حتی بدترین تفاسیر یدشدم. از چه می ترس

رایم تفسیر او از داستانی که تعریف کردم خیلی ببا عشق می دید؟ هم مردم را 

 تازگی داشت. تا به حال به این وجه از عشق شوهر عمه خانم فکر نکرده بودم.

 . چشم دوختمسکوت کردم و به موهای خوشحالت او 

پس  گفتم: این جسم جمع شده در خودشو کنار  به سختی کمرم را خم کردم

من هم بمیرم تو اینطوری عشقت را ثابت می کنی؟ با انداختن خودت توی  اگر

او حرکت نمی کرد، چشمانش را  "غمت را تسکین می دهی؟  ،آغوش دیگران

. امیدوارم من قبل از تو بمیرم. اما اگر یک در صد بسته بود و گفت: نمی دانم..

 ...!مساز بدون تو زنده بمانم، مطمئن باش که از غم دوریت حرمسرا می
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تمام  یدم تاکشرا نفس عطرش حس می کردم صورتش حالت خنده دارد. آرام  " 

تو همین  بدجنس نباش جناب سرمد! و گفتم:د بیابدردها و ترس هایم تسکین 

بیچاره به من  ،حاال هم به اندازه ی کافی عاشق و شیدا داری که به محض نبود تو

 اجازه بده بعد از مرگم آرام بگیرم. حمله می کنند و آزارم می دهند. پس حداقل

عذر خواهی کنم. قبلم  هبه خاطر تردید چند لحظ از اوخیلی دلم می خواست  " 

  می ترسیدم از افکارم با او صحبت کنم.حیف که 

 هر قدر هم که ترسناک باشد باز زندگی در کنار او... من مدهوش عطر او بودم و

منظورت نمی دانم به چه فکر می کرد که پرسید: دلم می خواهد آنرا امتحان کنم. 

تعادل روحی ام را از دست داده بودم.  "از عاشق و شیدا، ژاسمین بیچاره است؟ 

و گفتم:  در دلم قربان صدقه ی او رفتمهزار بار ، خودش متوجه بشودبدون آنکه 

 چقدر خوشحال شدم. که فهمیدم به دیدار ژاسمین هم نرفته ای،نمی دانی وقتی 

اخیر، او تا اینجا آمده بود که تو را ببیند. اما خبر نداشت که تو... در طی دوماه 

کیارش خان بی  ی.ه اآمد و به دیدار اینجانب ه ایفرمودفقط دوبار بنده نوازی 

که زنده هستم می توانم با این رقیب فرانسوی ام مبارزه کنم اما  من تا وقتی وفا،
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خواهش می کنم بعد از پس  .نیا کوتاه می شودبه محض اینکه بمیرم، دستم از د

م. اگر بعد از مرگم حرمسرا بسازی رقیب نساز و بگذار در آرامش باش ممرگم برای

 .برمبا خودم می هم گردم و تو را می بر

اینبار آمدن توی چشمانم خیره شد و گفت:  صاف نشست. سرش را بلند کرد و " 

چون من نمی دانم که او چطور آدرس تو را پیدا کرده  ،را پای من ننویس ژاسمین

اگر بی است و اصال نمی دانم چرا دست از سرت بر نمی دارد... اما مطمئن باش 

م برایم اصال ه ن تو هرکاری می کنم پرستش.من برای برگرداند من جایی بروی،

 ،داشتن اگر بفهمم که حرمسرا خواهم شد...ذاتی دیده مهم نیست که چقدر آدم بد

انیت تو را از آن دنیا بر می گرداند، حتما آنرا می سازم تا باالخره از شدت عصب

. مرا تا به این حد از جنون نرسان که برای ماندن تو برگردی و مرا با خودت ببری

از  ، اینقدر با صحبتینقدر اذیتم نکندر کنارم دست به هر کار احمقانه ای بزنم. ا

که به نقشه ی تنها می کنم بت دچون طوری ا .زنری من آتش به جان ،مرگ

از عمق نقش و نگارهای خسته و  ...نور جادویی لعنتی "گذاشتن من فکر نکنی. 

رمق چشمانش جان گرفت و روی لبهای من نشست تا بازهم لبخندی را که  بی
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د. مثل ، بر لبانم جاری کنهم آنرا ندیده بودجاوید حتی عمو  ،تا به حال هیچکس

ر شعتشنه ای نگاهم میکرد که به یک رودخانه از آب شیرین و گوارا رسیده بود. 

 چشمانش را بعد از مدت ها می شنیدم که با صدای بلند می خواندند:

 باور کن تو را دوست دارم... صدای مرا نقاشی کن   

 باور کن دلتنگ توام ... اندوه مرا نقاشی کن      

 به تو می اندیشم در غم دیگران... پندار مرا نقاشی کن    

هرلحظه ترس هایم کمرنگ تر می شدند. شاید من و او خیلی به درد هم نمی 

کنار او چشم پوشی کنم.  در اما نمی توانستم از التماس قلبم برای ماندن ،خوردیم

دست داده ام. او م تا بعدها حسرت نخورم که چرا او را از دش می باید با او همراه

از ، ساده او را ترس هایم رین اتفاق زندگیم بود پس نباید به خاطرهیجان انگیزت

 ،م تا این نور جادویی گریز پااددمی دست می دادم. کوچکترین حرکتی انجام ن

 فرار نکند و اجازه بدهد با تماشای آن آرام تر شوم. 

گفتم: نقاشی لبخندم زیباترین هدیه ای است که تا به حال گرفته  خیلی آهسته

ام. ممنونم که یک هفته زودتر از تولدم آنرا برایم فرستادی و تمام افسردگی هایم 
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سرش را کمی کج کرد و دقیق نگاهم می کرد. مثل اینکه می  "را از بین بردی. 

یدم که درست روز و گفت: وقتی فهمبار دیگر لبخندم را نقاشی کند خواست 

تمام روز تولدت  هر سال حس کردم دلم می خواهد ،تولدت همدیگر را دیده ایم

ماجرای آشنایی  ،شهر را چراغانی کنم. دلم می خواست برای تمام مردم این شهر

ازه ی فالوده فروشی راه مان را تعریف کنم. دلم می خواست سر هر تقاطع یک مغ

چه لطف بزرگی تولد تو که . اگر بدانی اخته بفروشمبیاندازم و فقط فالوده ی زغال 

در حق من بوده است هیچ وقت مثل پارسال روز تولدت خشمگین و عصبی فالوده 

فالوده ات را روی کت  ،چرا روز تولدت ات را روی کت مردم نمی پاشی. راستی

 من ریختی؟ 

به  ده بود وسالم شاز سوالش خنده ام گرفت و گفتم: آنروز به خاطر اینکه سی  "

. برای خودم همین حلقه حالم خوش نبود ،مه بودهیچ کدام از آرزوهایم نرسید

خوردن خریدم و سعی کردم با فالوده  ،هایی که تو یکی از آنها را پس نمی دهی

دست وارد پارک فالوده به دور کنم.  مغزمکمی خنک شوم و فکر های بد را از 

افتضاح ترین  در ،من انس بداما از شنشستم. خالی نیمکت اولین م و روی شد
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و مسخره ام کردی.  بودم که تو با آن همه تمیزی و خط اتو کنارم نشستیحالتم 

چون تو برخالف من خیلی شیک و  ند،تمام عقده هایم سرباز کرددر یک لحظه 

تو از آراسته بودی. مثل اینکه می خواستم انتقام تمام بدشانسی های زندگیم را 

نور نگاهش اصال قصد رفتن نداشت  "وده ام را روی کتت خالی کردم. م و فالبگیر

روز فالوده پاشی تعریف نکرده ام؟  و مثل یک زمزمه گفت: تا به حال برایت از آن

دنبال صندلی به و ، روزنامه خریدم، وارد پارک شدم نروز خیلی زود رسیده بودمآ

افتاد که موهایش از  پریشانبا موهای ی کچشمم به دختر ...خالی می گشتم که

روی یکی از  ،با یک لیوان فالودهو  زیر شالش دور صورتش پخش شده بودند

به انگشتانش نگاه می کرد و بی خیال می  دائم . اونیمکت های پارک نشسته بود

هورت می کشید. تا به حال اتفاق نیافتاده  ی بلندفالوده اش را با صدا خندید و

را ببینم و حالم به هم نخورد. خودت که می دانی من بود که چنین صحنه ای 

 ،ال به الی شاخه ها ازطالیی  ای دارم. اما آنروز نور آفتاب چه وسواسهای کشنده

که ناخودآگاه متوقف  باعث شد و نوازش می کرد را صورت و موهای پریشان دختر

و  توی دنیای خودش غرق بود. به قدری شاد . آرام جلو رفتم اما دخترشوم
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می خواست با نوازش صورت او سهمی از این آفتاب هم  انگارسرخوش بود که 

که اینقدر توی انگشتانش چه دارد  فهممشادی داشته باشد. بازهم جلوتر رفتم تا ب

ساده  انگشترهایو ک افتاد انگشتان دختر آفتاب روی نور او را خوشحال می کند.

دور دخترک طالیی رنگ  درخششی عجیب پیدا کردند. همه چیز ،با این نور ی او

نمی فهمیدم چرا هاله ای از تابش نورهای مسخ کننده گیر افتاده بود.  دربود و او 

د. با اینکه دلم می خواست از آنجا رسیهمه چیز فوق العاده جادویی به نظر می 

 ،بنشینم دختر اگر کنار تند. خیال می کردمفرار کنم اما پاهایم توان راه رفتن نداش

ب دست نوازشگرش را روی سر من هم  شادی او به من هم سرایت می کند و آفتا

دائم به خودم می گفتم این دختر تازه ازدواج کرده و از دیدن حلقه  ..کشد.می 

هایش خیلی خوشحال است. بهتر است بروم و خلوت او را خراب نکنم. اما نتوانستم 

، صفحه ی روزنامه را باز کردم تا کسی مدم و کنارت نشستمآاز پس خودم بربیآیم. 

محو حرکات تو  به جای خواندن روزنامه... لیومتوجه نگاه خیره ام به تو نشود 

با خودم درگیر بودم و این سوال توی ذهنم می چرخید که چرا دو  م.ه بودشد

م همان اگر مداد داشتم می توانست حلقه توی دستت داری. محو تو شده بودم و
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م. سعی می کردم با نگاه کردن کننقاشی  زندگیم را لحظه با ارزش ترین تابلوی

به حالت چهره ات همه چیز را به خاطر بسپارم. می خواستم تمام نور ها و 

کنم. نمی دانم چقدر توی این حالت  ثبتدرخشش های جادویی را توی مغزم 

خودآگاه صفحات را روزنامه با صدا ورق زدم و باعث وحشت تو شدم. بودیم که نا

... از فکر اینکه بلند شدی تا پا به فرار بگذاری گریزپابعد هم که مثل یک آهوی 

تو را به همین زودی فراری داده ام خیلی ناراحت بودم. می خواستم هرکاری کنم 

سر حرف را با هیچ دختری با اما از آنجایی که تا به حال  ،تا بیشتر کنارم بمانی

این  محبت و مهربانی باز نکرده بودم، در نتیجه کارمان به دعوا کشید. بعد هم که

روی لب هایت نشست و نتوانستم به تو مثل یک رهگذر عادی نگاه  ،لبخند عجیب

باورت می شود که می خواستم اینقدر عصبانیت کنم که تو با مشت توی ... کنم

کایت تو را به کالنتری بکشانم ن دستت را بگیرم و به بهانه ی شصورتم بکوبانی و م

بیشتر این موضوع برایم مهم بود که بفهمم درس و شماره ات را بدست بیآورم؟ و آ

مجرد هستی یا با اینهمه حلقه توی دستت نباید امیدی به مجرد بودن تو داشته 

هیچ و  پاشیدی تموی کفالوده ات را ر اما حیف که تو در اوج ناراحتی فقطباشم. 
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به تو را به جرم پاشیدن فالوده آدرس و سوابق و مجرد و متاهل بودن کالنتری 

نتوانستم به هیچ بهانه ای تو را بیشتر نگه دارم چون  .همین.. من نمی گفت.

 و وسواس بر با دیدن فالوده روی کتم از کار افتادند ،دستگاه های عصبی مغزم

 کنجکاوی ام غلبه کرد.

 توی پارک زیبای او در مورد روزی که همدیگر راات از این توصیفنمی دانستم  " 

همیشه خیال می کردم او  ر بیشتر عاشقش بشوم.بخندم یا هزار با ،دیده بودیم

بدترین حالت ممکن دیده است. اما حاال به قدری زیبا از آن روز تعریف می  مرا در

خیلی زیبا از آن روز  !ری کیارش؟انم نشست و گفتم: تو شاعخنده روی لبکه کرد 

ی دنج از  یک گوشه، شرکت تبلیغاتیراه اندازی ای کاش به جای تعریف کردی. 

 نگرانی در مورد نظر مشتری های همیشه طلب کار،بدون و این دنیا می نشستی 

ی توانستی در حد شاملو و معیری فکر کنم بعد از چند سال م ...یشعر می سرود

 و شهریار شعر بگویی. 

پس شعر بگویم؟ به تابلوی لبخندی که برایم کشیده بود نگاه می کرد و گفت:  "

 به قولبه نام تو بسرایم... اگر من شاعر بشوم تو هم باید  باید تمام دیوان اشعارم را
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شعر بگویم تو باید . می توانی؟ اگر من باشیمثل خون در رگ های من شاملو، 

و  مثل معشوق پنهان رهی معیری تا آخر عمرت اشعار عاشقانه ام را تحمل کنی

، سریع متوجه بشوی که در مورد تو شعر آوردمشعرهایم  در گُلهرجا اسمی از 

سختی هر شهریار بعد از اینکه در قدیمی باید مثل عشق . می توانی؟ و یا سروده ام

اشعار پر از گله مرد پای شکستن قلب من بایستی و  مثل ،مرا از رفتنت ترساندی

دلم شکستی و شکایتم را تحمل کنی. می توانی چنین شعری را تحمل کنی؟  

می توانی با شنیدن این اشعار بی رحمی را ... و جانم هنوز چشم به راهت

از تمام اتفاقات فراموش کنی و مرا ببخشی؟ اصال می توانی همراه من بیآیی و دور 

کنار  کهزندگی کنی و اجازه بدهی کنار اقیانوس در یک روستای دور افتاده  ،ادنی

 م؟...وشچشمانت بشاعر  ، در خلوت و سکوتتو

چه برسد به زندگی  زیبا بود،توی همین شهر هم بی نهایت فکر زندگی با او  " 

ی عاشقانه سرا شعرهایش می شدم و او شاعر ه یدر کنار اقیانوس... من معشوق

تازه  ،ماهیچکس از دیوان غزلیات مان خبر نداشت. بعد از مرگ  پایان عمر، که تا

... من اما دنیا می فهمید که ما چقدر عاشق هم بودیم. زندگی با او پر وسوسه بود
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من نمی توانستم مثل دوماه قبل  !... میستم. تغییر کرده ا، ندوماه قبل پرستش

 فکر کنم.فقط به ماندن در کنار کیارش با هر شرایطی 

می ترسیدم که حریف زندگی با او نشوم. می ترسیدم از یک جایی به بعد دیگر  

فکر می کرد و عاشق من  من فقط بهو از اینکه  دلم نخواهد کنار او زندگی کنم

و اخالق تندش  . من آدم معاشرتی بودم و زندگی در کنار اوخوشحال باشم بود،

یعنی... دور ماندن از تمام افرادی که در طی این سالها به خودم و زندگیم دوخته 

بودم. مثل اینکه مغزم دیگر طرفدار عشق محض نبود. مغزم بعد از ضربه ای که 

حتی تجربه کرده بود حسابگر شده بود و قلبم حریف حسابگری مغزم نمی شد. 

اه پله ی خانه ی کیارش بیرون بپرد و توی رحس می کردم ضربه باعث شده قلبم 

هیچ عکس العملی برای مبارزه با صدای مغزم که دائم زمزمه قلبم . چون بشودگم 

می کرد همین حاال به کیارش بگو که با او هیچ جا نمی روی و اصال نمی خواهی 

 در کنار مردی که ،دوستانمبدون عمو و  با او تنها بمانی، نشان نمی داد. زندگی

 و بخواهد که مرا از زندگیش پاک کند، شودا کوچکترین حرفی عصبی ممکن بود ب

من پرستش عاشق پیشه ی قبل نبودم. پس چرا  ..نبود.ساده ای  کاربرایم اصال 
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 ،، نگاهش را از تابلو گرفتسکوتم طوالنی شد    امروز او را به اینجا کشانده بودم؟

نمی  "؟ فالوده پاش چطوری معنی کنمسکوتت را و گفت:  چشم به دهانم دوخت

 بود. سرم را پایین انداختم نفس گیرتوانستم نگاهش را تحمل کنم، بیش از اندازه 

گفتم: حلقه ام را گم کرده ام. می ترسم جادویش از بین ، و برای فرار از جواب

صدایش را آرام و شمرده شنیدم که گفت:  "برود و همه چیز بین مان خراب شود. 

می کنم بدت نمی  اسحساتا تو نخواهی چیزی بین ما خراب نمی شود. اما نترس 

دودلی و جواب  بدترین وقت را برای "آید همه چیز خراب شود. درست می گویم؟ 

همه چیز بین  انتخاب کرده بودم و مثل روز برایم روشن بود که ،نادرست به او

همین ترس از خراب شدن همه چیز مثل خوره به جانم د. شخواهد مان خراب تر 

سریع و افتاده بود و باعث می شد نفهمم که هنوز او را عاشقانه دوست دارم یا نه. 

 م هجومبل، با دنیایی از ترسی که نمی فهمیدم از کجا به قبدون وقت تلف کردن

چیزی بین  ... نمی خواهمنمی خواهم ...ردم و گفتم: نهند کسرم را بل ،آورد می

سکوتم که هرجا که تو بخواهی همراهت می آیم. ببخشید  ...مان خراب شود. قبول

آشنایی حلقه ی گم شده و تعریف هایت در مورد روز اول طوالنی شد. فکرم درگیر 
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با تردید و تعجب  "مان شده بود. ببخشید... نباید سکوت می کردم. ببخشید. 

خواهی می کردم. اما واقعا دلم نمی  از او عذرکرد. نمی دانم چرا اینقدر نگاهم می 

سر  شمش بالییدلم نمی خواست بازهم با آتش خ خواست باز هم عصبانی بشود.

بی  ،دلم بخواهدآنکه هیچ فکر قبلی و بدون حس کردم بدون  زندگی مان بیآورد.

مهربان است، مرا وحشت دارم. دائم با خودم تکرار می کردم که او از او نهایت 

و نباید  می رساندآسیبی به من نت دارد، نمی خواهد چیزی را خراب کند، دوس

رفتارم از کنترلم خارج شده اما  .این حس پر از ترس را نسبت به او داشته باشم

دچار این اضطراب شده بودم و به قدری به افکارم پر و  ،بود. بدون آنکه بخواهم

از شدت ترس تمام تنم می لرزید. بازهم این سوال  ه بودم که ناخودآگاهبال داد

توی مغزم جان گرفت که چطور می توانم با او زندگی کنم وقتی اینقدر دچار 

عات پیش پا افتاده می در مورد موضوبا او مشکل شده ام و حتی از صحبت کردن 

 لذت نمی با او بودنترسم؟ نمی دانم چه بالیی سرم آمده بود اما مثل همیشه از 

م برای او ستنمی خواستم با کیارش ازدواج کنم، خوا بردم. حالم واقعا بد بود، نمی

بگوید که  وبخش باشم. من خودم به کسی احتیاج داشتم که مرا آرام کند  آرام
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یک قدم بود. باید به  ان نمی زند. فاصله ام با جنونمزندگی کیارش آسیبی به 

رد ترس و وحشت می رفتم. عرق سحرف عمو گوش می دادم و به جلسات مشاوره 

 روی پیشانیم نشست. چشمانم سیاهی می رفتند...

به سختی صدای کیارش را شنیدم که گفت: چرا اینطوری شده ای؟ حالت خوب 

قط می فخواهی کنی.  از من عذر که مجبورت کنمنمی خواستم است؟ من 

نم ترسم را نکه بتواآبدون  "مطمئن شوم.  و نسبت به خودمت خواستم از احساس

از  باز ...کنترل کنم نگاهم را کامال از او گرفتم و گفتم: می ترسم حرفی بزنم و تو

. مثل روز مهمانی که دعوای مان بدون خواست من جان گرفت. من دلگیر شوی

. نمی خواهم جرو بحثی برنجیمی ترسم بازهم حرکتی انجام بدهم که تو از من 

می توانم خواهش کنم که و دلزده هستم. داشته باشیم. من از همه چیز خسته 

باز پریشان شد، باز رنگ و رویش پرید، از جایش کیارش  "فقط سکوت کنیم؟ 

اگر فکر پرستش گفت:  و دستپاچه تر از من ایستاد یبا فاصله ی دورو  بلند شد

         .عزیزم برومهمین حاال می توانم  ،می کنی حتی دیدن من هم حالت را بد می کند

عجیب شده بودند. نمی خواستم که کیارش را هم واقعا احساساتم برای خودم  "
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ولی نمی توانستم با او درست برخورد کنم و خیلی  ،مقصر اتفاقات اخیر بدانم

و دوماه  ناگهانی از وجود او در کنارم احساس بدی داشتم. خیلی با پرستش دیروز

امروز اصال دلم نمی خواست . داشتمفرق  ،کیارش بود قبل که بی نهایت عاشق

 کیارش بیشتر از این توی خانه مان بماند. 

، رادیو گوش بدهیم تنها بمانم با عمو جاویدم دلم می خواست او برود و من بازهم

دیدن تو... گفتم:  وحشت زده. سرم را پایین انداختم و خیلی و با هم درددل کنیم

، دروغ می گفتم "... ربطی به تو ندارد ...، بد بودن حال منحالم را بد نمی کند

او بیشتر از من . دلم برایش می سوخت چون به او ربط داشتدقیقا  ،حال بد من

گیر افتاده است. مثل ماندن و رفتن  بود. کامال مشخص بود که بینوحشت زده 

حالم بهتر می  ...حلقه ام پیدا شوداگر دیوانه ها با خودم صحبت کردم و گفتم: 

 ..شود.

و من ناخودآگاه تنه ام را روی تخت عقب کشیدم و با  آمداو یک قدم به طرفم  " 

بدون هیچ پنهان . اشک اینکه دنیا روی سرش آوار شد وحشت نگاهش کردم. مثل

خیلی آرام زیرلب گفت:  شمانش نشست. دستانش را باال آورد وتوی چکاری 
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اذیت می کند، به خاک پدرم  نترس... از من نترس. اگر بودن با من تا این حد تو را

می کنم. طوری از تو دور می  ه می روم و برای همیشه ناپدیدقسم می خورم ک

 جایی نشنوی.  هم شوم که حتی سایه ام را هم نبینی. حتی اسمم را

دلم می خواست زار بزنم و بگویم که فقط چند لحظه حرف از رفتن و خراب  "

ن هنوز فرصت بده تا کمی آرام شوم، ممن  نزن و به ی لعنتی رابطهاین کردن 

یاد نگرفته ام که چگونه با این پرستش جدید کنار بیآیم. می خواستم به او التماس 

د، اما زبانم هم قفل جلوی چشمانم کنار برو از کنم که جایی نرود تا این سیاهی

د. بازهم صدایش را شنیدم که گفت: اگر حلقه ات یاری ام نمی کرشده بود و 

و اجازه بده کنارت  حلقه ات دست من است. از من نترسنی بهتر می شوی؟ راببی

 کنارت نشستههمین چند لحظه ی قبل  که من ... چرا اینطوری شده ای؟بنشینم

 یک لحظه اینقدر از من وحشت کردی؟... در، چرا مبود

 سعی کردم اشک نریزم اما مثل اینکه حالم خیلی بد بود و نمی توانستم رفتارم " 

م و گفتم: حلقه ام دست تو است؟ من خیلی را کنترل کنم. به سختی لبخند زد

ست؟ ای کاش می توانستم چطوری دست تو افتاده ا به دنبال آن گشتم... حلقه ام
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هستند. پس حلقه به دردم انگشتانم هنوز توی گچ  اما...م آنرا توی انگشتم ببین

 !نمی خورد

کنارم نشست. نگاهش از من  برداشت و با فاصله یک قدم کوچک خیلی آهسته " 

، معذب می دیدمبود. اصال از اینکه من غم و اندوهش را  تر خسته تر و ناراحت

نفس هایش را حبس کرد و  نبود. مثل اینکه او هم غرورش را از دست داده بود.

گفت: چه کار کنم که اشتباهم را ببخشی؟ چه کار کنم که اینطوری از من نترسی 

 التماس کنم مرا می بخشی؟ اگر غمگین نباشی؟ به پاهایت بیافتم؟  و

. او هم به کنماز مغزم پاک  را سیاه و تاریک افکاردائم با خودم می جنگیدم تا  "

مجرم  خیال کندرفتار می کردم که با او طوری ی من بی تقصیر بود. نباید  اندازه

می کردم که همه چیز بین مان است. نباید از او می ترسیدم. نباید به او ثابت 

کردم عاقل باشم می سعی نفس های خیلی عمیق کشیدم، باید خراب شده است. 

عمق در  ناخودآگاه نه... هرکاری می کردم و فقط دلتنگی دیروز را به یاد بیاورم. اما

می توانست با طوفان خشمش  و قلبم از او وحشت داشتم. او خیلی بد خشم بود

و به سختی گفتم: به نظرت... ما  . زبانم باز دچار لکنت شدکند نابودهمه چیز را 
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ت می توانیم دارم... به نظر نیاز به درد هم می خوریم؟... من بیشتر از تو به آرامش

نگاهم می کرد. اجازه می داد  فقط ناباورانه " یم؟وشدر کنار هم خوشبخت 

د و خیلی آهسته گفت: نراه بده انچشمانش هر لحظه بیشتر اشک را به خودش

همه چیز رو به وخامت می رفت. از آن  "در مورد من و عالقه ام شک کرده ای؟ 

خبری نبود. واقعا دوست نداشتم همین امروز او را از  قبلی آرامش چند لحظه 

مثل بودم. دلم نمی خواست  هیچ چیز دست من نبود، خیلی مردددست بدهم اما 

 وقتی فقط یک فکر توی مغزم بود...کنارم بنشیند.  به آب و آتش بزنم تا اودیروز 

توانم با او خیلی راحت در مورد احساساتم و هر چیزی که توی سرم می می که ن

  من نیست. ی برایایده آلپس اصال آدم گذرد صحبت کنم، 

از اینکه نمی توانستم حلقه ام را توی انگشتان سالم و  از عالم و آدم دلزده بودم،

حالم بدتر می شد. سرم را از او برگرداندم و به حیاط نگاه  ،بدون گچ و باندم ببینم

کردم. عمو و باباتراب و مریم خانوم خیلی راحت نشسته بودند و با هم صحبت می 

بکوبانم و عمو را صدا دلم می خواست خودم را به پنجره ین بار هزارمبرای کردند. 

ای کاش عمو مثل همیشه ناخودآگاه دلنگرانم می شد و به سراغم می آمد.  بزنم.
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تحت هیچ شرایطی مرا  که از این به بعداگر عمو برگردد حتما از او می خواهم 

تنها نگذارد. من اصال نمی خواهم ازدواج کنم... من فقط می خواهم توی حریم 

 و راحت بمیرم. امن خانه ی عمو پیر شوم 

دست  کِی : نگفتی حلقه ام ازخواهم جواب سوالش را بدهم پرسیدمبدون اینکه ب 

 تو است؟ 

سکوت طوالنی شد، دوباره به او نگاه کردم. افکار ناراحت . جوابی از او نمی شنیدم "

برای او می سوخت چون  بیشتر کننده دائم کم رنگ و پررنگ می شدند. حاال دلم

 مثل همیشه بداخالق و کوبنده نبود. سرش را طوری پایین انداخته بود مثل اینکه

دیگر از دیدن او به  چرا. دسنگینی می کردنیا بر شانه هایش  های مصیبت تمام

  !ادم برسده بودم؟ خدایا خودت به فریوجد نمی آمدم. بدجنس ش

ز من دور کن. نمی دانم چند دقیقه در سکوت این حال پر از دیوانگی و حماقت را ا

دستش را  "گذشت تا اینکه باالخره خسته شدم و گفتم: جوابم را نمی دهی؟ 

ورد. مشتش آن بیرون آ داخل خیلی آرام توی جیب داخل کتش برد و چیزی از

را به طرف من گرفت و آنرا باز کرد. حلقه ی من کف دستش بود. اما من دستی 
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مثل یک زمزمه گفت: وقتی از داشتم. سرش را باال نیاورد و ن نبرای برداشتن آ

. از آنروز دستم ..ه بودتت در آمد و کنارت افتادانگشحلقه از  ...باالی پله ها افتادی

، می خواهم حلقه ام پیش خودم باشد. مبگیرباید حلقه ام را پس  "مانده است. 

فقط یکی از دستانم سالم دوست ندارم این حلقه ام هم دست او بماند، ای کاش 

  .گذارب مگفتم: آنرا برایم روی تختمانده بود. با عصبانیت غیر قابل کنترلی 

این کار دستش را مشت کرد، بعد دوباره حلقه را توی جیبش گذاشت و گفت:  "

دستی متوجه منظورش نشدم و گفتم: حلقه ام را می خواهم اما  ". را نمی کنم

 .بگذار مآنرا برایم روی تخت لطفا ،بگیرمپس آنرا برایم باقی نمانده است که 

 ". می گذارماینبار با چشمانی یخ و خالی نگاهم کرد و خیلی قاطع گفت: ن " 

نقطه ضعف نشان بدهم. خیلی جدی گفتم: دلیلت از خودم نباید از او بترسم. نباید 

او هم  " آنرا برای چه می خواهی؟ ت؟حلقه ی من چیس این یکی برای پس ندادن

ود. مثل قبل مثل من هرلحظه تغییر می کرد. حاال شکست خورده و غمگین نب

و این حرکت او برایم مثل  . دست به سینه نشست..لودشده بود، سخت و اخم آ

بعد از اینکه  کنیم، عقد ی کهگفت: روز خیلی راحت و شیپور اعالن جنگ بود
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خیلی  "این حلقه را پس می دهم. ، توی انگشتت کردیتوی محضر حلقه ی مرا 

عصبی ام می کرد اما باز سعی کردم آرام باشم و گفتم: چرا مثل گروگان گیرها 

 می کنی؟  رفتار

تمام چشمان خالی اش مرا می ترساندند اما نمی خواستم کم بیاورم. باید  "

، اما دش کاش بازهم احساساتی و غمگین می شجاعتم را جمع می کردم. ای

 تتمام زندگی چون من تنها گروگان گیر زندگیت هستم. گفت: ابوسرسخت ج

دوستم داری و ترکم  ،شومبمن گروگان می ماند تا وقتیکه مطمئن  اندستتوی 

د تا پیش من می مانو حلقه ی مردانه ات  می کنی. این حلقه هم مثل سفته هان

هم دور نیست، به زودی عقد می . آنروز نداشته باشم دلیلی برای نگرانی روزی که

 بر می گردانم. به تو کنیم و من همه چیز را 

سعی می کردم از بین دندان های  ه خرمن دیوانگی ام زد.در یک لحظه آتش ب "

که دزدیده ای نترسان. می دانی  قفل شده ام صحبت کنم گفتم: مرا با چیزهایی

را می زنم. پول بدهی آماده است ها که اگر دیوانه شوم قید تو و سفته ها و حلقه 

نرا پس بدهم. این حلقه ها را هم می توانم آو فقط منتظرم که شکایت کنی تا 
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بی  ". بردار بازی های بچه گانه مسخره ایندست از دوباره سفارش بدهم. پس 

این جوابت تکلیف مرا روشن کرد... پس خیال شانه هایش را باال انداخت و گفت: 

 هی با من ازدواج کنی درست می گویم؟ نمی خوا تو یعنی

دانستم. امروز تا قبل از دیدن او، خیلی خودم هم جواب این سوال را نمی  "

تمام برنامه م. اما حاال... ای ازدواج با او لحظه شماری می کردبر مطمئن بودم و

ازدواج  محکم و بدون وحشت گفتم: اگر با هم .ه بودندریخت ریزی هایم به هم

 "بچه دار شویم، آنوقت بچه را گروگان می گیری تا من کنارت بمانم؟  یم و کن

بازهم کیارش سابق شده بود و با صدایی که حاال از شدت عصبانیت شمرده و آرام 

بستگی دارد که چقدر  بله، ممکن است این کار را انجام بدهم.شده بود گفت: 

توی این  .. یادت نرود که.اعصابم را به هم بریزی و چه انتقامی در انتظارت باشد

بچه اش را داشته باشد. تو ، تنها کسی است که می تواند بدون تالش ، پدرمملکت

توی هر شرایطی کنار بچه ات می مانی و نمی گذاری  ،هم اگر مادر خوبی باشی

بازهم دلم می خواست در  "کار به جایی برسد که من بچه را گروگان بگیرم. 

خیال خودم را راحت کنم. وقتی که بد می شد خدا هم همین لحظه او را بکشم و 
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آرامش هردو من واقعا نمی توانستم در برابر او سکوت کنم و  حریف او نمی شد.

ا نفرمان را حفظ کنم. سعی کردم تمام خشمم از او را توی چشمانم تزریق کنم ت

بشود و گفتم: پس بهتر است من و تو هیچ  شاید متوجه ی اعصاب متشنج من

ت از صد فرسخی هم عبور نکنیم. ما به درد ازدواج نمی خوریم. همانطور که وق

بهتراست که همه چیز بین مان  ،جشن خداحافظی شیرین و سیاوش گفتیتوی 

 تمام شود. من سفته ها را پس می گیرم و تو هم به دنبال کار و زندگیت برو. 

این را از فشار دستانش روی بازوانش می دیدم  ،گارد تهاجمی اش سخت تر شد "

و گفت: این تصمیم برای وقتی بود که من بالیی سر تو نیاورده بودم. حاال وجدانم 

رهایت کنم. سفته ها را پس نمی  ،اجازه نمی دهد که بدون در نظر گرفتن حال تو

 هفته با هم ازدواج می کنیم.همین دهم و تا آخر 

اما باز به خودم نهیب زدم که من و او  ،ته قلبم از این زورگویی او خوشم آمد " 

می  تو ...به درد هم نمی خوریم و با حرص بیشتری گفتم: پس درست حدس زدم

 یکامال خوب است و احتیاجن حالم از سر دلسوزی با من ازدواج کنی. م خواهی

ک صورتش را ناشنده و وحشتاو با اخمی ک "به چنین ازدواج مسخره ای ندارم. 
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آخر همین هفته  برگرداند و گفت: من تصمیم خودم را گرفته ام و ما تااز من 

سکوت کردم و نخواستم به درجه ای خشم و عصبانیت برسیم  " ازدواج می کنیم.

عمو چند  ...که بازهم دعوای مان شود و همه چیز را بیشتر از این خراب کنیم

تاب زده گفت: پرستش تو برای امشب مهمان دعوت ضربه به در ورودی زد و ش

خیلی از دیدن عمو خوشحال شدم. می خواستم بلند شوم و از شر  "کرده بودی؟ 

. نمی توانستم فکرم را متمرکز کنم و گفتم: من تمام مصیبت ها به او پناه ببرم

 فقط کیارش خان را دعوت کرده بودم. البته نه برای خواستگاری، بلکه برای رفع

 دلتنگی...

کیارش تک خنده ی پر از تمسخری کرد و گفت: اما جواب بله را دیروز دادی.  " 

برای آخرین بار می پس حاال با این حرف ها نمی توانی حرفت را پس بگیری. 

برای جواب دادن به او کامل  "گویم که ما تا آخر همین هفته ازدواج می کنیم. 

ناله ام بلند شد. کیارش با صدای به طرفش برگشتم و گردنم درد شدیدی گرفت، 

و خیالم  اش از روی سینه پایین افتادند نگرانی نگاهم کرد. دست های قفل شده

و با نگرانی حالم ا .بودبین دعواهایمان  کوتاه، که فعال وقت استراحتیراحت شد 
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مد. ازدواج آهر شرایطی بازهم از اینکه نگرانم می شد خوشم می  را پرسید. توی

درصد دیوانگی بازهم زیبا و رویایی بود. ، باشد تی اگر از سر دلسوزی و ترحمبا او ح

حاال که عمو کنارمان بود، نظرم عوض شده چون  ام خودم را هم نگران می کرد.

هربالیی حاال رش بگویم به کیادلم می خواست نمی ترسیدم و حتی از چیزی  بود.

، تناقضمبه هم ریخته و پر . این احساسات هم سرم بیاید دست از او بر نمی دارم

مثل صدای وز وز مگس توی گوش هایم، مرا به این فکر می انداخت که شاید به 

 چیزی بیشتر از جلسات مشاوره نیاز دارم. 

پرسید که چرا می از من کیارش نگاه می کردم و  مات و مبهوت به عمو و کیارش

 ده بود.غم و اندوه ابتدای ورودش، ش م دچارهنوز گردنم خوب نشده است. بازه

صداهای توی مغزم ساکت نمی شدند. مطمئن شدم که مشکلی برای عقلم پیش 

که اگر ازدواج اجباری داشته می خواستم به شوخی بگویم  حاال آمده است چون

  ند...دردهایم درمان می شو ،مباش

و گفت: پرستش جواب مرا درست بده. تو مهمان  عمو چند قدم به طرف ما آمد

 ی؟ ادیگری به غیر از کیارش دعوت کرده 
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دل  که حاال در عین ناباوری عاشقانه شده بود، به زور از نگاه به صورت کیارش "

هم دعوت کرده ام. خودت که آنها را را کندم و گفتم: بله باباتراب و مریم خانوم 

؟ منظورم باباجان عمو کالفه شد و گفت: نه پرستش. چرا خنگ شده ای "دیده ای. 

اصال متوجه  "ی؟... ااین است که تو خانواده ی دیگری را هم امروز دعوت کرده 

. مدرد شدیدی گرفته بود ، توی مغزم غوغا به پا بود و سرمنظور عمو نمی شدم

به گوش  از روی ایوان خانه مغز من،ی بیشتر از صداهای سر و صدایحس کردم 

همه با هم صحبت می کردند و برای انجام کاری با هم مشورت می  می رسید.

سرم را چرخاندم و از  از محیط اطراف نداشت، ، مثل رباتی که درک دقیقیکردند

ما خانه ی خانواده ی شکیبا همگی با هم روی ایوان  پنجره به ایوان نگاه کردم.

 بودند. 

عمو کنارم بود و خیالم راحت شده بود. خواست استراحت کنم. خیلی دلم می 

هم وَسردرد شدیدم برایم تَحاال وقت آن بود که کمی به افکارم سر و سامان بدهم. 

چشمانم را بستم و دوباره باز  .ورده بودفربد و خانواده اش را به ارمغان آدیدن 

  کردم.
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خانم شکیبا به همراه فربد و آقای شکیبا به زحمت از پله های ایوان باال می آمد. 

دوباره سعی علت این سر و صدا هم کمک به باال آمدن خانم شکیبا از پله ها بود. 

 کردم بخوابم، چشمانم را بستم اما برای خوابیدن به سکوت محض احتیاج داشتم. 

همگی شیک و مرتب بودند، حتی فربد هم ا چشمانم را باز کردم، خانواده ی شکیب

 و با سبد گل بزرگی که در کت و شلوار برتن داشت ،ژولیده و در هم ریخته نبود

قبال هم چندباری خواب دیده بودم  .شبیه به داماد ها شده بودبود خیلی دستش 

 ،که فربد به خواستگاری ام آمده است. اما فکر نکنم امروز هم چنین خوابی ببینم

ن درگیر کیارش بودم. چرا باید وسط مراسم خواستگاری کیارش خواب فربد چو

 ...به ظاهرش رسیده بودآن هم فربدی که اینقدر را ببینم؟ 

به خانواده ی هراسان و پر از وحشت پایین پله ها باباتراب  با دقت نگاه کردم، 

عمو من خواب می گفتم: به طرف عمو برگشتم و با تعجب  نگاه می کرد. شکیبا

را فربد و خانواده اش بینم؟ فکر کنم حالم خوب نیست... سر درد شدیدی دارم و 

روی ایوان خانه می بینم. می توانم خواهش کنم به من قرصی بدهی که  اینجا

 صداهای توی مغزم و توهم خانواده ی شکیبا از بین برود و آرام بگیرم؟ 
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توهم گفت:  و در ورودی خانه می رفت به سمت ر از من برگشت،عمو متعجب ت " 

یعنی تو آنها را نیست بچه جان. خانواده ی شکیبا واقعا به اینجا آمده اند. پس 

 ی، مثل اینکه فیلمهستهآخیلی جواب توی دهانم ماسید و  "ی؟ ادعوت نکرده 

و ی کنارمان ره جخیره به پناو . سمت کیارش برگشتمبه  وحشتناک می دیدم،

مثل اینکه  شده بودند،نفس هایش بلند آدمهای روی ایوان مانده بود. صدای 

حس می کردم تمام تنفسی داشت و تا چند لحظه ی دیگر خفه می شد. مشکل 

. با ترس عمو را صدا کردم و گفتم: خواهش می کنم اجازه نده می لرزیدجانش 

آنها را از خانه بیرون عمو با درماندگی برگشت و گفت: چطوری  "د. نآنها وارد شو

 ؟ پرستش کنم

چشمش به کیارش افتاد و با وحشت دوباره به من نگاه کرد. همه هم اما بعد او  "

چیز در یک لحظه وخیم شده بود. سعی کردم نگاه کیارش را از پنجره ی رو به 

ورتم را مثل صتمام درد و دیوانگی های خودم را فراموش کردم. ایوان جدا کنم. 

گرفتم و گفتم: االن خانواده ی شکیبا را بیرون می  جلوی صورت کیارشیک مانع 

فکر کنم واقعا هوا به او نمی رسید چون  "... خواهش می کنم ناراحت نشوکنم. 
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خواست چیزی بگوید اما به قدری محو تصویر روی  رنگ صورتش کبود شده بود.

تواند آنها را می ایوان بود که حس می کردم از بین یاخته های صورت من هم 

  .ببیند

وحشت داشتند؟ بازهم از حال کیارش  اینجا چه کارامروز فربد و خانواده اش 

م. حاال نگاه گم هستمدن شکیباها بی خبر آ. باید به او می گفتم که من از کردم

شده اش با ناامیدی و ناباوری به من دوخته شده بود. مثل اینکه از من توضیح می 

دیوانه نمی خواست اما نمی توانست دهان باز کند و چیزی بپرسد. ای کاش امروز 

 شدم، ای کاش امروز از او نترسیده بودم و تکلیف زندگی مان را روشن کرده بودم.

فکر های بد توی به او دلزده نمی شدم. نمی خواستم  ای کاش همین امروز از

، من اصال خبر م شاخ و برگ بدهم و گفتم: آنها حتما برای مالقات آمده اندمغز

هرقدر که با تو بد بوده اند به همان  باور کن آنها ..نداشتم که به اینجا می آیند.

هند هماهنگ به من محبت دارند. امروز هم حتما بدون آنکه بخوانسبت اندازه 

چشمانش هم  چشمانش را بست اما حتی پلک "   کنند برای مالقات آمده اند.

کمی نزدیک از من رو برگرداند، اما جایی نرفت و فقط خیلی آهسته می لرزیدند. 
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دقیقا مثل پسربچه هایی  تر به من نشست و سرش را به دیوار پشت سر تکیه داد.

دلم می  .، شده بودباندندسرشان می چکه وقتی می ترسیدند خودشان را به ماد

عالقه ام نسبت . بازهم فرار کنیم از این مهلکهبا هم خواست دستش را بگیرم و 

و عشق و زندگیم شد، صداهای توی مغزم دم. بازهم ابه او جان گرفت و نگرانش ش

 روی پیشانی ام ننشسته بود. و عرق سرد ندمانم سیاهی نمی رفتقطع شدند. چش

 از خودم هم بگذرم. راحتیبه آرامش او  رایب همین حاال می توانستم

از  می خواستمنمی دانم قبل از آمدن شکیباها چه بالیی سرم آمده بود که  

حاال با رم دچار ترس از ازدواج نشده باشم، شاید هم چون کیارشم بگذرم. امیدوا

ا دوست داشتم ش رحاال به اندازه ای کیار ترسم از بین رفته بود. ،میتنها نبود هم

او خیلی  درمانده ی از این حال دهم چیزی او را آزار بدهد.که نمی خواستم اجازه ب

دم. دیگر به هیچ عنوان یک مرد خشمگین و تنومند نبود که توی هر شناراحت 

بحث و دعوایی به راحتی پیروز می شد. اصال همان مردی نبود که وقتی اخم می 

برای فرار می گشتم. او در این لحظه یک پسربچه  سوراخ موشکرد من به دنبال 

و با ناباوری به ورود  خودش را به من چسبانده بود شده بود کهی هشت ساله 
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پر سر و صدا  ،همسرش با کمک شکیبا . خانممهمان های تازه وارد نگاه می کرد

داخل شدند. فربد آخر از  و می خندیدند، و در حالیکه با عمو صحبت می کردند

به صندلی چرخدار مادرش  آوردن گل را به عمو سپرد و خودش برایسبد  ه،هم

با نگاهم فربد را تعقیب می کردم تا زودتر برگردد و بتوانم با او به . حیاط برگشت

 درهمه ی نگاه ها و سر و صداها دعوا کنم. حس کردم  مده،آخاطر اینکه بی خبر 

  .ندو به سکوت تبدیل شد ندیک لحظه با دیدن کیارش یخ زد

لبخند خانم شکیبا در یک  کامال شوکه شدند.کیارش  از دیدن خانم و آقای شکیبا

ند که حس می کیارش به قدری متعجب شد با دیدنلحظه محو شد، چشمانش 

کردم ممکن است از حدقه بیرون بزنند. آقای شکیبا بدون در نظر گرفتن حال 

عمو به کمک خانم شکیبا  ز او فاصله گرفت.همسرش سریع دستش را رها کرد و ا

شتافت. فربد با صندلی چرخدار برگشت و بدون آنکه او هم از دیدن کیارش 

 رو به من گفت: حالت چطور است پرستش؟ بهتر شده ای؟  جب شود،عمت

قرار داد. مادرش را روی صندلی چرخدار نشاند و صندلی را دقیقا کنار کیارش  "

 .فربد، خواست چیزی بگوید اما صدایی از او شنیده نشد رکتبا این ح خانم شکیبا
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دورتر و  اخته بود و خودش را هر لحظه از خانم شکیباکیارش سرش را پایین اند

 حاال دیگر نزدیک شدن به کیارش مرا اذیت نمی کرد. به من نزدیک تر می کرد.

اما  بودند هنگاه دقیقی به خانم شکیبا انداختم. موهایش مرتب، با رنگ روشن شد

روشنی رنگ بی تاثیر نبودند، آرایشی فوق العاده با سلیقه در سفیدی موها هم 

 داشت که برای سن او زیاد بود اما خیلی به او می آمد.

، فرقی نمی کرد قبال هم هروقت او را می دیدم به همین اندازه زیبا و مرتب بود 

و یا چقدر بیماری او را از پا در آورده بود،  او را می دیدمچه ساعت از شبانه روز 

به این می توانست خودش را  او همیشه از اینکهمن او همیشه آرایش داشت و 

حسرت او را می خوردم. اما امروز حس می کردم آرایش او به  ،آرایش کند ییزیبا

ن زنا تماماز آرایش  کیارش دلیل خوبی برای نفرتاندازه ای زیاد و غلیظ است که 

. امروز برای چه به اینجا آمده اند ای کاش می فهمیدم که این خانواده ...استدنیا 

فربد هم آمد و کنار پایم روی تخت نشست. اما آقای شکیبا خیره به کیارش مانده 

بود و اصال از جایش تکان نمی خورد. باباتراب و مریم خانوم هم وارد شدند. مادر 

 ،رگشت و گفت: توی حیاط باباتراب را که دیدمفربد خیلی آرام به طرف کیارش ب
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د... اما این خانمی که همراه باباتراب باید حدس می زدم همراه تو به اینجا آمده باش

 آقای دکتر و باباتراب از دوستان هم هستند.که فکر کنم باعث شد  است

گذاشت  ،خانم شکیبا بودسمت که  شکیارش خیلی علنی دستش را روی گوش "

و بیشتر از او رو برگرداند. خانوم شکیبا کوتاه نیامد و کمی صندلیش را جلوتر آورد 

 و گفت: از عکس هایت برازنده تر و جذاب تر شده ای کیارش...

حاال کیارش کامال پشت به خانم شکیبا نشسته بود و سرش تقریبا روی شانه  " 

نزدیک شد. کمی صندلی همسرش ی من افتاده بود. آقای شکیبا با چند قدم به ما 

 ؟ بابا حالت خوب استآهسته گفت: کیارشم  را عقب کشید و

نگاه کیارش گم شده بود. اصال به طرف آنها برنمی گشت. فقط به من چشم  "

دوخته بود و یکی از گوش هایش را گرفته بود. حال ناراحت کیارش باعث شد دل 

شیر پیدا کنم و به فربد که من و کیارش را زیر نظر داشت گفتم: امروز برای چه 

شد که متوجه ی اوضاع و شرایط  فربد خندید، باورم نمی "مده ای فربد؟ آبه اینجا 

م د. اما او بی خیال گفت: دالیلم برای آمدندرا نشده باشد و اینقدر سبک بال بخن

اما فکر کنم بزرگترها باید دلیل اصلی آمدن ما به اینجا را  ،زیاد است به اینجا
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کیارش تکان شدیدی خورد و حس کردم می خواهد چیزی به  "توضیح بدهند. 

اما بازهم سکوت کرد. عمو از باباتراب و مریم خانوم دعوت کرد که فربد بگوید 

بنشینند. سبد گل فربد را هم کنار سبد گل کیارش روی میز ناهارخوری پذیرایی 

گذاشت. فقط آقای شکیبا مانده بود که سرپا بین کیارش و همسرش ایستاده بود. 

نگاه خانم و آقای . شکیبا هم یک صندلی آورد و او همانجا نشست عمو برای آقای

هنوز از فکر اینکه این دو نفر با یک بچه شکیبا فقط به کیارش دوخته شده بود. 

سال  ی این سن ورفتاری کرده بودند که او حتی تو ی بی سرپناه تا چه اندازه بد

اینبار با تعجب رو . ، حالم به هم می خوردبا تمام غرورش از آنها وحشت داشت و

زحمت شما و خانم شکیبا راضی به آقای شکیبا من اصال : به آقای شکیبا گفتم

نگاه آقای شکیبا  " ؟یده اخانم شکیبا را به زحمت انداختچرا برای مالقات نبودم. 

بود و کیارش اصال به طرف آنها برنمی گشت و سرش را از روی کیارش خشکیده 

تا به حال یده بودم، شانه ی من برنمی داشت. تا به حال این حال کیارش را ند

خانم شکیبا به اینقدر واضح ندیده بودم. را برای داشتن یک پناهگاه  احتیاج او

جای شوهرش خیلی آهسته جواب داد: هر پدر و مادری یک روزهایی فقط باید 
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شان گوش بدهند و مصیبت های خودشان را فراموش خواسته ی قلبی فرزندبه 

 کنند...

ادامه بدهد اما واکنش  حرفش به خواست، او میمتوجه ی منظورش نشدم " 

آقای  ،کیارش نسبت به صدای او که حاال گوش دیگرش را هم گرفته بود باعث شد

شکیبا به طرف همسرش برگردد و او را به سکوت دعوت کند. باباتراب بلند شد و 

گفت: کیارش جان می خواهی از اینجا برویم؟ در هر حال که آقای دکتر و پرستش 

 مزاحمشان بشویم. مهمان دارند و درست نیست که ما بیشتر از این  خانم

هم بی بهانه خندید، این خنده های او مثل ناخن کشیدن به دیوار آزار  فربد باز "

و گفت: نه خواهش می کنم بمانید. کیارش برادر من است و دهنده شده بودند 

را به هم می ریخت.  حال بد کیارش اعصابم "دلم می خواهد امروز کنارم باشد. 

: امروز چه مگفت نمی توانستم پررویی و بی خیالی فربد را تحمل کنم و رو به او

خدمت خانم و آقای که بدون هماهنگی آمده ای؟ نمی خواهم  است شده خبر

م، اما اگر ممکن است... در واقع خواهش می کنم تشریف شکیبا گستاخی کرده باش

ات بیایید. امروز کیارش و باباتراب و مریم خانوم ببرید و یک روز دیگر برای مالق
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فربد حرفم  "مهمان ما هستند و عمو جاوید هم برای پذیرایی دست تنها است... 

را قطع کرد و با لبخندی خوشحالتر که حرص مرا در می آورد گفت: ما احتیاجی 

مدن به پذیرایی نداریم پرستش... در حقیقت من امروز را دانسته و عمدی برای آ

چون تنها وقتی است که می توانم کیارش را  ،به خانه ی شما انتخاب کرده ام

روباه مکار که سهراب  چشمان فربد واقعا مثل چشمان " کنارم داشته باشم.

 وهمیشه به او نسبت می داد می درخشید، دیگر خبری از محبت چشمانش 

پر از بدجنسی شده بود. امیدوارم که نقشه ی ویران فقط نبود. حاال  هایشلبخند

سته و بی پناه این کیارش بیش از اندازه خچون کردن زندگیم را نکشیده باشد، 

شک و و فکر نکنم اعتمادی به عالقه ی من داشته باشد. پر از  بودو آسیب دیده 

ی فهمیدن فربد دست از این حرف های رمزآلود بردار. ما که نباید برا گفتم: تردید

زمان جنگ جهانی دوم استفاده کنیم. امروز شایی حرف های تو، از راه های رمز گ

فربد نگاه عاقل اندر  " ؟کنارت باشدکیارش می خواهی  اینجا چه کار داری و چرا

من حرف پیچیده ای نمی زنم. من می خواهم سفیهی به من انداخت و گفت: 

برادر عزیزتر از جان من است و باید  اینجا حضور داشته باشد چون کیارشامروز 
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کیارش  لرزش های عصبی ". رین روز زندگی من، سهیم باشدمهم تشادی توی 

اجازه نمی داد که روی جمالت فربد تمرکز  به من و باعث نگرانی همه شده بود

. مریم خانوم بلند شد و گفت: کیارش... پسرم بلند شو مادر... بیا زودتر برویم کنم

خانم شکیبا بدون وقت تلف کردن رو به مریم خانوم گفت: شما از چه  "عزیزم. 

وقت مادر کیارش شده اید؟ کیارش دوست ندارد کسی او را پسرم صدا بزند. چون 

مریم خانوم با  "نمی خواهد صدای مادرش توی گوش هایش کمرنگ شود. 

را پسرم که او  هاز من خواست کیارش خودشرشادتی که واقعا شیردالنه بود گفت: 

صدا بزنم. صدای من باعث نمی شود که یاد و خاطره ی مادرش کم رنگ شود. او 

 خودم است. بچه یمثل 

اینقدر باورم نمی شد که مریم خانوم تا این حد شجاع باشد، پس یعنی کیارش  " 

احساس تنهایی می کرد که از یک زن غریبه خواسته تا مادرش باشد؟ ای کاش 

یش را پر کنم. ای کاش می توانستم خودم به تنهایی مادر می توانستم تنهایی ها

پس تکلیف دودلی های من چه اما  .و خواهر و عشق و همسر و تمام اقوام او باشم

 ؟ چرا اینقدر نظراتم عوض می شدند؟می شد
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و شباهتی به خانم با شخصیت خانم شکیبا بدون آنکه حال کیارش را درک کند  

گفت: این و به کیارش رمی شناختم داشته باشد  و آرام همیشگی که من او را

فامیلهای بی معرفتت است کیارش؟ تو که از هشت سالگی گریه می  وخانم جز

پس به غیر از مادر خودت را داشته باشی.  مادریکردی و می گفتی دوست نداری 

برای خودت مادر جدید پیدا  و سال حاال چه بالیی سرت آمده که توی این سن

کیارش فقط تندتر نفس می کشید و گوش هایش را محکم تر گرفته  "کرده ای؟ 

نجوا کرد زیر لب  که فکر کنم فقط من می شنیدم بود. اما با صدایی خیلی آهسته

با ترکه های درختانی که مرا که مثل تو دمی چون دلم نمی خواست آگفت: و 

پسرم صدایم بزند. چون خوب می دانستم فقط  ،دمادرم کاشته بود کتک می ز

مواقعی که می خواستی جلوی چشمان دیگران خودت را حامی بچه یتیم ها نشان 

 بدهی و بگویی که چقدر آدم خیری هستی، خیلی ناگهانی من پسرت می شدم

نم لبهایم را می بزسریع تهدیدم می کردی که اگر مادر صدایت  خیلیولی بعد 

به  وجودتچون حالم از  ل دیگر هم نمی خواهم تو مادر من باشیدوزی. هزار سا

جا بلند شد و دستش را روی شانه ی کیارش  از یباکآقای ش " ..هم می خورد.
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گذاشت و او را کمی از من جدا کرد و گفت: ببخشید پسرم... ببخشید که امروز 

ما همین حاال یم. می خواهی ه امده ایم و روزت را خراب کردآ اینجابه نادانسته 

      از اینجا برویم؟

 اوکیارش گنگ به آقای شکیبا نگاه می کرد. مثل اینکه متوجه ی حرف های  "

دای به هم نمی شد. حس می کردم بازهم دچار تب و لرز شده است چون ص

پدر گفت: نه  فربد به جای کیارشح می شنیدم. وضخوردن دندان هایش را به و

آمده ایم. حاال که کیارش اینجاست می خواهم او هم توی کجا برویم؟ ما تازه من، 

  ...مراسم خواستگاری من حضور داشته باشد

ان را به فربد شعمو و کیارش و باباتراب و مریم خانوم، همگی با هم نگاه  " 

نفس ند، اما من فقط نگاهم به کیارش خیره مانده بود که از شدت تعجب دوخت

حم کن و زندگیم را ویران نکن، قول می دهم خدایا خودت ر .هایش قطع شدند

که دیگر ناشکری نکنم و از بودن در کنار کیارش دلگیر نباشم. خدایا غلط کردم... 

دستان کیارش از روی گوش هایش پایین افتادند و نگاهش متعجب بین من و 

 شوخی میکنی؟ جان مد و گفت: فربدآعمو یک قدم جلو فربد به حرکت درآمد. 
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او... چرا او امروز برای فربد... لعنت به این کارها و رفتارهای احمقانه ی  لعنت به "

دقیقا همین جا می دانست که کیارش اینجاست و از کخواستگاری آمده بود؟ 

خنده های فربد اعصابم را به هم می  امروز را برای خواستگاری انتخاب کرده بود؟ 

ا دیگر نتواند اینقدر زشت و ، دلم می خواست اینقدر گلویش را بفشارم تریخت

شوخی  ، اصالو گفت: نه آقای دکترشیطانی بخندد. با لبخندی دندان نما به عم

عمو با تعجب بیشتری گفت: پس امروز برای خواستگاری از چه کسی  "نمی کنم. 

زد و گفت: فکر نکنم شما منحوس دیگری فربد قهقهه ی  "به اینجا آمده ای؟ 

از او خواستگاری برای داشته باشید که من بخواهیم  دختر دیگری به جز پرستش

 ..م.بیآی

طوری از من  پرید و از جا کیارش را نیش زد، چون و مار زنگی مثل اینکه افعی " 

توی چشمانش  که حس می کردم من همان افعی نیش دار هستم. فاصله گرفت

ن کیارش را از مناشکری نباید  بار خدایا به خاطر یک یک دنیا ناباوری و بهت بود.

ترسیدم، من که مقصر ترس من فقط برای چند دقیقه  !بگیری، این انصاف نیست

 و شیدای اما در نهایت هنوز عاشق ندبرای خودم هم عجیب بود افکارمهایم نیستم. 
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. به سختی آب دهانم را کیارش هستم. خدایا مرا ببخش و کیارش را از من نگیر

فربد گفتم: م دارم را از چشمان کیارش برباورانه انا نمی توانستم نگاه فرو دادم.

 ... بگو که شوخی میکنی.تو امروز... برای خواستگاری آمده ای؟دیوانه شده ای؟ 

 امروز برای خواستگاری از من آمده ای؟ واقعا تو 

به جای فربد مادرش جواب داد و گفت: بله پرستش عزیزم. امروز باالخره من  "

صدای خنده های بلند اینبار  "هم به آرزویم می رسم و تو دختر خودم می شوی. 

همه ی ما را ترساند و حس کردم همه از جا  ،ی و هولناکناگهان خیلی کیارش

 .و عمو به طرف کیارش آمدندبابا تراب  ،پریدند. خیال می کردم دیوانه شده است

آقای شکیبا هم نیم خیز شده بود تا برای کیارش کاری انجام بدهد. اما کیارش 

جدی شد و با  فقط می خندید و از شدت خنده خم شده بود. بعد در میان خنده

رو به من گفت: پس برای همین مرا رد  اخم هایی که از همیشه بیشتر بودند

دائم از ترسیدن از من را در می آوردی؟ برای همین برای همین ادای کردی؟... 

می احمق و بی شعور فرض کرده ای؟...  جدایی سخن می گفتی؟ مرامرگ و 

خواستی زودتر مرا بیرون کنی تا پذیرای فربد عزیزت که اینهمه سال منتظرش 
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باورم نمی  ای وای... بدبخت شدم. بازهم مرا مقصر می دانست، "بودی بشوی؟ 

ی همین چند لحظه ی کوتاه به چنین قضاوت ناعادالنه ای رسیده باشد. شد که تو

دور خودش می چرخید و ثابت نمی ایستاد. خدایا چطور به او بفهمانم که حرف 

می  و این رفتارهای بی منطقش هایم بی غرض بوده اند و فقط از آینده ی با او

بازهم ادامه و ا وده ام؟ترسیدم. چطور ثابت کنم که از خواستگاری فربد بی اطالع ب

 دم وحشتناکی هستم، منآ واقعا گفت: حق داری که مرا انتخاب نکنی. منداد و 

 ...اما فربد .این بالها را سرت آورده ام و دیگر هیچ چیز بین مان درست نمی شود

خواهد می که او نزمانی همیشه و هرلحظه بهترین دوست تو بوده و هست. حتی 

کنارت دنبالش راه میافتی و به او التماس می کنی که به تو  ،دباشبهترین دوستت 

یکبار هم بگو من چه نقشی توی زندگی ات  .. درست می گویم پرستش؟.بماند

خواستم  " تا خانواده ی فربد را نجات بدهی؟م؟ فقط از من استفاده کردی دار

نمی خواهم هیچ حرفی نزن پرستش،  بلند، ادامه داد: یصدای اما او باجوابی بدهم 

یادم رفته بود که بارها قسم خورده بودی که به خاطر فربد مرا به  چیزی بشنوم.

 فریب تو را خورده ام که از عشقبه قدری اه می نشانی. حاال ببین من خاک سی
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تو به خاک سیاه نشسته ام و نمی توانم درست نفس بکشم. ایرادی ندارد عزیزم... 

من بالهای بدتر از این را هم فراموش کرده ام. وجود تو را هم به زودی فراموش 

 ... التماست می کنماما خواهش می کنمکنم. من که توی زندگی تو نمی مانم می 

و را مثل دختر خودش دوست دارد را در مورد اینکه ت مادر فربد حرف هایکه 

در کنار بهترین زندگی زیبایت را  ...این زن نکن، این مظلومیت او را باور نکن.باور 

که تو هم به  تحمل کندنمی تواند  او هرگزخیلی زود به هم می زند. دوستت 

فربد از جا پرید تا جواب او را بدهد.  "...پرستش یباشاندازه ی پسرش خوشبخت 

شکیبا محکم جلوی او را گرفت و دوباره او را سر جایش پرتاب کرد. زبانم  اما آقای

 دچار لکنت شد و گفتم: کیارش باور کن... 

نبود، عصبی نبود، مهربان نبود، حالش عجیب و غریب شده  گینخشم کیارش "

سری با تاسف برایم صحبتم را قطع کرد.  یبلند هیساینبار هم با صدای . بود

من  !نداشتم که چنین بالیی سرم بیاوری پرستشتکان داد و گفت: از تو انتظار 

اگر تمام دنیا می گفتند که تو ... هیچ چشم داشتی تقدیمت کردم قلبم را بدون

می آمدم و  امروزباید . باشی بی معرفتکه اینقدر  باورم نمی شد ،دوستم نداری
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 باید می فهمیدم که من فقط .نمی خواهیمرا  اصال کهبا چشمان خودم می دیدم 

بودی.  فربدآمدن منتظر تو همیشه  ..برای رساندن تو به فربد هستم. ای وسیله

هیچ وقت از من سوء استفاده کردی تا فربد را به اینجا بکشانی؟ پرستش تو واقعا 

تو عاشقانه  ،اینقدر احساس حماقت نکرده بودم. باورم نمی شود که تمام این مدت

فربد را دوست داشتی و من از عشق تو مثل مجنون آواره ی کوه و بیابان شده 

دلت به من و سادگی ام می  از احساساتم شعر می گفتم و تو درمن برایت بودم. 

 نباید با من این کار را می کردی... خندیدی. 

نمی جاری انم بازهم نامش را صدا زدم چون کالم دیگری به غیر از نام او بر زب "

د. او به راه افتاد تا برود اما بدون آنکه به طرف من برگردد گفت: تمام ترس و ش

وحشتی که از من داشتی فقط به این خاطر بود که توی عذاب وجدان بپوسم و 

من آدم احمقی هستم  یال راحت در کنار عشقت زندگی کنی؟با خ اجازه بدهم که

گرفته تو ساعت ها مرا نادیده که  م نشدباور ،روز مهمانی خداحافظی دوستانت که

انسانی ساده لوح تر از من آفریده  .هستی ترتا ثابت کنی در کنار فربد خوشحال ای

 .خواستگاریت آمدم امروز خودم را بازیچه ی دست تو کردم و بهبازهم  !نشده است
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توی گلویم ناباوری صدا با قفل  " ...م می شد کهحتما باید خیانت می دیدم تا باور

 کدام خیانت صحبت می کنی عزیز ازکیارش چه می گویی؟ شکست و گفتم: 

من به تمام دنیا  ید.آمن اصال خبر نداشتم که فربد به اینجا می  باور کن ؟من

گفته ام که فقط تو را دوست دارم. من حتی به آقای شکیبا هم گفته ام که فقط 

ف های مرا نمی شنود. به چه نمی دانم چرا هیچکس حر لیتو را دوست دارم و

اینجا از عالقه  حاضر در آدم های تمامبه قسم بخورم تا باور کنی که من  یچیز

کرد ودی خانه را باز در ور به طرفم برنگشت،او بازهم  " ؟امام نسبت به تو گفته 

همه چیز به اندازه ی کافی روشن  ،گفت: من احتیاجی به قسم و توضیح ندارمو 

تو به همه گفته ای که مرا دوست داری، اما پنهانی دنبال فربد می  و واضح است.

ری اما دوی و از او دوستی و عالقه گدایی می کنی. به همه گفته ای مرا دوست دا

جواب رد دادی و نخواستی کنارم بمانی. بازهم  ،مدمامروز که برای خواستگاری آ

ه زودی تو را از ذهنم پاک می گویم، ایرادی ندارد. من آدم فراموشکاری هستم و ب

یادت می آید که گفته بودم فقط به شرطی می روم که خودت بخواهی؟  می کنم.

از خانه بیرون زد و من  " ..حاال که اینطوری می خواهی اینبار واقعا می روم.
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 یاز همان !مسخره تمام شدچقدر همه چیز  می کردم. ناباورانه رفتن او را تماشا

که می ترسیدم سرم آمد. امروز دائما از خشم او و خراب شدن زندگی مان وحشت 

امروز من بیشتر مقصر بودم یا داشتم و باالخره همین ترس دلیل نابودی ام شد. 

 یا کیارش؟ در آینده کدام یک را مقصر بدانم و مجازات کنم؟ و فربد 

د. واقعا می خواست کشیده شتوی حیاط  نگاهم با کیارش از پشت پنجره ها تا

 ! سادگیبرای همیشه برود؟ به همین 

برایم مثل امید او  ، همین توقفشد و به طرف پنجره برگشت متوقفتوی حیاط 

می به دنبال او  باید نگاهش را از پنجره به چشمانم دوخت. .به زنده ماندن بود

 بروم و به او بگویم. باید تنها امیدم به زندگی بوداین  .رفتم و او را بر می گرداندم

دهم مثل سابق نیست. باید برایش توضیح ب ، حالمبعد از افتادنم از روی پله ها که

اضطرابم  که اندداو باید ب، دچار اضطراب شدید شدم. مبا او تنها ماند امروز که وقتی

بدون خواستم . مان می ترسیدم شدن رابطهاز خراب بلکه  ،به خاطر خودم نبود

شانه ام را  فربد لعنتی م اما...وبلند شوم و به دنبال کیارش بدوقت تلف کردن 

 بلند شوم.  یمداد از جامی اجازه نگرفت و 
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باید می رفتم و جانم را پس می گرفتم.  ،مثل اینکه جانم در دستان کیارش بود

باید می رفتم و می گفتم که خیلی دوستش دارم و فقط برای چند دقیقه از سر 

تنها امیدم به زندگی شده بود، مطمئنم نگاهش به پنجره  کردم. دیوانگی او را رد

 .که با این نگاه می خواهد یک فرصت دیگر به من بدهد

گفتم:  بیرون بکشمفربد  انرا از دست شانه امسعی می کردم  حرص و شتاب زدهبا  

فربد رهایم اما  "به من بدهد.  یگرتوی حیاط ایستاده تا یک فرصت دبگذار بروم... 

  م را نمی شنید.های حرف اومثل اینکه کسی به غیر از  ،نکرد

 آرام کنار گوشمسرش را جلوتر آورد. او هم به کیارش نگاه کرد، خم شد و  فربد

نمی دانم  "ند. رسادوباره به تو آسیب می او عصبانی است و دنبالش نرو...  گفت:

تا بازهم از خشم چه بالیی سرم آمده بود که همین یک جمله ی فربد کافی بود 

 به گمانمکیارش بترسم و تالش هایم را برای رهایی از دست فربد متوقف کنم. 

از من رو چون چشمانش را محکم بست و  ،به چشمان کیارش فرو رفت یخار

نگاه می  ،به کیارش که هنوز توی حیاط ایستاده بود فقط مات و مبهوت برگرداند.

و به خودم شروع شدند بازهم صداهای عجیب با دردی کشنده، توی مغزم . کردم
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هیچ دردی از ما دوا نمی  ،او پیش و رفتن من می گفتم: کیارش عصبانی است

یم نتوان هرگزکند و اتفاقی بیافتد که کرد. شاید همه چیز را بین مان خراب تر 

اما بابا تراب با عمو  ،دوید مریم خانوم سریع به دنبال کیارش ..آنرا درست کنیم.

به من و شکیبا ها نگاه نکند . تمام تالشش را به کار بست که خداحافظی کرد

گفت: این کار درستی نبود پرستش خانم. نباید اینطوری به کیارش جواب منفی 

من کیارش را دوست داشتم  سر دردم بیشتر شد. ،ندچشمانم سوخت "می دادی. 

گفتم: من جواب منفی بدهم؟ خیره به کیارش  پس چطور می توانستم به او جواب

 رفت به دنبال آنهاهم اما او هم به حرفم گوش نداد و رفت. عمو  "منفی ندادم... 

ه بود. سرش را پایین انداخت هنوز، کیارش به کیارش رسید. با او صحبت کردو 

می را از پنجره نگاهش از مریم خانوم و باباتراب فاصله گرفتند. کمی عمو همراه 

رفت. چرا بین من و او همه  برگشت و اینبار واقعا ...چیزی به عمو گفت و ،دزدید

چیز به بدترین شکل ممکن خراب می شد؟ مگر گناه ما چه بود؟ چرا قسمت هم 

آدمی به بدبختی و بد اقبالی من وجود نداشت. تمام کائنات دست به نمی شدیم؟ 

لعنت به من که با رفتارم کاری د. دست هم داده بودند تا مرا از کیارش جدا کنن
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م که کیارش به احساساتم شک کند، اما هیچ چیز دست من نبود. صدای ه بودکرد

تا از تو بود امروز اینجا آمده  ،آقای شکیبا را شنیدم که گفت: کیارش من

عمو در حیاط را پشت سر کیارش و باباتراب و مریم  "خواستگاری کند پرستش؟ 

. ای کاش ه استدرد گرفت هم قلبمعالوه بر مغزم، خانوم بست. حس می کردم 

 ترسهایم دست و پایم را بسته بودند.می رفتم و کیارش را بر می گرداندم. اما 

 ستم او را برگردانم. نمی دانم چقدراینبار با همیشه فرق داشت و می توان شاید

تا باالخره جواب دادم و پر از بغض گفتم: بله... ما می خواستیم تا آخر  طول کشید

 هفته با هم ازدواج کنیم.

ناباورانه زیر لب با خودم گفتم: او امروز بارها گفت که تا آخر همین هفته ازدواج  " 

 می کنیم. پس حاال کجا رفت؟

از شما قای شکیبا آ: گفتخانه برگشت و بدون وقت تلف کردن  عمو جاویدم به " 

برای قبل از تشریف فرمایی چرا بعید است... ببخشید که رُک صحبت می کنم، اما 

عمو هم ناراحت بود. نگاهم را از در کوچه که  "تماس نگرفتید؟  ،خواستگاری

با شما تماس گفت: مگر فربد خانم شکیبا پشت سر کیارش بسته مانده بود گرفتم. 
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همه به فربد چشم دوختیم. فربد هم  "نگرفته بود و برای امروز قرار نگذاشته بود؟ 

من برداشت و سرش را پایین انداخت. صدای آقای  شانه یش را از باالخره دست

شکیبا به سختی شنیده شد و گفت: تماس نگرفته بودی فربد؟ تو می دانستی که 

رای همین اجازه ندادی که من هم با باینجاست؟  کاری کیارش امروز برای چه

 آقای دکتر تماس بگیرم؟ 

نمی توانستم فربد فربد سکوت کرده بود. دنیایی اشک توی چشمانم نشست و  "

گفتم: حرف بزن فربد... بهزاد به تو گفت  م. سعی کردم گریه نکنم ورا دقیق ببین

بهزاد با هم نقشه کشیدید تا تو و که کیارش امروز برای خواستگاری می آید؟ 

نه  به من چشم دوخت و گفت: ،د آورالاب فربد سرش را "زندگی مرا خراب کنید؟ 

او فقط ناراحت اصال توی این ماجرا مقصر نیست.  با هم نقشه نکشیدیم... بهزاد

استگاری می آید، وبود و من از توی حرف هایش فهمیدم که کیارش امروز برای خ

این دفاعیات فربد باعث می شد  "ه این کار را انجام بدهم. من خودم خواستم ک

آقای شکیبا کالفه دستی به صورتش بهزاد زهرش را ریخته است. که مطمئن شوم 

چرا بی منطق رفتار می  ؟فربد تو چرا اینطوری شده ایگفت: رو به فربد کشید و 
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به من گفت که  وبه خانه ی ما آمد  که تو چین بودی، پرستش زمانی کنی؟

امروز برای  ولی وقتی تو از ما خواستی که .دوست دارد کیارش را خیلی

گرفته حتما از پرستش اجازه که خواستگاری از پرستش بیاییم با خودم فکر کردم 

رابطه ی کیارش و پرستش جان نگرفته و تو می  کردم کهمی ای فربد. خیال 

خواستگاری از پرستش ما را جلو خواهی دوباره شانست را امتحان کنی و برای 

برای من اصال مهم فربد خیلی مطمئن به پدرش چشم دوخت و گفت:  "بیاندازی. 

 ردحق نداکیارش  نیست کیارش و پرستش همدیگر را دوست داشته باشند بابا،

است. او حق ندارد که تگاری دختری بیاید که بهترین آدم دنیای من به خواس

 رستش توبه من گفت: پغم خانم شکیبا با یک دنیا  "پرستش را داشته باشد. 

 واقعا کیارش را دوست داری؟ 

پرستش هیچکس را به جز من دوست ندارد.  ...فربد به جای من گفت: نخیر "

کیارش به قدری وحشی و  کیارش او را مجبور می کند که دوستش داشته باشد.

بزند، چنین بالیی سرش  که اگر پرستش حرفی بر خالف نظرشبی اعصاب است 

کیارش می خواهد به زور د. کنپرت می پایین از باالی پله ها او را و  وردمی آ
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 استفربد از جا پرید و رو به عمو گفت: از شما بعید  "پرستش را داشته باشد. 

ینده ی پرستش شما نگران آ ا به خانه راه بدهید!آقای دکتر که دوباره کیارش ر

عمو عینکش را  "راهی بیمارستان کند؟  دوباره کیارش او رانیستید؟ می خواهید 

آینده ی پرستش گفت: من نگران و د می فشرچشمانش را با انگشت  در آورد،

 هستم، اما عالقه ی قلبی و انتخاب های او برایم خیلی مهم هستند فربد جان.

بیکار فربد یک قدم به طرف عمو برداشت و گفت: اما من مثل شما نیستم. من  "

نمی نشینم تا پرستش باز خودش را بیچاره کند. من نمی گذارم پرستش با انتخاب 

عمو سکوت کرد و سرش را پایین  " های اشتباهش زندگی اش را نابود کند.

از این انداخت. حس کردم این سکوت عمو یعنی اینکه با حرف فربد موافق است. 

 گین تر از قبلغمبا صدایی  که شدم. مادر فربدبی منطقی فربد بیشتر شوهمه 

فربد ؟ بگویدخودش از عالقه اش که پرستش اجازه نمی دهی گفت: چرا به 

فربد به پرستش زور نمی گویی؟  از کیارش تو بیشتراین ماجرا،  در مطمئنی که

نمی  اجازهکیارش هم اگر نمی خواهی پرستش را به زور داشته باشی پس چرا به 

 داشتن پرستش امتحان کند؟ش را برای خود دهی که شانس
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به پرستش اجازه ی انتخاب نمی دهم چون جادوی  فربد با عصبانیت گفت: " 

پسر پولدار شما او را کور کرده است. خودتان که خوب می دانید کیارش از کنار 

به راحتی عاشقش می شود. اما من چنین  ، آن دخترکندمی عبور  که هر دختری

توی زندگی پرستش  کیارشقبل از  من چون ،اجازه ای به پرستش نمی دهم

خوب دنیا فقط برای کیارش اتفاقات . به من ربطی ندارد که تا به حال تمام بودم

باورم نمی شد که  "نمی کنم.  او ، من پرستش را دو دستی تقدیمنداتفاق افتاده ا

 همیشهدر مورد زندگی من کشیده باشد. ای فربد چنین نقشه های خودخواهانه 

کیارش اصال تن به این مبارزه  ،می دانستم که اگر فربد قدمی برای مبارزه بردارد

نمی دهد و سریع خودش را کنار می کشد. این کار کیارش برایم مثل روز روشن 

بود. کیارش از تنها کسی که دل می برید من بودم، چون اصال به عالقه ام اعتماد 

م. دیگر نتوانستم ه بودرا از بین برد. خودم هم امروز بیشتر اعتماد او تشاند

ومتی در برابر اشک هایم داشته باشم و بی صدا گریه می کردم. صدای خانم امق

من هرکاری فربد شکیبا را شنیدم که می لرزید و گرفته بود و به سختی گفت: 

چشمان  جلویکه چیزی از کیارش کم نداری. من او را هزار بار  بفهمیکردم تا تو 
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خانم شیبا واقعا آدم بدی  "... که تو از او خوشبخت تر هستی تا بفهمیتو شکستم 

بود. به خاطر بچه ی خودش یک بچه یتیم را نابود کرده بود و از این کارهم اصال 

رام نشد و گفت: نخیر تو هرکاری آپشیمان نبود. فربد اصال با این حرف مادرش 

باعث شدی که من احساس کردی فقط برای آرامش خودت بود. اتفاقا تو بیشتر 

دادی باید  یاد منبه کنم باید یک روز انتقامم را از کیارش بگیرم. این تو بودی که 

پس بگیرم و او توی تمام گرفتاری های زندگی من مقصر  حقم را فقط از کیارش

است. حاال هم وقت خوبی برای دفاع از کیارش نیست. چون من اصال نمی توانم 

م که او را پس می گیرم. نگفتم خود پرستش هم گفتتش بگذرم. به از پرس

 پرستش؟

ط اشک می ریختم نگاه کرد و و بعد به جای من قآقای شکیبا به من که ف " 

می گیری فربد؟ پرستش یک آدم عاقل است و خودش باید  سگفت: چه چیز را پ

 ب کند. اگر تو را بخواهد حتما انتخابت می کند. اگر هم کیارش رااتو را انتخ

فربد حرف پدرش را قطع کرد و گفت:  "حق دخالت نداری...  ، تو اصالبخواهد

شما هم  مرا بخواهد. بایداو  ، کیارش را بخواهد.نخیر من اجازه نمی دهم پرستش
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اگر امروز می خواهید برای کیارش پدری کنید و پرستش را برای او خواستگاری 

آقای شکیبا  " فراموشم کنید.سمی از من نبرید و به بعد اکنید، از این لحظه 

یک انسان متفاوت شده بود. همیشه فربد سرش را پایین انداخت و سکوت کرد. 

آرامش او را دوست داشتم. اینکه هیچوقت با هیچکس تند صحبت نمی کرد خیلی 

برایم قابل ستایش بود. مخصوصا رابطه ی او و پدرش را خیلی دوست داشتم. چون 

د و دقیقا مثل من و عمو، جانشان به جان هم وصل مثل دو دوست صمیمی بودن

گفت:  باالخره دست از سکوت برداشت و عمو بود. اما فربد امروز عوض شده بود.

 فربد جان تو اجازه نداری که چیزی را به بچه ی من تحمیل کنی. 

با تمام احترامی که برایتان قائل عمو جاوید گفت:  خیلی خونسرد شد وفربد  "

که بهزاد گفت  لحظه ای در این مورد اصال کوتاه نمیآیم. می دانید ازهستم اما 

؟ دیوانه شدم، به جنون ید چه به روز من آمدآامروز کیارش به خواستگاری می 

شما که شاهد هستید من چقدر به کیارش التماس کردم دست از سر م. رسید

ه دست و پای پرستش بردارد، حاضر بودم به جای تمام اشتباهات مادرم، خودم ب

 من. اما کیارش قبول نکرد، حاال تا ما را ببخشد و از زندگی پرستش بروداو بیافتم 
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صدایم از  " پرستش را برای خودش داشته باشد. کهنمی توانم اجازه بدهم  هم

چرا زور می گویی فربد؟ من کیارش را دوست دارم.  گفتم: عمق گلویم بلند شد و

 فربد مقابلم خم شد " کیارش را دوست دارم.باز  قدر هم که تو اصرار کنی منهر

تو کیارش را دوست نداری. به خودت قبوالنده ای که باید  عزیزم. نهکالفه گفت: و 

دوست  ،مگر می توانی کسی را که دستانت را از تو گرفته وست داشته باشی.داو را 

داشته باشی؟ مگر می توانی تا آخر عمر ویولن عزیزت را گوشه ی اتاق ببینی و 

را تکرار می کرد  ربد دقیقا حرف هاییف " بازهم کیارش را دوست داشته باشی؟

که صداهای توی مغزم با صدای بلند نجوا می کردند. اما کیارش که تنها مقصر 

دقیق که فکر  نم را فقط از کیارش بگیرم.نابودی دستان من نبود، نباید انتقام ویول

تر است. فربد به اجبار ویران  کیارش هممن و فربد از حال می دیدم  ،می کردم

سال دوستی، از  می خواست حرفش را تحمیل کند. برای اولین بار توی این ده

را به خاطر توهمات خودش برباد داد. دقیق م زندگی فربد هم می ترسیدم چون

کردم و گفتم: باور کن که کیارش برای من تنها مردی است که قابل به او نگاه 

من دیوانه اش هستم. تو هرکاری هم بکنی باز من کیارش را  ،دوست داشتن است
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کر نکنم دیگر امروز رابطه ی من و کیارش را خراب کردی و ففربد دوست دارم. 

ت. اما ن باشد. چون کیارش خیلی ویران و خسته اسامیدی به درست شدن آ

مطمئن باش که من به غیر از کیارش هیچکس دیگری را نمی خواهم. اولویت 

گفتی هایم را هر روز با خودت تکرار کن. تو جایی توی اولویت بندی من نداری. 

استگاری میآیی و بعد من می توانم تو را انتخاب نکنم. حاال وبا پدر و مادرت به خ

به تو می گویم که فربد شکیبا ی هم من در صحت عقل و سالمتی روح و جسم 

عزیزم، بهترین دوست ده ساله ی من، خواهش می کنم دست از سرم بردار و برای 

 "از همین امروز تمام شد.  ،همیشه فراموشم کن. چون همه چیز بین من و تو

فقط نگاهم می کرد. چشمانش برق خاصی داشتند مثل اینکه می خواست به من 

کند اما  مسخره ام کند و بگوید که حرفهایم را باور نمی ،و حرف هایم بخندد

کنارم نشست، درست جایی که کیارش نشسته بود. به همه سکوت کرده بود. فربد 

خواستگاری اش بیایم،  اینهمه سال منتظر من بود تا به نگاه کرد و گفت: پرستش

ه ام. می خواهد د که امروز واقعا به خواستگاری او آمدوحاال به گمانم باورش نمی ش

م را همین امروز جبران کند. عزیزدل من ه اتمام این چند سالی را که من دیر آمد
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خوشحال باش چون قرار است بهترین دوست های دنیا بهترین زن و شوهر دنیا 

خانم و آقای شکیبا و عمو با وحشت به یکدیگر نگاه کردند. هیچ  "هم بشوند. 

. مثل اینکه حرف های هیچکس را نمی شنید. وقت فربد را اینطوری ندیده بودم

سم و از اینکه نها می تربفهمانم که من تازگی ها از آبه چه زبانی به آقایان اطرافم 

بغض خانم شکیبا حالم صدای پر م. به من نزدیک می شدند، احساس خوبی نداشت

ی را بدتر کرد و گفت: اینطوری نباش فربد جان. تو پسر مهربان من هستی. من نم

عمو هم چند قدم به فربد نزدیک شد و گفت:  " خواهم این حال و روز تو را ببینم.

عاقبتی به غیر از طالق  ،فربد جان بیا برویم تنها با هم صحبت کنیم. ازدواج زوری

ببینم چرا فکر می کنی فقط و و خیانت ندارد. بیا برویم کمی با هم خلوت کنیم 

اما  ،بیچاره ام بیشتر از من می ترسید عموی "کنار پرستش خوشبخت می شوی. 

ود مانده ب خیره به من شنید. همانطور نگاهش میفربد اصال صدای هیچکس را ن

خوب است. دنیا برای من و پرستش خیلی کنار پرستش حالم  و زیرلب گفت:

م اما پرستش همیشه منتظرم بود تا یک روز ه ااست. درست است که دیر آمد

 را خراب کند. ام اجازه نمی دهم کسی رابطه ی مااال که آمده حبیایم. 
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بی  دند. کیارش را باکوتاهی کرده بو ه ی شکیبا در تربیت هر دو بچهخانواد " 

لوس و مزخرف  ،محبت زیادبا محبتی و شکنجه ی زیاد دیوانه کرده بودند، فربد را 

بازی های دیوانه و  . دیگر نمی توانستم این شرایط را تحمل کنمبار آورده بودند

م را خراب ربد توانسته بود به راحتی زندگیهمین که فنم. را تماشا کناطرافیانم 

توی اجازه داده بودم که  فربدین ساله ام، به یعنی به خاطرعالقه ی چند ،کند

و او خیال می کرد هر کاری که انجام بدهد تصمیمات زندگی من دخالت کند 

گفتم: فربد همه چیز  باصدای بلندمحکم و بازهم دوستش خواهم داشت. خیلی 

. حتی از من توقع بیرون از همین حاال بین من و تو تمام شد. از خانه ی ما برو

ادامه ی دوستی مان را هم نداشته باش. به آن بهزاد بی لیاقت هم بگو از حاال به 

دیگر  ند،نازدواج ک با هم ور با دکتر روزبهماه تانم زمی  یکار، دست به هر بعد

آقای شکیبا خواست که  "ببیند. ماهور را حتی توی خواب همزه نمی دهم که اجا

بازوی فربد را بگیرد و او را بلند کند. اما خانم شکیبا با بغض گفت: پرستش جان 

خوشبختی با بچه ی من اینطوری برخورد نکن. باور کن که بیشتر از کیارش الیق 

حتی بدون تمام دخترهای دنیا یک اشاره کند  است. کیارش همه چیز دارد و اگر
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کیارش مثل بچه ی من صاف ازدواج هم برای مراقبت از او پیش قدم می شوند. 

و ساده نیست، یک معشوق فرانسوی دارد که همه جا او را با خودش می برد. تو 

تو تنها دختر این دنیا  ،. اما برای بچه ی منرای کیارش همیشه نفر دوم می مانیب

وقتی  "فربد من که به غیر از تو کسی را دوست ندارد. است. هستی که عاشق اش 

از کیارش که به این فکر می کردم که خانم شکیبا حتی حاال هم سعی نمی کند 

بعد  شدم. خانم شکیبامی بیشتر ناراحت  ،حمایت کند و فربد بدجنس را ادب کند

کند. نمی  نابودکیارش را  خیلی راحت می توانستهنوز هم  ،از اینهمه ظلم

رم او مظهر بد ذاتی شده شکیبا بحثی داشته باشم، چون به نظخواستم با خانم 

فر چندم هستم، ن کیارشمن برای که مهم نیست گفتم: بود. اما طاقت نیاوردم و 

معشوقه ی فرانسوی داشته و  قبالایرادی ندارد که  .چون بی نهایت دوستش دارم

کیارش به قدری تنها است که اگر کسی او چون  ه،را همه جا با خودش می برداو 

را عاشقانه دوست نداشته باشد حتما از تنهایی نابود می شود. اگر فربد اجازه می 

و شاید من هم می توانستم  از بین ببرمبود که من این تنهایی کیارش را داد قرار 

 عالم اینکه تمام حقوقکاش یکبار به جای  نفر اول زندگی او باشم. خانم شکیبا ای
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، بچه های مردم را محق می دانستید. من فربد را بدهید به بچه ی خودتان را

 دوست ندارم خانم شکیبا.

ربد ف "فربد از جا پرید و گفت: حرف آخرت همین است؟ مرا دوست نداری؟  " 

چند بار دیگر با حرص و نفرتی که برای اولین از او داشتم گفتم:  ،کردمی کالفه ام 

؟ چند بار می پرسی که حرف آخرم همین تا صدایم را بشنوی جوابت را بدهم

و فکر می کنی که نظر من عوض می  است یا نه؟ می روی و دوباره برمی گردی

دوستت ندارم، اصال از اینکه ده سال تحملت کرده ام عزیزم من واقعا نه شود؟ 

 توستی. حالم از خودم به هم می خورد فربد شکیبا. تو بی منطق ترین آدم دنیا ه

ی و همه ه ابه اینجا آمد بهزاد نفیسی امروز فقط به خاطر دوست نامرد و بدجنست

خراب کردی. حاال معلوم  مردی که عاشقانه دوستش داشتم و چیز را بین من

نیست که کیارش تا چند وقت دیگر آرام می شود و اجازه می دهد همه چیز را 

شود، اما در کمال  ی ناراحت میخیال می کردم فربد خیل "برایش توضیح بدهم. 

هرکاری که از دستم بر می آمد برای  ...مش گفت: بسیار خُبتعجب دیدم که با آرا

خودت می دانی که می خواهی  دیگر نجات زندگیت انجام دادم. از این به بعد
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معرفت نیستم، بازهم برای  چطوری زندگیت را به گند بکشی. من مثل تو بی

ی که فکر می ثابت می کنم که کیارش آن شهزاده ی رویایکمک به تو میآیم و 

ست اوقتی که بفهمی کیارش چقدر آدم خطرناک و سنگدلی کنی نیست عزیزم. 

من  ،یدهروقت هم که تو پشیمان شحتما از رفتار امروزت پشیمان می شوی. 

 برای عوض کردن زندگیت آماده هستم.

م و صدایش را نشنوم اما توی دلم فریاد سرم را پایین انداختم تا دیگر او را نبین " 

باشد باز  شکیبا فربددستان  عشق و خوشبختی تویاکسیر اگر می زدم که حتی 

حتی اگر کیارش را کامال از دست داده باشم پشیمان نمی شوم.  از رد کردن اومن 

نمی خواهم نگاهم به او بیافتد چه برسد  بازهم ،و فربد تنها مرد روی زمین باشد

برای  کرد.عوض دوستی مان خواهم با او ازدواج کنم. فربد نظرم را نسبت به که ب

اولین بار از اینکه دور خودم را با دوستان دیوانه ای مثل او و بهزاد پر کرده بودم 

  پشیمان شدم.

رج شد. برداشت و از خانه خا بدون هیچ حرف دیگری صندلی چرخدار مادرش را

خانم شکیبا را تحمل می کرد از من هیکل نحیف وزن اما آقای شکیبا در حالیکه 
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عذر خواهی کرد و گفت: پرستش جان باور کن من زورم به کیارش نمی رسد و 

اما به فربد می فهمانم  ،یکنم که تو در این ماجرا بی گناه هستنمی توانم او را قانع 

ا به که باید دست از سرت بردارد و اجازه بدهد که خودت تصمیم بگیری. ما ر

 خاطر اینکه وقت و بی وقت زندگیت را خراب می کنیم ببخش دخترم. 

خانم شکیبا هم با درماندگی گفت: من که نمی دانم چطوری می توانم گذشته  "

حاال دو بچه دارم که حالشان از هم به هم می خورد و دائم با را جبران کنم. 

با دنیایی  "کنند. حسادت هایشان نسبت به هم زندگی دیگران را هم خراب می 

که هرکس او را توی دنیای کار و تجارت بزرگ شده غم گفتم: کیارش طوری 

ببیند، خیال می کند آدمی است که به راحتی از پس خودش بر می آید اما 

د از حق خودش متاسفانه توی زندگی شخصی و خصوصی به هیچ عنوان نمی توان

 کامال نقطه ی عکس کیارش است و توی زندگی شخصی فربد دفاع کند. ولی

 به خاطر دل خودش را . کیارش توان کوچکترین مبارزه ایآمده استمحق بار 

هم  او نیست یاما فربد تا آخر راه پیش می رود و حتی حقی که اصال برا ،ندارد

را در مورد فربد اجرا می  ی کیارشطلب می کند. ای کاش کمی از تنبیه ها
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آقای شکیبا خیلی آرام و زمزمه گونه گفت: خدا خودش کوتاهی های ما  " کردید.

را جبران کرده است. کیارش من به قدری با گذشت بار آمده است که خدا خودش 

اگر تو سهم  ،حق او را از تمام زورگویان دنیا می گیرد. مطمئن باش پرستش جان

ما را ببخش که زندگیت  بازهم کیارش من باشی خدا خودش تو را به او می رساند.

خانم شکیبا با تعجب به همسرش نگاه می کرد. حرف های  " را خراب کردیم.

آقای شکیبا مثل آبی روی آتش دل من شدند. اگر سهم کیارش باشم خدا خودش 

مرا به او می رساند... این بهترین جمله ای بود که به شنیدن آن احتیاج داشتم. 

الکی  کم شد. احتیاج نبود که اینهمه دست و پایآرام شدم و ته قلبم قرص و مح

نصیبم می شد. شاید تغییر رفتار ناگهانی ام با  بزنم. هرچه که قسمت من بود،

گی صالح و مصلحت بودند کیارش و اینکه خیلی بی بهانه از او می ترسیدم هم

من ینده از راه نرسد آنفع من و کیارش نبود جلوگیری شود. تا به که از اتفاقی که 

 نمی توانم سر از این خیر و صالح در بیاورم.

عمو برای اولین بار مهمان ها را تا دم در همراهی نکرد. کتش را در آورد و خسته  

و کالفه روی صندلی کنار تختم نشست. دستی به صورتش کشید و گفت: اینجا 
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د؟ چرا فربد اینقدر زورگو بواز تو ناراحت  ه خبر بود پرستش؟ چرا کیارش بازچ

به قدری فکرم درگیر بود که دیگر  "شده است؟ تکلیف تو این وسط چه می شود؟ 

حس کردم دلم نتوانستم بغضم را قورت بدهم و گفتم: امروز کیارش را نخواستم، 

خیال کرد من به خاطر فربد او را پس . کیارش هم نمی خواهد با او ازدواج کنم

ح ترین روز زندگیم بود. به نظرت بازهم کیارش مرا می بخشد . امروز افتضازده ام

تو خودت عمو عینکش را در آورد و آنرا تمیز کرد و گفت:  "و بر می گردد؟ 

ش کیار ؟ تو که عاشقکیارش را به اینجا کشاندی، بعد چطور شد که او را نخواستی

چه بالیی  ی. پس امروزدز یم. تو که دیروز برای دیدن او، به آب و آتش هستی

بغضم تبدیل به هق هق شد و گفتم: از اینکه حرف  "سرت آمد که او را نخواستی؟ 

هایم را به او بگویم و او عصبی بشود و کارمان به دعوا برسد ترسیدم. حس کردم 

نمی توانم با مردی وقت بگذرانم که از او می ترسم و نمی توانم حرف هایم را با 

 خیال راحت به او بگویم. 

مو دقیق نگاهم کرد و گفت: پس واقعا کیارش این بال را سرت آورده است که ع "

 می ترسی. درست می گویم؟از او 
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کنم چون واقعا این بالیی  خرابنمی خواستم نظر عمو را هم نسبت به کیارش  " 

. گریه ام که سرم آمده بود یک اتفاق بود و من هم به اندازه ی کیارش مقصر بودم

کیارش توی این اتفاق نقشی نداشت اگر هم امروز از او  گفتم: نهشدت گرفت و 

از  .خیلی زود از همه چیز ناراحت می شود ترسیدم فقط به این خاطر بود که او

هر بعد هم طوری عصبانی می شود که هر حرف کوچکی، جنگ به راه می اندازد. 

  بر گردانیم.همه چیز را به حالت اول  م تایتالش کن ماه ها باید دو نفرمان

عمو طوری توی فکر فرو رفته بود مثل اینکه اصال نمی خواست توضیحات مرا  "

هزارمین بار می گویم که شما  یبشنود. چند دقیقه ای گذشت تا باالخره گفت: برا

دو نفر به درد هم نمی خورید. فکر کنم باید از فربد ممنون باشم که امروز را خراب 

حرف عمو همیشه برایم حجت  "کرد و به تو وقت بیشتری برای فکر کردن داد. 

کامل بود اما امروز واقعا دلم نمی خواست که او از آمدن فربد خوشحال باشد. دلم 

چرا مثل بقیه زورگو شده ای عمو جاوید؟ من از کیارش شکست و گفتم:  از او هم

می خواهی او را داشته  عمو خیلی قاطع گفت: به چه قیمتی ". دست نمی کشم

؟ به قیمت ساکت ماندن در تمام سالهای عمرت؟ به قیمت دعواهای باشی
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م انبازو با ناامید اشک هایم را "می خواهی او را داشته باشی؟  ،همیشگی با کیارش

پاک کردم و گفتم: او باالخره بعد از ازدواج آرام می شود. باالخره می فهمد که 

عمو سری با تاسف تکان  "من دوستش دارم و هرچه می گویم بی منظور است. 

چون  ،بیا بحث نکنیمداد و گفت: حاال تو هم دقیقا مثل فربد بی منطق شده ای. 

که من امروز دیدم به تو وقتی برای توضیح خیال نکنم که این کیارش ناراحتی 

بدهد. توی حیاط بابت همه چیز عذر خواهی کرد و خواست که وسایلش را از 

طبقه ی پایین جمع کنم و به یک آدم محتاج بدهم. هرقدر هم اصرار کردم که 

او گفت که دیگر از این اطراف رد نمی شود.  ،خودش برای بردن وسایلش بیاید

 ،هرکسی که توی آن زندگی می کند ..ی پایین نفرین شده است. مثل اینکه طبقه

 .عبور هم نمی کنداز این اطراف حتی  بعد از مدتی دیگر

من که برای بند آمدن اشک هایم تالش می کردم با این حرف عمو دوباره گریه  " 

 هایم شروع شدند و با درماندگی گفتم: 

ت تا از من دور شود و فراموشم ای وای از دست کیارش که فقط منتظر نسیمی اس

مثل یک  ،عمو از جایش بلند شد و گفت: کارها و دوگانگی شخصیت تو "کند. 
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. تو خودت هم نمی دانی که ، تو تبدیل به طوفان شده اینسیم نیست پرستش

حرف تو درست که کیارش خیلی سریع همه چیز را به هم می چه کار می کنی. 

کالهش هم اگر گویی؟ با او چه کار کرده ای که  ریزد اما در مورد سهراب چه می

اگر فربد اینقدر سماجت  ؟به سراغمان نمی آیدآن  پس گرفتناینجا بیافتد برای 

آزار و شکنجه ی مردان در من به این نتیجه می رسیدم که تو  ،به خرج نمی داد

داری و آنها را به جنون می رسانی. هرچند که فربد هم  ویژه ای اطرافت مهارت

با این و پا می زند. تو واقعا  تمعمولی برای بودن در کنار تو دس ردبیشتر از یک م

دلم بیشتر شکست، از  "می کنی که آنها اینقدر ناراحت می شوند؟  آقایان چه

نگاهش کردم و عمو بعید بود که به خاطر دیگران مرا بازخواست کند. ناباورانه 

عمو  "از من قطع امید می کنند؟  سریعا گفتم: به من چه ربطی دارد که آنها

ناخودآگاه خنده اش گرفت، کنارم نشست و گفت: گریه نکن عزیزدردانه. راست 

 می گویی ایراد از تمام مردان دنیاست. تو بی گناهی بچه جانم... 

قهر از  وم کند اما با حرص خنده هایش بیشتر ناراحتم می کرد. سعی کرد بغل "

او دور شدم و گفتم: نخند جاوید خان. اصال به این دلداری پر از نیش و کنایه ات 
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دیگری روی تصمیم گیری های  آدم احتیاجی ندارم. حرف های تو بیشتر از هر

باالخره  ،د. وقتی دائم می گویی که کیارش به درد من نمی خوردنمن اثر می گذار

امروز وقتی با ترس از به حرف های تو فکر می کنم. اخودآگاه نمن هم یک جایی 

 عمو.. کردموحشت خیلی او می خواستی که از حرف های من ناراحت نشود، 

در آخر دستی به سرم کشید و داشت و از تالش برای بغل کردن من دست براو  "

خطاکار و  ،عصبانی نباش. من هم به اندازه ی تمام مردان دنیا ...سیار خُبگفت: ب

چرا نظرات من در راندن کیارش اینقدر تاثیر فقط نمی دانم پر از ایراد هستم. 

ان به جای اینکه به جبچه  !ندارند ا در قبول سهراب هیچ نقشیام ،ندتگذار هس

دنبال مقصر بگردی بیا از فردا به دنبال یک مشاور خوب بگردیم و تو را از این 

م حرف های قلبت را برای یک آدم بی طرف حال نجات بدهیم. اگر بتوانی تما

حالت خوب می شود. اینطوری وقتی مردی که دوستش داری به  یرون بریزی،ب

است و او را بی بهانه و یا با بهانه  روشنتکلیفت با خودت  ،می آید تخواستگاری

باالخره کوتاه آمدم و سرم را به شانه ی او تکیه دادم و  "رد نمی کنی عزیزدلم. 

قول بده که فردا مرا به بهترین دکتر روانپزشک این شهر معرفی کنی. من  گفتم:
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واقعا احتیاج دارم که از چیزی نترسم. تمام مدتی که کیارش اینجا بود دلم می 

که باید از ست وقتیخواست خودم را به شیشه بکوبانم تا تو برای نجاتم بیایی. در

هر لحظه منتظر یک اتفاق بد  ،با کیارش نهایت لذت را می بردم صحبت کردن

تا بتوانم  خواهش می کنم کمکم کن .عمو جاویدبودم. من حال خوبی ندارم 

او چانه اش را به سرم تکیه داد و گفت: همه چیز  "تکلیف خودم را روشن کنم. 

درست می شود، غصه نخور. فعال تمام مردان این شهر را فراموش کن تا حالت 

بگیری باباجانم. فکر کنم زیاد از حد برای ترشیده  صمیمدرست تبهتر شود و بتوانی 

 گیج شده ایم و نمی ،نماندن تو دعا کرده ایم. حاال اینقدر که خواستگار داری

دانیم با آنها چه کار کنیم. فقط نمی دانم چرا هیچ کدام از آنها به غیر از سهراب 

ی پر شده که گریه س می کردم قلبم از بغضح "من، عاقل و قابل اعتماد نیستند. 

خیلی آرام برای خودم زمزمه کردم: هم کمکی به خالی شدن آن نمی کند. 

د مثل امروز خوشتیپ و اشب شده حالم بهتر که ،دیگر وقتیامیدوارم کیارش 

علت بغض ناتمامم را یافتم. تمام نقشه هایم  "مهربان برای خواستگاری ام بیاید. 

ودند. قرار بود روز تولدم عقد کنیم اما حاال به برای ازدواج با کیارش برباد رفته ب
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گمانم دیگر حتی برای تبریک تولدم هم تماسی از او نخواهم داشت. عمو گفت: 

نمی  خواهد قلبت چون دلم  ،امیدوارم هرچه که به صالحت است اتفاق بیافتد

بشکند یا قلب یک نفر دیگر را بشکنی و من مجبور باشم از یک پرستش کوچلوی 

فکری  من عمر نوح ندارم پرستش.کنم.  مراقبتکه بدون خانواده مانده است  دیگر

خودت بکن، خواهش می کنم یک مرد عاقل را انتخاب کن و مرا از این  به حال

 . نجات بدهنگرانی 

خودم پر از دیوانگی های تم مردی عاقل پیدا کنم در حالیکه از کجا می توانس "

پیامبری با معجزه ی برگرداندن معشوق به دامان حاال حتی اگر خداوند تازه بود؟ 

آرام و قرارم از بین رفته . عاشق هم بفرستد، باز کیارش به سمت من بر نمی گردد

تنهایم نمی  .بود، مثل اینکه عمو بدون آنکه صدایم را بشنود حالم را درک می کرد

صداهای  بپرسد گفت: بهتر است برایت کتاب بخوانم تاچیزی گذاشت و بدون آنکه 

 توی مغزت آرام بگیرند و از غصه دق نکنی.

همین کارهای او باعث شده بود که دلم نمی خواست بدون او تنها بمانم. او  " 

تمام صداهای عذاب آور مغزم را می شنید. نمی توانم بدون عمو زندگی کنم. باید 



فالوده زغال اخته  فصل بیست و یکم                                                                                                                 

1884 
 
   

به می گفتم که با او به روستای کنار اقیانوس می آیم فقط  در جواب کیارش

شرطی که عمو جاوید هم همراه مان بیآید. یک دنیا راه حل وجود داشت که 

 کیارش را نگه دارم اما من همه را از دست داده بودم.

نگذارم و اصال به ازدواج فکر نکنم. کدام  عمو را تنهاشاید بهتر بود که هیچ وقت  

اب هایم کتابی که همیشه توی اضطر د؟دی به اندازه ی عمو مرا درک می کنمر

جزیره ی سرگردانی سیمین کتاب  دست می گرفتم و می خواندم را برایم آورد.

... بارها آنرا خوانده بودم و هنوز هم با خواندن آن آرام می شدم. کدام یک دانشور

که خواندن کدام کتاب مرا آرام می  نداز مردهای اطرافم اینقدر خوب می دانست

که  صدای عمو را شنیدم فکر می کردند. هیچکدام. آنها فقط به خودشان کند؟

سحر نبود. نور از شیشه ی پنجره پشت پلک های هستی خواند: فصل یک... 

ای کاش  "  افتاد و به قلبش راه یافت و ستاره ای در دلش چشمک زد...

تمام پدر و مادرهای دنیا عمر نوح داشتند. ای کاش می توانستم با خدا پشت میز 

بهترین او بخواهم از عمر من کم کند و به عمر عمو بیافزاید. مذاکره بنشینم و از 

یق دوستم فربد نبود... بهترین دوستم ماهور نبود... کیارش هم نبود. بهترین رف
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به چه دردم زندگی زیبا و رویایی بدون عمو  لحظات سخت من عمو جاویدم بود.

فکرم درگیر دختر شخصیت اصلی داستان شد. ناخوداگاه فقط به  می خورد؟

کتاب فکر می کردم و سعی کردم چشمانم را ببندم. شاید سرنوشت ماجرای دختر 

من هم در آخر داستان به این تلخی که حاال حس می کردم رقم نمی خورد. عمو 

دگی ام نداشتم جاویدم بهترین روانکاو دنیا بود، اگر او را در هر یک از لحظات زن

  حتما خیلی قبل تر از این روزهای گیج کننده زیر خربارها خاک دفن می شدم. 
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 فصل بیست و دوم

کمی پایین آوردم تا هوای خنک سحرگاه به صورتم بخورد.  ی ماشین راشیشه 

ه می توانستم توی این هنوز تا سپیده ی صبح کمی وقت باقی مانده بود. از اینک

زی مناظر اطرافم حتی توی خیلی حالم خوب بود. سرسب ،کنم سکوت رانندگی

مردم حق داشتند که توی هر زنگ تفریحی  هوا هم روحم را تازه می کرد.تاریکی 

شمال می آمدند. دلم می می بستند و به  زندگی به آنها می داد، بار سفر که

 هوای گرگ و میش رانندگی کنم. خر دنیا توی همین خواست تا آ

دلم می خواست توی کردم، سرم نگاه  به تاریکی پشت ی ماشیناز توی آینه ها 

این تاریکی محو بشوم. بعد از مدت ها به اندازه ای سبک بال و خوشحال بودم که 

دلم می خواست چشمانم را ببندم و با این هوای خنک و در میان سایه های تاریک 

نها را اطر تمام زیبایی هایی که دوباره آدرختان رقص کنان بچرخم و خدا را به خ

 .می کردم شکر بگویمحس 

به هیچ دعوتی برای بستن بار  . احتیاجمه بودسر گذاشترا پشت  یسخت دوران

در جاده زده بودم تا به خودم ثابت کنم که هنوز اینق دل به نداشتم. ذوق زده سفرم
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وفیان زندگیم، مثل ص سالمتی و زیبایی های جوان و شاداب هستم که به خاطر

ت های خالق بزرگ محو شوم و از دقایق زندگی سرهر گذری در محب ،رقص سما

 .لذت ببرم

دوتا از  هنوز انگشتان دست راستم را با ذوق روی فرمان ماشین نگاه کردم. 

بقیه انگشتانم  که مچ دستم وکامل خم و راست نمی شدند، اما همین انگشتانم 

را در دست  همین که می توانستم آرشه ویولن را داشتم جای شکرش باقی بود.

هترین هدیه و نشان از بگیرم و کارهای شخصی ام را به راحتی انجام بدهم برایم ب

از دست رفته ای ناراحت نمی شدم،  دیگر بابت هیچ آرزوی حاالبود.  مهربانی خدا

به  ،حتی از اینکه می توانستم پدال های ماشین را هم زیر پاهایم حس کنم چون

  ستم نمی گنجیدم.از شادی توی پوو  مآمدوجد می

سعی کردم نفس های عمیق بکشم، عطر شرجی هوا مثل روح مسیحایی توی 

همه چیز روم و این که ب جزئی از آرزوهای من بود،جانم دمیده می شد. مسافرت 

توی همین مدت برای فرار از سختی  من بود. سر بگذارم یکی از رویاهای را پشت

فقط توی سینه دیگر اجازه نمی دادم که آرزوهایم  .های بارها بار سفر بسته بودم
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ند. حاال در هر فرصتی کوله بارم را جمع می کردم و با عزیزانم ام بمانند و بپوس

تنها باشم و برای سفر دور دنیا هم حتی  می خواستندلم  راهی سفر می شدم.

 توی جاده قدمدر سالمت کامل و کنار کسانی که دوستشان داشتم دوست داشتم 

 بگذارم.

م، آرزوهایم ساده تر شده اند، دیگر به دنبال کرده اتوی این مدت خیلی تغییر  

 ،عشقی جادویی نمی گردم. همین که یک نفر از صمیم قلب دوستم داشته باشد

ین شگفتی زیباتر عشق م کهرد. دیگر حس نمی کبود تا خوشبخت باشمبرایم کافی 

  .دنیاست

تنها اولیت من  و خانواده ام خودم ، سالمتییت نبودبرایم اولین اولعشق تازگی ها 

م یک دختر بچه ی کوچک هستم و در عین حال که شده بود. احساس می کرد

ماندن در کنار خانواده، مهمترین اصال  اما کشف کنم،را  می خواهم تمام زیبایی ها

جزو من بی خانواده ام معنی نداشتم و حاال دیگر دوستانم هم  زندگیم شده بود.

و پاییزی  آوردم. هوا خنک تر یینپا ی ماشین را شیشه    خانواده ام شده بودند.

کند.  و رویا بافیمرا عاشق زندگی  گذشتهاز راه رسیده بود تا مثل  بازهم پاییزبود. 
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و به  خیلی زمان برد تا توانستم همه چیز را درست کنم ..همه چیز رو به راه بود.

مثل اینکه تازه چشمانم به و  از سرم افتاده بودعشق  جادوی. حالت قبل برگردانم

. من همیشه آدم قوی بودم و به راحتی از پس روی زیبایی های دنیا باز شده بود

شیشه  به شکرانه ی سالمتی از م راراست یم بر می آمدم. دستی زندگغصه ها

 نفس ربیشت هوای تازه و خنک را ی هوا را نوازش کردم. بازهمبیرون بردم و خنکا

رای اولین بار احساس می ببود.  تازگیدنیای اطرافم پر از کشیدم. همه چیز در 

نیروی جوانی یک جایی به دردم خورد و توانست باالخره کردم که جوان هستم و 

مرا از آسیب هایی که دیده بودم نجات بدهد. هرچند که زمان زیادی طول کشید 

 مهم این بود که در نهایت بشوم اماجسمی دوباره مثل سابق از نظر روحی و تا 

 م. درو جان سالم به در ب مزنده ماندنجات پیدا کردم، 

روی صندلی عقب  ،نگاهم از آینه به صندلی عقب افتاد... دلیل زنده ماندن من

اگر او کنارم نبود، اگر حمایت و دلسوزی اش نبود حتما با اینهمه . خوابیده بود

 ،مهدو حتی اگر جانم را هم برایش بم ون هستتی می مردم. خیلی به او مدیسخ

م تنها ناجی من در تمام سختی عمو جاوید. دوبه او ادا نمی شنسبت باز دینم 
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خوابیده روی صندلی عقب پنجره تکیه داده و به سرش را  های زندگیم بود و حاال

اصلی ترین عضو خانواده ام  بود، او نم برای خوب شدهای بود. او دلیل تمام تالش

کمکم کرد تا جسم و روحم را از گردبادها و طوفان های عظیم نجات بدهم  بود و

و زنده بمانم. شاید اگر او نبود حاال چیزی از من باقی نمانده بود. ترسیدم که سرما 

دستم را دراز کردم و خواستم که  اذیت کند.بخورد و هوای خنک پاییزی او را 

او بیاندازم. نگاهم به جاده بود، پتو را  افتاده بود را رویتی که کنارش پتوی مسافر

با خیال راحت پتو را روی  کهبا یک دست باز کردم، اما پیچ جاده اجازه نمی داد 

آنرا روی  ،پیچ تر رسیدم کم های جاده بهم. پتو را جلو آوردم تا وقتی یاندازاو ب

این پتو همیشه توی ماشین عمو بود... این پتو م به پتو افتاد... عمو بیاندازم. نگاه

 نجات داده بود.ی را که به شدت تب و لرز داشت، یک شب سرد، مرد

به بدترین  ،قبل خیلی وقتهمه چیز  و گذشته هااز آن روز یزیاد زمان مدت 

کوچکترین و بی ارزش ترین  اما هنوز هم قلبم با دیدن .تمام شده بود شکل ممکن

بود.  به راحتی فراموشم کردهکه می افتاد مردی  اشقانه هایم بابه یاد ع ،نکات

همه چیز عبور کنم، جلسات مشاوره ام را منظم  خیلی تالش کردم تا توانستم از
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توی ماشین عمو  همیشه جایش ا هنوز هم... همین پتوی قدیمی کهمی رفتم، ام

شاید  آغوش کشیدمپتو را در ورد. آاطرات خوب و بد گذشته را به یادم می خ، بود

از یاد برده  ما پتوی فراموش کار و لعنتی همه چیز راا ی آشنا داشته باشد.که عطر

 بود.

را باال بردم تا عمو سردش نشود و سرما ی ماشین شیشه نگران عمو شدم و  

اما انگار پیچ های  نخورد. دوباره خواستم برای انداختن پتو روی او تالش کنم

 کنار جاده نگه دارم و پتو را روی خیال تمام شدن نداشتند. باید ماشین را ،جاده

 تم با پتو روی هوا مانده بود.دس عمو جاویدم بیاندازم،

و با صدایی  ، پتو را آرام از دستم گرفتبیدار شد که کنارم نشسته بود سهراب 

عمو چون  " آرام گفت: من پتو را روی عمو می اندازم، تو حواست به جاده باشد.

 درذوق و شوق مسافرت و رانندگی  ، عقب نشسته بود تا راحت بخوابد.خسته بود

خیلی خواب آلود ست. او ادم برده بود که سهراب هم کنارم ادل شب کامال از ی

روی عمو انداخت. با محبت نگاهش  آنرا با حوصلهپتو را از دستم گرفت و  اما ،بود

 ارت کردم؟کردم و گفتم: من بید
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، نگاه دوباره ای به از جیبش پاکت سیگارش را بیرون آورد به طرفم برگشت و " 

ر ا... منتظر بودم عمو جاوید بخوابد تا بتوانم سیگعزیزم و گفت: نه عمو انداخت

برای سیگار کشیدن چرا آرام خندیدم و گفتم: تو دیوانه ای سهراب.  "بکشم. 

به دنبال فندکش  "ک کنی؟ آنرا تر نمی خواهی ؟ چرااینهمه سختی می کشی

 گشت و گفت: من یادگارهای عشق تو را ترک نمی کنم. می خواهم سرطان ریه

باید بفهمی که تنها گذاشتن من عواقب  .میرم تا با عذاب وجدان شکنجه ات بدهبگ

  تنهایم نگذاری. هرگز یاد بگیری که دارد وبدی برایت 

به حال بچه های بیچاره  مقبل گفتم: دلآهسته تر از  در آوردم،ادایش را  بی صدا "

بیچاره ها  ،تحمل کنندبوی سیگار با همیشه را مان می سوزد که باید پدرشان 

 گناه دارند. 

چند پک تند و محکم خیلی آهسته و با ترس از عمو سیگارش را روشن کرد و  "

و گفت: قول می دهم با تولد اولین  . سیگار را توی دستش پنهان کردزد آنبه 

خندیدم و گفتم: نه نمی  "سیگار را ترک کنم. خوب است؟ راضی شدی؟  ،بچه

نگاهی  "خواهم به خاطر بچه هایت چیزی را ترک کنی. به خاطر من ترک کن. 
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می خواهی از همین  ... تو جانم را بخواه خانم عزیز.به من انداخت و گفت: قبول

 . دم و گفتم: بله لطف می کنیوشحال شخ "حاال ترک کنم؟ 

سیگارش را با حسرت نگاه کرد و گفت: می شود خواهش کنم وقتی به تهران  "

، برای ترک خوشگذرانیبرگشتیم ترک کنم؟ این هوای شمال و عروسی و 

هم سیگار بکشم، قول می را هرچیزی حتی سیگار حیف است. بگذار این چند روز 

زندگی این مدت ها بود که فهمیده بودم  "کنم. بعد از عروسی ترک که دهم 

من برای ترک کردن عادت های زندگیم خیلی ارزش هیچ سخت گیری را ندارد. 

مصیبت کشیده بودم. حاال نمی خواستم زیاد به سهراب سخت بگیرم، چون می 

. همانطور که با کنار بگذاردد تا بتواند سیگار را دانستم که او باید خودش اراده کن

اده ی خودش در یک شب سیگاری شده بود، حتما می توانست توی یک شب ار

قبول سهراب خان. هم آنرا فراموش کند. سعی کردم به او سخت نگیرم و گفتم: 

این هروقت دلت می خواهد آنرا ترک کن، فقط خواهش می کنم هرچه زودتر 

کنار بگذار. خودت می دانی که من از بوی سیگار روی لباس هایت عادت زشت را 

. دلم می خواهد همیشه عطرت قبل از خودت توی فضا بپیچد. عطرها متنفر هستم
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روی من تاثیر جادویی دارند... با عطرها بیشتر عاشق می شوم. با عطرها خاطرات 

خاطره ی عطر خوش  عطرها را با دلم می خواست تاثیر "برایم زیباتر می شوند... 

بیاورم. اما از این حال ترسیدم و سریع  کیارش سرمد به یاد بو و مدهوش کننده ی

همه جا را مثل یک نمی خواستم سهراب بفهمد که من هنوز حرفم را قطع کردم. 

را زده باشد. اما مثل اینکه  بو می کشم تا شاید یک نفر عطر کیارش سگ شکاری

را  مردی در اطرافم نمی توانست آنی بود و هیچ عطر کیارش سرمد اصل فرانسو

 داشته باشد...

 ،پرت کنم، حاال فکر کردن به او عطر بدترین آدم زندگیمسعی کردم فکرم را از 

. به ه بودبا دیدن پتو به سرم افتاد سرمدفکر نمی دانم چرا خیانت به سهراب بود. 

به یاد خاطرات گذشته  نکته ی کوچکیدیدن هر  با هیچ عنوان دلم نمی خواست

م از کیارش سرمد و اتفاقات دور و اطرافمان ه بود. من خیلی سخت توانستبیافتم

 ی قدیمیبا دیدن یک پتواو را  ،ین راحتیهمکه بازهم به  دلم نمی خواست بگذرم.

، تمام شماره های او تلفنی برای فراموش کردن شماره من حتی بیاورم.  به یاد

مژده اما هنوز به محض اینکه به خودم  ،مه بودحفظ کرد توی دفترچه تلفنم را
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ره ی اتمام اعداد به شکل شم ،مباالخره توانستم او را فراموش کن می دادم که

. سهراب کامل به طرفم برگشت و آرام سرش تلفن او، توی مغزم شکل می گرفت

آورد و گفت: به جان خودت قسم می خورم به محض اینکه به  تر را کمی نزدیک

سیگار را ترک می کنم. فقط بگذار این چند روزی که درگیر  ،تهران برگردیم

عروسی هستیم کمی بی خیال باشم. بعد هرچه تو بخواهی، همان را انجام می 

کمو و نگاه کوتاهی به او انداختم، تازگی ها خیلی الغر شده بود، خیلی ش "دهم. 

الغری عجیب به او می آمد. موهایش لخت روی  حق نگذریم ، اما ازبا اشتها نبود

درشت  ،الغری گونه هایش چشمان عسلی رنگش به خاطرپیشانیش ریخته بودند. 

 . به چشم می آمدند و تناسب اجزای صورتش خیلی بیشتر دیده می شد تر

بگیرم.  او نگاهم را از. سعی کردم سریع دبو گرم و مهربانمثل همیشه نگاهش 

هنوز هم برایم خجالت آور و پر از شرم  ،لرزش قلبم برای سهراب آشنای خودم

نگاه سهراب را  محبت ،بود. سریع شیشه ی ماشین را پایین آوردم تا خنکای هوا

در خودش حل کند. حس کردم سرش را بیشتر نزدیک صورتم آورد، نفس عمیقی 

دلشوره ام از نزدیک شدن او بیشتر شد، حس  و سیگارش را دور انداخت. کشید
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کردم چند باری شالم را از کنار صورتم  بویید. بعد آرام سرش را کنار صورتم نگه 

درست می گویی. عطر تو همیشه مرا بیشتر عاشق  هاداشت و گفت: در مورد عطر

می کند. روزهایی که امیدم برای داشتن تو، ازدست رفته بود می توانستم عطرت 

م عطرت را نقاشی ستشوم. من حتی می توانب دیوانه اتتجسم کنم و بیشتر را 

بلکه طیف  ،آبی رنگ از م پرستش. می دانی عطرت چه رنگی است؟ آبی، نه یکنک

 . ..وسیعی از رنگ آبی را شامل می شود

که افتادم م آبی رنگ ادامه ی صحبتهایش را نشنیدم چون به یاد تابلوی  لبخند "

. کیارش هم لبخندم مه بودپنهان کردو توی انباری  بندی بستهقبل آنرا مدت ها از 

ت بود که برای خوب را با طیف های وسیعی از رنگ آبی کشیده بود. من خیلی وق

 به گمانمبه جلسات مشاوره و روانکاوی می رفتم، اما  شدن حال روحی و روانیم

کمکم کند تا کیارش  زهمبااز دکترم بخواهم که  ،باید به محض برگشتن به تهران

م. ردخیلی کمتر به او فکر می ک می شدفراموش کنم. وقتی سرم شلوغ بیشتر را 

 هرچیزیکه  بود دهچه بالیی سرم آور ،اما نمی دانم این حال و هوای زیبای جاده

.. شاید بهتر بود که برای آخرین بار به سراغ تابلوی لبخند .آورداو را به یادم می 
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نگاهم به سهراب افتاد،    بعد برای همیشه آنرا فراموش می کردم. آبی می رفتم و

او و عمو تنها کسانی بودند که باید به آنها فکر می کردم. آنها خانواده و عزیزانم 

نگه شانه ام طوری به سرش را روی هوا و نزدیک  بودند. سهراب با ادب و مهربانم

، اما او هرگز خودش بگذاردسر روی شانه ام  ستمثل اینکه دلش می خوا داشت،

شانه ام گذاشتم و گفتم: سرش را خیلی آرام روی  را به من تحمیل نمی کرد.

 . منجان  گردنت توی هوا درد می گیرد

آهسته شنیدم که گفت: ممنونم... نمی دانی چقدر دلم می خواست صدایش را  "

 موهایشم را به گونه ا "سرم را اینطوری روی شانه ات بگذارم... اما می ترسیدم. 

تکیه دادم. محبت های سهراب همیشه باعث می شد من از اینکه هنوز فکرم به 

به  م باالخره یک روز خدا مرایدشرمنده بشوم. می ترس بود،دنبال یک نفر دیگر 

کند و سهراب را از من بگیرد.  ، مجازاتم مانع افکارم بشومستنمی توانخاطر اینکه 

توی مغزم به طرف یک  ،اما افکارم واقعا بدون خواست من ،سهراب بهترین من بود

نفر دیگر کشیده می شدند. مثل چوپانی شده بودم که دائم دنبال بره های چموش 

 حول محورافکارم اینطرف و آنطرف می دویدم تا از سهراب منحرف نشوند و فقط 
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ال به دنب ،عشقاو بچرخند. اما حیف که هنوز هم قلبم در زیر خاکسترهای 

 می گشت. صاحبش 

؟ ب کشیدم و گفتم: از چه می ترسیدیآرام صورتم را به موهای لخت و نرم سهرا

و گفت: من از خیلی  عمیق نفس کشیدآنرا  ،شالم را جلوی بینی اش گرفت "

کنارت بنشینم یک خواب  این لحظاتی که می توانمچیزها می ترسم. می ترسم 

اینکه می توانم سرم را به شانه ات تکیه بدهم یک خواب باشد. می ترسم د. نباش

تو مرا از خیلی چیزها ترسانده ای پرستش... من هنوز باورم نمی شود که تو برای 

من بهتر از او درک می کردم که زندگی با کسی که دائم قلب آدم را  "من باشی. 

من به خودم قول  چه درد بزرگی است. ،کندمی دچار وحشت رفتن و تنها ماندن 

  .داده بودم که هیچ وقت اجازه ندهم کسی از رفتن من بترسد و غصه بخورد

گفتم: من که به غیر از تو کسی را ندارم سهراب. من  وسعی کردم بی خیال باشم 

 مانم پس از چیزی نترس.می قول داده ام که کنارت 

شنیدم که گفت: این ترس  خیلی آهستهصورتش را نمی دیدم اما صدایش را  " 

بگویی از بودن با من  د. من هرلحظه منتظرم کهمی زننها تیشه به ریشه ام 
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پشیمان شده ای و... پرستش می ترسم چشمانم را باز کنم و ببینم این روزها یک 

نمی خواهم سهراب مثل من با این  ". ندخیلی زود تمام شده ا و ندرویای زیبا بود

شود. اجازه نمی دهم این ترس تیشه به ریشه ی سالمتی ترس بپوسد و دیوانه 

جان سالم به در من هنوز بعد از گذشت یک سال از این ترس  بزند. اوروح و روان 

ترس او بی معنی بود چون من تصمیم خودم را برای بودن با او گرفته  نبرده بودم.

آشنا را مثل  بودم. او آشنای قدیمی من بود و من تمام سعیم را می کردم که این

حکم برادری عزیز را  . او مدت ها بود که برایمیک همسر دوست داشته باشم

که ثابت کرده بود لیاقت دوست داشتن را دارد. از این  . او تنها مردی بودنداشت

و گفتم: از چیزی نترس. مثل قبل باش، همان سهراب شاد و  فکرها بیرون آمدم

سرحال من باش. عموجاوید حس می کند تو بیمار شده ای چون کم اشتها شده 

خیلی وقت  گفت:حس می کردم او خواب و بیدار است و  "ای. درست می گوید؟ 

تو بازهم  ممکن استبه این فکر می کنم که که اشتهای خوبی ندارم. وقتی است 

سیگار را نمی توانم با این . ..دنیا برایم جهنم می شود پرستش ،از کنارم بروی

از بین می  سیگار می کشم ناخودآگاه اشتهایموقتی هم که ترس کم یا ترک کنم، 
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اگر مطمئن باشم که ترکم نمی کنی  ،رود. همه چیز به تو بستگی دارد پرستش

 همه چیز درست می شود. 

. می دانی ز زندگی نبود و گفتم: من هیچ جا نمی روماین همه وحشت حق ما ا "

نجاتم دادی بهترین پناهم داد. تو چرا؟ چون وقتی که از همه جا ناامید بودم تو 

نکن. چند وقت  الکیرفیق من. حاال من و تو زندگی هم شده ایم. پس فکرهای 

 بشود خیالت کامال راحت می شود.  نماخوددیگر که نوبت عروسی 

صدایش خیلی آرام تر از قبل گفت: ای کاش ما هم عروسی مان را با عروسی  "

. من از این برزخ نجات پیدا می کردم پرستشماهور توی یک روز می گرفتیم و 

خندیدم و گفتم: نترس دیوانه. فکر می کنی چه اتفاقی توی این مدت میافتد؟  "

قه ای صدایی از او نشنیدم چند دقی "دقیق برایم توضیح بده که از چه می ترسی؟ 

و فکر کردم حتما خوابش برده است. نمی دانم چقدر گذشت که گفت: می ترسم 

بازهم بگویی که دوستم نداری. می ترسم اسم پسرمان را... اسمی بگذاری که تن 

تکان دادم. سرش را بلند کمی شانه ام را  "لرزد. ب روزی هزار بارمن با شنیدن آن 

خیلی از مردهای بور بدم نمی  به صورتش انداختم. حاال یقدق نیم نگاهی، کرد
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نمی کردم فکر  هیچوقت نگاهم بین جاده و صورتش او در رفت و آمد بود. !آمد

جذاب دیده شود. حس  اینهمه سهراب عابدی توی چشمانم روزی از راه برسد که

، م، من همیشه او را دوست داشتمپسندمی کردم تک تک اجزای صورتش را می 

... فقط رنگ دوست داشتن او حتی او را از تمام اطرافیانم بیشتر دوست داشتم

 برایم با بقیه فرق داشت. او از تمام مردان اطرافم مظلوم تر و مهربان تر بود. 

های دنیا را  دوستشان داشتم در حقم بدترین ظلم یگارهمه ی کسانی که روز

، به مدم بریده بوداز عالم و آ که میشه خوب بود. وقتیکرده بودند. اما سهراب ه

او پناه بردم و او بدون آنکه گذشته را توی سرم بکوباند کنارم ماند. کمکم کرد تا 

 بازهم لبخند بزنم و سرم را باال بگیرم. طدر بدترین شرای

د. حاال نسبت به او عوض شبه قدری خوب و مهربان بود که ناخودآگاه نظرم  

عاشقشان بودم و قلبم را شکستند دوست  روزیکه سهراب را به جای تمام کسانی 

 ...نبودم اما کیارش سرمد را می پرستیدم، عاشق سهراب کهآنقدر شاید داشتم. 

در این ارزش بود اما  همیشه خیلی برایم با دوست داشتم.از عمق قلبم را  سهراب 

 هنوز از او شرم داشتم اما محبت. می گذاشت تاثیر زیادی روی زندگیم لحظه
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به من اهمیت می داد. هرگز  از همه می کرد. سهراب بیشتر شیفته ی اوش مرا های

به  هرچه بیشتر می گذشت بیشتر و تحت هیچ شرایطی قلبم را به درد نمی آورد.

همیشه می گفت سهراب را چرا که  می فهمیدم و عمو جاویدم حق می دادم

و سهراب فکر و روح من انتخاب کن. زندگی در کنار سهراب خیلی متفاوت بود. 

 خیلی شبیه هم بودیم. هیچ کدام برتر از دیگری نبودیم. ،مان یکی بود

و تو خوشبخت و گفتم: اسم بچه هایمان را تو انتخاب کن. من  به او لبخند زدم

. خواهش می کنم از چیزی نترس. وقتی از عروسی ماهور جانم عابدی می شویم

اد و خوشحال باش و سریع تر کارهای برگشتیم، سیگار را ترک کن و مثل قبل ش

من چقدر  درک می کنیعروسی خودمان را رو به راه کن. تو تنها کسی هستی که 

ترشیده و عروسی ندیده هستم. هیچ وقت دوست نداشتم ماهور قبل از من لباس 

پس خواهش می کنم تا شیرین هم رخت عروسی اش را ندوخته  ،عروسی بپوشد

  مرا به آرزوهایم برسان.

تازگی ها  انش از شدت خواب خمار شده بودند.، چشملبخند دندان نمایی زد "

ش را بی نهایت دوست داشتم. دلم می خواست درشت و عسلی رنگ حالت چشمان
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از دوست داشتن به او بگویم اما جلوی زبانم را گرفتم. من هنوز درگیر گذشته ها 

من همین امروز عروسی خواهی اگر تو ب ...جوجه اردک زشت منگفت:  او و بودم

  ؟، موافقیبپوشی یلباس عروس قبل از همهزنم تا تو  به هم می ماهور را

خوشحال خندیدم و گفتم: می توانی این کار را برایم انجام بدهی؟ می توانی به  "

عروس ی تا من قبل از ماهور کن سالها او را پنهانداماد را بدزدی و  ،محض رسیدن

نمی توانیم ازدواج  هم تا چندین سال آینذه ،من و تو افتضاح شرایط مالی بابشوم؟ 

. کنیم. اما قول می دهم به محض اینکه ازدواج کردیم شوهر ماهور را آزاد کنم

 ؟ ی عقب بیاندازیمکنیم؟ عروسی او را چطورشیرین را چه 

 بد طیراشسهراب به صندلی خودش برگشت و گفت: راست می گویی با این  "

ممکن است شوهر ماهور تا آخر عمرش توی زندان ما بماند. بقیه را  ،قتصادی منا

اگر دست به آدم  اما ا که نمی توانیم از شیرین بدزدیم...چه کار کنیم؟ سیاوش ر

حتی  می پوشند. دتر از تو لباس عروسهمه ازدواج می کنند و زوربایی نزنیم 

  ..ممکن است عمو جاوید هم نیت به دامادی کند و قبل از من و تو ازدواج کند.
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و بی صدا بخندم  جلوی دهانم را گرفته بودم تا ین حرفش خنده ام گرفت.از ا "

گفتم: به نظرت شرایط اقتصادی مان تا کی رو به راه می شود؟ فقط یک تاریخ 

شروع به  "ازدواج می کنیم. زمان حتما تا آن بگو تا من خیالم راحت شود که 

 حساب و کتاب با انگشتانش کرد و خیلی سریع گفت: فکر کنم پایان عمر زمین

بتوانم برایت عروسی بگیرم. زودتر از این  که همه چیز در حال فرو ریختن است،

صابم به هم می اع چون ،عزیزم تاریخ نمی توانم و از من توقع بیجا نداشته باش

 می شوم. ریزد و ناراحت

کوباندم و گفتم: بازهم از ازدواج با من فرار  فرمان ماشینچند مشت آرام به  " 

بیرون جیبهایش را آستر تمام  لیم دستانش را باال آورد و بعدبه حالت تس "کردی؟ 

گفت: نه عزیزم، من فرار نمی کنم. بیا خودت جیب هایم را بگرد، باور کن و  کشید

من گرسنگی کشیده اند که تصمیم به مهاجرت  شپش ها هم اینقدر توی جیب

فعال اجازه  ،من قبل از همه برایت عروسی می گیرم .تو غصه نخوراما گرفته اند. 

را به هم بزنم. بعد در مورد شیرین هم یک خاکی به سرم می  هوراعروسی م بده

 ریزم. 
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گرفتن رو خوشحال بودم و گفتم: تا من و تو اوضاع اقتصادی مان برای عروسی  "

را انبار  داماد های دزدیده شده، باید یک سوله ی بزرگ اجاره کنیم و به راه شود

کاری می کنم مطمئن و شاد نگاهم کرد و گفت: خیالت راحت باشد.  " کنیم.

 اما .دل بماند، آرزو به بپوشدعروس لباس از تو  که بخواهد قبلدختری هر

تا ماهور و جام بدهیم. می توانیم ما می توانیم یک کار دیگر هم ان ...پرستش

به راه انداخته اند ماهم یک دست لباس بخریم و از را شوهرش بساط عروسی 

اینبار  "این پیشنهادم چطور است؟ می پسندی؟  .شرایط آنها سوء استفاده کنیم

بیا واقعا داماد  من فکر بهتری دارم. ...نهناخودآگاه از این بازی خوشم آمد و گفتم: 

بابت آزادی داماد بپردازد. بعد  از عروس بخواهیم که مبلغی کالنرا بدزدیم، بعد 

 ،کنیم و خودمان با مبلغ گروگان گیری داماد را آزاد از اینکه پول را گرفتیم،

اینطوری مفت و . و دلشان را بسوزانیم گیریمی آنها بعروسی باشکوه تر از عروس

  ؟من بهتر نیستمی کنیم. ایده ی  دواجمجانی قبل از همه از

هرچند که خنده هایش مثل سابق از ته دل نبودند و من این موضوع را خوب  "

 او. بود کافیبرایم  ،درک می کردم، اما همین که کنارم نشسته بود و می خندید
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چون زیاد فکر  ،نمی خندید سبک سرانه و دلشادمثل قدیم که  بود خیلی وقت

 . گشتنجاتی برای آینده ی مشترک مان میمی کرد و دائم به دنبال راه 

گفت: تو مایه ی  ایم مثل یک معجزه شده بود و اوربدیدن خنده ی او تازگی ها 

و  بی پول دوستبینم که زندگی در کنار  افتخار من هستی پرستش. آفرین... می

به کار  رایگان،مغزت را برای بدست آوردن راهکارهای زندگی  به درد نخورت،

 در مورد موضوعانداخته است. اما از شوخی گذشته، روزهاست که می خواهم 

صحبت کنم. طاقت نیآوردم و با عمو جاوید در مورد آن مشورت کرده تو  ی بامهم

 تو به نمی دانم چطوری اماام. او گفت که خبر خوبی است و خیلی خوشحال شد. 

گرفتار عروسی  یقدر... هنوز جرات بیان آنرا پیدا نکرده ام... در واقع به بگویم

که بتوانم برگشت شیرین و سیاوش بودیم که واقعا وقت نشد ماهور و کارهای 

 لی برای بیان آن به تو پیدا کنم...درست فکر کنم و راه ح

اگر عمو گفتم: نگران شدم و با تردید نگاهش کردم. سعی کردم فکر بد نکنم و  " 

دوست  خبر خوبمی گوید که خبر خوبی است، پس حتما خیر است. من هم که 

یب بی صدا دست می زدم تا شاید ترغ "زودتر بگو دوستم... بگو... بگو.  پس دارم.



فالوده زغال اخته  فصل بیست و دوم                                                                                                                 

1907 
 
   

تش را با ترس روی فرمان بیشتر خندید و دس شود و  زودتر خبر خوبش را بگوید.

چون ممکن است  گذاشت و گفت: ترشیده جانم خواهش می کنم خوشحال نشو.

زی عزیزم. بعدا می گویم، ابیاندرا ته دره  ما که اصال از شنیدن آن خوشت نیآید و

روی  زدستش را ا "را می گویم.  م و عمو جاوید بیدار شود بعد خبربگذار برسی

به خدا قسم اگر نگویی همینجا و این وقت شب پیاده ات فرمان کنار زدم و گفتم: 

خواهش می کنم به اعصابت  ...با تعجب نگاهم کرد و گفت: عزیزم "می کنم. 

... مسلط باش. اگر این وقت شب مرا اینجا پیاده کنی خودت بی شوهر می مانی

ز به نظرم حاال که خبر خوب من در مورد پول و عروسی است، به هیچ عنوان مرا ا

خبر  گفتم: منظورت را نمی فهمم. چطور ناباورانه نگاهش کردم و "دست نده. 

خوبت در مورد پول و عروسی است در حالیکه فکر نکنم هیچوقت به این دو مورد 

 برسیم.

 وت لبخند احمقانه و خوشحالی زد و گفت: من عاشق همین قیافه ی متعجب " 

هستم. دلم می خواهد تا آخر عمر خبر را نگویم تا با همین قیافه نگاهم کنی. اما 

خجالت و چون از تنهایی و پیاده روی توی جاده های اطراف می ترسم پس 
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پولدار من باالخره  ...  پرستشفکرهای ناامید کننده را کنار می گذارم و می گویم

نگاه ازدواج  بدردبخور سوژه ی یک عنوان بههم می توانی به من تو شده ام و 

پیاده ام نکنی قول می دهم قبل از عروسی مرا الیق بدانی و... اگر  البته .کنی

تو عروسی بگیرم و بلکه چند ساعتی  ،نه به مدت هفت شبانه روزبرایت  ،شیرین

 . به تمام آرزوهایت برسانمرا 

پولدار شدن همانقدر به جب کردم و گفتم: تعبیشتر اول خنده ام گرفت اما بعد  "

کامال به سمت  "از کجا پول آورده ای؟ ... حاال !تو نمی آید که عروس شدن به من

توانست  بابام باالخرهباور کن، به جان خودت دروغ نمی گویم. نشست و گفت:  من

اند که فشار آورده به او و خواهرهایم  چند تکه از زمین هایش را بفروشد. مادر

 عروسی برای تو متوانب من برای من واریز کند تا ،بدون کم و کاسترا زمین پولهای 

 و می دانست که بودمادرم خیلی نگرانم  .مریم و از این شرایط نجات پیدا کنبگی

باالخره اینقدر اشک ریخت و ناله کرد تا بابای دیگر طاقت دوری از تو را ندارم. 

از زمین هایش را بفروشد و به داد دل من برسد.  بیچاره ام مجبور شد که چند تکه

اینطوری من تا چند وقت دیگر به تو می رسم و تمام نگرانی ها و سیگار کشیدن 
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 شدم اما عذاب وجدان گرفتم وخوشحال  واقعا "د پرستش. نهایم تمام می شو

. زمین های او بفروشد هایش را که زمین گفتم: نباید پدرت را مجبور می کردی

ند. او سالها روی آن خاک زحمت ارزشمند تر از عروسی من و تو هست یخیل

 ..سر خانه و زندگی مان برویم.توانستیم عروسی نگیریم و ساده کشیده است. می 

چشمانش درخشیدند. سکوت کرد و سرش را پایین انداخت و گفت: می دانستی  " 

 اندازه همینبه  ؟ تو همیشهمرا گرفتار خودت کرده ایهمین خوبی هایت  اکه ب

به من فکر می  اول ،به جای اینکه به خودت فکر کنیهمیشه مهربان بودی. 

یادم نمی رود روزهایی که حتی پول کرایه ی اتوبوس برای رفتن هیچوقت کردی. 

و  می گذاشتی را نداشتم تو بی سر و صدا، پول توی کیفم به دانشگاه یا سربازی

برایم غذا می آوردی چون می دانستی که همیشه . یا مرا تا مقصد می رساندی

بعد هم که اوضاع مالی ام چقدر افتضاح است و نمی توانم چند وعده غذا بخورم. 

اینهمه سال مرا  .خانه بمانم بی شد و اجازه نداد که منزندگیم وارد عموجاوید 

 پرستش من تمام این محبت هایمجانی توی خانه اش و سر سفره اش پذیرفت. 

تمام کرایه تاکسی ها و اتوبوس  تاریخ یادداشت کرده ام.قید را با  جاویدتو و عمو 
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هم به وقتش همه ن می خوارا یادداشت کرده ام دختر خوب، مو اجاره خانه ها ها 

 م.چیز را جبران کن

نوز می توانم به یادم انداخت که ه ،برایش لرزید، اینهمه با شعور بودن او قلبم " 

و گفتم: این حرف ها را نزن. من هرکاری کردم به خاطر  باشم زندگی امیدوار

تو همان موقع هم اینقدر در حق من محبت می کردی که همه  بود. انمی دوست

برایم چیزی را بیشتر از این  چیز برایم جبران می شد، پس اصال الزم نیست که

ریخ تا ،یی که من اصال آنها را به یاد نمی آورمها پول و در مورد جبران کنی

چون من محبت های تو را یادداشت نکرده ام و اینطوری سرت  .یادداشت کنی

ون م بدکه رفیقمن هستی، مگر می توانستم اجازه بدهم  تو رفیقکاله می رود. 

. پس خواهش می دو بدن هستیم عابدی جانم پول بماند؟ من و تو یک روح در

توی دردسر  ،گانه ام های بچهکنم خودت و خانواده ات را به خاطر من و شادی 

دستان خودش روی آن زحمت ی که پدرت اینهمه سال با نیانداز. یادت باشد زمین

و او با از دست دادن آن ناراحت می شود. آن  جزئی از پدرت شدهحاال  کشیده،

را  ی این کار اجازه ،خاک خیلی باارزش است. اگر هنوز زمین هایش را نفروخته
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حرف هایم و  منکمی عروسی شوخی  در موردهمیشه . باور کن که من به او نده

 ...جدی نیستند اصال

و گفت: ممنونم که اینقدر مهربان و دلسوز  کردبا لبخندی مهربان نگاهم می  " 

طرف  من ازهستی. اما باور کن که پدرم هم به خاطر ازدواج ما خوشحال است. 

 مورد عروسی... اما در هستم عزیزم. تمام محبت هایت ممنوناز  خودم و خانواده ام

آرزو به دل می مانم. من اینهمه منتظر روز عروسی ام با  ، مناگر عروسی نگیریم

 خودم خندیدم و گفتم: پس "حاال نمی توانم از این آرزویم بگذرم.  مانده ام،تو 

با پدرت صحبت کنم و مطمئن شوم که او از فروش زمین هایش ناراحت  هم باید

تماس  با آنهاو گفت: قبول... فردا  مرتب کرد با محبت را گوشه ی شالم "نیست. 

بیشتر از من خوشحال  ی که آنهاو مطمئن شو یصحبت کن می گیرم تا تو با پدرم

 هستند.

من  سهراب، ..م.گفتم: من هنوز هیچ وسیله ای نخریده ا به جانم افتاد و دلهره "

سهراب به طرف عمو برگشت و گفت:  " ..نمی توانم عمو جاویدم را تنها بگذارم.

هم یک خانه ی کوچک و زشت که پول زمین ها به اجاره ی فکر کنم  پرستش
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در مورد وسیله هم نگران نباش،  .اما اگر تو بخواهی از عمو دور نمی شویم می رسد

 .من به مرور میخرمخودم هرچیزی که الزم داریم را 

ی خواهی برای خرید جهیزیه کمکم با شیطنت نگاهش کردم و گفتم: یعنی م " 

از من رو با خیال راحت  "کنی؟ یعنی اینقدر داماد با وجدان و مهربانی هستی؟ 

راب ، نگاه سهباالخره سپیده زده بود برگرداند و سرش را به پشتی صندلی تکیه داد.

 از اینکهگفت: هنوز یک دقیقه نگذشته که برایت  و به مناظر بیرون دوخته شد

ینی که به گردنم داری با اینهمه دِ کردم. به نظر تو سخنرانی، چقدر مدیونت هستم

خودم  ؟برای زندگی مان وسیله بخری ییتنها به تو اجازه بدهممی توانم  چطور

از راه باالخره روزی پرستش  نباش. یتو اصال نگران چیز ،همه چیز را میخرم

مان بر بیایم. پول عروسی که می توانم از پس زندگی هر دونفر رسیده که من

رایت می سازم و قول می دهم خودم ب هم درست شده است و بقیه ی چیزها را

نیت به ازدواج  اینکه به محض اگر می دانستم نکنی دختر خوب. احساس کمبودی

اینقدر راحت پولش را به دست می آورم حتما خیلی زودتر خودم را از این  م،نک

جهنم بی تو ماندن نجات می دادم و اجازه نمی دادم که اینقدر مصیبت بکشیم. 
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می شود. نمی دانم به چه جراتی  گرفتهتو، حالم  حتی با فکر کردن به دوری حاال 

طوری با عالقه به ایناز وقتی که اجازه دادم که تمام این سالها از من دور باشی. 

تازه می فهمم  هم نزدیک شده ایم و در مورد آینده ی مشترک صحبت می کنیم،

که چقدر عمرمان را هدر داده ام. تو خیلی خوبی که کم عقلی مرا بخشیده ای. 

اجازه نمی دهم  ن سالهای عمرت را بخشیده ای.خیلی با گذشتی که هدر شد

نفس عمیق و راحتی  "آرزوهایت دور بمانی عزیزم. هم از دیگر حتی یک روز 

ه می توانستم درباره ی مرد کشیدم... ازدواج با سهراب یعنی پایان تمام افکاری ک

نمی هیچ چیزی  ماز روزی که با سهراب ازدواج کن ی گذشته ام داشته باشم.رویای

م و خوشحال بود از این بابت هم بیاندازد. دیگری به غیر از اورا به یاد مرد م تواند

 نگاه دیگری به سهراب انداختم. م.نوز عاشقانه گذشته ام را دوست داشت... ههم

هیچوقت به اندازه ی امروز به نظرم دوست داشتنی نبود. او با خوبی هایش خیلی 

با  ه محض دیدن حال و روز ویران من،کرد. او بمی از ترس ها را از من دور 

 خودش را فراموش کرد و فقط مرا هاید. شکست اطرافم را پر کر ،آرامشی عجیب

امیدی فربد شکیبا سرم آورده بودند، بالهایی که کیارش سرمد و با از نو ساخت. 
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به سرپا ایستادن و سالم شدن نداشتم. اما سهراب و عمو دستانم را گرفتند و مرا 

ر دوست داشتم، از فک سهراب را حاال واقعا از آن منجالب لعنتی نجات دادند.

. از اینکه اینقدر دوستم داشت زیر پوستم تزریق می شدازدواج با او حس خوبی 

توی وجودم سرک  از دست داده بودم،بازهم اعتماد به نفسی که خیلی وقت قبل 

سهراب  آنروزها فقطدم نزده بودم.  و را تحمل کرده. من روزهای سختی می کشید

خیلی که چقدر با او بد رفتاری کرده بودم.  آوردیادم نیبه کمکم کرد و بود که 

آرزوهایمان دور  ازکه هستی سهراب. مهم نیست که چقدرفتم: ممنونم گآهسته 

برای  ،ین تالش تون لحظه است که با هم هستیم. مهم همیمانده ایم. مهم هم

 مان است. مشترک ی آینده

چون  د.تی بوراحفوق العاده کار  تصورات من،برخالف  دوست داشتن سهراب " 

فقط رنگ عالقه ام فرق می کرد. قبال همیشه  ،ممن همیشه او را دوست داشت

زمان  خانواده ام بود و حاال هم مرد مهربان و دوستداشتنی من شده بود. با اینکه

اما سهراب این  ،کیارش فراموش کنم در موردتا همه چیز را زیادی الزم داشتم 

 .زمان را سریع تر پیش برد
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اما را تحمل کنم. زجر زیادی باعث شد و  کردنامردی  خیلی در حقم کیارش 

غم و  که با بازگشت پر از لطف و صفایش به زندگی من، اجازه نداده بودسهراب 

غصه پیرم کند. صدای سهراب افکارم را سرو سامان داد و گفت: جایی نگه دار تا 

 و احوال قلبم حال "من پشت فرمان بنشیم پرستش. نمی خواهم خسته بشوی. 

. تو استراحت دم و گفتم: خسته نیستممی شبه قدری خوب بود که اصال خسته ن

ی چشمانت کن، هروقت خسته شدم بیدارت می کنم. چیزی نمانده که برسیم. کم

 چون می دانم که ماهور تا قبل از عروسی هر دو نفرمان را کالفه می کند.  را ببند

بدون بحث چشمانش را بست اما زیرلب گفت:  هنوز رو به من نشسته بود،او  "

های طراحی که به اردو لحظه شماری می کردمفقط  ی که دانشجو بودیمسالهای

. روی نزدیک ترین صندلی به تو بنشینم ،بتوانم توی اتوبوس من برویم و مناظر

حاال باورم نمی شود که اینقدر دنیا به کامم شده که می توانم تا چند وقت دیگر 

 ظه که دلم می خواهد نزدیک تو بنشینم. هر لح

و گفتم: بخواب دیوانه جانم. بخواب که ماهور تمام کارهای فیلمبرداری  خندیدم "

 ،عروسی اش را برای تو گذاشته است. تازه برای موزیک هم هیچ ایده ای ندارد
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چون می خواهد از تو سو استفاده کند. پس خواهش می کنم یک کم استراحت 

چند لحظه  "بالیی سرت بیاید.  از شدت خستگی نمی خواهد کن چون دلم

خواهش می  ...پرستش اما .چشمانش را باز کرد و گفت: باشه عزیزم می خوابم

بیشتر از اگر  یادت نرود که نباید توی عروسی بیشتر از یک آهنگ بنوازی. کنم

نمی خواهم دست  یک آهنگ بنوازی ویولنت را تا آخر عمرت پنهان می کنم.

سری به عالمت مثبت  ". م عقد کنان ماهور درد بگیردراستت بازهم مثل مراس

. خودم هم به قدری از درد دست و سر و جانمعابدی  باشهتکان دادم و گفتم: 

سهراب  "گردنم می ترسم که بیشتر از یک آهنگ نمی نوازم. خیالت راحت باشد. 

لبخندی زد و گفت: فدایت بشوم... لطفا تا قبل از عروسی خودمان با من مهربان 

 نباش چون برایت می میرم. خسته شدی صدایم کن. 

چشمانش را بست و خوابید. نزدیک شانه ام، به من و  آرام سرش را خم کرد و رو "

روزهای  های تلخ چطور زنده می ماندم؟ خیلیواقعا اگر سهراب نبود بعد از آن روز

بدی بودند... روزهای بعد از خواستگاری کیارش و فربد. روزهایی که دیگر کیارش 

ی دیگر برایم گل و گلدان نم رای پرسیدن حالم نمی آمد.ب خانه حتی تا جلوی در
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فرستاد و حتی جواب تماس هایم را نمی داد. با آن وضعیتی که من داشتم یک 

ی عوض شدن حال و هوایم، ارروز از صبح به عمو التماس کردم تا اجازه داد ب

به مرا جان عمو هزار بار با نگرانی  بدون او و همراه با ماهور از خانه خارج شوم.

کیلومتری کیارش هم  اهبه هیچ عنوان مرا از پنج که و از او خواست ماهور سپرد

 نگذراند.

حتی مارا از زیر قرآن رد کرد و پشت سرمان آب ریخت. مثل اینکه می دانست  

التماس کردم تا راضی شد  ماهوربه خیلی من باالخره به سراغ کیارش می روم. 

 .مرا به شرکت کیارش ببرد که

تادم و در کمال تعجب، بدون هیچ جلوی در شرکت منتظر اجازه ی ورود ایس 

با تعجب نگاهم می کردند. خانم  درگیری مرا به شرکت راه دادند. همه ی همکارها

 پرسید. می را حالم  ورانهباناکه شد و وجهانی بیچاره از دیدنم توی آن شرایط ش

به قدری حالم بد بود که فقط از او خواستم که مرا به اتاق کیارش راه بدهد. او 

با مرا ندارد. هنوز چند مالقات تماس گرفت و کیارش گفت که جلسه دارد و وقت 

دقیقه از تماس خانم جهانی نگذشته بود که ژاسمین آمد و با نگاهی پر از نفرت 
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در پشت  نگذارداز ماهور خواستم که وارد دفتر کیارش شد.  ،، بدون اجازهبه من

 اتاقداخل به با تمام اعتراضات خانم جهانی سر ژاسمین بسته شود و خودمان را 

. اتاق خالی بود و او با هیچکس جلسه نداشت. به محض اینکه یمانداختش کیار

. اما و خواست برای کمک، به سمتم بیآیدمرا دید اخم هایش از هم باز شدند 

در کمتر از  ی بود تا کیارشزویش را گرفت. همین حرکت کافین بادست ژاسم

مثل یک درنده ی بی رحم به من چشم بدوزد  ،دیدن دست ژاسمین ثانیه  با یک

تو چرا می کنی پرستش؟  کارفرو خورده گفت: توی دفتر من چه  صداییو با 

 اجازه گرفتن را یاد نمی گیری؟ برو بیرون... 

او روی سرم ویران شد. اما به او حق می دادم که مرا نبخشد. به او  دنیا با خشم "

حق می دادم که نخواهد مرا ببیند. با التماس به او نزدیک شدم و گفتم که 

هیچکس توی این دنیا وجود دلتنگش هستم و باید به توضیحاتم گوش بدهد. اما 

که دلش نمی ت که بتواند کیارش سرمد لجباز را مجبور به انجام کاری نداش

خواست بکند. نگاه و چهره اش هرچند دقیقه مهربان می شدند اما صدا و لحن 

و گفت: توضیح نده صحبت کردنش اصال و به هیچ عنوان رنگ محبت نمی گرفت 
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 ت را بخورم.توضیحات مسخره ا نمی خواهم بازهم فریب چون گوش نمی دهم.

ین و تحقیر بیرونت نکرده ام. برو بیرون تا خودم با توه همه چیز تمام شده است.

بروم که کمرم به شدت درد گرفت و از درد ش خواستم یک قدم دیگر به طرف "

ناراحت نگاهم می کرد، از نگاهش می فهمیدم که دلش به خودم پیچیدم. کیارش 

. او را عقب کشید... اما دست ژاسمین قدمی بردارد،می خواهد برای کمک به من 

بعد با دیدن دست ژاسمین دوباره پر از بدجنسی و خشم کیارش مهربان می شد و 

  به من چشم می دوخت.

گفت: آقای سرمد شما لیاقت عالقه ی  حرص و ناراحتیبا ماهور به کمکم آمد و 

اما شما طوری  ینجا آمده تا با شما صحبت کندتا ا او با این حالپرستش را ندارید. 

رفتار می کنید مثل اینکه او مجرم است. چرا کمی گذشت ندارید؟ چرا حال 

 د؟ رستش را درک نمی کنیپ

جلو چند قدم  ، حتی دست ژاسمین را از دور بازویش باز کرد ورام شدآکیارش  "

می  .کردمی با نگرانی به من که نمی توانستم روی پاهایم بایستم نگاه     آمد.

 .جلوتر از او ایستادخودش را به او رساند و  خواست جلو تر بیاید اما باز هم ژاسمین
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او خیلی خوب بلند بود چطور این ببر زخمی را رام کند. دقیقا مثل رام کننده ها 

کیارش بدون درگیری حتی  اینبار تمام حرکاتش روی فکر و حساب شده بودند.

اما ژاسمین به  ت کیارش از من جدا نمی شد.. نگاه مبهوراندعقب به قدم  یکرا 

گفت: شما درک نمی کنید حال کیارش را... دوست شما در جواب ماهور جای او 

بازهم می جنگد با خاطرات گذشته اش و  کیارش. اذیت شودباعث شد کیارش 

مثل اینکه این حرف های ژاسمین،  "همه چیز تقصیر دوست شماست خانم... 

چیزی از حتی پلک بزند و کیارش بدون آنکه  هایش دور کرد. کیارش را از نگرانی

  اسمین درست می گوید.ژگفت:  شودبهت چشمهایش کم 

م و اصال نمی خواستم او را هست که بی تقصیر توضیح دادممن طاقت نیاوردم و  "

پر از خشم و  دنیای درصدایم را نمی شنید. او اذیت کنم. اما مثل اینکه کیارش 

 ی فربد عزیزتبه خواستگارزندانی شده بود و در جوایم گفت:  ی خودش کینه

 بهترین دوستت را به دست آوردی؟  و دادی؟ باالخره به او رسیدی جواب مثبت

. صدایم به دچار سوء تفاهم شده استد به او بفهمانم که ینمی دانستم چطور با "

 به سختی قدری درمانده و ناراحت بود که حتی خودم هم آنرا نمی شناختم و
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. باور کن من اصال خبر نداشتم به تو برسمدلم می خواهد من فقط  ،گفتم: نه عزیزم

 هستی ، توعشق و زندگی من روز به خواستگاریم بیاید. که فربد می خواهد همان

نشستم تا  از بس که منتظریکبار حرف هایم را باور کن. من  ن. فقط همیکیارش

فقط همین یکبار به من اعتماد  م.ه اته شدخس را بشنوی توضیحاتمتو بیایی و 

رای خراب کردن زندگی ما تالش ببگذار بقیه هرقدر که دلشان می خواهد  کن.

 کنند. من فقط تو را می خواهم. 

دنیای چشمانش خیلی با این حال سرد د. شنمی خالی  محبتاز  نگاه کیارش "

گفت: برو بیرون پرستش... فکر کردم آمده ای و سخت حرف هایش متفاوت بود و 

وسایلت را جمع کنی وگرنه اجازه ی ورود به تو نمی دادم. پس کاری نکن که از 

 به جای ماخذه ی من، ماهوربخواهم تو را به بیرون راهنمایی کنند.  نگهبانی

ی نباید او را تا اینجا م ،هستی پرستشاگر واقعا به فکر  .دوستت را از اینجا ببر

حس می کردم لحن صحبت کردن او، برای یک نفر دیگر است و به  "آوردی. 

به سختی چند قدم دیگر هیچ عنوان مرا نمی شناسد. از هر حسی خالی شده بود. 

حتی رنگ چشمانش به طرفش رفتم. مثل اینکه چشم هایش جادو شده بودند. 
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 را نمی دیدم. باپر از نقش و نگار زی براق و آن خاکستریهم عوض شده بودند و 

 .بودندشده چشمانش دو کاسه ی خون 

 آتلبا هردو دستم که گچ و  م کهی آورمهنوز هم خوب به یاد  ،کنارش ایستادم

آستین پیراهنش را گرفتم و گفتم: کیارش خواهش می کنم به داشتند به سختی 

حرف هایم گوش بده. باور کن من هیچ دخالتی توی تصمیم فربد برای آمدن به 

خواستگاری نداشتم. من فقط تو را دوست دارم عزیزم. من آنروز فقط برای آمدن 

 تو به دیدارم لحظه شماری می کردم. خواهش می کنم... 

 ...هرقدر تالش کنیگفت: دروغ نگو پرستش. تر از قبل احساس یخ زده و بی  "

 و نمی توانمنیستم  گویی و ریاکاری من دوستت ندارم. من مثل تو اهل دروغ

اصال برایم مهم نیست که چه کسی به خواستگاریت آمده م را پنهان کنم. اتاحساس

خیلی  است. فقط این برایم مهم است که تو هیچ وقت مرا دوست نداشتی، اما

کاری کردی که فریب ظاهرت را بخورم. مرا به خانه ات کشاندی تا حسادت  راحت

 "هیچوقت فراموش نمی کنم. نمی توانم ت را هایفربد را تحریک کنی. این کار

که انگشتانم توی آتل و  فراموش کردمکرد.  می ترس از دست دادن او دیوانه ام
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 ،و گفتم: اشتباه می کنی کیارش مآویزان کرد آستینشگچ هستند، خودم را به 

 پاکم فربد را کامال از زندگیم دارم. من از روزی که عاشقت شد من خیلی دوستت

م. به جان خودت که عشق و زندگی ام هستی قسم می خورم که راست می کرد

گویم. فقط یک فرصت دیگر بده تا با هم صحبت کنیم و من همه چیز را برایت 

 دستانم را جلویافتاد. نابود شده ام دستان  باندپیچی نگاهش به "توضیح بدهم. 

حتما مثل روز درگیر نبود  شحس می کردم اگر فکر، داشتچشمانش نگه 

و یا مرا  دعوا نمی کردمثل قبال با خشونت . خواستگاری برایم غصه می خورد

نگه داشت و گفت: دستانم را باندپیچی د. خیلی آرام نمی رانعصبی از خودش 

از اینجا برو و خودت را بیشتر از این کوچک نکن. همه چیز  نکن پرستش!گریه 

 اصال دوستم نداشتیی. حتی با اینکه ه است. تو خیلی برایم با ارزشبین ما تمام شد

اما هنوز  تا فربد را بدست بیاوری، در مورد احساست دروغ گفتی مدت و اینهمه

حال و روز ببینم. برگرد خانه و  این باتو را نمی خواهم  وبرایم مهم هستی  خیلی

می  فکرکه  دستانم را نگه داشته بود محکم به قدری "فراموش کن. را  چیز مهه

در واقع برو و  ، مثال برعکس می گویداشتباه می گویدجمالتش را برعکس و کردم 
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. تکان نمی خورد و این حرکات او اشک مرا راحت سرازیر می خواهد بگوید بمان

کیارش، من فقط تو را دوست دارم و فربد سر سوزن می کرد و گفتم: دروغ نگفتم 

 دارد. هم برایم اهمیت ن

اما هسته گفت: آو خیلی  سرش را پایین انداخت، فقط به دستانم خیره شد "

نفی دادی. خیلی واضح گفتی خیلی واضح جواب م ،مدمآبه خواستگاریت روزی که 

ت را پس های ی. پس چرا اصرار می کنی که حرفمانکه نمی خواهی در کنار من ب

بگیری؟ برو به زندگیت برس و در کنار دوست قدیمی ات خوشبخت شو. فقط 

آدم های مراقب خودت باش. فربد آدم مطمئنی نیست. او و خانواده اش خیلی با 

از اینکه اینقدر راحت مرا به فربد می سپرد  " ..د.تازه وارد خوب برخورد نمی کنن

سو تفاهم کرده بودم. لعنت به من که لجوج ترین آدم دنیا را دچار شکست.  قلبم

و گفتم: باور کن  اشک هایم مثل گلوله های برفی از گونه هایم سر می خوردند

هم ی. من فقط روز خواستگاری خیلی از نظر روحی به ه اکه اشتباه متوجه شد

 ریخته بودم، روزهاست که به مشاوره می روم. تو فقط زخم های جسمی مرا می

از آسیب  لی بدتر هستند. من دچار ترسی هولناکبینی، اما زخم های روحی ام خی
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دیدن شده ام، تازگی ها برایم فرقی نمی کند که توی امن ترین جای دنیا نشسته 

ه آسیب ببینم. حتی از اینکه ام یا لب یک پرتگاه عمیق، هر لحظه می ترسم ک

 روحم هم آسیب بیشتری ببیند می ترسم. خواهش می کنم مرا درک کن، چون

لطفا نیستند.  ارادیآنروز هم از زندگی کردن با تو ترسیدم. باور کن که ترس هایم 

 مرا درک کن...

اما هنوز آنها را رها نکرده  جلوی چشمانش دور کردرام دستانم را از آخیلی  " 

 ،من نمی توانم تو را درک کنمد و گفت: این توضیحات به دردم نمی خورند. بو

چون خودم هیچوقت به خاطر آسیب های روحی و جسمی ام درک نشده ام. پس 

نمی کند. نمی خواهم عمرم را  متقاعدتوضیح تو در مورد آسیب هایت اصال مرا 

است هدر بدهم.  برای درمان یک نفر دیگر که مثل خود من پر از مشکالت روحی

ی که دارم چرا تدم با وجدانی نیستم. با اینهمه پول و امکانامن به هیچ عنوان آ

هر لحاظ ویران شده است؟ می توانم دستم را باید دختری را انتخاب کنم که از 

نمی  مباور "دراز کنم و بهترین و بی نقص ترین دختر این شهر را انتخاب کنم. 

ا تا به حال با گوش هایی را بزند. اینهمه بی شعوری رشد که کیارش چنین حرف 
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های خودم نشنیده بودم. پس چرا قیافه اش چیز دیگری را نشان می داد؟ چرا 

حس می کردم چشمانش فریاد می زنند که دلش می خواهد همین حاال مرا در 

آغوش بکشد و نوازشم کند؟ به گمانم حرف هایی که روی زبانش جاری می شدند 

 ،واقعی تر از نگاه و غم چهره اش بودند. چون او واقعا با اینهمه پول و امکاناتخیلی 

چرا باید وقتش را برای دختری که جسم و روح سالمی نداشت هدر می داد. یک 

و صدایش را شنیدم که  کشیدنفر با خشم دستان مرا از دستان کیارش بیرون 

و جسمی پرستش ت روحی مشکال شما تنها مقصر تمام این ...مدگفت: آقای سر

م. چون من مثل پرستش صبور و ساکت نیست هستی. پس مراقب حرف زدنت باش،

آقای شده باشد.  دم بی وجدانی مثل شماباورم نمی شود که پرستش عاشق آ

، بروی بهترین و بی نقص ترین دختر دنیا به سراغ بهتر است هرچه زودترسرمد 

 . لیاقت دوست مرا نداری شما

میشه از همه ی ما حاضر جواب تر بود. او به من و شیرین یاد می داد ماهور ه "

رام شیرین از همه ی ما خجالتی تر و آ چونکه چطوری از پس خودمان بر بیاییم. 

روزها  ،تر بود و من هم به اندازه ای خنگ بودم که بعد از هر مشاجره ای با دیگران
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کننده ای به حرف هایی که  خلوت خودم بتوانم جواب قانع طول می کشید تا در

شیرین آرام به مرور باعث شده بود ماهور شنیده بودم بدهم. هرچند که دوستی با 

شود و مغز من هم کمی به کار دراز  نپررو و زبا، بیشتر از همه ی ما و بی زبان

و  بیافتد و بتوانم تا اندازه ای حاضر جوابی را از ماهور یاد بگیرم. اما در آن لحظه

 .ه بودشدکامال قفل زبانم در برابر کیارش، 

. ماهور جواب کیارش را درست و به جا داد ،بی زبانبه جای من  ماهور در نتیجه 

به بین من و کیارش ایستاده بود اما کیارش خیلی راحت او را کنار زد و باز هم 

اصال حرف های ماهور را نشنیده من که فقط اشک می ریختم نگاه کرد. مثل اینکه 

تو همه چیز را بین مان خراب کردی. بود و خیلی شمرده و آرام گفت: پرستش 

بیش از ، من با یک دنیا عالقه به خواستگاریت آمدم اما تردیدهای تو در مورد من

من برای برگشتن خیلی به تو فرصت دادم اما تو تمام . ه استقلبم را شکست حد

ایرادی ندارد حق با تو است. باید هم از آدم روانی اب کردی. فرصت هایت را خر

هیچ وقت از این به بعد فقط  به تو می دهم. کامال مثل من بترسی. من حق را

جلوی چشمان من ظاهر نشو. نمی خواهم به نگهبانی بسپرم که مثل اولین 
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خواهش می کنم مانع ورودت به شرکت بشوند...  روزهایی که تو را دیده بودم

مثل اینکه دیوانه شده بودم.  "شخصیت خودت را پایین نیاور و به دیدن من نیا. 

 ،دیدیتوی پارک اولین روزی که مرا خیلی بی مقدمه گفتم: تو که می گفتی از 

نمی  چرا روزهای اولواقعا پس حتی قبل از فالوده پاشی از من خوشت می آمد، 

ماهور با  "قدر خشمگین می شدی؟ آن من گذاشتی به شرکت بیایم و از دیدن

ده بودند. خیلی آهسته بیرون زناباوری به سمتم چرخید، چشمانش از تعجب 

گفت: وسط دعوا هذیان می گویی؟ این آقا بدترین حرف ها را به تو می زند و تو 

در مورد احساسات اولین روزهای آشنایی از او می پرسی؟ حالت خوب است 

 پرستش؟ 

صورتم را با بازویم پوشاندم و با هق هق گفتم: می خواهم از هر دری صحبت  "

همه  ". نجا برومبدون او از ایتوانم کنم تا بیشتر کنار او بمانم ماهور. من نمی 

به هر . دلم می خواست ندسکوت کرده بودند. هق هق های من بند نمی آمد

دلم و دلداریم بدهد.  دببخشمرا  ان لحظهدر همتا کیارش  حماقتی دست بزنم

. صدای کیارش را م که همه چیز بین ما خراب شده استبپذیرمی خواست ن
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گفت: برو پرستش، هیچوقت هم اینطوری خودت را خار و خفیف نکن. شنیدم که 

خیلی آرام  "لج کرده بودم و گفتم: تا جوابم را ندهی نمی روم.  ،مثل بچه ها "

  .د به او چشم دوختمبا تردیو  مرا پایین آورد بازویم

فوق العاده  یبا صدایرا تحمل می کند، حس کردم او هم مثل من یک دنیا بغض 

گفت: چون می دانستم که نباید عاشق بشوم. من آدم خوش شانسی نیستم  آرام

می دانستم که عشق به دختری که با یک لبخندش تمام سیستم عصبی ام را و 

برو پرستش... نمی خواهم بیشتر از این  تا چه حد خطرناک است.به هم می ریزد 

به حتی اگر پرستش از این به بعد ماهور حواست باشد که غرورت آسیب ببیند. 

 . دلم نمی خواهد غرورش بشکند. یاو را به اینجا نیاور ،دست و پایت افتاد

، تا به حال اینهمه محبت را توی صدای او نشنیده صدایش خیلی مهربان بود "

زهایی که با هم خوب بودیم هم با این محبت با من صحبت نمی بودم. حتی رو

کرد. صدایش به قدری گرم و مهربان بود که حس می کردم حرفهایش بیشتر از 

هزاران جمله ی عاشقانه قلبم را به هیجان می آورد. حتی توی جمالتش یک بار 

 بهاما من حس می کردم یک دنیا محبت  ،هم کلمه ای پر از محبت نگفته بود
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جانم تزریق می کند و حاال جدا شدن از او برایم سخت تر شده بود. حیف که با 

مثل اینکه . ندیخ زده و مکانیکی شده بود اینهمه محبت صدایش، حرکاتش خیلی

بعد  رد چون دقیق سراپایم را نگاه کرد،می خواست مرا خوب به خاطر بسپا

ی تماس بگیرد تا ما نگهبانبه ژاسمین گفت که با و رفت برگشت. به طرف میزش 

و گفت: زحمت  اینبار از خشم صدایش را باال برد بیرون کنند. ماهور را از شرکت

 نمی مانیم. ن ما خودمان هم بیشتر از اینچو ،دنکشی

کشید اما من فقط  اما من واقعا توانی برای رفتن نداشتم. ماهور مرا به زور می " 

 توانستم ماهور را ،توانی که برایم مانده بود ده بودم و با تمامبه کیارش خیره مان

پشت میزش نشسته بود و کاغذهای اطرافش را کیارش  کنم.جلوی در متوقف 

ای  .شکست می بیشتردلم  ،نگاه می کرد. از دیدن این خونسردی و بی اعتنایی او

او را نمی دیدم و فقط صدای گرم و مهربانش را می  حرکاتکاش کور بودم و 

می از من  زودچرا همیشه اینقدر گفتم:  سختی بغضم را فرو دادم و بهشنیدم. 

دی؟ خوب پس چرا مرا به هر بهانه گویی از روز اول عاشقم شمگر نمی  !...؟گذری

به ای تنها می گذاری و از من دلخور می شوی؟ این چه عشق لعنتی است که تو 
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امکاناتی که داری اینقدر ؟ به خاطر پول و مرا به بادها می سپاری یراحت این

پس مطئن ، اموالت است بی رحمیغرور و  اگر تنها دلیل اینی؟ سنگدل شده ا

برای من از یک  باش که با این رفتارهایت مرا از تمام ثروت دنیا بیزار کرده ای.

روز اول می دانستم که از  و با اینکهجایی به بعد پول و امکانات تو مهم نبودند 

را  دروغ هایتاما بازهم فریب  ،ن مرد این شهر بشومیتر لسنگدنباید عاشق 

همین خانمی که از فرانسه تا اینجا آمده و به خاطر تو مانتو و مقنعه و  .خوردم

مثل یک زن بدبخت با رقیب را تحمل می کند و  و هزاران محدودیت دیگر روسری

او  است. چونبرای تمام ترس هایم من بهترین دلیل  ،مبارزه می کند عشقی اش

از او گذشته ای  خیلی راحتتو  هنوز نتوانسته عشق لعنتی تو را فراموش کند، اما

 ماده ی پرواز شده ایآسوار اولین هواپیمای کوچکترین بحث و گفتگویی، بدون  و

تو با این اخالق اصال ی. ترین جای دنیا پناه آورده ا غیر قابل دسترسبه و 

به من حق بده که برای ازدواج با تو تردید  زنی؟افتضاحت چرا دم از عاشقی می 

وز خواستگاری مطمئن بگویم که هرجا ر داشته باشم. به من حق بده که نتوانم

 دو وقتیحتی  هستی که بد اخالقاینقدر  می دانمچون  .بروی همراهت می آیم
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تنهایم می  ،با اولین اشتباه من ،کنیم توی یک روستای دور افتاده زندگی نفری

  کنی.می را از عالقه ی دروغی ات نسبت به من خالص اری و خودت گذ

یکی از کاغذهای روی میزش را  ،بدون آنکه سرش را باال بیاورد و نگاهم کند "

دروغ می گویم که  و گفت: به بهترین نتیجه رسیده ای پرستش. من چک کرد

نمی توانم توی عصبانیت رفتار  دوستت دارم. برای من فقط غرورم مهم است و

جلوی  ،و دوستان عزیزتر از جانت رت شلوغ استهم که ستو دیگری داشته باشم. 

 هرچه زودتر دست از سر همپس بهتر است که ، در خانه برایت صف کشیده اند

 برداریم. من هیچ انگیزه ای برای ادامه ی این رابطه با تو ندارم. 

آرام گفت: بیا برویم ر بازهم مرا به سمت در کشید و ماهوخیلی ناامیدم می کرد.  "

ت را هم ندارد. خیلی مغرور های لیاقت پاک کردن خاک روی کفش پرستش، این

 و بی ادب است. بیا برویم عزیزم.

با پررویی کامل فشار دست ماهور برای بردن من بیشتر شد اما من بازهم  " 

به کیارش گفتم: دیدی تعبیر من درست بود و  عصبانیت روایستادم و اینبار با 

عشق  سرشوهر عمه خانم دروغ می گفت که بدون عمه خانم باید بمیرد؟ دیدی از 
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چرا . ش را به من دوختنگاه باالخره "؟ زن صیغه نمی کرد ،ه به عمه خانمو عالق

می توانستم همین حاال به طرفش بروم و چشمانش  ؟چشمانش دنیایی دیگر بودند

صدایی آرام و شمرده که بازهم نوید خراب تر شدن همه با در آغوش بکشم. اما را 

گفت: هر طور که دلت می خواهد در مورد شوهر  میخکوبم کرد و چیز را می داد

باید  ما لیاقت عشق و عالقه را نداشت وشعمه خانم فکر کن. حتما عمه خانم 

به مجازانش می رسید. شما  از توی قبر می دید وحتی خیانت شوهرش را 

کاری نکن که دوباره حرفی بزنم و یا ندارید.  را خانوادگی لیاقت عشق و عالقه

تو توی هر بحث و نگاه کنی.  قاتل روانیحرکتی انجام بدهم که مرا به چشم یک 

... زودباش مرا به جنون می رسانی و خودت را مظلوم نشان می دهی. برو دعوایی

 بازهماگر می خواهد وارد این بازی های مسخره ات بشوم. حتی دلم ن برو. من

، خودم بلند می شوم و تو را بیرون برو دیگر نمی گویم پرستش ،اینجا بایستی

 میاندازم.

صدایش تبدیل به فریاد  در انتهای حرف هایش به قدری عصبی شده بود که "

روی میز می کوباند و کاغذهایش باال و پایین می پریدند.  محکم مشتبا  .شد
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ماهور کشان کشان مرا از دفتر او بیرون کشید و گفت: بیا برویم پرستش االن 

 دیوانه. ه یدوباره با هم گالویز می شوید و بالیی بدتر از این سرت می آید دختر

می خواهد. او از من چه کار کنم ماهور؟ او مرا ن حاال پریشان و درمانده گفتم: " 

ماهور کمکم کرد تا چند دقیقه روی مبلهای بیرون دفتر  "متنفر شده است. 

خودش هم کنارم نشست و گفت: پرستش فراموشش کن. او  ،کیارش بنشینم

با تو درست ببینم او  من تا به حال اتفاق نیافتاده که است وی احساس بخیلی 

 ان. هر دختری ممکن است هزاراست و طلبکار یکند. همیشه عصبمی  برخورد

با تو بد رفتاری  ،خواستگار داشته باشد، او که نباید با دیدن فربد و خانواده اش

جواب مثبت  ، حق داشتی که برایدهر ضمن با این بالهایی که سر تو آور. دکند

د بازهم باید بفهمد که مردد باشی. کیارش هرقدر هم که بی گناه باش ،دادن به او

غیر ممکن است رفتار  ،بعد از تحمل اینهمه ضربه و شکست و بدبختی ،یهر آدم

حق نداری کمی برای او ناز کنی و او نمی و تیعنی دهد. از خودش نشان بعادی 

قایان ید از تردید هایمان بترسیم، این آتواند کمی مهربان برخورد کند؟ ما که نبا

بیایی.  عد حق نداری به دیدار اواز این به ب بترسند. اصال هستند که باید از رفتن ما
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خیلی بی لیاقت است، خیال می کند چون پولدار است می تواند اینهمه  کیارش

از خودش نشان بدهد. باور کن که دیگر اجازه نمی دهم  بی رحمانهرفتار زشت و 

غرور باش پرستش. مبا او صحبت کنی. همه چیز بین شما تمام شده است. کمی 

را  دخترش می گوید زنگ بزن نگهبانی بیاید این دو نفر مردک بی ادب به دوست

کند. ای وای پرستش... تو از کی اینقدر بی شخصیت شده ای که اجازه می  بیرون

 به قدری حالم "دلش می خواهد با تو رفتار کند؟ که دهی کیارش سرمد هر طور 

نداشتم.  شد و دیگر امیدی به خوب شدن بد بود که شماتت های ماهور تیر خالصم

. من از اول می دانستم که عاقبت خوبی ندبود بدترین روزهای زندگی من آنروزها

از خودش می  مرا او به هر بهانه ای که اما وقتی دیدم .ندارمتوی رابطه با کیارش 

دیگر راهی به  ،راند و کنارم نمی ماند تا با هم همه ی مصیبتها را از سر بگذرانیم

 جز شکستن نداشتم. 

، و من واقعا احتیاج داشتم که کیارش پشت و پناهم باشد ندای سختی بودروزه

ها و بی معرفتی های او به همین جا ختم نشد. خیلی اذیتم کرد، به همین اما رفتار

 ناامیداز خودم  ، به شدتمادهر نکته ی کوچکی به یاد او میافت باخاطر حاال که 
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عالقه اش را  ماند وکنارم را برگرداندم و او سهراب  درست از روزی کهم. دمی ش

 کیارشکه باید از رفتن م فتگیخت، به خودم ر بدون دریغ و سخت گیری به پایم

 .ه بودبدی کردخیلی در حقم  خیلی او خوشحال باشم.

شت و به زندگی می کردیم. سهراب به خانه برگ کمال آرامشبا سهراب و عمو در 

دو نفری با هم کار می کردیم و توی خانه ی  .ا شدخاطر من از فربد و بهزاد جد

عمو بدون هیچ جنگ و دردسری زندگی می کردیم. عمو از همه چیز راضی بود 

به سهراب را  من به مرورو از اینکه من و سهراب در آرامش پیش می رفتیم و 

خیالش راحت شده بود. از اول هم نباید  ،می دیدم الیق و مهربان یک مرد چشم

کسی به غیر از سهراب را انتخاب می کردم. سهراب بهترین انتخاب زندگیم بود و 

کسی را به زندگی و قلبم راه می دادم. من  او م که نباید به غیر ازیدتازه می فهم

هرگز  ما و سهراب با هم بزرگ شده بودیم و همدیگر را به خوبی می شناختیم.

 ..ی توانستیم زندگی مان را نابود کنیم.نم

بود را  برایم ساخته که کیارشزشتی خاطرات روزهای بد زندگیم  ،زیبایی جاده 

م، میآورداز خاطرات آنروزها را به یاد  گوشهیک به محض این که کم رنگ می کرد. 
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اشین را پایین آوردم. روشنی روز، . بازهم شیشه ی ماعصابم به هم می ریخت

تلخی ها جاده ی چالوس... تمام درختان سبز و نارنجی  گشاخ و بر بارانی،هوای 

جاده رانندگی  تا آخر عمرم توی این شست و با خودش برد. دلم می خواست را

 هیچوقت به مقصد برسم.  کنم. دلم نمی خواست

 م مثل آب جاری باشم. دلم می خواستتوان یک جا ماندن را نداشتم، می خواست

یچوقت تا آخر عمرم همین طوری در کنار سهراب و عمو توی این جاده برانم و ه

  زودتر با سهراب ازدواج کنم. هرچه مبه پشت سر برنگردم. می خواست

های این روزگار نجات گرفتاری م مطمئن شوم که سهراب مرا از تمام می خواست

 می دهد. 

سالم و شاد و جوان بودم. دست راستم را بیشتر روی فرمان ماشین فشردم. من 

اما زندگیم به قدری روی روال افتاده  ،حاال دیگر سی و دوسالگی هم رد کرده بودم

بود که مثل چند سال قبل احساس پیری و درماندگی نمی کردم. این حال خوبم 

م. فردا بعد از ظهر عروسی بهترین دوستم هم مدیون سرنشینان این ماشین بود را

. ماهور قت داشتیم که استراحت کنیم و به خودمان برسیمو ما یک روز و بود
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از سختی ها عبور کرده بودیم. ماهور هم  با هم همه ما باالخره خوشبخت می شد،

بهترین ها بود. تنها دلیلی که رسیدن ه ی من مصیبت کشیده بود و حق او به انداز

 به مقصد را برایم شیرین می کرد دیدن ماهور و شادی هایش بود. 

 صبحانه و قهوهه دار تا کمی صدای عمو را شنیدم که گفت: پرستش جایی نگ

 .ام شده است ریم. من خیلی گرسنهبخ

سهراب هنوز خواب بود. از آینه به عمو نگاه کردم که سرجایش نشست. دستی  " 

بسته می به صورتش کشید. هرقدر که بیشتر از عمرم می گذشت بیشتر به او وا

ما به این سفر نیاید اما من طاقت یک لحظه دوری  که با شدم. خیلی اصرار کرد

عمو  "هم نداشتم. خوشحال و سرحال گفتم: اطاعت می شود سرور من.  از او را

خمیازه کشان گفت: تو چرا اینقدر سرحال هستی؟ تمام طول راه رانندگی کرده 

نه خیلی به خاطر این سفر  خندیدم و گفتم: "ای و هنوز خسته نشده ای؟ 

برای مراسم عروسی تشکر  ،وشحال هستم. واقعا باید از ماهور بابت انتخاب شمالخ

است، برگ ها  را انتخاب کرده چه فصل زیبایی ،ماهور خانم گل ماکنم. ببینید 

 این فصل مرا عاشق می کند...  هم سبز و هم نارنجی هستند.
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برای هزارمین بار  !گفت: ای خدا خودت به داد من برس هم بیدار شد وسهراب  "

عمو  ". ازدواج کنیممی گویم پرستش بیا ما هم تا تو عاشق نشده ای همینجا 

خندید، جلوتر آمد و مابین صندلی من و سهراب نشست و گفت: نترس سهراب 

سهراب با خستگی  ". باباجانممنظور پرستش عشق به طبیعت است انشااهلل جان، 

را عاشق پرستش بخواهد  طبیعت هم اگرداد و گفت: من حتی به تنش کششی 

عمو خندید و گفت: نگران نباش  "عمو جاوید.  برمی خورم به مشکلکند با آن 

 سهراب جان، پرستش می داند که باید فقط عاشق تو باشد. خیالت راحت باشد. 

 مطمئناز این حرف عمو تعجب کردم. او هیچوقت در مورد احساسات من اینقدر  "

صحبت نمی کرد. عمو همیشه به من حق انتخاب می داد. اما در مورد سهراب 

فقط با سهراب  رامهمه چیز را فراموش می کرد و تمام فرصت های خوشبختی 

 ،مننظر عزیزدردانه اش می دید. حتی گاهی اوقات مثل حاال بدون در نظر گرفتن 

ماد عمو به سهراب کامال از اینهمه اعتقول ازدواج به سهراب می داد. اما من هم 

به  با اطمینانبودم. در مورد سهراب واقعا حق با عمو بود و می توانستم راضی 

بی خیال م و ون هیچ تردیدی سهراب را دوست دارخودم بگویم که حاال من هم بد
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. شبانه راه به شهر چالوس رسیدیم هنوز ساعت هفت نشده بود که    او نمی شوم.

برنخوریم و با  خر هفته که از امروز شروع می شد،شلوغی های آافتاده بودیم تا به 

یم. شیرین هم روزها بود که فقط به خاطر عروسی خیال راحت به کمک ماهور برو

به هیچ کدام از ما هم حرفی ماهور تنها و بدون سیاوش از آلمان برگشته بود و 

 . استرا همراه خودش نیآورده سیاوش  چرا نزده بود که

 و با او صحبت کنم که زیاد شیرین را ببینمدر حقیقت فرصتی پیش نیآمده بود 

چون او مستقیم از فرودگاه همراه ماهور به شمال آمده بود و حتی به دیدار مادر 

و پدرش هم نرفته بود و به گمانم اصال به آنها چیزی در مورد آمدنش نگفته بود. 

چون ر و پدرش خیلی خوب پیش نمی رفت، هنوز هم رابطه ی شیرین و ماد

از دست  به طور کاملحمایت آنها را  و درمان سیاوش بیش از حد طوالنی شده بود

کسی . شیرین تنها ارش داشتهنوز کیارش را در کنشیرین به گمانم  داد ه بود.

از اوضاع و احوال کیارش سرمد با خبر بود و من به هیچ عنوان نمی بود که 

 یصبحانه را توی یکی از کافه های ساحل   در این مورد بشنوم.  خواستم چیزی

ی م. فصل مهاجرت پرنده ها بود و آسمان دریایچالوس خورد خیس و بارانی
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بود که باهم پرواز می کردند و از سمتی به سمت دیگر مازندران پر از پرنده هایی 

مواج گل آلود ابایستم و زیبایی می رفتند. دلم می خواست ساعت ها کنار دریا 

دریای خروشان این  برایقلبم  بود کهکنم. عشقم به پاییز باعث شده  آب را تماشا

لباس گرم آورد و گفت که بهتر است  از توی ماشین لرزید. سهراب برایمبفصل هم 

به محض اینکه بیدار شده ماهور  چون ،مک آبرود برسانیمزودتر خودمان را به ن

زودتر  جایی توقف نکنیم وو تاکید کرده بود که  گرفتهبود با تلفن سهراب تماس 

 م.برسیبه او 

روز قبل از  ،نمی خواست برای رنگ کردن موها و آماده سازی پوستشماهور  

 عروسی تنها به آرایشگاه برود.

به راه افتادیم و اینبار سهراب پشت فرمان نشست و عمو هم در  سریع در نتیجه 

دراز کشیدم تا کمی استراحت کنم. اما  صندلی عقب ار گرفت. من رویکنار او قر

حال و هوای ابری شمال و این سفر باعث می شد که نتوانم چشمانم را ببندم. 

مثل اینکه دائم می خواستم با خودم صحبت کنم. امروز خاطرات گذشته بدون 

 به مغزم هجوم می آوردند. هیچ اتالف وقتی
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 باورم نمی شد به خاطر یک تعلل و تردید هنوزم که بازهم به یاد روزهایی افتاد

عشق و زندگیم را از دست داده بودم. روزهایی که هرکاری می  ،در انتخاب ساده

کردم غم هایم تمام نمی شدند. باید برای درمان دستم هرچه زودتر اقدام می 

کردم اما دیگر انگیزه ای برای ادامه ی زندگی نداشتم. آنروزها فربد هر لحظه 

بود. با اینکه رفتار مناسبی با او نداشتم اما تنهایم نمی گذاشت. دائم به خانه کنارم 

و از من می خواست تا برای عوض شدن حال روحی ام کاری  سر می زدی عمو 

 برایم انجام بدهد. 

عمدا برای خراب کردن اینکه  بی نهایت تغییر کرده بود.نسبت به او  اما نگاه من

باالخره ببخشم.  را به هیچ عنوان نمی توانستمده بود آمبه خواستگاری  ،زندگیم

مان هم نتواند مرا به  پیری و ویالی مشترک حتی رویای کاری کرده بود کهفربد 

دنبال او می دویدم و اجازه به همیشه من قبال  ادامه ی دوستی با او وادار کند.

نمی دادم بعد از تمام دلخوری ها از دوستی با من ناامید بشود. اما اینبار باالخره 

چه برسد به  ،کنم احوالپرسیتوانسته بود کاری کند که حتی نخواهم با او سالم و 

می  حالم با دیدن او بدتر باقی بماند.بهترین دوستم  ینکه بازهم از او بخواهم کها
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حبت کنند با او ص از همه می خواستم که. غم دنیا به قلبم هجوم می آوردد و ش

. به همه می بردار نیستدست از سرم بردارد. اما او به همه می گفت که دست  تا

رفتارهایش نداشتم. حس  نسبت بهگفت که اصال کوتاه نمی آید. دیگر حس خوبی 

از هیچ  نم اندن به زندگیشده است و برای آسیب رس ممی کردم بزرگترین دشمن

اما  ،یک دنیا درد به دلم ریخته بود عجیبی بودند،تالشی فرو گذار نیست. روزهای 

از بیرون یک انسان عادی و ساکت توانی برای برطرف کردن دردهایم نداشتم. 

ر می شکستم، خُرد می شدم و به جایی رسیدم اما از درون هر لحظه بیشت ،بودم

که  در دست بگیرم. تا چند وقت اول روزهایی رار زندگیم افسا که نمی توانستم

 ر می کردم که با کیارش تماس بگیرد تا مناو را مجبو ،ماهور به دیدارم می آمد

حتی یکبار هم جواب تماس  ،بتوانم صدایش را بشنوم. اما کیارش لعنتی بی وجدان

 را نمی داد. انهایم

چه برسد به من درمانده و بدبخت  ،دبا دشمن قسم خورده هم روا نبو اینهمه بدی 

که تمام بدبختی هایم را فراموش کرده بودم و فقط می خواستم روحم را درمان 

. تنها امیدم به این بود که وقتی کنم تا بار دیگر کیارش را بدون تردید بخواهم
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    در آغوش بکشم. ی از آسیب دیدنترسهیچ  بی او را کیارش دوباره برگشت،

فقط بنویسد که التماس می کنم  بفرستد و پیام مجبور می کردم برایشماهور را 

هور برای ما "تا بتوانم کاری کنم که مرا ببخشی عشق من. بار به دیدنم بیا، یک

شکسته ببیند و به جای من از تا این حد غرور مرا  مثل مرگ بود که بخواهد

، به حرفم دیدنم را میی کیارش بنویسد. اما وقتی حال و روز ویراالتماسهایم برا

 د و از زخم های قلبم برای کیارش سنگدل می نوشت. داگوش می

کم کم به جلسات درمان انگشتانم می رفتم اما نه برای اینکه بار دیگر سالم و 

بلکه فقط برای پرسیدن حال کیارش از دکتر روزبه که حس می  ،تندرست بشوم

 . استه کردم تنها دستآویزم برای رسیدن به کیارش شد

جلوی چشمان من به کیارش زنگ می  ،دکتر روزبه وقتی اشک هایم را می دید

را بشنوم. بعد من با  اوزد و صدای تلفن را روی بلند گو می گذاشت تا من صدای 

اشک می ریختم و دیگر نمی دانستم  بازهم مثل ابر بهارشنیدن صدای کیارش 

یدم به دکتر روزبه هم ام گردد. امایارش مرا ببخشد و برم تا ککه باید چه کار کن

از فربد شنیدم که برای  . رفت مملکتش از چون کیار بعد از چند وقت ناامید شد،
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به فرانسه رفته است و  سر و سامان دادن به اوضاع خانه و زندگیش با ژاسمین

اما من همچنان ساده و خوش خیال  ...عنوان دستم به او نمی رسیدیگر به هیچ د

  منتظر بخشش او نشسته بودم. 

کمی فکرم از کیارش  به مرور حمله های بهزاد به ماهور شروع شد وتا اینکه 

هور را هم ما ...هر روز آبروی ماهور را خیلی بیشتر می برد و منحرف شد. بهزاد

 از دست دادم.  ،پیدا کردن کیارش برای همدردی و کمک در

داخت اد دیوانه شده بود و هرروز جلوی مطب دکتر روزبه داد و فریاد راه می انبهز

حرف هایی در مورد ماهور توی خیابان و  می زد. و به دکتر تهمت دزدین ناموس

 یی که با بهزادسالهاتمام جلوی در مطب دکتر فریاد می زد که من به خاطر 

 بهزاد تا این حد درنده خو صال باورم نمی شد کهشرمنده می شدم. ا بودم، دوست

دکتر روزبه خیلی از  برباد بدهد. ی ماهور را فقط به خاطر خودشباشد که آبرو

کم کم همه چیز بین دکتر  .ودعصبی می شد و حق هم با او باین رفتارهای بهزاد 

شد. از من و ماهور کاری برای آرام کردن بهزاد بر و ماهور خراب و خرابتر  روزبه

اما فربد خیلی  ،ر برای نجات زندگیش حتی به فربد هم التماس کردنمیامد، ماهو
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نباید اینقدر راحت از بهزاد می  !به ماهور گفت که حقت استواضح و روشن 

به شرایطی  ". د بودم همین بال را سرت می آوردمگذشتی. من هم اگر به جای بهزا

به جنون رسیده . بهزاد کارش هم خرابتر شد رسیده بودیم که حال ماهور از من

بود و حتی ماهور را تهدید می کرد که اگر دست از دکتر برندارد زندگیش را به 

او مطمئن  یآتش می کشد. دیگر نه بهزاد را می شناختم و نه از سالمت روح

همه  الخره دکتر همتا اینکه با ،بودم. مثل گنگسترها دائما ماهور را تهدید می کرد

. بعد از رفتن دکتر روزبه، فرار را بر قرار ترجیح داد و چیز را با ماهور تمام کرد

 دل شیر پیدا کرد و یک روز با بهزاد قرار گذاشت. ماهور 

پنهانی بدون آنکه ماهور سر قرار بفرستم. من هم م نمی آمد این دو نفر را تنها دل

 تا محل قرار تعقیب کردم.او را با تاکسی و  راه افتادم دنبالش بهمتوجه بشود 

، این کار او به نظرم ه بودی خلوت قرار گذاشتجنگل پارکیک بهزاد توی  هور باما

توی پارک  ،چون نمی دانستم که چرا باید یک خانم عاقل و بالغ ،خیلی عجیب بود

در کمال ناباوری و حیرت  ماهوراین که  تا    .قرار مالقات بگذاردخلوت جنگلی 

مثل  د وبیرون کشیاز توی کیفش  من، خیلی ناگهانی چاقوی آشپزخانه ای
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رو به بهزاد گرفت و گفت که اگر بخواهد بازهم به این  دختربچه های خالفکار

دیوانه بازی هایش ادامه بدهد، هر دو نفرشان را می کشد و برای همیشه داغ زنده 

ابتدا از این حرکت ماهور می گذارد.  ماندن و خوشبختی را به قلب هر دو نفرشان

 رفت اما بعد که بیشتر دقت کردم دیدم او کامال جدی است. خنده ام گ

پذیرفتن به جنون  نه ی بهزاد را به یاد می آورم.نگاه ناباورابه خوبی هنوز هم 

 ،کرد هر قدر تالشبود. بهزاد نکردنی رسیدن ماهور برای هر بیننده ای باور 

را  . دست ماهور..آشپزخانه چاقوی بزرگنتوانست چاقو را از دست ماهور بگیرد و 

مرگ با فریاد به بهزاد می گفت که اما ماهور کوتاه نمی آمد و  !بریدخیلی عمیق 

 . تر از ادامه ی زندگی با اوست برایش راحت

برای کمک به ماهور و کاری از بهزاد بر نمی آمد. من هم نتوانستم طاقت بیاورم 

خواست می بهزاد این دو دیوانه تا این حد پیش بروند.  که باورم نمی شدجلو رفتم. 

را به طرف  ی لعنتیچاقو ،اما ماهور در میان خون دستش کمک کند، به ماهور

با همین چاقو  ،نوک انگشت بهزاد به او بخورد اگر د که حتیزقلبش گرفت و فریاد 

 خودش را می کشد...
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به دوباره ماهور اصال نمی خواست رابطه ی بهزاد و ماهور بود.  این پایان اسفناک 

 نبخشید. تالش احمقانه ی بهزاد، ماهور را دورتر کرداو را هرگز بهزاد فکر کند و 

 . هم بین آنها باقی نماند و دیگر حتی ردپای خاطرات خوب گذشته

به کابوسی هولناک  ،معزیزتر از جان به همین راحتی عاشقانه ترین داستان دوستان

دست او را ماهور را به خانه ی عمو رساندم و  آنروز چطورنم تبدیل شد. نمی دا

لی علنی دست از سر ماهور برداشت. اما از آنروز به بعد بهزاد خی .پانسمان کردیم

برای قرار داد ساخت آهنگ  از کشور رفته واز فربد شنیدم که بهزاد کمی بعد هم 

گشت قصد بازی ایرانی مقیم کشورهای اطراف را امضا کرده و دیگر  چند خواننده

 ندارد.

خیلی سرخورده و خسته بود ماهور  اما دکتر روزبه یکبار دیگر برگشت، هرچند که

یکبار او را در میان  که مردی . چون به نظر ماهورروی خوش به او هم نشان نداد و

رها شد و او را  ی میمزخرفردید تین ها تنها گذاشته بود، بازهم دچار چنسختی 

تا به حال  آشنا می شدم. عجیب و خاص ماهور یاتاخالقاین تازه با من . می کرد

صدای عمو که سعی می کرد  چقدر بد کینه و مغرور است... او نفهمیده بودم که
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سعی  ل برگرداند. بلند شدم و نشستم.مرا به لحظه ی حا ،خیلی آرام بیدارم کند

از دیدن اینهمه . اما نگاه کردم به اطرافم و دور کنم می کردم خستگی را از خودم

زیبایی خشکم زد. منظره ی روبرویم یک قصر سفید رنگ با یک دنیا چهل چراغ 

ویالی فوق العاده بزرگ  بود. کمی بیشتر به اطراف نگاه کردم. توی حیاط یک

اشت اما با وجود این استخر بازهم بودیم و جلوی روی مان استخری بزرگ قرار د

جای  ،داشت و استخر وسیعدرختکاری و فواره سازی جا برای  ،حیاط بزرگ ویال

توی حیاط پر بود از میز و صندلی و آدم هایی که  زیادی را اشغال نکرده بود.

 مشغول به کار بودند. 

ن واهد همیبرگشت و گفت: پرستش من دلم می خ نم سهراب مبهوتانه به طرف

 م. بروم داماد را بدزدم؟ امروز اینجا ازدواج کن

نداشت.  با ویال من هم با ناباوری به پشت سرم نگاه کردم، دریا فاصله ی چندانی "

به سهراب نگاه کردم  تعجباینجا زیباترین ویالیی بود که تا به حال دیده بودم. با 

یک زمین فوتبال بزرگ ی  اینجا به اندازه م: اینهمه مهمان از کجا بیاوریم؟و گفت

سهراب هم به اطراف نگاه کرد و گفت: ما که می خواهیم داماد را بدزدیم  "... است
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خواهیم ینبار خیلی محترمانه از ماهور با بیا ،و لباس عروس ماهور را قرض بگیریم

 که مهمان هایش را هم گلچین کند و آنهایی که بهتر می رقصند و بیشتر کادو

احترام  روهامنظر به  مست که یکبار هنین کنار بگذارد. بهتر برایما می دهند را

 ؟ بگذاریم

 عمو خندید و گفت: امان از دست شما دو نفر... آبروریزی نکنید و این قیافه "

سهراب لبخندی  "که انگار تا به حال ویال ندیده اید را به خودتان نگیرید.  ییاه

احمقانه زد و گفت: باور کنید من تا به حال چنین ویالیی ندیده بودم. دروغ نمی 

 ندیده بودم. یی به این شیکیویالبه جز توی عکس ها و فیلم ها گویم اما من 

که ماهور اینقدر پولدار صاف نیست به زحمت خنده ام را فرو دادم و گفتم: ان " 

که پیر وقتی  عابدی جانم. ماندمی دیگر با ما دوست ن با اینهمه ثروت ماهورشود. 

سهراب خیلی مطمئن گفت: ماهور حتی اگر با  ". ..می مانیم شویم، من و تو تنها

هم وقتی برای گذراندن پیری اش در کنار ما پیدا نمی کند. باز ما دوست بماند 

جزایر هاوایی برگردد و یک  ویزان او باشیم تا شاید از سفرتو باید دائما آمن و 

 .. چای بنوشد.وقت بگذراند و ساعت توی خانه ی چهل متری ما 
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خانه ی من از او پذیرایی کنید، او حتما برای دیدن خانه ی من  گفت: در عمو "

مورد خانه  برمی گردد. خوشم نمی آید بازهم درو به یادآوری خاطرات گذشته 

 صحبت کنید. ه غیر از خانه ی منای ب

عمو پیاده شد و سهراب گفت: عموجاوید ممنونم که سرپرستی ما دو نفر را تا  " 

. می توانم خواهش کنم از این ویال ها هم برایمان گرفته ایدآخر عمر بر عهده 

ماشین خم شد، به سهراب نگاه کرد و گفت:  جلوی درعمو با خنده  "بخرید؟ 

سهراب خیلی جدی به اطراف  "هم می خواهی؟  تمام این استخر ها و آب نماها را

نگاه کرد و گفت: نه اصراف است. ما توی همین دریا شنا می کنیم. استخر نداشته 

خندیدم و گفتم: سهراب کاری نکن که عمو  ". به دل نمی گیریمباشد هم زیاد 

بیرون مان کند. او را از  خانه از زمستانچله ی وسط  به خاطر پررویی ما جاوید

 سرپرستی ما پشیمان نکن. 

ویال نمی خواهیم. همان  نه به عمو نگاه کرد و گفت: پسسهراب اینبار عاشقا "

عمو خندید و "ممنون می شویم.  ، یک دنیابه ما بدهید تان را خانهاز یک اتاق 

پسر عزیزدردانه  جانم. ویال هم برایت میخرمگفت: تمام خانه ام برای تو است بابا
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حسودی ام شد و سریع از ماشین پیاده شدم و گفتم: چرا سهراب را  " ی من. 

قبول نمی  ،بخر برایم ویال؟ اگر من می گفتم جاویدخان بیشتر از من دوست داری

یعنی چشم بسته قبول کردی؟ این کار کردی اما به محض اینکه سهراب گفت 

مگر تو نمی گفتی  .عمو جاوید عیضی را نداشتمچنین تب تبعیض... واقعا از تو انتظار

که از پسرها خوشت نمی آید و خدا را شکر می کردی که من دختر هستم؟ پس 

 چرا اینقدر سهراب را بیشتر از من دوست داری؟

پسر و دختر بودن شما که مهم نیست باباجانم. عمو بی خیال خندید و گفت:  " 

سهراب  ". او بچه ی خود من استفقط دوست داشتن سهراب دست من نیست. 

هم خوشحال بیرون پرید و سعی می کرد بیشتر برای عمو جاوید خودشیرینی 

 کند.

چند دقیقه بیشتر از حضورمان توی ویال نگذشته بود که ماهور شاد و خوشحال  

از در ویال بیرون آمد و سهراب گفت: پرستش وسعت این ویال به قدری زیاد است 

باید برای مراسم عروسی به خانه او و عصر شده ا برسد فردا که ماهور تا به م

 برگردد. 



فالوده زغال اخته  فصل بیست و دوم                                                                                                                 

1953 
 
   

با حسرت به دوستم که به طرف ما می دوید چشم دوختم و گفتم: ای کاش  "

ماهور ازدواج نمی کرد. دلم برای او تنگ می شود. مخصوصا با این اختالف طبقاتی 

که همه با ی شوم مبیشتر دلتنگ روزهای گذشته  ،که بین مان به وجود می آید

سهراب آرام کنارم  ". ی نشستیم و ساندویچ می خوردیمم و روی پارک ها تویهم 

ایستاد و گفت: غصه نخور عزیزم، ماهور ما را فراموش نمی کند. او بازهم دوستمان 

 باقی می ماند. ببخشید که نمی توانم مثل شوهر ماهور سراپایت را طال بگیرم. 

 می دلم برایش ،بی پولی بزرگترین نقطه ضعف او بود نگاهش کردم، از اینکه "

سوخت. بدون خجالت دستم را دور شانه اش انداختم و گفتم: باور کن اصال 

منظورم این نبود که من و تو فقیر هستیم. من در هیچ شرایطی تو را با یک دنیا 

لبخند آرامی زد، سرش  "ثروت عوض نمی کنم آقای سهراب خان مهربان خودم. 

پایین انداخت و گفت: ممنونم عزیزم... یک روز همه چیز را برایت جبران می  را

 کنم. 

حق او نبود که به خاطر بی پولی اش ناراحت باشد. تمام مال و ثروت دنیا در  "

برابر یک لحظه دلخوشی و آسایشم در کنار سهراب بی ارزش بود. موهایش را به 
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فقط هرچه زودتر داماد را بدزد تا  ،کنهم ریختم و گفتم: چیزی را برایم جبران ن

 حت شود. ببین دختره ی بی حیا اصالخیالم بابت به هم خوردن عروسی ماهور را

 ناراحت و پشیمان نیست.  که اول از همه ازدواج می کند،از این

خت و هر دو با شادی خودش را به آغوشم اندا و جیغ و داد ماهور با خوشحالی "

پریدیم. نمی دانم چند دقیقه گذشت تا باالخره من و ماهور از هم جدا  باال و پایین

گرمی کرد. بعد به طرف سهراب برگشت  احوالپرسیشدیم و ماهور با عمو سالم و 

و گفت: عابدی کت و شلوار دامادی آورده ای تا فردا در کنار ما جشن عروسی 

من و  ،گفت: نخیرو  آوردسهراب چمدان ها را از صندوق بیرون  "یا نه؟  یبگیر

پرستش برای عروسی مان نقشه های دیگری داریم. فکر کرده ای ما هم مثل شما 

؟ ما می ازدواج کنیمبی کالس هستیم که توی این ویالی زشت و کنار دریا 

لعنت به تمام آهن های برج  "برج ایفل بگیریم...  باالیخواهیم عروسی مان را 

دای کیارش که وعده می داد حتما مرا با خودش ص ،ایفل که حتی با شنیدن نام آن

توی گوش هایم طنین می  ،می برد یفل و شبهای پر نور پاریسبرای دیدن برج ا

با صدایی بلند گفتم: نخیر، من از برج ایفل و  و انداخت. دهانم گس و تلخ شد
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چون سهراب  ،عمو و سهراب حرفم را شوخی فرض کردند ". فرانسه متنفر هستم

چون کم توقع  ین و بفهم من چرا عاشق پرستش شده امهور خانم ببگفت: ما

اما ماهور نخندید و  "کند. شنمی  کمر داماد را زیر بار توقعاتش مثل تو ،است

دیگری از رازهای قلبم با خبر  جدی نگاهم کرد. می دانستم که او بهتر از هرکس

کر کردن به آدم گفت: با فکنار گوشم . یکبار دیگر مرا در آغوش کشید و است

های بی لیاقت شادی سهراب را خراب نکن پرستش. گناه دارد، هر تغییری که 

توی رفتار تو رُخ می دهد اعتماد به نفس سهراب بیشتر از بین می رود. او تمام 

تردید های تو را به حساب اوضاع بد اقصادی اش می گذارد. خواهش می کنم 

 .ربرداکمی هم به او فکر کن و از گذشته دست 

از اما ماهور اجازه نداد که  ، چندین بار تکان دادم.سرم را به عالمت موافقت " 

قول بده  را برایت توضیح بدهم. پرستشآغوش او در بیایم و گفت: باید مطلبی 

صدای شیرین که از دور به سمت ما می  "که از من ناراحت نمی شوی چون... 

هم آمد، سه  ایدر آلمانیناِش: حرف ماهور را قطع کرد و سهراب گفت ،آمد

شیرین به سرعت خودش را به ما رساند و من و  " تفنگدار دوباره به هم رسیدید.
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 ،از دیدار شیرین خیلی خوشحال بودم    .و توی بغلم پرید ماهور را از هم جدا کرد

کافی او را ببینم. من و  چون اصال توی فرودگاه وقت نشده بود که به اندازه ی

راب آمد و شانه های مرا گرفت توی آغوش هم ماندیم تا اینکه سه شیرین به قدری

ر. تو چرا اصال دلتنگ نم دست از سر نامزد من برداو گفت: شیرین خواهش می ک

آرام  ، خیلیخجالت بکشد مثل همیشه شیرین بدون آنکه "... ی؟من نشده ا

از بقیه تنگ  بیشتر ،و گفت: دلم برای تو یک نفردر آغوش کشید  سهراب را هم

 .شده بود سهراب جان من

. شیرین گریه اش کنار هم ایستادیم را آرام و بی حرف بعد هرچهار نفرمان "

یم. من از شما دور بودم گرفته بود و گفت: فکر نمی کردم بازهم کنار هم جمع شو

مثل من خیلی مصیبت  شما هم م کههای سختی را می گذراندم، می دانو روز

برای  شرایطدلم می خواست برگردم و به تک تک شما دلداری بدهم. اما  کشیدید.

 م سخت تر از همه ی شما پیش می رفت. خود

دیم را ببخش که درگیر زندگی خودمان بو گفت: مابا یک دنیا محبت سهراب  "

زمان چطور . حال سیاوش عزیعزیز دل برادر و کمتر از حال تو با خبر می شدیم



فالوده زغال اخته  فصل بیست و دوم                                                                                                                 

1957 
 
   

و  فقط سهراب را می دیدشیرین گریه اش شدت گرفت و حاال شیرین  "است؟ 

هر وقت که  توی این مدتمن و ماهور فقط سعی می کردیم شیرین را آرام کنیم. 

صحبت می کردیم می گفت که حال سیاوش رو به خوب شدن است اما  با شیرین

ماهور هم از گریه های  ند.قلبم را لرزا کنار سهرابگریه های این لحظه ی او 

شیرین بغض کرده بود و سعی می کرد به شیرین دلداری بدهد. اما من از همه جا 

توی درگیری با بهزاد ماهور را  که دستخیره شدم فقط به رد چاقویی  ،بی خبر

باقی تا پشت دست او  روهامدست  ، پررنگ از کفجای آن بریده بود و هنوز هم

اگر ماهور را آنروز از دست می دادم هرگز بهزاد را نمی بخشیدم. دوست  انده بود.م

هر  شاید دم ها شعورشان می رسید کهای کاش آ نداشت.اجباری امکان داشتن 

. من هم شکست عشقی را چشیده ه باشدی داشتمحدود عالقه ای مدت زمان

از اما م. من هم خیلی دلم می خواست کیارش را به زور پیش خودم نگه داربودم. 

، برای همیشه از زندگیش به من فکر نمی کند وقتی که فهمیدم کیارش واقعا

صدای شیرین گوشهایم را سوزاند و گفت: سیاوش خوب نمی شود. هرقدر رفتم...

که تالش می کنیم راهی برای درمان او وجود ندارد. همه ی دکترها ناامید شده 
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 زندگی به ما امان نمی داد که "ذارم. اند و می گویند باید او را به حال خودش بگ

جمع به سرعت لبخندهایمان را باید یک لحظه هم با خیال راحت شاد باشیم و 

 می کردیم و در صندوقچه ای از درد پنهان می کردیم. 

 که سیاوش خوب نمی شود؟ مگر تو نمیو کمی جلو آمد و گفت: یعنی چه مع

شیرین با تمام  "گفتی که سیاوش می تواند چند قدم راه برود؟ دروغ می گفتی؟ 

نمی خواستم مادر و پدرم گفت: من  و زجه می زد و اشک می ریختوجودش 

بفهمند که ناامید شده ام. اما در حقیقت سیاوش اصال نمی تواند از روی صندلی 

سیاوش من  ،عمو جاوید بلند شود. هنوز هم به دستگاه اکسیژن احتیاج دارد...

دیگر راهی برای خوب شدن ندارد. حاال از قبل هم ناامیدتر و ویران تر شده است 

 و مدت هاست که دیگر تالشی برای خوب شدن نمی کند.

سهراب دستش را زیر چانه ی شیرین گذاشت و صورت او را باال آورد و گفت:  " 

با خودت نیاورده ای؟ از کی پس تو تنها اینجا چه کار می کنی؟ چرا سیاوش را 

ال ح "   فهمیدی که سیاوش خوب نمی شود؟ چرا او را با خودت برنگرداندی؟

جز برگشتن نداشتم. دیگر نمی توانستم به چاره ای  بود و گفت: بدشیرین خیلی 
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و ناامیدی او را بدتر شده  ا ببینم و تحمل کنم. حال او خیلیحال و روز سیاوش ر

از او قطع  ت. همان چند ماه اول که به آلمان رفتیم دکتر هاه اساز ریشه خشکاند

خودش شخصا برای کمک به سیاوش تا ناامید نشد و  امید کردند. اما آقای سرمد

ما تا آلمان  به ، برای کمکاو خواستبه دکتر روزبه هم  مدتیبعد از  آلمان آمد و

 د. اما تمام این تالش ها بی فایده بودند. آم

به شیرین نگاه می کردم. می دانستم که دکتر روزبه در مدتی که از ناباورانه  "

اما نمی  ه اوضاع سیاوش به آلمان رفته،ماهور دست کشیده بود برای سرکشی ب

. پس یعنی تمام مدتی که رش چنین در خواستی از او کرده استدانستم که کیا

اما فربد  بود؟ سیاوششیرین و من به دنبال کیارش می گشتم او آلمان و در کنار 

می گفت که کیارش برای سر و سامان دادن خانه و زندگیش با ژاسمین به فرانسه 

ی دیدن باید از شیرین بپرسم که کیارش دقیقا چه وقت برا ای وای... رفته است.

 ه سهراب افتاد،خواستم سوالم را بپرسم اما نگاهم که ب آنها به آلمان رفته بود؟ 

به من دوخته بود. سوالم را فراموش گین غم نگاهش راپشیمان شدم. چون سهراب 

کیارش چه وقت  که یادآوری کیارش نبود. چه فرقی می کردحاال وقت به  ،کردم
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دوستم ندارد. نگاه غمزده  ، اوده بوده به من ثابت شمهم این بود ک به آلمان رفته،

د. آرام و پرسش گرانه ی سهراب مرا از هر فکری در مورد کیارش پشیمان می کر

ی قلبش بدون هیچ حرف و نگاهمبا سعی کردم فقط دستی به بازویش کشیدم و 

دکتر  را آرام کنم. عمو گفت: شیرین تا مرا سکته نداده ای حرفت را ادامه بده...

بغض  شیرین پر از "گرفت؟ روزبه به چه نتیجه ای رسید؟ کیارش چه تصمیمی 

آرام گفت: دکتر روزبه هم تایید  تردید به من و سهراب نگاه می کرد و خیلیو 

کرد که هیچ تغییری در وضعیت سیاوش ایجاد نشده است. اما کیارش سرسخت 

بیشتر بمانیم. بیمارستان سیاوش را عوض کرد و برایمان  ما بود و خواست کهتر از 

توی یک بیمارستان خصوصی جا رزرو کرد. دکتر روزبه به خاطر ماهور باید بر می 

کنارمان بود، سیاوش خودش را اوپیش ما ماند و توی مدتی که  گشت اما کیارش

 مجبور می کرد تا بیشتر به تمرینات اهمیت بدهد... 

برای چه وقت کیارش از ای کاش می توانستم با صدای بلند بپرسم که دقیقا  "

ه بود. اما نگاه سهراب زبانم را الل می کرد. قلبم کمک به شیرین و سیاوش رفت

بیشتر از همیشه به درد می آمد. حق او این دلواپسی من برای برای سهراب 
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ند. یعنی درست االت توی ذهنم دیوانه ام می کردسواز طرف دیگر کیارش نبود. اما 

و سامان دادن خانه و زندگیش  روزهایی که فربد به من می گفت کیارش برای سر

؟ نه و سیاوش بود کیارش توی آلمان و کنار شیرین ژاسمین به فرانسه رفته... با

زندگی اش با ژاسمین را سر و سامان داده، بعد خانه و شاید اول به فرانسه رفته، 

 . رفته استبرای کمک به سیاوش 

بود؟ اینبار نتوانستم ساکت  ن حرفی به من در مورد کیارش نزدهپس چرا شیری

فکر کنم این  "بمانم و گفتم: شیرین... تو چرا به من و یا ماهور حرفی نزدی؟ 

دردی  رین نفس پرشی اذیت نکنم.سهراب را هم  با آن بود که پرسش بهترین نوع

کشید و گفت: می ترسیدم پرستش. می ترسیدم مادر و پدرم به تو یا ماهور فشار 

باالخره مجبور بشوید اوضاع سیاوش را برای خانواده هایمان  بیاورند و شما هم

وی حال توضیح بدهید. کیارش هم اصال راضی نبود که بقیه بفهمند که تغییری ت

... سیاوش هرروز بدتر می با تمام تالشهای من و او .سیاوش به وجود نیامده است

هم بیمارستان خصوصی حتی حال روحی اش هم مثل سابق شده بود.  شد.

ایجاد کند. کیارش چند ماهی کنار ما ماند  اونتوانست تفاوتی توی حال و اوضاع 
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کارهایش برگردد. اما اجازه  به و در آخر هم مجبور شد برای سر و سامان دادن

شاید  که دامید نشد و خیال می کنهم نابازنداد که من و سیاوش با او برگردیم. او 

حال سیاوش را بهتر کند. سیاوش هم  ،دتدر طوالنی م ،تغییر فضا و آب و هوا

 از واکنش خانواده ی من وحشت دارد.  نوچ اصال حال و حوصله ندارد برگردد

سر بهترین دوستم آمده بود و من از آنها بی خبر بودم. در حق دوست اینهمه بال  "

توانستم خودم را ببخشم. عمو کرده بودم و حاال نمی خیلی بی وفایی راه دورم 

ید کیارش تصمیم درست د و رو به شیرین گفت: گریه نکن بچه جانم، شامجلو آ

 "تغییری توی احوال سیاوش ایجاد شود.  ،و باالخره در طوالنی مدت را گرفته

شیرین صورتش را پاک کرد و گفت: کدام تغییر عمو جاوید؟ سیاوش فقط به مرگ 

پافشاری های سیاوش خیلی ناامید و خسته شده ایم. اما  و فکر می کند. من

که شرمنده شویم و نتوانیم ناامیدی مان  ه اندد، باعث شکیارش برای کمک به ما

از اینکه بعد از مدت ها اینهمه نام کیارش را می شنیدم بر خالف  "را بروز بدهیم. 

ی نداشتم. فقط نگاه میخکوب و غمگین سهراب و بدانتظارم اصال احساس کشنده 

دیوانه ام می کرد. حس می کردم می خواهد با نگاهش از من بپرسد که هنوز 
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 برای آینده ی کهتصمیم به من اما   ا شنیدن نام کیارش می لرزد یا نه؟قلبم ب

برای حتی اگر مطمئن می شدم که کیارش  چون .ایمان داشتمگرفته بودم، 

بازهم درخشش حلقه  ،اسمین به فرانسه نرفته بودرویایی اش با ژساختن خانه ی 

ای که برای من بود و توی انگشتان باریک ژاسمین بازی می کرد را نمی توانستم 

به قدری بخیل و بد ذات بود که برای عشق  بی رحم،. کیارش ..از ذهنم پاک کنم

دیه داده بود. از به ی جدید نخریده بود و حلقه ی مرا به او ه، حلقه جاودانه اش

 یادآوری گذشته به خودم لرزیدم. 

از اینهمه محبت او  "سهراب سریع پرسید: سردت شده است دردت به جانم؟ 

من سهراب را به جای تمام کسانی که  به او تکیه دادم.نامحسوس دلگرم شدم، 

 دوستشان داشتم و عالقه ام را نادیده گرفته بودند، دوست داشتم. 

ورد و به تن من پوشاند. از اینکه خودش با یک بافتنی اش را در آ سریعسهراب 

لباسش را به من شدم، اما او خیلی مطمئن  تیشرت نازک باقی مانده بود نگران

 تحمل میهرروز . شیرین با بغض گفت: ماهور تو چطوری این دو نفر را داده بود

هوای چقدر عاشقانه  ،کنی؟ ببین خجالت نمی کشند و وسط گریه و زاری من
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. حداقل اگر از ما خجالت نمی کشید از عمو جاوید خجالت بکشید. همدیگر را دارند

سهراب با وحشت به عمو نگاه کرد مثل اینکه از یاد برده بود که عمو کنارمان  "

است. اما خنده ی عمو کمی از خجالت سهراب کم کرد و گفت: شیرین جان این 

دعوا هم می کنند و سهراب بیچاره  نیستند. با هم خوبدو نفر همیشه هم اینقدر 

این هوای دو نفره  دائم در حال عذر خواهی و منت کشی است. اما فکر کنم امروز

 باباجانم.  باعث شده که آنها با هم مهربان باشند.ی شمال 

 د این خوش خیالیماهور سری با تاسف برایمان تکان داد و گفت: عمو جاوی "

سهراب بدبخت االن خودت از سرما یخ که این دو نفر پررو شوند.  شما باعث شده

 می زنی دیوانه ی عاشق.

را محکم گرفتم و گفتم:  صله بگیرد اما من بازویشسهراب خواست از من فا "

برایم عروسی بگیر  ماهور و شیرینوقتی می گویم قبل از این  خان ببین سهراب

 شود. کوتاهبرای این است که زبانشان 

. ماهور یادت باشد سهراب با اخم به ماهور نگاه کرد و گفت: عزیز مرا اذیت نکن " 

عروسیت را  ،من هشدارهای الزم را دادم، کاری نکن که من به خاطر عشقم که
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شیرین خندید و گفت:  "خراب کنم و مجبور شوی تا بعد از عروسی ما صبر کنی. 

ه است؟ تو قرار بود صبر کنی اصال چه کسی به تو و پرستش اجازه ی ازدواج داد

تا پرستش چهل سالش بشود و بعد با او ازدواج کنی. حاال اینهمه عجله ات برای 

برای پرستش  چیست؟ من خودم عروسی شما دو نفر را به هم می زنم. تو قرار بود

بمانی... من نمی گذارم شما دو نفر با هم ازدواج  فقط در حد یک نامزد یدک

 ..کنید.

؟ شیرین خانم عاشق من هستی نسی خندید و گفت: چرا؟ نکندبا بدجسهراب  " 

اش کنم عاشق من ب خواهش می شوم.بمن خیلی دوست دارم اسیر مثلث عشقی 

ی پرستش و ماهور بگو جلو حالت از من به هم می خورد، باز اگر حتی شیرین...

شیرین باز دستی به چشمان  " تا آنها از حسادت کور شوند. عاشق من هستی

بیا توی زندگی بعدی اصال . عاشقت هستمگفت: بله...  پر از بغض گریانش کشید و

نه من به سیاوش عالقه مند شوم و نه تو روز اول کالس طراحی کنار پرستش 

عشق تو توی زندگی  ؟ من واقعا احتیاج دارم که بهمی کنی سهراببنشین. قبول 

 بعدی ام مطمئن باشم. 
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بغض و غم شیرین قلبم را فشرد، حس می کردم دنیایی از درد و اندوه به دلم  "

نشست. از اینکه شیرین عزیزم اینقدر خسته شده بود که حتی منتظر عشق توی 

. من و سهراب از هم فاصله گرفتیم و هر غمگینم می کرد ،زندگی بعدی اش بود

 ریختم.  کن پا به پای او اشم باهم به سمت شیرین رفتیم ودو 

 ،دوست داشتن سهراب در مورداین اعتراف ساده دالنه و از سر ناامیدی شیرین 

اولین بار نبود که شیرین می هرچند که این برای اولین بار فکرم را درگیر کرد. 

حتما عاشق سهراب می شد. اما امروز واقعا از اینکه  ،گفت اگر سیاوش را نداشت

سهراب را برای خودم داشتم احساس توجه جلوی چشمان خسته ی شیرین، 

 حماقت می کردم. 

گرفته بود و گفت: از من نترسید بچه ها... من فقط سیاوشم شدت گریه اش  شیرین

را دوست دارم اما مطمئنم که برای زندگی بعدی طاقت اینهمه در به دری را 

الی آسوده عاشق شوم و عشقم نخواهم داشت. می خواهم فقط برای یکبار با خی

همه چیز خیلی پیچیده شده بود. مثل  "کنارم نفس بکشد.  ر سالمت کاملد

 تنیده شده بود. ی ما دو عشقاینکه توی طالع همه 
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قصه ها...  و گفت: نگران نباش شیرینبا بغض کنار شیرین ایستاده بود سهراب  

د که سالم ترین آدم کره قرار می دهسر راهت سیاوشی را  خدا توی زندگی بعدی

 ،من هرقدر هم از عشقم نسبت به تو داستان سرایی کنم خواهد بود و خاکیی 

 رمحاضتو بازهم سیاوش را انتخاب می کنی و به عشق احمقانه ی من می خندی. 

هرچند که  .دختر خوب رقم می خوردبرایت  قسم بخورم که چنین زندگی دومی

 چیز معتقد می شوم.اما به خاطر شادی تو به همه  ،به زندگی دوم اعتقادی ندارم

بیا با هم برویم و کمی آب به سر و صورتمان بزنیم. قبول دوست و گریه نکن 

 خوب من؟ 

محبت های سهراب اشک های شیرین را بیشتر جاری می کرد. با هم به راه  "

که با شنیدن خبرهای ناراحت کننده ی شیرین، غمگین شده  افتادند و عمو هم

 ت. ار دریا قدم بزند و از ما فاصله گرفاجازه خواست تا کمی کن بود،

ای برتوی این مدت اتفاقاتی که  شنیدن وز ازفقط من و ماهور ماندیم، من هن

خاک بر سرمان شد و یک  پوزخندی زد و گفت: ماهورکه بودم. وش افتاده،شیرین 

هیچوقت فکر نمی کردم زنده  .بین شما دیوانه ها پا گرفت ،رداستان عشقی دیگ
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کسی به غیر از سیاوش را  ساالری وش های خودم بشنوم که شیرینبا گبمانم و 

عجیب موضوع بمیرم، چون  راحت می توانمد. فکر کنم حاال دوست داشته باش

به شانه اش زدم و گفتم: حال  " نمی ماند.باقی  شگفت زده شدنبرای  دیگری

است و می فقط افسرده شده  ،شیرین خوب نیست. ابراز عالقه اش که واقعی نبود

تواند آزادانه خواهد به خودش ثابت کند که باالخره روزی از راه می رسد که او هم ب

عاشق هیچکس  ،یک نفر را دوست داشته باشد. وگرنه شیرین به غیر از سیاوش

 . دیگری نیست

و گفت: چند سال قبل باورم نمی شد ماهور کالفه نفسش را بیرون فوت کرد  "

از دوستان گروهمان باشید. خیال می کردم فقط که تک تک شما عاشق یکی 

اما حاال به قدری همه چیز  خودم و بهزاد از بین همه ی شما عاشق هم هستیم.

 ،پیچیده شده است که می بینم به جز من و بهزاد که توی زندگی هم نیستیم

ندگی شما همگی در زندگی همدیگر تنیده شده اید و نمی توانید جدا از هم ز

می دانی اگر از زندگی ما داستان پرستش چه می گذرد؟  عا بین شماکنید. واق

 باید نام آنرا چه بگذارند؟بنویسند 
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چرا اینطوری شده  ...«چند نفر، به غیر از ماهور و بهزادعاشقانه های این »  

ذات مهربانش را کامال از دست داد و تبدیل به  ،؟ فربد از شدت عالقه به تواید

عاشق  . شیرینسهراب فقط به عشق تو برگشت و کنار ما ماند .شدبدترین آدم دنیا 

 ، حاال باکه می توانستیم از عشق او و سیاوش یک داستان مجزا بنویسیم مان

هرطور د و می خواهد نش سرازیر می شوهای اشک ،دیدن عالقه ی سهراب به تو

داشته برای خودش را  هایش سهراب خواب و خیالحتی توی  ،یک جایی شده

چون با این که پیر شده اید، اما هنوز  ،.. خدا همگی شما را با هم شفا بدهدباشد.

تو هم که هنوز با صحبت  زندگی و عاشقی کنید. های عاقل نمی توانید مثل آدم

سهراب  طوری برایاما بعد  ،رده ها سفید می شودرنگت مثل مُ ،در مورد کیارش

او ازدواج کرده ای. چه خبرتان مثل اینکه صد سال است که با  کنی میدلبری 

هر که  ماست؟ روابط تان را درست برای من توضیح بدهید تا من هم با خبر بشو

کسانی را عاشق  خودتان می گویید و دروغ چرااست و  اشق چه کسیکدامتان ع

و ماهور به راه افتادیم تا به من  "  که توی این جمع نیستند نشان می دهید؟ 

چه  ماهور... دست از سرم بردارگفتم:  بی حوصلهمن خسته و و  طرف ویال برویم
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با صحبت در مورد کیارش اصال  می گویی؟ این حرف ها را از کجا آورده ای؟ من

توی زندگیم بود برگردم.  اودلم نمی خواهد به روزهایی که فقط  ،رنگم نمی پرد

اب را سهر ر سهراب چقدر حالم خوب است. من فقطدر کنامن  یکه می دان تو

 دوست دارم.

تو فقط سهراب را ماهور سری با تاسف برایم تکان داد و گفت: می دانم که  " 

. پرستش این کار را با خانواده.. ه به عنوان یک برادر و عضوی ازالبت ،داریدوست 

دیوانه می شود و ت است، به او بگویی که مثل یک برادر اینباراگر  سهراب نکن!

خیلی وقت است را متوقف کردم و گفتم: من  اوا حرص ب "شد... خودش را می ک

جایگاهش برایم عوض شده است. من با و م م نمی بینسهراب را به چشم برادر که

ماهور  " خودم کنار آمده ام و تصمیمم برای ازدواج با سهراب قطعی است.

چشمانش را ریز کرد و دقیق نگاهم کرد و گفت: پس یعنی حاال کیارش را فراموش 

نکه فکر کنم گفتم: باالخره بدون آ "خره عاشق سهراب شده ای؟ کرده ای و باال

عشق های پوشالی  ،من هم از سنگ نیستم و با اینهمه ابراز عالقه ی سهراب

با محبت هایش کاری تم دارد... او دوس خیلیسهراب می کنم.  را فراموش گذشته
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ماهور هر لحظه  "حت به کیارش فکر کنم. ود او، راکه نمی توانم با وج کرده

 !یعنی چه که نمی توانی راحت به کیارش فکر کنی؟ناامیدتر می شد و گفت: 

کیارش سرمد گند اخالق فکر می به  ،با تمام تالش های سهراب تو هنوز یعنی

در کنار سهراب  از ب تو را از خودش دور کرد،، با نامردی حتی با اینکه او کنی؟

 درست می گویم؟ ی صفت فکر میکنی؟مردک ب به آن ،بیچاره

اذیتم  فت و کالفه گفتم: نمی دانم ماهور،تمام خوشی و حال خوبم از بین ر " 

را برای همیشه از ذهن و اما نمی توانم کیارش  ،نکن. خودم هم حال خوبی ندارم

کیارش  قتی که هوای شرجی به سرم خورد، یادامروز از ومثال . کنم قلبم پاک

 روانکاوی احتیاج دارم. گمانم هنوز به جلساتبه  مثل بختک به جانم افتاد.

از من گفت: پس اگر بفهمی که کیارش هم با یک دنیا تردید و کالفه تر ماهور  " 

 ..چه کار می کنی؟ ،برای عروسی دعوت شده

هر قدر منتظر شدم تا دچار تپش قلب بشوم و به هیجان بیایم، هیچ اتفاقی  " 

من هنوز برای سامان داده ای. اما و نیافتاد. خدایا ممنونم که احساساتم را سر 

دیدن کیارش آماده نبودم. خواستم برگردم و سوار ماشین عمو بشوم و هرچه 
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فت: کجا می روی پرستش؟ زودتر از آنجا دور شوم که ماهور دستم را گرفتم و گ

 و باید به من می گفتی که کیارشت دستش بیرون بکشم و گفتم:دستم را از  "

 دعوت شده است. نباید چنین خبر مهمی را از من پنهان می کردی. 

ماهور دوید و سرراهم ایستاد و گفت: باور کن که من تازه امروز صبح صدای  "

خودت که عزیزترین من هستی قسم  صحبت نیما را با کیارش شنیدم... به جان

 ،داد که نیما آدرس را به او میوقتی . امروز صبح هم خبر نداشتم من ،می خورم

با من کیارش را دعوت پرسیدم که چرا بدون هماهنگی صدایش را شنیدم. از نیما 

او در جواب گفت که کیارش بهترین و صمیمی ترین دوستش است و نمی  ه ودکر

عالوه براینکه کیارش  . درضمن نیما می گویدعروسی دعوت نکند اند او را برایتو

نصیحت  برای برگشتن پیش من، را وابعد از جدایی ما، بلکه  ،باعث آشنایی ما شده

 ..من هم نتوانستم به او ایراد بگیرم.و  دالیل نیما کامال منطقی بودند کرده است.

یادم رفته بود که کشیدم تا آرام شوم.  یق میعم ینفس های سرجایم ایستادم و "

د. چطور چنین موضوع ی کیارش ازدواج کنفردا با دوست صمیم ار استقرماهور 

شاید به این خاطر فراموش کرده بودم که نیما بعد  مهمی را فراموش کرده بودم؟
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قلب ماهور را بدست آورد، طوری بین من و سهراب دوباره  از اینکه با مشقت فراوان

کرد که ما از یاد بردیم که او یکی از دوستان قدیمی مان نیست و چگونه با  نفوذ

خیال می کردیم  مااو آشنا شده ایم. نیما به قدری با ما صمیمی شده بود که 

سالهاست او را می شناسیم و از یاد بردیم که نیما به خاطر رفاقت با کیارش وارد 

 زندگی ما شده است. 

 پرسیدم: تو هم می دانستی که کیارش برای کمک به مقدمه از ماهوربدون  

به فرانسه و فربد دروغ می گفت که کیارش  شیرین و سیاوش به آلمان رفته بود

ماهور با تردید نگاهم  " بدهد؟ و سامان سر رفته تا خانه و زندگیش با ژاسمین را

ن لرزش ماهور اصال دروغگوی خوبی نبود چو "کرد و با صدایی لرزان گفت: نه... 

خیلی از ماهور دلگیر صدایش ثابت می کرد که او از همه چیز با خبر بوده است. 

 چون شوهرت دوست ،شدم و گفتم: اتفاقا تو خوب می دانستی که کیارش کجاست

خان  کیارش ،چند دقیقه ی قبل گفتی صمیمی کیارش است و همانطور که

کرده است. پس چرا به من  نصیحت وت را برای بودن دوباره در کنار نیما ...سرمد

یاد دادی که چیزی در مورد کیارش تو به شیرین نگفتی که کیارش آلمان است؟ 
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ماهور وحشت زده گفت: به حال تو چه فرقی می کرد که کیارش  "به من نگوید؟ 

؟ برای تو فقط حلقه ات مهم بود که آنرا استتوی کدوم کشور خراب شده ای 

 ی بدترین شرایط روحی و جسمیتو تو را کیارش توی انگشت ژاسمین دیده بودی.

  تنها گذاشته بود و حلقه ی خودت را هم به یک نفر دیگر بخشیده بود.

 نروزها اینکه بدانم کیارش کجاو گفتم: آ اصال از ماهور چنین توقعی نداشتم "

خیلی برایم مهم بود ماهور. تو بهترین دوستم بودی و می دانستی که به هر رفته 

 همگی روغ می گوید و کیارش دوستم دارد. شمای زنم تا بفهمم که فربد ددری م

از کیارش جدا  همه با هم دست به یکی کردید تا منبهترین دوستانم بودید و 

روا نمی  ان قسم خورده هم در حق همدیگرشوم. اینهمه بی رحمی را حتی دشمن

توقع  از تو ماهور واقعا هستید. دوستان عزیزتر از جانم بینند، چه برسد به شما که

 ی.زندگیم را با دروغ هایت نابود کن و نداشتم که توی تیم فربد باشی

راه افتادم تا از ماهور و این دوستی پر از دروغ دور شوم که باز بازویم را کشید  " 

 و گفت: صبر کن پرستش، باور کن که من توی تیم فربد نبودم و اصال نمی خواستم

فربد دخیل باشم. من هیچ دروغی به تو نگفتم، فقط های  که توی بدجنسی
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 "بلکه به خاطر...  ،هم نه به خاطر فربد نتعریف نکردم. آحقیقت ماجرا را برایت 

من و ماهرو متوقف ویال باز شد و ماشین دکتر روزبه وارد ویال شد. پارکینگ در 

قلب  دوباره ی بدست آوردنبرای یم. دکتر دیم و فقط به ورود دکتر چشم دوختش

 ده بود که دیگرزحمت کشیده بود و بیشتر از هزار بار قسم خور ماهور بی نهایت

چون فهمیده بود که زندگی را فقط  .گذارد یمماهور را تنها ن ،تحت هیچ شرایطی

روزبه افتخار  دکتربه فردا عروسی آنها بود. همیشه  ...و در کنار ماهور دوست دارد

ناب بود که حتی با  قه ی او به ماهور به قدریشق و عالع به نظرم می کردم چون

.. .دنام ماهور و پای عشق انتخاب کرد باز هم ماهور را ،تمام آبروریزی های بهزاد

دکتر را  ،تنها گذاشتتندباد زندگی مرا ی که با اولین کیارش حاال می شنیدم اما

گانگی اعصابم را به اینهمه تناقض و دو. صیحت هایش به ماهور برگردانده استبا ن

هم می ریخت. وای به حال زندگی ماهور و نیما که با نصیحت های آدم مزخرف 

 و بی قلبی مثل کیارش جان گرفته بود. 

هنوز دکتر از ماشین پیاده نشده بود که با حرص به طرف ماهور برگشتم و گفتم: 

ش برای درمان درد های شیرین و سیاو شاید اگر می دانستم که کیارشماهور 
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کمی بیشتر منتظر او می ماندم و بیشتر در مورد حلقه ام فکر  ،ناپدید شده است

 چیزیمی کردم. حداقل شیرین را مجبور می کردم که از کیارش در مورد حلقه ام 

بی معرفت  عزیز تر از جان بپرسد... ماهور تو واقعا توی تیم کدام یک از دوستان

 ازی می کنی؟ چون مطمئنا طرفدار من نیستی. ب مان

توی تیم فقط من پرستش باور کن که گرفت و گفت:  محکم دستم را ماهور "

سهراب هستم. آنروز بعد از اینکه تو حلقه ات را توی انگشت ژاسمین دیدی و از 

همانجا به دیدار سهراب رفتی، سهراب با من تماس گرفت... نمی دانی چقدر 

صدایش می لرزید گنده از ذوق اینکه تو به دیدارش رفته بودی مرد  خوشحال بود.

دائم از من می پرسید که به دنبالت بیآید یا با این کار  گریه می کرد. و به گمانم

خالف جهت تو و عاشقانه هایت دست و پا بر پرستش اگر من  تو را می ترساند.

ود. سهراب بیشتر از زدم فقط به خاطر خوشبختی خودت و سهراب بیچاره مان ب

الیق تو است. یک نگاه به خودت بیانداز و ببین که از وقتی سهراب  ،هر مرد دیگری

چقدر حالت خوب شده است. دیوانه جان تو طاقت  ،را به زندگیت راه داده ای

تو مردی را  را نداری. سرمد مثل کیارش و خشم، زندگی در کنار یک کوه غرور
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به تو باشد و وجودت را و عالقه نسبت از عشق می خواهی که مثل سهراب پر 

 عبادت کند.عاشقانه 

ردن دستم از دست ماهور تالش می کردم و گفتم: برای درآو سردرگم و خسته " 

باید به خودم اجازه می دادی تا در مورد زندگیم تصمیم بگیرم. تو حق نداشتی به 

ستان احمقت از جای من انتخاب کنی. حاال که کیارش را با کمک بقیه ی دو

پس حق نداری دوباره او را جلوی چشمان من  ،زندگی من بیرون کرده ای

برقصانی. باید همین امروز شوهرت را مجبور کنی که اجازه ندهد کیارش به اینجا 

 بیاید... وگرنه من یک لحظه هم اینجا نمی مانم.

و مظلومیت صورتم را بوسید و گفت: چشم هرچه تو بگویی.  ماهور با وحشت " 

ببخشید، غلط کردم، خواهش می کنم عصبانی نباش. اگر تو بروی من هم عروسی 

خواهش می کنم پس  ،ام را به هم می زنم. تو که می دانی من چقدر دوستت دارم

فهمد که سهراب بیچاره می  ،همه چیز را خراب نکن. تازه اگر تو با این حال بروی

 دی دامقلبم اجازه ن "کنی و خیلی ناراحت می شود.  هنوز هم به کیارش فکر می

خیلی آرام کنار  را با حرص جلو کشیدم و وا ،بیشتر از این با او بدرفتاری کنم که
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نم ناراحتی کنم اما نمی توامی به کیارش فکر هم هنوز بدبختانه من  گوشش گفتم:

اما ماهور تمام  به خاطر سهراب می مانم... فقطپس  سهراب را طاقت بیاورم،

او بازهم صورتم را غرق در بوسه  ". به عروسیت نیآیدتالشت را بکن تا کیارش 

کرد و گفت: چشم، همین حاال با نیما صحبت می کنم که برای کیارش یک بهانه 

 بیاورد و اجازه ندهد او بیاید.  

و ماهور اغلب اوقات او را با این نام دکتر اُ که حاال خودش هم از لقبش آگاه بود  "

: چه خبر شده است دخترها؟ شما به ما نزدیک شد و خندان گفت ،صدا می زد

و بوسه برای بغل پس اینهمه  ،از هم دور شده اید که یک هفته بیشتر نیست

 چیست؟ 

ماهور را با خشم کنار زدم و با تالش فراوان سعی کردم لبخند بزنم و روبه دکتر  "

سالم بر آقای داماد عزیز... تو هنوز نمی دانی که من و همسر گرامیت یک گفتم: 

 " م طاقت دوری از همدیگر را نداریم؟هحتی یک روز  روح در دو بدن هستیم و

ی سفید و طالیی بود و گفت: تازه  یک عالم بادکنک باد نشده توی دستان نیما

سعی کردم در ظاهر  "رسیده ای پرستش؟ پس آقای دکتر و سهراب کجا هستند؟ 
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هم  ا کمی کنار دریا قدم بزند، سهرابرفت تجاویدم  عمو خوشحال باشم و گفتم:

خنده ی دکتر  " و خیلی سریع مرا فراموش کرد.توسط یک خانم زیبا دزدیده شد 

شلیک شد و گفت: یعنی دختری وجود دارد که بتواند کاری کند  ی بلنداُ با صدا

شده باشد.  که سهراب تو را فراموش کند؟ من که فکر نکنم چنین دختری آفریده

 ؟ژلیت جدیدش کجا رفته است حاال این آقای رومئو با

باور کن سهراب خان  نیما، نخند نمی دانم...شانه هایم را باال انداختم و گفتم:  " 

در عرض چند ثانیه مرا ض اینکه دید دخترک بی نهایت خوشگل است، به مح

 !ماجرا جالب شدنیما هیجان زده شد و گفت:  "رفت.  رد و به دنبال اوفراموش ک

 شما هم بیکار اینجا نایستید، زودتر بیاییدبروم و این دختر را از نزدیک ببینم... 

مغازه های بادکنک فروشی را که باید اینهمه بادکنک را خودمان باد کنیم. تمام 

می  "پیدا نکردم.  و یا حتی پمپ گاز معمولی هم گشتم اما هیچ جا گاز هلیوم

نیما جانم چند دقیقه صبر  و گفت: که ماهور صدایش کردخواست از ما دور شود 

ماهور به سختی آب  "م. یم... یعنی یک خواهش از تو داریبا تو کار دار کن. ما

دهانش را قورت داد. نیما با تعجب به ما نگاه می کرد و ماهور هم باالخره تمام 
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 کنم که قبل از راه افتادنجراتش را جمع کرد و گفت: می خواستم خواهش 

جشن مان نیاید چون... اگر با او تماس بگیری و بگویی که به  ،از تهران کیارش

 هران بر می گردد. به ت ، پرستشیارش بیایدک

نیما با تعجب به من نگاه کرد. موهایش را مرتب کرده بود و دیگر موهای مشکی  "

کمی روی بینی اش و پریشانش نامرتب دیده نمی شدند. طبق عادت عینکش را 

گفت: پرستش فکر می کردم همه چیز برایت حل شده است. مگر باالتر گذاشت و 

 "یرادی دارد که کیارش به جشن ما بیاید؟ تو حاال با سهراب نیستی؟ پس چه ا

بود و وفاداری خودم توهین به سهراب  به این سوالسرم را پایین انداختم. جواب 

 .از جواب دادن به این سوال خوشم نمی آمدو من اصال 

ماهور به جای من گفت: نیما جان درست است که پرستش و سهراب با هم  

 شن ما... اما وجود کیارش فردا توی ج ،هستند

باعث شود که سهراب حرف ماهور را قطع کردم و گفتم: نمی خواهم هیچ اتفاقی  "

 ،. نمی خواهم جلوی چشمان سهرابفکر می کنم دیگریک نفر فکر کند هنوز به 

 به کیارش خیره بمانم و ناخوداگاه اشک هایم سرازیر شوند.
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ش جان. اما باور نیما کمی جلو آمد و گفت: می فهمم که چه می گویی پرست " 

. امروز هم تا االن با من بود ه استماندکن که کیارش از دیروز آمده و توی هتل 

یک سری کارها کمکم می کرد. حاال اصال نمی توانم به او بگویم برگرد  و در انجام

و برو... از من توقع چنین کاری را نداشته باشد. کیارش برای من دوست خیلی 

 نم ناراحتی او را تحمل کنم. خوبی است و من نمی توا

خیره شد و بعد مثل اینکه تمام توانش را جمع کرد و به من ماهور با ناراحتی  "

نگذاشتم جمله اش تمام شود و  "رو به نیما گفت: حتی اگر من خواهش کنم... 

خر عمرم که نمی ماهور. ایرادی ندارد باالخره تا آگفتم: به خاطر من خواهش نکن 

مطمئنا بازهم  ،دیدن کیارش فرار کنم. حاال که تو با نیما ازدواج می کنیتوانم از 

را نیما سرش  "برنامه ای به وجود می آید که من و کیارش همدیگر را ببینیم. 

مرا ببخش. می دانستم  لطفاد و سعی کرد نگاهم کند و گفت: پرستش خم کر

می توانستم دعوتش ناراحت می شوی اما... کیارش هم بهترین دوست من است و ن

از همین حاال بغض توی گلویم نشسته بود و به سختی آب دهانم را قورت  "نکنم. 

م: او نپرسید که من توی جشن شما گفت دادم و با صدایی که دیگر برای من نبود
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نیما سکوت کرد و بعد از چند دقیقه گفت: نه نپرسید. او  "شرکت می کنم یا نه؟ 

 می آیی.  مابه جشن عروسی ست ماهور هستی و حتما که می داند تو بهترین دو

زیرلب گفتم: پس او می داند من میآیم... آخرین بار توی جیغ و فریادهایش  "

عبور نمی کند. از کیارش بعید  ،از صد فرسخی جایی که من هستم هرگزگفت که 

برباد  نیما همتمام خوشی  "است که حرف های خودش را فراموش کرده باشد. 

فکرش را نکن پرستش. تو با چند ضربه ی آرام به شانه ام زد و گفت: بود،  رفته

است که بفهمی انتخاب سهراب چقدر انتخاب  زمانسهراب هستی، فردا بهترین 

درستی است. من و کیارش خیلی وقت است که با هم دوست هستیم و من خیلی 

 ،سال تو داشتم دوستش دارم. اما اگر خودم تک فرزند نبودم و خواهری به سن و

هرگز اجازه نمی دادم با کیارش ازدواج کند. با اینکه کیارش از هر نظر برازنده 

قدر مل دارد. هرحتاما برای زندگی متاهلی بیش از اندازه ایرادات غیرقابل  ،است

که کیارش به درد خواهر من نمی خورد در عوض سهراب آدم خوب و الیقی است. 

شانس آورده ای  ار سهراب، هیچ وقت پیر نمی شد.کن در من مطمئنم که خواهرم

که خواهر ندارم وگرنه سهراب را به هر جان کندنی که بود از تو می دزدیدم و به 
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، چون حقیقت گرفت ام خنده از این حرف نیما "می آوردم.  عقد خواهر خودم در

را می گفت. در کنار سهراب همه چیز به قدری خوب بود که اصال نمی شد به 

پیری و مرگ فکر کرد. با سهراب دلم می خواست تا آخر عمر زنده بمانم و از 

 زندگیم لذت ببرم.

باالخره دست از ماتم گرفتن برای فردایی که هنوز از راه نرسیده بود برداشتم و  

تا قبل نیما خان به نظر من سهراب هم به درد خواهر تو نمی خورد. چون گفتم: 

و تنها ماندن  هیچ ترسی از خیانت نباید سهراب کنار امروز خیال می کردم دراز 

اما امروز سهراب با اولین ابراز عالقه ای که شنید مرا تنها گذاشت و  ،داشته باشم

زدند و خوشحال گفت:  چشمان نیما برق "سهراب مرد خیانتکاری است. رفت. 

وام نزدیک من بروم و این دختر جدید رباینده ی سهراب را ببینم. امیدوارم از اق

ذوق زده نشو نیما. سهراب با ماهور هم به زور خندید و گفت: زیاد  "مادرم باشد. 

  .های فامیل شما نیستدختر

 چه کسیپس نیما ناامیدانه به من نگاه کرد و گفت: ماهور راست می گوید؟  "

 سهراب را با خودش برده است؟ 
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؟ سریع می دکترتی خنده ام بیشتر شد و گفتم: تو چرا اینقدر بدجنس هس "

سر و سامان بدهی؟  ،خواستی دختر ترشیده های فامیل مادری ات را با سهراب من

آخر  !غیرتی نشوماهور و نیما به هم نگاه کردند و نیما خندان گفت: بسیار خُب  "

ماهور دستش را  " را از شر تو نجات داده است؟نگفتی چه کسی به سهراب هم 

دور کمر من انداخت و گفت: شیرین خودمان از سهراب برای زندگی بعدی 

شیرین  چون نیما نفس راحتی کشید و گفت: خیالم راحت شد، "خواستگاری کرد. 

خسته است و زندگی بعدی هم دست از سر سیاوش عزیزش برنمی دارد. فعال در 

شیرین هیچوقت دست از انتخاب  به او فشار آورده است، وگرنه خیلی غربت غم

سیاوش برنمی دارد. بروم و زودتر سهراب را به دخترهای خانواده ی مادری ام 

ای بابا... از حدقه بیرون پریدند و گفتم: از شدت تعجب چشمانم  "معرفی کنم. 

نیما  " سهراب یک نفر دیگر را انتخاب کند؟ چرا می خواهی کاری کنی که دکتر

و گفت: شاید این یک  ش را با شیطنت باال انداخت، ابروهایگرفتاز ما فاصله 

کنم.  د که تو را از هر قید و بندی آزادماموریت از طرف دوست صمیمی خودم باش

ژاسمین عزیزش ازدواج نکرده است؟  با دوستت مگر قلبم لرزید و جدی گفتم: "
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ژاسمین  که دوست من با ، چه کسی گفتهنیما چند لحظه متوقف شد و گفت: نه "

من باز هم من و ماهور با تعجب به هم چشم دوختیم و  "ازدواج کرده است؟ 

 نیما "متعجب پرسیدم: یعنی هنوز صیغه هستند و عقدشان را دائمی نکرده اند؟ 

چرا فکر می کنی یک خانم فرانسوی راضی گفت:  و ، چند قدم از ما دور شدخندید

و نه عقد کرده اند. چرا  دغه هستنصیصیغه اش کند؟ آنها نه کیارش می شود که 

از  که این دو نفر با هم ازدواج کرده اند؟ آنها اینقدر روی این موضوع اصرار داری

جدا شده بودند و کیارش هیچ ، برگشتاز فرانسه  برای همیشهکه کیارش  وقتی

کند.  دائم ازدواج صیغه یا وقت دوباره با ژاسمین توی رابطه نبود که بخواهد با او

 . صیغه را از کجا آورده ای؟ کیارش خیلی از این کار متنفر است

فقط چشمانم را بستم. ، بگویمشدت تعجب و ناباوری چه  نمی دانستم باید از " 

م که از نیما در مورد کیارش بعد از این همه وقت تازه به خودم جرات داده بود

 آنها فکر نکرده بودم.حاال جواب هایی می شنیدم که هیچ وقت به بپرسم و...  سوال

؟ کیارش در دسترسم نبود و فربد به یعنی فربد تا این اندازه به من دروغ گفته بود

قدری برایم سند و مدرک رو کرده بود که فکر نمی کردم اگر این سوال ها را از 
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تو بهت زده به ماهور نگاه کردم و گفتم:    شنوم.، جواب تازه ای می نیما بپرسم

ماهور با وحشت سرش را به عالمت منفی تکان  "خبر داشتی؟  وعهم از این موض

داد و گفت: به جان نیما قسم می خورم که به قدری از ازدواج کیارش ناراحت 

پرستش باور بودم که هیچ وقت توان آنرا نداشتم که در این مورد سوالی بپرسم. 

تالش  کن من هم خیال می کردم کیارش و ژاسمین با هم هستند. برای همین

 کردم تا تو را به سهراب برسانم... 

آن منتظرمان بود  بد، به هتلی که ژاسمین درفر ی که به اجبارروزای وای...  "

 واضحبازهم مثل یک فیلم جلوی چشمانم جان گرفت. هزار سال هم بگذرد  ،رفتیم

دفتر خانه را که عکس او و کیارش، رزرو کاغذ که ژاسمین  می آورمبه یاد  و روشن

هنوز تاریخ عقد آنها  بر داشت را از کیفش بیرون آورد،تاریخ و مهر و امضای معت

 ...ت وروی میز گذاشرا به یاد دارم. بعد هم که صیغه نامه شان را جلوی چشمانم 

 ،نرا خریده بودم را با افتخار توی انگشتشحلقه ای که برای من بود و خودم آ

ماهور    .چیزی دروغ و فریب باشد به نظر نمی آمد د.قصانرانم می جلوی چشم

زیر بازویم را گرفت و گفت: بیا برویم تو و کمی استراحت کن. فعال الزم نیست به 
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طور دیگری در مورد کیارش قضاوت کرده  ،من یک سال تمام "چیزی فکر کنی. 

بودم. حاال نمی توانستم آرام بگیرم و منطقی فکر کنم. با این حرف های جدید... 

جز اینکه مرا با حرف از خودش دور کند، هیچ ظلم دیگری در حقم  کیارش به

  !نکرده بود

تمام حرف های کیارش راجع به من درست بود و این من بودم که سریع  پس

برای او جانشین انتخاب کردم. ناباورانه مثل دیوانه ها خنده ام گرفت. با صدای 

بلند می خندیدم. کمرم از شدت خنده خم شد و روی زانوهایم نشستم. ماهور 

خواهش می  گفت: چه بالیی سرت آمده است پرستش؟ گش پرید ورن ترسید و

من اشتباه کردم پرستش... خواهش می کنم اینطوری نباش. غلط . کنم حرف بزن

نمی توانستم جلوی خنده ام را  "کردم، دیگر توی زندگیت دخالت نمی کنم. 

بگیرم و ناباورانه گفتم: ماهور من چه کار کردم؟ چرا به حرف شما اعتماد کردم؟ 

ا من تا امروز از او هیچ سوالی نپرسیدم؟ نیما از تمام شما راستگو تر است، پس چر

من به قدری به شما، حتی آن فربد لعنتی اعتماد داشتم که خیال نمی کردم که 

ماهور گریه اش گرفت  "در مورد مهم ترین موضوع زندگیم به من دروغ بگویید. 
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و زیر لب می گفت: ببخشید پرستش. من دروغ نگفتم، فقط نمی خواستم بفهمی 

ه فرانسه نرفته است. فکر می کردم کیارش که در هر حال با ژاسمین که کیارش ب

پس دلیلی ندارد بازهم به تو امید الکی بدهم. پرستش ببخشید،  می کند،ازدواج 

قول می دهم از این به بعد همه چیز را به تو بگویم. مرا با فربد توی یک تیم نگذار. 

کارم از گریه و بهت و ماتم  " من نمی دانستم که فربد تا این حد دروغ گو است.

کیارش مرا خوب شناخته بود. من خیلی زود توانستم یکی از دوستانم گذشته بود. 

را به جای او به زندگیم راه بدهم. من بی وفاترین آدم روی زمین بودم. اما حاال 

دیگر برای این حرف ها خیلی دیر شده بود. سهراب خیلی دوست داشتنی بود و 

 م سهراب را هم اذیت کنم. من نمی خواست

کردم و گفتم: گریه نکن عزیزم. ایرادی ندارد،  بلند شدم و اشک های ماهور را پاک

و جو می کردم.  بیشتر پرس ، بایدمن هم بی تقصیر نیستم. اگر واقعا عاشق بودم

پوشاند و با گریه گفت: از چه کسی پرس و جو می کردی؟ ماهور صورتش  "

کیارش  من هم که یک درصد شک نداشتم کهکیارش که جوابت را نمی داد و 

ازدواج نکرده باشد. نیما هم که تا از او سوال نپرسیم توی زندگی کسی دخالت 
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ب نمی کند. پرستش... نمی توانم فکر کنم که فردا چه بالیی سر زندگی تو و سهرا

 می آید.

او را بغل کردم و گفتم: روز قبل از عروسیت گریه نکن ماهور جان من، چشمانت  "

من نمی  پف می کنند. نترس بالیی سر زندگی سهراب عزیزت نمی آید. چون

و  مصیبت تنهایینمی خواهم باز هم دچار نم. فکر ککیارش به خواهم بازهم 

روزهای نکبت بار دوست داشتن خواهم به  یمنعجیب کیارش بشوم. من  هایرفتار

در هر حال او از من گذشت و هیچ تالشی برای درست شدن رابطه مان  برگردم. او

انجام نداد. من هم چاره ای به جز پذیرفتن حرف های فربد و ژاسمین نداشتم. 

ایرادی ندارد، حتما قسمت من و کیارش اینطوری بوده که نتوانیم کنار هم بمانیم. 

 ی ترسم. ای کاش می توانستم او را نبینم.فقط از فردا م

شاید کیارش آرام شانه هایم را ماساژ داد و گفت:  هق هق می کرد و ماهور " 

، اما هیچوقت به تو خیانت نکرده باشد و حتی هنوز هم دوستت داشته باشد

توانایی زندگی کردن با او را نداری. تو برای خوشبختی به تو  که باور کن پرستش

تو حتی  خطر نیاندازد.سالمتی ات را به  صبور باوفا احتیاج داری کهیک سنگ 
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او را بازگردانی. چون او  ازدواج نکرده باز نمی توانستی می دانستی که کیارشاگر 

لجبازترین و بی منطق ترین آدم دنیاست. یادت رفته که چقدر به او التماس کردی 

هم خوردن مراسم خواستگاری بکه تو را ببخشد؟ در حالیکه تو هیچ تقصیری در 

نداشتی و اگر خودش می خواست می توانست مثل یک مرد جلوی فربد بایستد 

ن کیارش بی فائده ترین و تو را داشته باشد. پس باور کن که تالش برای بازگرداند

 "حاال بگو که مرا به خاطر دخالتم می بخشی و با من قهر نیستی. بود. کار دنیا

تو بهترین  باشننگران . عزیزمو انداختم و گفتم: می بخشم خودم را توی آغوش ا

 . زندگی من گرفتیبرای نجات را  تصمیم

فردا به قدری  ماهور دوباره مرا بوسید و گفت: غصه ی فردا را هم نخور عزیزم. "

بتوانید همدیگر را ببینید. تو و کیارش اینجا شلوغ می شود که اصال فکر نکنم 

 .و فکرهای بد را از خودت دور کنبه خانه برویم بیا حاال 

و گفتم: بهتر  فاصله گرفتم ماهوراز  به سختیا من هنوز گیج و متحیر بودم. ام " 

شم. ببخشید که است کمی کنار ساحل راه بروم. فعال فقط دلم می خواهد تنها با

دقیقه ی  روز قبل از عروسیت را به هم ریختم. قول می دهم تا چند با این حالم،
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و به طرف  از ماهور جدا شدم " آماده شوم...دیگر حالم بهتر شود و برای کمک 

ساحل راه افتادم. دنیا روی سرم خراب شده بود. این چه حال و هوایی بود که 

و از  مرا بگیر تصمیم درست دچارش شده بودم؟ خیلی زمان صرف کرده بودم تا

آشفته بیشتر افکارم را  ،ا می وزیدباد سردی که از طرف دری خیر کیارش بگذرم.

می می کردم ن افتنی سهراب را دور خودم پیچیدم. هر قدر تالشمی کرد. پلیور ب

. من مدتها فراموش کنم ی را که امروز می شنیدم،تازه و عجیب توانستم خبرهای

بود که به امید خوشبختی کیارش در کنار ژاسمین او را تنها گذاشته بودم. اما 

انجام در کنار ژاسمین تالشی  زندگیش شنیدم که او اصال برای ساختنامروز می 

 . است نداده

چرا با ژاسمین ازدواج نکرده بود؟ اگر نمی  تمام این مدت چه کار می کرد؟پس 

د؟ اصال نمی خواست با ژاسمین ازدواج کند پس چرا حلقه ی مرا به او داده بو

م، دون او خوشبخت تر بودبشنوم. من ب رشمورد کیاخواستم حرف جدیدی در

ش توی سرم ا هنوز طرز نگاه جادویی ..حداقل تا امروز اینطوری فکر می کردم.

 شده بودیم. ما از هم با یک دنیا درد جدا می چرخید،
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حاال دیگر از فکر کردن به او  ،من بود یدنیاکیارش  گاری نه چندان دورروز اگر 

بگذران و اجازه نده که در مورد سهراب ا به خیر راضی نبودم. خدایا خودت فردا ر

برخورد کنم. مدت ها بود که از این حال و هوا عبور کرده بودم و  نهبازهم سنگدال

تم را فراموش کرده بودم. حاال دیگر اصال نمی خواس مناله های شبانه و پردرد

کیارش بشود. او بدون آنکه دلش به حالم  بازهم دنیایم پر از کابوس از دست دادن

 بسوزد مرا تنها گذاشته و رفته بود. 

واقعا ماهور راست می گفت، چه فرقی داشت که کیارش به فرانسه رفته بود یا 

ن، با کوچکترین بهانه م آلمان. فقط این مهم بود که توی بدترین شرایط زندگی

و او به جای کمک به فرقی با سیاوش نداشت من بیماری تنهایم گذاشته بود.  ای

از کیارش ناراحت بودم اما حاال مک به شیرین و سیاوش رفته بود. برای ک ،من

بیشتر از اینکه ناراحت باشم فقط از خودم می پرسیدم پس چرا ازدواج نکرده بود؟ 

اگر واقعا ازدواج نکرده بود پس چرا یکبار سراغی از من نگرفته بود؟ درست از 

واقعا دلش نمی خواست  م. شایدآسیب دیدم او را از دست داد روزی که افتادم و

ا خیلی رک و روراست این حرف ر که عمرش را به پای یک دختر معلول هدر بدهد.
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اگر اینقدر بی رحم بود که مرا به جرم آسیب هایی که دیده بودم  اما ،گفته بود

پس چرا هر لحظه برای کمک به شیرین و سیاوش گوش به زنگ  ،تنها گذاشت

دهنده شده بود. دلم می خواست همین حاال به سراغ بود؟ مغزم پر از سواالت آزار 

او بروم و با چند سیلی محکم او را مجبور کنم که فردا به جشن عروسی ماهور و 

نداشت. سهرابم باید فراموشش کنم، او اصال لیاقت اینهمه فکر کردن را نیما نیآید. 

 م. ه بودگیر افتاداد و خاطرات گذشته را تنها گذاشته بودم و باز توی هاله ای از ی

بعد از اینکه برای دیدار او به شرکت رفتم و او با آن فضاحت مرا از خودش دور 

بودم که دست به دامان خدا شده بودم تا شاید خدا کیارش  ی دلتنگشقدرکرد، به 

خدا هم در چنین  می دانستم کمی آرام کند و به من برگرداند. هرچند کهرا 

 تازه گچ دست چپ و پایم. استه های من نمی دادمواقعی، اهمیت چندان به خو

 دیگر طاقت ماندن در خانه را نداشتم. باز شده بود. 

بعد از هر جلسه ای که برای مشاوره و یا فیزیوتراپی و کاردرمانی انگشتانم می 

رفتم، چند ساعتی هم اطراف شرکت و یا خانه ی کیارش پرسه می زدم. در 

در رو شوم و او را عصبانی کنم می  م با کیارش روحقیقت از اینکه بخواهم باز ه
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 ی توانستم تحمل کنم. اغلب اوقات ساعت دوازدهترسیدم. اما دوری از او را هم نم

او را از دور تماشا  ،از شرکت خارج می شود خوردن ظهر که می دانستم برای ناهار

ل راننده هر لحظه بیشتر افسوس می خوردم که چرا نمی توانم مثل قب می کردم و

 اش باشم. 

 بی نهایت دلتنگ او بودم و برای یک لحظه داشتن او حاضر بودم جانم را هم بدهم. 

حتی بارها سرچهارراهی که مریم خانوم قبال در آن کار می کرد رفتم تا شاید 

بتوانم با او صحبت کنم و کیارش را برگردانم. اما همه ی این کارها بی فایده بودند. 

 به دریا زدم و جلوی در پارکینگ شرکت ایستادم. نمی خواستم کاریک روز دل را 

م و یا مانع رفتن کیارش بشوم. فقط می خواستم مرا ببیند و انجام بدهی خاص

ن بی خیال او و عشق مان شده حالم را درک کند. نمی خواستم خیال کند که م

 شد. از شرکت خارج شد و ماشین وز کیارش طبق عادت همیشگی سوارنرام. آ

اما  اننده ی او بود و به محض اینکه مرا دید، برایم بوق زد،آقای صفایی هنوز ر 

کیارش ناامید بودم. می دانستم  و مروت قلب ماشین را نگه نداشت. کامال از رحم

بازهم عالقه ای به صحبت کردن با من نشان نمی  ،که حتی اگر مرا دیده باشد
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یی کمی جلوتر ایستاد و خودش پیاده شد و آقای صفااما برخالف انتظارم   دهد. 

به طرف من آمد. وقتی که صفایی گفت آقای سرمد می خواهند با من صحبت 

به قدری خوشحال شدم که حس می کردم خدا شانس دوباره زندگی کردن  ،کنند

رایم باز کرد و من از هیجان و ب را به من داده است. صفایی در عقب ماشین را

است مستقیم توی آغوش کیارش بپرم. وقتی کنارش نشستم ناباوری دلم می خو

در آن لحظه  ست ناهار را در کنار هم بخوریم.بدون آنکه نگاهم کند گفت که بهتر ا

من خوشبخت ترین آدم روی کره ی زمین بودم. از ترس اینکه خاطر کیارش را 

ل راه نمی کشیدم و به او نگاه نمی کردم. در تمام طوهم حتی نفس  ،کنمآزرده 

کیارش را برای  ،سرم را پایین انداخته بودم و احساس می کردم هر حرفی که بزنم

 دست می دهم.همیشه از 

بود و حتی نمی دانستم که نگاهم می کند یا نه. تا جلوی در او هم سکوت کرده  

رستوران پدرش رفتیم. می دانستم که اجازه ی ورود ندارم و بی سرو صدا از 

و خواستم که از آنجا بگریزم. همین که تمام مسافت شرکت تا ماشین پیاده شدم 

ظر نماندم و هنوز چند ترستوران را در کنارش نشسته بودم برایم کافی بود. من
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قدم بیش تر از آنجا دور نشده بودم که آقای صفایی بازهم به دنبالم آمد و صدایم 

چون صفایی می گفت که آقای سرمد از من  ،کرد. به گوش هایم اعتمادی نداشتم

به قدری با من محترمانه برخورد می شد خواسته تا ناهار را با ایشان میل کنم. 

 بال در آورده بودم. که دیگر روی زمین سیر نمی کردم و

کیارش جلوی در رستوران منتظرم بود و در را برایم باز کرد. دلم نمی خواست  

، نفسم بود، عشقم بود و من بردارم. او دنیایم بود حتی یک لحظه هم چشم از او

اینهمه از او جدا مانده بودم. اگر همه چیز خراب  فقط با چند دقیقه تردید و ترس

ها دلم می م ازدواج کرده بودیم. با این فکرد که با همی ش ییک ماه ،نشده بود

گردانم. بر خودم پیشان کندنی که شده خواست زار بزنم و او را دوباره به هر ج

 بخشد و کمی با دل من راه بیآید.را بممن آنروزها هر کاری می کردم تا کیارش 

ی باالی رستوران رفتیم و دقیقا کنار همان میزی ایستادیم که قبال برای  به طبقه 

 خودم را به آن رسانده بودم. با احترامفالوده پاشی، خطای بخشش و به فربد  کمک

کشید تا بنشینم. منتظر نشستن من شد بعد خودش  عقببرایم صندلی را  کامل

 روبرویم نشست و برای هر دو نفرمان به سلیقه ی خودش غذا سفارش داد.
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ت باورم نمی شد که به همین راحتی همه چیز بین مان درست شده باشد. با جلسا 

ر بهترین می خواستم به او ثابت کنم که در آن لحظه د روان درمانی که رفته بودم،

م. یک دنیا حرف توی قرار دار دن به اوعشق ورزی شرایط روحی و جسمی برای

زرده کنم وحشت حتی از اینکه با نگاهم کیارش را آجمع شده بود و من  قلبم

؟ سرت پرستش از او می ترسی هم م به خودم غر می زدم که چرا بازداشتم. دائ

ت، جلسات روان درمانی ی. اما فایده ای نداشو بگو که دلتنگش هست ا باال بگیرر

به آسیب دیدن و از دست دادن زندگیم نداشت.  روی ترسم ازی چندان هنوز تاثیر

محض اینکه سر می چرخاندم و به طبقه ی پایین نگاه می کردم سرگیجه ی 

 شدید و حالت تهوع می گرفتم.

 ، میز را سفت چسبیده بودم. باالخره سرم را بلند کردم و دراما با خودم جنگیدم

 چشمانش نگاه کردم.

گلویم مثل کویر او هم مثل من غذا نمی خورد و فقط به هم زل زده بودیم.  

خشک شده بود و به سختی گفتم: ممنونم که مرا به رستوران پدرت دعوت 

می خواستم از او خواهش کنم که از پشت این میز بلند شویم و جایی  ". ..کردی
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بنشینیم که به طبقه ی پایین مشرف نباشد. اما ترسیدم چیزی بگویم و او دوباره 

دستمال پارچه ای کنار ظرفش را مقابلم گذاشت. از توی عذاب وجدان بگیرد. 

می دانی عاشق  :جیبش یک روان نویس طالیی رنگ و سنگین بیرون آورد و گفت

توی همین رستوران برایم  این هستم که حرف هایت را برایم بنویسی؟ از روزی که

دست خط و لحن نوشتاری ات شدم. حاال بازهم برایم عاشق  ،نوشتی مرا ببخش

با صدای بلند می  نم قلب اورم نمی شد که او از عشق می گفت وب "بنویس. 

کوبید. دنیا به کامم بود و می خواستم فقط برایش بنویسم که عاشقش هستم... 

. انگشتان بی جان و کم توانم که به سختی چهار اما نگاهم به دست راستم افتاد

یا پنج سانتی متر حرکت می کردند و درد شدیدی داشتند تمام حس و حالم را 

تا او متوجه ی چیزی  آرام باز کردم زیر میز خیلی د دستم راند. باناز بین برد

را به دور  سختی انگشتانم. روی دستم پر از جای بخیه های کوچک بود. به نشود

و بتوانم روان  از چشمان او باز و بسته می کردم تا شاید کمی بیشتر حرکت کنند

زیاد به  نبایدر روزبه می گفت . هرچند که دکتنویس سنگین او را در دست بگیرم

اما من واقعا دلم  .به حالت اول برگرداند آنها را ،یاورم تا فیزیوتراپیفشار ب انگشتانم
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کیارشی که بعد از مدت ها مرا بخشیده بود و اینقدر آرام  می خواست برای این

روی میز گذاشتم و به سختی جانم را هم فدا کنم. دستم را  ،مقابلم نشسته بود

سعی کردم روان نویس را محکم در دست بگیرم اما توانایی بلند کردن آنرا نداشتم. 

یه از دستم میافتاد. بعد از یک ثان لیبلند می کردم وبا هر دو دست روان نویس را 

 از جایش بلند شد.  ن،مپر اضطراب  در میان تالشهای

. خواستم من هم از بلند شوم اما ترس از ارتفاعی که کنارش ترسیدم که بازهم برود

 نشسته بودیم دست از سرم بر نمی داشت.

مابین من آمد روی صندلی کنارم  " نرو کیارش... االن می نویسم.با بغض گفتم:  

دست راستم را در میان دستانش گرفت.  .نشستده های رو به طبقه ی پایین و نر

تر از اتفاقات می افتاد خیلی سخت تر و درد آور به گمانم اتفاقاتی که برای او

را انگشتانم  .اطراف من بود چون نمی توانست بغض و ناراحتی اش را پنهان کند

که هنوز هم ه ها جای بخیبه  گرفت ولوی چشمانش زیبا نبودند را ج که دیگر

خیلی با حالتی که غم را از چهره اش بیرون می ریخت، نگاه می کرد. پررنگ بودند 

فراموش کرده بودم که چه بالیی سر دستت آورده  گفت:زیر لب با خودش آهسته 
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نمی با اینهمه نقص  دلم نمی خواست بازهم بگوید مرا " فراموش کرده بودم... ام.

ثروتی که دارد می تواند دست روی بهترین و کامل ترین دختر  خواهد و با مال و

این شهر بگذارد. سریع گفتم: خوب می شوم. تا چند وقت دیگر می توانم انگشتانم 

 را تکان بدهم. 

سرش را باال آورد و توی چشمانش یک دنیا اشک یک جا جمع شده بود و گفت:  "

بزنی؟ می  با من حرف خواهی چرا با این اوضاع تا جلوی در شرکت می آیی؟ می

وارد شرکت شو، حرفت را بزن و برو. چرا  هی چیز جدیدی بگویی؟ اجازه بگیر،خوا

جلوی از نم را انگشتا "اینقدر غرور و شخصیت خودت را پایین می آوری؟ 

کرد. سعی کردم بغض و آه و  می نها را نگاهو تک تک آ دور نمی کردچشمانش 

ی ترسم توی گلویم خفه شده بود و به سختی گفتم: م ناله را فراموش کنم، صدایم

اینبار او بود که به جای من غصه  " .مرا بیرون کنی دوباره ...به شرکت بیایم و تو

و گفت: آدمی  می کرد بازرسیبا نگرانی می خورد و بغض کرده بود. انگشتانم را 

 شغرورت را به خاطررا دارد که اینهمه آن واقعا ارزش ...چنین بالیی سرت آوردهکه 

وقتی نگاهت حتی به نرده های این طبقه ی رستوران نشان می دهد که بشکنی؟ 
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از ارتفاع ترسیده ای، وقتی حتی نمی توانی بنویسی و کارهایت را انجام بدهی... 

در این اوقات از من ناامید و متنفر نمی شوی؟ من اگر جای تو بودم حالم از آدمی 

 برو به زندگیت برس پرستش!سیاه کرده بهم می خورد.  که زندگیم را ایتنطوری

به جز اینهمه درد و مصیبت بدست نمی آوری. تو که  یاز با من بودن چیز بیشتر

  باش... پس برو و خوشبخت فربد را داری.

یک لحظه ی دیگر هم طاقت دوری از او را نداشتم. آهسته خم شدم و سرم را  "

او بچسبانم و  شانه ی ردم. می ترسیدم سرم را بهشانه ی او متوقف ک با فاصله از

گفتم: به چه چیزی قسم بخورم  عصبانی بشود. با دقت به حرف هایم فکر کردم و

که من فربد را نمی خواهم؟ اگر هزار سال هم متوجه ی حرفم نشوی باز من 

 ..هر کاری می زنم. غرورم را زیر پا می گذارم و برای اثبات عالقه ام به تو دست به

دیدم که از پنجره ی خانه ی عمو جاوید گفت: خودم مد و جلوتر آ خیلی آرام "

هیچ وقت مرا نمی از عالقه اش بگوید. تو  کنارت بنشیند وبه فربد اجازه دادی 

در همین وضعیت  خر عمردلم می خواست تا آ "را رد نکردی. فربد  خواستی و

 ، بازهم من ازبمانم، حتی اگر او تا آخر عمر دست از گله و شکایت بر نمی داشت
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خرین عطری باشد که حس می همین شرایط راضی بودم. می خواستم عطر او آ

خوب  اینبار خیال کنم که همه چیز بین من و کیارشکنم. چشمانم را بستم تا 

که  دلم می خواست مسخره بازی یم.ه و حاال با هم زن و شوهر هستپیش رفت

همیشه با سهراب در مورد ازدواج شروع می کردیم و به تمام دنیا دروغ می گفتیم 

 کنار او بودم خیلی . وقتیستیم را اینبار با کیارش تجربه کنمکه زن و شوهر ه

لحظه در یک  اما اوچون آرزویی برایم باقی نمی ماند.  ،بمیرممی توانستم راحت 

من فاصله گرفت. سرجای قبلی بلند شد و خیلی سریع از  خودش دور کرد...مرا از 

ت و گفت: پرستش همه چیز بین ما تمام شده است. دلم نمی خواهد اش برگش

م. من برای فرار از این حال و هوا می خواهم هرچه تو را اطراف خانه و شرکتم ببین

تری که دیدم ازدواج کنم تر به زندگیم سر و سامان بدهم. شاید با اولین دخسریع

  و برای همیشه از ایران بروم.

دلم می خواست از این همه تغییرات او زار بزنم. خیره نگاهش کردم و گفتم:  "

دستانش می لرزیدند اما صدایش خیلی آرام  چشمانش و " پس من چه کار کنم؟

یال راحت بود و گفت: تو هم همه چیز را فراموش کن و به دیدن من نیا. بگذار با خ
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ای فرصتی برکه تازگی ها تو را سرراهم می بینم  به قدریهمه چیز را تمام کنیم. 

 که چه می گویم پرستش. فراموشی ات پیدا نمی کنم. خواهش می کنم درک کن

هایت اجازه نمی دهی ، اما تو با این رفتارمن می خواهم هرچه سریعتر ازدواج کنم

بازهم زبانش حال  "دنبال زندگی مان برویم. به همه چیز بین مان تمام شود و که 

خونسرد  . کالفه بود، سعی می کرد مثل گذشتهچشمانش را برعکس معنی می کرد

باشد اما مثل اینکه توانش را نداشت و یا چشمانش گوش به حرف ها و اوامر او 

 نمی دادند.

ی صندلی به خودم جرات بیشتری دادم و از جایم بلند شدم. با خیال راحت به پشت 

، اما من توان رفتن نداشتم. من مثل او زود همه چیز را به حال اش تکیه داده بود

جلوی پاهایش روی  خودش رها نمی کردم و فرار را بر قرار ترجیح نمی دادم.

گرفتم و با دقت حلقه ام را از به سختی در دست دست چپش را  زمین زانو زدم،

ی مرا در نمیآورد، پس حتما هنوز راهی او هرگز حلقه انگشت او بیرون آوردم. 

تعجب نمی دانست که  از شدتبرای درست شدن همه چیز بین ما وجود داشت. 

می خواهش  تم و گفتم: لطفا با من ازدواج کن!حلقه را به طرفش گرف چه بگوید.
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انتخاب نکن. من دوستت دارم کیارش. هرچه که روز  کنم کسی به غیر از مرا

فراموش کن. من واقعا دوستت دارم، اگر تو توی  م شنیدی،خواستگاری از زبان

آنروز برای من تاریک ترین و تباه ترین روز زندگیم خواهد بود.  ،زندگیم نباشی

از هرکه بخواهی به راحتی می گذرم،  ، همراهت میآیم.هرجای دنیا که بخواهی

نور عزیزمان  "با من ازدواج می کنی کیارش؟  ..فقط تو یکبار دیگر مرا انتخاب کن.

من را در عمق چشمانش می دیدم اما تند پلک می زد تا نور جادویی نگاهش بر 

 معرض تماشا روحش را در ،نتابد و امیدوار نشوم. چشمانش مثل یک لوح پاک

می گذاشتند. برای اولین بار اینقدر غرورش شکسته بود که سرش را پایین انداخت 

می خواستم م حلقه را از دستم گرفت. نم. آراتا بیشتر از این حال و روزش را نبی

هم مثل من عاشق ازدواج است، او  می دانستم که .از شدت خوشحالی جیغ بکشم

 ..من در کنارش است. او عاشق ماندن

امید بازهم به خودم  توی دستم گذاشت،را ام حلقه کف دستم را باز کرد و  

برمی دارد و خواستگاری ام را بیشتری دادم که تا چند دقیقه ی دیگر حلقه را 

و مرا از آرام انگشتانم را روی حلقه بست  خیلیاو مرا دوست دارد.  ،قبول می کند
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هد بگوید می خواروی زمین بلند کرد. تنها فکری که آرامم می کرد این بود که او 

 .به او بدهم حلقه را توی محضر

محکم و قاطع گفت: چشمانش یک دنیا محبت به جانم می ریختند و با صدایی  

 ازدواج نمی کنم.تو نه... من با 

به گوشهایم اعتماد نکردم و بیشتر به او خیره شدم. چشمانش بله را از لحظه  " 

بود که از شدت ی اول گفته بودند، پس چرا زبانش دروغ می گفت؟ چیزی نمانده 

 دم.نگاه کر ی درون آنحلقه  بهتم را باز کردم و کف دسسکته کنم. ناباوری 

صدایش دیوانه ام می کرد و محکم تر از قبل گفت: مگر همیشه حلقه ات را نمی  

خواستی؟ حلقه ات را بردار و زودتر از اینجا برو. نمی خواهم چیزی بگویم که 

عزیزترین من بودی و  تا همین چند وقت قبل، بیشتر از این غرورت را بشکنم. تو

باورم نمی شد که اینقدر  "ترامی کنم. حاال نمی خواهم با حرف هایم به تو بی اح

 حلقه ام را پس بدهد. او عاشق حلقه ی من بود و تا به حال هر ساده و راحت

طوری رفتار می کرد آنرا پس نمی داد و  امابگیرم، آنرا پس ترفندی زده بودم که 

پس حاال چه بالیی سرش آمده  مثل اینکه حلقه ام جزیی از اموال خودش است.
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م: زبانم الل شده بود و با لکنت گفتبود که اینقدر راحت از حلقه ام می گذشت؟ 

 ؟ حلقه ام را پس دادی ؟ چراکجا بروم

اما  .دندان هایش را به هم می کوباند و من به خوبی صدایشان را می شنیدم "

برو هنوز هم چشمان دروغگوی نفرت انگیزش مهربان مرا نگاه می کردند و گفت: 

متنفر شده ام. بگذار و بگویم از خودت و حلقه ات  گذار دهان باز کنمپرستش. ن

دکمه بازگشت تنظیمات چرا زندگی  "باقی بماند. بین مان و احترام حرمت کمی 

توانستم آدم بی دغدغه ی سابق  به حالت اول را نداشت؟ من بعد از کیارش نمی

نمی روم. من تا یک  مانده بودم و گفتم: خیره به حلقه اممات و مبهوت  م.باش

 دلیل درست و واضح برای قبول نکردن خواستگاری ام نشنوم جایی نمی روم.

در فهمیدن که چرا او بار دیگر انگشتانم را روی حلقه ام بست. نمی فهمیدم  " 

را خیلی سرد و بی روح آرام بود دم. چون با اینکه اشتباه می کر ،احساسات او

بخورم و و احمق بودم که فریب حرف هایت را  سادهکه خودم اینقدر من  گفت:

می . دلیلی برای این حرکات مسخره ی تو وجود نداردم. پس به خواستگاریت بیآی

؟ یعنی خودت نمی دانی؟ بسیار خُب اگر م منفی استچرا جوابکه خواهی بدانی 
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دلت می خواهد تحقیر شوی من حرفی ندارم، اما خوب گوش هایت را باز کن 

من روز قبل از خواستگاری باری است که برایت تعریف می کنم. مگر چون آخرین 

چرا همان روز نگفتی که فعال تو  که قصدم در مورد تو ازدواج است؟ گفتمنبه تو 

کشاندی و بعد خیلی راحت  مرا تا توی خانه ی عموجاوید تو قصد ازدواج نداری؟

های تو به من، همین  امیگفتی که هنوز آمادگی ازدواج با مرا نداری. اما بی احتر

. تو با دعوت از فربد و مادرش مرا مسخره ی خاص و عام کردی. ندنشد جا تمام

می خواستی به من ثابت کنی که یک آدم عصبی و بیمار و بی خانواده هستم که 

می خواستی تمام شکنجه هایی که توی بچگی و  .نیستم ازدواج با تو در حد

چقدر کنی تا یادم بماند که تداعی دم را دوباره برایم نوجوانی از مادر فربد دیده بو

. می خواستی بیماری روحی ام را خیلی کامل و دقیق نشانم آدم بیچاره ای هستم

را  زندگی کردن با تو وسواس ها و اختالالت عصبی ام لیاقتبدهی تا بفهمم که با 

. من مدت ها از شدت عالقه به تو ..اما پرستش من تو را دوست داشتم .ندارم

م آنروز به خانه ات جراتم را جمع کردم تا توانستمجنون شده بودم و باالخره تمام 

بیایم. پس الیق این بازی ها نبودم. چرا این بالها را سر من  برای خواستگاری
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ردی؟ چرا روز قبل از خواستگاری مرا رد نکردی؟ تو که می دانستی من از مادر آو

از مادر فربد برای  چرا توی این بازی نفرت انگیز ، پستا چه حد متنفر هستم فربد

دستانم را نگرفته کامال بی رمق شده بودم. اگر  "شکنجه ی من استفاده کردی؟ 

از پا میافتادم. او همه چیز را به بدترین شکل ممکن معنی می کرد. از بود حتما 

رهای غلط او را اصالح می کردم؟ ؟ کدام یک از فکمی کردمکجا شروع به توضیح 

به قدری از حرف هایش ناراحت شده بودم که حس می کردم سرم سنگین شده 

چطوری باید برایش توضیح می دادم که است. درد شدیدی توی مغزم می پیچید. 

؟ به قدری مطمئن می گفت که من اشتباه برداشت کرده استدر مورد همه چیز 

خودم هم برای چند ثانیه به این فکر می کردم چنین نقشه هایی کشیده ام که 

  ن نقشه ها را ساخته و پرداخته ام؟چه وقت تمام ایدقیقا از که 

و گفتم: من این کارها را انجام نداده اعصاب خودم را هم متشنج می کرد  یمصدا

دچار ترس و  روز خواستگاری اشممکن است هر دختری که  ام. من... فقط مثل

با تو شک کردم... فقط همین. در مورد خواستگاری  ورد آینده امتردید شود، در م

به این از کجا نبودم. حاال اینکه تو گفته ام که من اصال در جریان  فربد هم بارها
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سری  " .توضیح بیشتری برایم باقی نمی گذارد نتایج عجیب و غریب رسیده ای،

توضیح بیشتری از تو  با تاسف برایم تکان داد و بعد پوزخندی زد و گفت: من هم

تو و فربد  از تو در جریان تمام نقشه ی مسخره ینخواستم چون خودم بهتر 

ی. فربد به قدری بچه ه اهستم. حیف از تو که خودت را بازیچه ی دست فربد کرد

می کند من به خاطر یک دختر خودم را می کشم و او  و احمق است که خیال

چون تو برای من فرقی  ،از این خبرها نیستتنها وارث من می شود. نه اصال هم 

حتی نیم نگاهی به آنها نمی  با خانم هایی که هرروز سرراهم قرار می گیرند و من

خیلی خسته و تکیده  "، نداری. برو به جهنم و فربد را هم با خودت ببر. اندازم

 تهمت شده بودم. رمقی برای دفاع از خودم نداشتم. اصال چرا باید در برابر اینهمه

یک توپ پر از بغض و درد توی گلویم جمع  های ناروا از خودم دفاع می کردم؟

شده بود و راه نفس کشیدنم را بسته بود. بازهم دهان خشکیده ام را به سختی باز 

ء کردم و گفتم: من بازیچه ی فربد نیستم. من هیچ وقت به خاطر فربد از تو سو

د و با نفرت گفت: چرا اینقدر دروغ می گویی را رها کر دستانم "ه ام. استفاده نکرد

پرستش؟ واقعا فکر می کنی بازیچه ی فربد نیستی؟ یادت رفته است که به خاطر 
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را می سابیدی؟ این کار فقط از دستشویی های خانه ی مکمک به فربد چطوری 

یک بازیچه ی احمق بر می آید. واقعا خیال می کنی تا به حال به خاطر فربد از 

ی؟ شبی که توی حیاط خانه ات از توی آغوش من به فربد ه استفاده نکردمن سوا

می گفتی فقط عاشق من هستی و من هم مثل احمق ها از شنیدن حرف هایت 

حسادت  می خواستیدقیقا داشتی از من سواستفاده می کردی. تو  ،لذت می بردم

وقتی به این  فربد را تحریک کنی و او را مجبور به ازدواج با خودت کنی. پرستش

هرگز نخواستم به کسی  نم حالم از خودم به هم می خورد، منکارهایت فکر می ک

آسیبی برسانم اما اجازه داده ام که تمام آدم های اطرافم از سادگی من سواستفاده 

کنند و مرا تا جایی که توان دارند زیر دست و پایشان له کنند. از تو یک نفر توقع 

. او خودش می کردم خفقان هر لحظه بیشتر احساس ". اینهمه بدی را نداشتم

همه چیز را بریده و دوخته بود. پس چرا باید بیشتر از این برای اثبات بی گناهی 

هرچه تو در  گفتم: ایرادی ندارد، خیلی آهسته زمزمه کردم وکردم.  ام تالش می

ی تو  هناعادالندر برابر قضاوت های درست است. گردن من  ،مورد من می گویی

 . دفاعی از خودم ندارم.است از مو باریک تر
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گفت: نباید هم از خودت  ایم را شنید چون با حرص بیشتریمثل اینکه حرفه " 

دفاع کنی. خودت هم خوب می دانی که چه گندی به زندگی من زده ای. اگر می 

به خاطر این نبود که از خودت  ،بینی امروز فرصت صحبت کردن به تو داده ام

دفاع کنی. بلکه می خواستم بدانی من بی دلیل از تو نگذشته ام. اما تو به قدری 

جلوی چشمان من زانو میزنی و درخواست ازدواج می کنی. هم پررو هستی که باز 

چون مطمئنم که تو با فربد من به هیچ عنوان با تو یک نفر ازدواج نخواهم کرد. 

 منای تا مرا بکشی و اموالم را به خانواده ی شکیبا برسانی. در ضمن  توطئه کرده

اصال از دخترهایی که غرور و شخصیت شان برایشان مهم نیست خوشم نمی آید. 

 ،یافتدو از دختری که دنبال مردها راه م استمن مثل مرد های سنتی طرز فکر 

ازدواج می دیگر  حتی اگر آن مرد خودم باشم. من تا چند وقت خوشم نمی آید.

 کنم، تو هم سعی کن همه چیز را بین مان فراموش کنی.

به قدری هوای اطراف برایم سنگین شده بود که آنجا نماندم. حرف هایش باعث  " 

شده بودند که حالت تهوعی شدید بگیرم. دوان دوان از رستوران خارج شدم و تا 

می داد از آنجا دور شدم. تازه از گچ در آمده ام اجازه مجروح و جایی که پای 
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حق به جانب تر در موردم قضاوت  ،هرچند که خوب می دانستم او با این فرار من

می کند اما به قدری حالم بد بود که اگر یک کلمه ی دیگر از او می شنیدم حتما 

وقتی مشتم  می کردم. متنفرباال می آوردم و او را بیشتر از خودم  ط رستورانوس

دیدم، می را و حلقه ای که حاال دیگر حلقه ی کیارش شده بود کردم می را باز 

هم  داشت حتی از حلقه ای که بی نهایت دوستریخت.  می عالم به دلم غم

تا نشنود که در موردم اشتباه می کند. چطور به او بفهمانم که من قصد  گذشت

ربد توطئه با فنداشتم با دعوت مادر فربد او را آزار بدهم؟ چطور ثابت کنم که من 

چرا نمی توانستم در برابر او خیلی محکم از خودم دفاع نکرده ام که او را بکشم؟ 

ئن بود؟ با کدام دلیل و مدرک به ماینقدر از گناه کار بودن من مطچطور کنم؟ او 

و برای نابودی اش نقشه می خواستم او را بیمار نشان بدهم من تهمت می زد که 

 . بفهمماین سوالها را کشیده ام؟ هیچ وقت نتوانستم جواب 

برای ثابت کردن بی گناهی ام هیچ تالشی نکردم چون فایده ای نداشت. او مطمئن 

فربد از او سواستفاده کرده ام. سعی کردم از فربد  رسیدن به بود که من برای

چرا کیارش اینقدر در مورد من اشتباه بپرسم که ماجرا از چه قرار بوده است و 
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برداشت کرده است اما فربد به جای توضیح و کمک به ثابت کردن بی گناهی من، 

که دوباره جان  بیشتر ویرانم کرد و برایم از ماجرای عاشقانه ی کیارش و ژاسمین

با دلیل و برهان پرده برداشت. دالیل فربد به قدری محکم و واضح  گرفته بود،

که هنوز هم باورم نمی شود کیارش با ژاسمین ازدواج نکرده باشد. دیگر بودند 

حوصله ی فکر کردن به هیچ خاطره ی فراموش شده ای را نداشتم. امروز اینهمه 

راه آمده بودم تا کمک حال ماهور باشم. اما تا این لحظه یا با او دعوا کرده بودم و 

دم که عمو صدایم کرد. او از پیاده یا تنهایش گذاشته بودم. خواستم به ویال برگر

روی طوالنی برمی گشت و روحیه اش خیلی خوب بود. با خنده گفت: فکر کنم 

سهراب گوش بدهم و یک ویالی خوش و آب و هوا برای واقعا باید به حرف 

خودمان بخرم. حیف از عمری که توی شلوغی و دود تهران هدر دادیم باباجانم. 

کنار ساحل پیاده روی کنیم جوان و شاداب  ساعت همین که بتوانیم روزی یک

 بچه ها نیستی؟ . تو چرا اینجا ایستاده ای و پیشمی شویم پرستش

پنهان کنم، اما به خودم قبوالندم که اتفاق مهمی از عمو نمی توانستم چیزی را  " 

 می خواست اول دریا را ببینم و بعدنیافتاده و نباید او را نگران کنم و گفتم: دلم 
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ه انداخت عمو خندید و گفت: سهراب را به دام "توی دام بیگاری های ماهور بیافتم. 

بازهم نگاهم به دریا دوخته شد و حس می کردم باید  "ند که همراهت نیست؟ ا

 با عمو صحبت کنم. 

شده؟ چرا اینطوری شده ای؟ تو که خیلی سرحال  او هم کنارم ایستاد و گفت: چه

پنهان کاری داشته باشم گفتم: کیارش هم به نی برای بدون آنکه توا "بودی. 

اما من همچنان به دریا زل  ،عمو به طرفم برگشت "عروسی دعوت شده است. 

  !و که از روبرو شدن با او می ترسیزده بودم. عمو گفت: نگ

باقی نمی ماند و گفتم: نباید  حرف ناگفته ایبا عمو که صحبت می کردم  "

عمو دقیق نگاهم کرد و گفت: این سوالت یعنی که خودت هم نمی دانی  "بترسم؟ 

سکوت کردم و  "تو هنوز کیارش را دوست داری؟ مگر توی دلت چه خبر است. 

ترین چاله ی دنیا را  سرم را پایین انداختم. سعی می کردم با نوک کفشم عمیق

ی کاش می توانستم گودالی تا هسته ی زمین بکنم و توی شن ها حفر کنم. ا

دلم می خواهد از دست تو  خودم را درون آن پنهان کنم. عمو گفت: پرستش

... تو هنوز کیارش را دوست داری و ب بپرم و خودم را غرق کنمهمین حاال توی آ
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 ی ازدواج می دهی؟ می دانی که پدر سهرابهر لحظه به سهراب بیچاره وعده 

فروخته است؟ می دانی که این کار تو  ایش را برای ازدواج تو و پسرشن هزمی

 فرقی با کشتن سهراب ندارد؟ 

حرف های عمو تنم را لرزاند و با وحشت نگاهش کردم. او بیشتر از من وحشت  "

کرده بود و چشمانش از شدت اضطراب بیرون زده بودند. سریع گفتم: بین من و 

حتی اگر من او را دوست داشته باشم هم،  کیارش همه چیز تمام شده است.

؟ من روی قولم برای ن فکر نمی کند. چرا نگران می شوی عموکیارش دیگر به م

عمو برای اولین  "ازدواج با سهراب هستم. چون خودم هم سهراب را دوست دارم. 

خندید و گفت: قلب تو ایستگاه اتوبوس است که دائما پر و خشمگین بار عصبی 

است؟ مگر می شود هم کیارش را دوست داشته باشی و هم به سهراب از جمعیت 

وفادار بمانی و روی قولت برای ازدواج با او بمانی؟ شاید فربد را هم دوست داری؟ 

هرکس  "بینم مطمئنا به فربد هم بی عالقه نیستی.  این توانایی که من از تو می

می گرفتم و اشکم  دیگری اینقدر صریح و واضح دعوایم می کرد حتما به دل

 اما عمو خدای من بود.  ،سرازیر می شد
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شاید قلبم ایستگاه اتوبوس خنده ام گرفت و گفتم:  به جای اینکه ناراحت شوم

اما فرودگاه بین المللی نیست و فربد را واقعا از قلبم بیرون کرده ام و اصال  ،باشد

 دوستش ندارم. باور کن راست می گویم. 

سعی می کرد لبخندش را نشان  شتر از این جدی بماند.یعمو هم نتوانست ب "

با اخم گفت: نخند بچه جان. گاهی اوقات حس می کنم خیلی تو را لوس  و ندهد

 روانمی توانی با روح و  ،دلت بخواهدکه بارآورده ام. خیال می کنی هرکاری 

من در مورد سهراب مطمئنم که اینبار  نجام بدهی و جان سالم در ببری؟دیگران ا

خنده از لب  "نمی گیرد.  واقعا تو را نفرین می کند و زندگیت با نفرین او جان

ی دومین بار می گویم و دوباره به دریا چشم دوختم و گفتم: برا هایم فرار کرد

 مرا فراموش من هنوز کیارش را دوست دارم اما او از خیلی وقت قبل عمو جاوید،

 است. پس دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. کرده

عمو حرص می خورد و گفت: تو از چه وقت اینقدر سنگدل شده ای پرستش؟  " 

چطور هنوز  ،وقتی هر دو دقیقه یکبار به سهراب می گویی برایت عروسی بگیرد

افتخار سرت را باال می  دوست داشته باشی؟ چرا اینقدر با می توانی کیارش را
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من کی تو را اینقدر ن می گویی که هنوز کیارش را دوست داری؟ گیری و به م

نباید به  ، پسیگشتاخ بار آورده ام پرستش؟ اگر هنوز کیارش را دوست دار

که کیارش از همسرش جدا  یمفرض را بر این بگذارسهراب امید واهی می دادی. 

کنی و  شود و بخواهد دوباره پیش تو برگردد، تو هم مطمئنا او را انتخاب می

حرص و جوش عمو حالم را بدتر می کرد.  "سهراب بیچاره را تنها می گذاری؟ 

اینهمه عصبانیت او جراتم را کمرنگ می کرد و خیلی آهسته گفتم: نیما می گوید 

عمو چشمانش را بست،  " ...نه صیغه و نه ازدواج دائم کیارش ازدواج نکرده است...

. ب پس راه تو را باز گذاشته استو گفت: خُکالفه دستی به موهایش کشید 

خواهش می کنم به من ثابت  !ا اینقدر بی وجدان بزرگ نکرده امپرستش من تو ر

واقعی ات بزرگ شده  پدر و مادربدون آنکه در کنار  بی وجدانی راژن نکن که 

با  که بعد از اینهمه سال از آنها به ارث برده ای. اینقدر شبیه پدرت نباش باشی،

از زن و بچه و  بیماری مادرت تازه یادش افتاد که همیشه عاشق او بوده است

هایش به خاطر مادرت دست کشید. برای من اصال مهم نیست که پدرت با نیروی 

عشق مسخره اش توانست مادرت را شفا بدهد و کمی وقت برای زنده ماندن او 
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ر و بچه هایش مهم بخرد. برای من فقط بی وجدانی های پدرت در مورد همس

 از من برای سالمت وجدان تو باشی. هم مثل او توکه  است و اجازه نمی دهم 

 .گذاشته امعمر و جوانی ام مایه 

بازهم خنده ام گرفت،  !من شبیه پدرم شده بودم که تمام عمر از او بیزار بودم؟ " 

شدن،  نمی دانم چرا امروز هروقت که بی نهایت تعجب می کردم به جای ناراحت

خم شدم و قهقهه بازهم از شدت خنده . به حدی رسیدم که خنده ام می گرفت

م را به عالمت معذرت خواهی باال . عمو با ترس نگاهم می کرد. دستانمی زدم

فکر کنم این خنده خواهش می کنم مرا ببخش عمو... ردم و به سختی گفتم: آو

چون هیچ کنترلی روی آنها ندارم. اما وقتی به این فکر می  ،هایم عصبی هستند

دچار  شبیه به او شده ام، حاال دقیقا ،منفرت نسبت به بابا یک عمره بعد از کنم ک

 .جنون می شوم

و توانستم صاف  آرام شدمعمو در سکوت و ناباوری نگاهم می کرد تا کمی  " 

راحت نشود. مثل بچه های خطاکار بایستم. باید چیزی می گفتم تا از رفتارهایم نا

باشم. آرزوی من  بابام باشم. من می خواهم مثل تو من نمی خواهم مثل گفتم:
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و زن عمو را تجربه کنم.  به زیبایی و آرامش عشق تو است که یک روز عشقی این

 . یاد عشق اولم بیافتمبه نمی خواهم مثل بابام دور دنیا را بگردم و بعد تازه 

عشق نکه مثل همیشه مهربان باشد گفت: پرستش از قبل بدون آ عمو جدی تر "

تنهایت  ،بود میان تمام مشکالتی که برایت به وجود آوردهاول تو خیلی راحت در 

گذاشت و رفت. پس بهتر است نام او را به جای عشق اول، حماقت اول بگذاری. 

 زحمات من،ن ژنتیک از تمام عشق و عالقه و به من ثابت نکن که قانودر ضمن 

برای بزرگ کردن تو قوی تر است. چون اینطوری به تمام آدم های دنیا ثابت می 

کنی که هرقدر هم برای خوب بزرگ کردن بچه ای که برای خودشان نیست تالش 

می گردد. تو  و آن بچه به اصل و ریشه ی خودش بازباز هم بی فایده است  ،کنند

سهراب را تا این حد امیدوار  ،بودحق نداشتی وقتی تکلیفت با خودت روشن ن

رش برای کیااگر حتی  که ، یادت باشدچنین اشتباهی کرده ایکه هم کنی. حاال 

که به جز سهراب انتخاب من اجازه نمی دهم  ،از جانش هم بگذردبودن در کنار تو، 

 و بخواهی بازهم حماقت کنی، ی داشته باشی. اگر هم به حرفم گوش ندهیدیگر

شان هرچه زودتر  رت پیغام می دهم که برای این کپی برابر با اصلبه پدر و ماد
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زودتر از جلوی هر چه م تا برایت بلیط میخر فرستند و خودم همدعوت نامه ب

تا به حال این لحن عمو را نشنیده بودم. اصال او تا به حال  "چشمانم دور شوی. 

رده بود. می حتی به شوخی هم صحبتی نک ،من پیش پدر و مادرم فرستادناز 

خواست از کنارم عبور کند که سریع بازویش را گرفتم و گفتم: من اصال فردا با 

 کیارش صحبت هم نمی کنم. خیالتان راحت باشد.

با خشمی عجیب و تازه نگاهم کرد و گفت: اگر با او صحبت نکنی اما با نگاهش  " 

ز هم با دیدن هیچ فرقی به حال من نمی کند. اگر فکر می کنی هنوقلبت بلرزد 

به  و سریعتر مرا جمع کنی ماناو عاشق میشوی پس بهتر است همین حاال وسایل

عمو اصال شوخی نداشت و حس کردم برای اولین بار بدش نمی  "م. تهران برگردی

چند قدم از من فاصله گرفت و بعد دوباره به طرفم  آید مرا با کتک ادب کند.

بودم اصال  برگشت و با اخم هایی که توی این سی و دو سالی که با او زندگی کرده

بیافت و دنبال من بیا. حق نداری اینجا بایستی  روی صورتش ندیده بودم گفت: راه

خودت رویا  فکر کنی و برای کیارش نحسبه دریا دوباره به عشق کردن و با نگاه 

رفتن از اینجا  ت داری که تصمیمت را برای ماندن یاببافی. تا جلوی در ویال وق
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رفتار عمو  این تغییر دویدم. خیلی از او حساب می بردم و به دنبالش "بگیری. 

به را از سرم دور کرد. سر به زیر و بی صدا دنبالش حرکت می کردم.  تمام افکار

ی که در طبقه ی شیرین از باالی ایوان وسیع یم،ویال شدحیاط محض اینکه وارد 

آقای دکتر چرا تشریف نمی آورید. می خواستم  زد و گفت: صدایمان بود ویال دوم

 به دنبالتان بیایم.

به من گفت: خُب چه کار رو عمو برای شیرین دست تکان داد و بعد خیلی آرام  " 

یارش بنشینی. به می کنی پرستش؟ من اجازه نمی دهم اینجا چشم انتظار ک

نه ماهور گناه دارد. من قول می دهم که فردا نه  سریع گفتم: "تهران برگردیم؟ 

قول خیلی برایم  این "تنها با کیارش صحبت نکنم بلکه حتی... نگاهش هم نکنم. 

که این دیدار بدون خواست می توانستم بعد از اینهمه وقت سخت بود چون اصال ن

که اما واقعا دلم نمی خواست  رش بگذرم.کیاز دیدن من ترتیب داده شده بود، ا

به راه افتاد و گفت: روی قولت حساب می  عروسی ماهور را از دست بدهم. عمو

م و هستم و می مانم. اما پرستش کنم. یادت نرود که من همیشه پشت تو بوده ا

س پدنبالش دویدم و گفتم: بازهم  "من نمی توانم در مورد سهراب بی رحم باشم. 
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ناگهان ایستاد و  "ی؟ انه رفتار کنبی رحمبا من به خاطر سهراب می توانی  چطور

چون من می دویدم نزدیک بود به او برخورد کنم. به قدری کالفه بود که حس 

کردم تمام خوشی پیاده روی لب ساحل از سرش پریده است. تا به حال ندیده 

 ناامیدانه نگاهم کند.بودم که اینقدر از من و کارهایم حرص بخورد که 

سری با تاسف برایم تکان داد و گفت: پرستش از این به بعد حق نداری در مورد  

یا با او شوخی کنی. تو از این لحظه به و ازدواج با سهراب کوچکترین حرفی بزنی 

بعد اصال قرار نیست با سهراب ازدواج کنی چون عاشق او نیستی و من اجازه ی 

شاید بهتر باشد که یکبار به حرف عمو گوش  "تو نمی دهم.  ازدواج بی عشق را به

بدهم و دور ازدواج را خط بکشم. من برای ازدواج ساخته نشده بودم. من پر از 

تردید بودم. ای کاش سهراب قبول می کرد که ازدواج نکنیم و فقط بهترین دوست 

کر کنم هم بمانیم. چشمانم را بستم و گفتم: حرص نخور جاویدخان، من هم ف

بهتر است بی خیال ازدواج شوم. باید وقتی بیست سالم بود مرا به زور شوهر می 

 به اندازه ی یک طبقه هم دور شوم و تو ن حاال دیگر دلم نمی خواهد ازدادی چو

نتوانست مانع لبخند کم رنگ  " خانه بروم و با سهراب زندگی کنم.به زیرزمین 
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ورد و این از حالت چشمانش مشخص روی لبانش بشود. اما بازهم حرص می خ

به کیارش نگاه هم من که قول دادم بود. خواست برود اما مانع او شدم و گفتم: 

هنوز به ی که کیارش پس چرا هنوز ناراحت هستی؟ تازه از کجا می داننمی کنم، 

یادت رفته که کیارش خودش مرا پس زد و نخواست؟ پس حاال  ؟من فکر می کند

 اهد...وباره به سمت من برگردد و مرا بخودلیلی ندارد که د

کردم تا چند  حسنمی دانم چرا حرص خوردن های عمو تمام نمی شد و اینبار  "

از روی سرش گدازه های آتش بیرون می ریزند.  عصبانیتدقیقه ی دیگر از شدت 

طوری حرف نزن که من فکر کنم  پرستشگفت:  به اطراف نگاه کرد و آهسته

داده ای. وقتی اینطوری صحبت می کنم دیگر شکی برایم باقی عقلت را از دست 

پرواز می کنی. پرستش من می  به سمتشاراده کند، تو نمی ماند که اگر کیارش 

اما تو اصرار داری که او تو را نمی خواهد. مرا کم  ،گویم او را از مغزت پاک کن

وبرویت بوالن که حتی اگر کیارش رعقل فرض کرده ای؟ پرستش به خودت بق

حق نداری دوباره به او فکر کنی. من توی  ، توداد و برایت از عشق زجه هم زایست

همین یک سال مردم و زنده شدم تا توانستم اوضاع به هم ریخته ی روحی و 
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جسمی تو را جمع کنم و اگر سهراب به کمکم نمی آمد من از پس تو بر  نمی 

که شوهرش را با تمام زیبایی آمدم. پس مثل یک دختر خانوم تازه نامزد شده 

دلم نمی خواهد  های دنیا عوض نمی کند رفتار کن و مرا بیشتر از این اذیت نکن.

آبرویم پیش سهراب و خانواده اش برود. آنها روی حرف تو حساب کرده اند و 

  چوب حراج به زندگی شان زده اند.

ا اذیت کنم. سعی عصبانیت عمو مرا نگران می کرد. من واقعا نمی خواستم او ر "

کردم سکوت کنم و با حرف های احمقانه ام او را بیشتر از این ناراحت نکنم. اما 

چون عمو توی هر شرایطی  ،واقعا دلم نمی خواست چنین برخوردی را از عمو ببینم

از من حمایت می کرد و حاال حس می کردم واقعا سهراب را خیلی بیشتر از من 

 می کرد. دوست دارد و حسادت غمگینم 

اینکه به خاطر سهراب حاضر بود مرا از خانه بیرون کند و پیش مادر و پدرم 

اما فعال وقت مناسبی برای بحث با عمو نیست  م را می شکست.خیلی دل ،برگرداند

، با با هم وارد خانه شدیم چون او خیلی از من دلگیر و ناامید بود. سکوت کردم و

مهندسان عمران  وودیم. خیلی جوان بودند و جزمادر و پدر نیما قبال آشنا شده ب
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سرشناس تهران بودند و کارنامه ی کاری درخشانی به اندازه اغلب پل ها و پارک 

نیما تنها فرزند آنها بود. مادر ماهور هم  تمان های معروف تهران داشتند.ها و ساخ

پدر و  تک و تنها به عروسی آمده بود و به جز اقوام مادری ماهور هیچ خبری از

پدر ماهور خودش را از دسترس او خارج کرده بود و ماهور به  برادر ماهور نبود.

 دوستانم در اجبار برای گرفتن اجازه ی پدر مجبور شده بود، قانونی اقدام کند.

کردن هزار  مشغول باد همراه با اقوام جوان عروس و داماد، طبقه ی دوم خانه

عروس و  و مادرها و بزرگترهای کنار  پدر بادکنک بودند. عمو طبقه پایین و در

مثل بچه های ذوق زده  با دیدن من شیرینداماد ماند و من پیش بچه ها رفتم. 

گفت: پرستش کجا بودی که مسابقه ی بادکنک باد کردن نیما و سهراب را ببینی؟ 

نیما که هنوز با بادکنک  "بادکنک بیشتر از نیما باد کرد. برنده شد، بیست سهراب 

ها درگیر بود گفت: نخیر سهراب تمام بادکنک ها را کوچک باد می کرد و گره ی 

ادکنک به هوا انداخت. یک ب سهراب "می گذاشت.  آخر را هم به عهده ی شیرین

و به طرف من پرتاب کند  ربا ستمام تالشش را به کار بسته بود تا بادکنک را 

... بادکنک های من دوبرابر از بادکنک های تو بزرگتر هستند، دکتر دروغ نگو گفت:
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پس خواهش  ،تو هم از ماهور برای گره زدن بادکنک ها استفاده می کردی درضمن

هرکاری  ،می کنم زیر قول و قرارمان نزن. من برنده شدم و تو باید توی عروسی من

را توی سهراب کنک باد " که می گویم انجام بدهی و از صبح در اختیار من باشی.

هوا گرفتم و گفتم: سهراب روز عروسیت از صبح با نیما چه کار داری که باید در 

سهراب کمی فکر کرد و گفت: فعال نمی دانم اما تا روز عروسی  "اختیارت باشد؟ 

 فکر می کنم و شرح وظایف نیما را می نویسم. 

وز عروسی تو خیلی ماهور یک بادکنک دیگر گره زد و گفت: سهراب حاال تا ر "

سهراب  "مانده است و تا آن موقع من یک راهی برای نجات شوهرم پیدا می کنم. 

 با تردید به ماهور نگاه کرد و گفت: هیچ راه نجاتی برای شوهرت باقی نمی ماند. 

ماهور لبخندی شاد زد و گفت: پس عروسی ات را به هم می زنم. خودت می  "

به  هستم و اراده کنم او عروسی اش با تو را پرستشدانی که من بهترین دوست 

 هم می زند. 

این حرف ماهور توی گوش هایم پیچید. برای یک لحظه به این فکر کردم که  "

جدی شد و گفت:  بزنم چه اتفاقی میافتد. سهراب سهراباگر بخواهم زیر قولم با 
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جدی برای خراب خیلی نامردی ماهور. من با نیما شوخی می کنم، تو چرا اینقدر 

 کردن زندگی من تصمیم می گیری؟

احتیاجی به فکر کردن نداشتم، نباید چنین ظلمی در حق سهراب مرتکب می  " 

بادکنک از دست ماهور در رفت و بادش خالی شد. ماهور بلند شد و به طرف شدم. 

سهراب که حاال بدون شوخی و با ناراحتی به ماهور نگاه می کرد آمد. من هم کنار 

اما  ". جان من شوخی می کندمثل تو گفتم: ماهور هم به او سهراب ایستادم و 

هور سریع گفت: باور کن سهراب مثل پسربچه های بی گناه بغض کرده بود. ما

دوستان بی  که من هم مثل باقی یکرد واقعا خیال شوخی کردم، ببخشید.

جام بدهم؟ قهر معرفتمان هستم که هر کاری برای به هم زدن زندگی عزیزانم ان

 نباش...

و گفت: لوس نباش  شیرین یکی از بادکنک ها را به طرف سهراب انداخت " 

چوب و با حتی اگر سهراب. چرا تازگی ها اینقدر سریع ناراحت می شوی؟ قبال 

یکی از بادکنک ها که نیما  "به دل نمی گرفتی.  هم کتک می خوردی بازچماق 

 دیگر به سراغ یک بادکنک همه ترسیدند. نیمادر حال باد کردن آن بود ترکید و 
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گفت: سهراب لوس شده است چون پرستش خیلی قربان صدقه اش می و رفت 

گفت: نخیر من و شد  از جایش بلند ،سهراب برای نشستن من روی مبل "رود. 

همیشه همینقدر لوس بودم نیما خان. تو که قبال مرا ندیده بودی و نمی دانی 

ودم. پرستش باعث شده که من خیلی با اخالق و مهربان چقدر آدم مزخرفی ب

مبل را سهراب  "شوم. تمام خوبی های اخالق من فقط به خاطر پرستش است. 

و دستم را گرفت تا بنشینم. بعد پشت سرهم می پرسید آب نمی  برایم مرتب کرد

ماهور با تنفر به سهراب نگاه می کرد و  واهم؟ گرسنه نیستم؟ خسته نیستم؟خ

ز چه وقت اینقدر زن ادقیقا د گفت: اَه اَه حالم به هم خورد. سهراب عابدی تو بع

خنده ام گرفت و یاد  "ی؟ نیما من هم از این ذاللت ها می خواهم. ه اذلیل شد

، چون سهراب چه عصبانیت عمو در مورد ناراحتی سهراب افتادم. عمو حق داشت

من جانب وفایی دیدن از دوست داشت و حق او بی مرا خیلی  شوخی و چه جدی

 ، تو و پرستشنیما با نفرت رو به سهراب گفت: خواهش می کنم بعد از ازدواجنبود. 

 " .عابدی . این ذاللت های تو خانمان بر انداز هستندبا ما رفت و آمد نکنید اصال

جانم؟ به این پسره نگاه نکن این بعد رو به ماهور گفت: برایت چه کار کنم عزیز
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سهراب با غرور سرش را باال گرفت و  "ها تا قبل از عقد هستند. خودشیرینی 

جانم را برای عشق و زندگی ام می دهم. تا به حال  ،گفت: نخیر من تا آخر عمرم

دوازده سال یک نفر را بدون خستگی دوست داشته ای نیما خان؟ من دوازده سال 

م و دم نزده ام. حاال نمی را بدون یک ثانیه تردید دوست داشته ا است که پرستش

 دانی که چقدر از بودن در کنار او شاد و خوشحال هستم. 

ماهور و شیرین هر دو به من چشم دوختند. هر دو عجیب نگاهم می کردند.  "

توی چشمانم یک دنیا اشک می چرخید. سهراب  نگاه مهربانش بین من و شیرین

می کنم سهراب جانم.  تو را درکم گفت: من خوب ارخیلی آو جمع شده بود 

ترام و عالقه با اح "کنار عشقت در سالمت کامل زندگی کنی.  همیشهامیدوارم 

کنار صندلیم روی زمین طوری نشست مثل اینکه می  به سهراب نگاه کردم که

شته باشد. دلم می خواست خواست نزدیک ترین نقطه به من را برای نشستن دا

از اینکه ابراز عالقه . عبادت کنمیم می ریخت تمام محبتی که به پااو را به خاطر 

یکی از بادکنک ها به من اینقدر برایش راحت بود قلبم را بیشتر می لرزاند. ماهور 

گفت: این زن ذلیلی های سهراب حالم را به سر سهراب زد و دست مرا گرفت و 
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 پرستش م.زودتر خودم را از این جو خالص کنرا بد کرده است. بهتر است هرچه 

آنها با به توجه بدون سهراب بدون  " بلند شو که با شیرین به آرایشگاه برویم. 

سته است و تازه از راه عالقه سرش را به زانویم تکیه داد و گفت: عزیز من خ

نیما ادای باال آوردن  "شما خودتان بروید. پرستش من باید استراحت کند.  رسیده،

ندید و ماهور هم با حرص دست مرا می در می آورد و شیرین با صدای بلند می خ

کشید تا از سهراب جدا کند. باالخره ماهور برنده شد و من در حالیکه نگاهم به 

سهراب دوخته شده بود از او جدا شدم. ماهور توی راه پله کنار گوشم گفت: من 

جرات نکردم به سهراب بگویم که فردا کیارش به عروسی می آید. پرستش من 

حال سهراب می سوزد. فردا به محض اینکه کیارش را ببیند نابود خیلی دلم به 

شیرین هم بین مان قرار گرفت و گفت: بچه ها سهراب از دست مان  "می شود. 

شود را نشکنید. اگر سهراب ناراحت  قلب اوفقط رفته است. هر کاری می کنید 

ا همگی توی به شانه ی شیرین زدم و گفتم: چرا شم "من او را با خودم می برم. 

باید چه کار کنم که همگی باهم، مرا دشمن من  تیم سهراب بازی می کنید؟

 " د و برای خوشبختی سهراب با من جنگ و دعوا به راه نیاندازند؟سهراب ندانی
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خیلی تغییر کرده بود و هر حرفی باعث می شد یک دنیا غم و اندوه به شیرین 

بود که او قوی ترین دختر اطراف ما مثل اینکه یادش رفته چشمانش نفوذ کند. 

دستی به چشمان  نطق تمام کارهایش را پیش می برد.بود که همیشه با آرامش و م

پرستش خواهش خیلی مظلوم است و گناه دارد.  و گفت: سهراب دیکشسرخش 

ه و اجازه نده که خیال کند احساساتش را نادیدراست باش می کنم با سهراب رو

خواهش می کنم درست  ،ب کنیرا انتخا می خواهی سهرابگرفته ای. حتی اگر ن

اینهمه طرفداری از سهراب باعث می شد که کم کم خیال  "برخورد کن.  با او

کنم اگر انتخابی به جز سهراب داشته باشم از طرف همه ی آشنایانم طرد می 

دستم را دور کمر شیرین انداختم و گفتم: من به جز سهراب هیچ مرد شوم. 

 را انتخاب نمی کنم. خیالتان راحت باشد.دیگری 

من دیگر طاقت شکستن  ،شیرین و عمو خبر نداشتند که بدون تاکید آنها هم " 

 قلب مهربان سهرابم را نداشتم. 

تمام امید و آرزوهای مرا برآورده می کرد. تمام عشق و احترامی  ،سهراب عزیز من

د هنوز کیارش را دوست داشتم حاال با سهراب داشتم. شای ،که همیشه رویایم بود
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 گذشته اما او فقط برایم یک خاطره شده بود که اغلب لحظاتم کنارش تلخ و بد

م به قدری خوب بود بود. هنوز ه نم جان او همیشهبودند. اما سهراب عزیز من... 

 او جانم را می دادم.  که برای یک لبخند

تی که قرار بود فردا اتفاقا باران از قیل و قال دنیا وسعی کردم برای چند ساعت 

 و ن چند ساعتی به آرایشگاه رفتمدور باشم. همراه ماهور و شیری بر سرم ببارد،

به احساس  می خواستم بازهماز تمام ترس های دنیا فرار کنم.  تالش کردم که

خوب و پر از شادی صبح برگردم و فراموش کنم که توی مغزم چقدر خاطرات 

 انبار شده است.  ،تلخ

م صدای خنده ی دوستانم گوش ند ساعت فقط چشمانم را بستم و اجازه دادچ

 می توانستمو  را پر کند. در کنار دوستانم، من مست از خوشی ناب بودم هایم

چشمانم را روی همه چیز ببندم. حتی اگر از این رفاقت ها خیلی نتایج خوبی 

روز توی پیری، با داشتن  خره یکنصیبم نشده بود اما هنوز هم امیدوار بودم که باال

. من تمام تالشم برای امروز به سراغم بیآیددوستانم احساس خوبی به طراوت حال 

 ،دت سرنوشت تنهایی را برایم رقم زسالهای بعد بود و می خواستم حتی اگر دس
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باز کنار دوستانم بمانم و با آنها به خانه ی سالمندان بروم. می دانستم که این رویا 

چون مطمئنا ماهور بچه دار می شد و هرگز پایش به خانه ی  افتد،اتفاق نمی

با این مبارزه ی پیگیرانه اش با  به احتمال زیاد شیریناما سالمندان باز نمی شد. 

هم که اصال سهراب  شد. راهی خانه ی سالمندان می در آینده با من ،سرنوشت

 من و و با می گذاشتودشان را به حال خ یشئنا بچه هامو مط ی نبوداهل نارفیق

خوشم ینده نگری از این آمی ماند... ندان خر عمر توی خانه ی سالمشیرین تا آ

  نیآمد.

بازگشت تمام دوستانم که سهراب را داشتم می توانستم به  تا وقتیفقط من چون 

سهراب همانطور که برای من آدم جذابی بود، بقیه ی دوستان مان را  فکر کنم.

اگر سهراب را از دست می دادم باید به تنهایی راهی  کرد. جذب می به خودش هم

هم به  بهزاد خانه ی سالمندان می شدم. اما در کنار سهراب... حتی ممکن بود

می  به ما دست از سر من بر می داشت و هم فربد د.وشخاطر سهراب با ما همراه 

نده از همان دانشجویان خوشحال دانشکده هنر که خمی شدیم  دوبارهپیوست و 

لبهای مان جدا نمی شد. بعد ماهور هم حسودی اش می شد و به ما سر می زد و 
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شاید هم کنارمان می ماند. حتی فکر کردن به این رویا حالم را بهتر می کرد و 

کهن  داشتن م برایسهراب تنها امیدرا از تاریکی مطلق بیرون می کشید.  یمدنیا

باید تمام حواسم را معطوف سهراب کنم. من با سهراب به تمام . سالی شاد بود

 رویاهایم می رسیدم و نباید او را از دست می دادم. 
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 فصل بیست و سوم

نمی برد. خسته و کالفه بودم اما غلتیدن توی تخت هم هرکاری کردم خوابم 

بلند شدم. دورتا دور  نکه شیرین را بیدار کنم،قبل از آ و حوصله ام را سر برده بود

بخوانم و خوابم ببرد. اما با تشکر از  گاه کردم شاید یک کتاب پیدا کنم،اتاق را ن

کتاب نمی خواند و  ،هیچکس توی ویالی لب ساحل ،فرهنگ باالی کتاب خوانی

تختی دو  شده بود،اتاقی که به من و شیرین داده  کتاب به جا نمی گذاشت.یا 

کنار پنجره ایستادم و به نفره و یک پنجره با تراسی کوچک رو به دریا داشت. 

کل  یشب را مشغول چیدمان حیاط بودند،کارگرها تمام داه کردم. حیاط ویال نگ

با میز و صندلی های سفید و چراغ های  ه ی جلوی ویال تا کنار ساحل رامحوط

برای امروز کار زیادی به جز گل آرایی حیاط و گازی و گرمایشی پر کرده بودند. 

 میزها باقی نمانده بود.

چون جمعیت بودند. پدر و مادر نیما اهور پر خانواده ی نیما برعکس خانواده ی م 

تمام دوستان و همکارانشان را به عروسی  ،عالوه بر اقوام ،همین یک بچه را داشتند

حتی ی برای عروسی داشتند، و دقیق برنامه ریزی کاملآنها دعوت کرده بودند. 
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باران برای بارش باران هم برنامه ریزی کرده بودند و قرار بود به محض اینکه نم 

به قدری بزرگ ویال هم فضای داخلی  ، مهمانان را به داخل دعوت کنند.دشروع ش

. قرار بود عروسی از بعد از ظهر تا صبح را در خود جا می دادتمام مهمانان بود که 

فردا ادامه داشته باشد و در این میان میزهای پذیرایی و اجاق های کباب پزی 

 اصال نباید خالی می ماندند. 

اد را د که ماهور با این جدیت مرد دیگری به غیر از بهزباورم نمی شوز هم هن 

انتخاب کرده باشد. ماهور و بهزاد خیلی با هم خوب بودند، باور جدایی آنها برایم 

محال بود. ماهور برای اینکه تمام راه های بازگشت بهزاد را ببندد، چند ماه قبل، 

گمان نکنم تا آخر عمرم بازهم بتوانم بهزاد را در  .ی گرفته بودمفصل مراسم عقد

میان دوستانم ببینم. حتی با تمام نامردی هایی که در حقم کرده بود، هنوز هم 

وقتی به یاد خوبی های اندک و انگشت شمار او می افتادم و دلم برایش تنگ می 

 نخواهم شد.او شد. اما برای فربد... هیچ وقت دلتنگ 

که نگاهم به  همیندریا را روشن کرده بودند. ساحل ا نیمی از چراغ های ویال ت 

وس کردم به ساحل بروم و چند ساعت باقی مانده تا صبح هموج های دریا افتاد، 



فالوده زغال اخته                                                                       فصل بیست و سوم                                           

2037 
 
   

را کمی با خودم خلوت کنم. توی چمدانم را نگاه کردم با خودم لباس گرم آورده 

ب را بپوشم. به راه بودم اما نمی دانم چرا فقط دلم می خواست پلیور بافتنی سهرا

 .زدمافتادم و بی صدا از اتاق بیرون 

د. به بوی در اتاق من و شیرین خوابیده سهراب دیوانه ی من، روی کاناپه ی جلو 

تعلق گرفته به دو یا چند نفر  ،اتاقهر خاطر زیاد بودن تعداد مهمان ها، به اجبار 

از اینکه در د. اما سهراب و عمو هم قرار بود با هم توی یک اتاق بماننسهراب  بود.

از کنار او هم به این کاناپه پناه آورده بود.  و کنار عمو بخوابد خجالت می کشید

 به آرامی عبور کردم و به طبقه ی پایین رفتم. 

. میز و ماده شده بودکامال آ ،پذیرایی از مهمانان فردا طبقه ی پایین هم برای

به چشم می خوردند. از بین  ای صندلی های سرو غذا و نوشیدنی در هر گوشه

متوجه ی دو نگهبان ویال شدم،  تازه .دمنها عبور کردم وخودم را به حیاط که رسانآ

آن زندگی که نمی توانستند بدون نگهبان، در فضای ویال بزرگ بود  یقدربه 

کنند. در ورودی قفل بود و از نگهبان ها خواستم که در را برایم باز کنند. قدم 

د. پلیور ، اما سرمای هوا اذیتم نمی کرهوا سرد بودرف ساحل رفتم. به طزنان 
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 ، نزدیک موج هاروی شن های ساحل ا بیشتر به دور خودم پیچیدم وسهراب ر

نشستم. ساحل این اطراف به نسبت سواحل دیگر شمال، بی نهایت تمیز بود و 

 انداختمتقریبا برایم عکس سواحل خارجی را تداعی می کرد. نگاهی به ساعتم 

 وقت داشتم.  سپیده ی صبحبرای دیدن  یساعتتازه ساعت پنج صبح بود و یک 

دلم می خواست بیشتر بیدار بمانم و از تک تک لحظات شبانه روزم لذت تازگی ها 

دمی برای دیدن که زندگی به قدری زیباست که عمر آببرم. به مرور فهمیده بودم 

 زیبایی های آن محدود و اندک است. 

باقی عمرش را با عشق و عالقه  قتی کیارش می گفت که دلش می خواهدو قبال

متوجه ی منظورش نمی شدم.  ،بگذراند و از روزهای عمرش نهایت استفاده را ببرد

می فهمیدم تا عشق نباشد ت می بردم که اما حاال به قدری از لحظات عمرم لذ

 ن ندارد. ندگی زیبا نمی گذرد و ارزش گذراز

دستم بود. روی حلقه اش را بوسیدم.  انداختم. حلقه ی کیارش گشتانمبه ان نگاهی

عمو درست  .توی انگشتان او زندگی کرده بود خوش به حال این حلقه که چند ماه

 !دریا مرا به یاد کیارش می اندازدمی گفت، نگاه کردن به 
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ن امروز دلیلی برای دیدزودتر از  ... ای کاش کمیکیارش سرمد بی قلب و لجباز

 ک به شیرین و سیاوش تا آلمان برودحتما الزم بود که برای کم او پیدا می کردم.

در تاریکی به طرف  ؟ باز نگاهم به موج هایی کهمیان دوستانم تنها بگذاردو مرا در 

وردند افتاد. می خواستم تا سپیده ی صبح به کیارش و گذشته ساحل هجوم می آ

می کردم.  د او را کامال از حافظه ام پاکفکر کنم اما بعد از سپیده ی صبح بای

را در بغل گرفتم و چانه ام را روی آنها گذاشتم. از روزی که کیارش توی زانوهایم 

رستوران پدرش مرا به جرم هایی که هیچ کدام واقعیت نداشتند از خودش رانده 

 . او هم به سراغم نیآمداو را ندیدم و  ،بود

نمی که انگیزه ای برای خبر گرفتن از او نداشتم.  مده بودبه قدری ناامیدم ش

مواجه شوم. تالشی هم برای بر طرف  بی رحمانه ییخواستم بازهم با تهمت ها

به هیچ عنوان  بی نهایت غمگین و افسرده بودم وکردن تهمت ها انجام ندادم. 

ی رمقی برای تبرئه ی خودم نداشتم. به نظرم کار مزخرفی بود که بخواهم رای قطع

کیارش را نسبت به خودم عوض کنم. آن روزها فربد همچنان اطرافم پرسه می 

مثل گذشته با هم دوست و رفیق صمیمی نبودیم. حس می کردم او هم از زد. 
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به آزار و اذیت های بهزاد   . من دلسرد شده اما هنوز دست از سرم برنداشته بود

 .عوض می کرد فربد هم ا نسبت بهرنظرم بود و حال خراب ماهور، اوج رسیده 

فربد هیچوقت طرف ماهور را نمی گرفت و مثل اینکه با هر آزار و اذیت بهزاد، 

هم زدن آرامش من پیدا می کرد. هرچند که رفتارش  بر برایای فربد جان دوباره 

نسبت به من سرد شده بود ولی همچنان از روی اجباری که من متوجه ی دلیل 

حس می کردم فربد می خواهد با زبان بی زبانی  بود.نده م ماکنار ،آن نمی شدم

ت بدی در عاقب را پاک کنم، مثل ماهور گذشتهبخواهم به من هم بفهماند که اگر 

و دلیلی برای اینهمه  نبودیم هیچ وقت نامزد که من و فربد انتظارم خواهد بود. اما

حمله ی احمقانه جریان فرار نیما و  تا اینکه بعد ازاحساس نمی کردم.  ترس از او

با چاقوی آشپزخانه، صبر من هم تمام شد. از دیدار وقت و بی وقت فربد ماهور  ی

 م. کالفه و دلزده شد

از عالقه ام به  ز اینکه می خواست مرا با حرف های تکراریاباالخره یک روز 

ساله مان  دوستی چندیندور کند خونم به جوش آمد و احترام و حرمت کیارش 

تمام کینه ای که از را فراموش کردم و همه چیز را بین خودم و فربد به هم زدم. 
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خواستگاری کیارش به دل گرفته بودم را بیرون ریختم و خراب شدن او به خاطر 

خونسرد و بی ش ببخشم. اما فربد نمی توانم او را بابت این رفتارهای به او گفتم که

 کیارش را از زندگیم کم کرده است، شر صالح من گفت که به خاطر خیر و خیال

 از زندگیم می رود. من به کیارش فکر نمی کنم، و به محض اینکه بفهمد 

فربد هر وقت که به دیدارم می آمد، مثل یک صدای ضبط شده ی تکراری از غیر 

من از آنها می گفت و اینکه او چیزهایی می دانست که کیارش  بودنقابل اعتماد 

به ژاسمین قول ازدواج از مدتها قبل  کیارشفربد معتقد بود که . بودم عاطالبی 

است. بین تهمت های کیارش که خیال  و سرکار گذاشته هبه بازی گرفتداده و مرا 

می کرد من و فربد با هم توطئه کرده ایم تا اموال او را بدست بیآوریم و حرفهایی 

ر افتاده بودم. نمی دانستم باید که فربد در مورد بازی های کیارش می گفت، گی

دست از سرم بردارد. شخصیت فربد خیلی  بایدبه چه زبانی به فربد بفهمانم که 

، آن شخصیت حمایتگر فربد که چندین سال همه ی ما را زیر بال تغییر کرده بود

و پر خودش گرفته بود و سعی می کرد با محبت هایش دوستی مان را حفظ کند، 

باعث  ،التی بیمارگونه شده بود که با چنگ انداختن به زندگی منحاال تبدیل به ح
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به هیچ روزهای بدی بود و او می شد دلم بخواهد از او نهایت فاصله را بگیرم. 

 نبود. من عنوان شبیه مسافر کوچلوی مهربان

از حرکات و حرف هایش خوشم نمی آمد. وقتی تماس می گرفت دلم می خواست 

توی چاه دستشویی بیاندازم. وقتی به دیدارم می آمد خودم را زار بزنم و تلفنم را 

 توی کمد اتاق پنهان می کردم و به عمو می سپردم که بگوید من خوابیده ام. 

پاک  فربدی تنفر نبودم. تمام جذابیت معصومانه تا به حال از هیچکس اینقدر م

 بی خیال. اما بدبختانه هرقدر من از او دورتر می شدم، او شده و از بین رفته بود

با حرف های تکراری به سراغم می آمد. جالب آنجا بود که تر می شد و بیشتر 

، نمی زند و اتفاقا برعکسو دوستی حس می کردم این حرف ها را از سر عالقه 

 عالقه ای به من ندارد.  مدت هاست اوحسم می گفت که 

 ، از دیداراز هر چندباری که خودم را به بهانه ی خواب و بیماری دم بعدمجبور بو

قسمت ماجرا  بدتریناو نجات می دادم باالخره یکبار او را بپذیرم و تحملش کنم. 

فقط به دیدارم می آمد تا از بدی های کیارش صحبت کند، از او آنجا بود که 

به غیر کیارش هیچ من و فربد خودش و برنامه هایش هیچ حرف تازه ای نداشت. 
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حرف مشترکی برای گفتن نداشتیم. برای من که دائم در حال تالش برای 

از او، اعصابم را به هم می ریخت و باعث  اینهمه صحبت ،فراموشی کیارش بودم

توضیح  می شد که صبرم تمام شود و بیشتر از فربد متنفر بشوم. هر قدر برای فربد

باز  ،کیارش هرگز پیش هم برنمی گردیممی دادم که نگران نباشد چون من و 

 ،سر راهم قرار می گرفتدست از سرم بر نمی داشت. مجبور بودم بعد از هربار که 

این جمله که رفاقتی بین من و تو و کیارش باقی نمانده، را تکرار کنم. اما او 

 .ادامه می داد شنیدن می زد و همچنان به رفتارهای بیمارگونه اشخودش را به ن

از جلوی تا را می دیدم تا وقتی که به زور از او می خواستم  لحظه ای که اواز 

از اینکه ژاسمین را قبل  ، فقط از خیانت های کیارش می گفت.چشمانم دور شود

عقد وقت کیارش و ژاسمین قسم می خورد که صیغه کرده بود و  ،خواستگاری من

 هم گرفته اند. را  محضری

باالخره یک جمله توی  ،را نشنومها ی می کردم آناز هر هزار جمله ای که سع

برای  جدیت فربد در مورد اینکهمغزم نفوذ می کرد و مرا به جنون می رساند. 

و می تواند آنها را هر وقت که بخواهم  تمام حرف هایش دلیل و مدرکی معتبر دارد
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ه کرد و باعث شد ک ی خیالی و غم عشق را از وجودم پاکبنشانم بدهد، کم کم 

 ،دلم بخواهد بفهمم کیارشی که آنهمه تهمت های بی پایه و اساس به من زده بود

 خودش تا چه حد گناهکار و خیانتکار است.

بی تفاوتی و افسردگی  از پوسته ی باالخره وز وزهای فربد توی مغزم نفوذ کرد و مرا

 ،کنم. هرنوع کدورت و ناراحتی از جانب کیارش را می توانستم تحمل بیرون کشید

تا به بود  از سر خودش باز کرده مرا با بهانه های الکیاینکه تمام این مدت  به جز

خودش با فربد دست به یکی خیال می کردم که کیارش  حتی. سادگیم بخندد

به  عزیزش را بدست بیاورد. در آخر تا مرا از میدان به در کند و دل ژاسمین کرده

 .کارم به جنون رسیدم که قدری به خیانت کیارش فکر کرد

مثل اینکه هر  .کند ثابتحرف هایش را با سند و مدرک با فربد قرار گذاشتم تا  

خیانتکار کیارش رو کردن دست  به جزدو نفرمان به قدری بیکار بودیم که کاری 

نداشتیم. حاال می بینم آنروزها که من هرلحظه از کیارش خشمگین تر می شدم 

گیش را تعطیل کرده بود تا کیارش را شیطان رجیم و فربد هم تمام کار و زند

نمی کرد و خودش را در میان روزمرگی های  ان بدهد، کیارش اصال به ما فکرنش
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که برای آمدن فربد و  ه بودزندگی زیبایش غرق کرده بود. کارم به جایی رسید

با هیچکس جز فربد صحبت شنیدن خبرهای جدید او لحظه شماری می کردم. 

کردم، حتی با عمو هم دردل نمی کردم. پرده ای از خشم و کینه نسبت به نمی 

 جلوی چشمانم را گرفته بود.  ،کیارش

وقت دیدن سند و مدرک خیانت های کیارش فرارسیده تا اینکه یک روز فربد گفت 

ی چه بال ،عالوه بر خیانت باید حتما ژاسمین را ببینم و بفهمم که کیارشاست و 

آدم های بد اطرافم یک جایی متوقف  تمامتماد من آورده است. سر اع یعظیم تر

حتی بهزاد هم با دیدن ناراحتی  و دست از آسیب رساندن بر می داشتند، ندمی شد

 دست از تالش کشیده بود. ،بیش از حد ماهور

خیلی برایم عجیب  ،کیارش و فربد دست از سر من بر نمی داشتندچرا اما اینکه  

فهمم چه بالیی عظیم تر از خیانت وجود دارد که کیارش در بود. می خواستم ب

چشم و  د. در نتیجهز آن صحبت می کنو فربد هم با آب و تاب ا روا داشتهحقم 

نگفتم که بگذار کیارش  هم یکبارحتی را پذیرفتم و  گوش بسته حرف های فربد

 برایم اهمیتی ندارد... اصال با زندگیم بکند،هرکاری دلش می خواهد 
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قرار گذاشت و گفت با ژاسمین برای فردای همان روز  فربد خوشحال و خندان 

که بعد از ظهر به دنبالم می آید. آنروز و فردایش تا وقتی که فربد از راه برسد 

هرقدر فکر می کردم نمی فهمیدم که برای چه باید به  برایم مثل کابوس گذشت.

هزار بار حس . ندفربد شده بوددیدار ژاسمین بروم، فقط گوش هایم پر از صدای 

می زنده ماندم.  د لحظه ی دیگر فرا برسد... اماکردم ممکن است مرگم تا چن

ارش از اول هم مرا نمی خواستم با فربد بروم و بفهمم که من بی گناه بوده ام و کی

باید به خودم ثابت می کردم که نقشی در خراب شدن زندگیم نداشته . خواست

 ام.

م می گفتم من که می دانستم عاقبت دل بستن به کیارش قلب دائم به خود 

پس  ،همین خواهد بود. من که می دانستم خیلی بی تفاوت از من می گذرد ،یخی

مردن  دانسته کنم؟شلیک مغز خودم سمت چرا باید با دیدن ژاسمین به  حاال

بود. به خودم قول دادم که در کمال آرامش دالیل فربد را بیهوده ترین نوع مرگ 

نمی دانستم ببینم و بشنوم و بعد... برای بعد نمی توانستم نقشه ی درستی بکشم. 

خوشحال می شوم یا  ،راب نکرده امکه اگر مطمئن شوم من زندگی مان را خ
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 کهمسخره، های  نگرانی پوچ و پر ازهای  هنوز هم با به یادآوری آن روز. ناراحت

 دنیا به کامم تلخ می شد.بودم، مدرکی از خیانت های کیارش  به دنبال

برداشتم و روی شنهای خیس و را تکه چوبی که کنار پایم روی شنها افتاده بود  

 نرم نوشتم: 

 گفتی از تو بگسلم...دریغ و درد   رشته وفا مگر گسستنی است؟

 مگر شکستنی است؟بگسلم ز خویش و از تو نگسلم   عهد عاشقان 

دم ضعیفی بودم و کیارش هم با بی . من آشکستاما عهد من و کیارش به راحتی 

 اعتنایی کامل از من گذشته بود. 

. ندارممطمئن بودم که توانی برای تحمل او  نروز به دنبالم آمد،همافردای  فربد

برداشتم. می خواستم آنرا  عاشقش بودم راآرشه ی فرهاد کوه کن را که بی نهایت 

بعد از اینکه دست کیارش را برایم رو کرد، پس بدهم و برای همیشه شر فربد را 

 در هر حال که من دستی برای نواختن ویولن نداشتم. کم کنم. ،از زندگی ویرانم

محال بود.  مقبال باور اینکه یک روز به این حد از نفرت نسبت به فربد برسم برای
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میم گرفتم که به هر جان کندنی این دوستی پر از مصیبت و اجبار را اما آنروز تص

 تمام کنم.

فربد اجازه نمی داد متاسفانه  هیچکدام جز سالمی کوتاه حرف دیگری نداشتیم. 

لعنت به این زندگی که نرا نخوانم. آزندگیم را ببندم و ادامه دردناک کتاب  تا من

این گنگی و بهت . به سمی مهلک داشتمبرای باور کابوس هایش نیز احتیاج حتی 

بیشتر شکنجه ام  ،زدگی که نمی دانستم برای فهمیدن چه با فربد راهی شده ام

. فربد ستپرسیدم که مقصدمان کجا تمام جراتم را جمع کردم و از فربدمی کرد. 

ئن به من چشم دوخت و گفت: به دیدار هوویت می روی عزیزم. برگه مخیلی مط

در دست ژاسمین است و او حاضر نشد که آنها را به من قرض های قرار محضر 

بدهد. در ضمن چیز دیگری هم نزد ژاسمین است که به گمانم برای تو است و 

پیروزی  فقط می خواستم به خودم فرصتی برای " خودت باید آنرا پس بگیری.

 !دشاید همه چیز دروغ باش ،بدهم ای که خیلی وقت قبل تمام شده بود مبارزه در

احساس می کردم کودن شده ام و خیلی بی نباید بگذارم فرصتها نابود شوند. 

این خیلی  به نظر تو هم ژاسمین بیش از حد زیبا نیست؟ پرسیدم: مقدمه از فربد
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 " ناجوانمردانه است که من با چنین رقیب زیبایی مبارزه کنم و شکست بخورم.

تعریف  فربد نفس عمیقی کشید و گفت: تو تنها رقیبی هستی که از زیبایی هوویت

بیش از حد ده ای. برادر ناتنی من . البته فکر کنم تو هووی ژاسمین شمی کنی

 ..زیبایی را دوست دارد.

. فربد که کریه بودندگوش هایم لحظات حتی تعریف های فربد هم در آن در  " 

شق دلخسته ادامه داد و گفت: به ژاسمین فقط به چشم یک عاسکوتم را دید دوباره 

 انو به او هزار دهبه دنبال خودش کشان دنیا ن سرآاز را من او  نگاه کن که برادر

درست وقتی که به اینجا  ره برای خوشبختی داده است. اما ژاسمینوعده ی مسخ

بلکه یک دختر دیگر هم توی رابطه  فهمید که نه تنها خوشبخت نشدهتازه  ،رسید

بیشتر از تو برای ژاسمین  توی این ماجرا دلم سرک کشیده است. من کیارشش با ا

می دانستم که ژاسمین  " .می سوزد. حق او این همه خاری و ذلت نبود پرستش

اینقدرها هم که فربد می گفت فریب خورده نیست، او می دانست که من و کیارش 

برای نابود کردن زندگی من آمده بود. خودش می گفت  همباز باهم هستیم ولی

پس دلیلی نمی دیدم که کسی برای کیارش از من برای او تعریف کرده،  که
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از الک بهت زدگی و خواب آلودگی  یک لحظهژاسمین بیشتر از من دل بسوزاند. 

تنی نا تمام انتخاب های برادر ازمطمئن باشم که تو و با نفرت گفتم:  بیرون آمدم

حسادت و بد خواهی اندازه ای دارد فربد. تو هر قدر هم که  ؟خوشت نمی آیدات 

چون اصال برایش  ، او همچنان جوابت را نمی دهد،برای نابودی کیارش تالش کنی

  مهم نیستی. پس خواهش می کنم مرا بیشتر از این آزار نده.

دلم می خواست خودم را از ماشین فربد بیرون بیاندازم تا شاید بتوانم از این  "

من که نمی  گوشهایم نشست و گفت: صدای آرام فربد تویحال و هوا فرار کنم. 

 تو چرا همیشه با من دعوا داری؟ . پرستش خواهم تو را اذیت کنم

کابوس من شده ای.  و بزرگ ترینگفتم: چون تدار باشم و وداینبار نتوانستم خ "

نمی خواهم تو  به چه زبانی بگویم که را دست از سر زندگی من بر نمی داری؟چ

، ریخ انقضایت برای من تمام شدهتا به این جمله کهیک کنتور اگر دوستم باشی؟ 

 .بار آنرا به تو گفته امها بیشتر از تیلیون  ل می کردم به خوبی نشان می دادوص

تو  زخانه تو را تهدید کنم تاال آشپماهور با کارد و چنگ به شیوه یمن هم باید 

نمی خواهم  بفهم... من کم کنی؟ فربد شکیبا مثل بهزاد سایه ات را از زندگیمهم 
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 همبیا مثل دو انسان بالغ حرف های دوستانم ببینم.  در میانتو را تا آخر عمرم 

مثل خاله خان باجی های  !دست از سر من بردار لطفا عزیزم . دوسترا بشنویم

تو مردی و باید حرمسراهای قدیم به دنبال جنگ و دعوا بین دو هوو نباش، چون 

. کیارش خیلی شیک و با شخصیت از من جدا شد. تو هم مثل مردها رفتار کنی

، به فکر کار و به جای اینکه هر روز وقتت را با غیبت پشت سر کیارش بگذرانی

ندارد تا برای تو سرمایه گذاری کند. رمایه ی دیگری و سخانه  زندگی باش. پدرت

شاید سر کار  رد و از این حال و هوا بیرون بیا!برو دنبال کار تمام وقت بگپس 

 هر دو باهم بیا .فراموش کردی دوستی مان راجدید با دخترهای تازه آشنا شدی و 

و بخواهی می م. من به هر زبانی که تگذریاین دوستی لعنتی و عذاب آور ب از خیر

 با تو ادامه بدهم. ه دلم نمی خواهد به دوستیگویم ک

بیش از حد ناراحت برای اولین توی مدت دوستی ام با فربد حس کردم که  " 

 ...پوزخندی زد و گفت: بسیار خُب ،با نگاهی که از هر محبتی خالی شده بود. شد

من کاری به کارت نداشته باشم.  لز امروز به بعدبه جان مادرم قسم می خورم که 

فکر کنم دوستی ما از خسته شده ام.  ،هم از اینهمه التماس و گدایی عشق از تو
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همان اول هم کار اشتباهی بود. تو خیال کرده ای چون دوستت دارم می توانی 

اشتباه گرفته  ،دلت می خواهد به من بی احترامی کنی؟ نه پرستشکه هر طور 

 کنی عاشقت نیستم.  که تو فکر میم ه هاای. من اینقدر

خیلی ممنونم که باالخره راضی شدی  برایش دست زدم و گفت: عالی است. "

و  کشیده ای من زندگی نقشه های شومی برایبروی. هرچند که مطمئنم امروز 

اما ایرادی به همین خاطر می خواهی دست از سرم برداری و راحتم بگذاری، 

 آن، فربد دوستی ما از اول اشتباه نبود، تو با ادامه ی اجباری .ندارد. تو فقط برو..

باعث شدی رفاقت مان تا این حد لجن مال شود. خواهش می کنم، برای همیشه 

 مرا فراموش کن و برو... 

دلم می خواست از  "فقط زمزمه کرد و گفت: قبول... همین امروز می روم.  "

مثل روز برایم روشن بود که آخرین . هفت شبانه روز جشن بگیرمخوشی رفتن او 

تیر فربد امروز شلیک خواهد شد و به همین خاطر پذیرفته که دست از سر من 

دوستی زوری جای شکرش باقی بود.  ،همین که او از زندگیم می رفت اما .بردارد

 و اجباری به درد هیچ کدام از ما نمی خورد.
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تهران بود. به قدری از رفتن فربد محل دیدارمان با ژاسمین توی یکی از هتل های 

 ی بزرگ و معروفخوشحال بودم که نخواستم از او بپرسم که چرا ژاسمین توی هتل

چون نمی خواستم دوباره سر  را ترک کرده است، خانه ی کیارش ومی ماند 

 صحبت را با فربد باز کنم. تازه وقتی به هتل رسیدیم حس کردم ابرها و مه غلیظ

لوی چشم هایم را گرفته بود و مرا به دنبال فربد راه انداخته ی که جافکار منف

بودند، کنار رفتند. چرا به اینجا آمده بودم؟ چرا باید چنین کار مزخرفی را انجام 

این دو نمی دانستم که اما دیر شده بود.  ،می دادم؟ خواستم برگردم و فرار کنم

جلو رفتن به سمت عقب می گام هایم به جای  .نداکشیده چه نقشه ای برایم نفر 

دلم می فقط  ..داشته باشم. کسی را دوست تا آخر عمرم منمیخواست اصال رفتند.

 راحت شوم. خواست بمیرم و

به من انداخت و گفت: راه بیا پرستش. من تا فردا برای با حرص فربد نیم نگاهی  

 وقت ندارم. وت نشان دادن حماقت های

فقط زیر لب حتی توانی برای لج بازی و جواب دادن به فربد را هم نداشتم.  "

بودم.  وتیبان من که در حق تو بدی نکرده بودم. من که همیشه پشت فربدگفتم: 
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 ،یاتفاقا چون در حق من بدی نکرده فربد با نفرت بیشتری نگاهم کرد و گفت: ا "

. اما تو لیاقت نداشتی جنگیدم نیابا تمام د و به خاطر تو دوستت داشتمتا این حد 

 خالصنگرانی برای زندگی تو می خواهم زودتر از شر  ..عزیزم. راه بیا پرستش.

می خواهم رفاقت را در حقت تمام کنم. من برای تو رفیق بدی نبودم اما  شوم.

 تو... فقط ادعای رفاقت داشتی. 

، این مجهولی اوضاع روحی ام بدتر می شد ،می کردمتلف  بیشتری هرچه وقت "

که فربد برایم ساخته بود از من همان دختر بی شخصیتی را ساخته بود که همیشه 

د تا زندگی از دست رفته دختری که به هر دری می زمسخره می کردم. همان 

درست شبیه ژاسمین شده بودم که برای دیدن  اش را از دیگران گدایی کند.

خیلی وقت قبل از این بازی کنار می کشیدم. باید ی ما آمده بود. کیارش به خانه 

می  کیارش باید از زندگیهمان روزی که ژاسمین را توی فرودگاه دیده بودم 

 . کنمو کیارش را فراموش  گردمخانه بر رفتم. حاال هم دیر نشده و باید زودتر به 

یکی . جلوی مبلهایی که رو به شکوه و نیمه خالی هتل پیش رفتیم سالن با میان

هم تزیینات قشنگ هتل متوقف شدیم.  بودند، از پنجره های بزرگ سالن هتل
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طالیی رنگ لوستر های نور .ندمن خودنمایی مغرورانه ای داشت برای نابود کردن

قامت  جزبه . ولی نگاهم م تزریق می کردندانگونه ای را به چشم زیبایی رویا ،ها

 . نمی دید  بیشتری چیز، بود مین که پشت به ما نشستهزیبا و متناسب ژاس

  کشنده ای می کردم. من احساس سرمای ،هتل سالندر میان گرمای مطبوع 

چه  که آنروز برای من هتل می دانستاحب اگر ص چرا تا اینجا آمدم؟ چرا؟ چرا؟

مهمان پذیر  نشان دادنهرگز آنقدر در روشن  است،روز دردناک و آزاردهنده ای 

اریکی ت تویی خواست مثل بوف کور دلم م هتل با شکوهش ولخرجی نمی کرد.

 ببینم.ژاسمین را  کمتر زیبایی های و کنمپرواز 

کنار  ، با او دست داد وکرد احوالپرسی گرمیجلو رفت و با ژاسمین سالم و  فربد 

من همیشه زیبایی های ژاسمین را می  !را رها نکردند دست هم .اما.. هم ایستادند

روی  د ترین لبخند دنیالوندیدم اما آنروز همه چیز صد برابر زیباتر دیده می شد. 

بود و کنار گرم و دوستانه نگاهش به فربد خیلی  لب های ژاسمین بازی می کرد.

ی کنار ژاسمین مثل روزها فربد گوش هم پچ پچ می کردند و می خندیدند.

طوری لبخند می زد که چشمانش شبیه به یک منحنی مهربان می  ،خیلیدور
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درست مثل تمام سالهای دوستی مان که مرا با لبخند مهربانش فریب می  شدند.

 داد...

. در یک لحظه محو شدند، زیبایی های اطرافم صدا خورد مغزمزنگی توی  ناگهان 

 ن...وچ در نظرم کشنده و غیر قابل مبارزه نمی آمد جذابیت و لوندی ژاسمین، اصال

فربد و ژاسمین ناخودآگاه این حس را در من القا می کردند که بیش از اندازه با 

من تمام غصه هایم پر کشید. نمی دان چرا هم گرم و مهربان برخورد می کنند. 

که  بودمشده دچار این توهم  بودم که خیانت کیارش را ببینم، اما در عوض مدهآ

فربد با ژاسمین... پس درست حدس زده بودم، فربد از تمام انتخاب های برادر 

  ناتنی اش خوشش می آمد.

... او خیال می کرد من با فربد برای زندگی و اموالش توطئه چیده !بیچاره کیارش

 ... ام. اما خبر نداشت که

ه به نگاه های دست در میان موهای فربد انداخت و بی توجش کیار ژاسمین عزیز

موهای فربد را به هم ریخت و خیلی آهسته لب زد و گفت: شانه نکن این ها  ،من

  !لب خوانی را خوب بلد بودممن  " دلتنگ می شوم برای آن ها. را هرگز...
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چون حاال من  از آمدن پشیمان نبودم. اصالصدا خورد.  مغزمزنگ دوم هم توی 

حاال باید خیانت  ،شکست نخورده بودم، کیارش بیچاره عالوه بر تمام تنهایی هایش

اینطوری  قدیمی اش می دید و نابود می شد. نعشق واقعی اش را در کنار دشم

رفتم و روی یکی  تقاص تمام ظلم هایی که در حق من کرده بود را پس می داد.

کنار ژاسمین همان شازده کوچلوی  فربدآنها نشستم.  نزدیک بهاز مبل های 

و نازنین گذشته شده بود. کیارش قرار بود با چه کسی ازدواج کند؟ با زنی  مهربان

 موهای ژولیده ی فربد خوشش می آمد؟ از که 

آمده بود که بی کیارش سر  بالیی .ای وای... در آن لحظه فقط خوشحال بودم

نهایت از آن وحشت داشت. حس می کردم تمام بغض هایم تمام شده اند. این 

ژاسمین خوشحالی تا همین دیروز هم با من بود. درست تا وقتی که نیما نگفته بود 

تا همین دیروز خیال می کردم تنها مظلوم ! اندنکرده و کیارش هرگز با هم ازدواج 

 را دیده ام...ظالم دم بدبختی کیارش دنیا هستم که با چشم های خو

فربد  "پرسیدم: شما دو نفر از چه وقت همدیگر را می شناسید؟ از فربد بی مقدمه 

 جا خورد و گفت: چرا می پرسی؟
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فربد جوابم  ".. شانه هایم را بی خیال باال انداختم و گفتم: علت خاصی ندارد. " 

 م نمی کرد.اذیت یچیز خوب بود وا کمی از ژاسمین فاصله گرفت. حالم ام را نداد

ی رمحض عقدآن تاریخ دقیق  دریک برگه مقابلم گذاشت که پیروزمندانه ژاسمین 

با هم ازدواج  دچند روز بعقرار بود قید شده بود.  در آنکیارش  خودش وبا عکس 

. صیغه بعد هم ژاسمین صیغه نامه ی موقتش با کیارش را روی میز گذاشتند. نک

آنها دقیقا از روزی که ژاسمین به ایران آمده بود با هم صیغه کرده  خواندم،نامه را 

بودند و به هم محرم بودند. پس چرا کیارش برای راحتی خیال من به خانه ی 

 عمو جاوید اسباب کشی کرده بود؟ 

برایم مهم به قدری از دیدن صمیمیت فربد و ژاسمین خوشحال بودم که اصال 

به قدری  ی که مرا عاشق خودش می کرد، متاهل بوده است.کیارش تمام مدت نبود

ی نمی توانست قلبم را به درد بیآورد. دیگر ده بود که هیچ موضوعم شاد شدل

بی خیال و سبک بال از  کیارش بابت تمام این کارهایش تقاص پس می داد.

پرسیدم: کیارش می داند که تو و فربد همدیگر را می بینید؟ او کجاست؟  ژاسمین

هم به اینجا  چرا تماس نمی گیری کیارش ندگی می کنی؟تو چرا توی هتل ز
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فربد برای اولین بار به من اخم کرد و  " بیاید و چهار نفری با هم صحبت کنیم؟

ع دستش را روی دست اما ژاسمین سری "ناراحت گفت: دیوانه شده ای پرستش؟... 

کیارش  گفت: ا لهجه ی فرانسوی خاص خودشبو او گذاشت با بی خیالی کامل 

فربد هم نفس عمیقی کشید و  "نیست... اگر بود تماس می گرفتم با او حتما. 

برای سر و  دستش را از دست ژاسمین بیرون نکشید و گفت: متاسفانه کیارش

است بعد از ازدواج با چون قرار  رفته، سهبه فران اشگی خانه و زندبه سامان دادن 

در ضمن ژاسمین طاقت تنها ماندن در خانه را ندارد،  .برگردند به فرانسهژاسمین 

به ژاسمین نگاه کردم و گفتم:  خنده ام گرفت، " برای همین به هتل آمده است.

 تو را با روباه مکار داستانچرا  این کیارش خان سرمد عجب آدم ساده لوحی است!

ژاسمین با تعجب به فربد نگاه کرد. فکر کنم  " !تنها گذاشته است خانم بزبزقندی

روباه مکار  هم دیگربعد رو به فربد گفتم: هرچند که تو متوجه ی حرفم نمی شد. 

مانده ی انتخاب و فقط به دنبال باقی  نیستی شکیبا جان، تبدیل به کفتار شده ای

 اسمین بپرسم کهخواست در ادامه از ژخیلی دلم می  " .می گردی های برادرت

؟ نمی شود ، دلتنگشو فربد موهایش را شانه کند داگر با کیارش به فرانسه برگرد
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ش را از زندگی من کم شرّ ،علت اینکه فربد قبول کردهحتی به این نتیجه رسیدم 

 ژاسمین بیشترکمک و با  شده اممن مهره ی سوخته  که کند، به این خاطر بوده

 به کیارش صدمه بزند...  می توانست

اسمین ازدواج نکرده باز گیج و مبهوت شده ام. اما حاال که فهمیده ام کیارش با ژ

 که فربد و ژاسمین...  این احتمال وجود داردپس 

آن لحظه فقط به این فکر می کردم که من چطور فربد را اینهمه سال اشتباه 

اما حاال می مخوف و بی وجدان بود.  ایت؟ او خیلی بد بود، بی نهمشناخته بود

شاید واقعا عاشق هم شده بودند یا از هم  ه فربد خیلی هم گناهکار نبود،فهمم ک

م بریزند و فکر می کردند که باید حتما زندگی کیارش را به ه بود خوششان آمده

 رامش کنار هم بمانند. تا بتوانند در آ

زنگ بزنم و بگویم هرچه زودتر قرار دلم می خواست به کیارش فقط  من آنروز

. اما بعد ن این خانم اصال قابل اعتماد نیستچو ،عقدش را با ژاسمین به هم بزند

ب بی رحمی های کیارش را به این نتیجه رسیدم که خدا جای حق نشسته و جوا

 دهد. امان از من که بدترین آدم دنیا بودم. اینطوری می 
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فت و آینده ی تباه شده ی کیارش هر لحظه همه چیز بر وفق مرادم پیش می ر

آخرین برگ برنده اش را هم رو کرد ژاسمین تا اینکه  ،بیشتر خوشحالم می کرد

ه ددستش را جلوی چشمانم تکان داد. برق حلقه ای که خودم روز تولدم خریو 

با دیدن حلقه ام بیشتر آرزو کردم که خدا  توی انگشت ژاسمین کورم کرد.بودم، 

ارش را خراب کند و ژاسمین به قدری به او خیانت کند که نتواند زیر زندگی کی

توی  ،چشمانم از نگاه کردن به حلقه ی عزیزمبار این خیانت کمر راست کند. 

دستم را برای گرفتن حلقه ام دراز انگشت یک نفر دیگر سوختند و نابود شدند. 

برنده شدم. من گفت:  کردم اما ژاسمین دستش را مشت کرد و با نهایت بی رحمی

از شانس بد حلقه ای که کیارش پس  " را... ی تو هم کیارش را دارم و هم حلقه

 .ها نیستداده بود را همراهم نبرده بودم تا به او ثابت کنم کیارش صاحب حلقه 

هرچه به او توضیح دادم که این حلقه را کیارش برایم نخریده باز غمگین شدم،  

و فقط  کر شده بودندگوش هایش  ،زهای تنهایی ام استو هدیه ی خودم برای رو

نور را به الماس کوه به گمانم او خیال می کرد  با دنیایی فخر به من نگاه می کرد.

و با . از او خواستم که حداقل بگوید حلقه ی مرا از کجا آورده است. اانگشت دارد
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ه ی نامزدی به او و گفت که کیارش آنرا به عنوان حلق سرش را باال گرفت افتخار

 . تا خودم سوختمی دلم برای او  داده است. بیشتر

با تعجب نگاهم می کردند و من در میان خنده هایم بریده  هر دو خنده ام گرفت،

 ،بریده گفتم: فربد تو که می گفتی کیارش سراپای ژاسمین را طال گرفته است

ژاسمین هول شد و گفت:  "دریغ کرده است؟  اورا هم از  حتی یک حلقهس چرا پ

که کیارش همین حلقه را بدهد به من. من با تو شرط بسته بودم.  مخودم خواست

می خواستم  نمی دانستم که چقدر باید به حال این دخترک احمق دل بسوزانم. "

به فربد پیشنهاد بدهم که حداقل او برای این بیچاره حلقه ای مناسب بخرد. اما 

را هم خوب می شناختم. ده سال طول می کشید تا فربد به فکر ازدواج و  فربد

باشد که  مین بدبخت باید از کیارش ممنونحلقه خریدن برای کسی بیافتد. ژاس

مده بود تا فقط با من اینهمه راه آ ژاسمین حلقه مرا به او داده است.همین حداقل 

  خت تر از من بود.مبارزه کند و حلقه ام را بدزدد. او بی نهایت بدب

ی نمانده بود که ببینم و خیالم از هر لحاظ راحت شده بود. بیشتر چیز بلند شدم،

فربد  قی هایش را می گرفت.، جواب بد خلکیارش که شکر خدا با خیانت ژاسمین
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چون  ،مئن بودم راه به جایی نداشتدوباره خودش را اسیر عشقی کرده بود که مط

کیارش است. ژاسمین هم که بین دو آدم به درد  می کردم ژاسمین همسر تصور

 نخور گیر افتاده بود. 

نتیجه گیری هایی دلشاد بودم. اما از دیروز تمام دیروز هم با چنین همین تا 

پس فربد به  ،دالتم به هم ریخته بود. چون اگر کیارش و ژاسمین با هم نبودندامع

رسیده بود، کیارش هم از خیانت های ژاسمین اذیت نشده بود  یی دیگرنتیجه 

 و ژاسمین... 

 حلقه ام را چه کار کرده بود؟ 

آن دو نفر را به حال  ،ی که می خواستم با کوله باری از شادیدر آخرین لحظات 

شده است و  باز از فربد پرسیدم که از چه وقت با ژاسمین آشنا ،خودشان بگذارم

ن بدهی کیارش به فره برود گفت از روزی که برای پس دادآنکه طاینبار او بدون 

آنها را بیچاره کیارش  ...من سرم را خیس کرده بودمشرکت آمده بود. همانروز که 

من از شرکت بیرون زده بود و آنها...  تنها گذاشته بود و سراسیمه برای پیدا کردن

بود که این دو و روشن اضح برایم ومثل روز . نداز همان روز با هم آشنا شده بود
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ت به یکی کرده اند و بعد هم نفر برای نابودی زندگی من و کیارش با هم دس

شده بود. هرچند تا وقتی که  ژاسمینمطمئنا فربد جذب زیبایی خیره کننده ی 

من کنار آنها بودم حرکات ژاسمین بیشتر گویای عشق و عالقه بود تا حرکات 

نمی فهمیدم که نگاه او نسبت به اصال شناختم شاید اگر فربد را خوب نمی  فربد.

می دیدم بیشتر به این را نها هر بار که حرکات آژاسمین چقدر مهربان است. 

نتیجه می رسیدم که فربد با ژاسمین همانقدر مهربان برخورد می کند که قبال با 

 م که تو ژاسمین را به خانه یپرسید من گرم و صمیمی بود. دوباره از فربد

از  گاه کردن توخجالتی گفت که قصدم آ آورده بودی؟ و او بدون هیچ عموجاوید

 احساسات ژاسمین بوده است.

نها با هم یک تیم شده بودند و از یک ای هیچ شکی برایم باقی نماند که آج " 

به هم احساس پیدا کرده بودند. حتی برای چند لحظه دلم نسبت جایی به بعد 

 ون این بازی جالبی نبود. برای کیارش هم سوخت. چ

ها را با هم آشنا شده بودند. خواستم آن ای کاش این دو نفر هم در شرایط دیگری

تنها بگذارم اما در آخرین لحظه به یاد امانتی که از فربد داشتم افتادم. برگشتم و 
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از توی کیفم آرشه ی فرهاد کوه کن عزیزم را بیرون آوردم. مقابل فربد روی میز 

و گفتم: فرهاد کوه کن نبودی فربد شکیبا. فرهاد کوه کن عشق کسی را گذاشتم 

نابود نکرد، بی صدا و بی ادعا تیشه به کوه می زد و اجازه داد که شیرین کسی را 

را به کسی  هدیه . اما تو... بهتر است اینکه واقعا دوستش داشت انتخاب کند

فربد بلند شد و گفت: اما من واقعا  "بدهی که در حقش ظلمی نکرده باشی. 

 در کنار کیارش هدر می شود.  داشتم. نمی توانستم ببینم که عمرت دوستت

سعی کردم لبخند بزنم و گفتم:  م این آخرین دیدارمان خواهد بود.حس می کرد "

البته  خانم را عاقبت بخیر کن!حداقل این دوست داشتن این شکلی نیست رفیق. 

اگر او را بیشتر از بقیه ی دوستانت دوست داری، نگذار که زندگی اش تباه شود. 

. نداشتم اصال حوصله ی شنیدن دهان باز کرد که چیزی بگوید اما منفربد  "

نها دور شدم درد ز آاز هتل بیرون آمدم. تازه وقتی ادیگری بشنوم  بدون آنکه چیز

  انم سرازیر شد.و ماتم به ج

، ته بودمتمام این مدت که من عاشقانه منتظر آمدن او به مالقاتم نشسکیارش 

 گیش با ژاسمین به فرانسه رفته وبرای سر و سامان دادن زند . حاال همزن داشت
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تاریخ عقد را هم مشخص کرده بود و حلقه ی مرا هم به دختر مورد عالقه اش 

مورد عالقه اش... دلش برای موهای همیشه در حالیکه دختر هدیه داده بود. 

 ژولیده ی فربد رفته بود.

به خودم قبوالندم که اگر بازهم برای  ی برای غصه خوردن باقی نمی ماند!دلیل پس

باید مغزم را سوراخ کنم تا دیوانگی ها از  ،مرد افتضاحی مثل کیارش غصه بخورم

حس و  بودم. گیر افتاده اوریابنک و حالتی مابین شوتوی آن خارج شوند. اما 

 . حالم وصف نشدنی بود

 ورانه به خودم می گفتم که پرستشهر چند ثانیه یکبار خنده ام می گرفت و نابا

بودی و به او اصرار می کردی  تو تمام این مدت عاشق یک مرد زن دار ،بیشعور

 حاال دلیل دوری کیارش را می فهمیدم... او زن داشت! دیدنت بیاید. بهکه 

هم نمی توانم باور کنم نیما راست می گوید و کیارش هیچ وقت با  تی امروزح 

م و نمی توانستم ه بودژاسمین ازدواج نکرده است. من تمام مدارک آنها را دید

اعتماد کنم. نیما فراموش کنم و به حرف های  را که به چشم دیده بودمزهایی چی

چون به سهراب قول داده بودم یا نه.  کیارش زن داشت فرقی نداشت که تازه حاال
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نامم را صدا  که رابسهآهسته ی خیلی صدای  اززیر قولم بزنم...  امکان نداشتو 

ترسیدم، برگشتم و توی نور ویال سهراب را دیدم که به طرفم می آمد. د می ز

. برایش ه بودمدبه دنبالم آ سهرابفکر کردن در مورد  برایم جالب بود که به محض

دور روی  هدادم. هوا هنوز تاریک بود اما کم کم سپیده ی صبح از رادست تکان 

 دریا سایه می انداخت. 

تو چرا شب ها نمی خوابی  به طرفم آمد و گفت: خسته و خواب آلودسهراب 

. دیشب که کل شب را رانندگی کردی و بچه جان مریض می شوی پرستش؟

خسته و خواب  نشست،کنارم  "امشب هم که اینجا نشسته ای. خسته نیستی؟ 

الود خمیازه کشید. تماشای سپیده ی صبح فقط در کنار سهراب کار قشنگی بود. 

ی که من اینجا گفتم: نه خسته نیستم. تو از کجا فهمید به او چشم دوختم و

 هستم؟ 

تو را  و گفت: شیرین برای نماز صبح بیدار شد و وقتی را مالید چشمانش او "

 "تا به دنبالت بگردم. از من خواست شد. برای همین نگرانت  کنارش پیدا نکرد

سهراب  "تعجب کردم و گفتم: شیرین از کی نماز خوان شده که من خبر ندارم؟ 



فالوده زغال اخته                                                                       فصل بیست و سوم                                           

2068 
 
   

پرستش... مثل اینکه حال سیاوش شیرین اوضاع خوبی ندارد به دریا زل زد و گفت: 

بدتر شده است. دیروز شیرین نمی خواست تمام  ند همحتی از وقتی که ایران بود

بدهد. اما مثل اینکه سیاوش دچار به تو و ماهور و عمو جاوید خبرهای بد را یکجا 

 فوق پیشرفته هم شده است. سرطان استخوان

تمام تنم یخ زد. شیرین جان من... زیبا ترین دوست من... شیرین رویایی من...  " 

 دلیل نبود.  پس اینهمه غم و اندوه او بی

از ترس و وحشت  نمی خواهی به هیچ عنوان این دو نفر را به هم برسانی؟ یاخدا

حق شیرین و سیاوش اینهمه  و گفتم: ، چیزی توی قلبم فرو ریختمرگ سیاوش

 نمی خواهد دوبارهسهراب نفس عمیقی کشید و گفت: شیرین  "مصیبت نیست. 

روزهای آخر درمان را تمام کند و . چون سیاوش اصرار دارد که گرددبربه آلمان 

. فکر کنم شیرین گفت که تا آخر هفته ی بعد کیارش را کنار مادر و پدرش بگذراند

 او را برمی گرداند.  ...و سیاوش را انجام می دهد یصرخکارهای تسرمد 

به قدری غمگین بودم که با شنیدن نام کیارش نتوانستم به سهراب بگویم که  "

و گفتم: شیرین و  بیشتر آه کشیدماست. فقط  شده دعوت او هم برای عروسی
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به این سفر رفته بودند و حاال با این سرطان لعنتی،  امید و آرزو یک دنیاسیاوش با 

 ا خودت به آنها کمک کن. ه باد می رود. خدایتمام تالش شان ب

 و مهربان آتش گرفت و نمی داستم م برای شیرین و سیاوش مظلوماه قلبناخوداگ "

روز عروسی گفت: ببخشید نمی خواستم سهراب از شدت ناراحتی چه کار کنم. 

کارم به جنون  ،خبر را شنیده ام ناراحتت کنم. اما خودم از وقتی که این ،ماهور

مان اینطوری نتوانستم اینهمه درد و غم را تحمل کنم. چرا دوستان یده و رس

. بهزاد و می شودر داعزابا مرگ سیاوش تا آخر عمرش  شدند پرستش؟ شیرین

ل ممکن از هم جدا شدند و ماهور با یک نفر دیگر ازدواج ماهور به بدترین شک

و خودش را سر به  پر از حیله و کارهای بدرد نخور و پوچ شدهم که . فربد کرد

خر د. قرار بود تا آطوری تمام شومان اینقرار نبود دوستی . پرستش کرد نیست

چشم  هر دو به سپیده صبح "در کنار هم زندگی کنیم.  خوشحالعمر شاد و 

. فکر بود دوست داشتنی تررفاقت مان  ،م و گفتم: وقتی سن مان کم تر بوددوختی

تمام رفاقت های دنیا برای بچه هاست و آدم کنم ما خیلی بزرگ شده ایم... شاید 

را کم  فقط بیچارگی شیرین ". بزرگ ها نباید زیاد درگیر دوستان شان بشوند
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 نمی ماند.، شیرین زنده بیآیدداشتم تا غم هایم کامل شوند. اگر بالیی سر سیاوش 

 شیرین هرکاری که می توانست انجام داده بود تا سیاوش را برگرداند...

ما به چیزی که آرزو داشتیم نمی رسیدیم. از چرا زندگی اینطوری بود؟ هیچ کدام 

دیم که خیر و به این نتیجه می رسیباید سخت تالش می کردیم و در آخر هم 

 زندگی ظلم مطلق بود... صالح خدا جای دیگری رقم خورده است. این 

بیافتم، سعی کردم  به یاد گذشته و سهراب باعث شد که بازن سکوت بین م

خبری از  نروز،بعد از آ کنم... فراموشاضطراب زندگی شیرین را برای چند دقیقه 

ند و یا حالش ندوباره او را پیدا ک ندچه ها هم نتوانستفربد نشنیدم. هیچکدام از ب

د. مثل اینکه واقعا از دوست داشتن من پشیمان شده بود و یا ماموریتش نرا بپرس

، بعد از بیرون آمدن از هتل بود. تمام شدهکیارش برای آسیب رساندن به زندگی 

ش از حد به هم حتی نمی توانستم مسیرم را پیدا کنم و به خانه برگردم. فکرم بی

فکر کنم.  م درستسرگردان شده بودم. نمی توانستم به اتفاقات اطراف ریخته بود و

 مرد زن دار را نیاموخته بودم. برای اشک ریختن  کارم از گریه و زاری گذشته بود. 

 م می خندیدم.حماقت هایفقط مثل دیوانه ها با خودم صحبت می کردم و به 
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. حس می کردم توی نمی خواستمرا حتی برای دشمنم هم  آنروزم کذایی حال

 راه نجاتی ندارم.برزخ گیر افتاده ام و 

مدم که دیدم وارد مغازه ی شراکتی فربد و سهراب و بهزاد شده به خودم آوقتی 

دانشکده هنر محل  از فربد گرفته بودم و چون روبروی آدرس مغازه را قبالام. 

تا قبل از آنروز جرات  را به خاطر سپرده بودم.نآآدرس  ، اسم وتحصیل مان بود

دلم نمی خواست با دیدن سهراب بازهم  که به مغازه ی آنها سر بزنم... نکرده بودم

 دلم برایش تنگ شود. 

به راه کارهای اما آنروز حس می کردم باید جایی باشم که سهراب نفس می کشد. 

من در فرار از دیوانگی هایم بود. او برای درست زندگی کردن نیاز داشتم. او استاد 

 دوست دیگری . به جز سهرابسمت مغازه ی بچه ها کشاند پاهایم ناخوداگاه مرا به

 برایم باقی نمانده بود. 

از فربد را ببینم.  برگردد و او منتظر ماندم شاید سهرابکسی توی مغازه نبود، 

او هم زیاد به مغازه سر نمی زد و همه چیز را  ،رفتن بهزاد شنیده بودم که بعد از

خسته شدم و خواستم به خانه  است. خیلی زود از منتظر ماندن به سهراب سپرده
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 بدون برگردم. اما نگاهم از شیشه ی مغازه به سر در دانشگاه عزیز خودمان افتاد.

 مغازه ی بچه ها پشت پیشخوان مغازه نشستم. ،بمانم اجازه کسی آنکه منتظر

  می انداخت. چون مرا به یاد دوستانم ،بهترین جای این دنیا بود

چانه ام را روی میز گذاشتم و به رفت و آمد  م.خسته و درمانده بودخیلی 

فقط و بدهم یکجا دلم می خواست تمام عمرم را دانشجوهای جوان چشم دوختم. 

 دانشگاه بشوم. همین وارد  ،یکبار دیگر با کارت دانشجویی تازه مهر شده ام

سر  جلوی در دانشگاه ایستاده اند ومثل اینکه هنوز دوستانم را می دیدیم که 

با هم دعوا  بهمن سینما های تکراری فیلم موضوع بی ارزشی مثل انتخاب یکی از

شکست... از  های فربداز حیله گری قلب و روحم تازه آنوقت بود که  ند.می کن

 ،دست به حماقت بزند و عشق شان به باد رفته بود رماهو باعث شداینکه بهزاد، 

... اشکم سرازیر شد ،یلومتر با ما فاصله داشتهزاران ک نابود شدم... از اینکه شیرین

. تازه غم ، به مرز جنون رسیدمم داشته باشمرا کناراز اینکه نمی توانستم سهراب 

از که در مغازه بو با تمام وسعت صورتم اشک می ریختم هایم سر باز کرده بودند 

  .و یک قدم به عقب پرید دیدن من جا خورد از، ورودشد و سهراب به محض 
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دستش را روی قلبش گذاشت و گفت: چرا سرت را اینطوری روی  ترسیده بود،

. از ترس سکته کردممیز گذاشته ای پرستش؟ مثل اینکه گردنت قطع شده است. 

  ست؟چرا گریه می کنی؟ حالت خوب نی

او تنها دوستی بود که بی نهایت دلتنگش  ،انستم به خودم دروغ بگویمنمی تو "

  بودم.

نخواهم با دیدن سهراب از جا  تا پوشاندم صورتم را بازویم را روی میز گذاشتم،

او که مثل شیرین و ماهور دختر  گریه و زاری راه بیاندازم. و بپرم و او را بغل کنم

نیست. این سهراب لعنتی تنها مردی است که دلم نمی خواست به من احساس 

داشته باشد. تنها مردی است که همیشه دلم می خواست مثل من و شیرین و 

در حال حاضر او تنها رفیقی است که من هنوز حس می کنم  ماهور دختر باشد.

به سهراب تحمیل کنم. سعی را و غم هایم درد دوستش دارم و نمی خواستم 

همان بهتر ؟ کجا رفته بودی؟ باز گذاشته ای و گفتم: چرا مغازه را کردم قوی باشم

تمام  و با این سر به هوایی هایتکه روی این مغازه سرمایه گذاری نکردم وگرنه ت

 برای همین شما سه نفر هیچ وقت توی کار و کاسبی. باد می دادیبه  را زندگیم
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ترسناک شان، مشغول  هایحیله و نیرنگ  با دائمکه و بهزاد فربد موفق نمی شوید، 

تو  نمی کنند به اینجا سر بزنند. سالی یکبار هم فرصتو آزار و اذیت بقیه هستند 

 ...هم که فقط به فکر تفریح و غذا خوردن هستی

اینجا سرمایه گذاری  توفعال که صدای سهراب را از کنار گوشم شنیدم که گفت:  "

یاد من به پس چرا غر می زنی دختر خوب؟ چه بالیی سرت آمده که  نکرده ای،

رفیق  که هنوز زنده هستیتا بفهمم  افتاده ای؟ سرت را بلند کن و به من نگاه کن

با یک دنیا زیر خربارها اتفاق باورنکردی مدفون شده بودم.  هامن آنروز "قدیمی. 

 اینکه نگاهم به سهراب و تغییرات ظاهریمحض  بهردم اما خستگی سرم را بلند ک

و گفتم:  برای چند لحظه خودم را فراموش کردمدهانم از تعجب باز ماند.  ،او افتاد

بخوری و  لقمه نان خشک پیدا نمی شود که چرا اینقدر الغر شده ای؟ اینجا یک

 جان بگیری؟ 

که قبال  گذاشتم هایشناخواسته و بدون هیچ قصدی دستانم را روی گونه  "

حاال از آن گونه ها چیزی باقی نمانده بود.  اما گوشت آلود و سرخ و سپید بودند

عجب با تخیلی الغر و خوش هیکل شده بود. و بهتر او را برانداز کردم.  از جا پریدم
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را ندیده  همدیگرچند وقت است که  کجاست؟... تنبل منچاق و گفتم: دوست 

را  هیکلتکه تالش می کردی خیلی وض کرده ای؟ قبال م؟ ورزش هایت را عیا

معقول و  کاران رزمی حاال شبیهولی ، مثل غول مرحله ی آخر بازی ها بسازی

کرده ای؟ چرا قبال هرقدر  خوش هیکل شده ای. چه خبر شده که اینهمه تغییر

حسادت تمام اتفاقات  "می کردم خودت را این شکلی درست نمی کردی؟  التماس

دور خودش چرخاندم و دقیق به  بار،او را چند کرده بود.  آنروز را از ذهنم پاک

سهراب خندید و جوابی نداد. فقط می خواستم بفهمم که برای هیکلش نگاه کردم. 

های بی هر شوهردست به کمر و مثل خواچه کسی اینهمه تغییر کرده است. 

اطراف سرک کشیدم و  بهاز توی مغازه  او را کنار زدم و جلوی در رفتم. اعصاب

گفتم: چرا جواب نمی دهی؟ عاشق شده ای؟ از دخترهای دانشکده هنر است؟ 

سهراب هر لحظه خوشحال تر می شد و بیشتر می خندید.  " ؟...مغازه دار است

 بدون او خالی و بی سر و صداست.حس می کردم زندگیم  ...وقتی او می خندید

و خوشبخت بودم. اما این تغییرات او قلبم  شاد یا او بیشتر از هر آدم دیگرمن ب

از  تمام دوستانم را یکجا ،ش بشودند. اگر سهراب هم درگیر زندگی ارا می لرزا
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ردم و گفتم: خواهش می خنده هایش را نگاه می ک ،غصه غم ودست می دهم. با 

ده است. من امروز اصال تغییر دا اینقدر مراعزیز بی وجدانی دوست  کنم بگو کدام

تو برگ برنده من هستی که برای آخر بازی نگه ندارم. آمادگی از دست دادن تو را 

داشته بودم. نمی توانم به همین راحتی از تو بگذرم... دنیا بدون تو، جای خوبی 

 !نیست

. چندبار پلک زد و خونسرد درخشیدند، چشمانش پشت میز کامپیوترش نشست "

برای من شیرین زبانی نکن رفیق، بی فایده است. من فریب حرف های گفت: 

مرا تغییر  دام بی وجدانیکمی دانی  قشنگت را نمی خورم... در ضمن تو که خوب

 داده است. 

. ..با تردید نگاهش کردم و گفتم: من نمی دانمواقعا منظورش را نمی فهمیدم،  "

واقعا یادم نمی آمد که او در مورد کسی با من  "؟ را میگویی م بی وجدانکدا

او دائم ادعا می کرد مرا دوست دارد، پس حاال چه کسی او را صحبت کرده باشد. 

. استمرا فراموشکار کرده  ،شاید ضربه ای که به سرم خورده بودتغییر داده است؟ 

آوردم تا یادم بیاید که او در مورد چه کسی صحبت به مغزم فشار زدم و  به او زل
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دازم چه کسی باعث تغییرم خندید و گفت: اگر یادت بیان فقط میمی کند. سهراب 

کشی؟ واقعا همه چیز را زهم نام بچه هایت را به رُخم نباقول می دهی که شده، 

 در مورد عشق و عالقه ی من فراموش کرده ای؟ 

 هیکل جدیدشدقیق تر به و  کنارش ایستادمانده بود. دهانم از شدت تعجب باز م "

پس ناباورانه گفتم: یعنی به خاطر من اینقدر خوش هیکل شده ای؟ نگاه کردم. 

چطور اینهمه سال که التماست می کردم کمتر غذا بخوری به خاطر من دست به 

 های زشت و بی ادبانه اممی توانم بابت رفتار چنین تغییراتی نمی زدی؟ چطور

از شوخی گذشته ... ؟سهراب عزیز من واهی کنم و بگویم که پشیمان هستمعذر خ

چرا زودتر به خاطر من اینقدر تغییر نکرده بودی؟ می راست می گویی؟ واقعا 

دلم را بسوزانی؟ خیلی نامرد شده  ،اینکه تو را انتخاب نکرده ام به خاطرخواستی 

 ..ای عابدی.

ستش را گرفتم و او را از پشت میز بلند کردم سهراب از خنده ریسه می رفت. د "

چرخاندم، الغری بی نهایت به او می آمد. قد بلند برای صدمین بار دور خودش  و

ده سال به او التماس می کردم فقط ند. ه بودتر دیده می شد. عضالتش ورزیده شد
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اما گوش نمی کرد. حاال به قدری خوش هیکل شده بود که  ،یک کم الغر شود

به شوخی نگاهم را به سقف دوختم و خندان توانستم چشم از او بردارم. نمی 

گفتم: لعنت خدا بر دل سیاه شیطان... چقدر برایت آشپزی کنم که به حالت قبل 

 ؟ شدت پشیمانی دِق ندهی و مرا از برگردی

از خوشی دیدن او با او خیلی ساکت و کم حرف شده بود و فقط می خندید.  "

دیوانه تو می زد و گفت:  جدید باال و پایین می پریدم. سهراب قهقههاین قیافه ی 

کاری به جز  و نبود تو اشتهای غذا خوردن نداشتمدر  بدبخت من ای پرستش!

به این حال و روز افتاده ام. برای همین  بود،ورزش های سنگین برایم باقی نمانده 

 م.ده االغر ش سوزاندن دل توبرای روی عمد و  فکر نکن از

اگر به دیدار سهراب نمی رفتم، . آنروز ندم توضیحات او را نمی شنیدهای گوش "

مرد زن دار می مردم و نابود می شدم. یک حتما از درد و غم رابطه ی عاشقانه با 

و اینهمه  ر من اشتهای غذا خوردن نداشتهدیدن سهراب که ادعا می کرد به خاط

را عوض کرد. سهراب پا به پایم می  برای چند دقیقه دنیایم ،تغییر کرده است

 .با هم مسخره بازی در می آوردیمخندید و 
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گیری به دوست داشتن من ادامه عالقه ی سهراب که خیلی مظلوم و بدون در 

هم که من فکر می کردم سیاه و  هانقدر، حالم را عوض می کرد. زندگی آداده بود

 نبودند.  دروغگوزشت نبود و همه ی مردها هم بی وفا و 

زنان روی  گذشت که خسته و نفس چقدر از خنده و باال پریدن هایمنمی دانم 

من به یک تخلیه ی کامل انرژی  م و به سختی گفتم:یکی از صندلی ها افتاد

، ببخشید که اینقدر از دیدنت خوشحال شدم و دیوانه بازی در احتیاج داشتم

 ... آوردم

سبحانی  گفت: از من عذر خواهی نکن چند نفس عمیق کشید و خندانسهراب  "

 جانم. من و تو نصف بیشتر مصیبت های زندگی مان را با هم گذرانده ایم. پس

این شور و شوقت بودم  تنگاز دل هستیم. خیلی دل ی ندهالیق چند دقیقه خ

 دیوانه جانم.

هیچوقت به دیدارم  ،چون دلتنگم بودی خنده هایم کم رنگ شدند و گفتم: " 

  فقط با شماتت نگاهم کرد و گفت: به دیدارت ،نمی خندیدحاال او هم  "مدی؟ نیآ

توی بیمارستان با حرف هایت،  چطور اما مرا از خودت راندی. یادت رفته که ،آمدم
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را بدتر کنم. ؟ من هم نخواستم که اعصابت را به هم بریزم و حالت قلبم را شکستی

می  ابل دوست داشتن نیافته بودم.ق تا این حدنروز هیچوقت سهراب را تا آ "

گویند آدم ها وقتی از یک نبرد بزرگ زنده بیرون می آیند به آغوش اولین آشنایی 

که می بینند پناه می برند. من هم آنروز از جنگی عظیم و کشنده برگشته بودم. 

جسم و روحی برایم باقی و  ندزندگیم را ویران کرده بودو فربد با هم کیارش 

  اما من می خواستم به خودم ثابت کنم که هنوز زنده هستم.. ندبودنگذاشته 

نروز طرز نگاه مهربانش آرامشی آ .بود و جزیی از وجود خودمامین رازهایم  سهراب

 خیلی وقت بود آنرا فراموش کرده بودم. یق می کرد که را زیر پوستم تزر

و گفتم: تو حق  کردم لگد خیلی آرام کفشش رامثل بچه های شرور ناخوداگاه 

نداشتی مرا تنها بگذاری. تمام مصیبت هایم از روزی شروع شدند که تو قهر کردی 

را به کدام عاشقی، معشوقش د که عاشقم هستی؟ وادعایت نمی شو رفتی. مگر 

و همیشه مهربان ترین دوستم ا "قرار ترجیح می دهد.  رقیب می سپارد و فرار را به

حتی  عصبانی نمی شد و ... فقط من...از لگد کردن کفش هایش توسط من بود و

او را هم لگد کنم. خاک روی کفش  کفش های نو و مورد عالقه ی اجازه می داد
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ت می می ماندم که مثل فربد از چشمگفت: و  تکاند، سرش را پایین انداخت را

 می کنی. که چقدر با او بد رفتاری  فربد برایم تعریف کرده افتادم؟ 

 گفتم: فربد برایت تعریف کرده انتظار نداشتم که سهراب از فربد طرفداری کند و "

 که چه بالیی سر زندگیم آورده است؟ 

ز را رو مادر و پدرشاو و  ،فقط گفت که تو گفت: نه... سهراب با تعجب "

ی و بعد هم هرقدر برای بدست آوردن دل تو تالش خواستگاری از خانه بیرون کرد

: مد و گفتمهر لحظه بیشتر از فربد بدم می آ "کرده به نتیجه ای نرسیده است. 

من و فربد یک  تا وقتی که داستان را از زبان من نشنیده ای، حق نداری در مورد

 ،جدی نبود به هیچ عنوان برای خواستگاری از منفربد قصد  !یکنقضاوت  طرفه

با پررویی کامل به  فربدورده بود تا کیارش را شکنجه بدهد. فقط مادرش را آ او

ده برای خواستگاری من آم ،گفت که چون از آمدن کیارش خبر داشته ی ما همه

 حتیکیارش بازهم دست از سرم برنداشت و  است. بعد از به هم زدن ازدواج من و

 ندابروهای سهراب با تعجب باال پرید "امروز با اصرار زیاد مرا پیش زن کیارش برد. 

به جز  همه چیز را برایش تعریف کردم "زن دارد؟  سرمد و گفت: مگر کیارش
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شک و تردید جدیدی که نسبت به رابطه ی فربد و ژاسمین فکرم را پر کرده بود. 

حرف هایم را شنید  سهراب ببرم.دلم نمی خواست آبروی کیارش را پیش سهراب 

گفت: پس چرا بازهم با فربد دعوایت شد؟ او که فقط می خواست حقیقت ماجرا  و

تو فریب کیارش را می  ،اگر فربد به خواستگاریت نمی آمد را برایت روشن کند.

خوردی و با یک مرد متاهل ازدواج می کردی. من اگر جای تو بودم تا آخر عمرم 

اما من واقعا از فربد ممنون نبودم. نمی دانم چرا اصال  " کردم. از فربد تشکر می

قدرشناس باشم.  ،نمی توانستم بابت اینکه مرا از ازدواج با کیارش نجات داده بود

فربد می توانست اجازه بدهد من و کیارش با هم بمانیم و خودش هم در کنار 

و گفتم: ی کردم مثل اینکه با خودم صحبت م. کندژاسمین خوش و خرم زندگی 

نمی دانم چرا فقط می خواهد کیارش فربد به خاطر من کاری انجام نداده است. 

سهراب خیلی آرام با خودش زمزمه کرد و گفت: کینه ی فربد  "را از من دور کند. 

هیچ دلیل و بهانه ای هم  از کیارش تا وقتی که این دو نفر زنده هستند ادامه دارد.

ینه از مادر فربد به او رسیده و از فربد هم به بچه هایش وجود ندارد، فقط این ک

 می رسد. 
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دیم. بعد از چند توی دنیای خودمان غرق ش یم وسکوت کرد بعد هر دو نفرمان "

دقیقه ی طوالنی سهراب گفت: می خواهی دوباره تو و فربد را آشتی بدهم؟ شاید 

او هم  ،آب و آتش زدی همانطور که تو به خاطر او بهو فربد هم نیت بدی نداشته 

 !...ردم و گفتم: نهبه او نگاه ک خشم و نفرتبا  "بدهد.  تفقط می خواسته که نجات

تو نمی  !نده هم آشتی فربد را بامن و تحت هیچ شرایطی  خواهش می کنم که

فربد سابق خودمان از دست او تالش کرده ام. او دانی که من چقدر برای نجات 

 نمی کنم.  نیت خوبی از کارهای فربد حس است و مننیست. خیلی تغییر کرده 

بازهم نتوانستم از روابط عجیب مابین ژاسمین و فربد به سهراب چیزی بگویم  "

م خراب کردیمن و فربد امروز همه ی پل های دوستی را  ...درضمنو ادامه دادم: 

 . ..بگذریمو به گمانم بهتر است از خیر این دوستی پر از اجبار 

بیا  آورد و گفت: بسیار خُب، حرص نخور!بلند شد و برایم یک لیوان آب  سهراب "

در مورد خودت صحبت کنیم. اوضاع دستانت چطور است؟ می توانی انگشتان 

با تکان سر به او جواب منفی دادم و برایش توضیح  "دست راستت را تکان بدهی؟ 

اما دکتر روزبه به جلسات درمانی بروم.  انگشتانم دادم که باید تا خوب شدن کامل
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و درمان دست من به تعویق افتاده است. او کمی انگشتان دستم را  از ایران رفته

گفت: بیشتر می  اما اوبرانداز کرد. بعد من بلند شدم و برای رفتن آماده شدم. 

 ماندی. تو که کاری نداری.

گفتم: بهتر  ایین انداختم ومد که بیشتر بمانم. سرم را پخودم هم بدم نمی آ " 

 ت بشوم. چون نمی خواهم مزاحم ،است بروم

از بی نهایت  "با محبت نگاهم کرد و گفت: تو هیچ وقت مزاحم من نیستی.  "

کشیدم. نمی دانستم کمی بیشتر ماندن کنار او کار درستی  می سهراب خجالت

 نمیرده بودم و بفرار از غم هایم به سهراب پناه چون من فقط برای  ،است یا نه

مغازه پر از مشتری  استم برای او ایجاد مزاحمت کنم. تا ما با هم تعارف کنیم،خو

. هنوز در مغازه را باز برومشد. خواستم که زودتر او را به حال خودش بگذارم و 

 نکرده بودم که سهراب تمام مشتری هایش را رها کرد و به دنبالم آمد.

بینی  می انم خواهش کنم کمی به من کمک کنی؟تواجازه نداد بروم و گفت: می  

می  " بر نمی آیم. من به تنهایی از پس همه ی آنها که چقدر مشتری دارم،

ایی اداره می کرد. بهزاد که دانستم دروغ می گوید چون او همیشه اینجا را به تنه
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و فربد هم هیچ وقت سرکار نمی ماند و برای خراب کردن زندگی کرده بود  فرار

سعی کردم دروغ سهراب را باور کنم. با هم  ایستاده بود.ن آماده به خدمت م

وقتی به خودم آمدم که یکی دوساعتی بی وقفه کار کردیم، مشغول به کار شدیم. 

نداشتم. خیلی وقت بود که ستگی نای سرپا ایستادن و از شدت خ شب شده بود

با خستگی روی می کرد.  ده بودم. کار کردن دردهایم را کم رنگبا کار سرگرم نش

سهراب برایم چای آورد، به  " و گفتم: حاال چطوری تا خانه بروم؟صندلی لم دادم 

من مست و تو شوخی و مثل خوانندگان موسیقی سنتی چهچهه زد و خواند: 

خندیدم و گفتم: چرا من مست  "پرستش خانوم گل؟  دیوانه   ما را که برد خانه

حضرت با  سهراب هم خندید و گفت: باشه قبول. به خاطر تو "نباشم و تو دیوانه؟ 

من که  ضی شدی؟راصحبت می کنم که جای من و تو را عوض کند. موالنا 

کمی استراحت کنیم بعد خودم تو را به  !رفیق می گویم دیوانه ات هستمهمیشه 

 به اطراف نگاه کردم و گفتم: تو شب ها کجا می مانی؟ "ی رسانم. خانه م

اتاقکی کوچک اجاره کرده ام  سهراب به پشت دستگاه چاپ اشاره کرد و گفت: " 

استکان چایم را  "همینجا می خوابم.  اما حوصله ندارم شب ها تا خانه بروم و
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کنم دعوت  زمین گذاشتم. آستین پیراهنش را گرفتم و گفتم: پس خواهش می

پیش من و عمو بمان. باور کن  ،مرا قبول کن و امشب که مرا به خانه می رسانی

 وشحال می شود و برایت شام خوشمزه می پزد.عموجاویدم خیلی از دیدنت خ

باید یک دنیا  دوست سرخوش و خندان من نبود.سهراب واقعا تغییر کرده بود.  "

. حس می کردم او بیشتر از من کندهمراهیم  زحمت می کشیدم تا برای خندیدن

از هم ؟ تو میشه به من لطف دارد اما... تو چطوردارد و گفت: عمو جاوید ه غصه

حوصله ی مرا داری؟ دلم نمی خواهد خودم هم دیدن من خوشحال می شوی؟ تو 

ادی. اما اگر را به زندگیت تحمیل کنم. امروز به دیدارم آمدی و دنیا را به من د

ن نمی خواهم واهی، هیچ کاری برای تغییر نظرت انجام نمی دهم. مبازهم مرا نخ

 ،ت ندارمقلببه محض اینکه فهمیدم جایی توی  منمثل فربد از چشمانت بیافتم. 

کیفم را برداشتم و گفتم: اینقدر  "سعی کردم بی سر و صدا از زندگیت بروم. 

بل تمام شده بود. خودت را با فربد مقایسه نکن. ماجرای من و فربد از مدت ها ق

نیم. اما من فقط خودمان باور نداشتیم که نمی توانیم حتی با هم دوست بما

م. اگر ابراز عالقه ات را نمی ه ادن دوستی ام با تو فکر نکردهیچوقت به تمام کر
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برایم خیلی باارزش هستی و نمی توانم تو  ...توپذیرم فقط به این خاطر است که 

یک زندگی عادی گم کنم. نمی توانم تصور کنم که را در میان روزمرگی های 

 چون همیشه جان و برادر من بودی. ،عشق و همسرم باشی

گفت: اما من نمی خواهم برادرت باشم. اگر می خواهی تا آخر عمر مرا سهراب  " 

را هم مثل فربد و بهزاد ن همین حاال از اینجا برو و م ،به چشم برادرت ببینی

 ،سالها هروقت که تو مرا برادر و داداش گلم صدا می کردیفراموش کن. توی این 

تنم می لرزید. از فکر اینکه نتوانم نظرت را عوض کنم شب تا صبح فکر می کردم 

توی ذهنت  که پرستش اگر می خواهی مرا با این لقب برادریو غصه می خوردم. 

خواهش می کنم دست از سرم بردار. من با غم  ،برایم ساخته ای شکنجه بدهی

عشق تو حالم بهتر از وقتی است که کنارت بودم و هر لحظه از شنیدن اینکه مرا 

 زجر می کشیدم.  ،خانواده ات می دیدی اعضایبه چشم 

او را نداشتم. اما آنروز هنوز نمی خواستم و  دلم برایش سوخت. من قصد آزردن "

گفتن نداشتم. ور دیگری دوست داشته باشم. جوابی برای نمی توانستم سهراب را ط

از مغازه اش بیرون آمدم. واقعا احتیاج داشتم و پاهایم را روی زمین می کشیدم 
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 و ، یک نفر به روح و قلبم ثابت کند که دوستم داردکه بعد از رفتن کیارش

آرزوهای  از جنگیدن خسته شده بودم. دلم امید و نمی گیرد. به بازی را احساساتم

با کوچک  ،دنیااین قشنگ می خواست. دلم می خواست باور کنم که یک نفر توی 

ترین اشتباه من عصبانی نمی شود و تنهایم نمی گذارد. دلم کسی را می خواست 

. خواستم داردن گام بر بدجنسی به طرفم سری معقوالنه کند و از تالش به خاطرمکه 

چون مثل  ،فعال دلم می خواهد او کنارم باشد دوباره برگردم و به سهراب بگویم که

 می شناختم آزار دهنده و خشمگین نبود. که مردهایی

نمی داد. بی هدف سر خیابان ایستاده بودم ت اجازه ی برگشبه پاهایم اما غرورم  

 چرا امروز غم امروز به مغازه ی سهراب رفتم؟ و فکر می کردم. به اینکه اصال چرا

برایم بوق می زدند اما من نمی  ها تاکسی سهراب کشاند؟ و سرخوردگی مرا پیش

دانستم که باید کجا بروم. می دانستم به محض اینکه به خانه برسم بازهم غصه 

ی نامردی های کیارش دیوانه ام می کند. اصال دلم نمی خواست بازهم به کیارش 

یک قدم به  ..بود.شده نگنجانده مرام من  کر کنم. فکر کردن به مرد زن دار درف

برخورد کردم.  نفرعقب برداشتم تا دوباره به طرف مغازه ی سهراب بروم که با یک 
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خواهی کنم و هرچه زودتر خودم را به سهراب برسانم. باید سهراب  خواستم عذر

را با خودم می بردم تا از فکر به کیارش نجات پیدا کنم. باید به سهراب بگویم که 

و را مثل یک مرد مهربان بنگرم. باید سهراب را تمام تالشم را می کنم تا ا

 برگردانم...

اجازه نمی داد به سمت مغازه ی سهراب بروم. با  و بود راهم را سد کردهیک نفر  

مده بود. الم آگاه کردم. سهراب خودش به دنبن آدم سده معبر کنندهتعجب اول به 

ترین روز سخت  وجود او در "و خیلی آرام پرسید: کجا می روی؟ خسته بود 

لبخند محوی  "پیش تو برگردم. رامشم بود و گفتم: می خواستم بهترین آزندگیم، 

برای اولین بار طور دیگری به او نگاه  " زد و گفت: چرا؟ با من چه کار داشتی؟

کردم. او را به چشم آشنای قدیمی ام ندیدم، او را به چشم مردی دیدم که بیشتر 

یق دوست داشتن بود. چرا همیشه فکر می کردم مرد از تمام مردهای اطرافم ال

ایده آل من باید شکل دیگری باشد؟ سهراب از هیچ نظر بد نبود. گفتم: فکر کنم 

ا به دنبال اشتباهی به دنبال مرد رویاهایم می گشتم سهراب. من در دور دست ه

 "دم. فکر کنم باید به جای اینهمه تالش... فقط به تو نگاه می کراو می گشتم و 
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توی جیبهایش فرو برد و گفت: اما لبخندش کمی بیشتر جان گرفت. دستانش را 

. ببین من هیچ چیز بدرد بخوری ندارم. شبها توی سبحانیمن اصال رویایی نیستم 

هم  ل پوکهِمغازه ی شرکایم می خوابم و با این سن و سال حتی یک دانه ی 

فهمیدی و ناباورانه گفتی چرا باید مرا پس انداز نکرده ام. روز اولی که عالقه ام را 

انتخاب کنی در حالیکه کیارش سرمد را داری، خیلی ناراحت شدم. اما بعدها که 

برای برگشتن پیش  " بیشتر فکر کردم دیدم حق با تو است. من الیق تو نیستم...

سهراب هم دیر شده بود. دیر متوجه شده بودم که سهراب چه دردی می کشد. 

دیر شده بود و سهراب نمی  اما ،درد تنهایی به او پناه برده بودم آنشب من از

  .دخواست کنارم بمان

تو که دوباره  گفت:سر راهم ایستاد و بازهم خواستم برگردم و بروم اما او دوباره 

 سته نشدی از بس که بدون من رفتی؟خ کجا می روی؟اینبار  می خواهی بروی.

خودم را باید بروم تا  می کشیدم و گفتم: اینبارحتی از نگاه کردن به او خجالت  "

ستی یعنی می خواهی خیلی به تو تحمیل نکنم. وقتی می گویی الیق من نی

 او خندید و گفت: نه دیوانه... منظورم این نبود.  " از خودت دور کنی.دبانه مرا مؤ
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توی چشمانم خیره شد  "متعجب نگاهش کردم و گفتم: پس منظورت چه بود؟  "

تالش کنم تا خیلی باید من که  نگذاشتی حرفم را ادامه بدهم و بگویمفت: و گ

اما باور کن می خواستم در ادامه  بیان کردمالیق تو باشم. حرف و منظورم را بد 

اینبار تمام تالشم را می کنم که  ،این را بگویم که اگر یک فرصت به من بدهی

را به پایت  تمام دنیانبین تا من  لعنتی ات الیقت باشم. تو فقط مرا به چشم برادر

 ...!باش غرورمخنده ام گرفت و گفتم: به همین زودی مرا بخشیدی؟ کمی ا "بریزم. 

به چه دردم می خورد؟ وقتی عشق و زندگی ام بعد  خندید و گفت: غرورهم او  " 

چرا باید با غرور نا به جا همه  ،برگشته امروز ،از این همه وقت که منتظرش بودم

به شام های وت از دع ... نمی توانم تو را نبخشم چونچیز را خراب کنم؟ در ضمن

بگذار اول شام دست  ه کرده ای.برای فریب من استفادخوشمزه ی عمو جاوید 

می گویم که  بعد قهر می کنم و با گریه و زاری ،را بخورمعزیزم پخت عمو جاوید 

اینطوری خیالت راحت  .و نمی توانم از سر تقصیراتت بگذرم کستیتو غرورم را ش

راه بیافت که تا فعال  .همیشه وقت هستشلوغ کاری و آه و ناله برای می شود؟ 

دعوت من برای شام و رخت  از زهنو به خانه برسیم. البته اگر شام سرد نشده
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به خانه از همان شب سهراب را  "و جاوید پشیمان نشده باشی. خواب های نرم عم

اری کرد که فکر و روحم از شر موضوعات آزار دهنده برگرداندم. سهراب دقیقا ک

د. بازهم مثل گذشته سه نفری با عمو شاد و خوشحال زندگی می کردیم نشورها 

د هم اینقدر و به مرور توی شوخی و خنده از ازدواج با هم صحبت می کردیم و بع

خیلی هم برای ازدواج با  در عرض مدت کوتاهیدر مورد ازدواج شوخی کردیم که 

بودم که هر  سرخوردهجدی آماده شدیم. من به قدری از ازدواج پنهانی کیارش 

کردم و خدا را شکر می  ،دم صاف و ساده ای مثل سهراببه خاطر داشتن آلحظه 

هرگز با  کیارشنیما گفت  محض اینکه به دیروزفقط  ..از همه چیز راضی بودم.

 تمام افکارم به هم ریخته بود.  هم باز ژاسمین ازدواج نکرده،

می دانستم که اشتباه می کنم و اینبار با شکستن قلب سهراب به قعر جهنم می 

صحنه ی خروشان، ج امواروم. طلوع آفتاب بی رمق پاییزی بر باالی دریای پر از 

هنوز کنارم نشسته بود. سهراب ساخته م فکر و روح دل فریبی برای آزاد شدن

. من و سهراب خیلی به هم ای فکر کردن به کیارش دیر شده!..شاید واقعا بربود. 

عادت کرده بودیم. شاید فقط در مورد کیارش کنجکاو شده بودم و در واقعیت 
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حدس  باید .اله ای از ابهام گم شده بوداصال به او اهمیت نمی دادم. کیارش در ه

که بتوان به او لقب مرد هرزه را داد.  طوری نیست می زدم که اخالقیات کیارش

او به قدری در مورد عالقه اش به من جدی بود که هرگز نمی توانستم فکر کنم 

. سهراب هستم. در هر حال امروز کنار سهراب حالم خوب استنفر دوم زندگیش 

دلم می خواست به فاقات زندگیم بود. و عالقه اش برایم هیجان انگیز تر از تمام ات

خر عمرم و علت جدایی از کیارش باشم، تا آ جای اینکه دائم نگران طرز فکر

ل و در مورد روزمرگی های مان با هم درد و د بنشینمسهراب  کنارهمینطوری 

تا چند وقت بعد از اینکه پیش من برگشت، هنوز توی مغازه با فربد کنیم. سهراب 

و بهزاد شریک بود. اما آنها به محض اینکه متوجه ی رابطه ی من و سهراب شدند، 

یکی را من سعی کردند از سهراب بخواهند که بین شراکت با آنها و ارتباط با 

می تواند با بوالنند که نبارها و بارها سعی کردند به سهراب بقانتخاب کنند. حتی 

 . ..که عاشق یک نفر دیگر بودهبماند دختری 

مرا انتخاب کرد. وقتی می خواستند مغازه را  ،اما سهراب با تمام تالش های آنها

طب را اجاره داد و مغازه را جمع کنند، عموجاوید بدون آنکه چیزی به ما بگوید م
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مو بود و سهراب سفت و سخت به مان رهن کرد. حاال مغازه و سرمایه برای عبرای

توی مغازه کار می کردم. پول  ،من هم اغلب روزها کنار سهرابده بود. کار چسبی

اما هیچ وقت راضی  ،بدهی کیارش را خیلی وقت قبل به حسابش ریخته بودم

م. در واقع به قدری پا به شرکت او  بگذار نشدم که برای پس گرفتن سفته هایم

کنار در که فکر می کردم خدا با خوشبخت کردن من از زندگیم راضی بودم 

سهراب باالخره انتقامم را از آدم هایی که غم و غصه به جانم ریخته بودند گرفته 

بهزاد هنوز گاهی اوقات با سهراب تماس می گرفت اما خبری از فربد نبود. است. 

خوب ل حا ،مهمبعد از چند وقت آنها کامال برایم کم رنگ شدند و تنها موضوع 

 چندانی برایم من و سهراب و عمو جاوید بود و بقیه ی اتفاقات زندگی اهمیت

های  تردیدنداشتند. حاال که طلوع آفتاب را کنار سهراب تماشا می کردم به خاطر 

دیروز پشیمان بودم و با اطمینان به خودم می گفتم که تحت هیچ شرایطی حتی 

از دست نمی دهم. سهراب تکانی را یک لحظه هم این آرامش را در کنار سهراب 

کمی استراحت کن پرستش. می ترسم از شدت بی و خورد و گفت: بیا برویم 

با محبت نگاهش کردم و گفتم: می توانم خواهش کنم  "خوابی بالیی سرت بیاید. 
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نفس عمیقی  " بمانیم؟ اینجا نشستن بهترین استراحت دنیاست.که همین جا 

تازگی ها شب ها دائم کابوس  تکان داد و گفت: مثبتسرش را به عالمت کشید و 

می بینم که باز به روزهایی که می گفتی عشق و عالقه ی مرا نمی خواهی برگشته 

این سوال بی مقدمه اش باعث شد به  "تو واقعا مرا دوست داری؟ م. پرستش یا

ی بر این نتیجه برسم که او افکار مرا ناگفته می خواند، اما هرگز دست از صبور

دلم نمی بازهم من حال او را بهتر از هر آدم دیگری درک می کردم. نمی دارد. 

بر می  تنها کاری که از دستم به او بگویم که کیارش به عروسی می آید. خواست

و به هیچ عنوان  تکان نخورمبه هیچ عنوان از کنار سهراب  آمد این بود که امروز

 . ..کیارش به سرم نزندن به چشمان کردن و یا حتی نگاه کردوسوسه ی صحبت 

تا  سپارمدلم می خواست برای خودم یک زندان بسازم و کلیدش را به سهراب ب

 شوم. دچار کیارش هرگز اجازه ندهد که 

بود. در این نقطه ی امن  اب امن ترین نقطه ی جهانسهر کنارچشمانم را بستم، 

جدا  امنیتو دلم نمی خواست کسی مرا از این  اندنمی ترس مرا هیچ چیزجهان، 

چرا  گفتم:توی خواب و بیدار لود شده بودند و . باالخره چشمانم کمی خواب آکند
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باقی سواالتم را فقط  سعی کردم عاقل باشم. "نکردی؟... زودتر مرا گرفتار خودت 

ی ، حتی براعطر کیارش چرا اجازه دادی: وی مغزم شنیدم و به زبان نیآوردمت

ز طعم گس نوازش کیارش ارویای زیبای زندگیم بشود؟ چرا زودتر مرا  مدتی کوتاه

نخرم و این  ی زغال اختهه دتا هرگز فالو ؟ چرا مرا زندانی نکردینجات ندادی

را نخورم؟ صدای سهراب را شنیدم که گفت: اشتباه بانوان معجون سالمتی قلب 

واهی کرده ام. نمی خواهی مرا کردم. من که هزار بار بابت این کوتاهی عذر خ

 واقعا مرا دوست داری؟  ...ببخشی؟ نمی خواهی جوابم را بدهی؟

ای کاش زمان به عقب بر می گشت. نه من نمی توانم بیشتر از این به خودم  "

م. اشق کیارش می شودروغ بگویم... حتی اگر هزار بار دیگر به عقب برگردم باز ع

زندگی من قبل . میچشماین عشق را  او بمانم بازر بود یک روز عاشق حتی اگر قرا

کیارش تمام چیزی را فراموش کنم.  از دیدن کیارش هیچ بود. نمی توانم کیارش

 است که من از زندگی می خواهم.

دقیقا از چه وقت تا خدایا خودت مرا از این همه بی وجدانی نجات بده! ای وای... 

 !میه پدرم شده بودت... من شبعمو درست می گف این حد بی وجدان شده ام؟
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نمی خواهم  می را از پدرم به ارث برده ام.نباید به عمو ثابت کنم که ژن بی رح

لعن و نفرینم نکه زندگی سهراب را تباه کرده ام، کاری کنم که تمام دنیا از ای

کنند. سپیده ی صبح زده بود و وقت یادآوری خاطرات کیارش به پایان رسیده 

 بود. 

واقعا دوستت دارم. مگر می توانم نگاه کردم و خیلی مطمئن گفتم:  ببه سهرا 

 "دوستت نداشته باشم؟ تا به حال هیچکس را به اندازه ی تو دوست نداشته ام. 

دوباره به دریا ت. حق او بی وفایی دیدن از من نبود. تمام صورتش را گرفلبخند 

اجرای ویولن داشته امروز خواستی  اگر گفت: قول میدهی که خیره شدم و او

  نگ بنوازی و آن هم برای من باشد؟باشی، فقط یک آه

می نوازم. فقط  بخواهی،تو مثبت تکان دادم و گفتم: هرچه  سرم را به عالمت "

حس می کردم  من نگاهش نمی کردم، اما نگاه او را روی صورتم "نامش را بگو. 

را زیبا بنوازد. تو این  «عاشقم من » و گفت: هیچکس نمی تواند به اندازه ی تو 

 ملودی را بنواز و تمام مدت به من نگاه کن تا من آنرا برایت بخوانم. قبول؟
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بعد خودش شروع به زمزمه ی ملودی عاشقم من کرد و صدایش ناخودآگاه  "

 و خواب را از سرم پراند.چشمانم را سوزاند 
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 فصل بیست و چهارم

که تفاوتی  رفیقیلحظه ی ورود ماهور با لباس عروس برایم مثل یک خواب بود. 

انتخاب کرده خندان و زیبا وارد شد. لباس عروسی اش را با هم  ،با خواهرم نداشت

 ،بودیم، مادر ماهور مزون لباس عروس داشت و هر تغییری که دلمان می خواست

انتخاب کرده بودیم. حتی  دونفری همموهایش را . مدل انجام می داد اوروی لباس 

من در جریان تمام کارهای عروسی با هم انتخاب کرده بودیم.  عروس رانوع آرایش 

داشتم.  او برای شدیددلتنگی  سی شبیه به، حبه محض ورود ماهور بازهماما  ،بودم

اعث می ب ،اینکه ماهور درگیر زندگی جدید می شد و کمتر به سراغ من می آمد

. به محض اینکه از سرم بپردش وداگاه تمام خوشی و شادی ازدواجشد که ناخ

گالویز شوم  یمگریه ام می گرفت و مجبور می شدم با اشک ها ،نگاهش می کردم

 تا آرایشم به هم نریزد. 

، در کنار من و شیرین گوشه ای ایستاده بودیم و عروس را با یک دنیا دلتنگی

نگاه می  م برداری چیده شده بودسفره ی عقدی که فقط برای عکاسی و فیل

مراسم عقد مفصلی گرفته بودند و حاال فقط  ،ماهور و نیما یک ماه قبل کردیم.
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سهراب همه کاره ی جشن بود و وقت  سفره ی عقد چیده بودند تا عکس بگیرند.

هرچند دقیقه یکبار به ماهور غر می  .و غصه بخورد بایستدبیکار نداشت کنار ما 

صفحه ی دوربین دیده که دلش نمی خواهد تا آخر عمر  اززد که به قدری او را 

چشمش به قیافه ی ماهور بیافتد. این حرف سهراب دل مرا خون می کرد. چون 

حس مالکیت داشتم و خیال می به غیر از فربد، من نسبت به تک تک دوستانم 

را  اسحساهستند. حتی نسبت به بهزاد هم هنوز همین کردم بچه های خودم 

فقط حیف که کاری از دستم برای او بر نمی آمد و نمی دانستم که در این  ،داشتم

 لحظه کجاست و چه می کند.

موزیک عروسی را به سهراب محول کرده بود.  و ماهور کار عکاسی و فیلم برداری 

تهران آورده بود. کار اصلی سهراب البته سهراب برای خودش چند نیروی کمکی از 

 اما هروقت که خیلی بی پول می شد کار فیلم ،طراحی تیزرهای تبلیغاتی بود

فیلم های عروسی که درست می کرد واقعا  م انجام می داد وعروسی ه برداری

که از عروس و  ی می کردعالی و حرفه ای بودند. توی این کار به قدری سختگیر

ماهور خیال می کرد که می  می ساخت. مارلون براندوو  سوفیا لورنداماد 
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اشت که سهراب اما خبر ند ،پول بدهد واند به سهراب بابت فیلم و موزیک عروسیت

  به او تقدیم کند. ،این کارها را به عنوان کادوی عروسی تمام می خواهد

این حرف  "شیرین رشته ی افکارم را برید و گفت: چقدر جای بهزاد خالی است. 

تا اشک  کرد. سرم را رو به سقف گرفتم را شعله ور می ادلتنگ آتش شیرین بیشتر

من و تو اصال با این  ،هایم سرازیر نشوند. شیرین ادامه داد و گفت: اگر بهزاد نبود

رفیق نمی شدیم. فکر می کردیم خیلی افاده ای است،  دختر زیبا و خوشتیپ که

را به ما معرفی کرد خیال می کردیم این می آید روز اولی که بهزاد، ماهور یادت 

که ماهور هم مثل  خبر نداشتیم ؟خواهد هر لحظه به ما فخر بفروشد دختر می

ست. دائم سعی می کردیم به بهزاد بقبوالنیم که خوشمان نمی آید خودمان بی ریا

دوست دخترهایش را وارد دوستی مان کند. اما بهزاد می گفت که این یک نفر با 

می خواستم ساعت ها ماهور را توی بغلم دلتنگی امانم را برید و " ...داردهمه فرق 

  نگه دارم و با صدای بلند زار بزنم.

س می کردم. سعی کردم بخندم، اما خیلی زیاد حمن هم جای خالی بهزاد را 

: یادت می آید اجازه نمی دادیم ماهور توی عکس تالشم بی نتیجه ماند و گفتم
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فکر می کردیم به زودی از بهزاد جدا می شود و عکس های هایمان باشد؟ چون 

به جای خنده صدایم رو به بغض رفت و  "دسته جمعی ما را خراب می کند. 

پاک کرد و گفت: اما بهزاد  گوشه ی چشمانش را سکوت کردم. شیرین هم

های بد برادرمثل . می گفت از این یک نفر جدا نمی شوددعوایمان می کرد و 

... بهزاد بیچاره ی ا می کرد تا با ماهور خوش رفتار باشیمدائم با ما دعو ،اخالق

 فکر می کنی فهمیده که ماهور ازدواج کرده است؟من. 

غم کار خودش را کرد. اینبار سرم را پایین انداختم تا اشک هایم راحت  باالخره "

ی کردیم ببارند و گفتم: یادت میآید ماهور هر چه می گفت من و تو مسخره اش م

را دوستی اش  ،یمکه اگر بازهم با ماهور بد رفتاری کن کردمی و بهزاد تهدیدمان 

 با ما قطع می کند؟ 

گفت که  بهزاداشک نمی ریخت و خیره به ماهور گفت: به اندازه ی من  شیرین "

اگر به رفتار بدمان ادامه بدهیم، توی جمع مان نمی ماند. فربد هم دعوایمان کرد 

. از اینکه دو نفر از بهترین دوستانمان ..داریم کسی را مسخره کنیمو گفت حق ن

. بهزاد شدیم و حرص خوردیمبیشتر عصبانی  ،طرفدار این دختره ی لوس بودند
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عزیز من... حتی به خاطر ماهور می خواست دست از دوستی با ما بردارد. خیلی 

 دلم برایش می سوزد، بهزاد عاشق ماهور بود.

سعی می کردم گریه  نه ام را بیرون آوردم.آی ،کوچک دستی اماز توی کیف  " 

و گفتم: بهزاد خیلی اشتباه کرد. نباید ماهور را تنها ی به خودم انداختم نگاه ،نکنم

 بال تکلیف نگه می داشت. می گذاشت. نباید اینهمه سال ماهور را 

ی بی حرکت گفت: کدام یک از ما تکلیف مان اشیرین مثل یک مجسمه  "

مشخص بود؟ همه عاشق بودیم اما هیچ کدام نمی توانستیم خودمان را از 

بیکاری و بی پولی گریبان همه مان  ترس از آینده، نجات بدهیم.بالتکلیفی عشقی 

بیرون از دانشکده را گرفته بود. ما فقط چند دانشجوی بی خبر از دنیای وحشتناک 

خیال می کردیم همه چیز به زیبایی کالس فلسفه ی هنر است که بودیم. ی هنر 

این کلمه از کجا آمده و به  و می گفتند کهمی کردند معنی برایمان دائم عشق را 

خرج دارد. نمی  هزماندوره و کجا می رود. نمی دانستیم که عشق ورزی توی این 

خیلی از می شوند. ما  بیچارگی هایمان شروع ،دانستیم تازه وقتی عاشق شدیم

تقصیر و گناه  ،اینکه امروز بهزاد به جای نیما داماد نیست. خبر نداشتیم..چیزها 
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اما تقصیر  ،بهزاد نیست. تقصیر سیاست و اقتصاد و هرچیز دیگری می تواند باشد

چشمانم هنوز پر از اشک بودند و هر کاری می کردم حالم بهتر  "بهزاد نیست. 

غصه ی بهزاد و این خشم فرو خورده ی شیرین هم به غم نمی شد. چون حاال 

هایم اضافه شده بود. بی خیال آینه شدم و گفتم: اتفاقا من برعکس تو فکر می 

کنم. اینکه بهزاد بی رحمانه ماهور را تنها گذاشت و حتی یک خبر کوچک از حال 

هیچ ربطی به اقتصاد و سیاست ندارد. اینکه بهزاد بی عرضگی  ،خودش به او نرساند

های خودش را به پای بی وفایی و پول پرستی ماهور نوشت و آبرویش را پیش 

شیرین باالخره تکان خورد و مرا  " هیچ مقصری به جز خود بهزاد ندارد. ،نیما برد

غرق شدن است از ترس اینکه یخ زده باشد نجات داد و گفت: از کسی که در حال 

، بپذیرد که مرگش بدون دست و پا زدن انتظار داریچه انتظاری داری پرستش؟ 

چون هیچ وقت حامی او  ،تو نمی دانی بهزاد چه حالی داشت فرا رسیده است؟

 ،نبودی. توی این دعواهای آخر بهزاد و ماهور، هربار که با بهزاد تماس می گرفتم

ود. دائم می پرسید که چطور ماهور را برگرداند. او بیشتر از دفعه ی قبل تباه شده ب

چاقوی  با ماهور حمله ی با دائم به دنبال راهی برای جبران همه چیز بود. اما
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. دقیقا همان روز برای زنده به گور شد، بهزاد آشپزخانه و بریده شدن دستش

. آخرین بار به تماس من جواب داد. پرستش تو نمی دانی که بهزاد چه حالی داشت

مثل پسربچه های وحشتزده شده بود. به سختی صحبت می کرد و می گفت که 

که وشاو را اذیت نمی کند.  از زندگی اش می رود و هرگزاگر ماهور زنده بماند 

چنان فریادهای پر از دردی می شده بود، روی یک پل عابر پیاده ایستاده بود و 

التماس می کردم که بالیی گرفت. فقط به او می کشید که جگرم برایش آتش 

ن نیما کنار ماهور دلم دسرخودش نیاورد. پرستش باورت می شود که امروز با دی

 . ماتوی این جشن شرکت می کردیم امروز می خواهد از اینجا فرار کنم؟ ما نباید

بازهم به ماهور  "..بهزاد می رفتیم و او را از غصه نجات می دادیم. سراغباید به 

اما حاال من هم دلم می  ... الیق بهترین ها بود.زیبا وو بیش از حد گاه کردم، ان

دیم، خورما همه حسرت عشق ماهور و بهزاد را می  بود. داماد بهزاد ،خواست امشب

را قلب و زبانم  بازهم نتوانستم  حیف از آن عشق زیبا که اینقدر راحت تمام شد. 

بد در مورد خواستگاری کیارش چون هنوز از اینکه بهزاد به فر با هم یکی کنم،

کینه به دل داشتم و ناخودآگاه گفتم: نمی دانم چرا هرقدر تالش می ، گفته بود
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شیرین خیلی آرام زمزمه کرد و گفت:  "   کنم دلم به حال بهزاد نمی سوزد... 

چون تو هیچ وقت صد در صد شکست نمی خوری. چون هیچکس تو را کامل 

گی خودش نمی رود. فربد را از خودت راندی اما او ترک نمی کند و به دنبال زند

را آواره . سهراب ، تنهایت نگذاشتتا وقتی که خودت تمام درها را به روی او بستی

را به بدترین شکل اما او با یک اشاره ی تو برگشت و کنارت ماند. کیارش  ،کردی

حتی عکس صفحه ی تلفن  !به یاد تو استاما او هر ثانیه  ،ممکن عذاب دادی

به  ،وقتی که می خواهد صداقت حرفش را ثابت کند ، عکس تو است،همراهش

... وقتی اینهمه از زبانش نمیافتد«  پرستش من» جان تو قسم می خورد و هنوز 

چطور می خواهی درد بهزاد را  ،هرگز فراموشت نمی کنند داری و با وفاعاشق 

خیلی راحت از او گذشت و زن  ل زندگی بهزادتنها عشق و دلی ؟ درد اینکهبفهمی

تو خیلی خوشبختی . است ، برای تو یک نفر غیر قابل هضمیک نفر دیگر شد

پرستش، برای همین نمی توانی حال هیچ کدام از ما را درک کنی. اصال می دانی 

تنها امید زندگیم به زودی می میرد و بعد از  ن بدبخت تر از بهزاد هستم وم که

 که وقتیتا س چشم انتظار من نمی نشیند. پرستش خواهش می کنم او هیچک
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توی  ...در مورد بدبختی دیگران نظر نده و یا ،اینقدر خوشبخت و بی درد هستی

می جمالت آخرش را با چنان خشم و عصبانیتی بیان  "زندگی شان دخالت نکن! 

چرا اینقدر کرد که بهت زده و گیج به طرف او برگشتم. او از من عصبانی بود؟ 

ناگهانی از من خشمگین شده بود. عصبانیت و اشک با هم توی صورت شیرین 

نمی دانستم  !رو برگرداند و دور شد به من رفت، نشست و بعد هم چشم غره ای

 است. شده اینقدر از من دلخور  خاطر کدام گناهمکه به 

و سهراب د و کیارش چرا فکر می کرد من با خواست خودم کاری می کنم که فرب

؟ کیارش هنوز به یاد من است ...چه می گفت؟ کیارشدر مورد  فراموشم نکنند؟

به بدترین شکل ممکن می کرد کیارش را  خیالمن چه کار کرده بودم که شیرین 

ی ردم و زنده شدم. یعنبارها مُ ،من که خودم با دوری از کیارش عذاب داده ام؟

رستش خودش می داند؟ اما من که هنوز هم مرا پ؟ هنوز کیارش عکس مرا دارد

 هیچ وقت برای او نبودم... کیارش خودش مرا نخواست. 

و او را پیدا کنم. باید با او حرف بزنم و بفهمم چرا اینقدر  برومبه دنبال شیرین باید 

زیاد با من صحبت  تازگی ها شیرین که چرا زودتر نفهمیدماز من ناراحت است. 
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سیاوش را هنوز به  سرطانحتی خبر  نیست؟صمیمی  د و مثل قبل با مننمی کن

در حالیکه قبال همه چیز را اول برای من تعریف می کرد. پس  ،من نگفته بود

. سریع از پله های طبقه امافتاده  اوده ام که از چشم مرتکب اشتباهی شیعنی من 

 .دویدمپایین در آن بود ی دوم ویال که مراسم عقد 

چند  ،نمی توانستم از آن بیرون بروم و خیلی شلوغ بود سالن طبقه پایینورودی  

العاده بزرگ را حمل می کردند. سبد گل به حدی  نفر باهم یک سبد گل فوق

آنرا نمی دانم چرا اصرار داشتند که حتما  بود که از در ویال داخل نمی آمد،عظیم 

 طبقه ی باالداخل بیاورند. از بیرون رفتن پشیمان شدم. برگشتم و تمام اتاق های 

 را گشتم. اما شیرین اینجا نبود.  و پایین

اینبار باالخره موفق شده بودند که سبد گل  ازهم به طرف در خروجی ویال رفتم،ب

ترین میز وسط سالن گذاشته بودند. سریع و هراسان را وارد کنند. آنرا روی بزرگ

                                 :به نوشته ی روی سبد گل گیر کرده بود منگاه اما ،سبد گل عبور کردم از کنار

 با آرزوی شادکامی روز افزون... کیارش سرمد    
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بازهم مثل سرجایم خشکم زد. برگشتم و دوباره نوشته ی روی گل را خواندم. 

چرا ؟ پس استهنوز به یاد من  واقعا کیارش سرمددیوانه ها از خودم پرسیدم: 

مرتکب در حق او  مگر من چه ظلمی؟ استحالی از من نپرسیده  مه وقتینها

 بودم؟ شده

. نمی توانستم از کنار سبد گل حرکت کنم. خم شدم نددست و پایم بی رمق شد 

یلی خودسرانه یک خنوشته ی بزرگ روی سبد گل غول پیکر را برگرداندم. و 

گل را بوییدم. این  صورتی از میان دسته گل جدا کردم، با لبه هایشاخه گل رز 

 را لمس کردهآن  امیدوارم دست کیارشگل با تمام گل های دنیا فرق داشت. 

به من تمام این گلها را از طرف کیارش  ای کاش یک نفر پیدا می شد و اشد.ب

به  را که کیارش برایم فرستاده بود مثل من که تمام گلهای تولدم. هدیه می داد

صدای سهراب را شنیدم  بختی بودم.خوشخیلی آدم م. آنروزها ژاسمین هدیه داد

با دوربین به من نزدیک  او برگشتم، سمتکه از باالی پله ها نامم را صدا می زد. به 

. شاخه گل را سریع پشت سرم پنهان کردم و از سبد گل فاصله گرفتم. سهراب شد

نمی دانی که  هنوز و گفت: پرستش کجایی؟ چرا از اتاق عقد رفتی؟ به من رسید
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مثل  " و نمی توانم درست کار کنم؟ نباشی من هم حوصله ام سر می رود اگر تو

گفت: من یک نقشه دارم پرستش.  ، منتظر جواب من نشد وبچه ها ذوق زده بود

از ذوق او  " .میانجام بدهگروهی یک کار جالب  ،بیا برای آخر فیلم عروسی ماهور

 اما حواسم فقط پیش شیرین و پیدا کردن او و... سبد گل کیارش ،خنده ام گرفت

 بود. سرمد

ماده کرده ام، هرکدام از ما یک بار متن را سهراب خوشحال گفت: من یک متن آ 

هم ادغام می کنم و توی فیلم  بابعد من این فیلم ها را  ،جلوی دوربین می خوانیم

 ست؟عالی نیخداحافظی عروس و داماد می گذارم. ایده ام  بعد از ،عروسی

دلشوره داشتم. می ترسیدم شیرین به قدری از من ناراحت باشد که دیگر  " 

نخواهد به دوستی اش با من ادامه بدهد. تقصیر من چه بود که نمی توانستم حق 

هم  چون من ،را به بهزاد زورگو بدهم؟ شیرین در مورد من اشتباه فکر می کرد

به قصد شکست خورده بودم. من هم به زور از کیارش جدا شده بودم، اینکه فربد 

برنداشت که نکته ی مثبتی نبود. باید  نم دست از سر آتش زدن زندگی کیارش

 می گفتم. او پیدا می کردم و این حرف ها را به  زودتر شیرین را
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فیلمی  مجبور بودمکاغذ بیرون آورد و به دستم داد. تکه سهراب از جیبش یک 

با حواس پرتی کامل نگاهم م. به دنبال شیرین بروبعد را بگیرم و  خواست می اوکه 

بی دقت ابتدا نوشته را را به نوشته های سهراب دوختم و سعی کردم آنرا بخوانم. 

چون هم زیبا  ،نکنم روی آن متمرکزخواندم اما دفعه ی دوم نتوانستم حواسم را 

  !ه خنده داربود و هم فوق العاد

سرمان و گفتم: تو دیوانه شده ای عابدی؟ ماهور اگر این چیزها را بشنود خندیدم 

دست توی دماغش سر کالس . ای وای خیلی بدجنس هستی... ماهور کی را می بُرد

سهراب هم قهقهه زد و گفت: بیا کمی به او بخندیم و مسخره اش  "می کرد؟ 

برای چند لحظه فراموش کردم  "کنیم. اگر ناراحت شد فیلم را حذف می کنم. 

که نگران شیرین هستم. با سهراب همیشه نگرانی هایم سریع از بین می رفتند و 

ازه خوشحال و خندان نبودم. با سهراب من هیچ وقت تا این اند نابود می شدند.

خوشبخت ترین آدم روی زمین بودم که می توانستم با خیال راحت به همه چیز 

خیال حتی زمانی که  ،دم خوشبختی نبودمسهراب هیچوقت آبدون من بخندم. 

 می کردم کیارش دوستم دارد.
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 وی دوربینخاطر بسپارم. آماده جلنرا به تن را چند بار خواندم، سعی کردم آم 

 ایستادم، سعی کردم خنده ام را جمع و جور کنم و متن سهراب را خواندم: 

سالم ماهور عزیزم... وقتی این فیلم را می بینی که مطمئنا بچه ی دومت را هم 

ما، تاج سر و سرور همه ی چون می دانی که سهراب خان عزیز دل  ،باردار هستی

، چند سالی طول می کند و تحویل بدهدماده ما، تا بخواهد فیلم عروسی تو را آ

نگاه می توانی آنرا با بچه هایت شاید هم وقتی فیلم را تحویل گرفته ای که  کشد.

بود حتما  اگر زمان و مکان در دست ما آندره مارولبه قول  ...ماهور جانم .کنی

نتخابی توی زندگی داشته . تو هر ا..میخیلی قبل تر از طوفان نوح عاشقت می شد

اشت. ما همیشه کنارت بروی بازهم حمایت دوستانت را خواهی د که هرجا باشی و

د و یا احساس تنهایی باش که هروقت دری به رویت بسته ش مطمئن می مانیم.

از ما را داشته باشی. هر قدر هم که  حمایت ما ،می توانی با یک پیام کوتاه ،کردی

مانیم. یادت باشد که ما قسم کنارت می  و پیدایت می کنیمباز ما  ،باشیدور 

بهترین دوستان هم باقی بمانیم. یادت باشد که ما حتی  ،خر عمرم که تا آخورده ای

 ،که سر کالسحتی زمانیکه  داشتیم. تمل های زیبایی ات هم دوستقبل از ع
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ما بازهم دوستت  ،دستت را توی دماغت می کردی و یادت می رفت آنرا در بیاوری

لذت می بردیم. پس تو هم حاال که خانوم دکتر شده  در کنارتو از بودن  داشتیم

ب ماندنی نیستند، دوستی است که برایت القاما را فراموش نکن عزیز دلم. این  ،ای

هیچ چیز  ،می ماند. کمتر به ما فخر بفروش خانوم دکتر، از فضل آقای دکتر روزبه

ن ماهور زشت و همیشه همادر تو عوض نخواهد شد رفیق صمیمی. تو برای ما 

 . می مانی یتنبل خودمان باق

خیلی عجله داشتم  برای پیدا کردن شیرین ا به سهراب برگرداندم.کاغذ متن ر "

گفتم: سهراب خواهش می کنم سطرهای آخر این متن را از روی فیلم خودت  و

سهراب سرخوشانه خندید  "چون من تا ابد به دوستی ماهور احتیاج دارم.  ،بردار

. حاال کجا ترسو... اما تو فقط باید به دوستی من احتیاج داشته باشیو گفت: باشه 

 به طرف او برگشتم و گفتم: به دنبال شیرین می گردم.  "می روی؟ 

او هم بگو که برای سهراب خوشحال تر شد و گفت: اگر شیرین را پیدا کردی به  "

 ،خواستم بگویم که شیرین فعال حال و حوصله ندارد "فیلم برداری آماده باشد. 

اما دلم نیامد خوشی سهراب را خراب کنم و او را بی جواب تنها گذاشتم. به حیاط 
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چشمم به  نمی دیدم.ویال رفتم و از باالی تراس همه جا را نگاه کردم، شیرین را 

قای همسن و سال خودش یز پدر داماد نشسته بود و با چند آعمو افتاد که دور م

پرسیدم از او  م. عمو با دیدن من از جا برخاست،و رفتبه طرف ا صحبت می کرد،

دریا  سمتکه شیرین را دیده است یا نه. خوشبختانه عمو شیرین را دیده بود که 

 می رفت. 

د و گفت: ر صدایم زآخنفس راحتی کشیدم و خواستم از او دور شوم که لحظه ی 

رفت. شاید شیرین  خودت باش پرستش... کیارش هم به دنبال شیرین می مراقب

 .باشدرا دیده و برای حرف زدن با او رفته 

و برای پیدا کردن شیرین دودل شدم.  قلبم خیلی واضح و روشن از تپش ایستاد " 

د شانه ام کشیدستی به عمو  "مراقب خودم باشم؟  توانم یم به عمو گفتم: چطور

بازهم اتفاقی  . نمی خواهمنزدیک نشوکیارش  باباجانم، اما زیاد به و گفت: نمی دانم

عمو پیش دوستانی که دور میز نشسته  "باز شود.  به زندگیت او پایبیافتد که 

م. اما بودند برگشت. اما من سرجایم خشکم زد. باید با شیرین صحبت می کرد

دوباره ی او را چه کنم؟ شاخه گلی که از سبد او  کیارش را چه کنم؟ شوق دیدار
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توی کیف دستی ام پنهان کرده بودم. در کیف را  ،دزدیده بودم را از ترس سهراب

شوق ، مبینکیارش ننگاه کردم. نمی توانم  باز کردم و شاخه گل را بیرون آوردم و

علیکی کوتاه فقط با او سالم و دیدار او بعد از این همه وقت، دیوانه ام می کرد. 

طوری میزد حاال قلبم می کنم. قول می دهم که بیشتر از این به او نزدیک نشوم. 

شاخه گل او را کنار گوشم و ال به الی مسافت زیادی را دویده بودم.  که انگار

رام به راه افتادم و به سمت دریا رفتم. آموهایم فرو بردم تا عطرش مدهوشم کند. 

ا در آب فرو برده بودند یشان رهاکوچک کنار ساحل پا همه جا شلوغ بود، بچه های

ها دائم دعوایشان می کردند که از آب فاصله بگیرند و لباس مهمانی شان و بزرگتر

هوا  را خراب نکنند. شیرین کنار ساحل هم نبود. اطراف را دقیق نگاه کردم. امروز

اواسط بهار بود بیشتر شبیه  .و اصال شباهتی به روزهای پاییزی نداشت بود عالی

. آفتاب رو به غروب دم خوش شانسی استآ و این ثابت می کرد که ماهور خیلی

 ..تر از ساحل ویال افتاد.خنک تر می شد. نگاهم به کمی دور می رفت و هوا

. یک مرد می زدورده بود و پا برهنه روی شن ها قدم شیرین کفش هایش را در آ 

لند و حریر شیرین با نسیم دریا خیلی زیبا بهم در کنار او راه می رفت. پیراهن 
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حنایی اش که  دور او می رقصید. رنگ سبز دریایی لباس شیرین خیلی به موهای

، می آمد. حس می کردم زیبایی شیرین در کنار ندتوی هوا پخش شده بود آزادانه

. شیرین و مردی که چشمانم را به خودش خیره کرده.. ،مردی که همراهش بود

مدند. من این صحبت می کردند و به سمت ویال می آکنارش راه می رفت با هم 

شنا بود. او لند و کشیده ی کیارش هنوز برایم آمرد را می شناختم. قد و قامت ب

از آنجایی که همه چیز و همه  کت و شلوار مشکی و ساده ای بر تن داشت اما

 شبیه به خدایان اساطیری شده بود.  ،دفوق العاده به او می آمدن رنگ،

تا به حال فکر نکرده بودم که شیرین چقدر برازنده است و کیارش چقدر می تواند 

از آنها چشم  تی کنم ونتوانستم حرک خشکم زد،د. وشدر کنار او جذاب تر دیده 

موجی بزرگ به طرف آنها آمد و شیرین هراسان به سمت کیارش دوید  ..بردارم.

پر لطیف یک شیرین را گرفت و او را مثل  شانه هایوج فرار کند. کیارش تا از م

د و اجاز داد تا موج دریا به پاهای خودش بخور از حمله ی موج دور کرد ،و سبک

چیزی توی قلبم فرو ریخت. اینهمه    خندیدند.  و شیرین در امان بماند، بعد باهم

 عزیزش همیشه عاشق سیاوشصمیمیت شیرین و کیارش دلم را سوزاند. شیرین 
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بود. به هیچ مرد دیگری حتی برای یک ثانیه هم فکر نمی کرد اما حاال به قدری 

خوشحال می خندید که حس کردم شاید برای اولین بار از فکر کردن به سیاوش 

هم طوری با شیرین می خندید که انگار عادت  سرمد بداخالق ..خسته شده است.

داشتم بفهمم که اینجا چه  رده بود. خیلی دوسترا فراموش ک بد اخمی هایش

اش با ژاسمین به فرانسه کیارش برای ساختن زندگی  دیروز فهمیدم که .خبر است

من در این  !شاید برای دزدین قلب شیرین بی پناه تا آلمان رفته بود ...اما نرفته

 ه شدم. از این افکار شرمندموارد شاخک های تیزی داشتم اما 

توانستم به کیارش تهمت بزنم، اما شیرین به قدری پاک و عاشق  راحت می من

خجالت کشیدم. سعی  که حتی از اینکه بخواهم در مورد او اینطوری فکر کنم، بود

نها بردارم و منتظر ماندم تا نزدیک تر بیایند. بعد بدون آنکه کردم نگاهم را از آ

 به طرف شیرین رفتم، سرد و خشک گفتم: خیلی رش داشته باشمبه کیاتوجهی 

 . باید با هم صحبت کنیم.ساالری دنبالت گشتم

گفت:  چیزی بگوید کیارشاوقبل از اینکه شیرین با تعجب نگاهم می کرد. اما  " 

اما به  ..خوشحال شدم. تاز دیدار نا خانم سبحانی...امسال آش پارسال دوست...
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صدایش به وضوح  " ...؟سالم کردن را فراموش کرده ای !مانم قبال باادب تر بودیگ

 لی محکم و قاطع صحبت می کرد. امامی لرزید. او همیشه و در هر شرایطی خی

 ،خواست نگاهم به او بیافتد اصال دلم نمیدچار لکنت شده بود.  امروز مثل اینکه

شردم و بودم. با حرص دندان هایم را روی هم ف احواالت قلب احمقم آگاه چون از

کیارش برای  "آهسته گفتم: به من یاد داده اند که با غریبه ها صحبت نکنم. 

نم که مرا به آرزوی بوییدن ممنو آورد، خدای من... ، سرش را نزدیکشنیدن صدایم

 عطر او رساندی.

دستانم را  .او تمام گارد تهاجمی ام را شکستعطر خاص و مدهوش کننده ی  

ا را عقب بردم و پشت سرم قالب کردم تا او را بغل مشت کردم و خیلی آرام آنه

بی  نکنم و از دلتنگی هایم برای عطرش نگویم. دلم می خواست فریاد بزنم که

برای دلتنگی ام  ی نمی توانست میزاناواژه  م. هیچنهایت دلتنگ این عطر هست

نفس نکشیده بودم و حاال می  ،من یک سال بدون این عطر او را نشان بدهد.

ریه  مابین او، عطر دل انگیز از ،یک سالاین ثانیه های خواستم به اندازه ی تمام 

 م را بریده و طوالنی فرو دادم. های هایم ذخیره کنم. نفس
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را از روی صورتش با شیرین نگاهم به او افتاد که تمام خنده های جادویی اش 

 او .می شدهای وحشتناک او، نصیب من بیچاره  اخمبازهم حاال پاک کرده بود و 

 داشتشدیدتری اما با صدایی که بیشتر می لرزید و لکنت  شمرده اخم آلود و

 که نه تو ،استبرای دختربچه های پنج ساله  ...صحبت نکردن با غریبه هاگفت: 

توی این سن و  را توفکر نکنم کسی بتواند . سی و چند سالت است ...شکر خدا

که  ،بود اخم کردهبه قدری  " !باش و درست رفتار کن با ادب. پس ..بدزدد سال

کلمات توی دهانم ماسیدند. مگر می شد با این آتشفشان بیرحم دهان به دهان 

  شد؟ سکوت کردم و فقط خیره به او نگاه کردم.

ش هنوز ا هیچ تغییری نکرده بود. چشمان درشت و خاکستری ،جذاب بد ذات 

همگی  ،، صورت خوش فرم و دسته موهای نقره ای رنگبودندخاص و گیرا هم 

  سرجای خودشان بودند تا اراده ی مرا برای نادیده گرفتن او بخشکانند.

های کنار ساحل یکی از میز پشتشیرین خیلی آرام گفت: پرستش من می روم 

جمله  اجازه ندادم "با آقای...  صحبت هایتوقت منتظرت می نشینم، تو هم هر

اش تمام شود، سرم را باال گرفتم و من هم به شیوه سرمد اخمی غلیظ به پیشانی 
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 "ام انداختم و گفتم: من و جناب سرمد صحبتی با هم نداریم. بیا برویم شیرین. 

گرفتم و او را به دنبال خودم کشاندم. همان بهتر که  محکم بعد دست شیرین را

باعث می  ،یعصبانیت هر جمله ی خالی ازباشم. چون جنگ و دعوا  تویبا کیارش 

نم که سهراب عزیزم با به آغوشش بپرم و فراموش ک ،او از شوق دیدار شد که من

 می کند.  چه امیدی برای ازدواج مان برنامه ریزی

با شیرین سر یکی از میزهای خالی رسیدیم. کیارش هنوز همانجا ایستاده بود و 

به زور من برای اینکه اصال نگاهم به او نیافتد، پشت به او نشستم و شیرین را هم 

کیارش انداخت و گفت: پرستش... به  کنار خودم نشاندم. شیرین نیم نگاهی به

دختربچه های دبیرستانی رفتار چرا شبیه  نبود؟ نظر خودت رفتارت خیلی زشت

احوالپرسی و سالم و می کنی؟ تو مثال یک خانم عاقل و بالغ هستی، باید درست با ا

گفتم: تو از دل من خبر  حرص می خوردم و شیریناز اینهمه خنگی  "می کردی. 

برخورد  سرد ،تو می دانی که من چقدر باید با خودم بجنگم تا با این آقاداری؟ 

است کافی لعنتی او  ن عطررفتار کنم، همی اگر درست و عادی ی کهمی فهمکنم؟ 

ممکن است که به زندگیم با  ...و دوری  او را تاب بیاورمبیشتر از این تا نتوانم 
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 هم هنوزکوباند و گفت: مگر تو  گونه اشه بتعجب  شیرین با " سهراب گند بزنم.

گفتم: نپرس شیرین،  تانم گرفتم وصورتم را توی دس "کیارش را دوست داری؟ 

نها را ت شیرین آرام روی دستانم نشست و آدس "حالم اصال خوب نیست.  چون

کیارش  " ید.سمت ما می آ ، کیارشاز صورتم کنار زد و گفت: عادی رفتار کن

دستش را پشت صندلی  خیلی آرام دقیقا سر میز ما و بین من و شیرین ایستاد.

پایین آورد و نگاه موشکافانه ای به من  ه بود، سرش را کنار صورتممن گذاشت

 انداخت. 

توی چشمانم یک دنیا  .ل او دچار دوگانگی شخصیت شده بودمحاال من هم مث

دلم می خواست از او گالیه ، لحظه شماری برای راحت قدم زدن با او موج میزد

وقت برایش آرزوی  بگویم که هیچ کنم. حتی دلم می خواست محکم بغلش کنم و

ینطوری روز پیش من برگردد و همیک  خوشبختی نمی کنم چون می خواهم

 کنارم بایستد... اما سعی می کردم در ظاهر سرد و خشک و خشن باشم.

ش نبود. مثل اینکه همه هانگ، هیچ خبری از نور جادویی کرد می در سکوت نگاهم

ره ی چشمانم را از صورت او را در مورد من فراموش کرده بود. سعی کردم گ چیز
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باز کنم. نفس هایم را حبس کردم تا بیشتر از این دلتنگ او نباشم. باید شبیه 

خودش رفتار می کردم تا آرام می شدم. دست به سینه نشستم و با یک دنیا اخم 

 به او چشم غره رفتم. 

 و رو به شیرین گفت: پس تا آخر شب خیلی سریع نگاهش را از من گرفتاو هم 

حرف هایم خوب فکر کن. نمی خواهم اینقدر سردرگم باشی. االن وقت مناسبی  به

برای کینه جویی و ناراحتی و بچه بازی نیست. تو با پای خودت وارد این بازی 

سیاوش از رفتارش پشیمان است، پس  پس حاال وقت عقب نشینی نیست... ،شدی

ی کنم تا به دنبال سیاوش تو هم او را ببخش. بعد از عروسی برایت بلیط رزرو م

  . یاجازه دادند با او برگرد که دکترها بروی و هروقت

بیاندازد، ی به من دیگر نیم نگاه بدون آنکهکیارش هم  شیرین توی فکر فرو رفت. "

 خیلی سریع از ما دور شد. 

مشکوکانه به شیرین نگاه کردم و گفتم: بین تو و کیارش سرمد چه می گذرد؟ تا 

به حال ندیده بودم در کنار هیچ مردی به غیر از دوستانمان اینقدر راحت و شاد 

من و کیارش گفت:  تعجببا حرفم را قطع کرد و شیرین  "باشی. تو و کیارش... 
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شدم و شانه هایم را باال انداختم  بی رحم "دیوانه شده ای؟ من و کیارش؟  ...چه؟

و گفتم: نه من دیوانه نشده ام، اما تا به حال ندیده بودم که اجازه بدهی یک مرد 

غریبه در کنارت قدم بزند، با او بخندی و بگذاری دست کسی به شانه هایت بخورد. 

 بودی.  ین آدم دنیاترسختگیر همیشه تو

چشمانش درخشیدند و گفت: هنوز هم سختگیر هستم، اما کیارش... غریبه  "

ده است. گاهی لطف کرنیست. او بیشتر از تمام دوستان مان در این مدت به من 

فقط به او  ،اوقات برای اینکه بفهمم هنوز زنده هستم و حق نفس کشیدن دارم

برایش درد دل کنم. می کنارش بنشینم و می بردم و او هم... اجازه می دهد پناه 

تو هم مثل سیاوش دیوانه شده ای و فکر های نامربوط می فهمی چه می گویم یا 

 کنی؟

در واقع من اصال متوجه ی حرف های او نمی شدم. کمی آرام شدم و زمزمه  " 

کردم: همانقدر که تو نمی فهمی که من در خراب شدن زندگی فربد و سهراب و 

هم متوجه نمی شوم که تو چه رابطه ای با کیارش  کیارش نقشی نداشته ام، من

بعد هردو سکوت کردیم.  ". که اینقدر بی خیال در کنارش می خندیدی داری



فالوده زغال اختهفصل بیست و چهارم                                                                                                               

2124 
 
   

به کسی که  ،هم مثل مننمی دانم چقدر طول کشید تا شیرین گفت: کیارش 

به او ربط نده. او بهترین  فکرهای الکی نکن و مرا. پس دوستش دارد پایبند است

کیارش  " همین.فقط ت. او تنها کسی است که می تواند مرا آرام کند. دوستم اس

هردو به کسی که دوستشان داشتند پایبند بهترین دوست شیرین شده بود. اما 

فکرهای مسخره خسته  و.. از این بحث ؟.بودند، کیارش چه کسی را دوست داشت

ر این دو نفر به چقد شدم. من که با کیارش نبودم، پس نباید برایم مهم باشد که

حق شیرین زندگی پر از درد و هم می آمدند و در کنار هم زیبا دیده می شدند. 

وست... غم نبود. او هم حق داشت گاهی اوقات با بهترین دوستش بخندد. بهترین د

 آنها حسادت کنم.  هر دو نفر این عنوان باعث می شد به

، آنها هم حق دارند که دوستان جدیدی داشته باشند. صدای نه نباید حسود باشم

تنها برگشته ام؟ چون سیاوش با شک ها می دانی چرا شیرین را شنیدم که گفت: 

دیوانه ام کرده است. اما از تو توقع نداشتم که در مورد من  ،ی مسخرهها و تهمت

از  ".. اینطوری فکر کنی. تو که می دانی نفس من به نفس سیاوش وصل است.

، رابطه ی آنها ربطی به من نداشت. نباید توی زندگی شیرین خودم خجالت کشیدم
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و مردی که تمام تالشش را برای نجات زندگی او و سیاوش کرده بود، دخالت کنم. 

حق فتم: ببخشید شیرین جانم. اما به من هم و گ سرم را با خجالت پایین انداختم

ها اصال با من در مورد زندگیت صحبت نمی تازگی  بده که دیگر تو را نشناسم.

کنی. از کی تا به حال سهراب برایت دوست صمیمی تری نسبت به من شده که 

نمی زنی؟ چرا اینقدر از من عصبانی  تت را به او می گویی اما با من حرفمشکال

 هستی؟ 

حس و حال شیرین اصال خوب نبود. خیلی غمگین بود و نمی توانست غم هایش  "

دیوانه شده ام.  فقط... : من از تو عصبانی نیستم پرستشبروز ندهد و گفترا 

خوشبختی و عاقبت بخیری دیگران مثل خار توی چشمانم فرو می رود. پرستش 

زی از حال و روزم به تو چیتا امروز . اگر هم ماذیت کردن تو را ندار من قصد

ی و جدایی ات از خودت خیلی گرفتار بیمار که فقط به این خاطر بود ،منگفت

ده ای و من هنوز شرمنده تو نهایت کمک را به من کر ...کیارش بودی. درضمن

 اوهرچند که در این میان  دی من با کیارش آشنا نمی شدم.ت هستم. اگر تو نبوا

م که م. کاری کردتی های زندگی خودم و سیاوش کردبدبخرا هم بی دلیل اسیر 
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داند. پرستش من حال سیاوش مقصر می  ا بابت خوب نشدناو هم دائم خودش ر

خواهش می کنم اگر چیزی می گویم به دل  ، پساصال توی شرایط خوبی نیستم

دستم را روی دستش لغزاندم و آرام نوازشش کردم. حق شیرین این حال  "نگیر. 

و روز نبود. صندلیم را به او نزدیک تر کردم و گفتم: با من حرف بزن شیرین. چه 

 سرششیرین موهایش را از دورش جمع کرد و اجازه داد تا  "است؟  به روزت آمده

گویم؟ کدام یک از بدبختی هایم را تعریف و گفت: از کجا برایت ب بغل بگیرم را

 اینقدر بدبخت هستم؟  من خون به دلت نکنم؟ پرستش چرا کنم که

از اینهمه ناامیدی او ترسیدم. او را از آغوشم بیرون آوردم و صورتش را غرق در  "

 بوسه کردم و گفتم: تا مرا دق نداده ای حرف بزن ببینم چه شده است؟ 

دانه های درشت اشک بدون هیچ تالشی از چشمانش افتادند و در عرض یک  "

ش دادم و گفتم: می دانم بغض او تبدیل به گریه ای شدید شد. آرام دلداری ،ثانیه

که نگه داری از یک بیمار چقدر کار سختی است، خودت هم می دانستی که برای 

مادگی هر نوع اتفاق تازه ای را وحیه ای قوی احتیاج داری و باید آاین کار به ر

داشته باشی. تو با دانستن تمام این ها دست به خطر زدی و سیاوش را دزدیدی. 
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پس حاال چه  ،تو از انتخابت دست نکشیدی ،صرار کردندهرقدر مادر و پدرت ا

 "بالیی سرت آمده است؟ چون سیاوش بیمار تر شده اینقدر ناراحت هستی؟ 

و بی صدا گریه می کرد. دوستان  فرو بردآغوش من  بیشتر خودش را درشیرین 

 بیچاره می شدم ن درد و ماتم آنها ویرانم می کرد،من، جزیی از خود من بودند. ای

و دلم می خواست در همین لحظه خودم را توی دریا غرق کنم اما گریه ی شیرین 

را نبینم. آرام او را نوازش کردم و اجازه دادم تا بغضش خالی شود. نمی دانم چند 

فقط هق هقی دردناک به  ،دقیقه به همین منوال گذشت تا از گریه ی شدید او

چون  ،دن قفل زبان شیرین نکنمشی برای باز بیشتر جا ماند. سعی کردم اصرار

رو به دریا نشسته بودیم  ،نمی خواستم بازهم گریه اش بگیرد. فقط در آغوش هم

  خیره شده بودیم. اجمواو در سکوت به 

مد و گفت: اوایل که به آلمان رفته بودیم حال تا اینکه باالخره شیرین به حرف آ

خوب بود. بااینکه نتیجه ای از درمان ها نمی گرفت اما کم نمی خیلی سیاوش 

ادامه می داد. همه چیز عالی بود، حتی به  ها ی قوی به درماناآورد و با روحیه 

جدایی  ازبا او بمانم و  باز اجازه می دهد ،داگر حالش خوب نشمن قول می داد که 
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با هم گذراندیم. همه حرفی نمی زند. پرستش نمی دانی چه روزهای زیبایی را 

چیز عالی بود فقط یک مشکل داشتیم و آن هم این بود که توانایی حرکت کردن 

ند، که شدباعث اصال به اندام سیاوش برنمی گشت. کم کم تمرینات و درمان ها 

شود. بدنش با مقاومت همه چیز را پس می زد. ریه اوضاع سالمتی سیاوش بدتر 

ز دست می دادند و قلبش هم با هر حرکتی درد هایش توانایی تنفس را بیشتر ا

امیدشان را از بهبود سیاوش  کمال ناباوری،دکترها در شدیدی را تحمل می کرد. 

قطع کردند و می گفتند بهتر است که زیاد به او فشار نیاوریم. باز روحیه ی 

سیاوش خراب شد. حتی روشنی روز هم حالش را خراب می کرد. دلش می 

وی یک اتاق تاریک بماند و با هیچکس صحبت نکند. بازهم مرا از خواست دائما ت

از همه جا الش را خراب تر می کند. خودش می راند و می گفت دیدن من ح

ناامید شده بودم و به اجبار با کیارش تماس گرفتم. از حال و روز سیاوش برایش 

اوش را برادر رساند. مثل اینکه سی ماگفتم. او خودش را در کمتر از یک هفته به 

چون هر کاری از دستش برمی آمد برای ما انجام می داد.  ،خودش می دانست

دیگر می برد و از همه خواهش می  یبیمارستان یک بیمارستان بهسیاوش را از 
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او انجام بدهند. اما مثل  سالمتی کرد تا هر کاری که از دستشان بر می آید برای

یم شده بودند تا امیدهای مرا برباد بدهند. اینکه تمام پزشکان آلمان با هم یک ت

کیارش دست از مبارزه بر نمی داشت با سیاوش می جنگید و می خواست ما را 

سیاوش هرروز بی رمق تر و کم توان تر می شد. مثل  ه آمریکا و یا کانادا بفرستد.ب

شمع جلوی چشمانم آب می شد و از دست من و کیارش هیچ کاری برای او 

تمام خشمش را جمع کرد و سر  ، سیاوشتا اینکه باالخره یک روز برنمی آمد.

 کیارشبر نمی دارد؟ که چرا دست از سر او  راه انداختداد و فریاد  بیچاره کیارش

سیاوش را نصیحت کرد و یک دنیا امید به او داد.  ...خیلی مهربان با او برخورد کرد

جان باز هم با  جان بگیرد و د تا سیاوش یکبار دیگرکافی بو همین نصیحت های او

د. اما واقعا بی فایده بود، چون سیاوش به جای بچسبتمرینات درمان و به  و دل

سرطان مغز  ...یکی از دکتر ها شدن هر روز بیشتر تحلیل می رفت، تا اینکه بهتر

تحلیل می بیشتر دلیل اینکه سیاوش من هرروز او را تشخیص داد...  استخوان

ند. خیلی دلم برای او می بازهم گریه هایش شدت گرفت "    رفت سرطان بود...

م که امروز عروسی بهترین رفته بود و کامال فراموش کردسوخت. من هم گریه ام گ
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یکی دیگر از دوستانم کامال نابود شده بود. گفتم: چرا زندگی دوستم است. چون 

 "؟ نکردبه جای تالش برای حرکت درمانی سیاوش، سرطان او را درمان سرمد 

به من و یا شیرین از ته دل گریه می کرد. بعد به سختی گفت: او بدون اینکه 

کرد. باز بیمارستان سیاوش را عوض  سیاوش چیزی بگوید، همین کار را شروع

 او که خدا نیست کمک مان کرد اما... ،کرد و اینبار با جدیت برای درمان سرطان

هر قدر تالش کرد بازهم دکترها از سیاوش قطع امید کردند و گفتند  !پرستش

دست از اینهمه  عت در حال پخش شدن است و صالح دیدند کهسرطان به سر

و  ردممُ ... پرستش من روزی هزار باریمنبرگرداتالش برداریم و سیاوش را به خانه 

گم را می خواستم. به جز کیارش هیچکس را . روزی هزار بار از خدا مرزنده شدم

او خدای من شده بود. سیاوش دائم توی بیمارستان بود  پناه بردن نداشتم،برای 

و من تنها به کمک کیارش زنده مانده بودم. نمی توانستم به خانواده های مان 

حاال  ،چیزی بگویم چون با آن اطمینانی که من و سیاوش از همه بریده بودیم

تعریف اینهمه ناکامی فقط دشمن شادمان می کرد. به شما هم نمی توانستم 

دست و پنجه نرم می ما با یک دنیا بدبختی چون هرکدام از ش ،چیزی بگویم
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 بیشتر از همیشه خودش را وقفکه  ه فقط کیارش برایم باقی ماندکردید. در نتیج

اه سیاوش نسبت به او عوض این اواخر نگ متاسفانه من و سیاوش کرده بود. اما

 هیچ چیز به جز احترام ،من و کیارششد. به جان سیاوشم قسم می خورم که بین 

اوش دیوانه اما سی .و نیست و نگرانی در مورد سالمتی سیاوش در جریان نبوده

نمی توانم درست آلمانی هم د. من هنوز و دائم به من تهمت های عجیب می ز شد

 چون کمکی از خانواده ام ،رای ادامه ی زندگی نداشتمب یپول  هیچصحبت کنم و 

سال فروخت و یک دستم نمی رسید و پدر سیاوش هم هرچه داشت توی این  به

پول هایی که کیارش هر ماه به حسابم می ریخت هم استفاده از  برایمان فرستاد.

همین که خرج درمان سیاوش را  م.یدچون واقعا از او خجالت می کش ،نمی کردم

ی پرداخت برایم یک دنیا ارزش داشت و نمی خواستم خودم هم سربار او باشم. م

و وسایل برای خرید خوراکی از همه جا بی خبر، درنتیجه به اجبار با کیارش 

سیاوش این چیز ها را طور دیگری برداشت می کرد.  می رفتم، ولیبیرون ضروری 

گفت دیگر دوستش می گفت که من کنار کیارش بیش اندازه شاد هستم. می 

فقط چون دلم به حال او دائما در حال خیانت به او هستم و  ندارم. حس می کرد



فالوده زغال اختهفصل بیست و چهارم                                                                                                               

2132 
 
   

. به مرور کیارش هم متوجه ی این شک و بددلی او را تنها نمی گذارممی سوزد 

برگشت. هرقدر که حال سیاوش بدتر می  یاوش شد و بدون هیچ حرفی به اینجاس

به هر تماسی شک داشت و خیال می کرد بد دلی هایش هم بیشتر می شد.  ،شد

فقط می پرسید که چند بار به او  ،کیارش است. هروقت که حالش بهتر می شد

برگردانم تا  م می داد که زودتر او را به خانه ی پدرشخیانت کرده ام. مرا قس

ش بیشتر از بیماری او آزارم می خیانت هایم را نبیند... پرستش این کارهای سیاو

صورتش را پاک کردم و مثل اینکه می خواستم با خودم صحبت کنم  "د... دا

شک او را به این  ،گفتم: شاید چون تصویر تو و کیارش در کنار هم خیلی زیباست

زیباتر  چقدر کنار کیارشبیمارگونه دچار کرده است. شیرین خودت خبر نداری که 

 روی هنوز حالیکهرا هم برانگیخته ای در دیده می شوی... تو حتی حسادت م

ربطی به من اصال خورم و زندگی و روابط کیارش هم می  و سیاوش قسم توعشق 

 ندارند.

زمزمه کرد و گفت: به شیرین مات و مبهوت به من چشم دوخت و خیلی آرام  " 

را به هیچ  من تا آخر عمرم عاشق سیاوش می مانم و عشق او من حسادت نکن!
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با او زندگی  من باز ،او توی این دنیا نباشد حتی اگر عنوان فراموش نمی کنم.

کرده  شاید گاهی اوقات شک و تهمت های او، واقعا مرا دچار تردید خواهم کرد.

هیچ مرد دیگری را دوست نخواهم  ،م که به غیر از اوباشد... ولی هنوز مطمئن

 .داشت

اشک هایش بی صدا پایین می افتادند و قلب مرا به درد می آوردند. صورتش  " 

پرستش در ضمن کنار گوشم گفت:  به پای او اشک می ریختم کهرا بوسیدم و پا 

هیچکس نمی تواند قلب مردانی که اسیر تو شده اند را بهتر است بدانی که  ،خانم

ت رها هیچ عنوان از قید عشقبه  می شوند،به دست بیآورد. کسانی که دچار تو 

نمی شوند و به کسی جز تو فکر نمی کنند. می توانم بپرسم چه وردی می خوانی 

نمی فهمیدم جدی صحبت می کند یا در  "را اینطوری جادو می کنی؟ که آنها 

متوجه ی جدی یا با تعجب به او نگاه کردم تا  میان گریه شوخی اش گرفته است.

 م. شوخی بودن حرف هایش بشو

شیرین همچنان جدی به من نگاه می کرد و اشک می ریخت. باالخره نتوانستم 

بدون آنکه از شدت  "طاقت بیارم و گفتم: جدی می گویی یا شوخی می کنی؟ 
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واقعا  جدی می گویم دیوانه جان...درد توی چشم هایش چیزی کم شود گفت: 

چه کار می کنی  چه بالیی سر این مردهای بدبخت می آوری،می خواهم بدانم 

که کیارش به محض اینکه به فکر فرو می رود از تو صحبت می کند و نگران تو 

می شود و بابت دردهایت عذاب وجدان می گیرد؟ چه کار می کنی که اگر یک 

از تو  زنگ می زند وما همه ی  ، با یک دنیا غم بهروز توی زندگی سهراب نباشی

د دائم منتظر شنیدن خبر خوشبختی ؟ چه کار کرده ای که فربتعریف می کند

 ...می پرسد؟ از ما احوالت را ،تو

اگر کیارش به من فکر  چرند نگو رفیق! گفتم: آرام شانه هایش را ماساژ دادم و "

شد و برای  نمی ، بی خیال منبرای دردهایم عذاب وجدان می گرفت د ومی کر

سهراب خودش بی نهایت  !سیاوش تا آلمان نمی آمد. من جادوگر نیستم درمان

به این خاطر حال مرا می پرسد مهربان است و همیشه به یاد من است و فربد... 

  باشد.که مطمئن شود راهی برای زخم زدن به کیارش باقی نمانده 

صورتم را در میان دستانش گرفت و گفت: سهراب امروز نشست،  صافشیرین  "

 را تنها بگذارد باید تا آخر عمر ماست چون می داند که اگر یک لحظه توکنار 
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داشتن تو را بخورد. فربد به دنبال زندگیش رفته اما هنوز اولین عشق حسرت 

چون می ترسد  ،زندگی اش را فراموش نکرده است. کیارش تو را تنها گذاشته

 . کیارش هیچ وقت عشق تو را فراموشکنارت نفس بکشد و برایت خطرناک باشد

م های دنیا را با تو مقایسه می کند. من برایت بهترین نکرده است و همه ی خان

قدرت هایت  اینهمه سال، یاما نمی فهمم که چطور توانستآرزوهای دنیا را دارم... 

 قدرت هایناخودآگاه خنده ام گرفت و گفتم:  "را از ما پنهان کنی سبحانی جانم. 

او بیش  چون ن فقط روی یک نفر کارآیی دارند و آن هم سهراب خودمان است،م

نمی تواند عشق مرا از سرش بیرون کند. بقیه ی  و مهربان است از اندازه ساده و

مردانی که تو از آنها صحبت می کنی همه به دنبال زندگی شان رفته اند و مرا 

 فراموش کرده اند. 

تو از هیچ چیز خبر نداری...  نخیر خانم خنگ، و گفت: سرش را تکان دادشیرین  "

جز خوشبختی تو و سهراب به عمرم توی تیم سهراب می مانم و آرزویی  من تا آخر

اما نمی توانم مثل ماهور چشمانم را روی عالقه ی... کیارش ببندم. او هنوز  .ندارم

چقدر برای او سخت بود که تو را فراموش  نهایت دوستت دارد. تو نمی دانیهم بی 



فالوده زغال اختهفصل بیست و چهارم                                                                                                               

2136 
 
   

من . گفتن آن خیانت محض که.. برایت تعریف کنمرا  اتفاقیکند. می خواهم 

نسبت سیاوش عزیزم است. اما باید بگویم چون این راز روی قلبم سنگینی می 

اوج غم هایم... درست وقتی که دکترهای آلمان از سیاوشم قطع امید  درمن کند. 

مردانگی را در حقم به دیدار کیارش رفتم و ناخودآگاه از او خواستم که  ،کردند

از او خواستم که  ..ن جهنمی که دچارش شده ام نجات بدهد.از ایمرا تمام کند و 

صدای شیرین گوش هایم را به درد می آورد و نمی خواستم  " !با هم فرار کنیم

ادامه ی حرف هایش را بشنوم. چشمانم را بستم تا بمیرم و ادامه حرف های 

او که همین چند ثانیه ی قبل می گفت را نشنوم. صمیمی و قدیمی ام دوست 

خیلی  شیرینمتاسفانه صدای حتی اگر سیاوش نباشد، با یاد او زندگی می کند! 

م، فشار بیماری به جنون رسیدرسا بود و ادامه داد: من خیلی خسته و ناامید بودم. 

سیاوش از یک طرف، بداخالقی ها و تهمت هایش از طرف دیگر پا روی گلویم 

با من ازدواج کند  کیارش بخواهماز و تمام این فشارها باعث شدند که  گذاشته بود

پرستش هنوز هم از به یادآوری این کار  و مرا از دردهای سیاوش جدا کند.

اصال از او  ،اگر مرا نجات بدهدبه او گفتم که  وحشتناکم خجالت زده می شوم...
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ه دلش بخواهد با و اجازه می دهم هروقت کتوقع عشق و عالقه نخواهم داشت 

   است.فکر و خیال  تو زندگی کند... چون او همیشه توی رویای تو 

به حدی رسیده بود که  ی دل خودم اشک می ریختم. شیریناینبار فقط برا "

خودش را به زور به مرد سرسختی مثل کیارش تحمیل کرده بود. می دانستم که 

رش شان نداده است. کیاکیارش رفتاری در خور شخصیت آسیب دیده ی شیرین ن

تواند آدم مهربانی باشد. می خواستم جلوی دهان  نمی در این لحظات پر از نیاز،

بازهم مغزم را شیرین را بگیرم تا ادامه ی ماجرا را برایم تعریف نکند. اما صدای او 

جواب او به من می دانی او چه کار کرد و در جوابم چه گفت؟ و گفت:  سوراخ کرد

عاشقی داد. او به من یاد داد که عشق فقط یک ادعای ساده و مسخره نیست.  درس

 .دم از عشق می زنیم، باید تا آخر ماجرا سر حرفمان بمانیموقتی 

سرم را پایین انداختم، چون شیرین قلبم را به درد می آورد. این کار شیرین  " 

من هم محسوب نه تنها خیانت در حق سیاوش بیچاره بود، بلکه خیانت در حق 

می شد. چون من روزگاری نه چندان دور برای ازدواج با کیارش لحظه شماری 

می کردم. پس شیرین باید تا آخر عمرش به کیارش مثل یک دوست یا یک برادر 
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: کیارش مثل باباهای مهربان دستی به سرم گفت و ادامه داد نگاه می کرد. او

و مرا از  جام می دهد تا آرام بگیرمهرکاری که بخواهم برایم انگفت که کشید و 

 سیاوش نجات می دهد... دیدن عذاب کشیدن 

نامرد... بغضم را فراموش کردم. کیارش به گوش هایم اعتماد نکردم. کیارش  "

به عنوان اولین مردی که همیشه و هر لحظه مرا از خودش رانده بود. من او را 

چرند از خودش با یک دنیا حرف  غوش کشیده بودم و او مرادر آ عاشقم کرده بود،

 دم و از او خواستگاری کرده بودم، اما. من جلوی پاهایش زانو زده بودور کرده بود

که او شیرین را با محبت  و... حاال می شنیدم با بی رحمی کامل مرا رد کرده بوداو 

شیرین از او چیزی بگوید و کامل پذیرفته است. پس من چرا اینجا نشسته ام تا 

بدهد؟ چرا همین حاال بلند نمی شوم و به دنبال زندگیم نمی  نگیم را تسکیندلت

محض من بود. من بی لیاقتی  هم ند و آنم؟ این سوال ها فقط یک جواب داشترو

نمی شیرین م. ه سهراب به پایم می ریخت را نداشتاحترام و عشقی ک لیاقت

که مرا از کیارش گفت : خواست بی خیال تعریف خاطره اش بشود و ادامه داد

آلمان به جایی می برد که هیچوقت به یاد سیاوش نیافتم و در بی خبری کامل 
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گفت که زندگیم را به قدری زیبا می عمرم را بگذرانم.  ،نسبت به زندگی سیاوش

انجام تمام این برای  اماسازد که اصال یادم نیآید چقدر عاشق سیاوشم هستم... 

 بی خوابی های ،باید تا آخر عمرکیارش این بود که شرط  !کارها یک شرط دارد

باید بپذیرم دچارشان شده بود را تحمل کنم.  ،که بعد از جدایی توشبانه اش را 

ندین تا چ که او هروقت صدای ویولن را از رادیو یا تلویزیون می شنود ناخودآگاه

تو هیچوقت نتوانی ویولن  از اینکه باعث شده ساعت غمگین و افسرده می شود و

خیلی جدی  کیارش... ا عذاب وجدان درد می کشدساعت ها ب ،در دست بگیری

را تو عطر  من بتوانمشاید اینطوری چون  با من ازدواج می کند، می گفت که

چون  ،هیچ وقت به لبخند من نگاه نمی کند. او می گفت کنمبرایش تداعی 

است. می گفت تو در حق او بدی کرده ای و  لبخندی زیباتر از لبخند تو را ندیده

با هرکسی نمی کند و  تاما او هرگز فراموش ،یک نفر دیگر را به جای او آورده ای

. به او درمورد تو می گوید و از او می خواهد که شبیه تو باشد.. ،ندهم که ازدواج ک

می فهمی چه می گویم پرستش؟ کیارش کاری کرد که من شرمنده و خجالت 

م. از اینکه آدم خیانت کاری بودم و در اوج بیماری سیاوش عذر خواهی کن اوزده از 
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به فکر خیانت افتاده بودم شرمنده شدم، فرار کردم و خودم را به سیاوش عزیزم 

 و عذاب وجدان تنها گذاشتن اواندم و ساعت ها در کنار او نشستم تا دلتنگی رس

سیاوش کیارش به من یاد داد که حتی اگر بخواهم بعد از مرگ را فراموش کنم. 

به ازدواج فکر کنم، مطمئنا آدم بعدی را هم به یاد سیاوش در آغوش می کشم و 

ناخودآگاه به یاد سیاوش با نفر بعدی زندگی خواهم کرد. برای همین می گویم 

 .عزیزم بیچاره را جادو کرده ایاین مردهای تو که 

پس ، را شکسته بود بین مانبازگشت تمام پل های خودش رش سرمد که کیا " 

چطور می توانست اینقدر زیبا مرا به یاد بیآورد و دست رد به عشق های آینده 

سهراب را به راحتی وارد زندگیم کرده  ؟ پس چرا من مثل او نبودم؟ چرااش بزند

 ؟مبود

م، خیلی عصبانی بود. اما من نمی برایش جایگزین انتخاب کرده ا حتما از اینکه 

دانستم که او اینقدر به یاد من است. من نمی دانستم که او به فرانسه نرفته است. 

متاهل  نمی دانستم که او مردمن نمی دانستم که او ازدواج نکرده است. من 

چون جوابم را نمی داد و دوستانم  ،نیست. من هیچ چیز در مورد او نمی دانستم
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هم با نامردی کامل همه چیز را پنهان کرده بودند. بیشتر از این نمی توانستم در 

مورد کیارش صحبت کنم و به اعصابم مسلط باشم. سعی کردم از شیرین فاصله 

روابط من و سرمد ندارد. او مرا  بربگیرم و گفتم: در هر حال این حرف ها تاثیری 

بار تو یک اما شیرین خانم...کنار سهراب خوشبخت هستم. من اشت و حاال تنها گذ

هم به من در مورد این احساسات کیارش حرفی نزدی. فکر نمی کنی این پنهان 

از زیر شیرین سرش را پایین انداخت، چندباری  "؟ است نارفیقی محض ،کاری تو

من و ماهور به این  گفت: ببخشید...خیلی آهسته خر چشم به من نگاه کرد و در آ

نتیجه رسیدیم که تو در کنار سهراب خوشبخت تر هستی و کیارش برایت 

 خطرناک است. 

ی  دیوانهنفر پوزخندی زدم و گفت: من تمام عمرم برای این که با شما چند  "

 تک تکپیر شوم تالش کرده ام اما به گمانم باید روی دوستی ام با  بی معرفت،

بعد  ،مه اشما تجدید نظر کنم. همانطور که بهزاد و فربد را از زندگیم بیرون کرد

او را هم فراموش می کنم. به محض اینکه تکلیف سیاوش  ،از عروسی ماهور

 ...تو را هم فراموش می کنم. می دانی چرا؟ چون شما همه با هم ،مشخص شود
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ن پنهان کاری ها و دروغگویی سهراب، زندگی مرا نابود کردید. با ای جزالبته به 

هایتان تیشه به ریشه ی زندگی من زدید. شما برای من فرقی با فربد ندارید. اتفاقا 

م حرکات تسرو بازی می کرد و من می توان چون .، آدم بهتری بودفربد از تمام شما

برنامه ریزی  مخفیانه دو نفراما شما  نابودی رابطه ام با کیارش ببینم. او را برای

حالم از تمام ن چیزی که از صمیم قلبم دوستش داشتم نرسم. کردید تا من به آ

 رفاقت هایتان به هم می خورد. مطمئن باشید که کنارتان نمی مانم.

آخر حرف هایم گریه ام گرفت و نتوانستم خوددار باشم. همه می دانستند که  "

ی ودند تا زندگاما حرفی به من نزده ب ،کیارش کجاست و هنوز مرا دوست دارد

زندگی دوستانم چه بود؟ با من دوست  سهراب خراب نشود. پس نقش من در

، روزی سهراب از زندگی من برود خوشبخت باشد؟ اگرو بودند تا سهراب خوشحال 

 آنها هم با من نمی ماندند. 

 تا تانم بی معرفت و نارفیق بودند ومن بیچاره ترین آدم دنیا بودم که تمام دوس

ند متوجه ی این نامردی آنها نشده بودم. شیرین ندگی ام را بر باد ندادز وقتیکه

سرم را بوسید و سعی کرد گریه ام را بند بیآورد و گفت: ببخشید، باور کن ما فقط 
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به خوشبختی و صالح تو فکر می کردیم. این حس که کیارش بازهم آسیبی به تو 

همه ی ما را دیوانه کرده بود. باور کن که ما از سر بدجنسی و نارفیقی  ،برساند

 چیزی را از تو پنهان نکردیم... 

از او رو برگرداندم و گفتم: شیرین... هیچ را آرام نمی کرد.  قلبمتوضیحاتش اصال  "

، احتیاج داشتم کیارش تمام مدتی که من به توضیحی نمی تواند مرا آرام کند. تو

نار خودت نگه داشتی، می دیدی که من چه زجری می کشم و با این ک او را

تعاریف تو، کیارش هم از  دوری من ناراحت بود... اما یکبار رفاقت نکردی و به من 

من هم خدایی دارم. اما  نگفتی. ایرادی ندارد شیرین خانم... چیزی در مورد او

از او فاصله بگیرم خواستم  "مطمئن باش که مثل سابق دوستت نخواهم داشت. 

 را گرفت، مرا سرجایم نشاند. او محکم دستمو تا جایی که می توانم دور شوم. اما 

می توانستم در مورد خیلی محکم و جدی توی چشمانم نگاه کرد و گفت: چطور 

 ت،اوج بیماری و آسیب های تو را در کهدر حالی کیارش به تو بگویم، احساسات

، وقتی ت توضیح می دادم که او هنوز دوستت داردگذاشته بود؟ چطور برای تنها

و گفته بود که دوستت ندارد؟ می  هاری ات را رد کردبی رحمانه خواستگ که
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خواستی مثل احمق ها به انتظار کیارشی بنشینی که برای فرار از همه چیز تا 

من نمی توانستم این بال را سر زندگی بهترین دوستم بیآورم.  ...آلمان آمده بود؟ نه

فقط کنار تو خوشبخت درضمن شادی سهراب را هم نمی توانستم نادیده بگیرم. او 

. سهراب نمی تواند بدون تو درست زندگی کند. از ما توقع نداشته باش می شود

عالقه های عجیب عشق روشن و واضح سهراب را نادیده بگیریم و به امید ابراز که 

 زندگی تو را ویران کنیم.  ،کیارشو دیوانه وار 

نها وانستم بیشتر این دیوانگی کنم و آبودند. نمی ت محض حرف هایش حقیقت "

تا وقتی ناراحت باشم. چون دلیلی نداشت که از شیرین دچار عذاب وجدان کنم. را 

و روز کیارش  هر قدر هم که شیرین در مورد حالکه کیارش مرا نمی خواست، 

باید به خاطر انتخاب سهراب حل نمی شد.  به من گزارش می داد، باز مشکالت ما

 خوشحال باشم.

قانعم کند که قصد  بیشتربوسید و سعی کرد  صورتم را ،کرد مبغلشیرین اینبار 

و از شیرین  تمام تالشم را کردم تا موضوع را عوض کنم من همبدی نداشته است. 

. شیرین هنوز هم هق هق در مورد فربد پرسیدم و اینکه آیا از او خبر دارد یا نه
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را  ممی کرد و گفت: بله آخرین بار چند ماه قبل تماس گرفته بود تا حال سیاوش

نکه از بدون آ حال خودش که خیلی خوب بود. می گفت برای اولین باربپرسد. 

تو می شقانه ی واقعی شده است. اما دائم از وارد یک رابطه ی عا آینده بترسد

فکر نمی کردم  "می خواست بداند که خوشحال و خوشبخت هستی یا نه.  پرسید،

ترس از آینده مخصوصا حاال که برای اولین بار  ،فربد هنوز هم جویای احوالم باشد

. ناخودآگاه برای ابطه ی عاشقانه ی واقعی شده استیک ررا کنار گذاشته و وارد 

 فربد خوشحال شدم و گفتم: کنار ژاسمین خوشبخت است؟ 

شیرین سکوت کرد. به او نگاه کردم و دیدم که متعجب است. چند دقیقه طول  "

من به هیچکدام از  "کشید تا گفت: تو از کجا می دانی که او با ژاسمین است؟ 

بد و ژاسمین مشکوک دوستانم، حتی به سهراب هم نگفته بودم که به روابط فر

چون نمی خواستم آنها از بیچارگی کیارش لذت ببرند و خیال کنند که  ،هستم

لبخند کم رنگی زدم و گفتم: من  نفرین من کیارش را به خاک سیاه نشانده است.

عاشق شناس خوبی هستم شیرین جانم... من از فاصله ی صد متری هم عطر 

 عشق و عاشقی را استشمام می کنم رفیق. 
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ی صورتم را درست کند و گفت: ای سعی می کرد آرایش بر باد رفته شیرین  "

می  ،عشق دیگران داریمورد که در پیشرفته ای  کاش با این توانایی فضولی

و اینهمه سال عمرت را به انتظار آمدن  توانستی از پس زندگی خودت بر بیآیی

   .هدر نمی دادی ،عشق

از خدا  اما من ،فربد زندگی مرا خراب کرده بودخندیدم و جوابی به او ندادم.  "

که هیچ وقت به یاد من نیافتد. شاید  باشدبه حدی خوشبخت می خواستم که او 

زیبایی که همیشه خیال می کردم ژاسمین العاده فربد نمی توانست بچه های فوق 

یی صاحب بچه ها اما حتما ،دمی شود را داشته باشدر کنار کیارش صاحب آنها 

خوشبخت شود... شیرین  که او بی نهایت. امیدوارم می شدب و دوستداشتنی جذا

با نگرانی نگاهم کرد و گفت: نباید از احساسات کیارش برایت صحبت می کردم. 

 " است. امیدوارم سهراب مرا ببخشد...کار من نامردی کامل در حق سهرابم این 

وض کنم و خندان گفتم: سعی کردم خودم را جمع و جور کنم و حال و هوایم را ع

که به او در انجام نقشه اش کمک کنی.  ،سهراب تو را فقط به یک شرط می بخشد

نرا بخوانیم و او آنرا تکه تکه کند و ته فیلم عروسی اده کرده تا ما آممتن آیک 
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حاال نوبت من بود که کمی صورت شیرین را با دستمال تمیز کنم و  "بگذارد. 

تمام خرابکاری های زندگی ماهور خندید و گفت: ای وای نگو که شیرین باالخره 

 توی این متن نوشته است.  را

 از آن اصرار دارد که ماهورخیلی هم  تازهسری با تاسف تکان دادم و گفتم:  "

 خوشش می آید.

دست از  ،شیرین خندید و گفت: دوستان عزیزمان تا باعث طالق ماهور نشوند " 

غم دیر می رفت و زود بر می گشت، دست از مرتب کردن  " بر نمی دارند. تالش

گفتم: باالخره ما سالها با بهزاد دوست بوده ایم و شاید توانستیم  شیرین برداشتم و

گفت: تو  با محبتشیرین  "قلب شکسته ی او را با طالق ماهور التیام بدهیم... 

بهترین دوست همه ی ما هستی. ببخشید که به خاطر بهزاد سرت غر زدم. بهزاد 

ی تو را هم آتش زد. اما تو هیچ انست زندگی اش را حفظ کند و زندگخودش نتو

کتک به بهزاد برگردانی. زور و نکردی. تو نمی توانستی ماهور را با  او بدی در حق

مهمتر از عشق  ،به های دیگر زندگی برای اوماهور از تمام ما عاقل تر است و جن

 و عاشقی است.
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دتر به او تلفن همراهم زنگ خورد، سهراب بود و می خواست که شیرین را زو " 

باید برای اجرای موسیقی آماده می شدیم.  هم کم کم د،برسانم تا متن را بخوان

کرده العاده خوب و حرفه ای دعوت  یک گروه فوق زیک عروسیسهراب برای مو

یاد گذشته، توی عروسی ماهور به همه ی ما در کنار هم و بود. اما می خواست که 

   آهنگ بنوازیم. 

احتیاج داشتم که چند دقیقه شیرین بلند شد و خواست که با هم برویم. اما من 

از او خواستم که تنها برود و همانجا بنشینم و کمی بیشتر به همه چیز فکر کنم. 

به سهراب بگوید که من هم تا چند دقیقه دیگر خودم را می رسانم. شیرین مردد 

د اما به او قبوالندم که حالم خوب است، از او ناراحت نیستم و فقط می خواهم مان

از من دور شد و رفت. چشمانم را بستم و  افکارم را سر و سامان بدهم. اوکمی 

توی مغزم نفوذ کند.  ها،صدای امواج دریا، شلوغی و خنده ی بچه اجازه دادم 

دن هیچ احساس از شنی و نمی شکستبیشتر از این حد دلم  خیلی وقت بود که

یاد گرفته ام که با تالش های نارفیقانه ی دیگران م. من پنهانی به وجد نمیآمد

 عشق و عالقه موردفقط اجازه بدهم که هیچکس را عاشقانه دوست نداشته باشم و 
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در حق هیچکس بدی نکرده بودم. من به احساس تمام دوستانم  منقرار بگیرم. 

با اهمیت می دادم و خوشحالی قلبی آنها برایم مهم بود. پس حقم این نبود که 

حتی  . شاید، دور بمانمداشتم شدوست عاشقانه چیزی که ازپنهان کاری هایشان 

نها مانده و به هنوز به یاد من است و کنار آیارش می گفت که کزودتر  اگر شیرین

دور شدن از  کاری براینمی توانستم بازهم دنبال زندگی با ژاسمین نیست... 

عزیز بود. اما  برایم چون سهراب بیشتر از هر آدم دیگری انجام بدهم، سهراب

رام می گرفتم. همین که کمی آ، بی رحم نیست همین که می فهمیدم کیارش

، دم بی لیاقت از دست نداده امعصاب و سالمتی ام را به خاطر یک آمی فهمیدم ا

. تصمیمات سنگدالنه ی دوستانم مثل یک بغض ته گلویم شرایطم بهتر می شد

توانم به دوستی ام با آنها ادامه بدهم. می نبعد از این  به احتمال زیاد. دواندریشه 

از  ،ا برای خوشبختی سهرابشاید بهتر باشد که سهراب را هم به آنها بر گردانم ت

م به خاطر تا آخر عمرقلبم که  استزندگی من مایه نگذارند. سهراب تنها دوستی 

بدی  نم در حق هیچوقتآتش می گیرد. او  از دست دادن او به درد می آید و

هر سختی کنارم مانده بود. شاید هیچ دوستی و رفاقتی در نکرده بود. همیشه و 
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او را خیلی بیشتر از  به گمانم واقعااب... نمی توانم بگذرم. را نخواهم، اما از سهر

 کیارش دوست دارم.

برای اولین بار بود که می فهمیدم سهراب را بیشتر از کیارش دوست دارم. سهراب 

که هر لحظه به یاد کیارش احمق، خیلی بیشتر از لیاقت من بود. او در کنار من 

 حق سهراب اسارت در کنار من نبود.، حیف می شد. را تلخ می کردمزندگی ام 

 ، به هیچ عنوان نمی توانستمبا اینهمه حقایقی که در مورد کیارش فهمیده بودم 

شاید بهتر باشد که از عمو  دلشاد کنم.کنار سهراب خوشبخت باشم و او را هم 

می بخواهم مرا پیش مادر و پدرم بفرستد تا بیشتر از این سهراب را اذیت نکنم. 

خدایا خودت دیوانگی را از من  جایی که قدرت دارم از اینجا دور شوم... خواهم تا

 چه کار کنم. که  بفهماندور کن. خودت همین امروز به من 

دوستم نبودند،  هیچوقتمن هم بلند شدم اما به جای رفتن پیش دوستانی که 

 هر قدر برای رسیدن بهکنار دریا ایستادم. چیزی نمانده که از غصه دق کنم. 

و دوباره فریاد می زد که کسی  ماندآرامش تالش می کردم باز مغزم ساکت نمی 

من تصمیم بگیرد. من یک آدم بالغ هستم و حق انتخاب  به جای  حق نداشت
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.. بگیرم.را حال خودم می گذاشتند تا تصمیم درست به م. دوستانم باید مرا دار

  !یکسان کرده بودندآنها همه دست در دست هم به مهر، زندگی مرا با خاک 

بهزاد نباید از خواستگاری کیارش به فربد می گفت. فربد نباید به خاطر کینه های 

زندگی مرا به هم می ریخت. ماهور باید به من می گفت  ،کیارشمسخره اش از 

... از شیرین خیلی بیشتر از بقیه کیارش به فرانسه نرفته است و شیرین همکه 

است و  هر لحظه به یادمکیارش  بگویدبه من اشت که ناراحت بودم. او وظیفه د

 او نباید به کیارش پیشنهاد ازدواج و فرار می داد. هنوز دوستم دارد.

با افرادی که با آنها بزرگ شده  ام نمی خواستم به این زودی به پایان دوستی 

 بودم برسم...

یک دختر م را محکم می کشید. با ترس به آن نگاه کردم، چیزی گوشه ی دامن

موهای چتری مشکی رنگ، گوشه ی  ،بچه ی ناز و کوچک با پیراهن پفی صورتی

 ضعف رفت.  ، دلم برایشمی کشید. با دیدن اوگرفته بود و پیراهنم را دامن 

جان دل من... شما خیلی زیبا و دوست ای خم شدم و نگاهش کردم و گفت: 

بسته شکالت توی سرگرم دنیای خودش بود. یک  "داشتنی هستید خانوم... 
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ود . یک تکه کاغذ مچاله شده توی دستش بو کله می زد دستش بود و با آن سر

از من دور شد.  ،با شکالتش کلنجار می رفت که به طرفم انداخت و همانطور که

 حتما از من خوشش آمده بود که گرفت. کاغذ را برداشتم،ام از این کار او خنده 

خطی هایش را برای من پرت کرده بود. کاغذ  نقاشی و خط ،از بین این همه آدم

 را باز کردم... خنده ام خشکید و سریع به اطراف نگاه کردم. 

 نرابا خط زیبایی که هنوز صاحب آیک نفر  ، نقاشی کودکانه نبود،توی کاغذ

 نوشته بود:نکرده بودم، برایم  فراموش

به من اخم نکن... با من سرد نباش... نسبت به من بی اعتنا نباش... من تمام 

همین امواج دریا را هزاران بار قسم داده ام... که فقط یکبار  آسمان ها وکائنات، 

دیگر تو را ببینم. هنوز شب ها قبل از خواب خدا را قسم می دهم که فقط یکبار 

داری اما من یکی از شال هایت را از روی خواب ببینم. خودت خبر ن دیگر تو را در

نرا روی چشمانم می بندم ه ی عمو جاوید دزدیده ام و هنوز آبند رخت حیاط خان

تا رویای تو را ببینم. من برای دیدن تو روحم را هم به شیطان فروخته ام. پس تو 

پس به  ،من هستی محبوب ترین آدم دنیایحق نداری با من بد رفتاری کنی. تو 
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دوباره از ابتدا نامه را  "فقط یکبار دیگر به من لبخند بزن...  ،اخم هایت جای

بزند. آتش گی من به زندبلد بود هروقت که دلش می خواهد  خواندم. چقدر خوب

من بود. به وسعت تمام صورتم اشک می ریختم اما در اوج او خدای دیوانه کردن 

گذاشته بود. بهترین لحظات خنده ام می گرفت. او مرا سرکار  ،آتشباران گریه

یک سالی می شد که با هم ازدواج  ،زندگی مان را به باد داده بود. اگر دیوانه نبود

 روی زمین بودیم.  زوجکرده بودیم و حاال خوشبخت ترین 

. لعنت به او و این عشق با خشم و کینه از من دور شد و زندگیم را سوزانداما او 

نرا به ا برای آخرین بار خواندم و کاغذ آنامه ی او رزیبای او... یک صدف برداشتم. 

طوری که سهراب یادم داده بود، دریا  به طرفدور صدف پیچیدم. صدف و کاغذ را 

روی آب بپرد و بعد به قعر دریا برود. همه چیز تمام شده کردم که سه بار  ابپرت

 بود.

ل و روز نجات حااین به پرش های نامه و صدف می خندیدم. باید خودم را از  

بدهم. کیارش دوباره برگشته بود تا مرا به جنون برساند و توی اوج بدبختی هایم 

 به یاد بیاورم. در مورد او فرار کند. نمی خواهم چیزی را 
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نجا دور شوم و خودم شده بودند. هنوز نمی توانستم از آاما پاهایم به زمین دوخته 

به من نرسد. مثل اینکه بدم  ارشرا توی شلوغی عروسی پنهان کنم تا دست کی

مد که او بازهم مرا اسیر خودش کند. تمام قول هایی که به خودم داده بودم نمی آ

. صدای ندرفته بودیک ثانیه نشده، از یادم که سهراب را فراموش نمی کنم هنوز 

پیامک تلفنم آمد. اشک هایم را پاک کردم و تلفنم را در دست گرفتم. مطمئنم 

ی خواهد به کمک او بروم. باید زودتر خوب شوم. سهراب منتظرم که سهراب م

 است...

 اما سهراب نبود. شماره ای ناشناس بود که نوشته بود: 

وقتی حتی یک سالم کوچک را از من دریغ می کنی، باعث می شوی که با تمام 

بازهم بداخالق باشم. تو از چه وقت اینقدر بی رحم شده ای که  ،دلتنگی ام برایت

می صدایت را از من دریغ  بینی و حتی نگاه ومرا می بعد از یک سال دوری، 

را به یاد بیآور. می دانم  خواهش می کنم خاطرات زیبایی که با هم داشتیمکنی؟ 

فرصت  اما خواهش می کنم فقط یک ،که من خودم مقصر این فراموشی هستم

دریا  قعر گذاشتم. مرا مثل نامه ام توی یتتنها چرا که دیگر بده تا توضیح بدهم
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... فقط یک فرصت بده تا از برایت بنویسم. پرستش، بگذار حرف هایم را رق نکنغ

حاال که اینجا تنها ایستاده ای مرا به یاد بیآور.  مرا به یاد بیاور،خودم دفاع کنم. 

این آدم مغرور  می میرم... برای یکبار که شده اجازه بدهتو که می دانی من بی تو 

کشیده  هایی مصیبت حرف بزند و بگوید که بدون تو چهبه درد نخور برایت و 

 است. 

از شدت بغض و درد چه کار کنم.  که انستمدلعنت به تو کیارش سرمد... نمی  "

در برابر این  . امابگویمبه او ناسزا دلم می خواست با صدای بلند جیغ بکشم و 

واقعا خیال می کند که فقط می توانستم آرام اشک بریزم و بخندم.  ،کارهای او

بدون من می میرد؟ پس چرا بعد از اینهمه وقت زنده مانده بود و برای خراب 

 کردن زندگی من برگشته بود؟ 

خواستم برایش بنویسم مگر تو اجازه دادی که من از خودم دفاع کنم؟ مگر تو 

... اگر دادی که برایت توضیح بدهم که از خواستگاری فربد خبر نداشتم؟فرصت 

بی خیال شدم،  شروع به گالیه می کردم، باید او را می کشتم تا آرام می گرفتم.

م. همانطور که او فرصت نداده نباید جوابش را بدهم و راه برگشت او را باز بگذار
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نبود. نمی خواستم پل هایی  حاال وقت برگشتن او ،بود من چیزی را درست کنم

که او شکسته بود را من درست کنم. او حق نداشت زندگی مرا به بازی بگیرد. 

او هنوز توی دستم بود.  تلفنم را خاموش کردم و توی کیفم انداختم. شاخه گل

حاال دیگر  آنرا سر یکی از میزها گذاشتم. مد گل بیچاره هم دور بیاندازم.دلم نمی آ

من  سرمد پررو ترین و بی وجدان ترین آدم دنیاست. کیارش مطمئن شدم که

او را آزارده برای جدایی  که اینقدرم آدمی را هیچ وقت به خودم اجازه نمی داد

 به عشقم امیدوار کنم.  را دوباره مبود

هنوز کنار دریا ایستاده بودم و نمی توانستم خودم را به سهراب که لعنت به من 

ایستاده بودم چون  من اینجاسرجایم میخکوب شده بودم.  برسانم. لعنت به من که

ای بازگشت او را هنوز هم... بی نهایت دوستش داشتم. نمی خواستم تمام دره

این کارم حماقت محض و خیانت به سهراب بی گناهم بود. باید  ببندم. هرچند که

 از دریا دل بکنم و بروم. باید خودم را نجات بدهم. 

ی کردند و مادر و پدرها در بچه ها هر طرف بازی م راه افتادم.رام به و آچرخیدم 

شیطنت نکنند و به دریا نزدیک نشوند. یک دسته از  کنار آنها ایستاده بودند تا



فالوده زغال اختهفصل بیست و چهارم                                                                                                               

2157 
 
   

بچه ها دایره بسته بودند و دور هم می چرخیدند و شعر می خواندند. دلم می 

باشم. بازهم ت نناراحچیزی  از توانستم حال خوش آنها را بخرم وخواست می 

نها را نگاه کردم. یعنی پیر شده بودم که اینقدر مجذوب بازی ایستادم و بازی آ

کودکانه و خنده های بی غم آنها می شدم؟ من حتی کودکی شادی هم نداشتم. 

نمی کردند.  مرا تماشابه بازی  و ذوق چون پدر و مادرم هیچ وقت با این عالقه

به پایم می ریختند باز پدر و مادرم  ن راشا عشق ،هرقدر هم که عمو و زن عمو

نها برای چند ست بچه ها را باز کنم و در میان آنبودند. دلم می خواست زنجیر د

 لحظه شاد بخندم. 

د و خندان گفت: این برای یکی از پسربچه ها با یک بادکنک سفید به طرفم آم

ه رسان ر بچه ی نامتوی دستش از همان شکالت هایی بود که دخت " .شماست

، با آن سرگرم بود. خواستم از پسربچه ی بازیگوش که گونه هایش در اثر زیبا

شد. با این هدیه ی  تشکر کنم. اما او دوید و از من دور ندشده بود سرخدویدن 

رفتن گهدیه م که الیق م که شاید هنوز خیلی پیر نشده اامیدوار شد پسربچه کمی

بود:  شده نوشته روی بادکنک با ماژیک ...اما !از یک پسربچه ی کوچک شده ام
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نگو که صحبتی نمانده... من فقط برای شنیدن صدای تو آمده ام. حتما باید همین 

و فرصت بدهی  اجازه بدهی که یک لحظه صدایت را بشنوم امروز برایت بمیرم تا

چه توضیحی را باید می شنیدم؟  "... !تا همه چیز را برایت توضیح بدهم؟ گریه نکن

یش دروغ بوده اهال مگر توضیحی باقی مانده بود؟ بشنوم که تمام قهر و آشتی اص

 ؟ باز با او خاطره بسازم تا بتواند راحت تر از دفعات قبل تنهایم بگذارد و برود؟ اند

به اطراف نگاه کردم. او مرا از کجا نگاه می کرد؟ به چند بچه شکالت داده بود تا 

از هیچ بچه ای چیزی  که از این لحظه به بعد به خدا قسمروز مرا خراب کنند؟ 

ورده بود را ، عذابی که بر سرم آ. نمی تواند با این دیوانه بازی هاقبول نمی کنم

کند. از روی زمین یک تکه صدف شکسته برداشتم و بادکنک را ترکاندم.  کپا

ند و با تعجب به من نگاه می کردند. به با صدای ترکیدن بادکنک ترسیدبچه ها 

باید می ترکید. آشغالهای  و بادکنک خراب شده بودکه و گفتم  آنها لبخند زدم

 بادکنک را توی سطل زباله انداختم و باز به راه افتادم.

را از برده های  نامه های کیارش خان سرمداگر خیلی دوست داشتم بفهمم که 

چطور می تواند روانم را به هم بریزد.  او ،کوچک دوست دار شکالتش قبول نکنم
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وه ای استفاده کند تا زندگی اخالق بعید نیست که از هر نوع رش از این مردک بد

 مالقاتمبه  مرا به باد بدهد. مثل وقتی که توی بیمارستان بودم و توی روز عادی

با رشوه به دیدارم شام ها نصف شب و توی آی سی یو نمی آمد، اما مثل خون آ

او را پس می زدم تا جرات نکند که زندگی ام را خراب باید مدت ها قبل مد. آمی

ز شر وسوسه های او در امان بمانم. حیاط ویال رساندم تا ابه کند. سریع خودم را 

اما عمو در میان دوستان جدیدش نبود. باید عمو را پیدا می  به دنبال عمو گشتم،

کند و به او بگوید که دست جدی ورد کردم و از او می خواستم که با کیارش برخ

اقوام  که از از سرم بردارد. هنوز به دنبال عمو بودم که یکی از دخترهای نوجوان

با موهای مشکی بلند که چتری هایش خیلی مرا به یاد دختربچه  بود، دکتر روزبه

نزدیک شد و گفت که عروس می خواهد من  می انداختنامه رسان ی کوچک 

او خندید، به  "عروس کجا رفته است؟  روم. با تعجب پرسیدم مگرزودتر پیش او ب

گفت: عروس  داد و یورو را توی کیفش جای ، اسکناسیک دسته ی بزرگ سختی

فیلم برداری به حیاط پشتی ویال که باغ پرتقال دارد رفته عکاسی و و داماد برای 

دسته ی  فقط فکرم درگیر " اند. عروس خواست که شما هم پیش آنها بروید.
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ده . این بچه وسط عروسی این همه یورو از کجا آوربزرگ اسکناس های یورو شد

 ن طرف می برد؟ بود و چرا با خودش این طرف و آ

ژه های مسخره راه افتادم. سهراب هم دست از این سوسریع به طرف حیاط پشتی 

پشتی ته کرده بود. حیاط . عروس و داماد بیچاره را خسی عکاسی بر نمی دارد

را سهراب می چبود. نمی دانم  هوا خیلی تاریکشدم.  رد باغ پرتقالوا خلوت بود و

زمین گل آلود  !کنداز عروس و داماد توی باغ فیلم برداری  این وقت شب، خواست

طع شد و صدای سهراب را بود و نمی توانستم خیلی جلو بروم. موسیقی عروسی ق

عزیز زودتر خودت را برسان که می گفت: خانم سبحانی شنیدم که  از بلندگو

 را شروع کنیم. تلفنت چرا خاموش است عزیز من؟ زیکخواهیم مو

از این کار سهراب خنده ام گرفت که آهنگ عروسی را قطع کرده بود تا مرا  " 

عروس و داماد نبود... پس چه کسی  ، همراهصدا کند... پس یعنی سهراب توی باغ

 می کرد!؟ توی باغ پرتقال عکاسی وساز عر

ترسی هولناک به دلم افتاد، باز کیارش به یک بچه ی دیگر رشوه داده  ای وای...

نوجوان این  بچه یمی فهمیدم که چرا مو مشکی ترین دخترزودتر باید بود؟ 
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توی  دسته ی یورو، از طرف عروس به دنبال من آمده بود. باید با دیدن مهمانی

تمام سربازان کوچک ... می شدم متوجه ی نقشه های کیارش، دستان دخترک

 کیارش شبیه به عکس خواهرانش با موهای چتری مشکی انتخاب شده بودند. 

  ...ناک بودرستاو یک دیوانه ی 

یع تر از آنجا فرار کنم. نمی توانم باور کنم که ضربان قلبم باال رفت و خواستم سر

ی ها هشد. پاشنکیارش به جنون رسیده و می خواهد مرا توی این باغ تاریک بک

 . لعنت به من که اینقدر زود باور بودم.ندکفشم توی گل و الی گیر کرده بود

م و بیشتر بترسم. به زور سعی کردم پاشنه بینتاریکی باغ باعث شده بود توهم ب 

م را از گل بیرون بکشم و به راه افتادم تا از آنجا فرار کنم. شاید کیارش می یاه

و خیال خودش را راحت کند. هنوز چند  الیی سرم بیاوردخواست توی همین باغ ب

گفت: نترس عزیزم. نمی خواستم را شنیدم و  اوقدم نرفته بودم که صدای لعنتی 

مجبور شدم که تو را  ،ی ام را بستیکاتباتتو را بترسانم. اما وقتی تمام راه های م

ین گل و الی گیر به قدری از دست او که باعث شده بود توی ا "به اینجا بکشانم. 

 ،کنم عصبی بودم که با حرص گفتم: وقتی دلم نمی خواهد نامه هایت را بخوانم



فالوده زغال اختهفصل بیست و چهارم                                                                                                               

2162 
 
   

و خودت را از سر راه من کنار بکش. چرا توی همان جهنمی که ادامه نده پس 

حاال عصبانیت  "ی و باز برای خراب کردن زندگی من برگشته ای؟ ه ابودی نماند

های طبقات ویال و سایه ی چراغ  یک نبینمرا خیلی تارباغ باعث شده بود که 

آمد و گفت: باید صدایت  . او را دیدم که کمی نزدیک تره بودکردکمی آنرا روشن 

 نمی توانستم بیشتر از این دور بایستم.... دلم برایت تنگ شده بود... یدم..را می شن

عقب به ل های باغ به طرف او پریدم و با حرص او را توی گِ به زحمت یک قدم " 

هم سر  ، بازمن مردیبرای هُل دادم و گفتم: از این به بعد حتی اگر از دلتنگی 

هستم که خیال می کردی با فربد شکیبا  قاتل زنجیره ایمن هنوز همان  نیا! راهم

. اینبار به قدری از دست تو شاکی هستم که می کشیده امبرای کشتن تو نقشه 

 م. ا برسانمام اموالت را به خانم شکیبتوانم همین حاال گردنت را بشکنم و ت

چشمم به دامن لباسم افتاد که گلی شده بود. جلوی دهانم را گرفتم تا جیغ  "

 نکشم. 

گفتم: لعنت به تو کیارش... از  بیشتریحاال چطوری به مهمانی برگردم؟ با حرص 

می رسد. می توانم خواهش کنم وجود نحست را از زندگی به من تو فقط مصیبت 
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که را زیبایم کفش هایم دو تکه گل خالص شده بودند. لباس  "کنی؟ پاک من 

از آن خوشم  ته بود و خیلی خوش دوخت بود و بی نهایتمادر ماهور برایم دوخ

هنوز یک عکس هم با آن نگرفته  در حالیکه .معوض کنمد هم مجبور بودم می آ

هان کردم تا نخواهم جیغ م پنانبودم. روی زانوهایم نشستم و سرم را در میان بازو

از شدت حرص همین حاال خودم را بکشم.  زم. دلم می خواستراه بیاندا و داد

 مرا بلند کرد و گفت:ی عطر کیارش را پررنگ تر حس کردم، وسط اینهمه ناراحت

 و حرص خوردن من لباست را تمیز می کنم... غصه نخور، این که گریه ...بیا برویم

 ندارد... بیا برویم. 

 نمی دانم چرا لرزش صدایش قطع نمی شد و بریده بریده صحبت می کرد. "

دستم را گرفت و مرا به دنبال خودش کشید. تازه نگاهم به پاچه ی شلوار و کفش 

. از او بعید بود که اینهمه گل ندهای او افتاد که بیشتر از لباس من گلی شده بود

م چون دستم را محکم گرفته و کثیفی را تحمل کند. نمی توانستم همراهیش نکن

 نکهبه حیاط رسیدیم و بدون آ   بود و مرا با احتیاط از میان گل ها رد می کرد.

از  محل آشپزی عروسی بود و ال کهبه چیزی فکر کنم همراه او به زیر زمین وی
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حیاط پشتی هم راه داشت رفتیم. توی زیر زمین دیگ های برنج را دم کرده بودند 

 و نفر از آشپزها کسی توی زیر زمیند ی. به جز یکجا پیچیده بودهمه و عطر غذا 

 و بی سر و صدا گوشه ای که شیر آب داشت ایستادیم. رامما با هم خیلی آنبود. 

کیارش کفش های خودش را درآورد و جلوی من گذاشت و گفت: کفش هایت را 

. دست از سرم نمی خواهملج کردم و گفتم:  "در بیآور تا اول آنها را تمیز کنم. 

نمی خواهم تو کاری برایم  ، اصالکنملباس هایم را عوض بردار، ترجیح می دهم 

هنوز دستم را رها نکرده بود و... خودم هم نمی توانستم دستم را  "انجام بدهی. 

 ،لباست را عوض کنیاگر و گفت:  انداختاز دست او بیرون بکشم. سرش را پایین 

  دوباره همین رنگی می پوشی؟

با تعجب به لباسم نگاه کردم. لباسم پیراهنی بلند با دامنی دنباله دار به رنگ  "

تنه ی پیراهنی ترکیبی  الآبی الجوردی بود که حاال دنباله ی آن گلی شده بود. با

سرم را به عالمت منفی تکان سوالش گیجم کرد و آبی آسمانی و الجوردی بود. از 

! دوتا چشم خاکستری خدایا مرا هوایی نکندادم. چشمانش برقی عجیب داشتند، 

 لرزاند.می او قلبم را  و جادویی
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را تداعی نمی کرد، چشمانش  خشم و عصبانیتمثل گذشته برایم چشمانش  

مغرور نبودند. با غم نگاهم می کرد و حس می کردم اگر چند لحظه ی دیگر 

به عهدی نمی  هیچ وفا همدیگر را بغل می کنیم و بعدنگاهش کنم هر دو با بغض 

 تواند ما را از هم جدا کند. ناخوداگاه باز هم چشمانم پر از اشک شدند. 

عمیق کشیدم تا اشک نریزم. سرش  یبه زور آب دهانم را قورت دادم و نفس های

 ...تیر خالص به قلب من است ،رد و گفت: این رنگ آبی الجوردیرا نزدیک تر آو

... وقتی تو را ؟عوض کنیست که آنرا یوجود تو است. حیف ن ، رنگاین رنگ چون

آب و دریا روبرویم ایستاده است...  الهه یبا این لباس کنار دریا دیدم حس کردم 

 .شکست بدهیبیشتر مرا  ،تا با این لباس زیبابگذار آنرا برایت تمیز کنم، 

ده بودیم ز من می گرفت. هر دو به هم خیره مانرا ا لرزش صدایش رمق مبارزه " 

م. آرام گلوله های اشکم را پذیرا شد ،دنیا های باز مثل ضعیف ترین آدمو من 

ورد و روی گونه ام کشید و گفت: گریه نکن فدای دستش را با دست من باال آ

تو تنها خانمی هستی که من حیف این آرایش زیبا نیست؟ چشمانت بشوم... 

که حتی روز  ت و پریشانی موهایت را دوست دارم. خیال می کردمآرایشحتی... 
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عروسی مان هم اجازه نخواهم داد که تو آرایش کنی، اما امروز به قدری زیبا شده 

ای که دلم می خواهد هر روز همین طوری برایم آرایش کنی. من به قدری دلتنگت 

تو را با  می توانم همین حاال از هرچه که دارم بگذرم اما فقط یک ثانیههستم که 

یه نکن قلب من... گریه نکن همه ی زندگی من... گریه . گرتماشا کنماین زیبایی 

 نکن که من برای اشک هایت می میرم. 

از چه می ترسید که اینقدر صدایش نا مطمئن شده بود؟ پس کیارش قوی و  "

مگر می توانستم  گر می توانستم برای او گریه نکنم؟محکم من کجا رفته بود؟ م

بیا گریه ام شدت گرفت و گفتم: کیارش  این محبت او را ببینم و بی خیال باشم؟

 برو،خواهش می کنم ی. و بی وفا هست خیلی نامرد چون تو ،با هم صحبت نکنیم

نمی خواهم  بیافتم. برو چون وتحماقت هایم در مورد  اصال نمی خواهم به یاد

یکبار دیگر تو را توی زندگیم ببینم. تو مرا بدبخت کردی. تو مرا به خاک سیاه 

مثل اینکه  "نشاندی. تو حرف هایم را نشنیدی. تو مرا بی بهانه از خودت راندی. 

خیلی طول می کشید تا به خودش جرات بدهد و کمی نزدیک تر بیآید. اشک 

را بی بهانه از خودم نراندم. تو از من ترسیده  هایم را بیشتر پاک کرد و گفت: من تو
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بودی. من سالمتی ات را نابود کرده بودم. چطور می توانستم بازهم تو را کنار 

خودم نگه دارم در حالیکه می ترسیدم باز هیوالی وجودم زندگیت را نابود کند؟ 

شم و ورده بودم چطور می توانستم خودم را ببخبالی دنیا را سر تو آ من بدترین

 کنارت بمانم؟

فقط کافی بود  ه او به جانم می ریخت گرفته بود.ی کو غم نفسم از اینهمه درد " 

که هر دو نفرمان عاقل تر باشیم و حاال خیلی وقت بود که به هم محرم شده 

بودیم. ازدواج با او برایم زیباترین تعریفم از زندگی بود. در کنار او می توانستم 

از سرم بر نمی دارد. سریع از او فاصله دست  تا آخر عمرمطمئن باشم که عشق 

شده بودم اما تو به جای کمک به من... مرا تنها گذاشتی  گرفتم و گفتم: من بیمار

؟ من هم به اندازه ندسیاوش رفتی. مگر دردهای من کمتر از سیاوش بود به سراغو 

 ی او به تو احتیاج داشتم. 

خیلی آرام گفت: ببخشید... حس می کردم تو برای اینکه سالمتی ات را بدست  "

مرا فراموش کنی و بیآوری باید از من دور بمانی. من برای تو مضر بودم. رفتم تا 

 از جایت بلند شوی. دوباره 
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اما نتوانستم دستم را از  فاصله گرفتم بیشتر از او ن بود.مدادن  حرصاو خدای  "

اشک هایم را پاک کردم و گفتم: از جلوی چشم هایم دور دستش بیرون بکشم. 

ی. تو برای نابود کرد. تو احساس مرا به خاطر آن غرور مزخرفت کیارش شو

از من  ،تو برای اینکه انتقامت را به جای خانم شکیبا ،جایی نرفتیمن سالمتی 

ه من نزدیک نشو چون قسم می خورم... قسم می بگیری رفتی. حاال هم اصال ب

 خورم... 

باز غصه به دلم نشست. اینکه دستم را رها نمی کرد، اینکه توی چشمانش یک  "

مثل اینکه حرف زدن او مشکل پیدا دنیا اشک زندانی شده بود دیوانه ام می کرد. 

 . منی بودمبدآدم من معذرت می خواهم که  کرده بود چون به سختی گفت:

در میان آسیب های  تا لبخندهایترفتم تا تو با دیوانگی هایم پیر نشوی. رفتم 

معذرت می خواهم  بازهمتو نبودم.  ی براید. من آدم مناسبننشو سترخاک ،روح من

 .کنار من نبود کشیدنحق تو مصیبت  بودم،که مزخرف ترین آدم دنیا 

نمی گذاشت آرام بگیرم. باز برای رهایی دستم از میان انگشتانش تالش کردم  " 

و گفتم: بسیار خُب عذر خواهی ات را بخشیدم. پس برای همیشه از زندگی من 
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هیچ جا، توی هیچ مراسمی، مگر نمی گویی که برایم خطرناک هستی؟ پس برو. 

ستم ناامید شدم. صحبت دن داز آزاد کر " به سراغم نیا...هم حتی اگر مرده بودم 

پس این همه  ،میعاقبتی ندار در کنار هم بود. ما که می دانستم کردن ما بی فایده

چون اگر  ،جنگ و مجادله برای چه بود؟ نمی توانستم به این وضع ادامه بدهم

او را به  قلبادامه می دادم حتما باید روی انتخاب سهراب بیشتر فکر می کردم و 

خودم کستم که اصال لیاقت عشق مرا نداشت. پس بهتر بود که خاطر کسی می ش

م. باالخره که از او فرار کن خواستم می کردم.هرچه زودتر از این وضعیت خالص را 

 دستم را رها کند... که او هم مجبور می شد

می دانم که هنوز هم برایت خطرناک هستم اما صدایش را شنیدم که گفت: 

ای عروسی دعوت کرد فقط به شوق دیدن تو تا اینجا وقتی نیما مرا بر پرستش،

 آمدم. وقتی تو را کنار دریا دیدم دیگر نتوانستم فقط به خوشبختی تو فکر کنم.

یادت می آید که همیشه خیال  .ه استماندتو موجودی به نام کیارش باقی نبعد از 

هنوز تو  من بعد از یک سال ...می کردی من راحت از تو می گذرم، اما حاال ببین

مرا نابود  را فراموش نکرده ام. پس تو هم این کار را با من نکن، از من عبور نکن،



فالوده زغال اختهفصل بیست و چهارم                                                                                                               

2170 
 
   

نکه به او نگاه کنم گفتم: تا امروز نتوانسته بودم از تو بگذرم، دوستت بدون آ ". نکن

... قول می دهم به بعد ین لحظهاز همداشتم، هنوز هم دوستت دارم، اما از امروز و 

قسم می خورم که  ،و برایم وجود نداشتعزیزتر از تتا امروز و به جان خودت که 

از تو می گذرم. دیگر هیچ چیز نمی تواند مرا به یاد تو بیاندازد. تمام شد کیارش... 

خیلی فرصت دادم تا مرا بپذیری اما تو... هربار قلبم را بدتر از دفعه ی قبل شکستی. 

مرا به خاطر هیچ و پوچ تنها گذاشتی. از زندگی عشقم را نپذیرفتی.  حقیقت روح و

سهراب  ...چون نمی خواهم به خاطر تو ،من رفتی و حاال هم حق نداری برگردی

 از دست بدهم.را 

شود. دستم را با خشم پس بزند و بودم با شنیدن نام سهراب عصبانی منتظر  " 

یی بدتر از چیزی که به سرم آورده بود بگذارد همه چیز تمام شود. منتظر بودم بال

خیلی آرام دستم را کشید و مرا به طرف خودش  را الیقم بداند. اما او عصبانی نشد،

شده بودند. پلک برگرداند. اشک هایش باالخره باریده بودند. چشمانش درمانده 

صورتش اشک بریزد.  تمام وسعترا روی هم می فشرد و اجازه می داد با  هایش

  !روز روز جدایی از او نبود. ام..می توانستم غم او را ببینمنه ن
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نفهمیدم که عشقم با  لیعاشق بودم وکه هسته زیر لب گفت: ببخشید خیلی آ

غرور و لج بازی ثابت نمی شود. خیال می کردم اگر بفهمی که پیش دوستانت 

هستم حتما به من افتخار می کنی. خیال می کردم از اینکه به داد دوستانت 

حتما از سر تقصیرات من می گذری.  ،تنها بمانندکه رسیده ام و اجازه نداده ام 

ازه ی سیاوش به یال نمی کردم که تو به اندببخشید پرستش... من هیچ وقت خ

ی. تو عمو جاوید را داشتی، یک دنیا دوست اطرافت کمک من احتیاج داشته باش

بود و من خیال می کردم باید طور دیگری عالقه ام را به تو ثابت کنم. خیال می 

تو می فهمی که تا آخر عمر توی هر وضعیتی  ،کردم اگر به کمک سیاوش بروم

می توانی حمایت مرا داشته باشی. پرستش من می خواستم اینطوری  که باشی

پا به پای او اشک می ریختم، بازهم  "ه تو نشان بدهم نمی دانستم که... عشقم را ب

این حق من نبود که تا این حد شکنجه بشوم. از همه چیز نتوانستم از او بگذرم. 

وستانم به من نگفتند که تو گفتم: اشتباه کردی. چون هیچ کدام ازد دلزده بودم و

برای کمک به آنها رفته ای. همه تالش کردند تا بدی های تو را بیشتر به من 

درست وقتی که تو برای ثابت کردن عالقه ات تا آلمان رفته بودی نشان بدهند. 



فالوده زغال اختهفصل بیست و چهارم                                                                                                               

2172 
 
   

با  "من صیغه نامه ات را با ژاسمین دیدم و تاریخ عقدت با او دیوانه ام کرد... 

هایش را فراموش کرد و گفت: اما من که با ژاسمین  اشک. تعجب نگاهم کرد

نبودم. بعد از اینکه از تو جدا شدم به او گفتم که باید به فرانسه برگردد. برای 

 از ایران رفتم...  زندگی و کارم را رها کردم وراندن او حتی خانه هایم را 

ن گیر افتاده ادلم به حال هر دو نفرمان می سوخت. بین بدترین دوستان م "

صدایم پر از درد بودیم و زندگی مان به خاطر بچه بازی های آنها به باد رفته بود. 

توی دست ژاسمین دیدم و... برای بازگشت را باالخره گفتم: حلقه ام  و غم بود و

چشمانش هر لحظه بیشتر از تعجب بیرون  "پیش تو هیچ راهی برایم باقی نماند.

ایش را پاک کرد و گفت: حلقه ی تو... حلقه ات می زد. با پشت دست اشک ه

 چه چیزی قسم بخورم که آنرا به هیچکس نداده ام؟هنوز پیش من است. به 

حلقه ام را از آن بیرون کشید و جلوی چشمانم  دستش را درون جیبش فرو برد، " 

نگه داشت و گفت: من هیچ وقت حلقه ات را از دست نداده ام. حلقه ی خودم را 

دادم و این حلقه را پیش خودم نگه داشتم تا به خاطر عشق مان صبر کنیم. به تو 

 توانسته حلقه ات را...چگونه م که ژاسمین دانباور کن من نمی 
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هر طور که دلشان چشمانم را بستم و گفتم: کیارش دوستان مان، زندگی ما را  " 

از این  تر . ای کاش به حرفت گوش می دادم و خیلی قبلمی خواست رقم زدند

اتفاقات از دوستانم دست می کشیدم. اشتباه کردم کیارش. اینبار تو مرا به خاطر 

 دوستانم ببخش. 

تمام وجودم می لرزید. دوستان مان در حق مان بدترین نامردی ها را کرده  "

بودند. کیارش هنوز گیج بود و گفت: یعنی شیرین هم هیچ وقت به تو نگفت که 

ا و ماهور نگفتند که من توی آلمان مانده ام که حال چقدر دلتنگت هستم؟ نیم

سیاوش را خوب کنم و به تو بفهمانم که هر طور که باشی دوستت دارم؟ آنها که 

 همه چیز را می دانستند... 

پس ماهور هم دروغ می گفت که از همه چیز بی خبر است و نمی دانسته که  "

 ژاسمین و کیارش با هم ازدواج نکرده اند. 

یشه به ریشه ی قلب من زده بود. سرم را پایین انداختم و ن از این رفاقت که تاما

گفتم: من خیال می کردم که تو برای ساختن زندگی ات با ژاسمین به فرانسه 

گفت که تو به  ،رفته ای. چون ژاسمین بعد از اینکه صیغه نامه تان را نشانم داد
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هم حرفی از اینکه تو توی  نیما ان، حتیفرانسه رفته ای. هیچ کدام از دوستانم

او ناباورانه خندید. چشمانش را با انگشتانش فشرد و گفت:  "آلمان هستی نزدند... 

پس برای همین سهراب را قبول کردی؟ چون خیال می کردی که من ازدواج 

د و خیال می کردی من تا وبحلقه ات را دستش کرده هم که کرده ام؟ ژاسمین 

ده از لرزش رسیصدایش به بیشترین حد  "... رفت هستم؟این حد کثیف و بی مع

کنم؟ هر لی حیف که... سهراب را چه و او را آرام کنم،ای کاش می توانستم بود. 

یت می لرزد ینقدر صداا لحظه بیشتر دلم به حال خودمان می سوخت و گفتم: چرا

 ...و گفت: وقتی تو را دیدم دستم تکیه داده به حس می کردم "؟ کیارش من

احساس کردم که زندگی ام از دست رفته است. از خشمی که نسبت به من داشتی 

بی تو ماندن می تا ابد من خیلی از فهمیدم که همه چیز بین ما خراب شده است. 

خدایا همین یکبار در حق من لطفی کن و ما را به روز خواستگاری  "ترسم. 

روز خواستگاری برگردیم، قسم می اگر یکبار دیگر به  فقط همین یکبار... .برگردان

شکستم و گفتم: ای سکوت را    خورم که بدون وقت تلف کردن او را بپذیرم. 

دعوا و جیغ و داد با کاش نرفته بودی. ای کاش مانده بودی و حرف های قلبت را 
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کیارش. حیف  مظلومانه از دست رفتخیلی  نمازندگی توی صورتم کوبانده بودی. 

د. من خیلی دوستت داشتم. خیلی در وتمام شاینطوری مان بود که عشق قشنگ 

و ، اما این رفتن تم با هم همه چیز را بسازیمیکنارت خوشبخت بودم. می توانست

میدان را برای دوستان مان خالی گذاشت. اگر به یک سال قبل برگردیم من حتما 

می کنم و ... همه ی دوستانم را فراموش نتخاب دوستانم تجدید نظر می کنمدر ا

ین ، تو بهترسال قبل برگردیم یک به تو را به جای تمام آنها انتخاب می کنم. اگر

 ی...و عزیزترین و تنها دوستم می شو

از بلندگوهایی که برای پخش موزیک کار گذاشته شده  هم بازرا صدای سهراب  " 

پنج دریا نیافتاده ای خودت را تا یدم که گفت: سبحانی جان اگر توی ند شنبود

دنبالت گشته ایم. نگرانت هستیم و می  یگر به ما برسان. ما همه جا رادقیقه ی د

 خواهیم بفهمیم که سالم و زنده هستی جان من.

از کیارش فاصله گرفتم. باید بروم و سهراب را از نگرانی در بیآورم. اما کیارش  " 

و سهراب نگرانم عمو ب گفتم: کیارش... من باید بروم. . با اضطراغمگین بودهنوز 

 . گناه دارند باید خودم را به آنها نشان بدهم...شده اند
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حاال شبیه به یک بچه ی آهوی ترسیده شده بود. با ترس گفت:  چشمانش " 

م جدا می کنند. دوباره می خواهی پیش دوستانت برگردی؟ آنها من و تو را از ه

، جایی برویم ینجا فرار کنیمبه خاطر من نرو. اصال بیا با هم از ا فقط همین یکبار،

با تعجب گفتم: کجا فرار کنیم؟ مگر شانزده  "دست هیچکس به ما نرسد.  که

 سالمان است که با هم فرار کنیم؟ 

دوستانت تو را از من  بازهماو هر لحظه نگران تر می شد و گفت: می دانم که  "

هایم با تو تمام نشده اند. پرستش بیا برویم، بیا تمام  حرفمی گیرند. من هنوز

ترس او مرا هم درگیر کرد و گفتم: عمو جاویدم  "را فراموش کنیم. اطرافیان مان 

م، گناه عمو و سهراب را بی خبر تنها بگذاراز نگرانی دق می کند. من نمی توانم 

دستم را رها می  سابق بود حتما حاال هنوز همان آدم کیارش ایناگر  "دارند. 

  باشه برو... من انتخاب تو نیستم، پس فراموشت می کنم. کرد و می گفت:

آرام خم شد و دوباره کفش هایش را جلوی پایم گذاشت، جدید کیارش  اما این "

. او همیشه نداز او بعید بودخیلی تا این لحظه بدون کفش ایستاده بود. این کارها 

. به زور کیارش سابق را گم کرده بودمثل اینکه  بی نهایت وسواسی بود اما حاال
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االن نگران نباش. کفش هایم را در آورد و باالخره دستم را رها کرد و گفت: باشه، 

 لباس هایت را تمیز می کنم و بعد با هم می رویم. 

برایش بلرزد و گفتم: فقط یک فرصت  که قلبم بیشتررامش او باعث شد آ این "

بده تا به عمو و... سهراب توضیح بدهم، بعد با هم می رویم. هرجا که تو بخواهی 

محبت و عشق نگاهم می کرد  ، به قدری باسرش را بلند کرد "همراهت می آیم. 

نمی دانم چرا نمی توانستم درست و غلط بودن، تصمیمم را تشخیص بدهم.  که

اما قلبم برای محبت های او آتش می گرفت و می سوخت.  او زدمچنین حرفی به 

دلم برای چشمهای ناراحت او می سوخت و باعث می شد سهراب و عمو را فراموش 

و گفت: ممنونم،  کنم. لب هایش شکل لبخندی مهربان را به خودشان گرفتند

 نمی گذارم از این تصمیمت پشیمان شوی. 

 بدهم،به او قول رفتن  ،مشورت با عموازه گرفتن و اجبدون نباید  می دانستم که "

دل او راه  ت زده کرده که مجبور بودم بااما این کیارش جدید به قدری مرا شگف

وسواس هایش را کنار گذاشته بود و گل روی کفش ها و دامنم را می    .یآیمب

و  شوند شست ، بدون آنکه درون آنها خیسکفش هایم را خیلی تمیز شست.
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را جدید خدایا ممنونم که زنده ماندم و این کیارش . دوباره جلوی پایم گذاشت

کفش  شستن ،حالش بد می شد ،ره خاک. از او که حتی از دیدن یک ذهم دیدم

را ه ی آنپایین دامنم را تمیز کرد و دنبال خیلی با حوصله من بعید بود!گلی های 

خشک شوند و دوباره گلی  در کنار آتش زیر دیگ های برنج نگه داشت تا کمی

 نشوند. 

 لیو ،هم عاشقش بودم بدون اینکه چنین کارهایی برایم انجام بدهدقبال حتی 

 می کرد. ای کاش زودتر برگشته ، اراده ام را بیشتر ویراناو جدید این حرکات حاال

یک  در میان صفحاتهمین حاال  شک نداشتم که بود. کفش هایم را پایم کرد،

 ...استخسروی افسانه ای من  واقعا او داستان عاشقانه ی زیبا گیر افتاده ام و

امروز به ، تا باید از سهراب بپرسم که گلدان خسرو و شیرین را چه کرده است 

نمی خواستم که  مژاسمین آزار دیده بوداز بودم و  قدری از کیارش سرخورده

 ... ه، بپرسمن آوردگلداچه بالیی سر چیزی از سهراب در مورد اینکه 

با هم به راه  راهنم را جمع کرد و آنرا روی آرنجم گرفتم،دنباله ی پیکیارش  "

می توانستم از او اما فعال ن ،با او چه کار کنمفهمیدم که می خواهم افتادیم. نمی 
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چرا اینقدر حالم کنار او زیبا بود؟    از زیر زمین خارج شدیم.  دل بکنم. با هم

در این لحظه فقط می خواستم با  د.ینمی بخشهرگز مرا سهراب را چه کنم؟ عمو 

همه مهمان ها  کیارش باشم و دنیا را فراموش کنم. از پله های ویال باال رفتیم.

هنوز وارد ساختمان  برای صرف شام داخل ویال جمع شده و حیاط خالی مانده بود.

 ویال دیدم.بزرگ ای پنجره هودیم که عمو جاویدم را داخل سالن و از پشت نشده ب

را دید و یک قدم به طرف ما برداشت. اما من  پاهایم بی حرکت شدند. او هم ما

 یک قدم به عقب برگشتم و به کیارش نگاه کردم. 

با اضطراب نفس می هم توانایی این را نداشتم که عمو را ناراحت کنم. کیارش 

. افتاددستان مان نگاهم به . او هم نگاهش به عمو جاوید گره خورده بود. کشید

حلقه ی کیارش دستم بود. هردو نگران بودیم. به سختی گفتم: بگو که بازهم مرا 

و عصبانی اری. بگو که هر اتفاقی بیافتد، دوباره از مرا تنها نمی گذاری تنها نمی گذ

نمی شوی. ببین من امروز حرف هایت را شنیدم و اجازه دادم که از خودت دفاع 

بیافتد به حرف هایم گوش می دهی و که امشب هر اتفاقی  قول بدهکنی. تو هم 

 راندن من نمی بندی. برای همه ی درها را 
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و کف دستش گذاشت حلقه ام را برای دومین بار از جیب شلوارش بیرون کشید  "

قول می دهم، به جان خودت قسم می خورم که اینبار جایی نمی روم و  و گفت:

 زندگی مان را به باد نمی دهم.

به حلقه هنوز حلقه اش را از انگشتم در آوردم و به طرفش گرفتم. دستش  " 

نرسیده بود که آنرا عقب کشیدم و گفتم: به خاک پدرت قسم بخور که تحت هیچ 

 ی... شرایطی قلب مرا نمی شکن

با تعجب نگاهم می کرد. حلقه را کمی دورتر بردم و گفتم: می دانم که دوست  "

نداری خاک پدرت را قسم بخوری، اما اینبار مجبوری که به خاطر من قسم بخوری. 

رده ها اذیتم نمی کنی و جایی نمی روی. مُ خاک پدر و مادرت قسم بخور کهبه 

آرام دستش را دراز کرد. دست  "شنوند. از ما شنواتر هستند و قسم دروغت را می 

دستش را به طرفم گرفت و منتظر  ست گرفت. حلقه ام را انگشتم کرد،چپم را در

ماند تا حلقه اش را دستش کنم و گفت: قسم می خورم... به خاک تمام اعضای 

هیچوقت قلبت را نشکنم. هر کاری  خانواده ام قسم می خورم که از امشب به بعد

می روم.  تو بخواهی می مانم و تو بخواهیرا انجام می دهم. ن همان تو بخواهی م
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مات و  "فقط خواهش می کنم هیچ وقت نخواه که بروم. من بی تو می میرم... 

مبهوت چشمانش شده بودم. مثل اینکه چشمانش را برای اولین بار می دیدم. 

 ،ر چشمانشاینبار توی چشمانش فقط تصویر خودم را می دیدم. تنها نقش و نگا

بازهم چشمانش درخشیدند و نور جادویی که حاال مطمئن تصویر خود من بود. 

است درخشید. اما من اینبار به جای لبخند فقط اشک می  منبودم فقط برای 

ریختم و به سختی گفتم: امیدوارم برای ماندن در کنار هم دیر نشده باشد... چون 

است... نمی خواهم قلبش را  من به سهراب قول ازدواج داده ام. او خیلی مهربان

من نبود.  او کیارش "ن خوب می دانم که این شکستن چه دردی دارد. بشکنم، م

خیلی تغییر کرده بود. سریع بغض می کرد. به قدری توی چشمانش اشک زندانی 

. چشمانش به شکل یک شیشه ی نور جادویی مان هزار تکه شد کرده بود که

و گفتم: کیارش... اینطوری نباش. یادت او رویای من بود شکسته در آمده بود. 

 "حاال غرورت کجا رفته است؟  رفته که همیشه غرورت برایت مهمتر از من بود؟

غرورم را هرروز برایت قربانی می  و گفت: اگر بمانی را کامال پایین انداختش سر

 سهراب قول ازدواج داده ای. به کنم. فقط نگو که
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بینم و ب این حال او را نمی خواستماجازه نمی داد این بی قراری تمام شود.  " 

اجازه دادی لمان ماندی؟ چرا ال توی آتر برنگشتی؟ چرا با این حگفتم: چرا زود

وردم غصه می خورد، طوری که من کم آبا تمام وجود برایم  "که اینقدر دیر شود؟ 

سرم را به او  دادن به او نشدم. خیلی آهسته صحبت می کرد،و حریف دلداری 

 نزدیک کردم تا صدایش را بشنوم و گفت: 

خیال می کنی من ازدواج کرده ام. تا همین امروز هم نمی دانستم نمی دانستم که 

که از من دل بریده ای. فکر می کردم منتظرم می مانی تا برگردم و کدورت ها را 

در مورد حال و به تو حرفی  اطرافیان ماناز بین مان پاک کنم. خیال نمی کردم 

لبم را آرام کن تا همین خیلی از دوستانم ناراحت بودم. خدایا ق ". ن نزنندم روز

گفتم: انتظار داشتی حرف هایی را که  امشب رفاقتم را با بقیه بهم نزنم. به سختی

خودت باید به من می گفتی شیرین و ماهور و نیما بزنند؟ دیوانه شده ای؟ آنها 

هیچ وقت نمی توانستند حرف های قلب تو را به من برسانند. خودت باید برمی 

مرا مجبور  هایت را دور می انداختم باز حتی اگر صدبار نامهگشتی و مثل امروز 

به گمانم برای برگشتن پیش هم می کردی که حرف هایت را بشنوم. کیارش 
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در ویال باز شد و صدای عمو جاوید را شنیدم که گفت:  "دیر شده است... خیلی 

تو را  پرستش تا االن کجا بودی؟ سهراب همه جا را به دنبالت گشت اما نتوانست

 پیدا کند. نگرانت شدیم باباجانم. 

و خیلی کامال خم کرده بود کیارش سرش را  با وحشت از کیارش فاصله گرفتم. "

آرام به عمو سالم کرد. اما عمو اصال جواب او را نداد، شاید هم صدایش را نشنید. 

 به طرف عمو برگشتم و گفتم: کیارش به شما سالم کرد عمو جاوید.

با تاسف برایم تکان داد. حس می کردم چهره اش خیلی ناراحت و عمو سری  " 

دلگیر است. چشمانش را روی من بست و با چشمان بسته گفت: بیا تو عزیزم. بچه 

 ها منتظرت هستند و می خواهند برای ماهور آهنگ بنوازند.

پس عمو از روی عمد جواب سالم کیارش را نداده بود. بعد هم کنار رفت و به  " 

 کیارش دوباره می لرزید،اشاره کرد که وارد شوم. اما من به کیارش نگاه کردم. من 

با سر به من اشاره کرد که بروم و گفت: می خواهم یکبار دیگر ببینم که می توانی 

پر  اما با نیشخند پر اضطراب بودصدای او به اندازه ی کافی  "ویولن بنوازی... 

گفت:  شنیدم کهصدای عمو را عمو صدایش بیشتر لرزید و سکوت کرد.  تمسخر
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من هزار بار مردم و زنده شدم تا این بچه بتواند دوباره ویولن دست بگیرد. حاال با 

 چه رویی می خواهی ویولن نوازی او را تماشا کنی شازده بی وفا؟ 

که دست از زمه کردم شاید به طرف عمو برگشتم و نامش را خیلی آهسته زم "

وقتی نگاهش کردم بی صدا  زد. شانه امبه قی بردارد. اما کیارش آرام بد خل این

 ...عمو جاوید استگفت: حق با  لب زد و

امان از غم چشمانش که باعث می شدند دلم بخواهد حتی رو در روی عمو که  " 

ا وارد همه دار و ندارم بود بایستم. ترجیح دادم سکوت کنم. از او فاصله گرفتم ت

ویال شوم. او سرجایش ایستاده بود، طاقت نیاوردم و دوباره به طرفش برگشتم و 

 گفتم: مگر نمی خواهی ویولن نوازی ام را ببینی؟ پس چرا با من نمیآیی؟ 

خیلی  نگاه کرد. به طرف عمو برگشتم، اوکیارش با تردید و ترس به عمو جاوید  "

من دلخور است. بغضم شکست و به ناراحت بود و نگاهش فریاد می زد که از 

 فقط همین یکبار با دل من راه بیا!سختی گفتم: خواهش می کنم باباجاوید من. 

می دانستم که نام پدر و بابا در مورد عمو جاوید غوغا به پا می کند. دستی به  "

 صورتم کشید و گفت: اینقدر گریه کرده ای که چشمانت پف کرده اند. چشمان با
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من هم اینقدر اذیت نکن باباجانم، این آدم هایی که  مُردنی برای ارزشت را حت

ارزش یک قطره از  ،پیدا کنی نمی توانی ردپای آنها راامروز هستند و فردا حتی 

اشک هایت را ندارند عزیزدردانه ی من. به او بگو فقط وقت دارد تا پایان ویولن 

بعد از آن اصال دلم نمی خواهد او را اطراف تو ببینم  ،نوازی ات کنارت بماند

بعد کنار رفت، برگشتم و دست کیارش را گرفتم و او را به دنبال خودم  "پرستش. 

کشیدم. همه چیز بین من و کیارش بیش از حد خراب شده بود. من توانایی مقابله 

خاطر کیارش ی ام به با عمو جاویدم را نداشتم. من نمی توانستم با ناجی زندگ

او ژان والژان من بود که همیشه به خودم می گفتم هرگز و تحت هیچ  مبارزه کنم.

 شرایطی او را تنها نمی گذارم.

و عروس و  نددور تا دور گروه موسیقی حلقه زده بود یم. جوان هاوارد سالن شد 

م می رقصیدند. خواستبا شیرین و سهراب آهنگ می نواختند و  آنهاداماد در میان 

 روم. اما کیارش دستم را رها کرد،جمعیت را کنار بزنم و با کیارش پیش بچه ها ب

وقتی با تعجب به او نگاه کردم، کنار گوشم گفت: تو برو، من از همین جا نگاهت 

فقط کافی بود یک  "با ترس گفتم: قسم بخور که جایی نمی روی.  "می کنم. 
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مثل پسربچه  شوند. ای دنیایی اشکپذیرکلمه بین مان رد و بدل شود تا چشمانش 

سرش را به عالمت مثبت تکان داد و گفت: من که بی تو  های غمگین شده بود.

فقط  فقط خواهش می کنم نگاهت را از من بر ندار. ،جایی ندارم. نگران نباش

او را همانجا رها کردم  به اجبار "را فقط برای من ویولن بنواز.  یکبار... همین یکبار

 وستانم رفتم.پیش دو 

ی او دست می زد. هاماهور گیتار دستش گرفته بود. نیما ذوق زده برای آهنگ  

ه حال عروسی ندیده که برای خودش شیرین آرام می خندید و می گفت که تا ب

 هنگ بنوازد. سهراب... سهراب آرام کنار آنها ایستاده بود و به من نگاه می کرد. آ

 این فکر کهنها پیر شوم. کنار آ نمی خواستم ،ظهر ازبعد مد که همین امروز یادم آ

خیلی دلم  ،یم را نابود کرده بودندجداگانه زندگ ،آنها به غیر از سهراباز هر کدام 

نها باعث می شد که دوباره را می شکست. فقط حیف که خنده های از ته دل آ

ای آنها را بازهم سعی کردم برای هزارمین بار پازل نا رفاقتی هدلتنگ شان باشم. 

حرفی از کنار هم بچینم تا درک کنم که چرا با من این کار را کرده بودند. ماهور 

نزده بود و با اینکه مطمئنم که می دانست کیارش ازدواج نکرده، به من کیارش 
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فقط برای خوشبختی سهراب سکوت کرده بود. شیرین خیلی عجیب و پیچیده 

ارش پیشنهاد داده تا او را از تمام غم شده بود. خودش اعتراف می کرد که به کی

بدهد، پس حتما چیزی فرای خیر و صالح من در  نجاتسیاوش  بیماریهای 

کنار آنها کیارش این همه وقت ن بدانم شیرین نمی خواست مجریان بوده که 

م به شیرین عزیزم تهمت ناروا ستنمی توان هنوز هم در هر حال من بوده است.

. هرچه باشد آنها سالها دوستانم بوده اند. من و کیارش و از ماهور جدا شوم بزنم

، حتما راهی پیدا می کردیم که از حال همدیگر با واقعا عاشق هم بودیمهم اگر 

 خبر شویم. 

سهراب به طرفم آمد و با محبت همیشگی اش گفت: خیلی نگرانت بودم پرستش. 

به او لبخند زدم و گفتم: من توی  " تم.کجا بودی؟ من همه جا را به دنبالت گش

به زیر زمین رفته بودم تا کفش هایم  ،زیر زمین بودم... کفش هایم گلی شده بودند

که اگر یک لحظه از  نمی دانی هنوز لبخند با محبتی زد و گفت: تو "را بشویم. 

 م؟حاال چه کار کنسرم را پایین انداختم.  "از ترس سکته می کنم؟  من دور شوی،

د. پس ن من و با این نامردی نابود می شمن به سهراب قول داده بودم. او بدو
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صدایم می کردی.  تم: شنیدم که از توی بلند گوخندیدم و گفکنم؟ کیارش را چه 

مد ماهور جلو آ "ی؟ که مرا از توی بلند گو صدا می زد مگر اینجا بیمارستان است

تر می آمدی سهراب گشت یر: پرستش کجا بودی؟ اگر یک کم دو خندان گفت

 ساحلی خبر می کرد تا همه جا را به دنبالت بگردند. 

من هم با اینکه سرم از گریه های زیاد درد گرفته بود خندیدم و گفتم: سهراب  "

تو حق نداری مرا جان من صدا بزنی چون این لقب تو است که جان من  ...خان

حتی  چشم هایش به طرف کیارش برگشتم، !نبود «جانم»پس کیارش  " هستی...

تمام لبخندم پر کشید.  بی فروغ بودند.از شدت غم و ناراحتی  از این فاصله هم

 اگر سهراب جان من بود پس نباید کیارش را به زندگی ام راه می دادم.

می  مانسهراب مثل همیشه که مراقب من بود، سعی می کرد کسانی که دور 

نگه دارد تا به من برخورد نکنند. صورتش را کنار صورتم رقصیدند را از من دور 

کجا رفته بودی؟ نباید  چند ساعت از تو غافل شدم،نگه داشت و با قهر گفت: فقط 

و بهتر است زودتر به کمک  تنها مانده ،یزم با اینهمه کارمی گفتی که سهراب عز

من که اگر یک او بروم؟ دلت آمد اینهمه وقت مرا نبینی؟ دلت برایم تنگ نشد؟ 
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اند؟  قرمز شدهدیگر تو را نمی دیدم حتما دیوانه می شدم. چرا چشمانت ی ثانیه 

از او رو برگرداندم و گفتم: نه عزیزم گریه نکرده ام. فکر کنم به  "گریه کرده ای؟ 

 یکی از لوازم آرایشی حساسیت دارم.

ت حتی این چشماننگران شد و با دقت بیشتری به چشمانم نگاه کرد و گفت:  " 

که حالشان زودتر خوب  یم. بیا برویم آنها را بشویشکلی هم دوست داشتنی هستند

محبت های سهراب عذاب وجدانم را بیشتر کرد. چطور می توانم این همه  "شود. 

من خیلی آدم  محبت او را نادیده بگیرم و به او بگویم که کیارش برگشته است؟

 هراب بود. س ،خوش شانسی بودم که بهترین دوستم

بقیه ی دوستانم، یک جایی به طریقی قلبم را به درد آورده بودند، اما سهراب 

او را تنها بگذارم و اه بیابد. پس حاال چطور هرگز اجازه نداده بود که غم به دلم ر

م روی دوستی نمی توانه تنهایم بگذارد، به دنبال کیارش بروم؟ اگر کیارش دوبار

تازه عمو را هم از خودم ناامید می کردم. هرچند که سهراب هم حساب باز کنم. 

توی  هرگز ،عمو رهایم نمی کرد اما مطمئنا بعد از اینکه قلب سهراب را بشکنم

 قلب عمو هم جایی نخواهم داشت. 
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چشمانم برایش آتش  ،باز به دوستانم نگاه کردم و وقتی نگاهم به سهراب افتاد

و بعد اگر تو  : بیا کمی کنار بچه ها باشیمبا تردید گفتو نگرانم بود گرفتند. او 

اما قلب من با تکان سر حرفش را پذیرفتم  "هنگ بزنیم. بخواهی برای ماهور آ

گفت: غصه نخور، تو هر تصمیمی  کنار گوشمحال خوبی نداشت. سهراب  امشب

من هیچ وقت تنهایت  چون را تحمل کنی،ن مبا بگیری باید همچنان دوستی 

همین جا می ایستم  هر نمی کنم،ق دوباره ت نباشم...اگر انتخاب نمی گذارم و حتی

 و خوشبختی ات را تماشا می کنم. پس خودت را ناراحت نکن. 

و باز اشک  سوختندهمین حرفش کافی بود تا دنیا روی سرم آوار شود. چشمانم  "

مثل اینکه سالها اشک نریخته د. با چنان بغضی گریه می کردم، هایم سرازیر شدن

بودم. نمی توانستم چیزی در جوابش بگویم. فقط نگاهم به جایی که کیارش 

و گفت: گریه  آمد و رد نگاهم را از کیارش قطع کرد. سهراب افتادایستاده بود 

نکن دیوانه. از چه می ترسی دختر خوب؟ از این می ترسی که اگر او را انتخاب 

خودم را ناپدید کنم؟ نه این  وم و برای همیشه قهر کنم وشعصبانی  من باز ،کنی

کنارت می مانم و به بچه ی بی ادب و م... اگر مرا انتخاب نکنی، کار را نمی کن
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برایت زار می  و  ان دنیا را بردهبروی تمام مردکه آ دیوانهتو و این مردک  یپررو

رند مرا دایی بنامند... یاد می دهم که مرا عمو سهراب صدا بزنند. اما حق ندا ،دنز

باشم تا برادر تو که... عشق و زندگیم  خُلترجیح می دهم که برادر این مردک 

کارم از گریه گذشته بود. همین کارهای سهراب او را برایم از تمام  " هستی.

بی نهایت  ،. من او را به خاطر همین شعور و محبتشمی کردمتمایز دوستانم 

. م روی پایه اش گذاشته شده بودکه برایبرد دوست داشتم. مرا به طرف ویولنم 

می خواهد بکن اما قول آنرا به دستم داد و کنار گوشم گفت: هر انتخابی که دلت 

همه سال دست به هر کاری خر عمرت اینطوری اشک نریزی. من اینبده که تا آ

ممکن است  حس کردمد. هر وقت که خنده از لب های تو دور نشو زده ام تا

سریع خودم را عقب  سرازیر شوند،حرکتی انجام بدهم که باعث شود اشک های تو 

کشیدم. سریع خودم را مخفی کردم تا تو یک لحظه غم و مصیبت هایم را نبینی 

باشی و  و نخواهی به خاطر من اشک بریزی. حاال هم هر کاری می کنم تا تو شاد

دوستش داری به وسعت تمام صورتت لبخند بزنی.  میم قلبکنار کسی که از ص

می اصال به این فکر نکن که چه به روز من می آید، بیشترین بالیی که سر من 
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سیگار می کشم...  پنج پاکت ،سیگار در روز آید این است که به جای یک پاکت

 . جانمج نکنی حیف می شوی زندگی با عشق ازدواتو اما اگر 

ه چشمانش می کشید. و بعد در حالیکه سعی می یکبار دستی ب هر چند لحظه "

پرستش، کرد بخندد رو به شیرین گفت: ساالری بیا آماده شویم که با تک نوازی 

هنگ را به ما ما هم او را همراهی کنیم و بتواند هرجا که دستش درد گرفت آ

 بسپارد.

خواست  طرفم آمد،و به  شیرین با تعجب به صورت اشک آلود من نگاه می کرد " 

چیزی بگوید اما من در این لحظه فقط به سهرابم فکر می کردم. شیرین را کنار 

زدم و به سهراب گفتم: من نمی دانم که باید چه کار کنم سهراب. من نمی خواهم 

نارفیق باشم. نمی خواهم تو را تنها بگذارم. نمی خواهم همه خیال کنند که من 

 ...ام و تنهایت گذاشته ام ه گرفتهدیدامحبت هایت را ن

سهراب هنوز هم به چشم هایش دست می کشید و گفت: چه کسی گفته است  " 

تو محبتی خرج کرده  برایای؟ اصال مگر من گرفته دیده اکه تو محبت های مرا ن

ام؟ هر کاری کرده ام فقط جبران محبت های خودت بوده است. حاال هم گریه 
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ستم تو را پیدا نواراه نمی اندازم. امروز وقتیکه نت نمی کنم و پشت سرت آه و ناله

به  ،مندل به عمو جاوید هم گفتم که نباید به خاطر  ،کنم و دست خالی برگشتم

مده آ حق من لطف کرده ای که با من پیشسخت بگیرد. تو تا همین جا هم در  تو

وشت و سرن ای. اما امشب باید تصمیمت را بگیری. به هیچ چیز جز تصمیم درست

خر عمرم از تو به دل نمی گیرم و تا آ ، چیزیفکر نکن. اگر مرا انتخاب نکنی ،ساز

باز  ،ت می مانم. حتی اگر شوهرت از دوستی ما ناراحت شودارمثل یک دوست کن

بیا با هم را فراموش کن.  و زاری دست از این دوستی بر نمی دارم. حاال گریه

 را محکم پلک هایش "مان باشد.  خرین آهنگ گروهیآهنگ بنوازیم... شاید آ

فشار می داد. خم شد و ویولونم را به دستم داد. بعد از توی کیف ویولن  روی هم

آرشه ای را از توی یک ترمه ی آبی رنگ بیرون آورد و به طرفم گرفت. با تعجب 

ه را فراموش کردم. اشک و آ !به آرشه نگاه کردم... آرشه ی فرهاد کوه کن بود

سهراب  "رشه برای فربد بود... ز مانده بود. به سختی گفتم: این آتعجب بادهانم از 

دستم را گرفت و آرشه را در میان دستم گذاشت و گفت: نه... برای فربد نبود. من 

 از تو با این آرشهو از تمام نقشه هایی که برای خواستگاری  آنرا برایت خریده بودم
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ربد پول از فبرای خرید آن  ،پول نداشتم . اما چونبرای فربد تعریف کردم ،داشتم

را دند هرچه داشتیم م. تا اینکه بدهی های فربد و پدرش باعث شقرض گرفت

به فربد دادم تا جایی امانت بگذارد و پولی که برای خرید  بفروشیم. من آرشه را

هرچه زودتر هم تمام تالشم را کردم تا من  به من قرض داده بود را بردارد وآن 

 گفتاسفانه روباه مکار عزیزمان به دروغ پس گرفتن آن را تهیه کنم. اما متپول 

امانت سرایی که آرشه را به آن سپرده، چون مدت زمان زیادی از سپردن آرشه 

تا را از دست داده ایم.  نگذشته است، آن را پس نمی دهد و ما برای همیشه آ

عذاب  . خوشبختانهرداندیبرگو تو این آرشه را به او  دعوایش شد اینکه با تو

دار رسید و من دوباره  حق به حق وجدان گرفت و آنرا به من پس داد. اینطوری

ی فرهاد  آرشه فربد نقشه ی خواستگاری ام با می دانم که شدم.صاحب این گنج 

اما واقعیت ماجرا این بود که  .خودش برایت تعریف کرده است جانبرا از  کوه کن

این آرشه را آورده بودم تا بعد  .. حاال هم.وه کن تو باشممن می خواستم فرهاد ک

برایت زانو بزنم و از تو  ،جلوی عمو جاوید ، خیلی رسمی و رویاییاز عروسی ماهور

دختر خواستگاری کنم. اما فکر کنم قسمت من و تو نیست که با هم ازدواج کنیم 
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به قدری از دیدن آرشه خوشحال شدم که دلم می خواست جانم را فدای  " . خوب

فرهاد کوه کن اصال به فربد نمی آمدند. نقش کنم. ذوق زده گفتم: این آرشه و  او

او اصال شبیه فرهاد کوه کن نبود. هرکاری می کردم نمی توانستم این هدیه را از 

 فربد بپذیرم.

 من چطور؟ فرهاد کوه کن بودن به من :سهراب هم به سختی خندید و گفت " 

 می آید؟

آرشه ی عزیزم را بوسیدم و گفتم: تو دقیقا همزاد فرهاد کوه کن هستی. به  " 

همان اندازه با محبت و عاشق پیشه... ممنونم سهراب. تو دوستی را در حقم تمام 

ده خنرشه را هم به دستم داد. ب ویولن را روی شانه ام گذاشت و آسهرا "کردی. 

هر دو با تعجب به من  و ماهورشیرین ها و گریه هایم با هم قاطی شده بودند و 

تمام اتفاقات امشب نها می رفتم و قبال بود حتما پیش آ اگرنگاه می کردند. شاید 

، می می کردم قدر تالشاما حاال هر و بی وقفه تعریف می کردم. سریعرا برایشان 

با خبر  . آنها از تمام رازهای قلب مناستنها خیلی زود دیدم برای بخشیدن آ

پشت  سهراب ند.ه بودسخت گیر انداخت این لحظات کوت شان مرا دربا س بودند و
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، از وقتی که فربد و بهزاد رفته بودند سهراب و نشست ارگ گروه موزیک عروسی

رو به  را پر کنند. سهراب آنهاماهور سازهای بیشتری می نواختند تا جای خالی 

هنگی بنوازیم که ما می خواهیم برایتان آ ،قای دامادگفت: عروس خانم و آ ماهور

دمهای آ و هجران را به غم عشقاز امروز به بعد راحت توی آغوش هم غرق شوید و 

عشق و پیوندتان را  طور که می توانیدهر  امشب باید بیچاره ای مثل من بسپارید.

می دانی که  ی ندارم. پرستشجشن بگیرید. ما هم برایتان آرزویی جز خوشبخت

می دانستم... چون همین امروز صبح از من خواسته  "باید چه آهنگی بنوازی؟ 

را برایش بنوازم. با سر عالمت دادم که می دانم. او بی  «عاشقم من » بود که 

هنگ را به من و شیرین بسپار... شروع کن و هرجا خسته شدی آ صدا گفت: پس

خسته می شوم؟ اما ترجیح  تو با این آرشه ی جادوییمی خواستم بگویم مگر  "

شروع به نواختن کردم. به محض اینکه آهنگ جان گرفت سکوت کنم و  دادم

برای اولین چشمان عزیزش هنوز به شدت غمگین بودند. نگاهم به کیارش افتاد. 

       عاشقم من    عاشقی بی قرارم  بار بود که اینهمه وقت منتظرم مانده بود. 

نمی توانستم  می خواندند.و صدای گرفته ی سهراب همه ی مهمان ها با آهنگ  "
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کنم. من به سهراب قول داده بودم که این آهنگ را معطوف کیارش به حواسم را 

برای او بنوازم و فقط به او نگاه کنم. به طرف سهراب برگشتم. سرش را روی 

 و اصال به اطراف نگاه نمی کرد. های ارگ خم کرده بود کلید

 مهر تو ای مه آرزومندم     بر تو پایبندم       من به لبخندی از تو خرسندم

نمی توانستم به کسی غیر از سهراب چشم بدوزم. با ویلنم به او نزدیک شدم.     

      خیز و با من در افق ها سفر کن       دلنوازی چون نسیم سحر کن

ورد. من نمی خواستم این حال ویران او را ببینم. او بهترین اال آسهراب سرش را ب "

من بود. با صدای جمعیت هم صدا شد و در حالیکه به چشمانم نگاه می کرد 

 خواند: 

  کس ندارد خبر از دل زارم      عاشقم من     عاشقی بی قرارم 

 م   ز تو در دل ندارآرزویی ج 

شد. اما من نمی خواستم نگاهم را از او صدایش در میان صدای مهمان ها گم 

ر میان بردارم. او هم دیگر سرش را پایین نمی انداخت. لبخندی غمبار زد و د

گفت: به محض اینکه آهنگ تمام شد، دست این  زمزمه ی شعر خوانی مهمان ها
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دیگر برایت اشک می ترسم اگر پنج دقیقه ی  ک بیچاره را بگیر و از اینجا برو،مرد

تا چند ماه بعد از ازدواجت هم سراغی از من نگیر، وقتی که توی  ..ور شود.بریزد ک

به  آنوقتاز زندگی جدیدت نهایت لذت را بردی... و جدیدت جا افتادی ی خانه 

ت را سد کنم و اجازه ندهم باعث شود که من راه یسراغ من بیا. نمی خواهم چیز

 . از تصمیمت راضی باشی که

از این حال او که قهر نمی کرد و نمی رفت بیشتر می بی نهایت حالش بد بود.  "

ترسیدم. ویولن را پایین آوردم و فقط مات و مبهوت به او چشم دوختم. تالش می 

پایین می افتادند و شکل غم می گرفتند. شروع به نواختن کرد بخندد. اما لبهایش 

نمی دانست باید چه کار کند و  دم کههنگی شاد با ارگ کرد. به شیرین نگاه کرآ

سهراب  د. امامراقب سهراب باش که با سر به شیرین اشاره کردم چه نتی را بنوازد.

، با چشمانی که عجیب شده بودند و مثل اینکه لبانش بی رمق در میان خنده ی

جوجه اردک  ، نگران من نباشگفت: من احتیاجی به مراقبت ندارمدرد داشتند 

دروغ  " زنم...، دل نازک نیستم و از عشق تو زار نمی دزد آقای نیل امن مث .زشت

عجیب بودند و من تا به حال او را این شکلی ندیده چشمانش حال  !می گفت
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خیال می کرد اگر بخندد می تواند حالش را پنهان کند. یک قدم دیگر به  بودم.

اینقدر حالت بد  وقتیجایی نمی روم.  ،او نزدیک شدم و گفتم: من با این حال تو

و چشمانش از  ن تالش کردخندیدبرای بیشتر  "؟ من کجا می توانم بروم است

 ،بروشدند و گفت: تبدیل به یک خط سرخ  ،دندشدت فشاری که تحمل می کر

من نمی خواهم مثل فربد تو را به زور نگه دارم. من نمی خواهم عشق و عالقه ات 

حتی یک لحظه هم به کیارش فکر کنی.  ،مننمی خواهم در کنار ، را ویران کنم

را فراموش می کنی کیارش  ییهمین حاال بگوفقط به شرطی می توانی بمانی که 

 فردا برگرد و بیا بگو کهبرو و فقط به من فکر می کنی... االن نمی توانی بگویی؟ 

را دوست داشته هروقت که مطمئن شدی بیا و م .مرا بیشتر از او دوست داری

که کاری جز به انتظار تو نشستن ندارم. من که بعد از تو به کسی فکر  باش. من

 خواهش می کنم اگر هم نمی توانی مرا بیشتر از او دوست داشته باشی، نمی کنم.

 زودتر برو تا پشیمان نشده ام و ... که

دوباره سرش را پایین انداخت. به شیرین نگاه کردم، او گیج و مبهوت به سهراب  " 

چشم دوخته بود. برگشتم و به ماهور که نمی رقصید و کنار ما ایستاده بود نگاه 
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کردم. سریع او را بوسیدم و کنار گوشش گفتم: مراقب سهراب من... جان من باش. 

گر این سهراب بیچاره برای تو و جان تو ماهور بازویم را محکم گرفت و گفت: ا "

تو با دود و سیگار نابود می کند و حیف می نرو. او خودش را بعد از پس  ،است

کردم و گفتم: اگر حقیقت را در مورد  جدادست ماهور را از دور بازویم  "شود. 

. تو و شیرین نمی افتاداین حال و روز به کیارش به من گفته بودی حاال سهراب 

بد و بهزاد یک دنیا عذر خواهی به من بدهکار هستید. ببین حاال با اینهمه و فر

 سهراب عزیزمان بیشتر درد می کشد. ،دروغ و پنهان کاری

خواستم از ماهور بگذرم که صدایش را شنیدم و گفت: ببخشید پرستش.  "

حیف  "التماست می کنم که مرا ببخشی. تو همیشه بهترین دوست من می مانی. 

چون بهترین دوستم را با بدترین  ، احتیاجی نداشتم.دیگر به بهترین دوست که من

هنگ شاد آ جمعیت مهمانها را که باپشت ارگ تنها گذاشته بودم.  ،حال ممکن

اما غمگین  هنوز منتظرم بودکنار زدم. به کیارش رسیدم، او  ،یدندسهراب می رقص

 ". دت نگاهت به سهراب بودتر از قبل گفت: بازهم برای من ویولن نزدی. تمام م

خیلی ناراحت بود. نگاهم جوابش را ندادم چون سهراب راست می گفت و کیارش 
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به دستم افتاد، ویولن را زمین گذاشته بودم اما آرشه ی فرهاد کوه کن را همراهم 

 آورده بودم. کیارش دستم را گرفت و مرا به دنبال خودش به راه انداخت. 

نرا برایم خریده بود تا همانطور که فربد به آرشه خیره مانده بود. سهراب آ نگاهم

ه هیچ رشه از من خواستگاری کند. این آرشوغ برایم تعریف کرده بود با این آبه در

به بدترین شکل ممکن  ،نرا به من هدیه می کردوقت قسمت من نمی شد. هرکه آ

یچ عنوان هدیه ی سهراب را به به ه لم نمی خواستاز من جدا می شد. اینبار د

سهراب خدای من  داشت.تفاوت  یا حتی کیارشاو پس بدهم. سهراب با فربد و 

از در ویال که خارج شدیم، عمو جاویدم را دیدم. خیلی ناراحت بود و چشمانش  بود.

روی دستان من و کیارش خشک شد. نگران بود و پرسید: پرستش کجا می روی؟ 

 اضافه شد.  ،انی عمو به غمی که برای سهراب داشتمنگر "چه کار می کنی؟ 

نها تنها آدم های خوب زندگیم بودند. عمو و سهراب را اذیت کنم. آنمی خواستم 

دست کیارش را رها کنم، عمو را در آغوش کشیدم و گفتم: نمی بتوانم بدون آنکه 

ه کار می کنم. چون خودم هم نمی دانم که چ ،من چیزی نپرسدانم عزیزم. از 

باش. او حاش خوب نیست. عمو خواهش می کنم نگذار سیگار فقط مراقب سهراب 
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گفت: مگر سهراب سیگار می  عمو با تعجب مرا از خودش جدا کرد و ". ..بکشد

به کیارش نگاه کردم و بعد دوباره خیلی آرام به عمو  "پسره ی احمق...  کشد؟

سیگاری شده است. خواهش می کنم نگذار  : از اولین باری که او را رد کردمگفتم

 تا من ببینم می خواهم با زندگیم چه کار کنم. دست به حماقت بزند

صدای کیارش  می خواستم بروم امارو برگرداندم، عمو بی نهایت نگران بود. از او  " 

با  "مراقب پرستش هستم، نگران نباشید عمو جاوید. من گفت: متوقف کرد و  رام

رش نگاه کردم و بعد به عمو چشم دوختم. عمو جوابی نداد. فقط تعجب به کیا

ورد، به طرف کیارش فرو برد و دسته کلید خانه اش را بیرون آدستش را در جیبش 

اهمیت  باش و به اوجان بچه ی من  ، مراقبگرفت و گفت: بیشتر از جان خودت

رسیدید،  محض اینکه به تهران بده. نگذار پرستش توی جاده خوابش ببرد. به

فردا سهراب را جمع و  و از آنجا تکان نخورید تا من مستقیم به خانه ی من بروید

کیارش سرش را پایین  " تکلیف شما دو نفر را مشخص کنم.جور کنم و بیایم 

قسم می انداخت و گفت: من راننده دارم و نمی گذارم پرستش رانندگی کند. 

عمو دست آزاد کیارش  ". بیآید شپرستهیچ بالیی سر اجازه نمی دهم  خورم که
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را گرفت و کلیدهای خانه را توی دست او گذاشت و گفت: فعال به خانه ی من 

بروید تا ببینم می توانی یکی دو روز از این بچه ی کم عقل من مراقبت کنی یا 

 نه. بعد با هم صحبت می کنیم.

فتاد و مرا را گرفت و به راه ا گفت. دسته کلید چشمی خیلی آهسته کیارش " 

برای که اینطوری شتابزده  هم پشت سر خودش کشید. هیچ وقت خیال نمی کردم

آینده تصمیم بگیرم. از پله های ویال پایین آمدیم. برگشتم و به عمو نگاه کردم. 

به درد آمد. دلم نمی خواست اینطوری او را  ،قلبم برای او که خمیده ایستاده بود

جایی را که او  اتفاق نیافتاده بودتنها بگذارم. ما همیشه با هم بودیم و تا به حال 

 تنها بگذارم و به دنبال زندگیم بروم. حاال عالوه بر سهراب، حال عمو هم بد بود. 

شیمانی زندگی با کیارشی که فقط با چند قطره اشک و چند کلمه در مورد پ

آدم هایی که فقط در حق من خوبی این ارزش شکستن قلب  واقعا برگشته بود،

خانواده ی دیگری نداشتم.  ،کرده بودند را داشت؟ من که به غیر از عمو و سهراب

نها تنها بگذارم و به همین راحتی از آدلم نمی خواست این دو نفر را اینجا اصال 

اما بازهم دست از حمایت من  رانم بوددل بکنم. عمو مثل تمام این سالها نگ
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چند پله دنبالم پایین آمد و گفت: مراقب خودت باش بابا جانم. از  برنداشته بود.

دلم می خواست برایش زار بزنم و برگردم و  " خانه ی من بیرون نرو تا برگردم.

عمو  اطرافدوباره او را در آغوش بکشم. من مرد جدایی از عمو جاویدم نبودم. من 

جاویدم ریشه دوانده بودم. عشق به او از هر عشقی قوی تر بود. تا به حال حتی 

 یک شب هم از او جدا نمانده بودم.

خر شب بر می ، آحتی شب هایی که به خانه ی شیرین و ماهور می رفتم هم 

دانستم که می خواهم با کیارش کجا بروم. می ترسیدم فقط یک گشتم. حاال نمی 

باز کیارش را از دست بدهم. حاال که او تمام این لحظات به لحظه تردید کنم و 

 پس نباید دوباره تردید می کردم. ،یاد من بود و عاشقم مانده بود

د. و کیارش مرا به سرعت دنبال خودش می کشان عمو روی پله های ویال نشست 

ید کار اشتباهی کرده بودم که به کیارش قول داده بودم همین امشب با او بروم. با

اجازه می دادم که عمو جاویدم برایم تصمیم بگیرد. همیشه آرزو داشتم که اگر 

قلب عمو  ،. حاال با این رفتن شتاب زدهکنار عموجاویدم بمانم ،ازدواج کنم روزی

را می شکستم. هنوز به در ویال نرسیده بودیم که صدای موسیقی قطع شد و 
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پیچید و از همه ی مهمان ها بابت صدایش  خش دار سهراب توی بلند گوصدای 

ت: باید امشب برای رفیق قدیمی ام، عروس خانم عزیز عذر خواهی کرد و گف

اما از قدیم گفته اند که آدم های شکست خورده بهتر است  رزوی خوشبختی کنمآ

که توی عروسی ها نباشند. من هم امشب بزرگترین شکست زندگی ام را خورده 

که زیاد با آهنگ های خسته کننده ام حوصله ی شما را سر  پس بهتر است ،ام

 تویعزیزمان بسپارم. فقط امیدوارم عروس عزیزمان  زیکنبرم و کار را به گروه مو

رزوهای خوب داشته باشد. برای مسافر عزیز من ، برای همه ی ما آاین شب زیبا

ای خوبی که حتی آرزوهماهور جانم . دخوب داشته باش ی فوق العادههم آرزوهای

 ،دست خودم نیست ؟کن. چه کنمهم بدرقه ی راه مسافر عزیزم داری برای من 

چه بی تابانه می خواهمت، ای عاشقم من... به قول استاد شاملو که می گوید: 

... از اینکه توی این شب زیبا با صدایم آزارتان دوریت آزمون تلخ زنده به گوری

 دادم مرا ببخشید.

مثل اینکه  به راهم ادامه بدهم. من می خواستم چه کار کنم؟دیگر نتوانستم  " 

صدای سهراب از توی بلند گوهای حیاط ویال، طلسم جادویی که مرا فرا گرفته 
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با تمام بی معرفتی که او  ،تنها بگذارمسهراب را  چطور توانستم من شکست. ،بود

ذاشته بودم اما من او را از غروب تنها گ .برایم آرزوی خوشبختی می کرد من، باز

او راهم را باز گذاشته بود تا به آرزوی قلبم برسم. او مرا بی تابانه می خواست و 

ماده می کردم. من از چه وقت بی وجدان او را برای آزمون زنده به گوری آ من

شکل می ؟ از وقتی که توی شکم مادرم مشده بودم؟ از بدو تولدم بی وجدان بود

به ارث برده  ، از پدرمعمو را به قولبی معرفتی ؟ این ژن مبی وجدان بود گرفتم

بود؟ پدر و مادرم مدت ها بود که با هم زندگی می کردند و از اینکه دوباره پیش 

و به کسانی که بدون آنها تنها می  خوشحال بودند ، بی نهایتهم برگشته بودند

ری خوشحال . من هم از برگشتن کیارش به قداهمیت نمی دادندماندند، اصال 

بودم که حتی یک لحظه به عاقبت سهراب فکر نکرده بودم و بدون هیچ فکری 

دنبال کیارش راه افتاده بودم. سهراب که بعد از رفتن کیارش سرگرم زندگی 

رامش بیرون کشیدم و به جان من بودم که او را از عمق زندگی آ خودش بود. این

ب به زندگیم ادامه بدهم؟ من مگر می توانستم بدون سهراحاال خودم دوختم. 

پس چرا می خواستم به  زندگی کنم، فقط بلد بودم که در کنار سهراب و عمو
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دست کیارش را کشیدم و او را    خودم ثابت کنم که دلتنگ کیارش هستم؟ 

متوقف کردم. به طرفم برگشت و گفت: ببخشید که تند راه می روم. فقط می 

نگاهش  "م. می خواهم تا پشیمان نشده ای... ویراینجا باز  سریعترخواهم هرچه 

به سختی آب دهانش را قورت داد و گفت: پشیمان شد و  میخکوبروی صورتم 

شده ای؟ فقط یک قدم مانده تا از این در خارج شویم و بتوانیم تا آخر عمر کنار 

نگاه کردم و گفتم: من تا همین امروز هم توی انگشتش به حلقه ام  "هم بمانیم. 

قت بودم کیارش. تا همین امروز هم خیال می کردم اگر برگردی تردید نمی عاش

دامه بدهم نگذاشت حرفم را ا "کنم و با تو، هرجا که بخواهی می آیم. اما حاال... 

حلقه ام فقط  "یم. بیا برویم و توی راه با هم صحبت کن و گفت: دلم را خون نکن!

. هیچ وقت ندان او ساخته شده بودمد. حلقه ام فقط برای انگشتبه دست او می آ

باورم نمی شد که اینقدر دلتنگ دیدن حلقه ام توی انگشت او باشم. نفس عمیقی 

خر ا تا آکشیدم و گفتم: همه چیز وجودت را دوست داشتم. چشمان جادویی ات ر

. بودقسم دل عاشق من  ...عمر فراموش نمی کنم. این دو دسته موی نقره ای تو

مطمئنم که اگر صد بار دیگر به را تجربه کردم.  زیباترین عشق زندگی امبا تو من 
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ام را مسخره  عقب برگردم باز اجازه می دهم که توی پارک، هورت کشیدن فالوده

از میدان صادقیه عبور کنم برای چند  که خر عمرم هر وقتکنی. مطمئنم تا آ

یره می مانم. ممنونم کت عزیزمان خملحظه شلوغی ها را فراموش می کنم و به نی

. من خیلی وقت است نمی توانم با تو بیآیم من... که مرا عاشق خودت کردی. اما

 که... 

، به حرفم ادامه بدهممن و نمی خواست ا "... هیس :بلند گفت یبا صدای اینبار "

وانی مرا و گفتم: تو که خوب می دانی نمی ت از حرف هایم نترسیدماما اینبار 

خر ی؟ دیدی که در آاز شنیدن صدایم فراری بود که اوایل یادت رفتهساکت کنی. 

یم. کیارش بگذار با هم صحبت گذار بگویم که چرا نمی آحریف من نشدی. پس ب

 ،کنیم تا دوباره حرف ها توی گلویمان ریشه ندوانند. من نمی توانم با تو بیایم

 فکر نکنم امام. در کنار سهراب تحمل کرد ی تو رارودیک سال تمام این چون 

در کنار تو فراموش کنم. اگر بتوانم یک روز هم درد از دست دادن سهراب را 

 درمانده شده بود وکیارش  "فردا حتما پشیمان می شوم.   ...امشب با تو بیآیم

ی. پس چه ه خیلی دوستم دارمگر عاشقم نیستی؟ مگر نمی گفتی ک ؟گفت: چرا
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خرین بار عطرش را به یاد دادم تا برای آ اجازه "بالیی سرت آمده است پرستش؟ 

بسپارم. چشمانم را بستم و گفتم: توی این مدت که نبودی نتواستم قلبم را مهار 

کنم و حاال سهراب را بیشتر از تو دوست دارم. او خیلی با تو فرق دارد. او هیچ 

وقت با خشمش زندگی مان را ویران نمی کند. او همیشه آرام است. او خدای من 

شده است. نمی توانم او تنها بگذارم. به او قول داده ام که کنارش می مانم. نمی 

حس می کردم هر دو نفرمان قدرت مان را برای  "توانم زیر قولم بزنم کیارش. 

 تو یم. صدایش را شنیدم که گفت: پس من بدونغم و غصه خوردن از دست داد

 چه کار کنم؟

همیشه که  بده هایی را انجامو گفتم: همان کار لبخند روی لب هایم نشست " 

 امضاء کنبزرگ  به مسافرت برو، قراردادهای. برای حفظ غرورت انجام می دادی

به خانم های اطرافت اجازه بده که خودشان را به تو ثابت کنند. فقط از  ... اینبارو

فرصت تو برای خوشبختی یک دنیا روی ظاهر افراد در مورد آنها تصمیم نگیر. 

برای خوشبخت بودن هیچ انتخابی  ،داری. اما آدم های ساده ای مثل من و سهراب

او فاصله گرفتم و یکبار دیگر به قد و قامت و آرام آرام از  "به جز عاشقی نداریم. 
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سر خاک خانواده ات نمان.  ردم و گفتم: شب های سرد زمستان،اش نگاه کچهره 

تنها نمان و خیلی زود ازدواج د. یر تو می شودرگ خانواده اتبیمار می شوی و فکر 

صدایش را شنیدم که گفت: می توانی ازدواج مرا ببینی و طاقت بیآوری؟  "کن. 

دوری از او برایم سخت بود. دستش را آرام رها کردم و گفتم: اگر تمام این مدت  "

می فهمیدی که چقدر سختی کشیدم تا خبر ازدواج دروغی  ،کنارم مانده بودی

اما حاال واقعا دلم می خواهد فربد و ژاسمین ساخته بودند را تحمل کنم.  که

خوشبخت باشی و با دختری که قلبش فقط درگیر تو است ازدواج کنی. من نمی 

، چون خودم بیشتر از تو محتاج مراقبت هستم. ختی برسانمتوانم تو را به خوشب

را کشف کنیم. من نمی  همدیگربه نظرم من و تو واقعا نمی توانیم الماس وجود 

 به کسی احتیاج داری که به خاطرت،خواهم از عمو و سهراب دور بمانم. اما تو 

که در هیچ احتیاج داری  سالمبا یک مغز  ،قید تمام دنیا را بزند. تو به یک همراه

شرایطی دست از همراهی تو برندارد و اجازه ندهد که حرف دیگران زندگی تان را 

تو خیلی اشتباه کردیم که سرراه هم قرار گرفتیم. اما من این ویران کند. من و 

 اشتباه را دوست داشتم.
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وی هوا مانده بود و گفت: اگر این یک سال انش تدستم را پس کشیدم، دست " 

 " ...؟درست می گویم ،تنها نمانده بودی هیچوقت سهراب را انتخاب نمی کردی

دلم راضی نمی شد که در این  هرقدر که برای این جدایی اشک می ریختم باز

به او نگاه  بیشتر از این طاقت نداشتمو و سهراب دست بکشم و بروم. لحظه از عم

کنم و گفتم: تا قبل از اینکه رهایم کنی، تحت هر شرایطی می خواستم تو را 

رد کرده بودم. حوصله ی فربد را هم به هیچ عنوان  بارهاداشته باشم. سهراب را 

از شر بقیه لبم برای تو بود. هر لحظه دلم می خواست با تو باشم و نداشتم. تمام ق

 ،خالص شوم. اما اینقدر تنهایم گذاشتی و به دیدارم نیامدی که ترس جدایی از تو

م حرفی یدمی ترسبه حدی رسیده بودم که عشق مان در دلم ریشه کرد. از بیشتر 

را خراب کرد و بعد  انزندگیمبزنم و تو را برای همیشه از دست بدهم. این ترس 

ه بود و متاهل هم... تو رفتی و من برای فرار از این فکر که عاشق یک مرد زن دار

که گمان نکنم زندگیم وصل کردم  م، به دنبال سهراب رفتم و... او را طوری بها

اگر او را تنها بگذارم باید تا  بتوانم بدون او دوام بیآورم. سهراب، جان من است و

ی باقی نمانده بود. می بیشتر حرف "م. عمرم حسرت دوری از او را تحمل کنآخر 
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دانستم که کیارش هم تا یک حد مشخص برای ماندن من اصرار می کند. از توی 

بیرون آورد و گفت: ای کاش وقتی بدهی را پرداخت چند ورق سفته جیب کتش 

راغت بیآیم. شاید کردی، آلمان نبودم و می توانستم برای پس دادن این ها به س

نفس عمیق و بریده ای  "راه برگشتی باقی مانده بود.  ،موقع می آمدم اگر آن

کشیدم و گفتم: به شاید ها فکر نکن. حتما قسمت هم نبودیم که اینقدر راحت 

 می گذرد. این نیز  زندگی مان را بر باد دادیم. ایرادی ندارد،

خنده ی ذاشت. را توی دستم گ و دسته کلید خانه ی عمو جاویدم سفته ها "

خیال می کردم که  ،تلخی کرد و گفت: وقتی عمو جاوید کلید خانه اش را داد

باالخره می توانیم به یک خانه ی مشترک فکر کنیم. اما حاال می بینم واقعا قسمت 

از اینکه حتی به خانه ی  "نیست که با هم یک خانه ی مشترک داشته باشیم. 

بود دلم برایش سوخت و گفتم: قبال که تازه فهمیدم بودم مشترک هم فکر کرده 

همیشه دلم برای کسی که قرار بود با  ،چقدر توی تمیزی خانه ات وسواس داری

خنده هنوز هم خیلی به  ". سوخت خسروی افسانه ای عزیزتو هم خانه شود می 

برای  و ترسانده ام ا وسواس هایم بیش از حداو می آمد و گفت: فکر کنم تو را ب
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دسته کلید را توی کیفم گذاشتم و  "هیچ وقت مرا انتخاب نمی کنی.  همین

گفتم: نه اتفاقا تو به قدری دوست داشتنی بودی که به مرور برای اینکه خانه ات 

که ممکن رسی به جز اینلحظه شماری می کردم. هیچ ت ،را بسابم و برق بیاندازم

نگاهم  "جدا کند جناب سرمد.  ا از هما رتنها بگذاری نتوانست م مرا دوبارهاست 

نها کنده جای امضا و اثر انگشتم از آ سفته ها سوراخ بودند وبه سفته ها افتاد، 

موش به گاوصندوقت زده است؟ . خنده ام گرفت و گفتم: جناب سرمد ندشده بود

چه وضع امانت داری است؟ از کجا بفهمم که این سفته ها برای من هستند؟ چرا 

ش کم رنگ لبخند " ؟آقای عزیز لی و حقوقی را درست رعایت نمی کنیمسائل ما

تو  م؟یی بزرگ هستمن یک مفسد اقتصادی و پول شوکه د و گفت: یادت رفته ش

 ی.ه بودشدمن متوجه ی این فساد مالی  ،قبل از همه ی ادارات مالیات

کنده شده بود. با تعجب نگاهش از روی تمام سفته ها امضا و دست خطم  " 

و  و غمی که دچارش شده بودیم نتوانست دوباره نخندد ی. با تمام ناراحتکردم

دارم و نمی توانی مرا به خاطر این عالقه دوست بی نهایت دست خط تو را  گفت:

توی شرکت گشته ام و هر جا که اثری از خط تو بود را اینطوری  شماتت کنی.
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توی  "تو دارم. و امضای  رشیو کامل از خطه ام. حاال یک آبرای خودم جدا کرد

، زودتر به دنبالم می من فتم: ای کاش به جای آرشیو دست خطقلبم به او گ

مدی. ای کاش هیچ وقت نرفته بودی. در هر حال وقتی نمی توانستم او را انتخاب آ

 . باقی نمی ماندبیشتر از این دلیلی برای حسرت خوردن و همراهش بروم، کنم 

راه افتاد و تا جلوی در ویال رفت. اما دوباره به سمتم برگشت و گفت: واقعا با  "

بایی بهشت کنم. قول می دهم دنیا را برایت به زیکه من نمی آیی؟ قول می دهم 

 خر عمر تنهایت نمی گذارم.تمام آرزوهایت را برآورده کنم و... تا آ

خیلی از انتخابم مطمئن بودم. انتخاب سهراب برایم واضح ترین انتخاب ممکن  " 

نمی ترسیدم. برای آخرین بار طوری نگاهش کردم  یشده بود. با سهراب از چیز

های خودم از و سال که اگر پیر شدم توی خانه ی سالمندان برای تمام هم سن 

شهزاده ی رویایی و سهراب این این عشق افسانه ای تعریف کنم و بگویم که از بین 

م که مطمئنا تا آن موقع به خاطر صدای بلند موزیک و کار زیاد با صفحه ی عزیز

و چشم هایش کم سو شده بودند،  ند، گوش هایش نمی شنیدکامپیوترمانیتور 

سهراب را انتخاب کرده ام و هنوز هم از انتخابم راضی هستم. تصویر چشمان 
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حفظ کردم و گفتم: قولی نده که نتوانی به آن عمل کنی. رویایی اش را توی مغزم 

من و تو مثل کارد و پنیر هستیم. بدون هم نمی توانیم زندگی کنیم ولی با هم 

بودن هم برای مان سم است. برو اما شاد زندگی کن. تا وقتی که غمگین باشی 

واست مثل اینکه او هم می خ ". ب برایت نمی افتد جناب سرمد عزیزاتفاقات خو

اینبار به گمانم برای همیشه خرین بار مرا به خاطر بسپارد و بعد برگشت و برای آ

 از هم جدا شدیم.

را  کیارشو برای همیشه  می کنم م که به زودی با سهراب ازدواجحاال مطمئن

. به طرف جایی که عمو جاویدم نشسته بود برگشتم. او هنوز ممی کنفراموش 

مهمانها شام خورده بودند و دوباره به حیاط  تکان دادم،مانجا بود. برایش دست ه

 برای او . عمو با ایما و اشاره پرسید که چرا نرفتی؟ چند بارویال بر می گشتند

جایی  نمی توانم بدون تو،بوسه ی هوایی فرستادم و من هم با اشاره به او گفتم که 

هم راه افتادم و قدم از جایش بلند شد و سریع به داخل ویال برگشت. من  " بروم.

امروز روز عجیبی بود. هنوز نمی دانم از اینکه با کیارش زنان به طرف دریا رفتم. 

نرفتم پشیمان می شوم یا نه. اما حالم خیلی خوب بود. وقتی می خواستم با 
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کیارش بروم دائم احساس دلتنگی عمیقی داشتم. اما حاال حس می کردم یک بار 

م کنار . خوشحال بودم که بازهم می توانته شده استزرگ از شانه هایم برداشب

سهراب به تمام دنیا بخندم. خوشحال بودم که تا آخر عمرم توی خانه ی عمو 

هم حتی از این که می توانستم ماهور و شیرین را ببخشم جاویدم می ماندم. 

 به آنها بگویم با اینکه تمام تالش شان خوشحال بودم. می توانستم با خیال راحت

را داشتم که به  نتخاباین ا حق ند، اما منه اکیارش کردرا برای جدایی من و 

من به خواست خودم مانده بودم و  خارج شوم.کیارش خواست خودم، از زندگی 

نها کینه ای به یم گیری من دخالتی نداشتند و از آهیچ کدام از دوستانم در تصم

 م. دل ندار

به طرز فوق العاده  اما بودامروز دریا به طرز عجیبی آرام بود و هوا با اینکه سرد 

زیبا بود. همه چیز در بهترین شرایط تمام شده بود.  ،برای یک خاطره سازی ای

ماجرای عشقی که خیال می کردم تمام زندگی ام می شود، درست روزی تمام 

 نمی کردم. شده بود که من اصال از اتمام آن دردی احساس 
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یک نفر نامم را می خواند و به دنبالم می دوید. به قدری صدایم زد که به طرف او 

که اسم مرا صدا می زد برایم بهترین جایزه ی  برگشتم. شنیدن صدای سهراب

 متوقف شد و گفت: می دانستم که نمی روی.  این انتخاب بود. او مقابلم

قلب او را همین امروز نمی توانستم  به قدری دویده بود که نفس نفس می زد. "

که اینقدر خسته بود و ماهور از او بیگاری کشیده بود بشکنم. شاید بهتر بود که 

هیچ وقت از حریم دوستی مان خارج نمی شدم و به دنبال عشق جایی به جز 

اطراف او نمی گشتم. از انتخابم راضی بودم و نفس راحتی کشیدم و گفتم: وقتی 

وقتی می خواستم نم شده ای، یعنی نمی توانم بدون تو جایی بروم. می گویم که جا

کشش دریافت امواج زندگی را احساس می کردم باطری قلبم  از تو دور شوم،

کمی خم شد تا  " زنده بودم؟بدون تو ندارد. راستی من چگونه این همه وقت 

 ". رفیق زنده نمی ماندممن هم بتواند درست نفس بکشد و گفت: اگر می رفتی 

 خندیدم و موهایش را به هم ریختم و گفتم: پس چرا اجازه دادی که بروم؟ 

و گفت: اگر اجازه نمی  به سختی صاف ایستاد ،دستش را روی قلبش گذاشت "

ماندن را انتخاب نمی کردی. می خواستی تا آخر عمرت به کنار من  ...دادم که
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دست به کمر ایستادم و گفتم: با قلدری  "دنبال راه فراری از دست من بگردی. 

جدی بود و گفت: من تو  "؟ دم لجباز و دیوانه ای شناخته ایچنین آرا من یعنی 

ه زور از تو بخواهم هیچ ب را بهتر از خودت می شناسم. می دانم که اگر کاری را

 می ماندی. وقت آنرا انجام نمی دهی. قلبت باید مرا انتخاب می کرد تا پیشم

د کوه کن هنوز توی دستم بود و گفتم: نخیر تو این آرشه ی آرشه ی فرها " 

برایم خریده بودی؟  تو این را ی و این نگذاشت که بروم. واقعاجادویی را به من داد

آرشه را گرفت و گفت: بله خودم آنرا برایت خریده بودم تا اینطوری جلویت زانو  "

اما ما  ،سختی کشیده امن تو باشم خیلی م و بگویم که به خاطر اینکه در شأبزن

 کوه تراش ها همیشه به در بسته می خوریم.

واقعا مقابلم زانو زده بود و آرشه را به طرفم گرفته بود. خنده ام گرفت و گفتم:  " 

االن خیال  بلند شو دیوانه. تمام مهمان های ماهور ما را با تعجب نگاه می کنند.

و زدن وریم. بلند شو، تو بدون زانمی کنند می خواهیم ادای خارجی ها را در بیآ

خیلی جدی بود و گفت: بگذار نگاه کنند. با من ازدواج می  " ی.هم ثابت شده ا

نمی را نمی توانستم جدی باشم و نخندم. من زندگی بدون او  "کنی سبحانی؟ 
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بود. سرم را پایین انداختم و گفتم: بلند  عشق من شدهخواستم. او خود من بود، 

حاال جواب همین ه خیال می کنند دیوانه شده ایم. حتی اگر من شو سهراب، هم

بدهم، باز تا با پدر و مادرت به خواستگاری نیایی عمو جاویدم مرا به تو  هم بله را

 نمی دهد. 

یعنی  او قصد نداشت بلند شود و گفت: از عمو جاوید عزیزم اجازه گرفته ام... "

نارم در شادی و غم ک ،که تا آخر عمر اول از او خواستگاری کردم و او قول داد

من ط تو مانده ای که جواب بله بدهی. االن فق بماند و سرپرستی مرا بپذیرد.

و تا همین چند دقیقه ی قبل خیال پرستش دوازده سال است که عاشقت هستم 

می کردم تو را برای همیشه از دست داده ام، پس خواهش می کنم بیشتر از این 

از ترس تحمل کنم و هر لحظه بیشتر از این وانم این دوری را نمی ت، عذابم نده

با اینکه تصمیم قطعی ام را برای ماندن  "اینکه مرا تنها می گذاری سکته کنم... 

 در کنار او گرفته بودم اما با این حرکات او هُل شدم و زبانم قفل شده بود. 

به شوخی ن بارها یا جدی باشم. من و سهراب توی رفاقت مانمی دانستم بخندم 

 بودیم حتی وقتی که دوستانی معمولی خواستگاری کرده بودیم، ما همیشه از هم
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. اما حاال ، شوخی می کردیمکه چطوری از هم خواستگاری کنیم در مورد این هم،

عبور می کردند واقعا دست و  ندر میان جمعیت مهمانان ماهور که از اطراف ما

 پایم را گم کرده بودم. 

عابدی  را از دستش گرفتم و گفتم: این خواستگاری بیش از حد زیباستآرشه 

 می توانم این آرشه را قبول نکنم؟ جانم. مگر

ادای قیافه ی ناراحت  "ناراحت شد و گفت: آرشه را قبول می کنی یا خودم را؟  " 

سهراب... من چطوری با  راستیاو را در آوردم و گفتم: مگر از هم جدا هستید؟ 

ه به همه نشان بدهم که متاهل هستم؟ باید آرزوی حلقه را با خودم به این آرش

 گور ببرم؟ 

م شد و گفت: سکته نکن، برایت حلقه هسری با تاسف برایم تکان داد. بلند  "

را در بیآور. خوشم نمی آید این خودت  ن حلقه ی کذاییخریده ام. فقط اول ای

 حلقه توی دستت باشد... 

. سهراب حق داشت که از این حلقه خوشش نیاید. ..ی منحلقه ی دوست داشتن "

چون حلقه ی مردانه ام دست یک نفر دیگر جا مانده بود و بازهم فراموش کرده 
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بودم آنرا پس بگیرم. سهراب از جیبش یک جعبه ی حلقه در آورد و گفت: حلقه 

نگاه کردم به حلقه ام "را در بیآور تا حلقه ای که برایت خریده ام را نشانت بدهم. 

می خواستم بگویم که من عاشق این حلقه  "و گفتم: با آن چه کار می کنی؟ 

هستم. اما ترجیح دادم این حرف را نزنم و فکر او را به هم نریزم. صدایش را شنیدم 

که گفت: هر وقت که خیالم راحت شد که درگیر زندگی من و سر گرم خانه داری 

البته شاید هم آنرا تا توی خانه ی سالمندان  و بچه داری شده ای آنرا پس می دهم.

فقط امیدوارم حلقه ای  .آوردم گفتم: باشه قبول پس نده حلقه را در "پس ندهم. 

 که خریده ای ارزش از دست دادن این حلقه را داشته باشد. 

چه فکری می کنی پرستش گفت:  ایستاد و صدای ماهور را شنیدم که کنارمان "

او در نهایت می تواند برایت  ارزش داری؟ی با اکه از سهراب عابدی انتظار حلقه 

لباس عروسش را درآورده بود و  "یک رشته ی خیلی باریک نخ کاموا بخرد. 

پیراهن بلند سفیدی بر تن کرده بود. امروز اصال کنار او نبودم. روز عروسی بهترین 

. سهراب چشم غره ای به او رفت و گفت: پرستش که دوستم را از دست داده بود

دنیا را زیر مثل تو آهن پرست نیست. پرستش عاقل است و می داند که من 
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شیرین هم به ما نزدیک شد و گفت: باالخره این دو نفر از  "پاهایش می ریزم. 

مرحله ی شوخی در مورد خواستگاری و ازدواج به مرحله ی رد و بدل کردن حلقه 

نگ تر به هم رسیدند. مردیم و زنده شدیم تا این خنگ و خد؟ ما صد بار رسیدن

یم تا از هم جدا نشوند. خدا خودش ما را مام دسیسه های دنیا را به کار بستت

حلقه ام را کف دست  "ببخشد و بیامرزد و از دست این دو نفر خالص کند. 

آن دهان این دو نفر را حاال حلقه ام را بده. می خواهم با  :سهراب گذاشتم و گفتم

م. سهراب اگر حلقه ام از حلقه ی ماهور باریک تر باشد تمام موهای سرت را ببند

 می کنم. 

سهراب سریع جعبه ی حلقه را پشت سرش پنهان کرد و گفت: بهتر است بعدا  "

حلقه را تحویل بدهم. حاال با همین آرشه خوشحال باش تا در یک وقت مناسب 

ن بهترین ن آرشه عتیقه است و می توانی با آیم کنم. باور کحلقه را تقد ،دیگر

انگشت اشاره ام را به نشانه ی تهدید به سمت او  "حلقه ی توی بازار را بخری... 

هم  ، حاالیطول کشید تا جرات خواستگاری پیدا کرد گرفتم و گفتم: دوازده سال

ی باریک برایم خریده ای؟ سهراب باور کن با همین دستان خودم تو را می احلقه 
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عمو جاویدم گفت: نه پرستش جانم تو الزم نیست که دستت را به خون  "کشم... 

من او را می کشم. سهراب تو  ،چون قبل از تو ،آلوده کنیسیگاری سهراب خان 

تگاری کردی به من به چه اجازه ای سیگاری شده ای؟ وقتی از بچه ی من خواس

اصال اجازه نمی دادم پرستش  ،نگفتی که سیگار می کشی، من اگر می دانستم

 بدهد.هم جواب سالمت را 

عمو اخم غلیظی کرده بود اما می دانستم که او در مورد سهراب همه چیز را  " 

می بخشد. سهراب دستانش را به عالمت تسلیم باال برد و گفت: پرستش زود 

نستی رازداری کنی؟ باالخره زندگی مان را خراب کردی؟ آقای دکتر باالخره نتوا

ز کرده است. ببخشید، از باور کنید که دخترتان مرا دچار این بالی خانه مان سو

شیرین دستانش را دور شانه  "ترک می کنم. به جوانیم رحم کنید...  همین حاال

و شیرین خیلی  ی من و ماهور انداخت، سه نفری سرهایمان را به چسباندیم

آهسته گفت: پرستش اینطور که مشخص است تو بازهم می ترشی. چون عمو 

 رش از شهر خارج نشدهمی خواهی تا کیاجاوید با سهراب هم دشمن شده است. 

 او سیگار نمی کشد.برویم و او را برگردانیم؟  ،است
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، با کیارش قای دکترماهور آرام به پهلوی شیرین زد و گفت: فکر می کنی آ "

دشمن نیست؟ او جنازه ی پرستش را هم روی دوش کیارش نمی گذارد. بهتر 

است از قدرت های جدید پرستش استفاده کنیم و همین امشب برای او شوهری 

 ،خندیدم و گفتم: دست از سرم بردارید. شما دو نفر شر نرسانید "پیدا کنیم.  نو

می خواهی دقیقا تا کِی ماهور گفت:  "الزم نیست به دنبال شوهر برای من بگردید. 

شیرین گفت: ماهور خبر نداری  " ... ببخشید.از ما ناراحت باشی پرستش؟ ای بابا

ماهور آرام  "که امروز پرستش به من گفت که نمی خواهد با ما دوست بماند. 

کرده است... اگر با ما دوست نماند خودم روی پیشانی ام کوباند و گفت: غلط 

. اصال ولم کنید تا همین حاال در مورد خراب می کنمسهراب را هم  با ازدواجش

 به عمو جاوید بگویم. سهرابی باقی نکات منف

عمو جاویدم را صدا زد اما قبل از اینکه چیزی بگوید صورتش را بوسیدم و  " 

هر کاری کرده ای حتما به خیر و صالحم تو گفتم: ببخشید، من اشتباه کردم. 

نترشیده ام و سهراب هم پشیمان نشده است  بیشتر از اینبوده است. بگذار تا من 

 ازدواج کنم. 
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مسخره بازی در می آوردند و به دنبال نکات آنها  هر سه با هم می خندیدیم، "

نکات  این، با بخواهم از آنها دلگیر باشماگر بازهم  منفی سهراب می گشتند تا

به دنبال کیارش پیش ما  نیما هم به ما پیوست ومنفی نظر عمو را عوض کنند. 

می گشت. شیرین سری با تاسف تکان داد و به نیما گفت: کیارش از دست رفت. 

 فکر نکنم دیگر بتوانیم او را در جمع خودمان ببینیم. 

او نشد و با تعجب به ما نگاه می کرد. عمو و سهراب دست  رنیما متوجه ی منظو "

عمو  "از جر و بحث برداشتند و سهراب گفت: پرستش عمو باالخره راضی شد. 

 جاوید قیافه ای ناراضی به خودش گرفته بود و گفت: چاره ای ندارم. اما سهراب

ن معرفی مایشگاهی که مآزمایش عدم اعتیاد توی آز ،باید قبل از عقد ... توخان

. اگر این شرط را قبول نداری همین حاال دست بچه ام را بگیرم و می کنم بدهی

  !شما که همیشه توی تیم من بودیدسهراب با تعجب به عمو گفت:  "بروم. 

آینده ی  دوستانم بیرون کشید و گفت: من برایعمو با بی خیالی مرا از بین  "

و گفت: هرچه سهراب سریع خودش را به ما رساند  "شوخی ندارم. با کسی بچه ام 

عمو جاوید، هر آزمایشی که بخواهید انجام می دهم. خواهش می کنم  شما بگویید
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دستم را گرفت و به طرف  عمو باالخره خندید. " پرستش را از من جدا نکنید.

سهراب دراز کرد و گفت: تو بچه ی خود من هستی سهراب جانم. خواهش می 

واقعا هم  طر هیچ آدمی حتی دختر من، سالمتی ات را به خطر نیانداز.کنم به خا

    آزمایش عدم اعتیاد را از تو می گیرم. 

عمو جاویدم  دستم را از دست عمو جاوید گرفت. سهراب نفس راحتی کشید و "

 سهراب "را بغل کردم و رو به سهراب گفتم: حاال حلقه ام را بده کوه کن عزیزم.

ببخشید که خیلی باریک  برایم باز کرد و با شرمندگی گفت: اجعبه ی حلقه ر

 هستند. حتما جبران می کنم. 

به حلقه ها نگاه کردم. درست شبیه حلقه های خودم باریک و ظریف بودند.  "

خیلی دوستشان داشتم. برای خودش هم حلقه ی مردانه خریده بود. با ذوق باال 

و پایین پریدم و گفتم: دوستشان دارم. خیلی زیبا هستند. می توانم از همین حاال 

کرد و سرش را پایین انداخت. عمو  سهراب با تردید به عمو نگاه "آنرا دستم کنم؟ 

به شانه ی او زد و  گفت: این فرصت را از دست نده. حلقه اش را دستش  محبتبا 

سهراب خوشحال شد و رو به عمو گفت: تا آخر عمرم این لطفتان که اجازه  "کن. 
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عمو خودش حلقه ها را گرفت و  "دادید با پرستش بمانم را فراموش نمی کنم. 

تر  مان کرد. مثل اینکه حلقه های سهراب از حلقه های من قدرتمندآنها را دست 

به جز سهراب  به هیچ چیز دیگری را دستم کردمبودند چون به محض اینکه آن

م و به چه د که با سهراب چه چیزهایی کم داربرایم مهم نبوفکر نمی کردم. اصال 

چیزی بود که نمی رسم. مهم این بود که سهراب خودش تمام آن هرگز چیزهایی 

همیشه از زندگی می خواستم. او همیشه مرا دوست داشت و هر چیزی که به من 

برایم مهم  دوباره نگاهم به آرشه افتاد،مربوط می شد را عاشقانه تحمل می کرد. 

از این لحظه به بعد هیچ چیز برایم گلدان شکسته آمده بود. چه بالیی سر نبود که 

بزرگ شده بود و قرار بود تا  با منآرام و پیوسته  مهم نبود جز... عشقی که خیلی

 آخر عمر همراهم بماند. 
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