
جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1 

 

 



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  2 

 

 :خالصه

این داستان، حکایتی ست از تقابلی میان سنت و مدرنیته. البته از سنت ها 

زیاد گفته نمی شود. فکر می کنم به اندازه کافی از سنت ها شنیده ایم. 

در این داستان بیشتر از نسل امروز می خوانیم. نسل جدیدی که ادعا می 

د. که ده نمی شونکنند که دیده نمی شوند. که گفته نمی شوند. که فهمی

شمرده نمی شوند. نسلی که راک و پانک و متال گوش می کنند و اگر 

بخواهند، هرزمانی که بخواهند، سرشان را می تراشند. تتو می زنند. 

مشروب می خورند و بیشمار سیگار می کشند. تمام این تقابل و 

کشمکش، تمام این تفاوت ها در ذهن دختری جوان جریان دارد که بعد 

ز سالها زندگی کردن در شهری کوچک و با آدم های ساده و ا

غیرپیچیده ای مانند خودش، وارد دنیای مدرن و جدید می شود. دنیایی 

که برای او حکم سرزمین عجایب دارد. آلیسی می شود که خودش را 

 میان این حجم از عجایب گم می کند. در طول داستان به تاثیر این

ذهن این دختر جوان پرداخته خواهد تفاوت ها و کشمکش ها بر 

 .شد

 ژانر: اجتماعی، عاشقانه
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 فصل اول

صدای خرناس کشیدن زنی که کنار دستش نشسته بود، از 

گوشش وارد سرش میشد و به سمت مغزش میرفت. اعصابش را 

بهم ریخته بود. صدایی بود، مشابه به وزوز مگس و با این تفاوت 

 .تش را در هوا پرت کندکه نمی توانست برای پس زدنش، دس

پوفی کشید و زیپ کیف دستی اش را بی دلیل باز کرد و بست. با 

خودش فکر کرد شاید اینطور بتواند زن را بیدار کند. زن اما عمیقا 

در خواب بود. باز پوفی کشید و همراه با پوف بلندش، نگاه بدی 

ر اهم به سمت زن انداخت. انگار می توانست او را ببیند. زنک انگ

بلندگو در گلویش جاسازی کرده بودند. یک لحظه وقفه هم نمی 

 .انداخت

با ناراحتی در صندلیِ سفت اتوبوس جا به جا شد. همان اول که 

سعی کرد سر صحبت را با زن میانسالِ کنار دستش باز کند، با بی 
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میلی اش مواجه شد و تمام راه را به خرناس کشیدن هایش گوش 

ا خانه را هم همیشه با اتوبوس می آمد و داد. مسیر دانشگاه ت

 .میرفت ولی آن مسیر خیلی کوتاه بود

از تالش برای بیدار کردن زن دست برداشت و با ناراحتی سرش 

را به شیشه تکیه داد. فضای اتوبوس خفه و تاریک بود. نگاهش تا 

فاز شب هایی که کنار خیابان به صف ایستاده بودند، پر کشید. با 

از مقابل چشم هایش، در جهت مخالف می دویدند.  سرعت زیادی

یک ساعت پیش در میان تاریک و روشن آسمان روشن شدند و 

حاال نور چراغشان، در میان سیاهی آسمان مانند ستاره می 

 .درخشید

آسمان تهران آلوده و بی ستاره بود. آمدن به این شهر هم 

 غمگین و هم هیجان زده اش میکرد. از کودکی هیجان و

ماجراجویی را بیشتر از هرچیزی دوست داشت. میمرد برای 

کشف چیزهای تازه. اما آسمان شهرش ستاره داشت. یاد مادرش 

افتاد. حجم سنگینی روی دلش نشست و نفسش تنگ شد. مطمئنا 
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بیشتر از گرگان با آن طبیعت بکر و زیبا، دلش تنگ چشم های 

نه و سرشار همیشه اشکی مادرش میشد. دلش تنگ دست های زنا

 .از محبتش میشد. بغضش ترکید و اشک هایش باران شدند

یادش رفت به دعوای ظهرشان. کنار رخت خواب مادرجان نشسته 

بود و برایش امیر ارسالن نامدار می خواند. هردو چای می 

نوشیدند. برایش از عشق آتشین امیر ارسالن و فرخ لقا می خواند 

 .ان عزیزشو دلش قنج میرفت برای صورت مهرب

بیشتر از ده بار این کتاب را برای پیرزن خوانده بود ولی او 

هیچوقت سیر نمیشد. عزیزجان برایش تعریف کرده بود که 

چطور پدربزرگش عادت داشته این کتاب را قبل از خواب برای 

هردویشان بلند بخواند. عزیزجانش از این کتاب خاطره داشت. 

خص که حاوی چند سطر همیشه هم سر یک سری از صفحات مش

شعر میشد، کمی همخوانی می کرد و بعد اشک می ریخت. به 

غزال میگفت که دیگر نخواند. اما روز بعدش پشیمان میشد و 

غزال بی سوال به داستان خواندنش ادامه میداد. اما آنروز نتوانسته 
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بود کتاب را تمام کند چون مادرش چند صفحه مانده به آخرِ 

 .آمد و گفت باید حرف بزنند کتاب، داخل اتاق

در اتاق بغلی و دور از چشم عزیزجان، مادرش گریه کرده بود که 

برو. نمی خواست او و مادر بزرگش را تنها بگذارد اما مادرش 

اصرار می کرد که خاله فریبا و شوهرش پیش ما هستند. پدرش 

یک ماهی میشد که مدام زنگ میزد و میگفت که از زمان ثبت نام 

گاه خواهد گذشت و تنها چند روز وقت باقی ست. نمی دانش

خواست برود. کجا باید میرفت؟ شهرش را و جایی که به آن تعلق 

داشت را به همین راحتی ولو موقتا ترک می کرد؟ پدرش را نمی 

شناخت. برایش غریبه بود. دوستش هم نداشت. برای همین 

 .وابستگی اش به مادرش دو چندان شده بود

مخالفت های قاطعانه غزال خسته شده و گریه کرده بود سارا از 

که کمی هم باید بگذارد، پدرش مسئولیت ها را به گردن بگیرد. 

اشک ریخته و ناله کرده بود که خسته شده. که نیاز دارند به جایی 

تکیه کنند. هیچوقت نشنیده بود مادرش از تنها بودنش گله و 
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یگفت نمی خواهد، غزال شکایتی کند. همیشه صبوری می کرد و م

نگران چیزی باشد. صادق، شوهرِ خاله فریبایش هم خیلی به 

دستشان می رسید و حمایتشان می کرد. مادرش همیشه میگفت 

همین بخور و نمیر که زندگی می کنیم، کافی ست. خود غزاله هم 

شکایتی نداشت. خانواده کوچکشان با همان زندگی ساده، 

 .خوشحال و خوشبخت بودند

اما درست از روزی که غزال فوق لیسانس در دانشگاه علوم و 

تحقیقات تهران قبول شد، مادرش اصرار میکرد که نباید به چنین 

شانسی پشت پا بزند. خودش هم دوست نداشت، یک سال دیگر 

پشت کنکور بماند. مخصوصا که پدرش گفته بود، همه جوره 

هیچ عنوان  حمایتش خواهد کرد. در غیر این صورت مادرش به

پول چند ملیونی برای پرداخت هزینه های دانشگاهش نداشت. 

آخر آنقدر مخالفت کرد و گفت نمی روم و نمی خواهم به آن مرد 

وابسته باشم که بالخره مادرش منفجر شد. هرچه آنهمه سال در 

دلش مانده بود را بیرون ریخت. اقرار کرد که از بار اینهمه 
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رفی هم نمی تواند برای خودخواهی مسئولیت خسته شده و از ط

خودش جلوی موفقیت تنها دخترش را بگیرد. گفت دوست دارد، 

دخترش درس بخواند و موفق شود ولی خودش نمی تواند درست 

حمایتش کند. درکمال ناباوری اعتراف کرد که غزاله در آن سن 

 .نیاز به تکیه گاه محکم تری دارد

گفت که خودش به پدرش  غزال بالخره کوتاه آمد و به مادرش

خبر بدهد که رفتنی شده. پدرش اصرار زیادی داشت که برایش 

بلیط هواپیما بگیرد اما غزال لج کرد و تصمیم گرفت به ترمینال 

 .برود و با اتوبوس راهی شود

موقع خداحافظی نمی توانست از آغوش خوش بو و مهربان 

ند. آغوش مادرش جدا شود و هردو مدتی طوالنی گریه کرده بود

مادرش گرمای خاصی داشت که نمیشد با آغوش هیچکس 

ر آن س"مقایسه اش کرد. مادرش فین فین کنان خندیده بود که 

دنیا که نمی روی. هروقت دلت تنگ شد، بیا و چند روزی پیشم 

ولی برای غزال درست مثل همین بود که آن سر دنیا می  "بمان.
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د. احمقانه بود ولی رود. حس می کرد دیگر مادرش را نمی بین

چنین حسی داشت. هربار از آغوش هم جدا می شدند و باز وقتی 

در چشم های مادرش خیره میشد و آن حجم از خودگذشتگی و 

مهر را میدید، بغضش می ترکید. بالخره بعد از ظهر بود که اجازه 

داد، صادق خان چمدانش را داخل ماشین بگذارد و تا ترمینال 

 .برسانتش

در ایستگاه از حرکت ایستاد و درهایش سر و صدا کنان اتوبوس 

باز شدند. نفس عمیقی کشید و صورت خیس از اشکش را با پشت 

آستین پاییزه اش خشک کرد. تمام وجودش پر بود از احساسات 

 .ضد و نقیض

 :زیرلبی زمزمه کرد

  ...خدایا به امید خودت-

*** 
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مدانش ماند. به بیرون از اتوبوس و کنار حاشیه جاده، منتظر چ

محض اینکه چمدان چهارخانه دار را به دستش دادند و پارگی 

بزرگِ کنارش را دید، چشم هایش چهارتا شد. خیره به پارگیِ 

چمدان که باعث شده بود لباس ها و چند تا هم از لباس زیرهایش 

 :بیرون بزند، صدای داد و فریادش به آسمان رفت

در آوردید. ببین چی شده؟ این چه وضعیه آقا؟ پدر چمدونو -

 میدونید چقدر پول این چمدونو دادم؟

پسرک کمک راننده که مسئول خالی کردن چمدان ها بود، نگاهی 

به چمدان پاره شده انداخت و به محض دیدن لباس های بیرون 

زده لبخند معنی داری روی لب هایش نشست و صحبت غزال را 

 :برید

 .نیستخواهر بین ساکا بوده دست ما که -

دلش می خواست چشم های پسرک را از جا دربیاورد. نه به آن 

نگاه هیزش و نه به این خواهر گفتنش. چیزی در معده اش 
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جوشید و تا گلویش باال آمد. حالت تهوع لعنتی دست از سرش 

برنمی داشت. به سختی آب دهانش را پایین فرستاد و دلش بهم 

 .پیچید

ین کشید و از میان مردمی که چمدان سنگین را به سختی روی زم

سعی در پیدا کردن ساک و چمدان هایشان داشتند، خودش را رد 

کرد. چمدان را اینور و آن ور کرد و به پایش تکیه داد تا لباس ها 

 .مشخص نشوند

 :باز صدای جیغش گوش جمعیت را آزرد

 خب خسارتش چی میشه پس؟-

رد. اما پارگی معموال دختر آرام و ساکتی بود و سخت جوش می آو

چمدان و بیرون ریختن لباس هایش، کفری اش کرده بود. راننده 

با لیوانی پر از چایِ تیره رنگ و قندی که گوشه ی لپش نگه 

داشته بود، از داخل اتوبوس به بیرون سرک کشید و رو به غزال 

 :اخم کرد
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خانوم قشقرق الکی به پا نکن. پیش میاد این چیزا...راه مردمو -

 ...گرفتی

دلش می خواست جلو برود و تک تک سبیل های سپید و زشتش 

 :را بکند. در عوض با لحنی پرتوقع گفت

 ...ولی آخه-

 ...غزال جان-

صدای نرمی گوشش را پر کرد. لحظه ای به عقب برگشت و از 

گوشه ی چشم، اندام الغر و بلند باالی پدرش را دید. دستپاچه 

شته باشد. مگر چند بار در شد. نمی دانست باید چه برخوردی دا

تمام عمرش این مرد را دیده بود؟ ده بار؟ شاید چند باری بیشتر. 

 .فقط می دانست برایش غریبه است

با رنگ و رویی پریده و حالت تهوعی که گریبان گلویش را گرفته 

 :بود، باز به سمت راننده برگشت و اینبار بلندتر جیغ کشید
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میزنم اتوبوستونو قر میکنم میگم یعنی چی پیش میاد؟ منم االن -

پیش میاد. ببنید چه بالیی سر چمدون بدبخت من اومده. هیچی تو 

این مملکت سر جاش نیست. البد باید عذرخواهی هم کنم که 

مزاحم کسب و کار شما شدم! من معذرت میخوام بین راه 

وایسادم. ببخشید واقعا. فدای سرتون چمدونم پاره شده. نه! اصال 

 .رت میخوام چمدونمو پاره کردیدمن معذ

طوری جیغ و داد به راه انداخته بود که انگار چه چیز با ارزشی در 

چمدانش داشته یا چه چمدان با ارزشی بوده. ولی خودش می 

دانست که بیشتر از دیدن پدرش هول برش داشته بود. می 

خواست معطل کند. نمی خواست با او مواجه شود. از برداشتن قدم 

وحشت داشت. حسی میگفت که کم کم وارد مرحله  بعدی

 .جدیدی از زندگی اش می شود

 غزال جان چی شده؟-
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نفس عمیقی کشید و دیدش تار شد. با دودلی و ترس به عقب 

برگشت و به صورت کبود شده و توپ و تشر راننده توجهی 

نکرد. راننده انقدر حرصی ناسزا می گفت که آب دهانش به 

اگر در موقعیت دیگری بود، حتما خنده اش بیرون پرت میشد. 

 .می گرفت

چمدانش را دنبالش کشید و از میان جمعیت گذشت. حاال می 

توانست خوب مرد غریبه ای را که همه می گفتند، پدرش است و 

خودش چنین باوری نداشت، ببیند. کت قهوه ای رنگ و شلوار 

د. طوسی به تن داشت. از شش ماه پیش فرق زیادی نکرده بو

همانطور موهای جوگندمی اش را باال زده و عینک شیشه مستطیلی 

به چشم داشت. از مادرش خیلی جوان تر مانده بود و این آزارش 

 .میداد

پدرش دستش را برای دست دادن جلو آورد و غزال خیره به 

دست های سپید و بزرگش، بی آنکه بتواند جلوی خودش را 
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معده اش را همانجا باال بگیرد، روی شکم خم شد و محتویات 

 .آورد

*** 

صدای زیبای موسیقی سنتی فضای گرم و دلچسب ماشین را 

 :آهنگین کرده بود

 ای که رفته با خود دلی شکسته بردی

 این چنین به طوفان تن مرا سپردی

به اصرار پدرش کمی بیشتر از محتویات بطری آب معدنی نوشید. 

هم روی روسری اش  راه گلویش لحظه ای بسته شد و کمی از آب

ریخت. بطری را عقب برد و درش را بست. آن را روی داشبورد 

گذاشت و روسری عقب رفته اش را جلوتر کشید. دلش می 

خواست خودش را خفه کند. در برخورد اول که گنده زده بود. 

 .آنهم بدجور

 ای که مهره باطل زدی به دفتر من
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 بعد تو نیامد چه ها که بر سرِ من

 یامد چه ها که بر سرِ منبعد تو ن

غم آهنگ حالش را آشفته کرد. نمی دانست چرا برایش مهم بود 

 .ولی واقعا نمی خواست، آنطور جلوی چشم پدرش حالش بد شود

 ای خدای عالم چگونه باورم شد

 آنکه روزگاری پناه و یاورم شد

 سایه اش نمانَد همیشه بر سرمن

 زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من

 خندد به مرگ و پرپر منزیرلب ب

گوشه ی لبش را گزید و به برج میالد خیره شد. چند باری به 

تهران آمده و این برج را از نزدیک دیده بود. ابهت خاصی برایش 

داشت. ساختمان ها می گذشتند. درختان و مردم می گذشتند ولی 

این برج مانند نمادی استوار سرجایش ایستاده بود. دستی روی 
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ه کشید و کف دستش یخ کرد. نگاهی به کف دستش بخار شیش

انداخت که خیس و کثیف شده بود. باز آهی کشید و مردم را 

 .تماشا کرد. اینهمه تفاوت شگفت زده اش می کرد

 رفتی و ندیدی چه بی تو، شکسته بال و خسته ام

 رفتی و ندیدی که بی تو، چگونه پر شکسته ام

 یر پارفتی و نهادی چه آسان، دل مرا به ز

 رفتی و خیالت، زمانی، نمی کند مرا رها

 ای به دل آشنا، تا که هستم بیا

 وایِ من اگر نیـــایی

 وایِ من اگر نیـــایی

به چشم هایش هشدار داده بود که اگر جلوی این مرد قطره ای 

اشک بریزند، کورشان خواهد کرد. نمی دانست پدرش از روی 

وی شانس آهنگ شباهت قصد این آهنگ را گذاشته بود یا از ر
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زیادی به احساسات آن لحظه ی او داشت. یا شاید هم آدم ها 

  .عادت داشتند، حرف های دلشان را میان آهنگ ها بجویند

دلش نمی خواست دیگر گوش بدهد برای همین صدای دلنشین 

 :خواننده را برید

 ...من واقعا عذر میخوام. توی راه هم حالت تهوع-

صدای ضبط را کم کرد. انگار متنش او را  پدرش دست جلو برد و

هم معذب کرده بود و رویش نمیشد، قطعش کند. اینطور خیلی 

 .بهتر شد. بغض داشت خفه اش میکرد

درحال رانندگی و خیره به ماشین های رو به رو، لبخندی روی لب 

 :هایش نشاند

 ...این چه حرفیه؟ اشکالی نداره عزیز من. به هرحال استرس-

 :ایی درشت شده و عجوالنه حرفش را بریدبا چشم ه

استرس نداشتم. تمام راه حالت تهوع داشتم بخاطر حرکتای -

 .اتوبوس
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پدرش لبخند داشت و گرم صحبت می کرد و جوان مانده بود و 

غزال نمی خواست، دوستش داشته باشد. بجای لبخند روشن او به 

اده س ناخون های کوتاه و بیرنگش خیره شد. کیف دوشی مشکی و

اش او را به یاد زن پر سر و صدایی که در اتوبوس، کنارش 

 .نشسته بود انداخت

به هرحال هرچی که بود اجازه نداد من با شما سالم و علیک -

 .گرمی بکنم

تنها لبخند زورکی ای روی لبش چسباند و باز به آنسوی شیشه 

خیره ماند. دختر و پسرهای جوان گوشه و کنار شهر باهم دیده 

شدند. دست بعضی هاشان سیگار بود. بیشتر پسرها. تیپ  می

هایشان به نظرش جالب آمد. بالخره انقدر ماشین کوچه های 

شبیه بهم را گذراند تا داخل کوچه ی بن بستی توقف کردند. 

 .پدرش سوییچ را چرخاند و ماشین خاموش شد
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به سمت در متمایل شد و خواست دستگیره را بکشد که پدرش 

 :ا مالیمت گرفتمچش را ب

 غزال جان؟-

 :اول با تعجب نگاهی به مچ دستش و بعد صورت پدرش انداخت

 بله؟-

پدرش دستش را عقب کشید و لبخند دستپاچه ای زد. پس او هم 

مثل غزال دستپاچه و آشفته بود. سرش را پایین انداخت و درحال 

 :بازی با ناخون های کوتاهش گفت

 .هرچی هست می تونید بهم بگید-

 :پدرش تکیه اش را به در ماشین داد و تایید کرد

خیلی ممنون...راستش...میدونم ممکنه دید خوبی نسبت به پری -

نداشته باشی. بهت حق میدم. بدون که همیشه بهت حق میدم. 

میدونم چه دیدی نسبت به من به عنوان یه پدر داری. ولی پری 

 .واقعا زن خوبیه. ازت میخوام اول بشناسیش
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نگران نباش پدرجان! من در "ی زد و خواست بگوید پوزخند

جایگاهی نیستم که بخواهم حرفی بزنم. اگر بودم مرا و مادرم را 

تو پدر "می خواست جیغ بکشد که  "به امان خدا ول نمی کردی.

با تمام وجود می خواست این را فریاد بکشد. ولی  "من نیستی.

چگی عادت داشت جیغ نکشید. فریاد نزد. اصال هیچ نگفت. از ب

حرف های دلش را در دلش نگه می داشت و نمیزد. اعتماد به 

 .نفس پایینی داشت

فقط از چشم های خجول پدرش نگاه برداشت و دستگیره را 

 :کشید

مادرم منو اینطوری بار نیاورده که بخوام توی روی بزرگ ترم -

 بلند شم. مطمئن باشید احترام مهمون بودنم رو نگه می دارم و به

 .خانومتون احترام کامل میذارم
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در را باز کرد و باد خنکی به صورتش خورد و روحیه اش را تازه 

تر کرد. کیفش را روی دوشش انداخت و صدای آرام پدرش را 

 :شنید که زمزمه کرد

جور دیگه ای تربیتت می کرد باید شک می کردم. حتما -

 .همینطوره

به سمت صندوق عقب  در را نه زیاد محکم و نه زیاد آرام بست.

رفت تا چمدانش را بردارد. پدرش هم از ماشین پیاده شد و سریع 

 .به سمتش آمد

 .من برات میام-

 :بیشتر به صندوق عقب چسبید

 ...نه خودم-

 :پدرش دست روی شانه اش گذاشت و اصرار کرد

شما بیا اینور عزیزجان. هنوز اونقدر پیر نشدم که نتونم از پس -

 .میه چمدون بربیا
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یاد پارگی چمدان و لباس های زیر بیرون زده اش افتاد و بیشتر 

 :مخالفت کرد

 .نه خودم میارم-

پدرش که حال بد و پافشاری اش را دید، قبول کرد و صندوق را 

 :برایش باز کرد

 .خسته میشی غزال جان-

بی حرف خم شد و چمدان را برداشت. بعد که دید پدرش همانجا 

می کند، به من و من افتاد. فکر اینجایش را ایستاده و خیره نگاه 

 .نکرده بود

 :بالخره دل را به دریا زد و گفت

 اوووم. راستش...خب میتونم بعدا بیارمش؟-

کامال مشخص بود پدرش به شدت جا خورده و رفتارهایش را 

درک نمی کند. گوشه ی لبش را محکم گزید. امروز مدام خراب 
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سیم می کردند، سهم او را می کرد. انگار روزی که شانس تق

 .خورده بودند

پدرش ولی چیزی نگفت تا بیشتر از این معذبش نکند. در آن 

هوای خنک عرق سردی کرده و قطرات از روی مهره کمرش 

  .جاری بودند. می دانست رنگ و رویش هم پریده

پدرش بی جواب سری تکان داد و صندوق را بست. به نظر نمی 

ن را داخل بزند. هردو به سمت در رسید، پدرش بخواهد ماشی

کوچک و تیره رنگی که پنجره های ریز و کنار هم رویش کار 

شده بود، حرکت کردند. پدرش کلید به در انداخت و کنار ایستاد 

تا غزال اول داخل برود. بی آنکه تعارفی کند و یا حتی حوصله 

تعارف کردن داشته باشد، داخل رفت. بیشتر از هروقت دیگری 

می خواست در خانه خودشان و در اتاق خودش باشد. آماده  دلش

نبود. می دانست که به هیچ عنوان برای مواجه شدن با این آدم ها 

آماده نیست. حتی سر سوزن. اما مسئله این بود که فکر نمی کرد، 

هیچوقت هم آمادگی اش را پیدا کند. ده سال دیگر هم که می 
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هر و این خانه بیاید، باز گذشت و باز مجبور میشد، به این ش

 .همینطور عرق سرد بر پوست تنش می نشست و دستپاچه میشد

چراغ های سنسوری به محض ورودشان روشن شدند اما یکی از 

چراغ ها که درست میان پارکینگِ بزرگ و پرستون بود، شروع به 

چشمک زدن کرد. تند و بی وقفه چشمک نمی زد و حتی میان 

ه چشم می آمد ولی توجه غزال را جلب آنهمه نور به سختی ب

  .کرد

پدرش نگاهی به مسیر مردمک های غزال انداخت و درحال رفتن 

  :به سمت آسانسور گفت

نزدیک به یک ماهه که همینطوری پرک پرک میزنه! فرصت -

 .نکردم عوضش کنم. مستجرا شاکین. حق دارن بنده خداها

 به پدرش است. می می دانست که دو طبقه از این آپارتمان متعلق

دانست وضع مالی پدرش خوب است. می دانست بارها خواسته که 

گوشه ای از مسئولیت مالی زندگیشان را برعهده بگیرد و مادرش 
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قبول نکرده. حاال هم که غزال را به اینجا فرستاده بود، به خواست 

دلش نبود. فقط دخترکش انقدر برایش اهمیت داشت که برای بار 

د کمک همسر سابقش را بپذیرد. همه این ها را می اول پیشنها

دانست ولی هنوز کافی نبود. از نظر او پدرش آنها را به امان خدا 

رها کرده بود. از نظر او پدرش بی غیرت بود. هیچ چیز یا هیچ 

کس هم نمی توانست چنین باوری که سالهای سال در ذهنش 

 .رشد کرده و ریشه دوانده بود را عوض کند

نبال پدرش داخل آسانسور رفت و نظری در مورد چراغ نیمه به د

سوخته نداد. این مرد برایش حکم یک غریبه را داشت. غریبه 

نبود. یک ملیون بار تماس گرفته و با هم حرف زده بودند. بیشتر 

پدرش حرف میزد. غزال ساکت میشد و تنها گوش میداد. اگر 

دیر اما سرهم  پدرش چیزی می پرسید، پاسخ می گفت. دیر به

 .میزد. با اینحال غریبه بود

 این خطای روی در آسانسور و می بینی؟-



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  27 

 

از فکر بیرون آمد و با دقت به خط های ممتد و متعدد روی در 

آسانسور خیره شد. مگر میشد نبیند؟ درواقع اگر تا آن حد در 

فکر نبود، نیازی نداشت پدرش اشاره ای بکند و همان اول خودش 

 .می دید

 :وانست جلوی کنجکاوی اش را بگیرد و پرسیدنت

 چی شده؟-

پدرش دستی به چانه ی ریش دارش کشید و با آرامش و شمرده 

 :شمرده، شروع به توضیح دادن کرد

یکی از همسایه ها یه زن تنهاست. یعنی میگه که شوهر و بچه -

داره ولی کسی تا حاال چیزی ندیده و همیشه تنهاست. یکم فکر 

داره. از لحاظ روانی منظورمه. واهلل اصل مصیبت ما با میکنم مشکل 

این خانوم از اینجا شروع شد که من و پرهام چند وقت پیش 

پارکینگو تعمیر کردیم. برادر پری رو میگم. البته شما نمی 

شناسیش. یکی از ستونای پارکینگ ریخته بود. خالصه ما ستونو 
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گو ی پارکیندرست کردیم و دیگه تصمیم گرفتیم یکم هم فضا

بنایی کنیم که مدرن باشه. پرهام از این چیزا بیشتر سر درمیاره و 

اکثرش هم پای خودش بود. چون خودش معماری خونده میگم. 

سرتو درد نیارم. کار ما تموم شد و یه یه ماهی وسایل بنایی کنج 

پارکینگ موند. این خانوم هم حسابی از کوره در رفت و از لجش 

رو به این روز انداخت. یعنی چند بار رفت سراغ آسانسور بیچاره 

پرهام و یه بارم اومد پیش پری که اینطوری نمیشه و این وسایل 

 .مزاحم زندگی ماست. ما هم پشت گوش انداختیم

به طبقه چهارم رسیده بودند و پدرش هنوز صحبت می کرد. کمی 

به جلو خم شد و در آسانسور را برای غزال باز کرد و درحال 

 :بت، ایستاد تا اول غزال بیرون برودصح

بفرما...خالصه که چند وقت پیشم رفته از پرهام شکایت کرده به -

جرم مزاحمت. توی ساختمون قیامت بپا شده بود. هرچند ثابت 

شد چنین چیزی نبوده اما پرهام حسابی داغ کرد و خواست 

بیرونش کنه. به هرحال پای آبروی ما وسطه توی در و همسایه. 
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مه فهمیدن انقدر که جنجال شد. ولی خب پری نذاشت. میگه ه

دلش می سوزه براش. فقط هم با پری خوبه تا حدی و گاهی 

باهاش هم صبحت میشه. خالصه که ما هم چند ماهی با این خانوم 

 .درگیر بودیم

غزال تنها گوش میداد. مثل تمام این سالها که پدرش حرف میزد 

میزد. از دخترشان باران حرف  و او گوش میداد. از پری حرف

میزد. از پرهام برادر پری حرف میزد و از هزار نفر دیگر که 

غزال نمی شناخت و با این حال گوش میداد. از اتفاقاتی که دور و 

برشان میفتاد بیشتر از چیزهای دیگر میگفت. شاید چون می 

 .ترسید با حرف زدن از زن و بچه ی دیگرش، دل او را بشکند

انست خانه ای که پدرش داشت کلید می انداخت تا داخل می تو

روند را در ذهنش تصور کند. به محض ورود، وارد اتاق پذیرایی 

می شدند که بزرگ بود و پریناز به زیباترین شکل ممکن دکورش 

کرده بود. باید بعد از آن هال باشد. یک کاناپه و دوعدد مبل 

ل ای دی قرار داشت. راحتی که روی به روی تلویزیون بزرگ و ا
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آشپزخانه دست راست بود. می دانست پری طراحی داخلی 

خوانده پس آنجا را هم به زیبایی تزئین کرده بود. از آشپزخانه و 

هال که می گذشتی راهرویی قرار داشت که به سه اتاق خواب و 

یک سرویس جدا می خورد. احتماال اتاق خواب پدرش و پریناز 

 .هم سرویس مجزا داشت

هفتاد درصد اینها را از حرف های پدرش می دانست. چند عکس 

هم دیده بود که کمک کرد، کامل فضای خانه را تصور کند. از 

وقتی باران دختر دیگر پدرش از پریناز به دنیا آمد، او دوست 

داشت عکس هایش را نشان غزال دهد و مهرش را به دل او 

را مقصر می دانست و نه بیندازد. اتفاقا موفق هم شد. غزال نه او 

کینه ای از او به دل گرفت. هیچکدام آن دو مقصر این شرایط 

 .نبودند

غزال تمام این ها را در مورد زندگی جدید پدرش می دانست، 

چون خوب گوش میکرد. طبیعتا وقتی آدم حرف نمی زند و 

دهانش بسته است، تنها گوش می دهد. درِ چهار طاق باز شده ی 
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پای جلو رفتنش را سست کرد. دستی پشت کمر رو به رویش، 

 .غرق کرده اش نشست و با مالیمت به سمت جلو هولش داد

 .بگو بسم اهلل...برو تو عزیزمن چیزی برای ترسیدن نیست-

لب هایش را بهم فشرد. باز به خودش فحش داد. نمی خواست 

پدرش بفهمد ترسیده. هرچند که طبیعتا پدرش حتی قبل از اینکه 

 .مینال دنبالش برود، خودش به تحقق این امر واقف بوددر تر

 .پری جان...باران...بیاید مهمونمون از راه رسیده-

دل کوچکش لرزید. بغض بدی کنج گلویش چمبره زد. با تردید 

کمی عقب رفت که دست بزرگ و محکم پدرش مانعش شد. 

دلش می خواست از آنجا فرار کند. به کجایش اهمیتی برایش 

فقط اگر خودش را به کوچه می رساند و می توانست کمی  نداشت.

از هوای دود زده این شهر غریب را به ریه های خشک شده اش 

 .بکشد، کافی بود
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صدای قدم هایشان را می شنید که به سمتش می آمدند. بالخره 

این زن را از نزدیک دیده بود. زنی با موهای روشنِ رنگ شده و 

ست لبخندش هم رنگی ست که روی لبخندی روشن تر. نمی دان

لبش زده یا از روی صداقت است. زن زیبایی بود. نهایتا سی و پنج 

ساله. موهای روشنش را بافته و روی شانه اش انداخته بود. 

پیراهن آستین بلند و بسیار خوش طرح و نقشی هم به تنش کرده 

بود که تا روی زانوهایش می رسید. کمی تپل بود و لپ هایش 

 .نمکینی داشتچال 

اگر جایی دیگر میدید، به سرعت عاشق انرژی مثبتی که از سر و 

رویش تراوش می کرد، میشد. ولی نمی توانست او را دوست 

داشته باشد. نمی توانست او را چیزی جز باعث و بانی بی پدر 

بزرگ شدنش بداند. هرچند که پدرش چند سال بعد از جدایی 

آشنا شده بود اما غزال منطق نمی اش از مادر غزال، با پریناز 

فهمید. فقط میدید که این زن زیباست و قد و باالی قشنگی دارد. 

مادر خودش افسرده و رنگ پریده بود. برخالف ابروهای خوش 
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حالت و رنگ شده این زن و پوست تمیز و صافش، مادرش 

حوصله رسیدن به صورتش یا برداشتن ابروهایش را نداشت. 

کهنه می پوشید. ترجیح میداد غزال جای او  همیشه لباس های

لباس های قشنگ بپوشد و زیبا باشد. می گفت دیگر از او گذشته 

و همین که می بیند، غزال شاداب و پرطراوت است، برایش کافی 

ست. مادر فداکار او مثل این زن با اعتماد به نفس لبخند نمی زد و 

می دزدید. دست وقتی به رویش لبخند میزدی، خجالت زده نگاه 

های استخوانی مادرش چروک خورده بود و دست های این زن از 

لطافت به برگ گل می مانست. مادر چهل ساله اش با وجود تنها 

چند سال اختالف سنی با این زن، به اندازه بیست سال پیرتر و 

 .شکسته تر شده بود

نگاهش را پایین تر آورد و به دختر بچه ای که می گفتند 

ش است خیره شد. کمی از عکس آخری که دیده بود، خواهر

بزرگ تر به نظرش آمد. یکی از دندان های جلویی اش هم افتاده 

بود. شباهت های کمی به پدرش داشت و نمیشد گفت زیاد هم 
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شبیه مادرش است. چیزی بود میان هردوشان ولی از هردو با 

اش  ینمک تر و شیرین تر. پدرش گفته بود تازه تولد شش سالگ

 .را گرفته

سالم عزیزدلم. خوش اومدی...نمی دونی چقدر خوشحالمون -

 .کردی که اومدی پیشمون

دست دراز شده نامادری اش را بی پاسخ نگذاشت و دست 

کوتاهی داد. حتی تشکر آرامی هم کرد و سالمش را بلندتر داد. 

ولی پریناز او را جلو کشید و گونه هایش را بوسید. لبخند خجولی 

می دانست که زیادی به این زن سخت می گیرد. هرطور هم  زد.

که باشد باید می پذیرفت که هر زنی قبول نمی کند، دختر 

شوهرش از زن دیگری بیاید و برای دو یا سه سال با آنها زندگی 

 .کند. این زن درحقش لطف بزرگی کرده بود

می دانست اگر بی ادبی یا کم محلی کند، دل مادرش خواهد 

سارا اهمیت زیادی به ادب و خوش اخالقی غزال میداد.  شکست.
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باعث افتخارش بود که دست تنها، چنین دختر مودب و خوش 

 .برخوردی را تربیت کرده

 .سالم خیلی خوش اومدید-

فکر کرد که این کودک چه صدای شیرینی دارد. ناخودآگاه 

 :لبخندی روی لبش نشست. خم شد و آرام گونه باران را کشید

 .ی ممنون. چه دختر مودبی هستی شماخیل-

داشت اولین رگه های خود واقعی اش را نشان میداد. اصال از این 

دخترکوچک بدش نمی آمد. حتی همان وقت ها که پدرش عکس 

ها را نشانش میداد و این اواخر که از طریق وایبر و بعد تلگرام می 

ت سفرستاد، پیش خودش اعتراف کرده بود که خیلی شیرین و دو

 .داشتنی ست

پدرش سکوت را شکست و غزال را به سمت داخل راهنمایی 

 :کرد

 .بریم داخل پری دم در نایستید...بفرما غزال جان. خونه خودته-
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 .آره آره بفرما تو. محمد راست میگه. ببخشید من یکم هول شدم-

فکر کرد که چه راحت از احساسات درونی اش میگفت. جلوتر از 

رفت. احساس بالتکلیفی میکرد. احساس  همه داخل پذیرایی

مرغکی بی بال و پر را داشت. بی مادرش همه جا و همیشه بی پر 

و بال بود. با تعارف محمد روی یکی از مبل های پذیرایی نشستند 

و غزال ناخودآگاه یاد عید دیدنی هایی که با مادرش میرفت افتاد. 

اس معذبی لبخند زد. همیشه وقت عید دیدنی هم همینقدر احس

 .میکرد و مدام به مادرش چشم و ابرو می آمد که بلند شو

ایلت وس"پریناز پاییزه و شالش را گرفت تا آویزان کند و پرسید 

به جای غزال که در به در به دنبال جوابی، بر و  "را کجا گذاشتی.

 :بر نگاهش می کرد، محمد جواب داد

 .عجله ای نیست پری. پشت ماشینه میرم میارم-

 :ریع نیم خیز شدس

 .نه خودم میرم-



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  37 

 

 :پدرش کوتاه خندید و دستش را باال آورد

 .چشم فعال شما بشین. قول میدم من نرم بیارم و خودتو بفرستم-

پریناز گیج و گنگ نگاهی به هردویشان انداخت و پاییزه و شال 

 :را دور بازویش انداخت

خودش بره؟ آخه برای چی؟ سنگینه. خب خودت برو بیار -

 .زیزمع

عضالتش را منقبض کرد. باید عادت میکرد. به این عزیزم گفتن 

هایشان و عشقی که در برخوردشان میدید. باید عادت میکرد 

 .وگرنه دیوانه میشد

واهلل منم اگر بدونم. خودش اصرار داره. بمب که نذاشتی تو -

 چمدونت غزال خانوم؟

ی غزال به پریناز خنده نازی کرد و برای آویزان کردن لباس ها

سمت هال رفت و سپس در راهروی ال مانند گم شد. باران روی 

مبل سه نفره نشسته بود و بر و بر نگاهش میکرد. می دانست که 



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  38 

 

خیلی دلش می خواهد جلو بیاید و با او آشنا شود. از همان اول هم 

 .حدس زده بود که دختر اجتماعی و شیطانی ست

 بدم؟ غزال جان میخوای اول اتاقتو نشونت-

محمد این را گفت و نیمخیز شد. غزال شروع به بازی با انگشت 

 :هایش کرد و شانه باال انداخت

 .نه...عجله ای نیست-

راستش من خیلی دوست داشتم پیش خودمون باشی چون -

میدونم خیال مادرت هم اینطور راحت تره. میدونم برات سخته 

ب تو دلت اولش تا عادت کنی ولی قول منو داری که نذارم آ

تکون بخوره. البته اگر واقعا دلت نخواد اینجا باشی میتونم بعد از 

اینکه چند جلسه سر کالسات رفتی و با چند نفر آشنا شدی برات 

یه خونه با یکی دو تا از دخترای درست و حسابی دانشگاه اجاره 

کنم. انتخابش با خودته. هرچند که بازم میگم من دوست دارم 

 .لی اگر نخواستی راضی کردن مادرت هم با خودمپیش ما باشی. و
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آب دهانش را پایین فرستاد و چند لحظه بی حرف نگاه کرد. بعد 

 :نفس عمیقی کشید و جواب داد

اگر مزاحمتی برای شما نباشه ترجیح میدم همینجا پیش شما -

 .باشم. فکر نکنم هنوز آمادگی مستقل زندگی کردنو داشته باشم

ه اینطوری خیلی راضی ترم عزیزجان. فقط خیلی هم خوب. من ک-

خواستم بدونی که مجبور نیستی چیزی که نمی خوای رو تحمل 

 .کنی

حاال راحت تر نفس می کشید و لبخندهایش کمتر خشک و 

مصنوعی بود. چند دقیقه بعد پریناز با یک سینی حاوی چهار 

 .شربت خوشرنگ آلبالو در لیوان های بلند، به سمتشان می آمد

ی را روی میز وسط گذاشت و همانطور که میز کوچکی رو به سین

 :روی غزال می گذاشت رو به محمد گفت

 بی زحمت شیرینی و میوه رو میاری محمد؟-
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محمد سراغ میوه و شیرینی رفت و باران همچنان کنجکاوانه 

نگاهش میکرد. زبانش را برای ثانیه ای برای باران بیرون آورد و 

بان بیرون آمده اش، لب گزید و نخودی باران به محض دیدن ز

 .خندید

*** 

غزال با خیال راحت جلوی صندوق عقب ایستاد. قبل از باز کردن 

صندوق از خلوت بودن کوچه مطمئن شده بود. زیپ چمدانش را 

باز کرد. لباس زیرهای رنگ و وارنگ دخترانه ای که درست 

 کرد. زیپ جلوی چشم بودند را زیر لباس ها و وسایل دیگر پنهان

چمدان را بست و از داخل صندوق بیرونش کشید. صدای کشیده 

شدن چرخ های چمدان به روی زمین آسفالت شده را دوست 

داشت. دسته اش را گرفت و به داخل ساختمان برگشت. حاال 

خیالش بابت چمدانش راحت شده بود. تمام مدت استرس داشت 

رود. برای که یکوقت بخوابد و پدرش صبح سراغ چمدانش ب
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همین قبل از اینکه شام بخورند، سوییچ را گرفت و از محمد 

 .خواست تا اجازه بدهد خودش برود و چمدانش را باال بیاورد

رو به روی آسانسور ایستاد و دکمه مربعی شکل را فشرد. صدای 

قدم هایی به گوشش رسید اما برنگشت تا ببیند چه کسی به 

از آپارتمان، متوجه شده بود که سمتش می آید. موقع بیرون رفتن 

کسی درحال پارک کردن ماشینش است. اهمیتی نداد چون در 

این ساختمان کسی را نمی شناخت. با بی حوصلگی یک بار دیگر 

دکمه را فشرد. می دانست تاثیری ندارد اما بازی با دکمه 

 .آسانسور یکی از سرگرمی هایش بود

چشمش به کفش های  کسی کنارش ایستاد. نگاهش پایین آمد و

چرم و قهوه ای مردانه ای افتاد. سرکج کرد تا نیم نگاهی به 

سمتش بیندازد. مرد بسیار جوانی بود. نمیشد گفت پسر جوانی 

ست چون حالت مردانه داشت. نسبت به غزال که دختر قد بلندی 

به حساب می آمد، قد بلندتری داشت. پیراهن مردانه آبی تیره 

خل شلوار پارچه ای سورمه ای اش گذاشته بود. پوشیده و آن را دا
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کمربند و کیف پول داخل دستش درست همرنگ کفش هایش 

بودند و به فکر کرد که احتماال باید از یک ست باشند. سوییچ و 

عینک آفتابی اش به همراه کیسه ای حاوی دوغ و نوشابه و چند 

 .خرده ریز دیگر هم در دست دیگرش قرار داشت

میشد فهمید که عالوه بر خوش تیپی و هیکل  از نیم رخمش

متناسبش، قیافه ی بانمکی هم دارد. از همان تیپ پسرهایی بود 

که همیشه می پسندید. نه زیاد اسپرت و جلف و نه زیاد مردانه. 

چیزی میان این دو. در آن نیم نگاه نشد جز غوز کوچک روی 

را  د سرشبینی اش، جزئیات دیگر را به دقت رصد کند. ترجیح دا

 .پایین بیندازد و منتظر آسانسور بماند

آسانسور در همکف ایستاد و چند ثانیه طول کشید تا درهایش باز 

شوند. معذب شده بود. نه اینکه هیچوقت با مرد جوانی در یک 

آسانسور نبوده باشد ولی هربار دیگری هم که قبال این اتفاق 

 .افتاده بود، احساس ناراحتی کرده بود



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  43 

 

 .اییدبفرم-

دوباره نیم نگاهی سمت مرد جوان انداخت. او هم حاال غزال را 

نگاه می کرد و منتظر بود اول غزال داخل آسانسور برود. لبخند 

کوتاه و کمرنگی زد و بی تعارف دسته ی چمدانش را کشید. هنوز 

یک پایش بیرون از آسانسور مانده بود، که چرخ های جلویی 

یان آسانسور و فضای بیرون گیر کرد. چمدان به تو رفتگیِ مرزِ م

برگشت و خیره به چرخ ها با تمام قدرت دستگره را کشید. فایده 

 .نداشت. خواست باز بکشد که صدای مرد جوان مانعش شد

نکشید خانوم دستگیره کنده میشه. اینطوری که نمیشه. بذارید -

 .کمکتون کنم

ت. خم صدایش، برخالف ظاهر آرام و با نمکش، خش تندی داش

شد و کیسه خرید هایش را روی زمین گذاشت. کیف پول و عینک 

دودی سیاه و سوییچ ماشینش را در جیب های پشت شلوارش جا 

داد. غزال دیگر دستگیره را نکشید و ساکن ایستاد. وقتی دست 
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مرد که ساعتی با بند چرم و قهوه ای رنگ دور مچش بسته بود، به 

رها کرد. مرد جوان خم شد و  سمت دستگیره چمدان آمد، آن را

با قدرت یکی از چرخ ها را تکانی داد. سپس دستگیره را کشید و 

چرخ ها رها شدند. حتی دست های مرد هم تمیز و قشنگ بودند 

و انگشت و ناخون های کشیده ای داشت. غزال تشکر کرد. مرد 

جوان تنها سری تکان داد و دستگیره را به سمتش گرفت. غزال 

 .را گرفت و باز تشکر کرددستگیره 

مرد اینبار پاسخ تشکرش را زبانی داد و خم شد تا کیسه 

خریدهایش را از روی زمین بردارد. غزال قبل از او وارد آسانسور 

شد و مرد پشت بند غزال داخل رفت. هردو همزمان دستشان 

برای زدن دکمه طبقه چهارم دراز شد. اینبار غزال اجازه داد، مرد 

 .دم شودجوان پیشق

چند ثانیه نگذشته بود که مرد جوان به سمتش برگشت و با لبخند 

 :دور از انتظاری گفت
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 .سالم غزال خانوم. رسیدن بخیر-

 :با حالت متعجبی، چشم هایش را درشت کرد و گفت

 سالم...ببخشید من احتماال شمارو می شناسم؟-

لبخند روی لب های باریکِ مرد رنگ بیشتری گرفت و سپس 

 :ل به خنده ای آرام شدتبدی

 .احتماال نه. بنده پرهام هستم. برادر پریناز-

نمی دانست چرا اما همراه با لبخندِ دوستانه او، لبخندی زد و سری 

 :تکان داد

 !بله...االن به جا آوردم. سالم-

سالم. اول که چمدونتونو دیدم اتفاقا شک کردما. اما گفتم شایدم -

دیدم شما هم میرید طبقه چهار  اشتباه می کنم. ولی حاال که

 .مطمئن شدم. آخه طبقه های این ساختمون تک واحدیه
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مردی که حاال فهمیده بود اسمش پرهام است، دستش را جلو 

 :آورد

 .خالصه که خوشبختم-

معذب شد. با مردها دست نمی داد ولی رد کردن دستش بی ادبی 

رگ ولی بود. دسته چمدان را رها کرد و دستش را میان دست بز

 :صاف و روشنِ پرهام گذاشت

 .همچنین-

مطمئنا اگر مادرش آنجا بود توبیخش میکرد اما خودش مشکلی  

با این موضوع نداشت. پرهام فشار نرمی به دستش آورد و آن را 

رها کرد. غزال از سردی دستش خجالت کشید. خودش هم می 

دانست، انگشتانش سرد سرد شده اند. همیشه وقتی استرس می 

گرفت یا در موقعیتی معذب کننده بود، هم عرق به تنش می 

نشست و هم دست و پایش یخ می کرد. تنها پسرانی که می 

شناخت هم کالسی های دانشگاهش بودند. با آنها هم فقط در حد 
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سالم و علیک در ارتباط بود. برای همین در چنین موقعیت هایی 

را نمی دانست،  احساس نابلدی می کرد. رفتار درست با آقایون

 .چون بی تجربه بود. همین ها هم معذبش میکرد

 .فکر کردم پدر دنبالتون میاد-

 :از حرفش جا خورد و زمزمه کرد

 پدر؟-

 .بله پدرتون-

آب دهانش را پایین فرستاد. می خواست بگوید من پدر ندارم 

ولی زبانش را در حلقش نگه داشت. پس کی می رسیدند؟ نفسی 

 :گرفت و جواب داد

بله. اومد دنبالم. یه ساعتی هست رسیدیم. من االن رفتم -

 .چمدونمو بیارم

نگاه که سمت پرهام انداخت، او را مشغول تماشا کردنِ پارگی 

بزرگ روی چمدان دید. خیالش راحت بود که جز چند جلد کتاب 
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چیزی دید نمی شود. اسم بزرگ ولی رنگ و رو رفته روی جلد 

 .قبل از هر چیزی به چشم می آمد "امیرارسالن نامدار"کتاب 

 .توی اتوبوس پاره شد-

پرهام دستی زیر چانه ته ریش دارش کشید و نگاه از پارگی 

 :برداشت

 .با اتوبوس اومدید؟ چه حوصله ای-

تایید کرد ولی جواب دیگری نداشت که بدهد. پرهام اشاره ای به 

 :چمدان کرد

 ...من یه دوست دارم اسمش ارسالنه-

 :رنگی زد و سرش را پایین انداختلبخند کم

 !چه خوب-

آسانسور طبقه چهار را اعالم کرد و آهنگش قطع شد. حاال هردو 

به خراش های پررنگ روی در خیره شده بودند. پرهام با اخم 
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نوچی کرد. قبل از او خم شد و در را باز کرد تا اول غزال بیرون 

ش گزید. با برود. غزال لبخند ذوق زده اش را میان دندان های

 ".چه جنتلمن"خودش فکر کرد 

با تشکری آرام چمدان را دنبالش بیرون کشید و اینبار حواسش را 

جمع کرد تا چرخش باز گیر نکند. پریناز و محمد از دیدن آندو 

که همزمان باهم وارد شدند، تعجب کردند و پرهام توضیح داد که 

ید باشد. در پارکینگ غزال را دیده و حدس زده که مهمان جد

غزال از محمد خواست که اتاقش را نشانش دهد تا چمدانش را 

آنجا بگذارد. محمد با کمال میل قبول کرد و دستش را پشت کمر 

غزال گذاشت که راهنمایی اش کند. غزال موقع همراهی کردن 

  .پدرش نگاهی به عقب انداخت

پرهام کیسه داخل دستش را به دست پریناز میداد و در همان 

 :ل میگفتحا
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بفرما اینم طبق اوامر شما...حاال شام چی هست؟ بوش از پایین تا -

اینجا هوش از سر ما برد. به خدا از صبح وقت نکردم یه آب 

 .بخورم

الهی...مخصوص خودت یه گردن گوسفندی گذاشتم که حظ -

 .کنی

 .به به دست شما درد نکنه-

از  ان جلوتررو گرفت و چیز دیگری نشنید. از راهرو گذشتن و بار

آنها به سمت اتاق وسطی دوید. دستگیره اش را محکم چسبید و 

 :پایین کشید

 .اینجا اتاق دایی پرهام بود-

دستگیره به دست و همراه با در که باز میشد، خودش را داخل 

 :اتاق تاریک پرت کرد

 .االن نه ها! اوووه کلی سال پیش. االن اتاق شماست-

 :لید برق را زدمحمد جلو جلو داخل رفت و ک
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شیطونی نکن باران. اونطوری هم از دستگیره آویزون نشو کنده -

 .میشه میفتی سرت میکشنه

همراه با غری گفت و اضافه  "چشم"باران دستگیره را رها کرد و 

 :کرد

 بابایی مگه اینجا اتاق دایی پرهام نبود؟-

غزال هم داخل اتاق رفت و چمدانش را کنج دیوار تکیه داد. 

گوشه پنجره بزرگ را باز کرد تا هوای گرفته اتاق عوض  محمد

 :شود

 .چرا بود-

 :بعد خیره به چشم های غزال ادامه داد

البته نه که حاال. اونموقع که داشتیم ساختمون و می ساختیم چون -

هی مجبور بود بره و هر روز صبح باز بیاد یه دو سالی همینجا بود. 

یه سری از وسایل هم که می یعنی شبا اینجا می خوابید دیگه. 

بینی از همون موقع مونده. اشکالی که نداره غزال جان؟ همین که 
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اینجا قبال اتاق پرهام بوده؟ تعارف نکنی یوقت. یا بخوای تو 

 .رودربایسی بمونی

 :غزال خیره به فضای اتاق چانه باال انداخت

 .اگر ایشون مشکلی نداشته باشن برای من فرقی نمی کنه-

مپیوتر چوبی که کامپیوتری قدیمی رویش قرار گذاشته میز کا

بودند، همان نزدیک در ورودی قرار داشت. مطمئن نبود این 

کامپیوتر درب و داغان حتی روشن شود. معلوم بود وسایل همه 

قدیمی اند ولی اتاق به تازگی تمیز شده. خودش هیچوقت 

ن در میکامپیوتر یا لپ تاپ نداشت ولی همیشه با پسرخاله اش ا

کامپیوتر فوق حرفه ای او بازی های کامپیوتری بازی می کردند. 

یکی از مفرح ترین بخش های زندگی اش شیطنت هایش با امین 

بود. چهار سال باهم اختالف سنی داشتند و همین کوچک تر بودن 

امین اجازه میداد تا غزال با او حسابی راحت باشد. درست مثل 

کنار هم بزرگ شدند. وقتی به او خبر خواهر و برادر با هم و در
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داد که برای درس به تهران نقل مکان می کند، با غزال قهر کرد و 

 .برای خداحافظی کردن هم نیامد

آهی کشید و باز به بررسی وسایل اتاق پرداخت. فرش شش 

متری و الکیِ دستبافتی کف اتاق پهن کرده بودند. کتابخانه جمع و 

ر قرار داشت. تخت چوبی و ساده ای به جوری باالی میز کامپیوت

سه کنج اتاق چسبیده بود. بغل تختی ساده و چوبی، درست کنار 

تخت بود و آباژور چوبی ای هم رویش به چشم می خورد. میشد 

 .گفت اتاق نسبتا خالی ای ست

باران با کنجکاوی گوشه و کنار اتاق را می گشت. محمد به سمت 

را در جهت مخالف کشید و بازش کمد دیواری رفت. در ریلی اش 

 :کرد

اینجا میتونی لباسا و وسایلت رو بچینی. دوست داشتی می تونیم -

بریم خرید برای وسیله. چون اتاق شونزده متره اینطوری خالی به 

نظر میاد. می خواستم خودم برم تخت و کمد و اینا بخرم ولی فکر 
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قدار ینا یه مکردم بهتره خودتم باشی که به سلیقه خودت باشه. ا

 .قدیمی ان

این همه تعارف محمد اعصابش را بهم می ریخت. شالش را 

 :برداشت و شروع به تا زدنش کرد

نیازی نیست خودتونو به زحمت بندازید. واقعا میگم. من که -

اینجا موندنی نیستم. همین هم خیلی عالیه. چیزی نیست که نیاز 

 .داشته باشم و توی این اتاق نباشه

خورده را پشتِ صندلی میز کامپیوتر انداخت و شروع به  شالِ تا

 :باز کردن دکمه های پاییزه کرم رنگش کرد

 .ممنون بابت همه چیز-

پاییزه را هم کنار شال گذاشت. تی شرت آبی رنگش را داخل 

تنش مرتب کرد. دستی به موهایش کشید که یکوقت شاخ نشده 

د پرمهری زد و باشد و دمب اسبی اش را سفت کرد. پدرش لبخن

 :لب باز کرد تا حرفی بزند ولی غزال مانع شد و سریع ادامه داد
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بهتره دیگه پریناز خانوم و منتظر نذاریم. فکر کنم می خواستن -

 .شام بکشن

رو از چهره ناامید محمد گرفت و اتاق را ترک کرد. درشهر 

خودشان بدون روسری جلوی هیچ مرد نامحرمی ظاهر نمیشد اما 

شهر خودشان نبود. احساس میکرد اگر روسری سر کند،  آنجا که

 .امل فرضش می کنند

باران هم بی حرف دنبالش دوید و پا به پایش از اتاق بیرون رفت. 

غزال فرد جدیدی بود و توجه زیادی نسبت به این غریبه کشف 

 .نشده نشان میداد

به محض ورودشان به هال، پرهام و پریناز که سخت مشغول 

ند، ساکت شدند. غزال خیلی زود فهمید که در مورد او صحبت بود

 .حرف می زدند ولی اصال به روی خودش نیاورد
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پرهام به محض دیدن باران که سعی می کرد قدم هایش را با قدم 

های بلندِ غزال هماهنگ کند، از روی مبل بلند شد و خیره به 

 :خواهر زاده شیطانش اخم کرد

 یدی رفتی به داییت یه سالم ندادی؟سالم باران خانوم! کجا پیچ-

باران به دو به سمت پرهام رفت و وقتی پرهام خم شد تا صورتش 

 :را ببوسد، خودش را آویزان گردنش کرد

 .سالم دایی...رفته بودم اتاق شما رو نشون غزال بدم-

 .آی پدر صلواتی گردنمو شکوندی. بیا برو پایین-

دن پرهام پیچید و سر باران بیشتر دست های کوچکش را دور گر

روی شانه های پهنش گذاشت. پرهام با خنده دست دور کمرش 

 :انداخت تا چپه نشود

سنگین شدی بچه جون. اون زمون که می ذاشتمت رو کولم -

 .گذشت

 :باران با لحن تخسی جواب داد
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 .نخیرم...تو پیر شدی دایی جون-

ان را روی محمد و پریناز هردو باهم خندیدند و پرهام به زور بار

 :زمین گذاشت

 بیا برو پایین بینم. من پیرم وروجک؟-

باران قهقمه میزد. غزال اما لبخند هم نداشت. چقدر زندگی شان 

معمولی بود. چقدر در کنار هم شاد و بی دغدغه زندگی می 

کردند. لعنتی! درعین معمولی بودن چقدر زندگی شان با زندگی 

ت. نفس عمیق و بی حوصله خالی و بی روح او و مادرش فرق داش

ای کشید و روی یکی از مبل ها نشست. این حال گرفته اش از 

نگاه بقیه دور نماند. چون همه ساکت شدند و همانجا داخل هال 

نشستند. بجز پریناز که برای کشیدن غذا به آشپزخانه برگشت. 

حتی باران هم با دلخوری لب هایش را غنچه کرد و خودش را در 

 .ش فشردبغل دایی ا
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تا زمانی که پریناز میز را بچیند و برای صرف شام صدایشان بزند، 

پرهام و محمد مشغول صحبت در مورد پروژه جدید پرهام شدند 

و غزال در سکوت به نقطه ای خیره ماند. کامال مشخص بود باران 

حسابی بی حوصله شده و مدام خمیازه میکشید. تمام مدت به 

میکرد. نمی توانست با این آدم ها کامال مادرش و تنهایی اش فکر 

خوب و مهربان باشد. با اینکه چیزی جز احترام نمی دید ولی 

دلش می خواست گریه کند. فکر میکرد که اگر پدرش آنها را 

ترک نمیکرد، حاال خانه و زندگی خوذشان هم به همین شادی و 

 .مملو از خوشبختی بود

نار پرهام نشست. موقع وقت شام خوردن، باران سریع دوید و ک

غذا خوردن مدام به پرهام دستور میداد برایش غذا بکشد و 

نوشابه بریزد و ماست و خیار را پیشش بگذارد. پرهام هم با 

شوخی و شیطنت اوامرش را اطاعت میکرد. غزال با خودش فکر 

کرد که جدا از نبود پدرش، هیچوقت هیچ مرد دیگری هم اینطور 

و نازش را نکشیده. دایی هایش زیادی جدی به او نزدیک نبوده 
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بودند و همه فکر و ذکرشان این بود که همه ی کوچک ترها باید 

  .به آنها احترام بگذارند

حتی وقتی هم سن و سال باران بود، حتی جرات پا دراز کردن 

جلوی دایی هایش را نداشت. چه برسد به اینکه اینطور از 

م بدهد. شاید دلیل این همه سروکول شان باال برود و دستور ه

دوری کردن و غریبه بودنش با مردها هم همین بود. وقتی دایی 

هایش با خانواده مهمان خانه شان می شدند، مادرش اصرار میکرد 

باید روسری اش را سرش کند و لباس آستین بلند بپوشد. درک 

نمی کرد. او تمام کودکی اش را با پسردایی هایش بازی کرده بود 

اال باید جلوی آنها روسری سر می کرد؟ اعتقادی به این چیزها و ح

نداشت ولی نمی توانست دل مادرش را هم بشکند. مادرش 

میگفت اعتقاد هم که نداری برای احترام به دایی هایت سرت کن. 

 .همیشه هم آخر غزال کوتاه می آمد و روسری سرش می انداخت

 :با صدای بلند و نازک باران به خودش آمد
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 .غزال جون مامانم میگه که شما خواهر منی-

انگشت شست کوچک و آغشته به ماستش را در دهانش گذاشت 

 :و همانطور که با حالت بانمکی آن را می مکید، پرسید

 راست میگه؟-

پریناز درحال جویدن غذا، دست مشت شده اش را جلوی دهانش 

 :گرفت و با اخم رو به باران گفت

و نکن تو دهنت زشته. پرهام دستشو تمیز باران اونطوری دستت-

 میکنی؟

پرهام سری تکان داد و درحال قورت دادن غذایش، خم شد و 

چند دستمال کاغذی کشید. باران اجازه داد تا پرهام دست هایش 

را تمیز کند ولی با آن چشم های درشت که با مژه های بلند و فر 

 .احاطه شده بود، منتظر به غزال نگاه می کرد

ال قاشق و چنگالش را به بشقاب تکیه داد و با تک سرفه ای غز

 :گلویش را صاف کرد
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 .مادرت راست میگه باران-

حاال همه به غزال نگاه می کردند. حتی پرهام که مشغول تمیز 

کردن دست های ماستی باران بود. باران سریع سوال بعدی اش را 

 :پرسید

 .تا حاال کجا بودی؟پس اگه شما خواهر منی...واقعنی خواهرمی..-

غزال نگاه درمانده ای به تک تک بزرگساالن نشسته سر میز 

انداخت اما کسی کمکش نکرد. انگار خودش باید از پس این نیم 

وجب بچه با این وسعت زیاد از درک و شعور برمی آمد. اصال مگر 

 بچه ها قرار نبود بیشعور باشند؟ دنیا عوض شده بود؟

 :یدنفسی گرفت و لپش را گز

من پیش مامان خودم بودم دیگه. آدم باید پیش مامانش باشه. -

 .همونطور که شما پیش مامانتی

 :باران معلوم نبود برای چه تا این حد ذوق کرده

 یعنی مامان جدا داری؟ واقعنی؟-
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همان لحظه یادش آمد که هنوز به مادرش زنگ نزده تا خبر 

یک به تهران رسیدنش را بدهد. آخرین بار در اتوبوس و نزد

رسیدی حتما "مادرش برای بار دهم زنگ زد و تاکید کرد که 

 ".زنگ بزن و خبر بده

پرهام دستمال کاغذی های کثیف را زیر لبه بشقابش پنهان کرد و 

 .به غزال خیره ماند. غزال زیر نگاه دقیقش دستپاچه شده بود

 .آره واقعنی-

 پس بابات کجاست؟-

د رفت و باز به سمت مردمک نگاهش تا چشم های شرمنده محم

های سیاه و درشت باران برگشت. چندبار دهان باز کرد تا چیزی 

بگوید ولی کلمات مقاومت می کردند. قلبش سنگین شده و 

نفسش تنگی می کرد. خیلی زود متوجه شد که بغض کرده. می 

دانست که خیلی زود اشکش می چکد، برای همین سرش را پایین 

 .انداخت
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 :ر پرهام به گوشش رسید که گفتصدای خش دا

باران خانوم مامانت گفت امروز کالستو نرفتی. باز چشم منو دور -

 دیدی؟

 :صدای باران گرفته و بی حوصله بود

 سوال بدی پرسیدم دایی پرهام؟-

نه عروسک...شما سوال بدی نپرسیدی...ولی گاهی آدم بزرگا هم -

 .جواب بعضی سواالرو ندارن

از همه مشغول شام شدند و جو به حالت عادی با تعارف پریناز ب

برگشت. بعد از صرف شام و وقتی بالخره توانست از تعارف های 

تمام نشدنی پریناز خالص شود، اجازه گرفت تا برای باز کردن 

چمدان و زنگ زدن به مادرش، به اتاق برود. پریناز باز تعارف 

 بخورد. اصرار کرد که پیششان بماند و چای بعد از شام را با آنها

پریناز را در کمال احترام رد کرد و به اتاقی که برایش در نظر 

 .گرفته بودند، برگشت
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فضای اتاق جدیدش را دوست داشت. از همان اولین نگاه عاشق 

وسایل چوبی و بامزه شده بود. بزرگی و دلبازی اتاق روحش را 

ازه، تازه میکرد. چراغ را روشن نکرد. الی پنجره باز و هوای ت

اتاق را معطر کرده بود. موهای خرمایی و بلندش را باز کرد و 

کشش را روی میز کامپیوتر انداخت. با حوصله دستی میان 

موهایش کشید و طره های بی شمار مو دورش را گرفتند. از صبح 

انقدر موهایش را محکم بسته بود که کف سرش درد می کرد. 

گوشی اش را از داخل  موها را جمع کرد و روی یک شانه ریخت.

کیف دستی اش برداشت و به سمت پنجره اتاق رفت. سرکی به 

بیرون پنجره کشید. باد موهای ریخته جلوی چشمش را به رقص 

 .درآورده بود

چراغ های ریز و چشمک زن ماشین ها جلوی چشمش درحال 

حرکت بودند. بعضی زرد و بعضی قرمز و بعضی هم نارنجی. از 

ها طوری مسطح به نظر می آمدند که انگار با  آن باال ساختمان

دمپایی رویشان زده باشی. برج میالد انگار در همه جای این شهر 
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و برای همه خودنمایی می کرد. خنکی بادِ پاییزی پوستش را 

نوازش میداد. باز نفس عمیقی از هوای پر از دود و گوگرد گرفت 

شهر خودش را و لبخند روی لب هایش نشست. از همین حاال این 

در دل او جا کرده بود. روی شیشه ی بخار گرفته خطی متزلزل 

 .ترسیم کرد. خودش را می کشید. او همان خط کج و معوج بود

شماره خانه را گرفت و گوشی را نزدیک گوشش نگه داشت. 

گفتن مادرش، تمام دلتنگی و گرفتگی حالش را دود کرد و  "الو"

ستاد. می توانست تا قیامت با به هوای خنک و دلچسب آلوده فر

مادرش از هر چه می خواهد بگوید. برخالف این آدم ها، مادرش 

 .او را می فهمید

*** 

میان خواب و بیداری صدای کوبیده شدن چیزی را به دیوار شنید. 

قبل از اینکه بتواند چشم های خواب آلوده اش را بگشاید، دهانش 

ر تخت زد و موهای برای خمیازه ای کشدار باز شد. غلتی د

بلندش دور سرش را گرفت. دوباره تق تقی شنید که حاال می 
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توانست درک کند که صدای در است. به سرعت بلند شد و در 

تختش نشست. نمی دانست ساعت چند است ولی میشد حدس زد 

 .که هنوز صبح زود بود

 :سرش را به سمت در برگرداند

 بله؟-

کرد تا صدایش  "اهمی" خودش از گرفتگی صدایش جا خورد و

 .باز شود

 غزال جان بیام داخل؟-

از تخت پایین آمد و به سمت پنجره نیمه باز رفت تا آن را ببندد. 

حاال می فهمید که چرا تا صبح احساس سرمای شدیدی کرده بود. 

انقدر راه خسته اش کرد که حتی نتوانست از زیرپتوی گرم و نرم 

ن ما بگردد. پنجره را بست و با همابیرون بیاید و به دنبال منبع سر

صدای گرفته که سرفه کردن هیچ تاثیری در باز شدنش نگذاشته 

 .بود، اجازه ورود به محمد داد
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دستگیره پایین آمد و محمد گذاشت، چهارچوب در هیبت الغرش 

را قاب بگیرد. لیوانی چای میان دستانش بود و لباس بیرون به تن 

 .داشت

 :شدقبل از محمد پیشقدم 

 .صبحتون بخیر-

 .صبح شما هم بخیر-

 :محمد لبخندی زد و با اشاره ای به موهایش ادامه داد

 ...چه موهای قشنگی-

لب گزید و با شرمندگی موهای بهم ریخته و گره خورده اش را 

روی یک شانه جمع کرد. می خواست بگوید موهای مادرم را 

، پدرش آن ندیده ای ولی خیلی زود یادش آمد که قبل از خودش

 .موهای لخت و پرِ خوشرنگ را دیده بود

 :محمد بی خبر از جنگی که در درون او به پا بود، گفت
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 چرا صدات گرفته غزال؟ میتونم بگم غزال دیگه؟-

 :همانجا وسط اتاق مثل مجسمه ایستاده بود و به محمد نگاه میکرد

آره هرجور راحتید صدا کنید. چیزی نیست. واسه اینه که از -

 .واب پاشدم. یچیزی بخورم صدامم باز میشهخ

پس بیا صبحونتو بخور که بریم دانشگاهت برای ثبت نام. -

 ...مدارکی که گفتمو آماده کردی؟ به مادرت پیام داده بودم که

 ...بله همه چیز آمادست فقط باید از داخل چمدونم بردارمشون-

اده تکیه دمحمد تازه متوجه چمدان باز نشده شد که به کنج دیوار 

شده بود. غزال شب قبل به بهانه باز کردن چمدانش جمع را ترک 

کرده بود و شب هم بی آنکه وسایلش را مرتب کند خوابش برد. 

بدش نمی آمد، به پدرش بفهماند که اینجا بودنش دلیلی بر 

 .بخشیدن او نیست

محمد نگاه از چمدان برداشت و لیوان به دست از چهارچوب 

 :فاصله گرفت
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 .پس اول بیا صبحونه بخوریم-

 :قبل از اینکه کامل بیرون برود، تذکر داد

پرهام هم اینجاست. گفتم بگم اگر یوقت خواستی چیز دیگه -

 .بپوشی

بعد از دور شدن محمد جلو رفت و در را بست. لباس خواب شاد و 

کودکانه اش شامل تی شرت و شلوارک تا روی زانو میشد. به 

را با همان تی شرت آبی که شب قبل سرعت جین آبی و تنگش 

به تن داشت پوشید. برس و کلیپسش را از چمدانش برداشت و از 

اتاق بیرون رفت. حدس میزد باران و پریناز هنوز خواب باشند. 

قبل از اینکه کسی سربرسد خودش را به سرویس رساند و داخل 

 .رفت

 آبی به دست و صورتش زد و با حوله نرم و کرم رنگ سرویس،

خیسی صورتش را گرفت. موهای زیادی بلندش را با حوصله شانه 

زد و با کلیپس پشت سرش جمع کرد. قبل از اینکه برای صبحانه 
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خوردن برود، باز به اتاقش برگشت و مدارک را حاضر و آماده 

 .روی میز گذاشت

محمد و پرهام در آشپزخانه مشغول صرف صبحانه بودند. با 

کار و زندگی ندارد که شام و صبحانه و خودش فکر کرد، این پسر 

 احتماال ناهارش را اینجا می خورد؟

بیا بشین سرمیز غزال جان...پرهام نون تازه خریده صبحونه با -

 .سنگک تازه می چسبه

هنوز با صدای گرفته ای همراه بود.  "صبح بخیرش"و "سالم"

پشت میز نشست و چتری های بلندش را پشت گوشش فرستاد. 

 .نتهای چایش را سر کشید و جوابش را درنهایت ادب دادپرهام ا

پدرش با مالحظه زیادی نان و مربا و پنیر و تمام مخلفات سفره را 

جلوی دستش چید. این توجه ها بیشتر معذبش میکرد اما می 

ترسید چیزی بگوید و دلخوری پیش بیاید. پس فقط به همان 

 .تشکر بسنده کرد
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رنگ و خوشبو را از باالی سرش رد پرهام اسکانی پراز چای خوش

 :کرد و جلوی دستش گذاشت

 .بفرمایید. چایم حاصل دسترنج خودمه-

 :با شرمندگی دستی به بدنه داغ استکان کشید و گفت

 .دست شما درد نکنه. چرا زحمت کشیدید؟ خودم می ریختم-

نوک انگشتش سوخت ولی داغی سطح استکان را دوست داشت. 

 :م روی میز گذاشت و دوباره نشستپرهام ماگ خودش را ه

 .برای خودمم ریختم. زحمتی نبود-

سپس قندی در دهانش گذاشت و خیره به چشم های غزال، 

لبخند زد که چال قشنگی روی یک سمت صورتش افتاد. خواهر و 

برادر هردو چال به این زیبایی داشتند و چهره شان مثبت و بانمک 

 .بود

ن پیش پای تو رفت بارانو بذاره مشغول شو غزال...پریناز همی-

 .کالس. کالسش نزدیکه احتماال زود میرسه
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بی هدفی گفت و فکر کرد که بود و نبود پریناز به او چه  "اوهوم"

ربطی دارد؟ فنجانش را برداشت و برای برطرف کردن گرفتگی 

صدایش، جرعه ای از چای داغ نوشید. گلویش سوخت و به سرفه 

 .شتش زدافتاد. محمد ضربه ای پ

پرهام بی توجه به آن دو چایش را همراه همان تک قندی که کنج 

لپش نگه داشته بود، می نوشید و سرش را در گوشی اپلش 

فرستاده، هراز گاهی لبخند میزد. غزال با خودش فکر کرد که 

احتماال دارد به دوست دخترش پیام میدهد. این لبخندهای گیرا 

 .بوی عشق داشت

ید و ظرف شکر را در استکانش سرریز کرد. پوف کالفه ای کش

بعد از صرف صبحانه، پرهام خداحافظی کرد و بیرون زد. غزال 

هم بعد از اینکه کمی جلوی آینه با خودش ور رفت، پاییزه اش را 

پوشید و مقنعه سرکرد. همراه محمد از ساختمان بیرون آمدند و 

ت ت درسبه سمت دانشگاه راندند. استرس بدی داشت و می دانس
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از وقتی که پول دانشگاه را بریزد و ثبت نام کند، راهی برای 

 .برگشت ندارد

تمام صبح و ظهر را تا پایان ساعت ثبت نام از این سو به آنسو 

دویدند. برای گرفتن امضا از هزار نفر هی آمدند و رفتند. به صد 

اتاق و دفتر و بانک پاس داده شدند. بالخره کارشان تمام شد. 

یک ناهارشان را در یک رستوران نزدیک دانشگاه خوردند  ساعت

و باز مثل تمام این سالها محمد با اشتیاق زیادی از هر دری حرف 

زد. غزال هم فقط گوش داد...مثل تمام این سالها! وقتی ساعت دو 

 .بعد از ظهر به خانه رسیدند، هردو خسته و نفس بریده بودند

منتظر آن دو نشسته و تلویزیون پریناز هنوز ناهار نخورده بود. 

تماشا میکرد. محمد نشست تا یکبار دیگر با همسر عزیزش ناهار 

 .بخورد که یکوقت دلش را نشکند ولی غزال به اتاقش برگشت

لباس هایش را عوض کرد و چمدانش را از کنج دیوار برداشت. 

آن را روی زمین گذاشت و زیپش را گشود. دلش نمی خواست 
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چمدان باز کردن را به تعویق بیندازد. تا وقتی جا به خیلی هم این 

جا نمیشد، احساس تعلق هم نمی کرد. قبل از اینکه مشغول مرتب 

کردن همه چیز شود، با مادرش تماس گرفت و خبر ثبت نامش را 

داد. مادرش از ذوق زیاد به گریه افتاد. صدای پریناز می آمد. 

از کالس آمده و بعد از داشت برای محمد توضیح میداد که باران 

خوردن ناهار خوابیده. نمی خواست صدای گفت و گوی گرم و 

صمیمی شان را بشنود. باید هرچه زودتر باران را دوباره میدید و 

 .یکجوری دلگیری دیشبش را رفع میکرد

بعد از یک ربع صحبت با مادرش و تمام شدن شارژش، کنار 

که از همه روتر بود را  "امیر ارسالن نامدار"چمدان نشست. کتاب 

برداشت و روی فرش گذاشت. بار بعد که به گرگان برمی گشت، 

 .حتما آن چند صفحه آخر را هم برای عزیزجانش می خواند

*** 

 ...مدت طوالنی ای ایران نبودی-
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مامور جوان درحالی که پاسپورت را در دست می گرفت، نگاهِ 

 .کوتاهی هم به سمت ارسالن انداخت

الستکی اولین صفحه را میان انگشتانش گرفت و گوشه ی پ

 :پاسپورت را باز کرد

 برای چی برگشتی؟-

ارسالن به خاطر آورد که مدت ها از آخرین بار که اینطور عصبی 

شده بود، می گذرد. چند سالی میشد که در آرامش فکری زندگی 

میکرد. اصال چرا برگشته بود؟ دلتنگی؟ حماقت؟! برای عشقش به 

گشته بود. زبانش را در فاصله آدامس و لپش جا داد و وطنش بر

آن را میان دندان هایش گزید. باید خونسردی اش را حفظ 

میکرد. می دانست که زندان یعنی شکنجه و مرگ تدریجی. حاضر 

 .نبود باز به آن جهنم برگردد

 :پس گفت
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برای دیدن دوست و آشناهام. دلم برای کشورم تنگ شده بود. -

 جناب؟مشکلش چیه 

می دانست که سوابقش را از خودش بهتر از بر بودند. درگیری 

هایش با مامورین پلیس! حضور در اعتراضات هشتاد و هشت. 

تمام خاطراتِ وحشتناک زندان جلوی چشمش فلش خورد و 

مجبور شد برای چند لحظه چشم هایش را ببندد. چیزی خودش را 

 .به دیواره های سرش می کوبید

ن حال بهم ریخته ارسالن پوزخندی زد و دوباره مامور با دید

 :پرسید

 برای چی رفتی؟-

نفس عمیقی از هوای گرفته فرودگاه گرفت و با لبخند خونسردی 

 :پاسخ داد
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واقعا شماها باید همه چیزو بدونید آره؟ خب من اصال دلم نمی -

خواست برم. عاشق ایرانم...عاشق تهرانم...عاشق تک تک این 

 .بونام. بخاطر جنگ رفتمکوچه ها و خیا

 .وقتی رفتی جنگی نبود. جنگ که سال پنجاه و نه بود-

 ...نه اون جنگ-

ارسالن کمی به سمت مامور خم شد و با انگشت اشاره، چندبار به 

 :پیشانی خودش ضربه زد

 ...این جنگ-

صدای بم و کلفتش کمی از حرص می لرزید. مامور از روی صندلی 

ف دستش فشار آرامی به سینه ارسالن اش به جلو خم شد و با ک

 :آورد

 !قلبت داره مثل گونجیشک میزنه پسرجون-

ارسالن کم کم داشت از کوره در میرفت. این خشمی که ذره ذره 

تمام وجودش را فرا می گرفت، نگران کننده بود. مامور جوان هم 
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سن و سال خودش بود و با او مانند پسربچه ای ده ساله رفتار 

ت داشت یقه اش را بچسبد و مشت محکمی زیر فک میکرد. دوس

پر از ریشش بکوبد. مامور پاسپورت را جلویش و روی میز پرت 

 :کرد

حواستو جمع کن...قبال دردسر درست کردی! همیشه شانس -

 .نمیاری

پاسپورت را با آرامشی ساختگی برداشت و از گوشه چشم نگاهی 

 :به مامور جوان انداخت

 !دوست و آشنا اومدم. روزتون بخیرگفتم که برای دیدن -

خودش هم باورش نمیشد که تا اینحد توانسته آرام بماند و 

خونسردی اش را حفظ کند. پدرش گفته بود که تو هرکجا بگویند 

باالی چشمت ابروست با مردم دست به یقه میشوی ولی اینطور 

نشد. دیگر مثل آن سالها یک پارچه شور و آتش نبود. شاید واقعا 
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شت یاد می گرفت. سکوت کردن را. خم شدن را. انعطاف دا

 .پذیری را. دلش گرفت و آه کشید

از فرودگاه شلوغ و پر سر و صدا بیرون آمد. چمدانش را کنار 

پایش گذاشت و هوای تهران را وارد ریه هایش کرد. حتی برای 

همین هوای آلوده هم دلش تنگ بود. دیوانگی های این شهر را 

یوانگی درختان و بادها و باران هایش را. دیوانگی دوست داشت. د

صندلی های چوبی کنج کافه هایش را. که ساعت های زیادی می 

رفتند و دورهم می نشستند. سیگار دود میکردند و قهوه می 

نوشیدند. گاهی خندان بودند و گاهی هم گریان. گاهی عصبی و 

ک تک قدم شاکی از زمانه و گاهی بی خیال همه چیز. دیوانگی ت

های این شهر که از کودکی با آن تاتی تاتی کرده بود را دوست 

  .داشت

به همین راحتی برگشت. به کشوری که روزها و شب های زیادی 

کابوس لحظه هایش شده بود. میل به برگشتن و اسیر این قفس 

شدن تمام این سالها لحظه ای هم دست از سرش برنداشت. می 
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از همه چمدانش را جمع می کند،  دانست که یک روز بی خبر

بلیطش را می گیرد و دوباره به این مرز و بوم برمی گردد و 

 .همینطور هم شد

فکر کرد که زیادی راحت برگشته. انتظار سخت گیری های 

بیشتری داشت. باید حواسش را جمع میکرد. مطمئنا شش دانگ 

پارچه یکحواسشان به فعالیت های او بود. واقعا دیگر مانند گذشته 

شور و آتش نبود. همانطور که به مامور گفت، واقعا برای دیدن 

 .کشورش و دوستانش به ایران بازگشته بود

قرار داشتند که پرهام دنبالش بیاید ولی خبر داده بود که داخل 

فرودگاه نمی رود و در پارکینگ منتظرش می ماند. جز پرهام به 

 نش را می توانستهیچکس خبر برگشتنش را نداده بود. دوستا

وقتی خستگی راه را از تنش زدود و دوشی گرفت ببیند. دلش 

خوابی راحت می خواست. بعد از این همه سال دربه دری، می 

خواست عمیق بخوابد. حوصله گریه و زاری مادرش را نداشت. 
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نمی خواست جز پرهام کس دیگری را ببیند. مخصوصا مادرش را! 

 !مخصوصا مادر لعنتی اش را

عد از باال و پایین کردن فراوان، بالخره سوزوکی سپید پرهام را ب

پیدا کرد. وقتی هنوز ایران بود، پرهام مخ پدرش را زد تا برایش 

یک دویست و شش بخرد. روزی که پرهام ماشین خرید را با تمام 

جزئیات یادش بود. هجده ساله بودند و پر از شور زندگی. تازه 

فته بودند و می خواستند تمام تهران را گواهی نامه هایشان را گر

 .زیر چرخ های ماشینشان بگذارند و بگذرند

چقدر برنامه داشتند. برای آینده. انگار زندگی منتظر بود تا از 

برنامه هایشان بشنود و با یک پوزخند نفرت انگیز، همه چیز را به 

گه بکشد. شش سال گذشته بود. شش سال لعنتی از جوانی اش را 

 ربت سوزانده بود. برای چه؟ به جرم جوان بودن؟در غ

پرهام به محض دیدنش، در را باز کرد و از ماشین بیرون پرید. 

 :نفهمید کی به او رسید و محکم بغلش کرد
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وای ارسالن...ارسالن...نمی دونی چقدر دلم تنگت بود پسر. -

 !چقدر عوض شدی. مرد شدی

ی به عقب پرت شد. دسته ی چمدان را رها کرد و ناخودآگاه قدم

تا حد زیادی از پرهام درشت تر بود ولی دست های قوی و دلتنگ 

پرهام داشت خفه اش میکرد. این مرد از برادرهایش به او 

 .نزدیک تر بود

یک دستش را دور شانه هایش پیچید و روی سرشانه اش بوسه ی 

محکمی زد. نمی توانست چیزی بگوید. کلمه هایی که می 

 .دلتنگی اش را بیان کنند، پیدا نمی کردتوانستند عمق 

پرهام بغض بدی کرده بود. سه سال از آخرین باری که یکدیگر 

را رودررو دیدند، می گذشت. چند سال قبل از دوران دبستان 

باهم دوست شدند. سالها دوست ماندند. مدتی هم خانه شدند. 

 .ودبعد یکهو همه چیز بهم ریخت و ارسالن مجبور شد از ایران بر
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بعد از اینکه حسابی عقده دلشان را خالی کردند، پرهام پیشنهاد 

داد که هرچه زودتر سوار ماشین شوند تا به جرم همجنس بازی 

دستگیرشان نکرده اند. ارسالن برای لحن کنایه آمیزش تنها 

لبخندی تلخ زد. خواست چمدانش را روی صندلی های پشت 

ن اینکه تو خسته ای و برو بگذارد که پرهام اجازه نداد و با گفت

 .بشین، خودش چمدان را جا به جا کرد

پرهام هم بعد از جا دادن چمدان در صندوق عقب، به سرعت 

 :پشت فرمان نشست و گاز داد

خب تعریف کن ببینم. چی شد برگشتی؟ چرا انقدر بی خبر؟ -

 .یعنی از دیشب که نصفه شب زنگ زدی من دیگه خوابم نبرد

دن، شیشه را کمی پایین فرستاد و شانه باال درحال آدامس جوی

 :انداخت

 .خودمم قصدشو نداشتم. فقط یهو دیدم دیگه نمی تونم-

 موندنی ای؟-
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 !تا خدا چی بخواد-

 :پرهام نگاهی به آینه پشت انداخت و بلوار را دور زد

 از کی تا حاال افسار زندگیتو میدی دست خدا؟-

. اون باالیی هرکار بخواد از وقتی فهمیدم الکی دست و پا میزدم-

میکنه! ریش و قیچی رو خیلی وقته دادم دست خودش. سیگار 

 داری؟

 :پرهام با تعجب نگاهش کرد

 .هنوز سیگار میکشی؟ اوووه. من خیلی وقته گذاشتم کنار-

برای اینه که شماها می کشیدید که حال کنید. من می کشیدم که -

. میکشم چون معتاد زودتر بمیرم. البته االن قصد مردن ندارم

 .شدم

 میخوای وایسم بگیرم برات یه بسته؟-

 :ارسالن زبان روی لب پایینش کشید و با سرتایید کرد
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قربونت داداش...فقط بهمن بگیر! وای...سیگارِ بهمن. با قهوه...تو -

 .کافه! یادش بخیر

چنان با لذت از نوستالژی ها میگفت که دل پرهام هم برای 

فازی داشتند. مشروب دست ساز و بهمن و گذشته تنگ شد. چه 

موسیقی غربی. ارسالن همان هجده سالگی سربازی اش را رفت 

ولی پرهام سوسول تر از اینها بود که بخواهد سختی های خدمت 

 .را تحمل کند. پدرش همان موقع سربازی اش را خرید

بیست سالگی هردو کنکور دادند. می خواستند باهم باشند. بالخره 

هدفشان رسیدند. در آمل دانشجو شدند و خانه مجردی  هم به

گرفتند. آن سالها مالحظه هیچکس و هیچ چیز را نمی کردند. 

انگار دنیا به آنها تعلق داشت. دوره آنها زیاد مد نشده بود که 

جوان ها گل و حشیش بکشند. همین مشروب خوردن خودش 

به دنیا  نهایت خالف بود. در اوج جوانی بودند و می خواستند

بفهمانند که بزرگ شده اند. بزرگ شدنی که بدترین کلک زندگی 

 .بود و دامنشان را خیلی زود گرفت
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پرهام نزدیک دکه ای ایستاد. ارسالن نظرش را عوض کرد و 

هردو پایین رفتند. همان دم دکه بهمنی آتش زدند و پرهام بعد از 

 .سالها با رفیق شفیقش بهمن کشید

از هر دری حرف زدند. پرهام به طور خالصه از  تا به هتل برسند،

تمام اتفاقاتی که در زمان نبود ارسالن افتاده بود تعریف کرد. از 

دوستان صمیمی شان و حالشان گفت. ارسالن با دقت گوش میداد. 

دلش برای جمعشان خیلی تنگ بود. همیشه می ترسید بعد از 

شده انه اینطور نرفتن نابهنگام خودش، از هم بپاشند ولی خوشبخت

 .بود

پرهام اصرار کرد که به خانه او بروند و چند روز همانجا پیش او 

بماند ولی قبول نکرد. نمی خواست مزاحم زندگی پرهام شود. تا 

وقتی آمادگی رو به رو شدن با پدر و مادرش را پیدا کند در همان 

هتل می ماند و بعد آپارتمانی اجاره میکرد. تکلیف ماندن یا 

تنش را نمی دانست. بعد از شش سال زندگی در رم سخت می رف

توانست در ایران بماند. همه زندگی و برنامه هایش آنور آب ها، 
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پا درهوا مانده بود. از طرفی هم انقدر مرز و بومش را دوست 

داشت، که توان رفتن و دل کندن دوباره را در خود نمی دید. شده 

 .تعلق نداشتبود آواره! به هیچ کجای دنیا حس 

وقتی به هتل مورد نظر پرهام رسیدند، ارسالن بی حوصله روی 

صندلی های البی نشست و اجازه داد پرهام کارهای رزرو اتاق را 

انجام دهد. وقتی کار پرهام تمام شد و کارت در را گرفتند، با او 

خداحافظی کرد و گفت خوب استراحتش را بکند که برای شب 

مخالفتی نکرد. دلش پر میزد هرچه زودتر  حسابی برنامه دارند.

 .همه شان دوباره دورهم جمع شوند و همه را ببیند

به محض ورود به اتاق هتل، لپ تاپش را از کیف مخصوصش 

بیرون آورد و روی تخت نشست. سیگاری آتش زد و درحال دود 

کردن آن، به اینترنت پرسرعت هتل وصل شد. اسکاپپ را باز 

خاموش بود. برایش پیام گذاشت که نگرانش کرد. چراغ شَنون 

نباشد و همه چیز خوب است. بعد فکر کرد بهتر است بگوید به 

ایران آمده و قصد دارد مدتی بماند. از ترس اینکه شنون آنالین 
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شود و جیغ و دادش را شروع کند، پیامش را تکمیل کرد و لپ 

 .تاپ را بست

ضیح مفصل بعد سر فرصت صحبت می کردند. به او یک تو

بدهکار بود. هرچند شنون همیشه میگفت اینطور که تو با عاشق از 

شهروکشورت میگویی، مطمئنم یکروز بالخره میگذاری و بیخبر 

برمی گردی. حق هم داشت. همیشه ارسالن را از همه بیشتر می 

فهمید. همان ماه های اول، در کالج باهم دوست شدند و بعد 

اضافه شد. هیچوقت نگذاشتند سکس به رابطه دوستانه شان 

چیزی بینشان جدی شود. تنها رابطه دوستانه و سکس. حتی 

آنطور که همه از عشق می گفتند، عاشق همدیگر نبودند. تا اینکه 

این اواخر شنون نیمه دیگرش را پیدا کرد و رابطه جنسی شان، 

 .متوقف شد. اما هردو می دانستند که همیشه دوست خواهند ماند

بیرون انداختن فیلتر سیگارش، داخل سرویس رفت و بعد از 

دوش گرفت. نور زرد رنگ خورشید از میان پرده ها به داخل می 

تابید و نیازی به روشن کردن چراغ نبود. پرده ها را سفت و 
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محکم چفت کرد تا نور در چشمش نیفتد. از داخل چمدانش 

های وشلوار گرمکنی بیرون کشید و بعد از پوشیدنش با همان م

خیس زیر لحاف خزید. طبق عادت همیشگی آدامس داخل 

دهانش را روی بغل تختی چسباند. تا وقتی صدای آشنای ترافیک 

 .شهرش را می شنید، می توانست یک عمر بخوابد

*** 

ارسالن نگاه دقیقی به درِ آشنا انداخت. امیدوار بود که بعد از 

رف کاپشن چرم شش سال، از اینجا نقل مکان نکرده باشند. دو ط

و مشکی رنگش را گرفت و به طرف هم کشید. دستی میان 

موهای حالت دار و سیاهش برد. استرس داشت. خودش خوب 

می دانست که استرس دارد. تمام راه را تا این انتهایی ترین نقطه 

شهر دربست گرفت. اینجا دیگر ته دنیا بود. پر از کارتن خواب و 

  .اریفاحشه و فقر و آلودگی و بیم

میان راه، گوشه خیابان ولیعصر ایستاد تا خوب خیابان محبوبش را 

نگاه کند. این خیابان، شاهرگ اصلی شهر بود که مدرنیته و سنت 
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را بهم متصل میکرد. فقیر و غنی را بهم مرتبط می ساخت و در 

عین حال آنها را از هم جدا می کرد. هم جایی برای ارتباط آدم ها 

جدا کردنشان بود. زندگی آدم ها در دو سوی و هم جایی برای 

 .این خیابان به اندازه قرن ها باهم تفاوت داشت

دستی روی گونه ی ته ریش دارش کشید و بالخره عزمش را 

جزم کرد و در زد. چندثانیه نگذشته، محکم تر به در مشت کوبید. 

آن صدای ضعیف را نمی شنیدند. باید مطمئن میشد که صدای در 

بشنوند. این پا و آن پا کرد و به انتهای کوچه تنگ و  را حتما

 .باریک نگاه انداخت. خلوت و سوت و کور بود

صدای لخ لخ کردن دمپایی هایی که روی زمین کشیده می شدند 

قبل از هرصدایی به گوشش رسید. برای لحظه ای فکر کرد که 

هنوز برای عقب کشیدن دیر نیست. اما دیر بود. خیلی دیر! پسر 

بچه ی کوچکی در را باز و با چشم هایی آشنا خیره خیره نگاهش 

کرد. سعی کرد آب دهانش را قورت بدهد اما زبانش مانند تکه 

چوبی، خشک شده بود. به دمپایی های پاره و بزرگی که پای 
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کودک بود، نگاه کرد. قلبش بی قرار و با قدرت خودش را به 

 .دیوارِه ی سینه ی سختش می کوبید

 کاری داشتید آقا؟ بله؟-

نفسی گرفت و بیشتر احساس خفگی کرد. نمی توانست حرف 

بزند. زبان در دهانش نمی چرخید. آدامسش گوشه دهانش مانده 

بود. نباید می آمد. چرا آمده بود؟ همین روز اولی! هنوز آمادگی 

نداشت. باید چند روزی منتظر می ماند. اصال باید اول پدرش را 

 ح و مشورت میکرد. چرا صبر نکرد؟میدید و با او صال

 کیه علی؟-

صدای آشنایی به گوشش رسید. صدایی که بوی گذشته ها را 

داشت. کاش میشد تا انتهای کوچه بدود و بزدل خطاب نشود. در 

بیشتر باز شد و اندام الغر و بلندِ زنی در میان قاب قرار گرفت. 

 ادر رنگی ودیگر دختربچه نبود. زن بالغ و زیبایی شده بود. چ

گلداری روی سرش داشت که به محض دیدن ارسالن از میان 
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دستش رها شد و روی شانه هایش افتاد. او هم از دیدن ارسالن، 

ماتش برده بود. بعد از شش سال! تعجب هم داشت. هیچکدام 

 .حرف نمی زدند. سکوت وهم آوری بر فضا سایه انداخته بود

جوان هم داشت او را  ارسالن لب گزید و اخم کرد. حتما زن

ارزیابی میکرد. فکر کرد در عرض شش سال خیلی چیزها عوض 

می شود. بعد یادش آمد که گاهی حتی در عرض یک روز همه 

 .چیز دگرگون می شود، شش سال که جای خودش را داشت

پسر جوانی که آنموقع ها دنباله ی کوچک موهایش را می بست و 

ت آنچنانی به گذشته ها نداشت. الغر و استخوانی بود، حاال شباه

موهای سیاه و پرش را کوتاه تر کرده و اندام نحیفش، درشت و 

عضله دار شده بود. ارسالن می خواست چیزی بگوید. واقعا دلش 

 .می خواست با آنها حرف بزند ولی الل شده بود

زن زودتر به خودش آمد. باز دست انداخت و چادر را روی سرش 

 :کشید
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 !برو توعلی مامان -

نگاه ارسالن باز تا پسر کوچک و دمپایی های بزرگِ آبی رنگش 

رفت و یک ثانیه نگذشته، چشم بست. توان نگاه کردن در آن 

چشم های خوش حالت و آشنا را نداشت. رو به نگاه خیره و 

 .طلبکار زن چشم باز کرد و آدامسش را دور دهانش چرخاند

ش مطمئن شد، قدمی زن به محض اینکه از دور شدن پسر کوچک

 :بیرون گذاشت و در را پشتش کیپ کرد

 برای چی اومدی اینجا؟-

 ...ریحان بذار-

چادر را با یک دست زیر چانه اش سفت نگه داشت و با دست 

 :دیگر تخت سینه ارسالن کوبید

ریحان مرد...برو همون قبرستونی که بودی. چرا اومدی اینجا؟ -

بدبختم کردی؟ چجوری  اومدی با چشمای خودت ببینی چجوری

 به خاک سیاه نشوندی منو؟ برای چی اومدی ارسالن؟
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 .خودمم نمی دونم چرا اومدم...خودمم نمی دونم-

 :ریحانه بغض بدی کرده بود و چیزی تا باریدن فاصله نداشت

 .از اینجا برو...نمی خوام اینجا باشی-

دستش را دو طرف صورتش گذاشت و برای لحظه ای صورتش را 

ند. می خواست آرام شود. اگر عصبانی میشد، با این حجم از پوشا

 عصبانیتِ ریحانه چطور کنار می آمد؟

نفس عمیقی کشید و قدمی جلو رفت. حاال سینه به سینه ایستاده 

 .بودند و بلندی و درشتی ارسالن بیشتر به چشم می آمد

 :سعی کرد لحن صدایش آرام و تسکین دهنده باشد

ا باشم. ولی نمی تونمم برم. نمی تونم نباشم. منم نمی خوام اینج-

بذار حرف بزنم ریحانه. هیچکدوم از ما اینو نمی خواستیم 

ریحان...خودتم میدونی من بد نیستم. اهل بدی کردن نیستم. 

بیست و یکی دو سالم بود ریحان. از یه پسر بیست ساله چه 

 تتوقعی داشتی؟ با این حال نمی خواستم شونه خالی کنم. خود
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که بودی و دیدی لعنتی. تالشمو دیدی! مجبور شدم برم. بذار بیام 

 .تو حرف بزنیم

خواست قدم دیگری جلو برود ولی ریحانه این اجازه را به او نداد. 

باز دست روی سینه ستبرش گذاشت و با تمام قدرت عقبش زد. 

ارسالن نمی خواست خودش را تحمیل کند. پس چند قدم عقب 

 .رفت

میکرد صدایش را زیاد باال نبرد اما ناخودآگاه حالت  ریحانه سعی

 :جیغ داشت و پر از حرص و نفرت و کینه بود

 !کجا بیای؟ نمیشه-

 .نمیشه؟ چرا؟ قبال میومدم-

ریحانه از مستقیم نگاه کردن در چشم های تیره رنگ ارسالن 

 :طفره رفت و خیره به آسفالت خیابان لب زد

 .قبال فرق داشت. شوهر کردم-
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شکش زد. نمی دانست بیشتر خوشحال شده یا ناراحت. خ

احساسات ضد و نقیضی شیشه ی ذهنش را پر کرد. ازدواج کرده 

بود؟ با چه کسی؟ چه کسی بود که زنی را با فرزندی نامشروع 

قبول کند؟ در این شهر کسی هم پیدا میشد که با چنین زنی 

 .گفتازدواج کند؟ احتماال دروغ میگفت. نه! حتما دروغ می

 ...ریحان-

 :ریحانه دستش را باال آورد و مانع ادامه حرفش شد

گفتم ریحان مرد...هیچی نگو ارسالن. تا حاال که رفته -

بودی...االنم برو بذار زندگیمو بکنم. بدبختی من مال خودمه. سعی 

نکن نقش قهرمان هارو بازی کنی چون خودتم میدونی که نیستی. 

دی و منو به امون خدا گذاشتی! این تو ترسویی...بزدلی. فرار کر

وسط فقط من بودم که سوختم و خاکستر شدم. ولی دیگه اینا 

هیچکدوم مهم نیست. تقصیر من بود که به خودم اجازه دادم رویا 

ببافم. زیادی برام رویایی بودی. پسر شاه هیچوقت با دختر گدا 
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بودم. نمی مونه. االن می فهمم...االن میدونم که بچه بودم...خر 

نفهمیدم از چاله درمیام میفتم تو چاه. فکر کن من و علی مردیم. 

فکر کن همون موقع تو شیکمم سقط شد و پسر نداری. برای تو 

 .که راحته! فرار کردنو میگم. بازم فرار کن

صدای گاز دادن موتوری از انتهای کوچه می آمد. کالفه به پیشانی 

بش بود. پوزخند روی عرق کرده اش دستی کشید. صدا روی اعصا

لب های ریحانه بیشتر! چرا نمی گذاشت حرف بزند؟ آمده بود که 

حرف بزند. باید میگفت راهی جز رفتن نداشته. که تمام ساعت ها 

که نه تمام ثانیه های این شش سال را در عذاب گذرانده. فکر 

ریحانه و مهم تر از آن علی هردم سراغش می آمد. در ایران می 

همان زندان تلف میشد بهتر بود؟ شکنجه شدن او،  ماند و در

راضی اش میکرد؟ باید اجازه میداد ارسالن توضیح بدهد. باید به 

این زن می فهماند که بزدل و ترسو نیست. که مرد فرار کردن 

 .نیست

 ...یا خـــدا-
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 :ریحانه جیغ می کشید

یا حسین! ساسانه...خدایا خودت کمک کن. ارسالن برو...چرا -

 .مدی؟ از اینجا برو...بدبخت شدماو

همه چیز خیلی یکهو اتفاق افتاده بود. طول کشید تا به خودش 

بیاید. چادر ریحان باز روی شانه هایش افتاده بود و با صدای 

بلندی گریه میکرد. دلیل گریه کردنش را نمی فهمید. سرش را 

برگرداند و نور چراغِ موتوری را دید که با سرعت به سمتش می 

آمد. نور تند و زرد رنگ چشم هایش را زد و مجبور شد، دستش 

را مقابل صورتش بگیرد. ساسان را به یاد آورد. برادر کوچکتر 

 !ریحانه بود و همیشه تشنه به خون ارسالن

 :ریحانه هنوز جیغ می کشید

 .ارسالن بـــرو-

*** 
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غزال خرما را داخل دهانش گذاشت و قلوپی چای رویش نوشید. 

خرما به تنهایی اذیتش می کرد اما چای و خرما دوست  شیرینی

داشت. عصرانه ی هر روز خودش، مادرش، عزیزش و گاهی هم 

خاله فریبایش که عصرها به آنها سری میزد، همین چای و خرما 

بود. البته فصل گرما به جای چای و خرما بیشتر شربت های 

 .سکنجبین دست ساز مادرش و عزیزش را می نوشیدند

زال جان ببخشید فوضولی میکنم نمی خوای آماده شی؟ پرهام غ-

 !گفت نه میام. چیزی نمونده تا نه

لب های ترش را گزید و فنجان را داخل نعلبکی گذاشت. دست 

 :خرمایی اش را میک زد و رو به پریناز گفت

پریناز خانوم فکر نکنم رفتن من درست باشه. آخه من که کسی -

 .م نشد به آقا پرهام بگم نمیامرو اونجا نمی شناسم. رو

پریناز دست های خیسش را با دستمالی خشک کرد و دستمال به 

 :دست از آشپزخانه بیرون آمد
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اینا چیه میگی قربونت برم؟ خب آشنا میشی دیگه. بچه های -

دوست داشتنی و خوبین. حوصلت سر میره همش بخوای بمونی تو 

یشه و دیگه نمی خونه. چند روز دیگه هم دانشگاهت شروع م

تونی بگردی. پاشو آماده شو من تضمین میکنم پشیمون نمیشی. 

 .پاشو عزیزدلم

همین حاال هم دانشگاهش دیر شده بود. یک هفته از اول مهر می 

 .گذشت و تازه همان روز ثبت نام کرده بود

 غزال جان؟-

 :از فکر خارج شد و به پریناز نگاه کرد

 بله؟-

 :پریناز چشمکی زد و گفت

پاشو قربونت برم. پرهام می رسه ها! هرچند بچم صبوره و منتظر -

 .میمونه ولی زود برید که حسابی خوش بگذرونید
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لبخند معذبی زد و هرچه تالش کرد، نتوانست باز مخالفتی بکند. 

فنجان و نعلبکی داخل دستش را روی میز گذاشت و از روی مبل 

 .بلند شد

ناز با خنده و چشم های دودل برگشت تا چیزی بگوید که پری

 :درشت کرده، مانعش شد

 !نخیر...هیچ بهونه ای قبول نیست. بدو برو خوشگل کن-

غزال نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد و از حالت چشم های 

درشت شده پریناز پقی زیر خنده زد. پریناز هم خندید و با همان 

دستمالِ زرد رنگِ داخل دستش که میوه های رنگ و وارنگ 

 .رویش داشت، به سمت آشپزخانه برگشت

غزال نفس عمیقی کشید و به اتاقش رفت. حق با پریناز بود. بد 

هم نمیشد اگر میرفت. شاید از دوست های پرهام خوشش می 

آمد. می دانست بینشان دختر هم هست. نمی توانست که تمام 
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مدت تنها بماند. وقتی پدرش و پریناز می گفتند می تواند در این 

 .ورهمی شرکت کند، یعنی محیط سالمی داشتد

تیشرتِ تا روی ران و آستین دار صورتیِ روشنی، همراه جینش 

پوشید. موهای بلندش را بافت و آنهایی که بیرون زده بودند را 

پشت گوشش فرستاد. گوشواره های مرواریدی و ریزی به گوش 

انداخت. الک صورتی اش روی ناخون های کوتاهش مالید و 

یش کاملی کرد. از بچگی آرایش کردن را دوست داشت ولی آرا

مادرش اجازه نمی داد زیاد از لوازم آرایشی استفاده کند. میگفت 

ساده که باشی خیالم راحت تر است. میگفت مردم به زن هایی که 

غلیظ آرایش می کنند، دید بدی دارند. غزال دوست داشت زیبا 

 دیگران چه ربطی دارد؟باشد و نمی فهمید، این حس درونی به 

پاییزه اش را همراه شالش برداشت و از اتاق بیرون رفت. چند 

دقیقه تا نه مانده بود. آنسال هوا خیلی زودتر از سالهای پیشش، 

سرد کرده بود. همیشه اینموقع از سال هنوز گرمای تابستان حس 

 .میشد
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حاضر و آماده روی مبل نشست و به پریناز که درحال سرخ کردن 

سیب زمینی بود خیره شد. محمد برای کاری بیرون رفته و باران 

را هم برده بود تا برایش بستنی بخرد. با خودش فکر کرد که 

پدرش چه حوصله ای دارد. در این سن بچه به این کوچکی را این 

ور و آنور میبرد و می گرداند. اصال چرا اینهمه دیر بچه دار شده 

 بودند؟

قفل، اجازه نداد به قضاوت هایش ادامه  صدای چرخیدن کلید در

دهد. پرهام همان نزدیک در سالمی داد و گفت که اگر آماده 

شده، بهتر است زود حرکت کنند. پریناز اصرار کرد که صبر کنید 

تا سیب زمینی ها سرخ شوند و کمی بخورید. میگفت چون بویش 

فت گدر خانه پیچیده، یکوقت هوس می کنید. پرهام قبول نکرد و 

 .بچه ها منتظرند

غزال با سری به زیر و خجالت زده دنبال پرهام رفت. در 

آسانسور و تا نزدیک ماشین که در کوچه پارک بود، جز احوال 

 .پرسی های کلیشه ای حرف دیگری میانشان رد و بدل نشد
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غزال درگیری ذهنی پیدا کرده بود و با خودش فکر میکرد که 

ب؟ اگر عقب می نشست زشت بود و حاال باید جلو بنشیند یا عق

امکان داشت پرهام حس کند، آژانس است و رویِ جلو نشستن 

هم نداشت. پرهام خودش کار را برای او راحت کرد و در جلو را 

 .برایش باز کرد. تشکر زیرلبی کرد و روی صندلی جلو نشست

حاال می دانست که پرهام طبقه سوم همین آپارتمان خانه مجردی 

نها زندگی می کند. برای همین هم زیاد به خواهر و شوهر دارد و ت

 .خواهرش سرمیزد

فقط توی راه باید دنبال یکی از بچه ها هم بریم و یکمم از -

 سوپری تنقالت بخرم. اشکالی که نداره؟

چه اشکالی می توانست داشته باشد؟ غزال خودش بارِ اضافه بود. 

 .انگشت به دهان مانداز این حجم از شعور و ادب این مرد جوان، 

 :حرفش را با تکان سر رد کرد و گفت

 .نه راحت باشید-
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دم فروشگاه بزرگی که همان سرکوچه بود پارک کردند و پرهام 

 :قبل از پیاده شدن رو به غزال پرسید

 شما چیزی نمی خواید براتون بگیرم؟-

 :به آرامی جواب داد

 .نه خیلی ممنون-

 :پرهام چشمکی زد

 ؟تعارف میکنی-

 :غزال بالخره دیوار دفاعیش را شکست و آرام خندید

 .نه...واقعا چیزی نمیخوام. دست شما درد نکنه-

گفت و از ماشین پیاده شد. بیشتر از یک  "اوکی"پرهام خندان 

ربع بعد با چند مشمای بزرگ برگشت. کیسه های خریدش را 

پشت گذاشت و به محض سوار شدن، بابت معطل کردنِ غزال 

هی کرد. بیست دقیقه در سکوت نشستند و موسیقی عذرخوا
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گوش دادند تا به خانه دوست پرهام رسیدند. غزال تمام مدت با 

کنجکاوی زیادی گوشه و کنار شهر را تماشا میکرد. ترافیک در 

 .آن قسمت از شهر آنقدرها هم سنگین نبود

در کوچه ای خلوت پارک کردند. با خودش فکر کرد اولین بار 

مراه مردی غریبه در کوچه ای اینچنین خلوت، در است که ه

ماشین می نشیند. کار بدی نکرده بود و پدرش خبر داشت ولی 

عذاب وجدان گرفت. مادرش اگر میفهمید خیلی ناراحت میشد. 

پرهام بی خبر از درونِ آشفته غزال، تماسی گرفت و یه دوستش 

 .گفت که بیرون منتظرند

ای که ماشین را جلویش پارک  چند دقیقه بعد دختری از خانه

کردند، بیرون آمد. خیلی جوان بود. شاید تنها چند سالی از غزال 

بزرگ تر. مانتوی جلوباز لی پوشیده بود که تا نزدیک مچ پایش 

می رسید. همراه با نیم تنه سپید و شلوار لی به شدت تنگ. ناف و 

ی اشکم تختش از فاصله میان شلوار و تاپ پیدا بود. کتانی ه

سپیدش برای آن مچ ظریف بزرگ بودند. خلخال پربرقی که دور 
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مچ ظریفِ پایش بسته بود از آن فاصله هم به چشم میزد. شال 

سپیدی روی سرش داشت. آرایش صورتش صدبار غلیظ تر از 

آرایش غزال بود. و او فکر میکرد که خودش زیاد آرایش میکند! 

 .س هایش می آمدپوست به شدت برنزه اش خیلی به روشنی لبا

ناخودآگاه نگاهی به لباس های ساده خودش انداخت و احساس 

حقارت کرد. حسی که هیچوقت تجربه نکرده بود و حاال هم نمی 

دانست چرا چنین حسی دارد. مادرش همیشه میگفت باید به 

خودش افتخار کند و همیشه هم همینطور بود. البته تا االن! حقیقت 

وت به مذاقش خوش نیامد. تا دختر به این بود که اینهمه تفا

ماشین برسد، دستگیره را کشید و اهمیتی به نگاه متعجب پرهام 

 .نداد

از ماشین بیرون رفت و رو به دختر جوان که حاال به آنها رسیده 

 :بود گفت

 .سالم بفرمایید شما جلو بشینید-
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 :دختر جوان لبخند شیرینی زد و با مهربانی گفت

 اریه عزیزم؟ چه فرقی داره؟سالم...این چه ک-

از گوشه ی چشم اخم های درهم پرهام که پیام دلخوری میداد را 

 :دید و لبخند زد

 .نه اینطوری راحت ترم-

در پشت را باز کرد و باال رفت. دختر جوان هم بی آنکه باز 

 :تعارفی کند، روی صندلی جلوی ماشین نشست

 چطوری پرهام؟-

 :ز اخم های تصنعی اش را داشتپرهام سرش را برگرداند و هنو

 این چه کاری بود؟-

سپس بی آنکه منتظر جواب غزال بماند، استارت زد و پاسخ 

 :دوستش را داد
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قربونت. شما بذاری من خوبم. من کی به تو گفتم دم در باش؟ -

 همیشه باید معطل کنی؟

دختر جوان که معلوم بود حسابی شیطان و پر انرژی ست به عقب 

 :صدای ملوس و خوش آهنگش جیغ زدبرگشت و با 

حرف الکی نزن. چند دقه بیشتر طول نکشید. معرفی نمی کنی -

این خانوم خوشگلو پرهام؟ من باید یادت بندازم؟ یکم شعور 

 !داشته باش

 :پرهام از داخل آینه نگاهی به غزال انداخت و گفت

سپیده غزال خانوم. غزال خانوم سپیده! ناراحت نشی غزال -

حاال با سپید آشنا میشی میبینی تو دلش هیچی نیست. فقط  خانوما.

 .ظاهرشه بی ادبه

دخترِ سپیده نام محکم به بازوی پرهام مشت کوبید و چشم غره 

 :رفت

 کوفت...این چه وضع معرفیه؟-
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 :مشتش را درهوا تکان داد و با دست دیگرش آن را گرفت

 دستم شکست...بازوئه یا سنگ؟-

چید و موبایلش را از روی داشبورد پرهام داخل کوچه ای پی

 :برداشت

 !اختیار داری...حاصل دسترنج سالها تالش و باشگاه رفتنه-

با یک دست رانندگی می کرد و به نظر می رسید که درحال 

 .پیامک دادن است

 :سپیده یکبار دیگر و اینبار آرامتر به بازویش زد

 .مرگ بگیری...چه خوششم میاد-

توانند یکجا بشینند، باز به سمت غزال شبیه آدمهایی که نمی 

برگشت. دست های الغرش را که پر از انگشتر و دستبندهای 

 :بانمک بود، جلو آورد و گفت

 خوشبختم غزال جون. نسبت شما با پرهام چیه؟-
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دست کوچک و گرمش را فشرد. معلوم بود از کنجکاوی زیاد 

که داشت جانش در میرفت. لبخندی زد و خواست پاسخ بدهد 

پرهام پیشقدم شد. موبایلش را دوباره روی داشبورد انداخت و 

 :گفت

از آشناهای نزدیک هستن. چند روزه اومده تهران. اینجا -

 .دانشجوئه! راضی شدی االن؟ انقدر فوضولی نکن

 :سپیده گوشه ی چشمی نازک کرد

 .فوضولی چیه؟ چرت نگو! میخوام آشنا شیم-

 :و شوق توضیح داد پشتی صندلی را بغل کرد و با شور

منم از دوستای قدیمی پرهامم. خیلی قدیمی! خیلی خوشحالم -

 .همراه پرهام اومدی پیش ما

دست غزال را از پرحرفی و انرژی زیاد بسته بود. البته غزال 

هیچوقت نمی توانست با آدم های جدید به این راحتی ارتباط 
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وانست می تبگیرد. بیشتر میان آدم هایی که از بچگی می شناخت، 

 .صمیمی برخورد کند

تمام راه را تا برسند، سپیده بلند بلند حرف زد و یکی از چیپس ها 

را بی اهمیت به مخالفت پرهام باز کرد و خورد. تازه در ماشین 

فهمید که به یکی از باغ های اطراف تهران می روند. اسم باغ کمی 

ند ی گفتنگرانش کرد. اصال اسم خوبی نداشت. در مدرسه وقتی م

دختری با پسری به باغ رفته، یعنی آن دختر خراب است. پدرش 

و پریناز باخبر بودند و مطمئن بود که اتفاقی نمیفتد وگرنه پدرش 

چنین اجازه ای نمیداد اما کنترل استرس و ترسش دست خودش 

 .نبود

در کوچه های تنگ و پرپیچ و خمِ کوچه باغ ها، جلو می رفتند. 

نور ماه تنها روشنایی بود که آن اطراف دیده  چراغ های ماشین و

میشد. گوشه ی پنجره را پایین کشید تا بادی به صورتش بخورد و 

حالش را سرجایش بیاورد. سپیده بی توجه به حال او و با 
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سرخوشی قهقهه میزد. مطمئنا به چنین موقعیت هایی عادت 

 .داشت

ا ین رفت تا در ررو به روی یکی از باغ ها متوقف شدند و پرهام پای

باز کند. حالت تهوع بیخ گلویش را گرفته بود. سپیده سریع روی 

صندلی راننده نشست و ماشین را به داخل باغ برد. پرهام درها را 

بست و به محض اینکه سپیده سرجایش برگشت، پشت فرمان 

نشست. چند صلوات زیرلبی فرستاد و دعا کرد که امشب را بخیر 

 .بگذراند

شین را در فضای سنگفرش شده، پارک کرد. دو چراغِ پرهام ما

کم نور، روی دیوار پشتیِ ویال روشن بود. از ویالی دوبلکس و 

بزرگ با آن دیوارهای خاص خوشش آمد. قسمت هایی از 

دیوارها کرم رنگ  و ساده و برخی از قسمت ها با سنگ های ریز 

و  ی فلزیو تزئینی کار شده بود. درست از سمت چپ ویال، پله ها

سپید رنگِ کار شده ای به بالکنی در طبقه دوم متصل میشد که از 

 .آنجا تنها باربکیو و میز و صندلی های چوبی اش مشخص بود



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  114 

 

دور تا دور باغ را درخت های بزرگ و بی شماری پوشانده بود که 

شاخ و برگ سیاهشان در آن تاریکی، منظره خوفناکی را جلوی 

ش میزد. پایین تر از ویال و با فاصله چشم های ترسیده غزال نق

کمی، استخر بزرگی قرار داشت. آب تیره رنگ و لبالب پرش 

ساکن بود و برعکس شاخ و برگ درختان، با وزش باد موج برنمی 

داشت. نور کم جانِ دو چراغِ چسبیده به دیوار، قسمتی از زمین 

 .سنگ فرش شده و آب را روشن کرده بود

پرهام از ماشین پیاده شد و در را آرام  غزال پشت سر سپیده و

بست. هنوز دودل بود. از آمدنش پشیمان شد. او توقع داشت در 

خانه یکی از دوستان پرهام جمع شوند و مادر و پدرش هم حضور 

داشته باشند. حاال می دانست در این باغ تنها خودشان و احتماال 

زد و با  چندتا دیگر از دوستان پرهام هستند. لبخند لرزانی

راهنمایی پرهام به سمت ویال رفت. سپیده جلو جلو دویده و 

خودش را به درِ ویال رسانده بود. اصال نمی خواست این شک و 
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ترس که در درونش غوغا به پا کرده بود، در رفتارها یا حالت 

 .صورتش مشخص باشد. می ترسید پرهام را دلخور کند

ت، سپیده را مخاطب قرار پرهام درحالی که کلید به در می انداخ

 :داد و گفت

خوب شد سری پیش سیامک کلید ویالرو بهم داد وگرنه الکی -

بیرون معطل میشدیم. االن تو ماشین اس داد که باید دنبال مریمم 

 .بره

 :در را برای دخترها باز کرد و منتظر پاسخ سپیده نماند

کی اید یبفرمایید تو. امسال هوا انقدر زود سرد کرده فکر کنم ب-

 .از بخاری هارو روشن کنم

 :سپیده داخل دوید و چراغ ها را یکی پس از دیگری روشن کرد

چه خبره بابا؟ بخاری واسه چی؟ هوا به این قشنگی. سریع همه -

 .جارو کوره میکنی
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ت گف "ببخشیدی"حاال داخل ویال مانند روز روشن شده بود. غزال 

 :شتش وارد شدو جلوتر از پرهام داخل رفت. پرهام هم پ

بفرمایید دیگه. راحت باش غزال جان. البته صاب خونه هم االن -

 !میرسه

سپیده غش غش خندید و بعد از اینکه مانتو لی و بلندش را 

درآورد، مانتو به دست خودش را روی کاناپه قهوه ای رنگ ولو 

 .کرد

غزال ترجیح داد همانجا نزدیک در و روی یکی از مبل های تک 

د. مسخره بود اما اگر مشکلی پیش می آمد، اینطوری نفره بشین

 .دسترسی بهتری به بیرون از ویال داشت

 :پرهام رفت و کنار سپیده نشست

آخیش...از صب یه دقه نشستم به خدا. از پا درد نمی تونستم -

 .رانندگی کنم
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بعد یکی از پاهایش را در همان حالت نشسته دراز کرد و دستی به 

تش از درد زانو جمع شد و دل غزال را ریش زانویش کشید. صور

 .کرد

سپیده سریع از جا جهید. باالی مبل و پشت پرهام نشست. 

پاهایش را دور ران های پرهام پیچید و با دست های کوچک و 

 .ظریفش شروع به ماساژ دادن شانه های پهن پرهام کرد

 .بذار االن سرحالت میارم عزیزم-

، چشم هایش را بست و زمزمه پرهام با لبخندی مملو از لذت

 :کرد

 .قربون دستت. این انگشتا معجزه ان یعنی-

سپیده نمکی خندید و با پشتکار زیادی به کارش ادامه داد. غزال 

هاج و واج به صحنه جلوی چشمش نگاه میکرد. انگار که در جمع 

پورن گذاشته باشند. چنین حس عجیب و غریبی داشت. صمیمیت 

یاد آورد. نهایت صمیمیتشان همان بازی خودش و امین را به 
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کردن رایانه بود. حتی حاال که سن امین باال رفته، ریش درآورده و 

صدایش دورگه شده بود، مادرش دیگر نمی گذاشت زیاد خانه 

خاله اش برود. میگفت درست نیست و خاله ات پسر جوان و 

ر عزب دارد. حاال داشت دختر جوانی را میدید که پاهایش را دو

مرد جوانی پیچیده و شانه هایش را می مالید. نفس عمیقی کشید و 

خجالت زده، نگاه از آن دو گرفت. از امین زیاد فیلم خارجی 

میگرفت و در اوقات فراغتش میدید. این چیزها در فیلم ها 

برایش عادی بود ولی از نزدیک دیدنِ چنین صمیمیتی، داستانِ 

 .دیگری داشت

تماشا کردن فضای داخل ویال مشغول کند. سعی کرد خودش را با 

از طرح و نقش مبل های قهوه ای رنگ خوشش آمد. یکجورِ با 

مزه ای بودند. روی عسلیِ وسطِ هال، گلدان بزرگ و یک کاسه پر 

از گلبرگ های معطر قرار داشت. همه دیوار ها کاغذ دیواری 

رم ک گلدارِ شکالتی داشتند. البته بجز دیوارِ پشت تلویزیون که

رنگ و ساده بود. تلویزیون و دستگاه اکس باکسِ مشکی رنگی 
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چسبیده به دیوارِ رو به روی در اصلی دیده میشد که مبل ها، رو به 

آنها چیده شده بودند. پله های چوبی به طبقه باال می خوردند و 

 .زیر آن آشپزخانه مجهز و بزرگی بود

 .دستت درد نکنه سپید. خیلی چسبید-

سمت آندو چرخید. به نظر نمی رسید، سپیده قصد بلند نگاهش به 

شدن از پشت پرهام را داشته باشد. پوفی کشید و خیلی سعی 

کرد، چشم غره نرود. نمی توانست درک کند که دو جنس 

مخالف، همینطوری با هم تا این حد صمیمی باشند. حتما چیزی 

ی تبینشان بود. بعد از فکر خودش شرمنده شد و سعی کرد قضاو

 .نکند. هرچند خیلی سخت بود

االن بچه ها میرسن. پاشم کتری رو بذارم رو "پرهام با گفتن 

از روی کاناپه بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. غزال  "گاز.

بالخره نفس راحتی کشید. انگار بار بزرگی را از روی دوشش 
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برداشتند. سپیده کیف کوچک و کمری اش را همراه با مانتو و 

 .رداشت و به سمت پله ها رفتشالش ب

هنوز به پله ها نرسیده بود که به سمت غزال برگشت و بی دلیل 

 :خندید

 .اوا ببخشید غزال جون یادم رفت. بیا باال لباستو عوض کن-

غزال از روی مبل بلند شد. نگاهی به در انداخت. داشت الکی 

و ج خودش را اذیت میکرد. قرار نبود اتفاق بدی بیفتد. کم کم به

عادت میکرد و این ترس مزمن دست از سرش برمی داشت. 

طبقه باال سه اتاق خواب و هال کوچک دیگری داشت. مبل های 

طبقه باال طوسی رنگ و تلویزیونش المپ تصویر بود. داخل یکی 

از اتاق ها رفتند و سپیده برق را روشن کرد. در دو دهنه و شیشه 

د، از همین اتاق باز میشد. دارِ تراسی که از حیاط ویال مشخص بو

تخت بزرگ و دو نفره ای وسط اتاق قرار داشت. سرویس اتاق 

چوب سپید بود. دیوارها و پرده های حریرِ بلند هم همه سپید 
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بودند. معماری جالبِ ویال محو تماشایش کرد. نمیشد گفت اعیانی 

 .ست اما فضای شیک و درعین حال راحتی داشت

د و به تبعیت از سپیده آنها را روی تخت پاییزه و شالش را درآور

انداخت. سپیده جلوی آینه رفته بود و رژ پخش شده دور لبش را 

با گوشه ناخون شستِ بلند و مانیکور شده اش می گرفت. پشت 

کمر و درفاصله میان نیم تنه و شلوار فاق کوتاهش، تتوی ظریف و 

میدید مشکی رنگی به چشم میخورد. اولین بار بود از نزدیک 

دختری تتو زده. هضمش مشکل بود. تنها مرد خالکوبی داری هم 

که از نزدیک دیده بود، یکی از همسایه های بد آوازه شان بود که 

همه میگفتند قاچاقچی ست و همیشه با موتورش غزال را سکته 

میداد. یکی دوبار هم سعی کرد به غزال شماره اش را بدهد که 

 .و با وحشت تا خانه شان دویدغزال سرش را پایین انداخت 

خجالت میکشید جلوی آینه برود و نگاهی به سر و ظاهرش 

بیندازد. احساس خودشیفتگی به او دست میداد. همانجا دستی به 

موهای تیغ ماهی بافته شده اش کشید و تی شرت بلندش را 
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ای گفت و زودتر از سپیده به طبقه پایین  "با اجازه"مرتب کرد. 

ه تازه داشت رژ و ریملش را از کیفش بیرون می برگشت. سپید

 .آورد تا تجدید آرایش کند

پرهام طبقه پایین مشغول پر کردن کتری بود. با شنیدن صدای 

قدم های غزال روی پله های چوبی، سری برگرداند. به محض 

دیدن او لبخندی زد و چالِ بانمکِ روی گونه اش عمق گرفت. 

ا براندازد نکرد. درواقع جز غزال خوشش آمد که سرتاپایش ر

چشم هایش جای دیگری را نگاه نکرده بود. درعین صمیمیت 

زیاد با دوستان جنس مخالفش، مرد نجیب و مودبی بود. البته این 

شناختش از او تا آن لحظه بود. برای شناخت واقعی زمان بیشتری 

الزم داشت. مادرش همیشه اخطار میداد که زود به آدمها اعتماد 

. متاسفانه غزال همیشه زود اعتماد میکرد و این نقطه ضعفش نکن

 .بود

لبخند پرهام را با لبخند کوچک و کمرنگی جواب داد و داخل 

 :آشپزخانه رفت
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 کمک نمی خواید؟-

پرهام کتری پر را روی یکی از شعله های گازِ رومیزی و مشکیِ 

 :براق گذاشت و درحال روشن کردن زیرش گفت

کارا باعث میشه شما از این حالت معذب و  اگر کمک کردن تو-

 !غیرخودمونی بیرون بیای حتما

گاز تق تقی کرد و شعله آبی و زرد، دور تا دورِ زیر کتری را 

گرفت. غزال دست هایش را درهم پیچید و خیره به شعله های 

 :رقصان، به کابینت تکیه داد

 .من معذب نیستم-

دیگری آنها را باز پرهام سراغ کابینت ها رفت. یکی پس از 

 :میکرد و نگاهی داخلشان می انداخت

نه اصال! یعنی اصلنااا! برای اینکه سپیده جلو بشینه از ماشین پیاده -

میشید. همش شسته رفته جواب میدید. یک کلمه حرف نمی زنید. 
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همیشه انقدر ساکتید؟ من توی عمرم آدم به این ساکتی ندیده 

 .بودم

بالش می گشت را پیدا کرد. کاسه های پرهام بالخره چیزی که دن

کوچک و بزرگ از یک ست را روی کابینت و جلوی دست غزال 

 .گذاشت

 :بعد نگاهی به چشم های دختر جوان انداخت و در ادامه گفت

راحت باش با ما. ما هم کال با همه راحتیم. اینطوری به مشکل می -

 !خوریمـــا! از االن دارم بهت میگامااا

یدش را از روی زمین برداشت و آنها را هم روی کیسه های خر

 :کابینت گذاشت

این تنقالتو بریز تو اون کاسه کوچیکترا. میوه هارو هم بشور و -

توی این کاسه بزرگه بچین. سبد توی کابینتِ زیر سینک هست. 

  .هرچیز دیگه هم خواستی به من بگو بهت بدم

 :غزال با خنده و شوخی گفت
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 .شیمون شدماز پیشنهاد کمکم پ-

این نهایت صمیمیتی بود که می توانست با این مرد غریبه داشته 

باشد. هردو خیره بهم لبخند زدند. همان لحظه صدای گاز دادن 

ر کنم فک"ماشینی، ارتباط چشمی شان را قطع کرد. پرهام با گفتن 

از آشپزخانه بیرون رفت و غزال مشغول باز  "بچه ها اومدن.

شد. درهرچه می لنگید، مادرش به بهترین کردن مشمای خریدها 

نحو ممکن، کدبانو بارش آورده بود. از سن پانزده سالگی و شاید 

کمتر، تمام کارهای خانه را خودش به تنهایی انجام میداد. 

مسئولیت مهمانی هایشان را برعهده میگرفت و همیشه دورهمی 

ن ر تزئیهایشان عالی برگزار میشد. سفره را مانند یک زن خانه دا

میکرد و هرچه دایی ها و زن دایی هایشان بیشتر به به و چه چه 

می کردند، مادرش بیشتر ذوق زده میشد. سارا پرستار بود و 

ساعت کاری زیاد، نمی گذاشت در خانه و پیش او و عزیزجانش 

بماند. عادت کرده بود که دست تنها، تمام مسئولیت گرداندنِ 

 .خانه را به عهده بگیرد
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دو دوست جدید پرهام داخل برسند، تنقالت را در کاسه های تا 

کوچک ریخته بود. میوه ها را هم شست و همان لحظه، در سبد 

 .گذاشت تا آبشان کشیده شود

دست های خیسش را با حوله خشک کرد و از آشپزخانه بیرون 

رفت تا سالم و علیک کند. سر و صدایشان تمام ویال را برداشته 

د باور کرد، فقط چهار نفرند. صدایی بی اندازه بود و سخت میش

خش دار و جدید، مخلوط با قهقهه ای غلیظ به گوشش رسید که 

 .چیزهای نامفومی میگفت

دو دوست جدید پرهام پسر و دختری به سن و سال خودش 

بودند. میشد حدس زد که هر سه شان نزدیک سی بودند و سپیده 

زال از همه شان کمتر سن از آن سه کوچکتر به نظر می رسید. غ

 .داشت

با خجالت جلو رفت و سالم آرامی داد. قسمت سختش همین 

دیدار اول بود. بعد کم کم فضا بهتر میشد و کمتر احساس 
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غریبگی میکرد. دو تازه وارد از صحبت و شلوغ کردن دست 

 .برداشتند و با تعجب به غزال خیره ماندند

ا ش به انگلیسی و بپسر تی شرت سپیدی پوشیده بود که روی

رنگِ سیاه متنی نوشته شده بود. شلوارِ جین مشکی و ساده ای 

همراه با زنجیر بلندی که از جیب راستش آویزان بود، به پا 

داشت. کتانی های رنگی اش را درنیاورده بود. غزال از همان 

بچگی بدش می آمد، کسی با کفش وارد خانه شود. پسر نیمه 

ردنش را بسته و چند طره آن جلوی باالیی موهای تا زیرگ

چشمش ریخته بود. ریش های قهوه ای رنگش از ته ریش بلند تر 

بود. کاور گیتاری با گیتار داخلش را روی دوشش انداخته و 

 .سرتاپای غزال را تماشا میکرد

 :پرهام کنترل فضا را به دست گرفت و رو به مرد جوان گفت

 .مین غزال خانومهسیا جون اون مهمون عزیزی که گفتم ه-
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پسر لبخند کجکی زد و جلو آمد و دستش را سمت غزال دراز 

 :کرد

 .بله بله...خوش اومدی غزال. فکر کن خونه خودته-

بعد چشمکی زد و از کنارش رد شد. موج خوشبویی از ادکلن تند 

و خنکش به مشام غزال رسید که مجبورش کرد، برای لحظه ای 

عطر میزد ولی برای او مالیم تر  چشم هایش را ببندد. پرهام هم

بود و فقط وقتی خیلی نزدیکش میشدی، حسش میکردی. حتی 

سپیده هم بوی دخترانه و شیرینی میداد. انگار فقط خودش بود که 

از بچگی عادت به عطر زدن یا عطر خریدن نداشت. نهایت 

حرکتش این بود که اسپره ای میخرید و در کیفش میگذاشت تا 

 .ند، بوی گندش آبرویش را نبردوقتی عرق میک

صدای کوبیده شدن کف کتانی های پسرِ سیامک نام روی پله های 

چوبی نشان میداد که به طبقه باال می رود. غزال توجهش را جمع 

دخترِ جدید کرد که شال و مانتویش را در می آورد. تیپ و ظاهر 
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او درست برخالف سپیده حسابی هنری و سر و سنگین بود. حتی 

ره ای آرایش هم روی صورتش به چشم نمی خورد. پوست ذ

صافش به شدت سپید و رنگ پریده به نظر می رسید و هیکل 

تپلی داشت. موهای روشنش را پسرانه زده بود. او هم یکجور 

دیگری برای غزال غریب بود. گوش هایش از باال تا پایین سوراخ 

 .بودکرده و گوشواره های ریز و نقره ای به آن آویخته 

دختر شال و مانتویش را دور بازویش انداخت و با لبخند روشنی 

به سمت غزال آمد. به جای دست دادن او را سمت خودش کشید 

 :و گونه هایش را بوسید

سالم غزال بانوی گل...مریم هستم. خیلی خوشبختم. خوش -

 .اومدی جونم

غزال از گرمای لحن و صدای بم ولی آرامش بخشش خیلی 

 :و دست سپید و تپلش را فشرد خوشش آمد

 .مرسی همچنین-
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بعد از اینکه مریم هم به طبقه باال رفت و همراه با سیامک 

برگشتند، همه دور هم نشستند و چای نوشیدند. قرار شد برای 

شام گوشت قرمز و سینه مرغی که سیامک از رستوران پدرش 

ه تآورده بود را کباب کنند. سیامک گیتارش را روی پایش گذاش

بود و برایشان آهنگ میزد و همراه نت های گیتار با صدای 

قشنگی که اصال شباهتی به حالت عادی و پرخشش نداشت، می 

خواند. بعضی جاها دخترها هم همراهشان می شدند. غزال 

هیچکدام از ترانه ها را قبال نشنیده بود. پرهام اما برخالف جو شاد 

خیلی زود متوجه بی قراری حاکم، ناراحت به نظر می رسید. غزال 

اش شد. رفتارش با سرشب خیلی فرق داشت. مدام کنار پنجره 

 .میرفت و بیرون را نگاه میکرد. انگار که منتظر کسی باشد

 پرهام چی شده؟ چرا چت زدی داداش؟ منتظر کسی ای؟-

سیامک بود که این را گفت و گیتارش را کنار پایش گذاشت. 

م را منتظر و کاوشگر، خیره به پرهام برگشت و چهار جفت چش
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خودش دید. دست هایش را در آغوش گرفت و ناخون شستش را 

 .داخل دهانش برد. به نظر مردد می رسید

 :بالخره دستی به ته ریش های کوتاه و تنکش کشید و گفت

 .امشب براتون یه سورپرایز داشتم-

 :سیامک مزه انداخت

 استریپر؟-

 :با خنده جیغ کشیدمریم چشم هایش را درشت کرد و 

 زهرمار سیا! کی میخوای درست شی؟-

سیامک لبخند کجکی که حالت پوزخند داشت زد و نگاه گوشه 

چشمی به غزال انداخت که از خجالت چیزی نمانده بود خودش را 

 .پشت بالشتک مبل پنهان کند

 :دستی به بدنه چوبی گیتارش کشید و کنایه زد

 .اینه که درست بشو نیستم اتفاقا یکی از آپشنایی که دارم-
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سپیده از خنده زیاد به خرخر کردن افتاده بود. سیب پوست کنده 

 :داخل دستش را در دهان سیامک چپاند و به بازویش زد

 !ببند-

سیامک سیب را گرفت و با بی خیالی مشغول گار زدنش شد. 

غزال می دانست استریپر چیست و چکاری میکند اما وانمود کرد، 

. هرچند که هیچوقت نقش بازی کردن بلد نبود. همه خبر ندارد

چیز از سیاهی چشم هایش بیرون می ریخت. آن چشم های تیره 

آینه درونش بودند. متاسفانه سخت می توانست چیزی را پنهان 

 .کند

 :پرهام پوف کالفه ای کشید و با اخم از دیوار کنار پنجره دل کند

 .جدی ام سیا...ارسالن برگشته-

امک از جنبیدن ایستاد و دیگر سیبش را نجوید. انگار دهان سی

سیب در گلویش پرید که به سرفه افتاد و سپیده که کنارش 

نشسته بود، چند بار پشتش کوبید. هر سه بطور اغراق آمیزی 
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شگفت زده شده بودند و غزال فقط با گیجی نگاهشان می کرد. 

هام، ترس نمی فهمید چه خبر است اما نگرانی و دلهره صدای پر

را به دلش تزریق کرده بود. مریم زودتر از آندو به خودش آمد و 

 .از روی مبل بلند شد

همانطور که به سمت پرهام میرفت، سری از روی ناباوری تکان 

 :داد

 چی میگی؟ کی اومد که ما نفهمیدیم؟-

 .امروز...طرفای ساعت دو-

، بودسیامک میان تک سرفه هایی که چشم هایش را آبدار کرده 

 :حرفشان را قطع کرد

 االن به ما میگی مرد حسابی؟ کجاست حاال؟-

 :پرهام برگشت و اینبار سیامک را مخاطبش قرار داد

دقیقا مشکل همینه که باید تا حاال اینجا میبود. قرار بود سورپرایز -

باشه. دیشب نصفه شب به من زنگ زد گفت داره برمی گرده 
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رم دنبالش. منم رفتم فرودگاه و ایران. گفت به کسی خبر ندم و ب

از اونجا گفت ببرمش هتل. گفت سر اون قضیه هم بهش گیر 

ندادن و همه چی اوکیه! فقط می خواست استراحت کنه. برگشتم 

سر ساختمون و تا غروب مشغول کار بودم. برنامه امشبو با شما 

ریختم و خواستم سورپریزتون کنم. خالصه ساعت هشت رفتم 

ه بیارمش اینجا ولی گفت خودشو یجور می رسونه. هتل دنبالش ک

می خواست یه جا قبلش سر بزنه. نمی دونم کجا! هرچی پرسیدم 

نگفت. میدونی که وقتی نمی خواد حرفی رو بزنه بکشیش هم 

هیچی نمیگه! کوتاه اومدم و شمارمو دادم بهش گفتم به مشکل 

ی خوردی توی آدرس پیدا کردن یا هرچی به من زنگ بزن. نم

دونم دیگه کجا رفت. من رفتم یه سر خونه و بعدم اومدم اینجا. 

 !گفته بود زود میاد

سیامک که تا آن لحظه با دقت گوش میداد، با بی خیالی شانه باال 

 :انداخت

 !حاال چرا انقدر نگرانی؟ حتما میاد دیگه-



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  135 

 

ساعت دهه سیا...بعد...خودت که میدونی ارسالن چجوریه. -

 .نگرانشم

 !ارو؟ بچه که نیستگرفتی م-

 .بچه نیست ولی شرایطشو که میدونی-

 :سیامک بی صدا خندید و تایید کرد

 .با این یکی نمی تونم مخالفت کنم-

غزال چهره تک تک شان را نگاه می کرد و چیزی دستگیرش 

نمیشد. فقط می دانست که جز سیامک، همه شان نگران مرد 

 .ش کشیده نشده بودارسالن نامی هستند که تا االن اسمش هم پی

 :سپیده لب هایش را جلو داد و گنگ و گیج پرسید

 به نظرت مشکلی براش پیش اومده؟-

پرهام نگاهی به غزال که رنگ به رویش نمانده بود انداخت و 

 :همراه با کشیدن نفس عمیقی، شانه باال داد
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نمی تونم فکر دیگه ای کنم. مشکل اینجاست که هنوز خطم -

 .بهش زنگ بزنمنداره که بتونم 

مریم آهی کشید و همانجا کنار پنجره نشست. پشتش را به شیشه 

 :بخار گرفته تکیه داد و لبخند غم داری زد

دلم براش تنگ شده. خیلی زیاد! چقدر منتظر برگشتنش شدیم. -

 .کاش زود برسه و اتفاقی براش نیفتاده باشه

 خیرهسپیده غرق در فکر تنها سری تکان داد. غزال به سیامک 

شد. زیادی به نظرش مرموز آمد. از آن دسته آدم هایی بود که 

اصال حاالت درونی شان، روی صورتش مشخص نمی شد. نمی 

توانست بفهمد ناراحت است...نگران است...یا اصال برایش مهم 

 .نیست

چند دقیقه در سکوت گذشت. سوت سکوت در گوش های غزال 

 لبش را میان دندان هایش امتداد یافت. فقط کالفه و نگران پوست

می جوید. توقع داشت پرهام برای او هم موقعیت را توضیح دهد 



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  137 

 

تا از این بی خبریِ وهم آور بیرون بیاید ولی پرهام نگران تر از 

 .آن بود که به فکر غزال باشد

بالخره سیامک با آن صدای خش دار، شیشه سکوت را شکست و 

 :گفت

 ...خب میخوای پاشو بریم دنبالش-

 :مریم به جای پرهام پاسخ داد

 .بعید میدونم هنوز اونجا باشه-

 .خب ممکنه خواب مونده باشه-

 :پرهام مخالفت کرد

 .نه بابا! من رفتم بیدار شده بود. میگم که می خواست جایی بره-

حاال ضرر که نداره برادر من! میریم یه سر به هتل میزنیم شاید -

. بهتر از اینه که الکی اینجا اونجا بود. نبودم پرس و جو میکنیم
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بشینیم. اگرم اومد اینجا بچه ها زنگ میزنن خبر میدن. مام برمی 

 .گردیم همینجا

پرهام برگشت و با تامل صورت غزال را کاوید. به سمتش رفت و 

 :با لبخند زورکی گفت

 ببخشید غزال اینطوری شد. اشکالی نداره با دخترا اینجا بمونید؟-

ه شده لبش را رها کرد. دهانش مزه خون غزال پوست تکه تک

میداد. از بوی آهن بدش آمد و صورتش درهم رفت. خواست 

بگوید مرا ببر خانه و بعد هرکجا که می خواهی بروی، برو! سه 

دختر در این باغ درندشت و این ساعت از شب تنها بمانیم؟ دلش 

م نمی خواست آنجا باشد. اصال حماقت کرد که آمد. جو ویال و آد

  .های عجیب و غریبش، حالش را دگرگون کرده بود

 :به جای گفتن حرف دلش، تنها لبخند بی حس و حالی زد

 .نه اشکالی نداره-
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پرهام تشکرآمیز نگاهش کرد. بعد از اینکه سیامک و پرهام با 

هم از ویال بیرون زدند و صدای موتور ماشین از محیط ویال دور 

خودش را کنار غزال رساند. شد و دیگر به گوش نرسید، مریم 

 :مچش را گرفت و دستش را میان مشت تپل و نرمِ سپیدش فشرد

 .عزیزم شمارم نگران کردیم-

بعد شروع کرد به توضیح دادن شرایط. اینکه دوست صمیمی شان 

بعد از شش سال از ایتالیا برگشته و چون قبال زیاد در دردسر 

ه را نگران میکند. میفتاده، همیشه نیامدنش یا دیر آمدنش، هم

غزال سعی کرد درک کند ولی چون دوست شان را نمی شناخت، 

 .نمی توانست اهمیتی بدهد و در نتیجه درک هم نمیکرد

سپیده سرش را در گوشی اش کرده و تمام مدت یا مشغول 

صحبت بود و یا تکست میداد. مریم اما کنار غزال نشست تا باهم 

و مهربان، خیلی زیاد به دل  بیشتر آشنا شوند. این دختر ساده

غزال نشسته بود. آرامشش موقع حرف زدن. لبخندهای شیرین و 
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پر از متانتش. صورت مهتابی و رنگ پریده اش. دختر خاصی بود. 

برعکس غزال زود صمیمی میشد. ناخودآگاه وقتی با آن صدای 

خوش آوا صحبت می کرد، غزال خوابش می گرفت. در همان 

نرستان رفته و نقاش است. یک خواهر بزرگ گفتگو فهمید که ه

تر از خودش داشت که شوهرش پزشک بود. پدرش را چند سال 

پیش بر اثر سرطان ریه از دست داده بود. با مادرش در آپارتمانی 

در الهیه زندگی می کردند. خانواده کوچکی بودند. خودش و 

 .مادرش و خواهر باردار و شوهرخواهرش

شته بود که صدای پارک شدن ماشینی بیشتر از یک ساعت گذ

نزدیک ویال، هرسه شان را از جا پراند. در این مدت هر سه 

حسابی گرسنه شده و دلشان آشوب بود. البته غزال بیشتر 

متعجب و هراس زده بود تا چشم انتظار. فقط نگرانی بی انتهای دو 

دختر کمی هم دامنگیر او شد. در این مدت به مادرش زنگ زد و 

حرف زدند. نگفت که خانه نیست و با چند دختر و پسر  کمی
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جوان به باغ آمده. مادرش را می شناخت و می دانست که 

 .شلوغش خواهد کرد

قبل از اینکه به خودش بیاید، مریم و سپیده بلند شدند و به سمت 

در دویدند. او هم از روی مبل بلند شد اما همانجا ایستاد و جم 

ن مبل نزدیک در نشسته بود. هنوز فکر نخورد. از اول روی هما

میکرد اگر اتفاقی بیفتد، بهترین راه فرار را دارد. به کجا فرار 

 .میکرد این موقع شب؟ خودش هم نمی دانست

از بین بدن های باریک و تپل سپیده و مریم، ماشین سیاه را 

میدید. سه مرد از آن پیاده شدند. دو نفرشان را می شناخت ولی 

ه میان آن دو احاطه شده بود را نه! مرد کت چرم و نفر سوم ک

مشکی رنگش را روی شانه ها و بیشتر کتفش کشیده بود. موقع 

راه رفتن کمی لنگ میزد اما به دو مردی که این سو و آن سویش 

 .می آمدند، متکی نبود
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هنگام داخل آمدنشان، دخترها از سر راه کنار رفتند. هر سه مرد، 

شدند. غزال نگاهی به صورت مرد انداخت. همزمان وارد ویال 

سرش پایین بود و نمیشد درست چهره اش را دید. شلوار لی آبی 

تیره به همراه تی شرت سپید و بی طرح سپید تنش بود. کت 

چرمش هم ساده بود و طرح خاصی نداشت. پرهام و سیامک 

کمک کردند مرد جوان روی کاناپه بنشیند. مرد موقع نشستن ناله 

 .ی کرد و لب گزیدخفیف

غزال نمی فهمید چه خبر شده. سپیده نزدیک رفت و نرسیده به 

آن سه خشکش زد. پرهام کمی کت چرم را از روی کتف مرد، 

کنار زده بود. سیامک با دقت به بازوی آش و الش شده دوستش 

نگاه میکرد. قسمتی از کت و تی شرت آستین کوتاه مرد پاره 

 .شده بود

دلش را آشوب کرد. حتی می توانست بوی تندیِ رنگِ خون 

گندش را بو بکشد. حالت تهوع، محتویات معده اش را تا نزدیک 

حلقش باال آورد. خون غلیظ و تیره رنگی، از بازوی کلفت و عضله 
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دار مرد جوان به بیرون می جهید. دستی به دل غزال چنگ زد. می 

 خواست جیغ بکشد ولی صدایش در نمی آمد. شک نداشت که

کتف مرد چاقو خورده. عادت به دیدن این چیزها نداشت. در آن 

دوماهی هم که در کلینیک آموزش دیده بود، بیشتر سرم وصل 

میکرد و آمپول میزد. بیشتر اوقات کارهای تزریقاتی برگردنش 

 .بود

مریم با گریه دستش را جلوی دهانش گرفته بود و با جیغ بلندی 

 :برگرداند که کشید، غزال را به زمان حال

 یا خدا چی شده؟ ارسالن چی شده؟-

مرد سرش را باال آورد و نگاهی به دخترها انداخت. روی چهره 

وحشت زده و فک لرزان غزال چند ثانیه ای بیشتر تامل کرد. 

 .انگار سعی می کرد، سردربیاورد که این دختر جدید کیست

ت بی خیال غزال شد. نگاهِ مردمک های سیاهش را سُر داد سم

  :صورت گریان مریم
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 .چیزی نشده! گریه نکن. یه زخم کوچیکه-

مریم با شتاب به سمتشان رفت و جلوی کاناپه روی زانوهایش 

 :نشست

 زخم کوچیک؟ باید بری بیمارستان. چرا آوردینش اینجا؟-

بعد که خوب زخم را وارسی کرد، شاکی و عصبانی به پسرها نگاه 

نگاه استفهام آمیزی میان  انداخت و منتظر جواب سوالش ماند.

 :پرهام و سیامک رد و بدل شد و سیامک زودتر دهان باز کرد

نمیشه ببریمش بیمارستان. یعنی خودش نذاشت. میگه روز اولی -

 !نمیتونه درگیر چاقوکشی شه و پلیسم بفهمه! حق داره مریم

سپیده هم درست مثل غزال، وحشت کرده و گوشه ای ایستاده 

چ نمی گفتند. مریم دوباره مسئولیت سوال بود. هیچکدام هی

 :پرسیدن را برگردن گرفت

 پس چی؟ از خونریزی بمیره؟-
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غزال دو به شک نگاهی به در انداخت. می توانست بیرون بدود، از 

همانجا به پدرش زنگ بزند و همه چیز را بگوید. دلش می 

خواست با صدای بلندی زیر گریه بزند. فشار زیاد ترس تمام 

ا لرزاند. فکر کرد اگر مرد جلوی چشمش جان بدهد و تنش ر

بمیرد، حتما خودش را سرزنش خواهد کرد. مردِ تازه وارد 

خونریزی شدیدی داشت. خیلی شدید! دو ماه در کلینیک نزدیک 

خانه شان آموزش دیده و مادرش هم پرستار بود. یک چیزهایی 

ای سریع سرش میشد. می دانست که این زخمِ کاری، نیاز به مداو

 .دارد. باید به سرعت ضد عفونی میشد و بخیه هم الزم داشت

آب دهانش را به سختی پایین فرستاد و قدمی به سمت کاناپه 

 :برداشت

باید ببریدش پیش دکتر. بخیه میخواد این زخم. باید ضدعفونی -

بشه. حتی اگر خونریزیشو هم بند بیاریم، عفونت میکنه و خیلی 

 .خطرناکه
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 :کردند. هول و دستپاچه ادامه داد همه نگاهش

هرچی بیشتر خون از دست بده بدتره. همین حاال هم ببینید -

 .چقدر رنگ و روش پریده

پرهام زودتر از همه به خودش آمد و با حالت مصممی زیر بازوی 

 :مرد را گرفت

 ...راست میگه ارسالن...هرچی هم که بشه بهتر از اینه که-

قب کشید که باعث شد از درد ارسالن به شدت خودش را ع

غلیظی از میان لب هایش بیرون پرید.  "آخ"صورتش درهم برود. 

 .مشخص بود که درد زیادی می کشد

اخم تندی به سمت غزال روانه کرد. کت را باری دیگر روی 

 :زخمش کشید و با خشونت زیادی فریاد زد

. من هولم کنید بابا. بیمارستان نمیام پرهام. به ریسکش نمی ارز-

 .برنمی گردم اون خراب شده. بمیرمم برنمی گردم
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از شدت درد لب باالیش را میان دندان هایش گرفت و چند ثانیه 

 :طول کشید تا ادامه حرفش را بگوید

 .نخ و سوزن هست اینجا؟ همینجا بخیه بزنید-

 :پرهام صدایش را باال برد و تشر زد

 !شوخیت گرفته؟ با نخ و سوزن؟ تو دیوونه ای-

ارسالن پشت آستین کتش را روی پیشانی عرق کرده اش کشید. 

خون پشت آستینش، پیشانی خیس از عرقش را نقش قرمز رنگی 

زد. ابروهای پر و مشکی اش خیس از عرق شده و یکی درمیان به 

 .سپیدی می زدند

 !ارسالن با توئم-

 :ارسالن کتفش را میان کف دستش فشرد

از این کشیدم پرهام. چیزی باور کن من خیلی دردای بدتر -

 !نمیشه
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 :همه بهم نگاه کردند. غزال قبل از بقیه لب باز کرد

 .فقط بخیه زدن نیست. این زخم باید ضدعفونی شه-

قدم دیگری به آنها نزدیک شد. می دانست از در و تنها راه 

نجاتش دور می شود اما دیگر اهمیتی نداشت. می دانست برای 

ینطور شجاع شده. می خواست کمک ترشح آدرنالین است که ا

 .کند

 :ارسالن به او نگاه نمی کرد و مخاطبش، بقیه بودند

نخ و سوزن بیارید. سوزنو یه رو آتیش بگیرید که ضدعفونی شه. -

 .اگر مسکن هم هست واسه کم کردن درد کمک میکنه

سپیده قبل از تمام شدن حرف های ارسالن به سمت آشپزخانه 

 .نیاز را فراهم کنددوید تا وسایل مورد 

 :ارسالن رو به سیامک ادامه داد

 سیا مشروب داری؟-
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 :سیامک سری تکان داد و سوییچش را دور انگشتش چرخاند

 .پشت ماشین یه بطری اِسکای هست. میرم بیارم-

 :غزال کوتاه نیامد و با این یکی قدم، به یک قدمی ارسالن رسید

 .باید برید بیمارستان-

 :ال آورد و بی حوصله نگاهش کردارسالن سرش را با

 !ببین من بیمارستان برو نیستم. بی خیال شو-

 

غزال دمی گرفت و بازدم عمیقش را از بینی بیرون فرستاد. خطِ 

خون روی پیشانیِ ارسالن، خشک شده بود. زخم درشت دیگری 

کنار شقیقه راستش داشت که از این فاصله بهتر مشخص بود. 

م، از روی چروک های کنار چشمش خون باریکِ جاری از زخ

گذشته و تا روی گونه اش امتداد داشت. هم زخم و هم خون ادامه 

 .دارش، خشک شده بودند
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قطرات عرق از میان موهایش، شره می کردند. رنگ و رویش 

حسابی پریده بود. مخصوصا لب های خوش فرمش که سپید و 

ش نفسبیرنگ به نظر می رسید. غزال باز نفس عمیقی کشید. 

 .سخت باال می آمد ولی نیاز داشت تا خونسردی اش را حفظ کند

موهای بافته شده ای که روی شانه اش آمده بود را عقب فرستاد و 

 :کوتاه آمد

 .خیلی خب. من بخیه زدن بلدم-

 :اخم های ارسالن تا پلک هایش رسیدند و سریع مخالفت کرد

 .خودم میزنم-

 :اخودآگاه باال رفتغزال شگفت زده شد و ولوم صدایش ن

 !خودت میزنی؟ اونطوری از درد میمیری-

 .مهم نیست-
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مرد لجبازی بود. از همان ها که به هیچ صراطی مستقیم نیستند. 

جلوتر که رفت، مریم از زیر پای ارسالن بلند شد و جایش را به 

غزال داد. پرهام دو به شک نگاهشان میکرد. معلوم بود هیچ 

 .درگیر این ماجرا شود دلش نمی خواسته، غزال

 :ارسالن از نزدیکی غزال خوشش نیامد و صدایش را باال برد

 کجای میای؟ این کیه اصال؟-

پرهام خواست دهان باز کند ولی غزال اجازه نداد او جوابی بدهد 

 :و خودش را معرفی کرد

غزالم...نمی دونم توی این موقعیت دونستن اسم من به چه درد -

 .ن بهترین گزینه برای کمکم. بخیه زدن بلدمشما میخوره! اما م

پرهام نگاه قدرشناسانه اش را از چشم های ترسیده غزال گرفت 

 :و دستی به پشت ارسالن کشید

 .مشکلی نیست ارسالن. بذار کمک کنه-
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ارسالن مخالفت دیگری نکرد و چشم هایش را بست. قطرات 

دند. بلوری و ریز عرق روی مژه های بلند و پرش، برق می ز

سیامک با بطری پلمپ شده و آبی رنگی میان دستانش برگشت. 

چند ثانیه بعد هم سپیده که وسایل را در سینی چیده بود، 

 .کنارشان حاضر شد

غزال روی زانو نشست و نگاهی به آن چهار نفر که دورشان را 

 :گرفته بودند انداخت

 میشه یکم فضا بدید؟-

فت. با بغض و چشم های سپیده چنگ انداخت و دست مریم را گر

 :اشکی اش نالید

 .بیا بریم باال مریم. من نمی تونم نگاه کنم-

سیامک به سمت دخترها رفت و دستش را دور گردن سپیده 

انداخت. درحالی که او را در آغوشش می فشرد و دلداری اش 

 :میداد، گفت
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نترس سپید چیزی نیست. ارسالنو که میشناسی چه پوست -

 .بریم باال. منم میامکلفتیه! بیاید 

غزال منتظر رفتنشان نماند و سوزن و نخ مشکی رنگ را برداشت. 

پرهام لیوانی آب آورده بود و چند قرص را همراه با آب، به خورد 

ارسالن میداد. به نظر می رسید چیزی نمانده که ارسالن از شدت 

درد از حال برود. خودش هم می دانست کارش تا چه حد 

ممکن است. احتمال اینکه این زخم عفونت خطرناک و غیر

شدیدی کند، زیاد بود. اما راه دیگری جلوی رویش نمیدید. مرد 

 .بیمارستان برو نبود

دستی به پیشانی نم دارش کشید. برگشت و پرهام را مخاطب 

 :قرار داد

 .پنبه یا پارچه تمیز اگر دارید با آب جوشیده شده بیارید-

 :پرهام سری تکان داد

 تری جوشیدست. خوبه؟آب ک-
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 .آره همون خوبه-

 .االن میرم میارم-

قبل از اینکه برود، بازوی غزال را با مالیمت گرفت. غزال نگاهی 

 .به انگشت های پیچیده شده دور بازویش انداخت

 :پرهام لبخندی زد و بازویش را رها کرد

ممنون بابت همه چیز. میدونم احتماال ترسیدی و استرس داری و -

نم اصال نمی شناسی ولی با اینحال داری کمک میکنی. واقعا ارسال

 .ممنون

غزال چیزی نگفت و لمس شدن توسط پرهام معذبش کرده بود. 

بعد از رفتن پرهام، خودش را جمع و جور کرد و روی هیکل 

 :درشت ارسالن خم شد

  .خوابیدید؟ باید کتتونو دربیارید-

حالی به غزال ارسالن گوشه چشمش را باز کرد و نگاه بی 

 .انداخت
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 :با لحنی لمس تر از نگاهش گفت

 .نه! فقط توی مود تماشا کردن فیلم عشقی نیستم-

غزال متوجه کنایه اش شد ولی چیزی نگفت. ارسالن لبخند 

 .کمرنگی زد و سرش را به پشتی مبل تکیه داد

 :قصد کوتاه آمدن نداشت انگار که گفت

 دوست دختر پرهامی؟-

در تالفی وارد شد و جای جواب دادن به سوال غزال اینبار از 

 :گستاخانه اش، گفت

 .خوبه تو مود فوضولی هستین-

ارسالن آرام و بی حس و حال خندید که باعث شد، سریع کتفش 

را بچسبد و از درد لبش را بگزد. فشار خونریزی برای ثانیه ای 

 بیشتر شد و غزال را ترساند. پرهام همان لحظه از راه رسید. خم

شد و دستمال های تمیز را به همراه بسته ای پنبه، داخل سینی 
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گذاشت. کتری که در دستش دیگرش بود را هم کنارِ پایه کاناپه 

 .قرار داد

غزال نگاهی به دست هایش انداخت. از قبل ناهار دست هایش را 

 :نشسته و مطمئنا پراز باکتری و میکروب بود. رو به پرهام پرسید

 دستاتون تمیزه؟-

 :پرهام هم کف دست هایش را باال آورد و نگاهی به آنها انداخت

 .قبل اینکه بریم دنبال ارسالن شستم-

 .میشه بشوریدشون؟ تنهایی نمی تونم از پسش بربیام-

گفت و دوباره رفت تا دست هایش را بشورد و  "حتما"پرهام 

غزال به سمت ارسالن برگشت. حرفش را از همانجا که رها کرده 

 :ادامه دادبود، 

 .آقای ارسالن باید کتتونو دربیارید-
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یکی از آستین های کت، داخل دستش و آنیکی روی کاناپه امتداد 

یافته بود. خدا را شکر کرد که الزم نبود آستین چرمی کت را از 

دست زخمی اش، بیرون بکشد. قبال سیامک و پرهام اینکار را 

نکه موقع بیرون کرده بودند. حتما درد زیادی داشته. فکر ای

کشیدن آستین چقدر خونریزی کرده و درد کشیده، باعث شد 

 .لحظه ای نفسش تنگی کند

ارسالن ناله کنان تکانی به خودش داد و تکیه اش را از پشتی 

کاناپه گرفت. غزال اجازه نداد، بیشتر از آن به دست زخمی اش 

فشار بیاورد. سریع خمتر شد و آستین کت چرم را بین دستش 

 .رفتگ

 .بذارید من درش میارم-

ارسالن نفس عمیقی کشید و اجازه داد غزال کمکش کند و 

 :درهمان حال طعنه زد
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چی باعث شده فکر کنی نمیذارم؟ زمان زیادی از آخرین باری -

 .که یه خانوم لباسامو درآورده میگذره

غزال لحظه ای با چشم های درشت شده نگاهش کرد. اما او چشم 

بود و تند و بی طاقت نفس نفس میزد. آستین را از هایش را بسته 

دستش بیرون کشید و چیزی نگفت. بخاطر حرف بی شرمانه 

ارسالن، حس خوبی به اینکار نداشت. درآوردن لباس هایش؟ با 

 .خجالت لپش را از داخل گزید

نفس های عمیقی که می کشید هم باعث نشد، استرسش کم شود. 

و نگاه دقیقی به زخم کرد. آنطور  کت را گوشه ی کاناپه انداخت

که اول به نظرش آمد، زخم عمیقی نبود. هرکسی که اینطور چاقو 

را روی سطح پوست کشیده بود، چاقوکش بوده و می دانسته 

چطور بزند که طرف مقابل به سرعت از خونریزی نمیرد. احتماال 

 .اصال قصد کشتن ارسالن را نداشته
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تمیز برگشت و درحالی که زخم  پرهام با دست های شسته شده و

 :را از نزدیک و موشکافانه نگاه میکرد گفت

 من چیکار کنم؟-

غزال دستی زیر بینی اش که خارش پیدا کرده بود کشید و اشاره 

 :ای به دستمال ها کرد

این دستمال ها رو بردارید و محکم روی زخم بذارید. -

 .یادل بند بخونریزیش خیلی کمه ولی باید قبل از بخیه زدن کام

پرهام سری تکان داد و سیبک گلویش تکان خورد. معلوم بود او 

هم استرس گرفته. در سکوت دوال شد و دستمال ها را برداشت. 

چند دستمال روی زخم پرخون گذاشت و نگاه گیجش سمت 

 :غزال برگشت

 اینطوری؟-
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غزال جلو رفت و انگشت دست هایش را روی هم گذاشت تا 

که چطور باید زاویه دست هایش را روی زخم،  نشان پرهام بدهد

 :تنظیم کند

آره. دستاتونو اینطوری روی زخم بذارید. مثل وقتی که آدم -

 .میخواد نفس مصنوعی بده و دستاشو میذاره روی هم

سپس با قدم های سریعی رفت و کنار ارسالن نشست. درست 

 .یدکشوقتی دستمال ها با زخم برخورد کردند، ارسالن داد بلندی 

دل کوچک و نازک غزال ریش شد و سرش را نزدیک گوش او 

 :برد

لطفا تحمل کنید...میدونم خیلی درد داره ولی خودتون نخواستید -

 ...که برید بیمارستان...پس

همان لحظه پرهام دست هایش را محکم روی زخم فشرد و 

ارسالن بی اراده به بازوی غزال چنگ انداخت. بازوی ظریف 

نان محکم و با بی رحمی فشرد که استخوان بازویش دخترک را چ
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صدای بدی داد. غزال جیغی کشید و روی زانو افتاد. خواست 

دستش را بیرون بکشد اما فشار انگشت های ارسالن هرلحظه 

 .بیشتر و بیشتر میشد و این اجازه را به او نمیداد

پرهام نگران حال غزال شد. آماده بود تا دستش را از روی زخم 

 :ردارد ولی غزال این اجازه را به او نداد و سریع گفتب

 .اشکالی نداره. میتونم تحمل کنم-

چند دقیقه بعد خونریزی ارسالن کامل قطع شده و فشار دستش 

به روی بازوی غزال کم و کمتر شد. بالخره بازوی دختر را رها و 

چشم هایش را باز کرد. انقدر درد در آن سیاهی ها النه کرده بود 

که غزال ناخودآگاه نمی توانست از دستش عصبانی باشد. حتی با 

 !وجود درد بی امان استخوان بازویش

تا غزال رفت و دست هایش را شست و برگشت، پرهام دستمال 

ها را از روی زخم برنداشت. ارسالن از نوشیدن آن حجم از الکل 

حسابی مست شده بود و به آرامی با پرهام حرف میزد. اول زخم 
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را ضد عفونی کردند و نیم ساعت تمام طول کشید تا توانست با 

کمک پرهام زخم را بخیه بزند. مسکن ها و مایع داخل بطری آبی، 

تازه اثر کرده و تحمل سوزن و نخی که در پوستش فرو میرفت را 

برای ارسالن قابل تحمل کرده بود. پرهام دوباره رفت تا دست 

و سیامک هنوز باال بودند. های خونی اش را بشورد. دخترها 

سیامک دوبار به آنها سر زد تا مطمئن شود، کمکی از دستش 

 .برنمی آید

در حین بخیه زدن، تی شرت صورتی غزال هم خونی شد و نمی 

دانست باید به پریناز و پدرش چه توضیحی بدهد. البته اگر 

حواسش را جمع میکرد و نمی دیدند، نیازی هم به توضیح دادن 

 .نبود

رد باریکی از خون، روی گونه های گل انداخته و دم کرده اش 

افتاده و درد بازو امانش را بریده بود. اینهمه از خودگذشتگی 

برای مردی که نمی شناخت! احساس رضایت میکرد. برای کمک 

 .کردن به کسی که نمی شناخت، به خودش بالید
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ف، همه وسایل را در سینی جمع کرد. بوی خون به فضای اطرا

رنگ قرمزِ غلیظی پاشیده بود. از بچگی از بوی خون نفرت داشت. 

موهایش را پشت گوشش زد و حواسش را جمع ارسالن کرد. 

حس کرد از حال رفته چون آرام نفس میکشید و سینه ستبرش با 

 .حرکت ریتم داری باال و پایید میشد

خم شد و انگشت های خونی اش را به پیشانی ارسالن نزدیک 

زخم روی شقیقه اش شکل زننده ای داشت. ولی نمی کرد. 

توانست شقیقه مرد را بخیه بزند. مطمئن بود که جایش می ماند. 

او که متخصص نبود. همین بخیه های روی بازویش هم قرار بود، 

  .برای همیشه پوستش را خط خطی کند

هنوز دستش به زخم نرسیده بود که در یک لحظه دست ارسالن 

 :شتانش پیچیده شدمحکم دور انگ

 هی...چیکار میکنی؟-
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زخم روی پیشونیتون هم خیلی بد به نظر میاد. می خواستم چک -

 ...کنم ببینم

 !الزم نکرده-

غزال دندان هایش را روی هم سابید. دلش می خواست توی 

گوشش بکوبد. هرچه تالش کرد انگشتانش را بیرون بکشد، موفق 

شگر ارسالن نگاه کرد و نشد. با تعجب به چشم های باز و کاو

 :نالید

 !آی...دستمو ول کن-

ارسالن با پوزخندی دستش را رها کرد و کمی خودش را روی مبل 

 :باال کشید

 ...خیلی مستم-

 .دارم می بینم-

 .خوبه! پس بهتره فاصلتو حفظ کنی-
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دیگر هیچکدام حرفی نزدند. غزال خودش را سرزنش کرد که بی 

اقتی شده. تمام مدت، سعی داشت دلیل، نگران چنین مرد بی لی

کمکش کند و او در عوض بازویش را تقریبا شکاند! مرد گستاخ! 

مادرش راست میگفت که مردها لیاقت لطف و محبت ندارند. با 

خودش فکر کرد که پرهام مرد با شعور و مودبی ست. او حتما 

لیاقت محبت غزال را داشت. دراصل غزال هم برای کمک به او 

ر زحمت انداخته بود. لزومی نداشت برای رفتار خودش را د

 .نادرست مرد، حس بدی نسبت به کار خیرخواهانه اش پیدا کند

بعد از آن پرهام کمک کرد ارسالن تا طبقه باال برود و روی تخت 

یکی از اتاق ها دراز بکشد. مسکن ها حسابی شل و خواب آلوده 

د. غزال اش کرده بود و از شدت مستی روی پایش بند نمیش

دست و صورتش را شست و لباس خونی اش را آب زد که خونش 

 .بدتر پخش شد. نباید می گذاشت پریناز یا پدرش لباس را ببینند

زمانی که به هال خالی برگشت، احساس اضافی بودن به او دست 

داد. به طبقه باال رفت. همه در اتاقی که ارسالن دراز کشیده بود، 
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وخی و خنده شان می آمد. معلوم بود جمع شده بودند. صدای ش

دیگر نگران نیستند. همه زحمتش را غزال کشیده بود و حاال آنها 

دور هم جمع شده بودند و می گفتند و می خندیدند. با حرص 

لباس هایش را از روی تخت برداشت و برای برگشتن به خانه 

 .آماده شد

و را د. پرهام اده دقیقه بعد، همه بجز ارسالن از طبقه باال برگشتن

 :که حاضر و آماده دید، اخم ظریفی کرد و به سمتش رفت

غزال خانوم چرا لباس پوشیدید؟ من شرمندم واقعا که اینطوری -

شد و انقدر توی دردسر افتادید ولی هنوز شام نخوردیم. تازه می 

  .خواستیم با سیا گوشتارو کباب کنیم

 :گفتمریم هم حرفش را تاکید کرد و در ادامه آن 

اینهمه زحمت کشیدی بعد میخوای بذاری بری؟ بمون پیشمون -

 .خوشگل خانوم
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کیف کوچک و چرمی اش را میان انگشتانش فشرد و عزمش را 

جزم کرد. می خواست برود. چرا نمی توانست روی حرفش 

 بماند؟

 :خطاب به پرهام مخالفتش را ابراز کرد

ح یست واقعا ترجینه بهتره برم. ساعت دوازده شبه! اگه زحمتی ن-

 .میدم برگردم خونه

 ...من به پریناز گفتم که شبو همینجا می خوابیم-

 ...ولی آخه-

 :پرهام حرفش را برید و با جدیت تمام ادامه داد

پس اول شامو با ما بخورید بعد خودم میبرم و میذارمتون خونه. -

 اوکی؟

غزال نتوانست مخالفت بیشتری کند. با حس بدی نسبت به این 

ماندن اجباری، پاییزه و شالش را از تنش کند. دخترها برای 

درست کردن برنج و آماده کردن وسایل سفره به آشپزخانه 
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رفتند. سیامک با همان تی شرت آستین کوتاه بیرون رفت تا منقل 

 .کباب ها را آماده کند

پرهام کنار غزال نشست و نگاه شرمنده اش مستقیم به بازوی 

 :کبود شده او بود

من واقعا شرمنده ام. ببین چی به روز بازوتون اومده. خیلی بد -

شده. ولی واقعا اگر یک درصدم احتمال میدادم چنین اتفاقی قراره 

بیفته هیچوقت...هیچوقت شمارو با خودم نمیاوردم. به خدا 

 .شرمنده ام

 :غزال لبخند اطمینان بخشی زد و با لحن مالیمی گفت

 .ه تونستم کمکی باشماین چه حرفیه؟ خوشحالم ک-

ولی بازوتون...شاید بهتره یه دکتر ببینه. شما که میتونی بری -

 پیش دکتر...هوم؟

 :غزال از لحن شوخ پرهام آرام خندید و سری باال انداخت
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دکتر چرا؟ من پوستم نازکه برای همین زود کبود میشم. جدی -

 .میگم چیزی نیست

ه بود در چشم های پرهام با لبخند چالدار و نمکینش خیره شد

سیاه و براق غزال. به سرعت معذب شد و سرش را پایین 

انداخت. لبخند پرهام از دیدن این همه معصومیت و نجابت، عمق 

 .گرفت و بی حرف دیگری، برای کمک به سیامک رفت

باقی شب درواقع به غزال خیلی هم خوش گذشت. شوخی ها و 

دلش نشسته بود.  جمع بی اندازه شاد و صمیمی شان حسابی به

همه اینها برایش تازگی داشت. شام را زیر آالچیق و روی تخت 

های نزدیک استخر خوردند. قلیان چاق کردند و جز غزال همگی 

کشیدند. سیامک قبل از غذایش و همراه غذا شراب خورد و غزال 

فقط با تعجب نگاه کرد. سپیده هم لبی تر کرد. مشروب خوردن و 

ها گیجش کرده بود. اما کم کم به این تفاوت قلیان کشیدن دختر

ها هم عادت میکرد. دیگر مثل آن اول جا نمی خورد و توقع 

 .هرکاری را از آنها داشت
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بعد از شام سیامک تی شرتش را درآورد و در آب خنک استخر 

پرید. سپیده باالی سرش رفت و خواست با تکه چوبی که در 

یش را کشید و او را دست داشت روی سرش بزند که سیامک پا

در استخر انداخت. کمی از آب استخر روی تخت پاچیده شد. 

تمامِ آرایش صورت سپیده بهم ریخته بود و موهای طالیی و 

بلندش روی آب شنا میکرد. با اینحال بی اهمیت به بهم ریختن 

ظاهرش، قهقهه می زد و سعی داشت سر سیامک را زیر آب 

ه ی تالشش، چند ثانیه زیر آب بفرستد. هرچند که هربار نتیج

 .ماندن و سرفه های بعدش میشد

چند دقیقه نگذشته بود که مریم هم شلنگ قلیان را به پرهام داد 

و به آندو ملحق شد. پرهام و غزال نشستند و وقتی از تماشا کردنِ 

شلوغی های آن سه نفر خسته شدند، صحبت کردند. صحبت 

برایش سخت نبود. درعین  کردن با این مرد جوان مثل روز قبل

احترام گذاشتن، صمیمیت خوبی بینشان جریان پیدا کرده بود. 

هرچند که بیشتر پرهام حرف میزد ولی غزال دیگر به هیچ عنوان 
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احساس معذبی نمی کرد. تبدیل به اولین مردی شده بود که 

توانسته تا این حد به غزال نزدیک شود و غزال نمی دانست چرا 

 .وضوع احساس خرسندی میکردولی از این م

*** 

 :صدای زیر و آرام، میان خواب و بیداری به گوشش می رسید

 .مانی من که گفتم با ما بیا. خودت گفتی با دوستات برنامه دارید-

-... 

خب ساعت ده شب تازه خبر دادی که برنامتون بهم خورد. من -

 .که بازم گفتم پاشو بیا پیشمون. خودت نیومدی

-... 

ک اونموقع نبود که بخواد خودش شخصا دعوتت کنه. بعد سیام-

سیا رو که می شناسی اهل تعارفای خاله خان باجی شکل نیست. 

 ...هرکی بیاد خوش اومده

-... 
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االن یعنی چی این حرفی که میزنی؟ کی بهت بی محلی میکنه؟ -

 کی بهت بی محلی کردن؟

-... 

به خودت سیا اخالقش همینه مانی. چرا همه چیزو همیشه -

 میگیری؟

-... 

داد میزنی چرا؟ من نمی فهمم درد تو چیه! به خدا نمی فهممت -

 !مانی

تکانی روی تخت خورد. از گرمای اتاق، تمام تنش عرق کرده و 

بوی خون میداد. عقش گرفت و نیم خیز شد. صدای زنگ دار 

سپیده خواب را به چشمانش حرام کرد. نمی خواست به حرف 

 .وش کند. ناخودآگاه همه چیز را شنیده بودهای خصوصی شان گ

درد بازویش دوباره شروع و امانش را برید. سردرد شدید و منگی 

ای که ناشی مستی بی اندازه اش بود هم به درد بازویش اضافه 
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شد. حالت تهوع شدیدش باعث میشد، فکر کردن به غذا حالش را 

ا از بدتر کند ولی می دانست گرسنه است. از وقتی پایش ر

 .فرودگاه بیرون گذاشت، دیگر هیچ نخورده بود

به سمت بالکن نگاهی انداخت. در آن تاریکی مطلق، تنها طرحِ از 

شب تیره ترِ اندام باریک سپیده به چشم می آمد. در تراس نیمه 

باز و باد پرده های حریر و بلند را پرواز میداد. سپیده تماس را 

 .دقطع کرده بود و در بالکن قدم میز

هوس سیگار باعث شد، دستی به جیب شلوارش بکشد. سیگار 

همراهش نداشت. پاکت قرمز و سپیدِ بهمن در جیب کتش مانده 

بود. کالفه دستی میان موهای بهم ریخته اش کشید و همه را به 

 .سمت باال هدایت کرد

 :بی حوصله صدا زد

 سپید؟-



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  174 

 

نه سپیده به محض شنیدن صدایش، از تراس به سمت داخل خا

 :قدم تند کرد

اوا بیدارت کردم؟ ببخشید! بچه ها اتاقای دیگرو اشغال کردن. -

 ...باید با

نگاهی به صفحه روشن گوشی اش انداخت و با تکان دادن سرش، 

 :آنرا داخل جیب جینش فرستاد

 مهم نیست...بهتری ارسی؟-

 :ارسالن با لحن شوخی غرید

 گیز صدا میزنی؟کوفت و ارسی. هنوز منو به این اسم نفرت ان-

 :سپیده شیطنت آمیز خندید و به سمت پریز برق رفت

 همیشه ارسی صدات میزنم. باهاش کنار بیا! برقو روشن کنم؟-

 :ارسالن چشم هایش را جمع کرد که نور اذیتش نکند و گفت

 .روشن کن-
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سپیده تنها یکی از چراغ های کم نور را روشن کرد. سپس جلو 

مخیز روی تخت دراز کشیده بود، رفت و کنار ارسالن که نی

 .نشست

دست بزرگ و مودارش را بین دو مشت کوچک و ظریفش 

 :گرفت

خیلی مارو ترسوندی ارسی. میذاشتی الاقل یه روز از اومدنت -

 ...بگذره

دست گندم گون و مردانه را روی ران پایش گذاشت و به رویش 

 :لبخند شیرینی زد

 .دلم برات خیلی تنگ شده بود-

دست آزادش را جلو برد و موهای طالیی و نیمه خیس  ارسالن

 :دختر را میان انگشتانش لمس کرد

 .منم دلم تنگتون بود-
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سپیده درست مثل بچه ها بغض کرد و لب های درشتش غنچه 

 :شد

پس چرا جواب زنگا و تکستامونو نمی دادی؟ واقعا فکر کردم -

 .دیگه از ما بریدی

 :ی طالیی بود و آه کشیدارسالن هنوز مشغول بازی با موها

پیچیده تر از این حرفاس سپید. ولی حتی برای یه ثانیه هم به -

اینکه دوستت دارم...به اینکه دوستتون دارم شک نکن. ولی درد 

داشت. هربار که زنگ میزدید و می خواستید با من حرف بزنید 

 .برام دردآور بود. که چرا اینجا نیستم...پیش شما نیستم

روی گونه های برجسته اش چکید. اشک های اشک دخترک 

شیشه ای روی گونه ها رقصید و انقدر پایین آمد تا میان لبخند 

تلخش حل شد. تنه اش را خم کرد و سرش را داخل فاصله میان 

 .گودی گردن و سینه ارسالن جا داد

 :بو کشید و زمزمه کرد
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 !همین که برگشتی کافیه-

ود و به بازویش فشار می آمد ارسالن در حالت بدی قرار گرفته ب

 :اما تحمل کرد و با اشتیاق روی موهای سپیده دست کشید

 حاال آقا مانی کی هست؟-

سپیده که مژه میزد، سینه ی لختش که از یقه تی شرت بیرون 

 :آمده بود، مور مور میشد. لب های سپیده جنبید

شنیدی؟ مانی دوست پسر جدیدمه. از اون بی شعوراش! یعنی -

 !حرص میده هااااامنو 

ارسالن زیاد میلی به شنیدن دلیل بحث هایشان نداشت، برای 

 :همین هم حرف را عوض کرد

 پوریا چی شد پس؟-

 ...اووووه-
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سپیده سرش را از روی سینه ارسالن برداشت و با شور و شوقی 

که هیچ ربطی به ناراحتی چند لحظه پیشش نداشت، شروع به 

 :توضیح دادن کرد

ت سال پیش بود. باورت میشه اصال یادم نبود اون که هف-

پوریارو؟ از اون موقع با خیلی ها دوست شدم و کات کردم. انگار 

 .پسر خوب وجود خارجی نداره

 :ارسالن اخمی کرد و گفت

 این چه حرفیه؟ انقدر بدبین نباش. پس من چیم؟-

لوس! واقعا میگم ارسی. اینهمه گشتم یدونه درست و حسابیشو -

 .ردم. از این آقاها که جنتلمنن. نجیب و وفادارنپیدا نک

 !یه کلمه بگو دنبال اسبی-

مسخره نکن. از اینا که مهربونن...جذابن! قدشون بلنده. -

 !اخالقشون بیسته. عاشقن و برای عشق دیوونه میشن

 !دیگه چی؟ اشتهاتم خوبه-
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 :سپیده غش غش خندید و میان خنده ادامه داد

سر نجیب وجود نداره. سیا میگه وقتی خب راست میگم دیگه. پ-

داری با پسرا حرف میزنی و گوش میدن درواقع وانمود میکنن که 

 .گوش میدن و دراصل توی ذهنشون لخت تصورت میکنن

ارسالن خندید و گوشه چشم های خوش حالتش چروک خورد. از 

 .دست این چرت و پرت های سیامک

 :سری تکان داد و چشم هایش را ریز کرد

 .ه...احتماال همین کارو میکننآر-

 تو هم همینکارو میکنی؟-

 چیکار؟-

 .لوس نشو! جواب بده-

 :ارسالن حالتی جدی به صورتش داد
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اوکی...ببین من قدرت تخیلم اونقدر خوب نیست متاسفانه. -

 .ترجیح میدم جای تصور کردن واقعا ببینم

 :سپیده چشم هایش را درشت کرد و جیغ کشید

 .و ته یه کرباسین ببین؟ همتون سر-

ارسالن با لبخندی نشسته روی لب های بی رنگ و رویش، به 

شیطنت های دوست قدیمی اش نگاه میکرد. دختر بیست ساله و 

نابالغِ پر سر و صدایی که در گذر این شش سال کوچکترین 

 .تغییری جز مُد روز شدن، نکرده بود

 :سپیده بحث را رها کرد و با لحن مهربانی پرسید

 .رسنت نیست؟ برات غذا نگه داشتیمگ-

ارسالن بازوی بسته شده اش را روی سینه اش، تکانی داد. کالفگی 

امانش را بریده بود. درست روی زخمش به طور وحشتناکی می 

 .خارید

 :جواب سوال سپیده را با تاخیر داد
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چرا اما اول بی زحمت ببین کتم کجاست. پاکت سیگارم تو جیب -

 هام کجاست؟کت بود. راستی پر

 :سپیده درحالی که بلند میشد گفت

 .رفت غزالو بذاره خونه-

غزال؟ گیج و منگ به مغزش فشار آورد. دختر غریبه و غزال نام 

را به خاطر آورد. دختر بسیار جوان و سپید رویِ قد بلندی که 

دستش را بخیه زده بود. از رفتار تندش شرمنده شد. آن لحظه 

ه کنترل رفتارش را از دست داد. اصال انقدر عصبی و مست بود ک

در تمام شرایط و زمان ها، کنترلش را از دست میداد و بعد خیلی 

 .زود پشیمان میشد

اگر همان لحظه که ریحانه گفت برو، پا به فرار می گذاشت، 

هیچکدام از این اتفاقات نمیفتاد. بیخود و بی جهت ماند و با 

کند که اهل فرار کردن  ساسان دست به یقه شد. می خواست ثابت

نیست. شاید می توانست به تنهایی از پس ساسان معتاد و مفنگی 
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بربیاید ولی دو دوست دیگرش هم ترک موتور نشسته بودند و 

چاقو داشتند. درست وقتی برق چاقو را در دستان مرد کچل و 

درشت هیکل دید، فهمید که ماندن و قلدری کردنش، اشتباه 

 .محض بوده

ت و با کنجاوی زیادی که سعی در پنهان کردنش نفسی گرف

 :داشت پرسید

 .کی بود حاال؟ ندیده بودمش قبال-

 :سپیده شانه باال انداخت

پرهام گفت یکی از آشناهاشونه که از شهرستان اومده برای -

درس. گفت چند روزه اومده. یه همچین چیزایی یادم نیست 

 یه. همین که خودشوخوب! البته زیادم توضیح نداد. ولی دختر خوب

 قاطی کرد و کمکت کرد نشون میده خوبه! نه؟

سوالی و کشیده اش، برای ترک کردن  اتاق  "نه؟"سپیده برخالف 

رو گرفت و منتظر پاسخ ارسالن نماند. تا پرهام برگردد، ارسالن 
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سیگارش را کشیده و غذایش را همراه با دو مسکن و مقدار 

می دانست که خیلی زود مست زیادی الکل پایین فرستاده بود. 

خواهد شد ولی تحمل مستی و خماری بعدش، خیلی بهتر از تحمل 

درد شدید بازو و سر و معده اش بود. آنهمه خونی که از دست 

 .داد، لمس و بی حالش کرده بود اما جلوی دردش را نمی گرفت

بالخره پرهام هم از راه رسید. خسته از رانندگی و تنش بی اندازه 

ز بود اما هنوز لبخند به لب داشت. ارسالن نیم ساعت در آن رو

جمع دوستانش نشست و از صحبت کردن در مورد ایام قدیم، 

زنده و سرحال شد. الکلی وارد شده به خونش، حسابی کیفش را 

کوک کرد. دوست داشت دختر غزال نام را هم در جمع میدید و 

ریف و بی بابت همه چیز تشکر میکرد. یادش بود که بازوی ظ

پوشش را خیلی بد فشار داد. دخترک بیچاره جیغ دردناکی 

 .کشیده بود
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وقتی برای بار دوم با کمک پرهام و سیامک پله ها را باال میرفت، 

با خودش فکر کرد که وقتی دوباره غزال را ببیند، حتما تشکر 

 !خواهد کرد. البته اگر می دیدش

*** 

را به رویش باز نکرد. یکبار دیگر زنگ را فشرد ولی کسی در 

صدای صحبت و خنده هایشان را از بیرون می شنید اما در را به 

رویش باز نمی کردند. کالفه شد و دسته کلیدش را از داخل کولی 

اش بیرون آورد. کلید مخصوص به درِ ورودی را به در چوبی 

انداخت و داخل رفت. سه روز پیش محمد به او کلید خانه را داده 

او هنوز زنگ میزد. روی استفاده از کلید را نداشت. می بود ولی 

 .ترسید پریناز فکر کند دختر پررویی ست

پریناز و محمد به همراه باران روی کاناپه ی رو به روی تلویزیون 

نشسته بودند و درحال تماشای باب اسفنجی، پاپ کورن می 

 .خوردند
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اران ب آرامی گفت که کله هر سه نفر به سمتش برگشت. "سالم"

که وسط نشسته بود، به محض دیدنش از جا پرید. کاسه پر از 

 :پاپ کورن را روی پای پریناز گذاشت و به سمت غزال دوید

 سالم غزال جون...کجا بودی تا حاال؟-

به محض اینکه باران به او رسید، گونه ی تپل و هلویی اش را 

 :کشید و موهای فرفری اش را بهم ریخت

 .اه بودم شیطونچطوری تو؟ دانشگ-

جواب سالم و خسته نباشید محمد و پریناز را داد و دست تپلی و 

 :کوچک باران را گرفت

 شما خودت کجا بودی؟-

باران دست آزادش را روی لب های براق و کوچکش گذاشت و 

وانمود کرد درحال فکر کردن است. بعد موهای فرفری و ریخته 

 :روی یک چشمش را عقب زد و گفت
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من پیش خانوم معلم بودم دیگه. مگه دانگشات مثل آهان...-

 کالس من ظهر تموم نمیشه؟

پریناز کاسه را روی میز گذاشت و از روی کاناپه بلند شد. درحالی 

 :که به سمتشان می آمد، تذکر داد

 !دانگشا چیه؟ دانشگاه-

 :باران گوشه چشمی به سمت مادرش نازک کرد

 ...حاال-

 :برگشت سپس باری دیگر به سمت غزال

 پس من کی میرم دانگش...دانشگاه؟-

پریناز نگذاشت غزال پاسخ سوال باران را بدهد چون هردو می 

دانستند، باران کوچک و شیطان توانایی این را که تا ساعتها همان 

 .دم در غزال را سوال پیچ کند، دارد
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خم شد و در نیمه باز را پشت غزال بست و دستش را روی 

 :کمرش گذاشت

تو...درو باز نکردیم که از اون کلیدی که بابات داد استفاده  بیا-

  کنی. چرا انقدر تعارفی هستی تو دختر؟

 :غزال تنها لبخندی زد و پریناز ادامه داد

 .برو لباساتو عوض کن بعد بیا ناهارتو بکشم. حتما گرسنه ای-

تا ساعت سه ناهار نخورده بود. طبیعتا از گرسنگی زیاد حتی نمی 

ت روی پاهایش بایستد. رنگ و رویش به شدت پریده بود توانس

و از خستگی نفس نفس میزد. حقیقت ماجرا این بود که با وجود 

کارت بانکی که پدرش همان روز اولِ باز شدن دانشگاهش به 

دستش داد و قول گرفت که غزال در مواقع نیاز از آن استفاده 

هم تا آن روز از کند، دست به پول محمد نمیزد. کرایه راهش را 

 .پولی که از گرگان همراهش آورده بود، میداد
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روز اول دانشگاه پدرش همراهش رفت و راه و محل توقف 

اتوبوس و تاکسی ها را نشانش داد. البته به پیشنهاد خود غزال. 

دوست داشت خودش یاد بگیرد و محتاج کسی نشود. از محمد 

رو رفت و آمد کند خواست یکبار هم نشانش بدهد که چطور با مت

ولی او به شدت مخالفت کرد. محمد راضی نمیشد دخترش با مترو 

برود و بیاید. ترجیح میداد همان تاکسی های خطی را سوار شود. 

میگفت رفت و آمد کردن با مترو، بخاطر شلوغی مترو اذیتت 

 .میکند و سخت است

غزال خم شد تا بند کتانی هایش را باز کند. برای لحظه ای 

شمش سیاهی رفت و از در گرفت. باران همراه با او روی چ

 :زانوهایش نشست و به کتانی های مشکی غزال خیره ماند

دایی پرهام ناهار اینجا بود. پرسید غزال کو...بعد مامانم گفت که -

رفتی دانگشا. منم دوست دارم برم دانگشا. کی بزرگ میشم پس؟ 

مش میپرسه راستی دایی پرهام دوست پسرت شده؟ آخه ه

 ...کجایی...پریروزم که با مامان داشتیم می رفتیم بستنی بخریم
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 :پریناز اخمی کرد و حرف باران را برید

باران بلبل زبونی نکن باز. برو ردیف ب هات رو بنویس -

 .همینطوری دفتر و دستکتو ول کردی وسط اتاق

دست غزال روی بند کفش هایش خشک شد. از خجالت چیزی 

، آب شود و در زمین برود. اشتباهی از او سر نزده بود نمانده بود

اما حرف باران بی اندازه معذبش کرد. پریناز بی آنکه چیزی 

بگوید، دست باران را گرفت و هردو به سمت آشپزخانه رفتند. 

باران غرغر میکرد اما غزال متوجه حرف هایش نشد. محمد هنوز 

رد. ب اسفنجی نگاه میکنشسته بود، بی خبر از همه جا و با عشق با

در این یک هفته متوجه عالقه بی حد و حصرِ پدرش به کارتون 

شده بود. بی وقفه پاپ کورن ها را داخل دهانش می چپاند و هراز 

 .چند گاهی آرام می خندید

سعی کرد حرف های باران را دیگر به روی خودش نیاورد. مطمئنا 

حساب کرد. چه  نمیشد روی حرف های بچه ای با این سن و سال
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داشت که پسری مانند پرهام را به خودش جذب کند؟ خودش 

جواب داد که هیچ! در این یک هفته تنها یکبار پرهام را دیده بود. 

آنهم در راه پله و چون برای جلسه اول دانشگاهش خواب مانده 

 .بود و عجله داشت، فقط خیلی کوتاه سالم و علیک کردند

بودند ولی آنقدر هم که غزال فکر با اینکه در یک ساختمان 

میکرد، به دیدن خواهرش نمی آمد. مگر اینکه پریناز زنگ میزد 

و با اصرار دعوتش میکرد. البته میدید که هروعده ای که در خانه 

بود، پریناز غذایش را برایش پایین میبرد. یا لباس هایش را می 

رتمانش آورد و در ماشین می ریخت، اتو میکرد و تازده به آپا

  .برمی گرداند. معلوم بود، تک برادرش را حسابی لوس میکرد

کتانی ها را از پا کند و با خستگی مفرطی به سمت اتاقش رفت. در 

اتاق را پشتش بست. مقنعه را از روی سرش کشید و به سمت 

صندلیِ میز کامپیوتر پرت کرد. مانتو و شلوارش را هم از تن کند 

ت کرد. همیشه عاشق این بود که با و هرکدام را به طرفی پر

کوفتگی از دانشگاه برسد و لباس های ناراحتش را پرت کند وسط 
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اتاق. مادرش همیشه دنبالش راه می افتاد و غرغرکنان لباس ها را 

 .جمع میکرد

معده اش از شدت گرسنگی بهم پیچید و روی تخت نشست. 

ده ای شلوارک تا روی زانویِ لی اش را همراه با تی شرت سا

پوشید. لباس های ریخته شده روی زمین را بی حوصله جمع کرد. 

حوصله شستن آرایش صورتش را نداشت. فقط دست های 

کثیفش را شست و همانطور با موهای بهم ریخته و مداد چشمی 

 .که زیر چشمش ریخته بود، پشت میز آشپزخانه نشست

قش بعد از خوردن ناهار، ظرف های غذایش را شست و به اتا

برگشت. پنجره را باز کرد و کلیپس موهایش را از سرش کند. 

موهای لخت و پرش حسابی گره خورده بود. بی حال و با شکمی 

پر از زرشک پلو با مرغ روی تخت دراز کشید. با مادرش تماس 

 .گرفت و چند دقیقه ای با او و عزیزجانش صحبت کرد
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ه به صفحه به حالت دراز کش، گوشی را روی هوا گرفت و خیر

نمایشش، صفحه اینستاگرامش را باز کرد. پرهام و مریم درست 

روز بعد از دورهمی شان او را فالو کرده بودند. سپیده را هم 

خودش پیدا کرد و فالو کرد. برعکس او، همه شان عکس های 

خودشان را می گذاشتند. هرکدام نزدیک چهارصد یا پانصد 

با دقت و کنجکاوی  عکس داشتند که غزال تک تک شان را

زیادی نگاه کرد. آن آلبوم بزرگِ مجازی، چیزهای زیادی از 

شخصیت آنها برایش روشن کرد. مثال پرهام آدم به شدت مثبت 

اندیش و اهل ورزشی بود. سپیده عاشق آرایش کردن و مهمانی 

رفتن و از خودش عکس انداختن. تعدادی از عکس ها هم با 

بود که همه زیرِ عکس ،عشقش  پسرهای مختلفی انداخته شده

معرفی شده بودند. مریم بیشتر از کارگاهش و نقاشی های عجیب 

و غریبش عکس های هنری گذاشته بود. ولی بخش اعظمی از 

عکس های هرکدام، مربوط به تصاویر گروهی و به شدت صمیمی 

شان میشد. سیامک در اکثر عکس ها حضور داشت و گهگاهی هم 
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چشمش می خورد. عکس های قدیمی تری  عکسی از ارسالن به

که هرکدام زیرشان، متنی درمورد دلتنگی شان برای ارسالن 

نوشته بودند. حدس زد که احتماال ارسالن برای مدتی طوالنی 

پیششان نبوده. صفحه ارسالن و سیامک را هم پیدا کرد ولی فالو 

  .نکرد. ترسید پیش خودشان فکر بدی کنند

فت. شانزده عکس انداخته بود که همه سراغ پروفایل خودش ر

عکس های متن دار بود. اصال عکسی از خودش نمی انداخت. فقط 

اکانتی ساخته بود تا بتواند عکس های دوستانش را ببیند. می 

دانست که پسردایی هایش چکش می کنند و اگر به گوش دایی 

ها میرسید که در صفحه های مجازی عکس خودش را انداخته، 

رش گله و شکایت می کردند. مادرش هم او را سرزنش پیش ماد

 .می کرد که آبروی ما را در این شهر کوچک میبری

با صدای در پوفی کشید و گوشی را زیر بالشش گذاشت. روی 

 :تخت نشست و تی شرت باال رفته اش را پایین کشید
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 .بفرمایید تو-

 :در باز شد و پدرش داخل آمد

 مزاحم که نیستم؟-

اسفنجی تمام شده بود که بالخره یاد غزال افتاد. لبخند  انگار باب

 :کمرنگی زد و موهای پریشانش را پشت گوش فرستاد

 .نه-

محمد نگاه بالتکلیفی به اطراف انداخت و بعد از کمی دست دست 

کردن، رفت و روی صندلی میز کامپیوتر نشست. صندلی را به 

د. هنوز سمت تخت غزال گرداند. غزال بی حرف نگاهش میکر

هم حس خوبی به این مرد نداشت. هرچند که مثل همیشه حس 

های درونی اش را بیرون نمی ریخت و حرف دلش را برای 

 .خودش نگه می داشت

 غزال جان چرا از کارتی که بهت دادم استفاده نمی کنی؟-
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سرش را پایین انداخت و موهای بلند خرمایی رنگ دورش را 

د؟ که حالم بهم میخورد از پول تو گرفتند. چه جوابی باید میدا

استفاده کنم؟ نه هیچوقت چنین چیزی نمی گفت. ولی واقعا نفرت 

داشت که در چنین موقعیتی قرار گرفته. فقط تحمل میکرد. در 

 .این خانه بودن را تحمل میکرد ولی دلش با این آدمها صاف نبود

اگر چیزی اذیتت میکنه به من بگو غزال. من اون کارتو -

صوص خودت گرفتم. حقته! خجالت نکش از اینکه سهم مخ

خودتو خرج کنی. یادت رفته؟ قرار شد که بیای اینجا و من 

 ساپورتت کنم. اصال پول تاکسی رو چجوری میدی؟

 :اخمی کرد و نگاهش سمت پنجره باز چرخید

 .از پوالیی که با خودم آوردم. مامان برای راه داده بود-

ای برق نشسته بودند و بال و پر دو گنجشک کوچک روی سیم ه

هم را نوک می زدند. پرنده ها را در میان تمام حیوانات از همه 

بیشتر دوست داشت. پر داشتند و هرکجا که می خواستند...هر 
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زمان که می خواستند پر می کشیدند. کاش خودش هم 

 .گنجشکک کوچکی بود

ار اینطوری که نمیشه...نمی خوای بذاری حمایتت کنم؟ دیو-

 .کشیدی دور خودت غزال جان. نمیذاری نزدیک شیم

بغض راه گلویش را بست و اخم هایش درهم تر شد. نمی 

 :خواست گریه کند پس سری تکان داد و لب گزید

 .چشم از کارت پول برای کرایه ماشینم میگیرم-

 :محمد با قاطعیت حرفش را رد کرد و گفت

دادم که خجالت یعنی چی برای کرایه ماشین؟ من کارت بهت -

نکشی هربار از من پول بخوای. هرچی که خواستی بخر. 

 .لباس...کتاب و وسایل دانشگات. هرچی

 :عصبی دندان هایش را روی سابید و باز تکرار کرد

 .چشم نگران خرج من نباشید. نیاز پیدا کنم برمی دارم-
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 خوبه...اینطوری خیال من راحت میشه. غزال جان؟-

و پدرش را نگاه کرد که کمی شرمنده و دودل سرش را باال آورد 

به نظر می رسید. دیگر چه می خواست بگوید؟ جز ترک کردن او 

 و مادرش، دیگر چه اشتباهی مرتکب شده بود؟

اما دوست نداشت بگوید. آب دهانش را  "جان"باید می گفت 

 :پایین فرستاد و ناخون شستش را گوشه دهانش گذاشت

 بله؟-

که توی این مدت می خواستم باهات در راستش چیزی هست -

 ...میون بذارم

دستی به عینکش کشید و آن را روی بینی اش تنظیم کرد. من و 

 :من کنان شروع کرد

راستش...یعنی در واقع قبل از اومدن شما...خب...بذار از اولش -

 ...بگم. یعنی
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دل غزال کمی، تنها کمی برای آنهمه دستپاچگی پدرش سوخت و 

 :تافتبه کمکش ش

 .قبل از اومدن من چی؟ راحت باشید-

محمد دستی به صورتش کشید و تمام تمرکزش را روی حرف 

 :هایی که می خواست بزند، جمع کرد

پنج شنبه عروسی دخترخاله پرینازه. چون پدر و برادرش مالزی -

هستن اینا هم عقد و عروسی رو توی مالزی گرفتن. یه تعداد 

تش خیلی قبلتر از اینکه بیای ما مختصری هم مهمون دارن. راس

برنامه داشتیم یکی دو هفته زودتر از عروسی بریم که هم توی 

عروسی شرکت کنیم و هم یکمم بگردیم ولی خب دانشگاه تو 

 ...پیش اومد و جور نشد. می خواستم اگر اشکال نداره

 :غزال سریع خیالش را راحت کرد

 .اشکالی نداره من برمی گردم گرگان-

 :رای اولین بار به روی غزال اخم تندی کردمحمد ب
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یعنی چی برمی گردی گرگان؟ دانشگاهت چی؟ ممکنه ما یکی -

دو هفته رفتن و برگشتنمون طول بکشه. تورو هم همراهمون می 

 ...بردیم ولی دانشگات

می توانست دو هفته دانشگاه نرود. تازه کالس ها شروع شده و 

اصرار هم می کردند، هیچوقت تق و لق بود. با این حال حتی اگر 

همراه آنها نمیشد. دلیلی نداشت با نامادری اش به عروسی 

 .دخترخاله او که نه دیده بود و نه می شناخت، برود

 :لجبازی کرد

 .از همونجا میرم و میام-

 :محمد باز حرفش را با اخم غلیظی رد کرد

زو پریناامکان نداره بذارم نیومده بری. همینجا بمون...اگر نه که -

 .با باران می فرستم

 :نتوانست جلوی کنجکاوی اش را بگیرد

 مگه آقا پرهام نمیرن؟-
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 :محمد سری باال انداخت و گفت

نه...باید بمونه باال سر پروژش. پریناز خیلی با مینو صمیمیه -

 .نمیتونه نره ولی من میتونم بمونم. من می مونم

محمد می ماند،  غزال با حس معذبی لپش را از داخل گزید. اگر

حتما پریناز ناراحت میشد. فکر می کرد لجبازی و ساز مخالف 

 .زدن با این آدمها، راضی اش می کند ولی درواقع اصال اینطور نشد

از طرفی هم تنها ماندن برای دو هفته آنقدرها هم بد نبود. کمی با 

 .خودش خلوت میکرد. هیچوقت تنها زندگی نکرده بود

 :پیچید و لب باز کرددست هایش را درهم 

 .شما هم برید. من همینجا میمونم-

 .مطمئنی؟ واقعا الزم نیست من برم. پریناز درک میکنه-

میدونم درک میکنن ولی بهتره شما هم برید. خودتون میگید از -

قبل اومدن من برنامتون بوده. من با مادرم صحبت می کنم و اگر 

 .اجازه داد همینجا میمونم تا برگردید
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مد درحالی که دست روی زانو می گذاشت تا از روی صندلی مح

 :بلند شود، مخالفتش را ابراز کرد

خودم با مادرت صحبت میکنم. باید ببخشی غزال جان که -

اینطوری شد. ایشاهلل بتونم جبران کنم. البته پرهام هست و 

سفارشتو حسابی بهش خواهم کرد. خیالم از بابتت راحته. تنهای 

 .مونی تنها هم نمی

فقط لبخندی زد و به بیرون رفتن محمد خیره ماند. ناراحت نشده 

بود چون توقعی از این مرد نداشت. آنوقت که باید باالی سر 

زندگی شان می ماند و پدری میکرد، جاخالی داد. حاال دیگر برای 

 .پدری کردن خیلی دیر شده بود

. دوباره خودش را روی تخت انداخت و دست زیر بالشش برد

 .دلش می خواست یکبار دیگر عکس های پرهام را ببیند

*** 
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شبِ قبل از روزی که می خواستند، پدرش و پریناز و باران را به 

فرودگاه ببرند، تا صبح خوابش نبرد. استرس بیخ گلویش را سفت 

و محکم چسبیده بود. قبل از اینکه ساعت زنگ بزند، آنرا خاموش 

تا روز قبلش مطمئن بود که چیز کرد و از تخت بیرون آمد. حتی 

مهمی نیست و از پسش برمی آید ولی حاال جا زده بود. واقعا می 

خواستند بروند و او را برای چند هفته به امان خدا ول کنند؟ 

توجیه کرد. خب پرهام طبقه پایین زندگی میکرد و دلیلی برای 

ترسیدن وجود نداشت. شاید هم اشتباه میکرد! اصال مگر چقدر 

رهام را می شناخت؟ به هرحال مرد جوان و غریبه ای بود. بعد پ

یادش افتاد که محمد سالهاست این پسر را می شناسد و حتما 

مورد اعتمادش است. حتی مادرش هم بعد از کمی بگو مگو و 

دعوا با پدرش، راضی شد، همان تهران بماند و به دانشگاهش 

 .برسد

ره صبحانه را چید. چای آن روز صبح را خودش دم کرد و سف

ساعت نزدیک هفت و درحالی که هنوز مشغول چیدن فنجان ها 
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بود، کلید در قفل چرخید و در باز شد. می دانست کسی جز پرهام 

کلید این خانه را ندارد. به سرعت نگاهی به سرتا پایش انداخت. 

 .موهایش را طبق معمول بافته و لباس مناسبی به تنش کرده بود

گرمی گفت. فنجان داخل دستش را روی میز  "خیرصبح ب"پرهام 

گذاشت و به سمت اپن آشپزخانه که پرهام با چند نان سنگک 

 .روی بازویش، به آن تکیه زده بود برگشت

 .صبح بخیر. دست شما درد نکنه-

اشاره ای به نان ها کرد. پرهام از اپن فاصله گرفت و داخل 

سفره چیده شده کرد  آشپزخانه رفت. با چشم و ابرو اشاره ای به

 :و با لحن خود غزال گفت

 .خواهش میکنم. دست شما درد نکنه-

نان ها را روی سفره یکبار مصرف گذاشت. سویی شرت سیاهش 

پر از خرده نان شده بود. زیپ تا نیم پایین آمده اش را باز کرد و 

سویی شرت را درآورد. آنرا روی پشتی صندلی آویزان کرد. تی 
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رمه ای بود و عکس رادیوی رنگ و وارنگی شرت اسپرتش سو

رویش داشت. از روی لباس های ورزشی اش حدس زد که حتما 

 .یا دویده و یا برای نرمش رفته

پرهام برای برداشتن قیچی آشپزخانه نزدیک سینک رفت. از 

صداهایی که از سمت انتهای راهرو می آمد، حدس زد که پدرش 

سوت کشیدن آب داخل کتری و پریناز هم بیدار شده اند. صدای 

 .و بوی سنگک تازه، اشتهایش را باز کرد

پرهام با قیچی سراغ نان ها رفت و غزال فنجان ها را از چای 

خوش عطر و بو پر کرد. ناراحت از سکوت حاکم، کتری و قوری 

 :را روی گاز برگرداند و به کابینت تکیه داده پرسید

 حال دوستتون بهتره؟ زخمش عفونت نکرد؟-

 :پرهام قیچی به دست کنار بینی اش را خاراند و سری تکان داد

 .آره خوبه. البته به لطف شما-

 همونطور که گفتم بهش گفتید آنتی بیوتیک مصرف کنه؟-
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 :پرهام لبخندی زد که رفته رفته تبدیل به خنده ای آرام شد

آره خودم شخصا بهش رسیدگی کردم و هرشیش ساعت یبار -

یوتیکتو بخور. ارسالن یه اخالقی داره که تا زنگ زدم که آنتی ب

 .زور باال سرش نباشه دربند سالمتیش نیست

باند و دستماالرو عوض کرده؟ باید هر روز یا دو روز یبار -

 .عوضشون کنه

 آره فقط منتظره بخیه هارو بکشه. کی باید بکشتشون؟-

غزال لبش را داخل دهانش کشید و قبل از جواب دادن کمی فکر 

تا یادش بیاید، در آن دو ماه چه در مورد بخیه کشیدن یاد کرد 

 :گرفته. بالخره با شک و دودلی جواب داد

من متخصص نیستم. پونزده روز...ده روز. باید بره پیش دکتر. -

اینو که دیگه میتونه بره براش بیمارستان و کسی نمی فهمه لزوما 

 .زخم چاقو بوده

 :سالن انداختپرهام نگاه نگرانی به سمت انتهای 
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 ...به پدرت و پریناز که-

 :غزال پلک اطمینان بخشی زد و مطمئنش کرد

 .نه اصال. هیچ بویی نبردن-

وقتی کار برش زدن نان ها تمام شد و غزال نان های اضافه را 

داخل فریزر گذاشت، پریناز و محمد هم به جمعشان اضافه شدند 

م این سو و آن سو و همه در کنار هم صبحانه خوردند. پریناز مدا

می دوید و باران کوچک را هم که گیج خواب بود، دنبال خودش 

می کشید. معلوم بود دلشوره گرفته. همش میگفت می ترسم 

 .چیزی را جا بگذاریم. محمد و پرهام به سختی آرامش کردند

تمام راه را تا به فرودگاه برسند، پشت ماشین و کنار باران نشست 

ها کسی که دلتنگش میشد، همین نیم وجبی و با او حرف زد. تن

بود که در همین ده روز حسابی در دلش جا باز کرده بود. سالن 

فرودگاه همانطور که حدس میزد، شلوغ و پر از آدم های 

 .رنگارنگ بود
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پرهام سراغ گرفتن دویست دالر دولتی که برای سفرشان 

ند تا میدادند، رفته بود. دو ساعت تمام در فرودگاه معطل شد

بالخره شماره پروازشان به مقصد مالزی، روی برد پروازها به 

نمایش درآمد. غزال از صحبت ها متوجه شد که مادر پریناز و 

پرهام قبل از آنها راهی شده و برای همین آنجا نبود. پریناز 

برادرش را در آغوش گرفت و پرهام خواهر دوست داشتنی و 

سفت و محکم فشرد.  حساسش را در میان آغوش مردانه اش

وقت بدرقه کردن پریناز و پدرش را به سردی بوسید و فقط باران 

را از ته دل ماچ آبداری کرد و در آغوشش چند لحظه نگهش 

داشت. بعد از اینکه پرهام هم خداحافظی مفصلی با خواهر زاده 

اش کرد و کادویی که خریده بود را هم دستش داد، هر سه 

وقتی هواپیما بپرد و حتی چند دقیقه بعد از مسافر راهی شدند. تا 

آن همانجا ایستادند. سرانجام بعد از معطلی و خستگی زیادی از 

 .سالن فرودگاه دل کندند
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تمام راه را تا خانه که مسافتی کمی هم نبود، چرت زد. گردنش 

درد گرفته بود ولی نمی توانست جلوی روی هم رفتن چشم 

ام صدایش کرد، از ترس پرید و هایش را بگیرد. دم در که پره

جیغی کشید. وقتی صورت متعجب و چشم های گرد شده پرهام 

  .را دید، خجالت کشید و عذرخواهی کرد

پرهام به شدت سعی داشت جلوی منفجر شدن لبخند کوچک 

 :روی لبش را بگیرد و گفت

 بد بیدارت کردم؟-

 :زبان در دهان خشک شده اش چرخاند و صاف نشست

 .دمخواب نبو-

پرهام لب باالیش را گزید و کمی از افنجار خنده اش، از میان لب 

 :هایش دررفت

 .نبودی؟ خروپف میکردی-
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نگاه شرمنده و گیج و ویجش را به بیرون از پنجره داد و می 

خواست از خجالت سر به بیابان بگذارد. از کی پرهام با فعل اول 

 .نبود شخص صدایش میزد؟ هنوز برای چنین صمیمیتی آماده

 :آرام زمزمه کرد

 .ببخشید...اذیت شدید-

پرهام با خنده دستگیره را میان دستش گرفت و از درحال پیاده 

 :شدن، چال لپش را به رخ غزال کشید

 .اتفاقا بانمک بود-

چند لحظه طول کشید تا بتواند خودش را جمع و جور کند و به 

انمک دنبال پرهام از ماشین پیاده شود. کجای خرخر کردن ب

است؟ در اتوبوس زنی که کنار دستش نشسته بود، پدرش را 

درآورد. پرهام با ریموت در را باز کرد. بی خوابی شب قبل خواب 

آلوده و کسلش کرده بود و گرمای دم ظهر به مذاقش خوش 

  .نیامد
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آسانسور ابتدا در طبقه سوم ایستاد و پرهام در آهنی را باز کرد و 

از اینکه کامل بیرون برود، رو به غزال  قدمی بیرون گذاشت. قبل

 :گفت

امشب بچه ها قراره جمع شن خونه من. اگر کاری نداری شما هم -

 .بیا پیش ما

دلش می خواست برود. لذت خنده ها و شوخی های بار قبل، زیر 

دندانش مانده بود و از طرفی اگر تمام شب را تنها میماند، حوصله 

 .اش سرمیرفت

 :را بزند و تعارف کردنتوانست حرف دلش 

 ...خیلی ممنون. کاری که ندارم ولی-

پرهام سریع حرفش را برید و جور دیگری خواسته اش را مطرح 

 :کرد

یه نگاهی هم به دست ارسالن بندازید. اگر نیاز داشت بخیه -

 هایش کشیده بشه. هوم؟ پس ما منتظرتیم. اوکی؟
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روی  همان لحظه شالش از روی سرش افتاد و نگاه پرهام

موهایش چرخید. طره موهایی که جلوی چشمش ریخته بود را 

 :پشت گوشش فرستاد و به ناخون های الک خورده اش خیره شد

 .خیلی ممنون. پس مزاحم میشم-

پرهام در آهنی را با پاشنه ی پایش باز نگه داشته بود. دوباره 

 :گفت

راستی برای ناهار چیزی هست؟ می خواستم پیشنهاد بدم یه -

تورانی چیزی بریم ولی راستش دلم نیومد بیدارت کنم. به نظر رس

میومد خیلی خسته ای. من االن میرم همین تهیه غذای سرخیابون 

 .غذا می گیرم و برای شما هم میارم

غذا بگیرد؟ مگر خودش چالق بود؟ غذایی نبود که طرز پختش را 

ام، هبلد نباشد. هول شد و سریع سرش را به معنای رد پیشنهاد پر

 :چپ و راست کرد
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نه نه...االن یه چیزی درست میکنم. برای شما هم میارم. انقدر از -

این غذاهای بیرون نگیرید. معلوم نیست توش چی میریزن. برای 

 .معده مثل سمه

پرهام با حالت شوخی دستش را روی چشمش گذاشت و چشمکی 

 :زد

 .چشم خانوم دکتر. دست شما درد نکنه! تو زحمت افتادید-

پاشنه پایش را از الی در نیمه باز برداشت و صورت همیشه لبخند 

دارش پشت در گم شد. غزال لب گزید و دلش قیلی ویلی رفت. 

از پرهام خوشش آمده بود. صمیمیتش طوری بود که به دل همه 

می نشست. دکمه طبقه چهارم را فشرد و نفسش را از لپش بیرون 

 !ز دست این بی تجربگیفرستاد. تمام تنش عرق کرده بود. ا

داخل کابینت ها سرک کشید و در آخر ماکارانی چرب و چیلی و 

خوش عطر و بویی آماده کرد. در آن زمان کم نمی توانست 

 !خورش بار بگذارد. مطمئنا درست جا نمیفتاد
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ساعت سه بود که غذای پرهام را کشید و برایش برد. پرهام 

بخورند ولی با اولین تعارفی کرد که داخل برود و باهم غذا 

مخالفت غزال، کوتاه آمد. دستش آمده بود که غزال دختری 

 .نیست که با پسری در یک خانه، تنها بماند

بعد از صرف نهار، روی تخت خوابش ولو شد و به دقیقه نکشیده 

خوابش برد. وقتی چشم باز کرد که هوا کامل تاریک شده بود. 

ل از هرچیزی به چشمش ستاره های چسبیده به قاب پنجره، قب

آمد. حواسش که سرجایش برگشت، صدای در ورودی را شنید. 

سریع پتو را کنار زد و موهای حالت گرفته اش را روی یک شانه 

جمع کرد. چون همیشه وقتی از حمام می آمد، برای راحتی آنها را 

 .می بافت، اکثر اوقات چین و شکن داشتند

شت و به سمت در ورودی کشش را از روی میز کامپیوتر بردا

دوید. نگاهی از چشمی به بیرون انداخت. به نظرش آمد، مریم 

دوست پرهام پشت در ایستاده بود. بی خیال بستن موهایش شد، 

 .زنجیر در را کشید و در را باز کرد
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مریم به محض دیدنش، محکم بغلش کرد و گونه هایش را 

 :بوسید

 .ساعت خواب خانوم خوشگله! موهاشو ببین-

 :بعد غزال را از خودش دور کرد و دستی میان موهایش کشید

 .ای جونم...چه موهایی-

موهای پریشان رقصی در هوا کردند و باز روی شانه اش ریختند . 

 :لبخندی زد و گفت

 .مرسی مریم جان. بفرما تو-

مریم با همان تی شرت و شلوار خانه و بدون روسری یا شال دم 

احتماال مهمان های پرهام باید از راه  در آمده بود.فکر کرد که

 .رسیده باشند

 :کشداری جواب داد "نه"مریم تکیه اش را به قاب در داد و با 

 .تو نمیام جونم. بدو لباساتو بپوش بریم پایین-
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 .حاال شما بیا تو. تا من لباس بپوشم معطل میشی-

مریم که دید حرف غزال منظقی ست، داخل رفت و در را پشتش 

غزال عذرخواهی کرد و رفت تا آماده شود. چون وقت بست. 

برای آرایش نداشت، کمی کرم پودر و ریمل زد. موهای بلندش را 

از باال بست و پشت سرش گوجه کرد. بلوز خنک و آستین کوتاه 

نارنجی به همراه شلوار کشی مشکی پوشید. مانتو به تن کشید و 

برگشت تا شالش را دستش گرفت. درآخر، دلش راضی نشد و 

خط چشمی هم بکشد. هنوز از انعکاسش راضی نبود. بعد از آن 

رژ لب گوشتی و رژگونه هم زد. همراه لبخندی از سر رضایت، 

 .کلیدهای خانه را برداشت و همراه مریم بیرون زدند

سر و صدای پرهام و دوستانش از داهل آسانسور هم به گوششان 

که اصال قابل تشخیص  می رسید. انقدر صداها درهم و برهم بود

نبود. مگر چهار نفر چقدر می توانستند سر و صدا کنند؟ چند بار 

زنگ زدند تا بالخره ارسالن صدای زنگ در را شنید و در را به 

 .رویشان باز کرد
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غزال ناخودآگاه از او می ترسید. از نظر او پسری که چاقو می 

 د. مریم ازخورد و احتماال چاقوکشی هم می کرد، پسر درستی نبو

گفت. اما منتظر او نماند و  "بفرما"کنارشان رد شد و رو به غزال 

 :هول زده به سمت آشپزخانه دوید

 .این که سررفت-

ارسالن لبخند نیم بندی زد و دست سالمش را به سمت غزال دراز 

 :کرد

 .سالم. ارسالن هستم-

دو به شک دست دراز شده و بزرگش را نگاه کرد. بالخره کوتاه 

 :مد و دست کوتاهی دادآ

 .غزال...البته قبال آشنا شدیم-

ارسالن دستش را رها کرد. اندام درشتش را از میان قاب در کنار 

  .کشید تا راه را برای عبور او باز کند

 :وقتی لب باز کرد، لحنش رنگ و بوی کنایه داشت
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 .در جریانم. خودم اونجا بودم-

زد؟ مرد گستاخ! جای غزال چشم هایش را درشت کرد. کنایه می

تشکرش بود؟ ارسالن بی توجه به قیافه گرفتنِ غزال، به داخل 

 :خانه برگشت و عربده کشید

 .پرهام مهمونت اومد. ول کن اون کوفتی رو-

پرهام و سیامک رو به روی تی وی دراز کشیده بودند و با هیجان 

و سر و صدای زیادی، روی کنسول اکس باکس، فوتبال بازی 

. پرهام همان لحظه بازی را استاپ کرد و داد سیامک را میکردند

 :درآورد

 .اوی کره خر داشتم گل میزدم-

پرهام بی توجه به غر زدن های سیامک، سریع بلند شد و تی 

 .شرت باال رفته اش را پایین کشید

 :همانطور که به سمت غزال پا تند می کرد، گفت
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زدم باال ولی خوش اومدی غزال جان. چرا انقدر دیر؟ زنگم -

 .جواب ندادی

 :غزال شالش را از روی سرش کشید و کوتاه جواب داد

 .خواب بودم-

مریم به اتاقی راهنمایی اش کرد. مطمئنا اتاق خواب پرهام بود. 

شال و مانتوی سیاهش را روی تخت و کنار مانتوی هزار رنگ 

مریم انداخت. سپیده را در هال و پذیرایی و حتی آشپزخانه ندیده 

 .بود. احتمال داد که هنوز نرسیده باشد

رو به روی آینه ایستاد. اتاق تاریک بود و ترجیح میداد برق را 

روشن نکند. در همان تاریکی موهایش را مرتب کرد. تمام وسایل 

اتاق چوبی و ستش سپید و قهوه ای بود. تخت دو نفره بزرگ میان 

د زد. پرهام هم اتاق قرار داشت. پنجره نیمه باز را که دید لبخن

پنجره اتاقش را باز می گذاشت. درست مثل خودش. درواقع 
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معماری اتاق، دقیقا شبیه اتاق خودش بود با وسایل چوبی مشابه. 

 .انگار پرهام عالقه زیادی به وسایل چوبی داشت

اتاق را ترک کرد. ارسالن روی کاناپه نشسته بود و غرق در فکر، 

ماشا میکرد. با دیدن فوتبالیست ظاهرا بازی مریم و سیامک را ت

های مجازی که در زمین سبز و چمنی هدایت می شدند، دلش لک 

زد برای فوتبال بازی کردن هایشان با امین. این آخری ها انقدر 

در بازی حرفه ای شده بود که خود امین هم نمی توانست او را 

ببرد. گاهی تمام بعد از ظهر را بی آینکه خسته شوند، فوتبال 

 .دستی بازی می کردند

با چشم به دنبال پرهام گشت ولی پیدایش نکرد. در سکوت و 

آرام به سمت کاناپه رفت. در هال و رو به روی تی وی تنها همان 

یک کاناپه سه نفره و بزرگ قرار داشت. مریم و سیامک روی 

زمین نشسته بودند و دسته هایشان را تکان می دادند. صدای داد 

بلند بود. با فاصله کنار ارسالن نشست که همان  و بیداد سیامک

 .لحظه از فکر بیرون آمد و سرتا پای غزال را برانداز کرد



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  220 

 

چند دقیقه هردو مشغول تماشای بازی شدند تا بالخره غزال 

 :طاقت نیاورد و پرسید

 دستتون بهتره؟-

 :ارسالن کتفش را تکان آرامی داد و شانه باال انداخت

 !بهتره-

ید جوابش را داده بود و این یعنی نمی خواست مختصر و مف

 :توضیحی بدهد ولی غزال کوتاه نیامد و پافشاری کرد

 میشه بازش کنید ببینم؟-

ارسالن سرش را به سمت غزال برگرداند و ابروهایش را با حالت 

 :متعجبی باال انداخت

 جان؟ باز کنم چیو ببینی؟-

داشت دستش  چند لحظه چشم هایش را بست تا خونسرد بماند.

می انداخت. البد همه شان فهمیده بودند که دختری ساده و 
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شهرستانی ست. البد دست انداختنش، برایشان تفریح جالبی شده 

 .بود

 :همزمان با باز کردن چشم هایش لب زد

 .دستتونو...میخوام زخم رو ببینم-

دستش که سمت بازویش ارسالن رفت، او اخمی کرد و دستش را 

کشید. همان لحظه مریم جیغ کشید و حواس  به تندی عقب

 :هردویشان را از بحثشان پرت کرد

مردشور ریختتو ببرن. نشد یبار ببرمت. آرزو به دلم گذاشتی -

 !یعنی

سپس دسته مشکی کنسول را روی زمین فرش شده پرت کرد و 

بلند شد. پا کوبان به سمتشان آمد و دست به سینه و شاکی بین 

 .آندو نشست

درحالیکه پوزخندزنان بلند میشد، مریم را مخاطب قرار ارسالن 

 :داد
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 .آرزوهای خیلی کوچیکی داری مریم! تماشا کن و یاد بگیر-

بی آنکه نگاه دیگری سمت غزال بیندازد، چشمکی به مریم زد. به 

 .سمت تی وی رفت و کنار سیامک نشست

 :با کف دست روی ران پایش کوبید و کری خواند

 .سالم می برمت با همین یه دست-

 :سیامک پاهای دراز شده اش را جمع کرد و غرید

 .درد گرفت االغ-

 .مودب باش. بازی رو شروع کن-

 واقعا فکر کردی میتونی منو ببری؟ اونم با یه دست؟-

 .قبال بردمت...هفت سال پیش-

 .اون فوتبال دستی بود. این فرق داره. دو تا دستتو الزم داری-

میانشان خسته و مشغول صحبت با مریم  غزال از بحث و کل کل

شد. بالخره پرهام با کیسه های خریدش برگشت. همراهش 
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سپیده و مرد جوان و تازه واردی که نمی شناخت هم داخل خانه 

 .آمدند

مرد جدید چهره مغرور و هیکل به شدت ورزیده و درشتی 

داشت. با اینکه زشت نبود اما غزال از بینی عملی و ابروهای 

 .و برداشته شده اش چندشش شد مشکی

به تبعیت از مریم بلند شد و سالم کرد. سیامک بی توجه به حضور 

تازه وارد، بازی اش را ادامه داد ولی ارسالن دکمه استاپ را فشرد 

 .و از روی زمین بلند شد

مرد با مریم دست داد و دستش را به سمت غزال دراز کرد. با 

برنز نگاهی انداخت. نمی حالت معذبی به دست دراز شده و 

خواست دست بدهد اما در عمل انجام شده قرار گرفت و نوک 

انگشتش را برای ثانیه ای در دست مرد جوان قرار داد و سریع 

 .عقب کشید
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از روی ظاهر و حالت نگاه کردنش، میشد حدس زد که پسر هیز 

و به شدت دختر بازیست. شبیه پسرهایی بود که در اینستاگرام 

ایشان را نگاه و خط زندگی شان را دنبال میکرد. از همان پیج ه

هایی که درحالت های جلفی با هزار دختر عکس می گرفتند و 

نصف بیشتر عکس هایشان هم از خودشان بود که لب هایشان را 

قلوه کرده و ابروهای خشتی شان را حسابی درهم می بردند که 

مردها نفرت جذاب به نظر برسند. غزال همیشه از این مدل 

 .داشت

سپیده پسر جدید را مانی و دوست پسرش معرفی کرد. مانی نگاه 

از باال به پایینی به غزال انداخت. معلوم بود که ظاهر و لباس های 

ساده اش، توجهش را جلب نکرده. سپیده دست دوست پسرش 

 .را گرفت و خنده کنان به سمت اتاق پرهام رفتند

پسر سپیده رابطه دوستانه ای غزال حس کرد، سیامک و دوست 

باهم ندارند. چون نه سیامک برای دست دادن و خوش آمد گویی 

بلند شد و نه مانی اهمیتی به حضور او داد. برخالف سیامک 
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ارسالن با او دست داد و احوال پرسی کرد. مانی از احوال دستش 

 .پرسید و گفتگوی دوستانه ای داشتند

خریدش به سمت آشپزخانه  پرهام همراه با کیسه های بزرگ

رفت. از آنجایی که غزال دید، بیشتر چیپس و پفک و چند نوشابه 

 .داخل کیسه ها بود

ارسالن و سیامک دوباره مشغول بازی شان شدند و مریم هم محو 

تماشای آندو. بی حوصله از روی کاناپه بلند شد و به آشپزخانه 

میکرد. نمی  رفت. هنوز هم با این جمع تا حدی احساس غریبگی

توانست قاطی بحث ها و شوخی هایشان شود و حرف هایی که 

 .روی زدنشان را نداشت، به دلش می ماند

مثال دوست داشت به ارسالن بگوید نه تنها با یک دست نمی توانی 

ببری، بلکه بازی کردن با یک دست غیرممکن هم هست. یا 

خمی اش مردک چموش را به زور روی کاناپه می نشاند و دست ز
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را نگاه میکرد. احتمال اینکه زخم عفونت کند زیاد بود و ارسالن 

 !کوچک ترین اهمیتی نمیداد. شاید آرزوی مرگ داشت

پرهام غرق در فکر، کیسه های خرید را خالی میکرد. به محض 

 :دیدن غزال که داخل آشپزخانه میشد لبخند زد

خرید  شرمنده تنها موندی. توی این جمع هیچکس جز من حال-

 .رفتن و این چیزارو نداره

 :غزال شانه باال انداخت و آنسوی میز چوبی و شش نفره ایستاد

 کمک نمی خواید؟-

 :پرهام در یخچال را باز کرد و نوشابه ها را داخل گذاشت

 .نه. شام از بیرون میگیرم-

درحالیکه یخچال را می بست، به سمت غزال نگاه انداخت و ادامه 

 :داد
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تی نباید زیاد غذای بیرون بخورم. ولی یه نگاه به این میدونم گف-

آدما بنداز! هیچکس توی این جمع حال غذا درست کردن نداره و 

منم که اصال بلد نیستم. آخرین تالشم برای یاد گرفتن آشپزی با 

 .شکست بدی مواجه شد و آشپزخونه آتیش گرفت

ام به پره با اینکه غزال فکر میکرد حتما شوخی میکند، ولی اشاره

پرده های باالی گاز که تا نیمه سوخته بودند، صحت حرفش را 

 .ثابت میکرد

نتوانست جلوی خودش را بگیرد و زیر خنده زد. پرهام خیره به 

غزال که نمی توانست جلوی خنده اش را بگیرد، لبخند عمیق و 

 .مهربانی زد. به نظر میرسید از خندیدن غزال خوشش آمده

 اره؟چی انقدر خنده د-

غزال به محض دیدن ارسالن خنده اش بند آمد و اخم هایش را 

درهم کرد. پرهام نگاه از غزال که حاال رنگ سپیدِ پوستش کمی 
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به سرخی میزد گرفت و چیپس و پفک ها را از داخل کیسه های 

 :سپید رنگ بیرون کشید

داشتم به غزال خانوم خاطره سوزوندن آشپزخونه رو تعریف -

 .میکردم

 :ن سیبی از سبد میوه ها برداشت و در دستش چرخاندارسال

 !کدوم خاطره؟ به من که نگفتی-

 :پرهام چیپس و پفک ها را روی کابینتِ کنار گاز، سُر داد

 .تعریف کردم که-

 .نه نکردی-

 .فکر کنم گفتم-

غزال پوفی کشید. این دیگر چه بحث مزخرفی بود؟ میان بحثشان 

 :رفت و رو به ارسالن پرسید

 چرا نمی ذارید دستتونو ببینم؟-
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ارسالن که آماده بود تا جواب پرهام را بدهد، ساکت شد. آرام و 

سبک بال به سمت غزال رفت و درست سینه به سینه اش، کف 

 :دستش را به سمت او دراز کرد

 اینم دستم! حاال چرا میخوای دستمو ببینی؟ کف بینی؟-

موهای سر خودش دلش می خواست عالوه بر موهای سر ارسالن، 

 را هم بکند! از دست انداختن دیگران لذت میبرد؟

 :لپش را از داخل گاز گرفت و لبخند زورکی زد

 .زخمتونو میگم-

 :پرهام مداخله کرد

 .بذار یه نگاه بندازه ارسالن-

ارسالن گازی به سیب سبزِ میان مشتش زد و جویده جویده و با 

 :بی خیالی گفت

 .زخمو ببینید از اشتها بیفتیدباشه بعد شام. می ترسم -
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چون پرهام اصرار بیشتری نکرد، غزال هم کوتاه آمد. تنها یک 

قدم عقب رفت. نزدیکی زیاد ارسالن به مذاقش خوش نیامده بود. 

ارسالن سیبش را قورت داد. خیره به غزال و طوری که به نظر می 

 :آمد درحال جان کندن است، لب باز کرد

 ...در ضمن-

روی دندان های ردیف و سپیدش کشید و سیب را روی زبانش را 

 :میز کنار دستشان گذاشت

 ...ممنون بابت کمکت-

غزال لب باز کرد که بگوید اگر تشکر کردن برایت انقدر سخت 

است و همیشه اینطور با اکراه تشکر میکنی، بهتر است اصال تشکر 

 نکنی! اما بی خیال جواب دادن شد و سر به زیر از آشپزخانه

 .بیرون رفت

 :صدای زمزمه مانند پرهام را شنید که شاکی میگفت

 این چه وضع تشکره؟-
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 .خوبه! سخت نگیر-

غزال حرف هایشان را نشنیده گرفت و بین جمعی که حاال سپیده 

ی شلوغ و دوست پسر چندشش به آن اضافه شده بودند، 

 .برگشت

یک ساعت بعد همه سر سفره نشسته بودند و پرهام غذای 

س را از مشما بیرون می آورد و به دستش میداد. با اینکه هرک

دلش می خواست چیزبرگر بخورد، اما ساندویچ خوردن در جمع 

 .سخت بود. ممکن بود موادش از الی نان بریزد و آبرویش برود

سیامک زودتر از همه جعبه مرغ اسپایسی اش را باز کرد و بی 

بی آنکه ذره ای از آنکه به کسی تعارف کند، مشغول خوردن شد. 

معذبی و ناراحتی غزال در وجودش باشد، مرغ را میان دستانش 

 .گرفته بود و با اشتها گاز میزد

 :سپیده در نوشابه اش را به سمتش پرت کرد

 بیشعور تعارف کردن بلد نیستی؟-
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 :سیامک دو آرنجش را روی میز گذاشت و خمتر شد

م میاد دخترا یه اگه می خواستی چرا سفارش ندادی؟ انقدر بد-

 !ساالد سفارش میدن و حمله میکنن به غذای این و اون

 .ببند لطفا! منظورم به جمع بود-

سیامک گاز دیگری به ران مرغ میان دست هایش زد و بی اهمیت 

 :به نگاه برزخی مانی، با پوزخند و درحال جویدن گفت

اعصاب نداریا! پریودی؟ تو هم که هروقت پریودی پاچه مارو -

 .یگیریم

غزال چشم هایش را درشت کرد و نوشابه در گلویش پرید. او به 

سختی با مادرش که نزدیک ترین کسش بود، از این چیزهای 

خصوصی حرف میزد. آنوقت سیامک به راحتی چنین حرف های 

 .شرم آوری را به زبان آورده بود

اینبار مریم نان گرد و کوچک کنار فیله اش را به سمت سیامک 

 :رد و درحال زدن به پشت غزال چشم غره رفتپرت ک
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 .سیامک شعور داشته باش-

سیامک جاخالی داد و نان روی زمین افتاد. مانی دست های مشت 

شده اش را روی میز گذاشته بود و طوری به سیامک نگاه میکرد 

که غزال احتمال داد هرلحظه ممکن است به سمتش حمله ور 

  .شود

را جلویش گذاشت و به سمت سیامک  پرهام جعبه پیتزای ارسالن

 :اخم تندی کرد

صدبار گفتم وقتی میخوای یه چیزی رو بگی قبلش یبار تو ذهنت -

 .مرورش کن

 یعنی همیشه وانمود کنم به کسی که نیستم؟-

پرهام مشمای خالی را مچاله کرد و از همانجا داخل سینک 

 :انداخت

و ممکنه اطرافیان نمیگم وانمود کن. ولی شرایطو هم در نظر بگیر.-

 .معذب کنی. غزال خانوم هنوز با اخالقای تو آشنا نیست
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سیامک ران مرغ نیم خورده را داخل جعبه پرت کرد و درحال 

 :میک زدن انگشت شستش، نیم نگاهی سمت غزال انداخت

اوا...شرمنده غزال! یادم نبود اینجایی. ببخشید در مورد پریود -

 .سپیده صحبت کردم

انی پر از ساالد و شاکی، جیغ جیغ کرد. مانی و مریم سپیده با ده

 .ترجیح دادند، ساکت بمانند

 :پرهام با صدای بلندی اخطار داد

 !سیامک؟-

ارسالن خندید و به پشتی صندلی اش تکیه زد. سپس پشت 

 :سیامک کوبید و گفت

 !بسه سیا-

سیامک: بابا سوال پرسیدم. میگن پرسیدن گناه نیست ندونستن 

 .گناهه
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 :رسالن سری تکان داد و تایید کردا

آره ولی یاد بگیر چجوری سوالتو بپرسی. و مهم تر از اون کی و -

 .کجا بپرسی

سپس اشاره ای به غزال کرد که بیشتر از آن نمی توانست خجالت 

 .بکشد. از صد فرسخی هم میشد دید که تا چه شرمزده شده

 :فتسیامک اینبار مودبانه و جدی رو کرد سمت غزال و گ

 .جدی شرمنده غزال. قصدم معذب کردنت نبود-

غزال دستش را روی سینه اش گذاشت. به سختی نفسی گرفت و 

 :گفت

 .نه راحت باشید. فکر کنید من اینجا نیستم-

این اصال چیزی نبود که در آن لحظه می خواست به سیامک بگوید 

 .ولی تنها چیزی بود که به دهانش آمد

 :دور دهانش را پاک کردسیامک با دستمال کاغذی 
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اتفاقا اغلب اوقات همینکارو میکنم. آدمای دور برمو شبیه -

 .گوسفند میبینم

 :ارسالن زیر خنده زد

 !پس حتما خودتم گوسفندی-

 :سیامک سری باال انداخت

نه من چوپان گله ام. اینطوری راحت تر با آدما و کاراشون کنار -

 .میام

 :که انداخت کهمانی پوزخند زد و میان حرفشان تی

 .دست شما درد نکنه دیگه! گوسفندم شدیم-

 :سیامک با حاضر جوابی گفت

 !ناراحت نشو مانی جان...اتفاقا شما سگ گله ای-
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مانی دندان روی هم سابید و نیمخیز شد. سپیده به سرعت تی 

شرت سیاه و سه دکمه اش را چسبید و با صدای نازک و جیغی 

 :خواهش کرد

 .امکو که می شناسی. منظوری ندارهبشین عزیزم...سی-

 :سیامک حاضر نبود کوتاه بیاید. دوباره گفت

 .از طرف خودت حرف بزن سپید-

 :ارسالن اینبار جدی و کالفه به بازویش کوفت

 ...ول کن دیگه! بسه-

پرهام نگاهی به غزال که حسابی ترسیده بود کرد و آتش بس 

 :داد

 .ه ندیدسرد شد غذا. این حرفای مسخره رو ادام-

سپس جعبه پیتزا و نوشابه اش را برداشت و روی صندلی اش 

 .نشست
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مانی بی توجه به پچ پچ های سپیده و خواهش و التماسش، از 

 :پشت میز بلند شد. پرهام هول کرد و همراهش بلند شد

چی شد داداش؟ بشین یه شب دور هم جمع شدیم. شما که -

 .سرد شد افتخار نمیدی زیاد با ما باشی. بشین غذا

 :مانی غرید

 .صرف شد-

بعد با پوزخند دوست نداشتنی اش صندلی را عقب زد. از کشیده 

شدن پایه های صندلی با زمینِ سرامیک شده، صدای بدی بلند 

شد. مانی پا بر زمین کوبان و به سرعت از آشپزخانه بیرون رفت. 

سپیده هم همراه با چشم غره ای که به سمت نگاه بی خیال 

 .شلیک کرد، بلند شد و دنبال دوست پسرش دویدسیامک 

هیچکس حرفی نمیزد و تنها سیامک بود که هنوز با بی خیالیِ 

ذاتی اش، غذایش را می خورد. غزال معذب به پیتزای جلوی 
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دستش نگاه کرد. حاضر بود در آن لحظه هرجایی باشد جز آن 

 .آشپزخانه و میان آن آدمها

 :ت آزاردهنده را شکستمریم جراتی به خودش داد و سکو

چرا همیشه حالشو میگیری سیا؟ حتی اگر ازش خوشت نمیاد -

 میتونی بخاطر سپیده ساکت بمونی. نمی تونی؟

 :سیامک گوشه چشمی و کوتاه مریم را نگاه کرد

 !تونستن و خواستن دو تا چیز خیلی متفاوتن-

پرهام: نمی خوای؟ چرا مثال؟ نشسته بودیم داشتیم غذامونو می 

 ردیم دیگه. همیشه باید داستان درست کنی؟خو

ارسالن که تا آن لحظه ساکت مانده بود، دهان باز کرد تا حرفی 

بزند ولی صدایش جیغ بلندِ سپیده، باعث شد همه نگاه کوتاهی به 

سمت هم بیندازند و جز غزال، یکی پس از دیگری از روی صندلی 

 .شان بلند شدند و به سمت صدا پا تند کردند
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ل هم بعد از چند ثانیه از پشت میز بلند شد و به سمت اتاق غزا

دوید. سپیده در راهرو و جلوی در سرویس، روی زمین افتاده و 

دستش را روی گونه اش گذاشته بود. آن سمت از صورتش که 

دستش روی آن قرار داشت، جای پنجه هایی، سرخ و ملتهب شده 

د. گلگونش را ببینبود. از میان انگشتانش می توانست، گونه ی 

لب پایینش ترکیده و خونش قطره قطره روی چانه و گردنش می 

 .چکید

هینی کشید و دستش را روی دهانش گذاشت. در عمرش ندیده 

بود مردی روی زنی دست بلند کند. مانی خیلی شجاع بود که میان 

 !دوستان سپیده، دست روی او بلند کرد. شاید هم خیلی احمق

ندی گریه میکرد و مانی نفس نفس زنان و عرق سپیده با صدای بل

کرده کنار پایش ایستاده بود. دلش برای سپیده کباب شد. دختر 

 .بیچاره تمام مدت سعی داشت، جو متشنج را آرام کند
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همان لحظه که غزال بینشان رسید، سیامک که تا آن لحظه بهت 

زده به سپیده نگاه میکرد، عربده کشید و به سمت مانی حمله 

 :کرد

 چه گهی خوردی حروم زاده؟-

پرهام و ارسالن حتی سعی نکردند جلویش را بگیرند. مانی اول 

غافلگیر شد و مشت اول روی چانه اش فرود آمد. از شدت درد، 

داد زد و تلویی خورد. دستش را به در سرویس گرفت تا زمین 

 .نخورد

غزال دلش می خواست به آپارتمانش برگردد ولی انقدر شوکه 

ده بود که نمی توانست حتی یک ماهیچه اش را هم تکان ش

  .بدهد

مانی نسبت به سیامک هیکل درشت تری داشت و به محض اینکه 

به خودش آمد، لگدی به ساق پای او کوبید. دل غزال بهم پیچید 

ولی سیامک خم به ابرو نیاورد و باز به سمتش حمله کرد. مریم 
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ن را بگیرد. سپیده گریه داشت از پرهام خواهش میکرد، جلویشا

اش بند آمده بود و با ترس به دو مردی که باهم گالویز شده 

بودند، نگاه میکرد. غزال خیلی خنده دار و احمقانه به برنامه های 

راز بقایی که میدید فکر کرد. حیوانات هم خیلی وقت ها برای 

 .خودی نشان دادن، اینطور با هم می جنگیدند

د گفتنش بلن "آخ"امک کوبید و صدای مانی محکم به شکم سی

شد. سپیده به سرعت از روی زمین خودش را جمع و جور کرد و 

بینشان پرید. دستش را که از روی صورتش برداشت، تازه عمق 

فاجعه را در معرض نمایش گذاشت. ارسالن بی توجه به زخم 

دستش جلو رفت. غزال در ابتدا حس کرد، قصد جدا کردنشان را 

وقتی از یقه لباس مانی گرفت، او را سمت خودش کشید  دارد ولی

و پیشانی اش را محکم به پیشانی او کوبید، تازه متوجه شد که 

 .چقدر اشتباه کرده
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پرهام توجهی به خواهش و التماس مریم نکرد. به نظر نمی رسید 

قصد جدا کردنشان را داشته باشد. فقط جلو رفت و بازوی سپیده 

 :ز میان سه مردی که درگیر بودند، بیرون کشیدرا چسبید و او را ا

 .بیا اینور سپید-

چند دقیقه بعد، مانی که حسابی کتک خورده و لباس هایش پاره 

شده بود، کتش را برداشت و درحال فحاشی از خانه بیرون زد. 

سیامک هنوز از زدن او سیر نشده بود ولی ارسالن جلویش را 

می رسید، ولی او بالخره  گرفت. با اینکه مهارنشدنی به نظر

آرامش کرد. غزال شک نداشت اگر ارسالن دعوا را تمام نمی 

 .کرد، سیامک او را کشته بود

یک ربع کشید تا همه در هال جمع شدند. سیامک بی حرف روی 

مبل نشست و با کالفگی دستی روی صورتش کشید. موهای باالی 

مش سرش که بلندتر از کنار گوش هایش بود، روی یک چش

ریخت. یقه لباسش پاره و گوشه ی لبش جر خورده بود. به تندی 
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و حرص زده نفس می کشید. مریم خواست زخم کنج لبش را با 

دستمال خیس تمیز کند ولی سیامک با خشم دستش را پس زد و 

 :غرید

 .ولم کن-

مریم نفس عمیقی کشید و بی حرف روی فرش نشست. سپیده 

خودش را جمع کرده بود و هق هم با حالت مظلومی کنج دیوار 

میزد. سیامک نگاهی سمتش انداخت و ابروهای پهنش درهم 

رفت. پرهام روی کاناپه نشست و سرش را میان دست هایش 

 .گرفت. صدای آه کشیدنش به گوش همه رسید

غزال بی تکلیف گوشه ای ایستاده بود و تنها نگاهشان میکرد. 

دردسر و هیجانی بود؟  زندگی این جوان ها همیشه تا این حد پر

 .انگار سرشان درد میکرد برای دردسر

دنبال ارسالن گشت. صدایی از سمت آشپزخانه می آمد که باعث 

شد، ناخودآگاه به همان سمت برود. ارسالن بازوی باندپیچی شده 



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  245 

 

اش را چسبیده بود و عرق از سر و رویش میریخت. برخالف مانی 

ری ندیده بود. البته جز و سیامک کوچکترین صدمه ای در درگی

دست آش و الشش. مطمئن بود، درد زیادی می کشد. از دیدن 

 .صورت کبود شده اش، دست و پایش را گم کرد

 :به سمتش پا تند کرد که ارسالن سریع گفت

 .مراقب باش-

پیِ اشاره ارسالن، متوجه نوشابه دمر شده کف زمینِ آشپزخانه 

 ه بودند. با احتیاط بیشتریشد. سرامیک ها از خیسی زمین سُر شد

 :به سمت ارسالن رفت و وقتی کنارش رسید پرسید

 درد میکنه؟-

ارسالن صورتش را جمع کرد و از شدت درد میز را محکم 

 :چسبید

 .فکر کنم زخمش باز شد-
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دلش می خواست دستمال خیس و خنکی بردارد و روی صورت 

وی باند عرق کرده اش بکشد. به جای آن، با احتیاط دستش را ر

 :گذاشت

 .بازش کنم؟ باید نگاه بندازم-

 :نگاه ارسالن او را متوجه ساخت که تا چد درد میکشد

 .چند روزه بدجوری عفونت کرده-

 :غزال بیش از پیش هول کرد

 چی؟ چرا به کسی نگفتید؟-

فکر کردم با وجود چرک خشک کنایی که میخورم حتما کشیده -

 .میشه

 :داد و سرزنش آمیز گفتغزال سری از روی تاسف تکان 

من می دونستم این زخم عفونت میکنه. باید همین االن بری -

 .بیمارستان
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 :ارسالن دستش را عقب کشید و اخم کرد

 .غیرممکنه. نمی تونم ریسک کنم-

 از چی می ترسید؟-

ارسالن اخم هایش را بیشتر درهم کشید و از میان دندان هایش 

 :غرید

 باز زخمو ببندی یا نه؟ به تو ربطی نداره. میتونی-

غزال دندان هایش را روی هم سابید و برخالف همیشه کوتاه 

 :نیامد

نه میتونم و نه اینکارو میکنم. داری دستی دستی خودتو به کشتن -

 .میدی. همین االن به آقا پرهام میگم که باید ببرتت پیش یه دکتر

و بی توجه به صدا زدن های ارسالن از آشپزخانه بیرون رفت 

موضوع را با پرهام درمیان گذاشت. همگی جریان دعوا و درگیری 

را فراموش کردند و نگران حال دوستشان شدند. بالخره ارسالن 

نتوانست از پس همه شان بربیاید و پسرها او را همراهشان بردند 
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تا زخمش را نشان دکتر دهند. بقدری درد می کشید که نتوانست 

 .روی حرفش بماند

ده در اتاق دیگری مشغول صحبت بودند و صدای مریم و سپی

گریه سپیده، بیرون می آمد. غزال بی توجه به آنها و بی 

خداحافظی، لباس هایش را پوشید و به طبقه باال برگشت. از 

خودش راضی بود که بالخره توانسته، ارسالن را پیش دکتر 

 .بفرستد

*** 

 .باورم نمیشه ارسالن. تو که گفتی دستت خوب شده-

ارسالن نفس های عمیقش را پشت هم از گوشه لپش بیرون می 

فرستاد و سعی میکرد درد دستش را تحمل کند. سیامک که پشت 

نشسته بود، سیگاری آتش زد و سیگار دوم را با آتش سیگار اول 

 .روشن کرد
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ارسالن پلک های خیس از عرقش را باز و نگاهِ بی حالی به پرهام 

 :انداخت

بگم عفونت کرده مثل االن مجبورم میکنی برم می دونستم اگر -

 .بیمارستان

 اصال از کجا انقدر مطمئنی پلیس خبر دار میشه؟-

سیامک دستی روی زخم کنار لبش کشید و درحالی که سیگار دوم 

 :را به سمت ارسالن میگرفت، حرف پرهام را تایید کرد

 .همون! چرا انقدر گرخیدی؟ تو که کاری نکردی-

دست سالمش گرفت و گوشه لبش گذاشت. سیامک سیگار را با 

سیگارش را به پرهام تعارف زد ولی پرهام با صورتی درهم، 

دستش را پس زد و شیشه سمت خودش را کمی پایین فرستاد. 

می دانست  چیزی نگذاشته، این دو مرد با دود سیگارشان، خفه 

اش خواهند کرد. بی حرف دیگری حواسش را به رانندگی اش 

 .داد
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رسالن با خودش فکر کرد واقعا از کجا انقدر مطمئن است! ا

درواقع اصال مطمئن نبود. فقط نمی توانست ریسکش را بکند. فکر 

کردن به آن چند ماه شومی که پشت میله های زندان گذشته بود، 

باعث میشد دنیا دور سرش بگردد. حاضر نبود تحت هیچ 

یمت جانش. در شرایطی به آن روزهای سیاه برگردد. ولو به ق

زندان و به عنوان مجرم سیاسی، هر روز مرگ را میدید. هنوز هم 

اسمش توی لیست بود. هنوز هم سابقه فعالیت های سیاسی 

داشت. می دانست چقدر راحت با جرم هایی که هیچوقت مرتکب 

 .نشده، گرفتارش خواهند کرد

آن ساعت از شب خیابان های همیشه شلوغ تهران، ترافیک 

دود سیگار در فضای بزرگ سوزوکی موج میزد. پرهام  نداشت.

 :کالفه شد و پنجره را تا انتها پایین کشید

خفه شدم بابا...بذارید کنار این کوفتی رو. چرا وقتی میدونید -

 انقدر ضرر داره می کشید؟
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سیامک پکی زد و لول سیگار را میان انگشتانش گرداند. همانطور 

 :بیرون فوت میکرد گفتکه دود را از گوشه ی لبش به 

 !هرکسی دلیل خاص خودشو داره-

 :پرهام با لحن طعنه داری پاسخ داد

 ...آره خب-

با بلند شدن صدای ناله های ارسالن، بحث را رها کردند. خیلی 

زود به درمانگاهی در همان حوالی رسیدند. سیامک و پرهام کمک 

ره می کردند تا ارسالن را داخل ببرند. تمام بدنش مانند کو

سوخت. می دانست که تب کرده. چند روز بود که در تب و لرز 

 .میکرد و صدایش در نمی آمد

داخل درمانگاه خلوت رفتند. سیامک روی صندلی های اتاق انتظار 

نشست و پرهام و ارسالن برای ویزیت به اتاق دکتر مراجعه 

کردند. دکتر به محض باز کردن باند، جا خورد. زخم به طور 

اکی عفونت کرده بود. ارسالن نمی خواست به چیزی فکر وحشتن
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کند و تنها نفس نفس میزد. بدتر از این ها را تجربه کرده بود و به 

 .همین راحتی ها نگران نمیشد

اطراف زخم قرمز و ملتهب و دورش مایع زرد رنگی جمع شده 

بود. دکتر متعجب از دیدن نخ مشکی، چشم هایش را درشت 

 :کرد

ولی بخیه زدن زخمو؟ کدوم دکتر بی وجدانی چنین با نخ معم-

 کاری میکنه؟

 :پرهام به جای ارسالن که حسابی شل شده بود، جواب داد

راستش دکتر نبود. جایی نبودیم که بتونیم بریم دکتر. فقط -

 .خواستیم جلوی خونریزی رو بگیریم

 :دکتر دست به پیشانی خیس از عرق ارسالن کشید و نچی کرد

 تب می سوزی. کی بخیه خورده؟ داری توی-

 .پرهام: یک هفته ای میشه
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یه هفته؟ یا خدا! معلومه وقتی با یه جسم خارجی مثل نخ معمولی -

بخیه میزنید انقدر عفونت میکنه. باید ببریدش بیمارستان. این 

عفونت نیاز به جراحی داره. زخم باید باز شه و چرک و آبسه 

ین حاال هم دردشو تحمل بیرون کشیده شه. خیلی مرده تا هم

کرده. البته چیزی برای نگرانی نیست و جراحی ساده ای هم 

 .هست

آه از نهادش بلند شد. همین یکی را کم داشت! نیامده باید جراحی 

میکرد. دلش نمی خواست چیزی به خانواده اش بگوید. می 

دانست پدرش دیر و زود بالخره متوجه برگشتنش می شود ولی 

شد این دیدار را عقب می انداخت. پرهام سرزنش تا جایی که می

آمیز نگاهش میکرد ولی حالش خراب تر از آنی بود که بتواند 

 .توجهی به حالت شاکیِ نگاهِ بهترین دوستش کند

در ماشین اصرار کرد که او را به هتل برگردانند و حتما روز بعد 

ز ا برای جراحی به بیمارستان خواهد رفت ولی پرهام قبول نکرد.
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نظر او همین که بار اول گذاشت مانند بچه ها لج کند و به ترس 

 .بی ریشه و اساسش میدان دهد، به اندازه کافی احمقانه بود

همان شب برخالف میلش در بیمارستان خصوصی بستری شد. 

البته نه کسی به پلیس زنگ زد و نه کسی قصد دوباره زندانی 

ش از زندان و کردنش را داشت. خودش هم می دانست ترس

 .زندانی شدن، تبدیل به فوبی بدی شده

سیامک کنار تخت ارسالن نشست و مشغول صحبت شدند. 

پرستار مسکنی برای تسکین دردش زد. چند آمپول دیگر را هم 

در سرمش تزریق کرد. پرهام از بیمارستان بیرون رفت و برای پر 

بالخره کردن یخچال اتاقِ ارسالن، خرید کرد. ساعت یک بود که 

آبمیوه و کمپوت ها را داخل یخچال چید و از خوب بودن همه چیز 

 .مطمئن شد

از ارسالن عذرخواهی کرد و گفت که چون غزال در خانه تنهاست، 

حتما باید برگردد. ارسالن حتی اجازه نداد، سیامک هم پیشش 
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بماند. می توانست از پس خودش بربیاید. از طرفی چون می 

راحی حتما باید یک همراه شب را کنارش دانست که بعد از ج

بماند، به آنها نیاز پیدا میکرد. آنوقت جای زنگ زدن به خانواده 

 .اش، پرهام یا سیامک شب را پیشش می ماندند

پرهام و سیامک بعد از سفارش های زیادی او را ترک کردند. 

تنهایی و سکوت بیمارستان باعث شد آرامش از دست رفته اش را 

تاثیر مسکن بود که دردش به طور باور نکردنی کم شد و  بازیابد.

 .خوابش گرفت

دراز کشید و گوشی اش را روشن کرد. شماره سپیده را گرفت تا 

حالش را بپرسد. دل نگران دوست دل نازک و حساسش شده بود. 

صدای نازک و خواب آلوده سپیده را که شنید، قلبش آرام گرفت. 

سالن، بغض ترکاند و گریه سپیده به محض شنیدن صدای ار

سرداد. تک تک این آدم ها برایش به اندازه تمام دنیا می 

ارزیدند. یک ساعت تمام با سپیده صحبت کرد تا بالخره شارژ 

برقی گوشی اش تمام و تماس قطع شد. صحبتشان روحیه خراب 



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  256 

 

سپیده را خیلی بهتر کرده بود، بطوریکه به سر به سر گذاشتن 

 .می خندید های ارسالن، آرام

موبایل را روی بغل تختی اش گذاشت و سرش را در بالش نرمش 

فرو برد. خط قدیمی اش را در موبایل جدیدی که همان روز دوم 

خرید، انداخته بود. نمی توانست بدون خط بماند. نفس عمیقی 

کشید و چشم هایش را بست. یکهو یاد غزال افتاد. تا همین حاال 

شاید اگر بخاطر او نبود، وضع از این  هم خیلی کمکش کرده بود.

 .هم بدتر میشد

می دانست زیادی خشک و جدی برخورد میکند. نمی توانست 

جلوی تندی اش نسبت به آدمهای غریبه را بگیرد. یک اخالق 

ذاتی بود که از بچگی داشت. برخالف دوست های دیگرش، به 

 کر وراحتی با آدمهای جدید ارتباط نمی گرفت. هرکسی را به ف

دلش راه نمیداد. هرچند آن لحظه حس کرد که غزال، دقیقا 

برایش نقش آدمهای غریبه را نداشت. خمیازه ای کشید و فکر 
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غزال را به گوشه مغزش کیش کرد. مثل همیشه خیلی زود 

 .خوابش برد

*** 

کلید به در انداخت و داخل خانه رفت. بدنش هنوز از کتک کاری 

ساق پای دردناکش لنگ میزد.  چند ساعت پیش کوفته بود و

گوشه و کنارِ پذیراییِ بزرگ، در تاریکیِ شب خفته بود. نور 

مهتاب از میان پرده های صدفی رنگ گذشته و طرح سیاه رنگی از 

اشیا را به نمایش می گذاشت. مسیر آشنا را گرفت و سراغ کلید 

برق رفت. صدای خش خش شلوارش موقع قدم برداشتن، تنها 

که سکوت خوفناک و عمیق اطراف را خط می انداخت.  صدایی بود

دستش را روی دیوار گرداند و تنها شب خواب کم نوری، روشن 

 .کرد

می دانست کسی خانه نیست. هیچوقت در آن خانه بزرگ، دور 

هم جمع نمی شدند. وقت هایی که پدرش دل از رستورانش 
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ی رستوران ممیکند، او نبود و وقتی او به خانه سر میزد، پدرش در 

 .ماند. هیچوقت رابطه خوبی با پدرش نداشت

تا به سن بیست و پنج برسد، سر هرچیز کوچکی، از مصرف گَه 

گاهِ مواد و مدل لباس پوشیدن و بیکاری اش در سن بیست و 

هفت سالگی گرفته تا طرز صبحتش، ایراد میگرفت و شب و روز 

ی کن کمی می جنگیدند. همیشه هم پرهام را مثال میزد که سع

مثل او باشی. از اینکه پدرش همیشه او را با دیگران مقایسه 

 .میکرد تا غرورش را بشکند، حالش بهم میخورد

از یک جایی به بعد پدرش دیگر از داد و فریاد خسته شد و 

سکوت کرد. از همان موقع روابطشان روز به روز تیره و تارتر شد 

ن، هیچ حرفی میانشان و این روزها جز سالم گفتن و جواب نگرفت

 .رد و بدل نمیشد

مادر و خواهرهای دوقلویش چند روزی میشد که برای خرید 

لباس به ترکیه رفته بودند. عروسی دخترخاله اش نزدیک بود. با 
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خودش حساب کرد. ده روز، به شب عروسی مانده بود. اصال نمی 

دانست در عروسی شان شرکت خواهد کرد یا نه! همیشه همه 

گله و شکایت می کردند که چرا از همه فامیل بریده ای و به  فامیل

دوست هایت چسبیده ای...نصیحت می کردند که هیچ چیز در 

  .دنیا جای فامیل را نمی گیرد. حوصله این اراجیف را نداشت

بی حوصله به سمت اتاقش رفت و میان راه تی شرتش را در آورد 

د و جلوی آینه رفت. و کف زمین انداخت. برق اتاق را روشن کر

زیر سینه اش از مشت محکم مانی کمی کبود شده بود. کنج لبش 

زخم بدی داشت. دستی به زخم لبش کشید و روی تختش 

نشست. دلش می خواست با سپیده تماس بگیرد و حالش را 

بپرسد اما بقدری از دستش شاکی بود که می ترسید باز عصبی 

دتر کند. بارها به او شود و حرفی بزند که حال دوستش را ب

 .هشدار داده بود که دنبال پسرهای بدی میروی

انگار پسرهای پردردسر و دخترباز یکجور آهن ربا داشتند که 

سپیده به سمتشان جذب میشد. اینبار البته فرق میکرد. مانی تنها 
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دخترباز و پردردسر نبود. یک حرام زاده به تمام معنی بود که 

 .در هر جمعی می شنیدشهرت بدش را همه جا و 

پدر مانی از آن کله گنده های گردن کلفت بود و خودش هم 

آقازاده ای که پول ددی را بی دغدغه خرج میکرد. ماشین های 

گذرموقت و نایاب زیر پایش می انداخت و عروسک های برنزه و 

سرتاپا عملی را دور و برش جمع میکرد. با اینکه وضع مالی همه 

قشر مرفه بودند، مانی تمامشان را به راحتی  شان خوب بود و از

میخرید و می فروخت. بدتر از همه اینکه تک بچه بود و پدرش 

  !محض خاطر راحتی و آسایش تنها پسرش، آدم هم می کشت

سپیده اما با تمام دخترهای دور و بر مانی فرق داشت. با اینکه 

ی هرکسثروت مانی تحت تاثیرش قرار داده بود، سیامک بهتر از 

می دانست این دختر تا چه حد ساده و احساساتی ست. برخالف 

آن دخترهای زرنگ و بی خیال که هر روز آدم جدیدی را پیدا می 

کردند، سپیده خیلی زود وابسته میشد. از آنجایی که به شدت 
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خوش هیکل و جذاب هم بود، مانی جدی تر از دخترهای دیگر 

 .رویش فکر میکرد

باهم دوست شده بودند، هزاران بار بهم زدند و در همین مدتی که 

باز سپیده غرورش را کنار می گذاشت و برای دوستی پیشقدم 

میشد. میدید که مانی چقدر عصبی و تند است و خون سپیده را هر 

روز می مکد. از این کارهای دخترک لجش می گرفت. با این همه 

رگ یامک گخوبی و صاف و سادگی، گیر بد گرگی افتاده بود و س

 .های جامعه را خوب می شناخت چون خودش هم یکی از آنها بود

نفسی گرفت و دندان روی دندان سابید. با وجود رابطه پر فراز و 

نشیبشان، تا به حال ندیده بود دست روی سپیده بلند کند. چطور 

چنین جراتی به خودش داده بود؟ البد زیاد از این کارها میکرد و 

 .ی آمدصدای سپیده درنم

دستی میان موهای بلندش کشید و همه را عقب زد. کشو بغل 

تختیِ چوبی اش را بیرون کشید و یک لول از حشیش های پیچیده 
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شده اش برداشت. کمی با آن بازی کرد. برای اینکه جلوی 

خودش را بگیرد و به سپیده زنگ نزند، موبایلش را از جیبش 

 .بیرون آورد و شماره نشاط را گرفت

 :ی پشت خط خواب آلوده و گرفته بودصدا

 !سیا ساعت دو و نیمِ شبه-

 :لول حشیش را روی بغل تختی گذاشت و بلند شد

 سالمت کو؟ خودم ساعت دارم. میتونی پاشی بیای اینجا؟-

 :صدای گرفته و خروسک زده اوج گرفت

 شوخی میکنی دیگه؟ چجوری بیام؟-

ی که در تاریکنزدیک پنجره ایستاد و به حیاط سرسبز و بزرگ 

 :شب، آن شکوه و زیبایی را نداشت، خیره شد

 .ماشین شوهرتو بردار بیا-

 .نمیشه. میفهمه ماشینشو برداشتم. بیا دنبالم-
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 .نمی تونم ماشین دستم نیست-

 کجاست؟-

 .تعمیرگاه-

دروغ میگفت. همین چهل دقیقه پیش با پرهام رفتند و ماشینش را 

شت. ولی الزم نبود به این زن از پارکینگ آپارتمان پرهام بردا

 .راستش را بگوید. اصال حوصله رانندگی نداشت

 :از پنجره فاصله گرفت و اتاق را به مقصد آشپزخانه ترک کرد

 چیکار میکنی؟ میای؟-

 ...آخه مجید-

 :از ناز کردن های نشاط خسته شد و با عصبانیت غرید

 یگه پیشهمین االن بهت نیاز دارم. حالم خوش نیست. نیومدی د-

 ...من نیا
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بابا سیامک ساعت دو و نیم شب زنگ زدی. خیلی دیره. بعد با -

 این اخالق گه توقع داری من ریسک کنم و پاشم بیام اونجا؟

در یخچال را باز کرد و شیشه آب را از میان بطری های دیگر 

 :بیرون کشید

 .راهی نیست که. تنبلی نکن-

 ید بگم؟ میدونی که بدشتنبلی چیه؟ دارم میگم به مجید چی با-

 .میاد دست به ماشینش بزنم

آب را با همان بطری سرکشید. کمی از آب بطری دور دهان و 

روی گردن بی پوشش ریخت. هم یخ کرد و هم زخم لبش 

 .سوخت

از نبود مادرش استفاده کرد و در یخچال را با پا بست. بطری را 

 :روی میز و بدون در رها کرد و گفت

یی پیش اومد. تو که خوب بلدی قانعش کنی. یادت بگو کار یهو-

باشه برای چی داری ریسکشو به جون میخری! یادت رفته بهم 



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  265 

 

میگفتی وقت سکس با شوهرت مجبوری همش لباتو گاز بگیری تا 

یوقت اسم منو داد نزنی؟ با من که هستی میتونی هرچقدر دلت 

 .میخواد اسممو جیغ بکشی

می رسید که کمی تند شده  نفس زن از آن سوی خط به گوشش

بود. قصد سیامک هم دقیقا از راه به در کردن او بود. می خواست 

 .مقاومتش را بشکند

 :نشاط بالخره نفس عمیقی کشید و کوتاه آمد

اوکی. ولی باید تا صبح حتما خونه باشم چون مجید نزدیک ظهر -

 .برمی گرده

 یک ربعِگفت و بی خداحافظی تماس را قطع کرد. مسیر  "اوکی"

نشاط نیم ساعت به درازا کشید ولی حسابی به خودش رسیده بود. 

سیامک در چوبی و بزرگ ورودی سالن را به رویش باز کرد و 

وقت را برای سالم و احوال پرسی های بیخود هدر نداد. بازویش 

 .را گرفت و او را داخل کشید
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 :نشاط نخودی خندید و سعی کرد دستش را بیرون بکشد

 رسم سیامک. چطوری؟بذار ب-

سیامک در چوبی را با پایش بست و کمر باریکش را محکم 

 :چسبید

 .گیریم من سالم دادم و تو هم جواب دادی. ول کن این حرفارو-

لب های بی رنگش را روی گردن بلورین و باریک نشاط گذاشت 

 :و همراه با بستن چشم هایش بو کشید

 .بوی خوبی میدی-

 :رش عقب فرستاد و لب گزیدنشاط شالش را از روی س

 .شَنله. مجید برام خریده-

سیامک که در حال بوسیدن گردنش بود، سرش را باال آورد تا در 

 :چشم های میشی و خوش حالتش نگاه کند

 !خوب خرجت میکنه-
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 :نشاط چشمک پرنازی زد

 .ناسالمتی زنشم-

وقت صحبت کردن از شوهر نشاط، احساس بدی پیدا میکرد و 

د که خود نشاط چطور به همین راحتی و در چنین درک نمیکر

 .موقعیتی، از شوهرش می گوید

پوزخندی زد و شال را از دور گردنش درآورد. آن را روی زمین 

انداخت و بی آنکه جوابی بدهد، او را به اتاق خوابش برد. کنار در 

اتاق شانه هایش را گرفت و اندام ظریف و پوشیده شده در 

 .وار فشردپالتویش را به دی

نشاط که تازه متوجه زخم لبش شده بود، با کنجکاوی زیادی 

 :پرسید

 لبت چی شده؟-

 :سیامک بی حوصله شانه باال انداخت

 .مهم نیست. با همین لب زخمی هم میتونم دست و پاتو بلرزونم-
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نشاط با لبخند شیطانی نگاهش کرد و چیز دیگری نپرسید. لب 

ت و فشرد. سیامک خیره به لب پایینش را میان دندان هایش گرف

های ماتیک خورده اش، به سختی نفسی گرفت و سرش را جلو 

برد. زبانش را آرام گوشه لب های کوچک و زیبای زن کشید و 

بعد لب های خوشرنگ را میان دندان هایش کشید. نشاط چشم 

هایش را بست و دست دور گردن سیامک انداخت. اما سیامک 

ن زن ها چشم هایش را ببندد. وقتی دوست نداشت موقع بوسید

میدید که چه لذتی از بوسیده شدن می برند، بیشتر تحریک 

میشد. سیامک کارش را خوب بلد بود. چند دقیقه او را بوسید تا 

بالخره زن به نفس نفس زدن افتاد و دست هایش، سراغ کمربند 

 .شلوار سیامک رفت

و لبخند سیامک دست هایش را میان یک پنجه اش قفل کرد 

بدجنسی زد. نشاط چشم باز کرد و نگاهش رنگ تعجب گرفت. 

تمام تن و بدن زن از شدت شهوت می لرزید و عجله داشت. هنوز 

حتی پالتویش را هم درنیاورده بود و می خواست سر اصل مطلب 
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برود. سیامک دکمه های درشت پالتو را باز کرد و کمک کرد تا 

التو روی زمین افتاد و همان نشاط آنرا از تنش بیرون بکشد. پ

لحظه زنگ موبایل سیامک بلند شد. هردو سعی کردند، صدای 

زنگ را نادیده بگیرند. سیامک با دقت، تاپِ تنگ و یاسی رنگِ 

چسبیده به اندام بی نقص نشاط را ارزیابی کرد. دستش را زیر 

تاپ فرستاد و کمر نشاط را نرم گرفت و او را به خودش چسباند. 

نگ تمرکزش را بهم ریخته بود. فحشی زیر لب داد که صدای ز

 .باعث شد نشاط ریز بخندد

لب هایش را برای بار دوم روی لب های خندان نشاط گذاشت و او 

را بوسید تا بالخره صدای زنگ متوقف شد. چند ثانیه نگذشته بود 

که موبایل دوباره زنگ خورد. سیامک دم عمیقی گرفت و سرش 

ط انقدر در حس آن بوسه غرق بود که سرش را عقب کشید. نشا

 .چند سانت همراه با لب های سیامک جلو رفت

نشاط را کمی از خودش دور کرد و به سمت گوشی اش که روی 

 :تخت افتاده بود رفت
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 .یعنی هرکی باشه دهنش سرویسه-

خم شد و موبایل را برداشت. عکس سپیده روی صفحه افتاده بود. 

به لب داشت و موهای طالیی رنگش، در آن عکس سلفی لبخند 

دورش را گرفته بود. کمی نگران شد و تعجب هم کرد. معموال 

این ساعت از شب به او زنگ نمیزد. شاید اتفاقی بدی افتاده بود. 

 گفتن نشاط را نداد و از "کیه"شاید مانی سراغش رفته بود. جواب 

ی صاتاق بیرون رفت. خوشش نمی آمد، نشاط چیزی از روابط شخ

اش بداند. چیزی جز روابط جنسی میانشان نبود. دلش هم نمی 

خواست، چیزی میانشان باشد. این زن ناسالمتی شوهر و یک بچه 

 .یک ساله داشت

کمی گوشه چشمش را با مشتش مالش داد و تماس را برقرار 

 :کرد

 ...الو-

 :سپیده گریه میکرد و میان هق هق گریه اش گفت
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 ...سیامک-

 :خودآگاه روی یکی از مبل ها نشستهول کرد و نا

 چی شده سپید؟ چرا گریه میکنی؟-

صدای بوق ماشین ها و ویراژ دادنشان به گوشش رسید. حدس 

 .زد حتما باید در خیابان باشد

 :سپیده کارش را برای حدس زدن راحت کرد

سیامک مانی وسط خیابون ولم کرد...میتونی بیای دنبالم سیا؟ -

 .رس سکته میکنمتوروخدا...دارم از ت

طوری گریه میکرد که سیامک را به وحشت انداخت. به سرعت از 

 :روی مبل بلند شد و شتابان به سمت اتاقش رفت

 آره آره همین االن لباس می پوشم. تو دقیقا کجایی؟-

دست هایش را مشت کرده بود. اگر دستش به آن مانی بی 

د. آدرس وجدان می رسید، می دانست چه بالیی به سرش بیاور
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دقیق را از سپیده گرفت و گفت که نگران نباشد و تا وقتی او 

نرسیده از جایش تکان نخورد و اینکه خیلی زود خودش را می 

رساند. نشاط بی تکلیف وسط اتاق ایستاده بود. با دیدن او که 

دست به سینه و پرتوقع نگاهش میکرد، آه از نهادش بلند شد. با 

تا خانه اش کشیده بود و حاال باید آنهمه بدبختی این زن را 

بیرونش می انداخت. بی آنکه توانسته باشد، شب خوبی برای 

 .هردویشان بسازد

تی شرتش را از روی زمین برداشت و درحال پوشیدنش رو به 

 :چهره عصبی و درعین حال گیجِ نشاط گفت

 .شرمنده. داستان پیش اومده واسه یکی از بچه ها باید برم-

 :ش را از دست داد و جیغ کشیدنشاط کنترل

 خیلی آشغالی سیامک...من مگه مسخره توئم؟-
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سیامک توجهی به جیغ و دادهایش نکرد و سوییچ ماشین و کش 

مشکی اش را از روی میز توالت چنگ زد. سوییچ را داخل جیبش 

 .انداخت و موهای باالی سرش را با کش بست

 :جیغ کشیدنشاط پالتویش را از روی زمین برداشت و باز 

تو که گفتی ماشینت تعمیرگاست. خیلی بی وجدانی سیامک. -

 !خیلی کثافتی

سیامک نزدیک چهار چوب ایستاد و یک دستش ره به قاب در 

 :بند کرد

 .زودباش معطل نکن-

تمام طول حیاط بزرگ، تا وقتی نشاط را پشت فرمان ماشینش 

انست نشاند و راهی اش کرد، جواب جیغ و دادش را نداد. می د

حق دارد. از طرفی حوصله کل کل کردن نداشت. بی آنکه وقت را 

هدر دهد، دنبال سپیده رفت. این موقع شب، وسط خیابان مانده 

 .بود و دلش شورش را میزد
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*** 

 .پا بده باهم بریم قندیل قیطریه یه عشقی بکنیم-

دست روی گونه هایش کشید و اشک های ریملی اش، نوک 

رد. رو از ماشین مدل باال گرفت و بیشتر انگشتانش را سیاه ک

خودش را گوشه پیاده رو کشاند. احتماال اگر این همه دیر نبود و 

حوصله داشت، سوار ماشینشان میشد. اما انقدر ترسیده بود که هر 

رهگذری را دزد و متجاوزی میدید که قصد صدمه رساندن به او را 

 برسد. قلبش تند داشتند. خدا خدا میکرد که هرچه زودتر سیامک

 .و تند به قفسه سینه اش می کوبید

تقصیر خودش بود که سوار ماشین مانی شد. برای بار هزارم 

خرش شده بود. وقتی به خانه رسید، مازراتی مانی را پارک شده 

دم در آپارتمانشان دید و مادرش که نزدیک ماشینش ایستاده 

نقره ای را بود و باهم خوش و بش می کردند. هروقت مازراتی 

میدید دست و پایش شل میشد. می دانست مادرش تا چه حد 

دلش میخواهد او را به مانی بیندازد. پول پدر مانی، چشمش را 
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گرفته بود. برای اینکه مادرش چیزی از بحث و دعوایشان نفهمد، 

سرسنگین سالمی به مانی داد و از مادرش خواست تا آنها را تنها 

از خداحافظی گرمی با مانی، داخل خانه بگذارد. مادرش هم بعد 

برگشت. البته قبلش به سپیده سفارش کرد که شب را برنگردد 

چون پدرش از این رفت و آمدهای نصف شبی اش، شاکی شده. به 

 .اصرار مانی داخل ماشین نشست و راه افتادند

بی هدف در خیابان های خلوت تهران می گشتند. نیم ساعت تمام 

کردند و آخر مانی از جیغ و گریه سپیده کالفه  داخل ماشین بحث

شد و وسط خیابان پیاده اش کرد. تمام حرفش هم این بود که اگر 

میخواهی باهم بمانیم، سیامک را از زندگیت برای همیشه خط بزن 

و دیگر او را نبین. کال همیشه همینطور بود و سپیده را اذیت 

کرد. شب و نصفه میکرد. سر هرچیزی بهانه میگرفت و تمام می

  .شب او را از ماشینش پرت میکرد پایین

نمی دانست چرا اجازه میداد انقدر از او سواستفاده کند. باید یکبار 

جلویش می ایستاد و همه چیز را تمام میکرد. حرف زدن از این 
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چیزها راحت بود ولی وقتی پای عمل میرسید، سست میشد. نه که 

ه بود. تنها می خواست که مانی عاشق مانی باشد اما وابسته شد

دوستش داشته باشد و به او وفادار بماند ولی این مرد اهل تعهد 

 .نبود و فقط دنبال راهی بود که بتواند با او بخوابد

صدای چند بوق کشدار باعث شد از جا بپرد و وقتی سیامک را 

پشت رُل ماشین سیاهش دید، نفسی از سر آسودگی کشید. واقعا 

ترین زمان ممکن خودش را رسانده بود. فین فین کنان در کوتاه 

و گریان، جلو رفت و دستگیره ماشین را کشید. چند ماشین بوق 

 .زدند و از کنار ماشین سیامک گذشتند

روی صندلی چرم نشست و با صدایی که از شدت گریه، گرفته 

 :شده بود و به زور درمی آمد گفت

 .چه خوب اومدی...داشتم سکته میکردم-

صورت سیامک به نظر آرام می رسید اما می توانست حدس بزند 

که اصال آرام نیست. یک دستش را روی فرمان گذاشته بود و به 
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روبه رو نگاه میکرد. به محض جاگیر شدن سپیده، بی آنکه جوابی 

به او بدهد، گاز داد و ماشین را به راه انداخت. سپیده دستمالی از 

شبورد کشید و اشک هایش را جعبه دستمال کاغذی روی دا

 .خشک کرد

صدای تق تق فندک سیامک بلند شد. سرش را سمت او برگرداند 

که سیگار و یک دستش را کنج لبش نگه داشته بود و با یک دست 

 .رانندگی میکرد

 :سیامک با لحن بد و توهین آمیزی پرسید

 میری خونه دیگه ایشاهلل؟-

ل سوییچ رفتم خونه مثل بار قبنمی تونم. بابام باز ببینه نصف شبی -

ماشینو ازم میگیره. مامانم گفته شب پیش مریم موندم. حال و 

 حوصلشونو ندارم. میام پیش تو. مامانتینا که برنگشتن؟

سیامک پکی زد و درهمان حال که دود سیگار را بیرون فوت 

 :میکرد، با صدای دورگه شده ای گفت
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  .الزم نکرده. میذارمت دم خونتون-

مک که اینطور بدخلق و تخس میشد، دوستش نداشت. البته سیا

می دانست که تا حدی حق دارد از او شاکی باشد. چند ساعت 

پیش خودش را برای خاطر او زخم و زیلی کرده و سپیده باز در 

مقابل مانی کوتاه آمده بود. خودش هم خبر داشت تا چه حد 

 .احمق و بی فکر است

 :ی کوچکش لرزیدبا بغض لب باز کرد و لب ها

 نمیرم خونه...سیامک؟ اینطوری نکن. از من دلخوری؟-

سیامک کمی پنجره را پایین کشید و بعد دستش را سمت دکمه 

 :ضبط برد

چرا زنگ نزدی پرهام؟ باید زنگ میزدی به اون...به اندازه کافی -

 .امشبو برای من به گه کشیده بودی

 .ین کردضبط را روشن کرد و آهنگ ها را باال و پای
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سپیده: خب تو که میدونی گاهی پرهام چقدر قضاوت میکنه. 

دوست نداشتم بفهمه. تو مثل اون نیستی. تو قضاوت نمیکنی. نمی 

 .خواستم مزاحمت شم. واقعا میگم ولی خونه هم نمی تونم برم

از جمع کردن گندات خسته شدم سپید. هر غلطی میخوای بکنی -

و چیکار نکنی. من خیلی زرنگ بکن! من کیم که بگم چیکار کنی 

باشم کاله خودمو دو دستی می چسبم. ولی خودتم پای دردسرای 

  .بعدش باش. همیشه پای منو میکشی وسط

 :بغض سپیده ترکید و صورتش را میان دست هایش گرفت

 .ببخشید سیا...دیگه درگیرت نمی کنم. نباید بهت زنگ میزدم-

ست از سر دکمه ها بی آنکه آهنگ مد نظرش را پیدا کند، د

 :برداشت و سیگارش را بیرون از پنجره نیمه باز تکاند

گریه نکن! مسئله اینه که همین حاال هم درگیرم کردی. وقتی -

باهاشی نمی تونم بهت فکر نکنم. همش نگرانتم. مریم خوبه. 
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زرنگه و از پس خودش برمیاد ولی تو ساده ای. نگران اونا نمیشم 

 .همه نگرانتیمولی همش نگران توئم. 

 :سپیده هق زد

 !من ساده نیستم-

سیامک فیلتر سیگارش را از شیشه به بیرون پرت کرد و شیشه را 

 :باال کشید

 .هستی خیلی هم ساده ای-

 :سپیده پا به زمین کوبید

 .نیستم-

سیامک خنده اش گرفت. با بیست و شش سال سن، شبیه 

 نکرد و در دخترهای هجده ساله رفتار میکرد. بیشتر پافشاری

 :عوض گفت
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سادگی که چیز بدی نیست سپید. اینو از آدمی مثل من -

 .بشنو...آدمای ساده زیباترین نوع آدمن

 :نگاه بغض داری سمت سیامک انداخت و آهی کشید

 .گاهی از خودم متنفر میشم-

 :سیامک اما نگاه دزدید و به رو به رو خیره شد

 .یه وقتایی هممون میشیم-

. از دست و پا زدن...از...از اینجایی که هستم خسته شدم سیا-

خسته ام. اینجا کجاست؟ گاهی احساس میکنم هیچی از اینجا نمی 

 .دونم

کاش می تونستم جوابی بهت بدم سپید. هنوز خیلی چیزارو -

میدونم که نفهمیدمشون. شاید سهم آدما از این دنیا همین 

رار ی توشون قنفهمیدنش باشه. یه جاهایی توی دنیا هست که وقت

میگیری فقط یه سوال واست پیش میاد...من اینجا چیکار می کنم؟ 

 کی رسیدم اینجا؟ اصال چی شد کارم به اینجا کشید؟
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لبخندی روی لب هایش نشست که غمگین تر از تمام اشک 

 :ریختن هایش بود و زمزمه کرد

 .لعنت به این زندگی...اینجا بودن هیچوقت هیچی یادم نداده-

پلک آرامی زد و برای چند لحظه چشم هایش را بسته نگه سیامک 

 :داشت

اشتباه نکن. چیزی که اینجا بودن بهت یاد میده اینه که راه رویا و -

واقعیت خیلی از هم دوره. انقدر دنبال رویا نباش سپیده. خوبی ها 

و زیبایی ها واسه قصه هاست. آدمایی مثل مانی عوض نمیشن. 

 .ی هستیم که خودمونم نمی خونیمشمتاسفانه ما آدما کتاب

 :سپیده خیلی آرام لب زد

 ...ما آدما کتابی هستیم که خودمون هم نمی خونیمش...ما أدما-

نفسی گرفت و دستش را سمت پاکت سیگار سیامک دراز کرد و 

 .دیگر تا رسیدن به خانه سیامک حرفی نزد

*** 
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برد. قبل سیامک با ریموت در را باز کرد و ماشین را داخل حیاط 

 :از اینکه پیاده شوند، سپیده یادش به ارسالن افتاد و تندی پرسید

 راستی ارسی چطوره؟-

 :سیامک پاکت سیگار و سوییچ ماشین را برداشت و نیشخندی زد

 .خوبه یادت افتاد بپرسی-

 :دستش به دستگیره بند شد و در را باز کرد. سپیده توضیح داد

خونه پرهام بودیم وچرتمون آخه خودش بهم زنگ زد. با مریم -

برده بود تا شما برسید که ارسی بهم زنگ زد و کلی حرف زدیم. 

به نظر میومد خیلی درد نداشته باشه. بعدم که پرهام اومد و هم 

من و هم مریمو رسوند خونه. گفت فردا صبح وقت عمل دادن 

 .بهش. ببین یه زخم چاقو چجوری دردسر شدا

 :و شانه باال انداختسیامک از ماشین پیاده شد 

عمل سختی نیست. فردا صبح من و پرهام میریم که تنها نباشه. -

 تو هم میای؟
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 .آره حتما-

او هم به دنبال سیامک پیاده شد و هردو به سمت خانه رفتند. از 

حیاط با صفای خانه شان خیلی خوشش می آمد. از وقتی به یاد 

انه های حیاط داشت، خودشان در آپارتمان زندگی می کردند. خ

دار و ویالیی را یکجور دیگر دوست داشت. خیلی وقت ها در خانه 

پدر سیامک دورهم جمع می شدند. برای باربکیو کنج تراس و 

لذت بردن از فضای آزاد حیاطشان. ولی همه شان خانه مجردی 

پرهام را ترجیح می دادند. تنها که بودند، راحت تر در سر و کله 

ی گذراندند. برخالف خود سیامک، هم می زدند و خوش م

 .خواهرها و مادرش کمی خودشان را می گرفتند

نسیمِ خنکی از میان شالش گذاشت و موهای آشفته اش را آشفته 

تر کرد. دست هایش را درهم کشید و صدای فین فینش بلند شد. 

با آن مانتو تابستانی و نازک در آن هوای خنک پاییزی، سردش 

 .شده بود
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د به قفل انداخت. تنها شب خواب کم نوری، فضای سیامک کلی

 .خانه را نیمه روشن کرده بود

 :سیامک سوییچ ماشینش را روی اپن آشپزخانه انداخت

چیزی میخوری؟ من گشنمه خیلی. شامو که نتونستیم مثل آدم -

 .بشینیم بخوریم

صورت سرخ شده از گریه اش، با آن خنده ی شیرین شکفت و 

 :سیامک راه افتادمثل بچه ها دنبال 

 وا تقصیر کیه نتونستی بخوری؟-

 :سیامک یخچال را باز کرد و تا کمر داخل آن رفت

 .تقصیر توئه با اون دوست پسر دیوثت-

صندلیِ ناهار خوری هشت نفره را بیرون کشید و روی آن 

 :نشست

 ...بی ادب-
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سیامک بسته استیک را روی میز گذاشت و چپ چپ نگاهش 

 :کرد

ورتتو پوکونده...نصفه شبی مثل سگ از ماشین زده نصف ص-

 پرتت کرده پایین بازم طرفداریشو میکنی؟

موهای طالیی رنگش را از روی شانه هایش عقب زد و شالش را از 

 :سرش برداشت

طرف اونو نمی گیرم. مانی برای من تموم شد ولی خوب نیست -

 ...انقدر بددهنی. اگر امشب تو بحثو شروع نمی کردی

بطری تکیالیش را روی میز کوبید و اخم آلود به سمت سیامک 

 :سپیده تشر زد

مجبورم نکن باز دعوا راه بندازم. من تا صبحم دلیل بیارم باز تو -

 .طرف اون آشغالو میگیری...مثل همیشه

آهی کشید و حرفی نزد. واقعا نمی خواست سیامک را عصبانی 

، یش کرده بودکند. او راست میگفت. وقتی مانی وسط خیابان رها
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این سیامک بود که دنبالش رفت و پشتش را خالی نکرد. همیشه 

هوای او را از همه بیشتر داشت. دکمه های مانتویش را باز کرد و 

 .برای برداشتن لیوانی، به سمت سینک رفت

سیامک چفلی روی گاز گذاشته بود و مشمای کشیده شده روی 

در عمرش ندیده بود که استیک را با چاقو می برید. هیچ آدمی را 

مثل سیامک، تا اینحد عاشق گوشت قرمز باشد. انقدر که به راحتی 

 .سالمتی اش را فدای خوردن گوشت قرمز میکرد

مانتویش را درآورد و تاپ کوتاهش را پایین کشید. سر میز 

برگشت و شیشه تکیال را برداشت. از آن مارک های معروف و 

کردن گوشت در چفل، بلند شد. آنور آبی بود. صدای جلز و ولز 

حاال بوی گوشت آشپزخانه را برمی داشت و حال سپیده را بهم 

 .میزد

چسب زرد رنگ و دایره ای شکلی که روی در بطری بود را با 

 .مکافات زیادی کند اما هرچه زور زد نتوانست درش را باز کند
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 .سیا من نمی تونم در اینو باز کنم-

د ولی انقدر با در بطری درگیر نزدیک شدن سیامک را حس کر

بود که به عقب برنگشت. سیامک بطری را از میان انگشتانش 

 :بیرون کشید و به راحتی درش را باز کرد

 !زیاد نخور. قویه-

بی خیالی گفت و لیوانش را تا نیمه از مایع زرد رنگ پر  "باشه"

کرد. سیامک سراغِ سرخ کردن استیکش برگشت. بوی گوشت 

ر کرد. به دنبال آبمیوه یخچال را باز کرد تا روی مشامش را پ

 .مشروبش بریزد

 ...بی اجازه در یخچال مردمو باز نکن-

 :پاکت آبمیوه را برداشت و درش را پیچاند

 .ساکت لطفا-
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چند یخ از آبسردکن یخچال میان مشتش ریخت و داخل لیوان 

 زانداخت و با آبمیوه لبالب پرش کرد. همراه با لیوانش پشت می

 .برگشت و نوشیدنی اش را مزه مزه کرد

سیامک بی توجه به او بشقابی از آب چکان برداشت و استیک را با 

چنگالی به بشقاب انتقال داد. همراه با بشقابش پشت میز و با چند 

 .صندلی فاصله از سپیده نشست

نگاه کوتاهی به لیوان بین دست های سپیده کرد و سرزنش آمیز 

 :گفت

 .نخور. آتیش درونت با الکل خاموش نمیشهگفتم زیاد -

 :با بی خیالی شانه باال انداخت و لیوان را نزدیک لبش برد

  .شاید نمی خوام خاموش بشه. شاید این آتیشو دوست دارم-

 :اشاره ای به استیک نیمه پخته کرد

 به من تعارف نمی کنی؟-
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 تسیامک قبل از اینکه به جان تکه بزرگ استیکش بیفتد، چند شا

تکیال زد. درحالی که صورتش از تندی مایع زرد رنگ و خالص 

 :جمع شده بود، شات کوچکش را روی میز گذاشت

 تو مگه گوشت می خوری؟-

تکیه اش را به صندلی داد و با دست هایش درهم کشیده، خنده 

 :لوندی کرد

 .نه ولی این دلیل بر بیشعور بودن تو نمیشه-

وشت قهوه ای رنگ و سرخ سیامک چاقوی استیکش را به دل گ

شده زد و با چنگال تکه بزرگی جدا کرد. درحالی که تکه گوشت 

 :را نزدیک دهانش نگه داشته بود و قصد خوردنش را داشت گفت

 .خیلی داری میپیچی به پر و پاچه منا. نذار حالتو بگیرم-

سپیده تکیالی بیشتری در لیوانش ریخت و اینبار انقدر راه افتاده 

 .یازی به آب میوه هم نداشته باشدبود که ن
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تندیِ الکل دهانش را سوزاند ولی حال بدش را کم کم فراموش 

 .میکرد

 :با سماجت زیادی گفت

 مثال میخوای چیکار کنی؟-

سیامک در حال جویدن تکه بزرگ و داغ گوشت، مشتش را جلو 

 :کرد "ها"دهانش گرفت و 

 .سوختم-

 :حوصله بلند شد لیوان خالی اش را روی میز گذاشت و بی

 .من میرم دستشویی-

 :سیامک درحال بیرون کشیدن گوشی، از جیب شلوارش گفت

 .بذا بره پایین-

 !هه هه نمکدون-
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گوشه چشمی برایش نازک کرد. تا وقتی از دستشویی برگردد، 

سیامک غذایش را خورده و میز را جمع کرده بود. سرش را داخل 

 اد. خیلی بیخود و بیگوشی اش فرستاده و به کسی تکست مید

 .جهت لجش گرفت

الکل تاثیرش را گذاشته بود و کمی گیج میزد. دستی میان طالی 

 .موهایش فرستاد و روی شانه هایش ریختشان

 :دستی زیربینی اش کشید و زمزمه کرد

 به دوست دختر پنهونیت تکست میدی؟-

سیامک برای لحظه ای سرش را باال آورد و نیشخندی تحویلش 

 :داد

دوست دختر مخفیم کجا بود؟ چرت و پرت نگو...برو بگیر -

 .بخواب چشات داره میره

دست هایش را روی گونه های گلگونش گذاشت و خنده کنان به 

 :سمت سیامک قدم برداشت
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 کجا میره؟-

سیامک اینبار طوالنی تر نگاهش کرد و لبخندش را خورد. گوشی 

 :گفتداخل دستش را روی میز رها کرد و سرزنش آمیز 

 بهت نگفتم کم بخور؟-

به او رسید. قد متوسطش یک سر و گردن از سیامک کوتاه تر 

بود. سینه به سینه اش ایستاد و برخالف تصورش، سیامک قدم 

 .عقب نگذاشت و درجایش صاف و محکم ماند

 :پوفی کشید و کف دستش را بند میز کرد

 من که میدونم دوست دختر داری! چرا مخفیش میکنی؟-

 ی که وجود نداره رو چجوری مخفی کنم؟چیز-

 :نگاهش خمار شده بود و آرام تخت سینه سیامک زد

 دروغ نگو. یعنی میگی هیچ زنی توی زندگیت نیست؟-
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نگفتم زنی توی زندگیم نیست. اصال چرا اینارو می پرسی؟ -

 .میدونی خوشم نمیاد توی روابطم سرک بکشی

 .عصبانی نشو سیا...فقط دلم خواست بدونم-

سیامک لبخند کجی زد و با پشت دست، آرام روی گونه ورم کرده 

 :و دردناک سپیده را نوازش کرد

 .عصبانی نیستم عزیزم. مردک بی شرف خیلی بد زده-

بعدش دستش تا لب پایینش که زخم بزرگی داشت، امتداد یافت 

 :و شستش را روی زخم کشید

 .شانس بیاره دیگه نبینمش-

ه باال انداخت و پیشانی اش را به آهستگی سپیده با بی خیالی شان

 :روی شانه ی چپ سیامک گذاشت

 .مانی رو ولش کن. اصال دیگه نمی خوام ازش حرف بزنم-
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سیامک حرفی نزد و شانه اش را در اختیار دوستِ غمگین و دل 

شکسته اش قرار داد. از آن فاصله لب های بی رنگ و کوچک 

یدید. احساسات آن لحظه سیامک را خیلی نزدیک تر از همیشه م

اش را درک نمی کرد. فکری در سرش افتاده بود که نمی توانست 

نسبت به آن بی تفاوت بماند. آب دهانش را به سختی پایین 

فرستاد و بی آنکه کنترلی روی اعمالش داشته باشد، سرش را جلو 

 .برد و لب هایش را به لب های سیامک نزدیک کرد

انیه با هم تالقی پیدا کرد که سیامک لب هایشان برای یک صدم ث

 :شوکه شده و گیج، به عقب پرتش کرد

 چه گهی میخوری؟-

 :بغض کرد و با سماجت زیادی تی شرت سیامک را چسبید

 ...سیا-

دست های ظریف و کوچکش را پس زد. چیزی نمانده بود، چشم 

 .هایش بیرون بزند و به تندی نفس می کشید
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 .م کمتر بخورزهر مار و سیا! من که گفت-

 :بغضش ترکید و موهای بلندش جلوی چشمش ریخت

مست نیستم سیا. فقط انقدر خوردم که دل و جراتشو داشته -

 .باشم

 دل و جرات چیرو؟-

 :محکم به پیشانی اش کوبید و داد زد

 .چیکار کردم که چنین برداشتی کردی؟ ما دوستیم سپیده-

سواستفاده خب باشیم. من مست نیستم سیا. فکر نکن ازم -

میکنی. ببین من یک ملیون مردو امتحان کردم و هیچوقت جواب 

نداده. همشون آشغالن. همشون فقط میخوان سواستفاده کنن. چه 

اشکالی داره بخوام با کسی باشم که منو میفهمه؟ که منو می 

شناسه. که بهم نزدیکه و میدونم صد سالم بگذره هیچوقت بهم 

اش راحتم. بهترین دوست من آسیبی نمی زنه؟ کسی که باه

 .تویی...سیامک انقدر سخت نگیر
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سیامک کالفه و حیران به نظر می رسید. چند بار لب باز کرد و 

 :حرفی بیرون نیامد اما بالخره گفت

تو دیوونه شدی. اگه جواب نده چی؟ اگه اشتباه باشه چی؟ -

میدونی چه تاثیری روی روابط دوستانمون میذاره؟ همه چیزو به 

د میکشه. حاضر نیستم از دستت بدم سپیده. من حتی یک بارم گن

 .اونطوری بهت نگاه نکردم

سپیده حاال از شدت گریه به هق هق افتاده بود. احساس میکرد 

 .بدجور پس زده شده و غرورش شکسته

 :سرخورده و گریان برگشت و به سمت هال رفت

 .همتون مثل همید. تو هم فرقی با بقیشون نمی کنی-

 ا میری؟کج-

بی توجه به صدا زدن های داد مانندِ سیامک مانتو و شالش را 

 :برداشت

 .قبرستون-
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 !سپیده؟-

آستین های تو رفته مانتو را بیرون کشید و هق زد. سیامک 

 :خودش را به او رساند و مانتو را از دستش کشید

  .ساعتو دیدی؟ دیوونه بازی درنیار-

 :زدمانتو را با تمام قدرت کشید و جیغ 

 ...ولم کن-

 .تو مستی...فردا از حرفات پشیمون میشی-

مست نیستم. سیامک من به یه اتفاق خوب احتیاج دارم. یه چیزی -

 .که بهم امید بده

 :سیامک بالخره مانتو را از چنگش درآورد و ناباورانه خندید

واقعا فکر کردی من اتفاق خوبم؟ من بدترین اتفاقیم که میتونه -

 .برات بیفته
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شکی از منحنی چشمش گذشت و مصمم نگاهش کرد. با حالت ا

 :مطمئنی گفت

 .برای من هستی. همیشه بودی-

برای اینکه همیشه مثل یه دوست کنارت بودم...همیشه پشتت -

بودم. ولی به محض اینکه اون مرز رو رد کنی همه چیز عوض 

 .میشه. توقعات من ازت عوض میشه

 :پلکش لرزید و تنش آتش گرفت

 .میخوام که عوض شه...هرچی تو بخوای برات همون میشممن -

یک دستش را پشت گردن سیامک انداخت. ماهیچه هایش 

کتفش را زیر انگشتانش حس کرد که منقبض شده بودند. وقتی 

سرش را به سمت خودش کشید و خواست او را ببوسد، سیامک 

 :مقاومت کرد و تکان تندی به شانه هایش داد

 .دوستت ندارم سپید من اونطوری-
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اهمیتی به خواهش صدای سیامک نداد. دست دیگرش را هم 

پشت گردنش گذاشت. اینبار روی پنجه بلند شد و خودش 

 :صورتش را جلو برد

 مهم نیست. مگه آدم با هرکسی هست باید عاشقش باشه؟-

صدای سیامک آرام و دودل شده بود و اینبار سرش را عقب 

 :نکشید

 .م می شکنیممکنه بشکنی...میدون-

جوابی به حرفش نداد و لب زخمی اش را روی زخم لب سیامک 

گذاشت و او را بوسید. در آن حال  و هوای مستی به نظرش آمد 

که بهترین کار را می کند. سیامک حتی یک ماهیچه اش را هم 

تکان نمی داد. معلوم بود هنوزم معذب است و دوست ندارد، با او 

 .همراه شود

رفت ولی انگار اشتیاقش برای نزدیک شدن به زخم لبش درد گ

سیامک و بوسه پر حسش، حالش را دگرگون کرده بود. می 
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دانست مردها تا یک جایی توان مقاومت دارند و بالخره تسلیم می 

 .شوند

سیامک کم آورد و لبش را کمی جنباند. کمر بیرون آمده از تاپ 

 را میانکوتاهش را چنگ زد. پوست کمرش سوخت و لب باالیش 

دندان هایش حبس کرد. سیامک سرخوش از این بازی لب 

هایشان، قدرت دستانش بیشتر شد و کمرش را محکم تر چسبید. 

چند قدمی عقبش برد و به دیوار سرد فشرد. بازوهایش را میان 

 .دست های مشت شده اش گرفت و به دیوار قفلش کرد

ود که سپیده از خودش پرسید، واقعا این دست های سیامک ب

اینطور حریصانه روی پوست تنش می گشت؟ بهترین دوستش 

سیامک. قبال نشده بود اینطور جذبش شود. حس عجیبی داشت. 

بد نبود اما عجیب بود و احساس ناآشنایی دلش را پر کرد. قلبش 

دست های سیامک...دست های "از شدت هیجان تیر کشید. 

ها، ذره ای از در ذهنش تکرار میکرد؛ اما این تکرار "سیامک.

 .عجیب بودن این اتفاق کم نکرد
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از همراهی سیامک دل و جرات بیشتری به دست آورد. زبانش را 

از میان دندان های او گذراند و داخل دهانش فرستاد. باید همان 

تجربه کمی که داشت را به کار میگرفت. مانی را بارها بوسیده بود 

ن حرف هاست. موهای ولی می دانست این مرد با تجربه تر از ای

بلند سیامک جلوی دید هردویشان را گرفته بود. برخورد تارهای 

ضخیمش با گونه های سپیده، باعث خارش پوستش میشد. از میان 

تارهای زیاد مو چشم های بسته اش را دید و دلش گرم شد. پس 

 .او هم به اندازه سپیده لذت میبرد

. و او را باال کشیدسیامک بیهوا دستش را زیر باسنش بند کرد 

پاهای خوش فرم و الغرش را دور ران های سیامک پیچید. می 

خواست خودش را در اندام ورزیده و نه چندان درشت او حل کند. 

لب هایشان را از هم جدا کردند و سیامک در حال حمل کردنش 

تا اتاق خواب، گردنش را بوسید. موهای بلند و روشنش اطراف 

 .رده بودصورتشان را احاطه ک
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سپیده که بالخره به هدفش رسیده بود، شانه های ظریفش را به 

 :سینه سیامک چسباند و چانه اش را روی فرق سر او گذاشت

 کاندوم داری؟-

سیامک سری تکان داد و درهمان حال که او را روی تخت می 

گذاشت، لب هایش را از گردنش فاصله داد و با نفس تنگی و خفه 

 :گفت

 .دارمتوی ماشین -

 تو ماشین چرا؟-

 :سیامک چشمکی زد و میان خنده پاسخ داد

 .آدم باید توی هر شرایطی آمادگی داشته باشه-

 :سپیده ناله بی حالی کرد و غر زد

 حاال باید بری تا ماشین بیاریش؟-

 :سیامک دستی میان موهای آشفته اش کشید و همه را باال زد
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 وم؟مجبورم. تو که دلت بچه مچه نمیخواد؟ ه-

 :خنده مستانه ای کرد و آرام به ساق پای سالمش کوبید

 .لوس نباش. زود برگرد-

سیامک برای آوردنِ بسته کاندومش بیرون رفت. به محض خروج 

او، سریع بلند شد و نزدیک آینه اتاق ایستاد. ریمل ریخته شده 

زیر چشم هایش را با گوشه انگشتِ اشاره اش، پاک کرد. با 

 .به موهایش زد و یقه تاپش را پایین کشید برسش هم شانه ای

باز روی تخت نشست و سعی کرد پوزیشن مناسبی برای 

نشستنش، پیدا کند. سیامک در سریع ترین زمان ممکن برگشت. 

بسته کاندوم را بین مشتش گرفته بود. با دیدن پک سپید رنگ، ته 

 .دلش خالی شد. کمی استرس و دلشوره داشت اما از نوع خوبش

مک نگاه دو به شکی به او و حالت نشستنش انداخت. خم شد سیا

و بسته کاندوم را روی بغل تختی گذاشت. همان لحظه چشمش به 

 .حشیش پیچیده شده اش افتاد
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حشیش سیگاری شکل را برداشت و روی تخت و خیلی نزدیک به 

 :سپیده نشست. جسم سپید رنگ را به او تعارف زد

 .میکشی؟ حشیشه-

یش را از دستش گرفت و باز روی بغل تختی سپیده لول حش

 :پرتش کرد

 .نه...تو هم نکش. بذار حسمون واقعی باشه-

نگاه سیامک دنبال حشیشش رفت ولی چیزی نگفت و به سمت 

سپیده برگشت. کف دستش را روی گونه سوزناکش گذاشت و 

 :پنجه هایش را میان موهای لختش فرستاد

 مطمئنی سپید؟-

 :می لرزید. لب گزید و سری باال انداخت شانه های سپیده کمی

 .نه...ولی با اینحال میخوام انجامش بدم-

 ...قبال سکس داشتی-
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باعث شد لرزش بدی به جانش بیفتد. سیامک  "سکس"کلمه 

 :سری تکان داد و تصحیح کرد

 منظورم اینه که باکره که نیستی؟-

 انبرخالف راحتی زیادشان باهم، از روابط تا این حد خصوصی ش

چیزی بهم نمی گفتند. نمی توانست دروغ بگوید. به هرحال خود 

 .سیامک خیلی زود متوجه حقبقت میشد

انگار که گناه بزرگی مرتکب شده باشد، سرش را پایین انداخت و 

 :شرمزده گفت

 .نیستم-

یک بار طعم رابطه را با مانی و یکبار هم با پاشا، یکی دیگر از 

هردو بار برایش خاطره به  دوست پسرهایش چشیده بود اما

شدت بدی شد. هردوی آنها فقط به خودشان اهمیت میدادند و او 

تنها درد کشیده بود. پاشا که به زود انزالی بدی هم دچار بود و 
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بعد از رابطه شان، دیگر به سپیده زنگ نزد. احتماال خجالت 

 .کشیده بود

م رابطه یک ساعت بعد در آن تخت و در آن اتاق نیمه تاریک، طع

واقعی و دو طرفه را با بهترین دوستش چشید. طعم شیرینی که 

 .برای بار اول، به او حسِ زن بودن و زنانگی داد

سیامک سرش را روی بالشش فشرد و میان نفس نفس زدن 

هایش، دست انداخت و پاکت سیگارش را برداشت. سپیده دیگر 

ی لرزید مست نبود و نمی دانست چه حسی دارد. پاهایش هنوز م

و سرش نبض میزد. مطمئنا بیشتر از هر زمانی که در زندگی اش 

به یاد داشت، از این رابطه لذت برده بود. اما احساس بی حسی 

 .میکرد. نمی خواست باور کند ولی پشیمان هم بود

 :سیامک سیگاری که روشن کرده بود را به سمتش گرفت

 خوبی؟-
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ورت داد و بی حس دهانش خشک شده بود. بغضش را به سختی ق

 :و حال زمزمه کرد

 .نمیکشم-

سیامک نیم خیز شد و شانه های لختش را به تاج تخت تکیه داد. 

 :با صدای بلندتری، سوالش تکرار کرد

 سپیده؟ میگم خوبی؟-

 :بغضش ترکید و مالفه تخت را تا گردنش باال کشید

  سیامک؟-

 ختیسیامک از واکنشش جا خورد. سیگار روشنش را روی بغل ت

گذاشت و کامل نشست. نگاه گیج و گنگی به سمت چشم های پر 

 :اشکِ سپیده پرت کرد و با نگرانی پرسید

 چرا گریه میکنی؟-
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سپیده کف دو دستش را روی صورتش گذاشت و طنین گریه 

 :کردنش در اتاق پیچید

 .نمی دونم-

 :صدای توپیدنش را شنید و نگاه حرصی اش را حس کرد

 .تو که گفتی اوکیه-

 :سپیده میان گریه جیغ عصبی کشید

 .میدونم-

سیامک به سمتش خم شد و دست هایش را محکم از روی 

 :صورتش برداشت

 .چرا گذاشتی پس؟ من می دونستم اینطوری میشه-

 :سعی کرد دست هایش را آزاد کند و به سمتش براق شد

 االن وقت این حرفاست؟-
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حرص به تخت  سیامک دست های لرزان سپیده را رها کرد و با

 :تکیه زد

پس وقت چیه؟ اون موقع که وقت این حرفا بود نذاشتی حرف -

 .بزنم. زبونتو کردی تو حلقم. من که گفتم اشتباهه

ملحفه کنار رفته از درگیری کوتاهشان را کامل زیر پایش 

انداخت. مسخره بود که می خواست خودش را زیر ملحفه پنهان 

لی بیخود و ناگهانی بیخ گلویش کند. این احساس شرم و گناه، خی

را چسبیده بود. شرم واژه مضحکی به نظرش رسید. آنهم بعد از 

یک ساعتِ پر از اشتیاقی که باهم گذرانده بودند. دیگر چیزی 

برای پنهان کردن بینشان نمانده بود. از به یاد آوردن تک تک 

 .لحظه های آن یک ساعت، نفسش تنگ شد

میمرد که دوشی بگیرد. بوی عطر  احساس گرما می کرد و داشت

و سیگار سیامک بر بوهای دیگر غالب بود و زیر بینی اش می 
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پیچید. از حاال تا آخر عمرش، این بوها برایش یادآور خاطرات 

 !عجیب و غریبی میشد که نمی دانست باید خوب بداندشان یا بد

هنوز هم از گوش هایش حرارت بلند میشد. دستی به صورتش 

وهای شاخ شده اش را مرتب کرد. فین فین کنان خم کشید و م

شد و لباس زیر و سوتین آلبالویی رنگش را از کف زمین 

 .برداشت

 سپید؟-

لباس زیر یاسی و بی طرحش را به پا کرد و برای پوشیدنش لحظه 

ای از روی تخت بلند شد. دوباره روی تخت نشست و آه صدا 

سیامک با آن دست های داری کشید. از به یادآوردن لحظه ای که 

مردانه و جادوگرش، لباس هایش را با مالیمت و نوازش درآورده 

بود، موهای تنش سیخ شد. کاش میشد فکر نکند. مغزش را 

 !دربیاورد و دیگر به هیچ چیز فکر نکند. کاش میشد

 سپیده؟-
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بی آنکه جواب بدهد، مشغول زیر و رو کردن سوتین شد تا 

یندازد. نزدیک شدن سیامک را حس بندهایش را روی بازویش ب

 .کرد و انگشتانی که سوتین را از میان دستش بیرون کشید

 .مگه با تو نیستم؟ داری کفرمو درمیاری دیگه-

برای لحظه ای چشم هایش را بست تا خونسرد بماند. اصال نمی 

دانست که باید چه بگوید. بعضی حس ها را نمیشد با حرف تفهیم 

 .میشد و می چسبید به گلوی آدم کرد. بعضی حس ها بغض

سیامک کوتاه نیامد. بازویش را کشید و او را به سمت خودش 

برگرداند. برای لحظه ای نگاهش به خالکوبی درشت روی سینه 

اش افتاد. یکی هم روی بازویش داشت. چند حروف چینی دیگر 

هم قسمت چپ گردنش زده بود. دیگر اصال میلی نداشت دستش 

ش بکشد. سیامک هم تمام مدت رابطه شان، از را روی تتوهای

خالکوبی روی کمر او خوشش آمده بود و مدام با آن ور میرفت. 

 .نگاهش را دزدید و به سیگار روشن و درحال سوختن دوخت
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 !چی تو سرته سپید؟ داری حس بدی بهم میدی-

برای بار هزارم آه کشید. چند لحظه در چشم های سیاه و خسته 

د و باز بغض همیشگی اش ترکید. سیامک با سیامک نگاه کر

 :کالفگی و عصبانیت داد کشید

 .انقدر گریه نکن. حرف بزن-

 :بازویش را آزاد و با بی حسی زمزمه کرد

چی بگم؟ مطمئنا چیزی که توی فکر منه خیلی با چیزی که توی -

 .فکر توئه فرق داره

 .خب چی تو فکر توئه؟! بذار منم بدونم-

با لحن مصممِ نگاهش، مردمک های سیامک را  دل به دریا زد و

 :هدف گرفت

 .تو بهترین دوستمی...الاقل تا چند ساعت پیش بودی-

 !من هنوزم بهترین دوستتم-
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 خب االن این چه معنایی داره؟-

 :سیامک ابروهایش را باال انداخت

 چی چه معنی داره؟-

 !این رابطه-

اندازه کافی لذت  چرا شما زنا همیشه دنبال معنی همه چیزید؟ به-

 نبردی؟

 .حرف من این نیست-

 پس چیه لعنتی؟ خودت نخواستی مگه؟-

 :صدایش را باال برد و جیغ خفه ای کشید

نه من اینو نخواستم. من خواستم که باهم باشیم. رابطه همراه با -

 .تعهد. من اینو میخوام
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یجور حرف نزن که انگار منو نمی شناسی. من اهل تعهد و این -

ورا نیستم. روابطمم به اندازه کافی پیچیده هست. نمی خوام شر و 

 .با وارد کردن تو به زندگیم پیچیده ترش کنم

کجای این رابطه پیچیده میشه؟ کی از ما دوتا بهتر مارو می -

شناسه؟ ما همو می فهمیم سیامک. همین که انقدر این یه ساعت 

 ؟راحت و لذتبخش بود نشون نمیده ما برای هم مناسبیم

سیامک پوزخندی زد و همانطور که سیگار تا نیم سوخته اش را از 

 :روی بغل تختی برمی داشت گفت

لذت بردی چون من کارمو خوب بلدم. چون من میدونم چجوری -

باید یه رابطه رو شروع و یا تموم کنم. نه اینکه ما دو تا برای هم 

 ساخته شدیم. اصال فکر کردی چی باید به بقیه بگیم؟

هم نمی دانست چرا انقدر به تداوم رابطه شان اصرار  خودش

میکند. شاید چون می خواست به خودش بقبوالند که فقط محض 
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لذتش نبوده که با بهترین دوستش خوابیده. باید به خودش ثابت 

 .میکرد که شبیه سیامک نیست. اهل رابطه های یک شبه نیست

 :بیشتر سعی کرد تا سیامک را قانع کند

نیست که سریع بهشون بگیم. اگر دیدیم همه چیز  خب الزم-

 خوب پیش رفت و به یه جایی رسید بعدش میگیم بهشون. هوم؟

 :سیامک مالفه را کنار زد و غرید

 !نمیشه-

کامال معلوم بود از سر و کله زدن با او خسته شده و می خواهد، 

سرش را به دیوار بکوبد. به سمت دراور لباس هایش رفت. سپیده 

دت سعی داشت به اندام بی پوشش نگاه نکند. خودش را به ش

سرگرم تماشای تابلو عجیب و غریب روی دیوار کرد. قبال 

سیامک گفته بود که درواقع طرح نزدیکی از واژن یک زن است و 

همه شان بعد از دیدن تابلو سوژه اش کرده بودند. سیامک با 
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خل همان سیگار کنج لبش، شلوارک سیاه و کوتاهی از دا

 .کشوهایش پیدا کرد و تا کمر باال کشید

سوتین آلبالویی رنگی که هنوز میان مشتش بود را به سمت سپیده 

 :پرت کرد و گفت

پاشو لباستو بپوش. خودتم میدونی که این حرفا فقط ک... شره. -

یه اتفاقی بود که افتاد و هردومونم به یه اندازه مقصرش بودیم. 

 .م دنبال مقصر باشماصال من کال بدم میاد بخوا

 :سپیده هاج و واج ماند

 یعنی میخوای وانمود کنی اصال اتفاقی نیفتاده؟-

باور کن حتی اگه بخوامم نمی تونم...ولی دیگه هم نمی تونیم -

بذاریم تکرار بشه. مخصوصا نه با این حالی که تو داری و اون 

گریه بعد از سکست. هنوزم برای من بیشتر از یه دوست نیستی. 

یه دوست خیلی عزیز. آخرین نفری هستم که میتونم اذیتت کنم 

سپیده. بهترین کار همینه که از این اشتباه درس بگیریم و مثل 
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قبل ادامه بدیم. چون اگر بذاریم رابطه ای شکل بگیره و متعهد 

هم بشیم...آخرش برای من از همین حاال مثل روز روشنه. من 

و وابسته میشی. آخرش می  قراره یجا خسته شم...تو هم حساسی

رسیم به یه جایی که حالمون از هم بهم میخوره و دیگه حاضر به 

دیدن هم نیستیم. بهتر نیست همین حاال جلوی ضرر بیشترو 

  بگیریم؟

فکر کردی به همین راحتیه؟ پس تکلیف من چی میشه؟ انقدر بی -

 مسئولیتی سیامک؟

حث ه از جر و بسیامک کف دستش را به پیشانی اش کوبید و خست

 :تمام نشدنی شان توپید

چه ربطی داره به مسئولیت؟ اصال کدوم مسئولیت؟ تو که حتی -

 .دخترم نبودی

تمام موهای تنش در یک لحظه راست شد. باورش نمیشد، سیامک 

در چنین موقعیتی این موضوع را به رخش کشیده. احساس 
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 سرخوردگی و یاس کرد. حتما باید دختر میبود تا سیامک

مسئولیت کارش را به عهده بگیرد؟ این مردهای لعنتی چه 

مرگشان بود؟ چرا همیشه تا این حد بی احساس و حسابگر 

 بودند؟

سری از روی ناباوری تکان داد. چشم هایش را بست و اشکش 

چکید. با حرص اشکش را پاک کرد. پوست حساس صورتش 

سوخت. خودش هم بدش می آمد که همیشه مثل بچه ها زیر 

گریه میزد ولی دست خودش نبود. سوتینش را پوشید و همانطور 

 .که با قفلش درگیر بود، اشک می ریخت

 .بذار کمکت کنم-

به تندی از روی تخت جستی زد و خودش را نزدیک دیوار رساند. 

 .سیامک گیج و مبهوت با دستی که در هوا مانده بود، نگاهش کرد

از روی زمین برداشت و بی آنکه لباس زیرش را ببندد، تاپش را 

 :جیغ زد
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از بین همه ی آدمای دنیا فکر میکردم الاقل تو این موضوعو به -

 .رخم نمی کشی

تاپ را دور گردنش انداخت و به تن کشید. شلوارش را هم 

 .برداشت و به سمت در رفت

 کدوم موضوع؟-

 :سیامک به دنبالش راه افتاد

 چی گفتم مگه؟-

پا کرد و مانتویش را هول هولکی  بی توجه به او شلوارش را به

پوشید. بی آنکه دکمه هایش را ببندد، شالش را روی سرش 

 :گذاشت. سیامک خودش را جلویش انداخت و صد راهش شد

من منظور بدی نداشتم سپید. منظورم این بود که تو هم توی این -

قضیه شرایط منو داشتی. شاید اگر باکره بودی اوضاع پیچیده تر 

 .میشد

 :سینه اش کوبید و دندان هایش را روی هم سابید تخت
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 ...برو کنار-

کجا میری بابا؟ دیگه شورشو درآوردی. هرچی میشه مثل بچه ها -

 ...قهر میکنی برم برم. انقدر رو نِرو من نرو...این موقع شب

 :حرفش را برید

 .صبح شده. میرم پیش مریم-

 :مچ دست سپیده را گرفت و پافشاری کرد

...حتما خسته ای. یه چرت می خوابیم و بعد میریم بیا بریم-

 .بیمارستان واسه عمل ارسالن

 :با اخم دستش را بیرون کشید و با لجبازی گفت

با تو نمیام. با مریم میایم. ترجیح میدم یه مدت نگام به نگات -

 .نیفته. احساس خیلی بدی دارم
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برگشت تا هرچه زودتر آن فضای مسموم را ترک کند. به در 

ورودی رسیده بود که صدای فریاد خشمگین سیامک را از پشت 

 :سرش شنید

من مطمئنم بودم که کم میاری و می شکنی. بهت گفته بودم -

 .سپید

بیرون رفت و در را محکم بهم کوبید. سرمای هوا باعث لرزش 

شد. پا به زمین کوبید و موهای سرش را کشید. لجش درآمده بود 

این سیامک را مقصر جلوه دهد. آرام که نمی توانست بیشتر از 

گرفت و دست آخر با پذیرفت که حتی تا آخرین ثانیه هم 

سیامک نگران دوستی شان بود و می خواست مطمئن شود که 

سپیده پشیمان نشده. سیامک تقصیری نداشت. ولی واقعا ترجیح 

میداد که تا مدت ها او را نبیند. شاید زمان می توانست این 

دست فراموشی بسپارد و چند وقت بعد برایشان موضوع را به 

 .عادی میشد

*** 
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 چرا تو انقدر داغونی؟- 

لیوان پالستیکی که از دهانه اش بخار بیرون میزد را از دست 

پرهام گرفت. حتی عطر قهوه هم باعث میشد، راحت تر بتواند 

چشم هایش را باز نگه دارد. لیوان پالستیکی را میان انگشت 

یک دستش گرفت و همانطور که آنرا به لبش شست و اشاره 

 .نزدیک میکرد، نگاهی گوشه چشمی به پرهام انداخت

پرهام خودش را کنار او و روی صندلی هایِ راهروی بیمارستان 

ولو کرد و منتظر جواب سیامک ماند. جرعه ای از قهوه اش هورت 

 .کشید و دهانش از داغی آن سوخت

وله میکرد تا سوزشش کم شود، همانطور که زبان سوخته اش را ل

 :شانه ای باال انداخت و خیره شد به موج های رقصانِ داخل لیوان

 .دیشب اصال نتونستم بخوابم-

پرهام به پشتی صندلی اش تکیه داد و دستش را روی لبه صندلی 

 .های پالستیکی و قرمز انداخت
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 :همراه با چشمکی، طعنه زد

 .پس دیشب بهت خوش گذشته-

هش کرد و جرعه ای دیگر از قهوه اش نوشید. زبان چپ چپ نگا

سوخته اش بیشتر داغ شد ولی اهمیتی نداد. واقعا نیاز عجیبی به 

کافئین داشت تا بیدار نگهش دارد. بعد از رفتن سپیده حتی پلک 

هم نزده بود. واقعا چه کار احمقانه ای بود که کردند؟ ناخودآگاه 

ا می توانست خودش را سپیده را مقصر می دانست. مگر تا کج

کنترل کند؟ برای همانقدر مقاومت هم باید به او کاپ می دادند. 

مخصوصا بعد از ناکام ماندنش قبل از زنگ زدن سپیده. شاید اگر 

کارش را با نشاط تمام میکرد، همه چیز جور دیگری پیش 

 .میرفت

در راهروی بیمارستان نشسته و منتظر تمام شدن عمل ارسالن 

ک ربع قبل پرهام رفته و وضعیتش را چک کرده بود. به بودند. ی
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نظر نمی رسید عمل سنگین یا خطرناکی باشد. فقط باید منتظر 

 .تمام شدنش می ماندند

 :پوف کشدار و بی حوصله ای کشید و با لحنی پرکنایه پاسخ داد

 .آره خیلی خوش گذشت! عجیب ترین شب عمرم بود واقعا-

 عجیبِ خوب؟-

 !کر نکنمنمی دونم...ف-

 :پرهام لبخندش را خورد و چشم گرد کرد

 چی شد مگه؟-

 .ولش کن...نمی خوام در موردش حرف بزنم-

 :کشید و به شوخی گفت "هین"پرهام 

 رازی داری که به ما نمیگی؟-

 .همه ی آدما رازی دارن که به هیچکس نمیگن-

 :پرهام انگشت اشاره اش را به سمت خودش گرفت
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 .ه بهتون گفتممن ندارم. هرچی بود-

 ...شوخی نکن-

 .واقعا میگم-

 :سیامک پوزخندی روی لبش نشاند و چند بار به سینه پرهام زد

 .پس تو دیگه چه زندگی حوصله سربری داری-

 :پرهام دست سیامک را عقب زد و جدی شد

 .من فکر می کردم شماها هم همه چیزو میگید-

 .یه سری چیزارو نمیشه گفت-

کنم آدمی مثل تو از قضاوت دیگران می چرا؟ میخوای باور -

 ترسه؟

 .مسئله ترس نیست-

 پس چی؟-
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فکش منقبض شد و دستش را مشت کرد. در سکوت تنها شانه ای 

باال انداخت. چه باید می گفت؟ از خودش پرسید، پس مسئله چه 

بود؟ نمی توانست به هیچکدامشان در مورد اتفاقات شب قبل 

نها نبود. در این ماجرا خودش بگوید و دلیلش ترس از قضاوت آ

که تنها نبود. اگر میگفت، پای سپیده را هم وسط می کشید. اصال 

دوست نداشت دید آنها را نسبت به سپیده عوض کند. می دانست 

که جور دیگری نگاهشان خواهند کرد. مخصوصا پرهام که به 

شدت ایده آل گرا و پایبند اصول بود. مدام برای خودش و 

قانون و مرز می گذاشت و هرکس که برخالف آنها اطرافیانش 

رفتار میکرد، مورد قضاوت و نکوهشش قرار می گرفت. به 

خودش اهمیتی نمی داد. پرهام همینطور هم هر روز و هر لحظه او 

را و طرز زندگی و رفتارش را نقض میکرد. ولی سپیده تحمل 

 .شرایط سخت را نداشت. زود می شکست و از همه شان می برید

مطمئن بود که اینطور می شود. آنوقت جمعشان هم ممکن بود، 

 .متشنج شود
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قلپ بزرگی از قهوه ولرم شده اش نوشید. سرش را که باال آورد، 

دو پرستار مرتب و به شدت زیبا را دید که با پوشه ای در بغلشان، 

به سمت استیشن می رفتند. ضربه ای به پهلوی پرهام زد و اشاره 

 .های خوش هیکل و خوش قد و باال کردای به پرستار

 :میان خنده و با شوخی گفت

 تا حاال شده دلت بخواد جای یه پوشه باشی؟-

پرهام که حسابی در فکر رفته بود، تازه با سقلمه سیامک به 

 .خودش آمد و به محض دیدن پرستارها خنده اش گرفت

سیامک لیوان پالستیکی اش را روی صندلی کنار دستش گذاشت 

 :دستی میان موهایش کشیدو 

 .اصال از بچگی هم پرستارارو یجور دیگه دوست داشتم-

پرهام بالخره طاقت نیاورد. قهقهه ای زد و چال روی لپش گود 

رفت. همانطور که نگاه کاوشگرش روی اندام دو پرستار بود، به 

 :شوخی تشر زد
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 همثال تو بیمارستانیم سیامک...مردم مریضشونو میارن اینجا. هم-

 .اینجا غمگین و دل شکسته ان. جای این کارا نیست که

چیه بابا؟ مگه قانونی هست که بگه توی بیمارستان دختر بلند -

 کردن ممنوعه؟

دختر بلند کردن همیشه ممنوعه! همه جا...جدا از بحث شرع که -

 .میدونم هیچی ازش سردرنمیاری...اصال اخالقی هم نیست

 :اه از دو پرستار جوان گرفتسیامک پوفی کشید و به سختی نگ

مطمئنم زندگیت خیلی حوصله سر بره. هر روز میری سرکار و -

 .عاشق کارتی. شبا قبل خواب کتاب میخونی. صبا میدویی

 :با حالتی مصنوعی دست روی دلش گذاشت و عق زد

اینم شد زندگی؟ کی پس به زندگی جنسیت میرسی. ببینم اصال -

 کی سکس داشتی؟روابط جنسی داری؟ آخرین بار 

 :پرهام لب هایش را روی هم فشرد و کمی فکر کرد
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 .یک سال و شش ماه پیش-

 :سیامک شگفت زده شد و سری از روی ناباوری تکان داد

 اوووه! چجوری زنده ای؟-

برادر من آدم با غذا و خواب مناسب زندست...ربطی به این چیزا -

 .نداره

سکس. مَردم انقدر  حتی اسمشو هم نمیاری...سکس داداش...بگو-

 .با حیا! خیلی زن صفتی. ولی جدی نگرانت شدم پرهام

 :پرهام دستی روی زانوهایش کشید و کنایه آمیز گفت

با وجود اینکه واقعا دارم از این بحث لذت میبرم و دوست دارم -

تو رو هم در جریان روابط جنسیم بذارم ولی مجبورم مسیر 

 .صحبتو عوض کنم

با هیجان ضربه ای به شکم سفت پرهام سیامک سیخ نشست و 

 :کوبید
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 نه جدی. مشکلت چیه پرهام؟ ناتوانی ماتوانی که نداری؟-

 :پرهام چشم غره رفت و توپید

 !اوووی داری وارد منطقه ممنوعه ای میشی-

 ...زدم تو خال نه؟ ناتوانی داری پس. برو پیش دکتر...بابای منم-

ز اینکه نگرانمی ولی سیامک؟ ای بابا...گیری کردیم. مرسی ا-

 ...نباش...من از تو هم سالم ترم

 پس چی؟-

نفس عمیقی کشید و نگاهش را به سمت همان دو پرستاری که 

حاال به سمت انتهای راهرو می رفتند و از آنها دور می شدند 

 :گرداند

چی بگم؟ من کال جزو اون دسته از مردایی نیستم که فقط به فکر -

وقتی با کسی هستم و انقدر بهش  رابطه باشم. ترجیح میدم

نزدیک میشم، عاشقش هم باشم. و از اونجایی که هر دختری که 
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تا حاال عاشقش شدم دختر خوبی بوده و قصد داشته تا شب 

 ...ازدواجش دختر بمونه...زیاد پیش نمیاد

لب گزید و درحالی که مشخص بود با خودش کلنجار می رود، به 

 :سختی ادامه داد

 .سکس داشته باشمکه بتونم -

سیامک دستی به پیشانی اش کشید و تا ته ریش زیر چانه اش، 

 :امتدادش داد

 .من موندم تو چرا تا حاال مجرد موندی؟ خب زن بگیر-

اونقدر که فکر میکنی هم سخت نیست. من که عادت کردم. بعد -

از نگار دیگه حوصله دخترارو ندارم. واقعا سروکله زدن باهاشون 

اد. مثال نگار دختر خوبی بود...همه جوره. نجیب بود. اعصاب میخو

 .خوشگل بود. تحصیالت خوب داشت. ولی خیلی پولکی بود

 .مشکل چیه؟ تو که پول داری-
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آره ولی اعصابمو خورد میکرد با حرفا و طرز رفتارش. حس بدی -

بهم دست میداد وقتی همش اینو بهم القا میکرد که منو فقط واسه 

 .میخوام دختری که باهاشم منو برای خودم بخواد پول میخواد. من

 :سیامک همانطور که حسابی در فکر بود، سری تکان داد

آره...دخترا خیلی پولکی شدن. البته برای من که خداروشکر -

هیچوقت این پیچیدگی ها پیش نیومده. من تکلیفم از اول 

 .مشخصه. راستی این دختره غزال...دختر خوبی به نظر میاد

 :همراه با نگاهی به چشم های متعجب پرهام، نیشخندی زد بعد

 .راست کار خودته-

 :پرهام بهم ریخت و هشدار گونه مشت آرامی به شانه اش کوبید

 .صدبار گفتم به حرفات اول فکر کن-

 .خب بابا. قاطی نکن بهت نمیاد-
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سیامک با بی خیالی خندید و نگاهش را به انتهای سالن دوخت. 

یم و سپیده را دید که به سمتشان می آمدند. مریم همان لحظه مر

لبخند روی لبش داشت و از همان دور سر تکان میداد ولی سپیده 

به زیرپایش نگاه میکرد. با بی قراری، دستی پشت سرش کشید و 

دستپاچه از روی صندلی بلند شد. برای بار هزارم با خودش فکر 

 .کرد که عجب اشتباهی کرده بودند

حض رسیدن به آنها، با لحن نگرانی جویای حال ارسالن مریم به م

شد. به هردویشان با خوشرویی دست داد و حالشان را پرسید. 

ولی سپیده انرژی و شیطنت همیشگی اش را نداشت. رنگ و 

رویش پریده بود و کامال میشد فهمید، او هم پلک روی هم 

ن لنگ فتنگذاشته. مانتو و شلوار قبلی تنش بود و کمی وقت راه ر

میزد. این لنگ زدن جزئی، فقط به چشم های تیزبین سیامک 

 .آمده بود

تنها دست کوتاهی با پرهام داد و با ناراحتی روی یکی از صندلی 

ها نشست. خون خونش را می خورد. می ترسید حرفی به مریم 
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زده باشد. ولی وقتی پرهام یواشکی از مریم در مورد حال بد 

ظهار بی اطالعی کرد، نفسی از سر آسودگی سپیده پرسید و مریم ا

کشید. احتماال هردویشان به دعوای شب قبل ربطش می دادند و 

کسی به آنها مشکوک نمیشد. اصال شک داشت اگر علنا میگفت 

که با سپیده رابطه داشته، آنها باورش می کردند. خودش هم اگر 

 .پرهام می گفت با مریم رابطه داشته، باور نمیکرد

نشستند و پرهام رفت تا برای دخترها قهوه بگیرد. مریم هرسه 

متکلم وحده شده بود و سپیده و سیامک تنها وانمود می کردند که 

گوش می دهند. چندباری که با سپیده چشم در چشم شدند، 

 .سپیده قبل از او با حالتی میان خشم و شرمندگی، نگاه برگرداند

تمام شدن عمل ارسالن،  بعد از برگشتن پرهام، جو بهتر شد و تا

سرگرم گفتگو شدند. بالخره ارسالن را از اتاق عمل بیرون 

آوردند. بهوش اما بیحال بود. حتی با زبانی الکن و چشم هایی 

 .خمار، به همه شان اطمینان داد که حالش خوب است
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با اینکه پرهام اصرار داشت تا شب پیشش می ماند، اما سیامک 

ال باید شب را بخاطر غزال و تنها راضی نشد. او که به هرح

بودنش، به خانه برمی گشت. خبر داشت که پرهام باید آن ساعت 

سرکار باشد و تا همان جا هم خیلی بی مسئولیتی کرده. از طرفی 

دل برگشتن به خانه و اتاق خوابش را نداشت. هنوز بوی عطر 

سپیده را میان ملحفه های تختش حس میکرد. از هرچیزی که 

ور آن یک ساعت بود دوری میکرد. به محض برگشتن یادآ

ارسالن به اتاق خصوصی اش، همه شان را بدرقه کرد. مریم گفت 

که حتما ساعت مالقات برخواهد گشت ولی سپیده همانطور که تا 

 .آن لحظه ساکت بود، هیچ نگفت

سراغ ارسالن رفت تا مطمئن شود به چیزی نیاز ندارد ولی او انقدر 

بود که جواب درستی نداد. رنگ و رویش به زردی  بیحال و لمس

 .میزد و دستش باندپیچی شده بود

سعی کرد تا بهوش آمدن کامل ارسالن چرتی بزند. صندلی تاشو 

کنج اتاق را باز کرد و روی آن دراز کشید. برخالف تمام سعیش 
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برای فکر نکردن به سپیده، اندام بی نقص و موهای نرمش یادش 

. ساعدش را محکم روی پیشانی اش فشرد و چشم را رها نمی کرد

هایش را بست. انگشت های سپیده موهایش را محکم میان 

 "اَه"خودشان حبس کرده بودند و با تمام وجود او را می بوسید. 

 .غلیظی گفت و پهلو به پهلو شد

قبلترها همیشه می دانست، سپیده زیبا و خوش اندام است ولی 

قد و باالی بلند ارسالن را داشت.  برایش حکم هیکل بی نقص و

پیش از آن فرقی میان پرهام و ارسالن با مریم و سپیده نمی دید. 

مخصوصا که سپیده را یک سال قبل از آشنایی اش با بچه های 

دیگر در چند پارتی دیده بود و می شناخت و از قبل باهم صمیمی 

ا ، ببودند. بعد در کافه یکی از دوست های مشترکش با ارسالن

گروه مریم و پرهام و ارسالن آشنا شدند و کم کم صمیمیت 

 .زیادی بینشان ایجاد شد

حاال اما همه چیز فرق میکرد. طعم خوب دخترک زیر دندانش 

مانده بود. نیمخیز شد و به دنبال پاکت سیگارش در جیب های 
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شلوارش گشت. سعی کرد با خودش صادق باشد. اگر موقعیتش 

م دلش می خواست با سپیده رابطه داشته پیش می آمد، باز ه

 باشد؟

جرات نکرد جواب خودش را بدهد. درِ پاکت سیگاری که میان 

مشتش بود را بست. تازه یادش آمده بود که سیگار کشیدن در 

بیمارستان ممنوع است.  بی تکلیف جعبه سیگارش را داخل 

جیبش برگرداند. هرچه هم که در سرش می گذشت، مهم نبود. 

این بود که نمی توانست بگذارد چنین اتفاقی یکبار دیگر مهم 

بیفتد. باز خودش را روی پالستیک سردِ صندلی انداخت و به 

 .سقف خیره شد

عصر آن روز مریم به تنهایی برای مالقات ارسالن آمد ولی او بر  

اثر داروهای بیهوشی همچنان بی حال بود. مریم هم کمی نشست 

 .باید زود به خانه برگردد و گفت که مهمان دارند و
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عقربه ساعت مچی اش ساعت هفت شب را نشان میداد که 

ارسالن ناله ای کرد و بالخره از خواب بیدار شد. سریع از روی 

 .صندلی اش بلند شد و به سمتش قدم تند کرد

برای چک کردن تبش، کف دستش را روی پیشانی اش گذاشت و 

 :پرسید

 خوای؟ارسالن خوبی داداش؟ چیزی می-

 :ارسالن سرفه خشکی کرد و سرش را باال انداخت

 ...نه-

 :وقتی مطمئن شد تب ندارد، دستش را عقب کشید

 حالت بهتره؟-

 .خوبم-

 مطمئنی؟-
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ارسالن لبخند بیحالی زد و درحالی که سعی میکرد هیکلش را باال 

 :بکشد گفت

 .این نگران شدنا بهت نمیاد سیا. کمک کن بشینم-

 :خندید و کمکش کرد تا روی تختش بنشیند همراه با ارسالن

 منو چی فرض کردی مرد حسابی؟ درد مرد که نداری؟-

 .دارم ولی خوبم. من و درد دیگه باهم رفیقیم-

سیامک گوشه تخت نشست و مردمک چشمش را با بی حوصلگی 

 :در حدقه گرداند

 باز شروع کردی این شروورارو؟-

 .دلم یه نخ سیگار میخواد سیا-

 که نمیشه. کمک کنم بریم توی محوطه؟ اینجا-

چند دقیقه بعد روی نیمکتی در محوطه سرسبز بیمارستان نشسته 

بودند و بهمن می کشیدند. خودش عادت به بهمن کشیدن نداشت 
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و کنت بیشتر مورد عالقه اش بود. با اینحال دست ارسالن را رد 

نکرد. بیماران زیادی در لباس مخصوص بیمارستان، در همان 

حوالی دیده می شدند. اکثرشان به بهانه سیگار کشیدن بیرون 

 .آمده بودند. درست مثل خودش و ارسالن

چند بار دهان باز کرد تا بالخره توانست سکوت را با سوالی که در 

 :ذهنش داشت بشکند

ارسالن تو گفتی با شنون اول دوست بودی و بعد رابطتون شروع -

 شد؟

درحالی که دودش را در فضای ارسالن پکی به سیگارش زد و 

 :آزاد رها میکرد، اخم آلود و با تعجب پرسید

 .چطور؟ یاد شنون افتادی-

 :بی آنکه عالقه ای به توضیح دادن داشته باشد، پافشاری کرد

 ...حاال بگو-
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ارسالن کمی بازویش را تکان داد و همانطور که صورتش از درد 

 :جمع شده بود، تایید کرد

 .بودیمآره. اول دوست -

خب چجوری پیچیده نشد؟ یعنی...منظورم اینه که چطوری -

تونستید شش سال باهم دوست باشید و درعین حال رابطه هم 

 .داشته باشید و احساساتتونو درگیر نکنید؟ به نظر من نشدنیه

ارسالن اخم هایش را بیشتر درهم کشید و خیلی ناگهانی و با 

 :نگرانی پرسید

 امک؟ سپیده؟ مریم؟با کی رابطه داشتی سی-

چند لحظه دهانی که میرفت تا حرفی بزند باز ماند و گیج و منگ 

به صورت ارسالن خیره شد. از کجا فهمید؟ آنهم با این سرعت؟ 

پوست لبش را میان دندان هایش کند. یادش رفته بود که این مرد 

تا چه حد زرنگ و تیز است. لعنتی به خودش فرستاد. اصال نباید 

 .دحرفی میز
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ارسالن کف دست سالمش را روی پیشانی اش کوبید و لحنش 

 :سرزنش آمیز شد

 سیامک...سیامک چه غلطی کردی؟-

فهمید که حاشا کردن دیگر جواب نمی دهد. پوفی کشید و نفس 

 :عمیقی از هوا دود زده اطراف گرفت

 ...سپیده-

قبل از اینکه ارسالن از خشم و عصبانیت منفجر شود، کف دستش 

 : آورد و خواهش کردرا باال

 ...لطفا اول بذار حرفم تموم شه. اونطوری که فکر میکنی نیست-

ارسالن اما بی اهمیت به خواهش او، طغیان کرد و بر سرش فریاد 

 :کشید

 مردک نفهم چجوری باید فکر کنم؟ چه گهی خوردی؟-
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چند نفری به سمتشان برگشتند و با تعجب نگاهشان کردند. پیش 

به یقه سیامک برسد، از روی نیمکت جستی زد و از آنکه دستش 

 :درحین عقب رفتن گفت

نکن اینطوری نوکرتم. تازه عمل کردی. بابا بذار توضیح -

 .بدم...بعد هرچی خواستی بگو. اصال بزن تو گوشم

ارسالن با همان نگاه برزخی تکیه اش را به نیمکت چوبی داد و 

 :غرید

 .بنال ببینم چه خاکی به سرمون ریختی-

بابا دیشب که تورو بردیم بیمارستان...من برگشتم خونه و سپید -

بهم زنگ زد. گفت دوباره رفته پیش مانی ولی مرتیکه دیوث 

وسط خیابون ولش کرده بود. منم رفتم دنبالش. گفت نمیره 

خونشون و اومد خونه ما. یکم مست کرد و بند کرد به من. حال و 

اغونه. به خدا اونطوری اوضاش خوب نبود. معلوم بود خیلی د

دختر نیست. خودت که می شناسیش. ولی دیشب اصال انگار 
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خودش نبود. هرچقدر سعی کردم قانعش کنم که کارمون اشتباهه 

بیشتر اصرار میکرد. خب منم مردم...تا جایی که میشد جلوشو 

گرفتم. به خدا اینو نمیگم فکر کنی میخوام خودمو تبرئه کنم. 

 .جدی زورمو زدم

سالن چند ثانیه انگشت اشاره اش را گوشه چشمش گذاشت و ار

 .چیزی نگفت تا خونسردی اش را به دست آورد

 :سپس صاف نشست و پرسید

 خب بعدش چی شد؟-

سیامک به محض اینکه مطمئن شد وضعیت دیگر قرمز نیست، 

 :دوباره رفت و روی نیمکت نشست

روی چی می خواستی بشه؟ یهو شروع کرد گریه کردن و رفت -

 ...اعصابم. منم بهش گفتم اشتباه کردیم و

ارسالن ناباورانه سر تکان داد. دست های مشت شده اش را باال 

 :آورد و درحال سابیدن دندان هایش روی هم، حرفش را برید
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چیکار کردی؟ دختر بیچاره! درست بعد از اینکه با بهترین -

 یندوستش رابطه داشته و تمام احساساتش قاطی پاطی شده ا

خزئبالتو تحویلش دادی؟ تو واقعا با این همه تجربه کوچیک 

 ترین چیزارو راجع به زنا نمیدونی. نه؟

 :سیامک شاکی شد و صدایش را باال برد

 پس باید چیکار میکردم؟-

باید بغلش میکردی...باید اول میذاشتی آروم شه. کمکش -

ش همیکردی با احساسات ضد و نقیض اون لحظش کنار بیاد. بعد ب

میگفتی دوستش داری...میگفتی میدونی که اونم دوستت داره. 

نوازشش میکردی و با مالیمت توضیح میدادی که این چیزی 

نبوده که هیچکدومتون بخواید. باید اینکارو میکردی. یا حتی اون 

لحظه حرفی نمی زدی و بهش زمان میدادی. نه اینکه همون لحظه 

یا زنا یذاشتی دلش بشکنه. سحقیقتو بکوبی تو فرق سرش. نباید م

خیلی با ما فرق دارن. برای اونا چیزی که بعد سکس اتفاق میفته 
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درست به اندازه اتفاقاتی که درحال سکس افتاده مهمه. جدا از 

اینکه از اول نباید می ذاشتی این اتفاق بینتون بیفته ولی وقتی 

کنترل شرایط از دستت در رفت نباید بدترش کنی. تو بدترش 

 .ردیک

 .تو خودتم با دوست صمیمیت رابطه داشتی-

این اصال شبیه اون نیست. سپیده اصال شبیه شنون نیست. تو هم -

شبیه من نیستی. تو تنها چیزی که برات مهمه سکسه. من نزدیکی 

می خواستم. من صمیمیت می خواستم. من آرامش می خواستم. 

د و وابسته نمیششنونم یه زن بی قید و آزاد بود که به هیچ عنوان 

تکلیف خودشو می دونست. اگر ذره ای شک داشتم که این بین 

آسیب میبینه وارد رابطه نمی شدم. سپیده حساس و شکنندست. 

 ...اگر فکر کردی بازم

 :سیامک دستی روی سرش کشید و حرفش را برید

 .نه...بازی وجود نداره. تموم شد-
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 :ارسالن سیگار دیگری آتش زد و به سمتش گرفت

 .امیدوارم-

هردو ساکت ماندند. سکوت اطرافشان، آرامش خاصی داشت. 

خورشید آخرین نفس های طالیی رنگش را در آسمان نارنجی 

پخش میکرد. ارسالن از آنچه فکر میکرد خیلی منطقی تر با 

موضوع برخورد کرده بود. خیالش راحت شد که الاقل قضاوتشان 

ر به سپیده پیدا کند. اگ نکرده. یا اینکه بخواهد دید بدی نسبت

پرهام بود دست کم تا یک ماه با او همکالم نمیشد. به حرف های 

ارسالن فکر کرد و با اکراه حق را به او داد. بدجور حال سپیده را 

 . گرفته بود

*** 

رو به روی آینه ایستاد و دستی روی کبودی بازویش کشید. سر 

وشاندند. حرف ها خم کرد و موهای لخت و بلند، روی کبودی را پ



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  349 

 

و غر زدن های مادرش را یکی در میان می شنید. بیشتر درگیر 

 .تماشا کردن ظاهرش بود

من دلم اینجا آشوبه غزال. از اولم این مرد بی مسئولیت بود. -

اصال نمی دونم چجوری روش شده زنگ میزنه به من و میگه 

میخواد تو رو توی یه خونه درندشت تنها بذاره و بره پی 

 .ریحشتف

به سمت آینه خم تر شد و دستی زیر ابروهای قهوه ای و پرش 

کشید. زیادی بلند و پر شده بودند. باید سر و سامانی به آنها 

میداد. حاال که مادرش نبود تا از ترس حرف دوست و آشنا او را 

 .منع کند، می توانست نازک تر و مدل دارتر برشان دارد

 .شه گل لقد می کنمگوشت با منه غزال؟ یا مثل همی-

 :از آینه فاصله گرفت و گلو صاف کرد

مامان جان چی بگم من؟ اتفاقیه که افتاده. من این وسط چکاری -

 از دستم میاد؟
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 :سارا حرفش را در هوا زد

برگرد گرگان. هروقت بابات برگشت باز برو. دانشگات کال دو -

 روز در هفتست دیگه. دو هفته سختی راهو تحمل کن. من دلم

 .طاقت نمیاره با یه مرد جوون تو یه خونه تنها باشی

انگار که مادرش می توانست او را ببیند، اخم غلیظی کرد و با 

 :ناراحتی گفت

مامان توی یه خونه یعنی چی؟ برادر پریناز خانوم طبقه پایین -

 .زندگی میکنن

 .به هرحال مجرده. تنها زندگی میکنه. درست نیست-

ر و نگاه چپ چپ سارا را حتی از پشت می توانست صورت دلخو

 :تلفن هم حس کند. پوفی کشید و خودش را روی تخت انداخت

 .پسر باشخصیت و نجیبیه مامان-

 .به هرحال مرده-
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چون می دانست تحت هیچ شرایطی نمی تواند، خط فکری مادرش 

را با خودش یکی کند، مجبور شد دروغ بگوید تا خیال سارا کمی 

حال از این وضعیت مجردی زندگی کردن راحت شود. به هر

خوشش آمده بود و قصد برگشتن به گرگان را نداشت. حداقل نه 

 .به این زودی

همانطور که شست پای الک خورده اش را میان انگشتان دستش 

 :می گرفت، گوشی را به لبش نزدیک تر کرد و گفت

 مشمامان به خدا الکی نگرانی. من اصال این آقا رو نمی بینم. ه-

خونه ام. سختم میشه بخوام برگردم و باز هر هفته این همه راهو 

 .بیام. یکمم منو درک کن

 .همش من درکت کنم؟ یکم تو منو درک کن-

کی درکش کرده بودند؟ همیشه او بود که تسلیم خواسته همه 

میشد تا جنجال به پا نشود. همیشه او درک کرده بود و درک 

 .نشده بود
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 :هدفشان را کوتاه کند سعی کرد مکالمه بی

به هرحال من برنمی گردم مامان جان. شاید تو اون ماه یه سر -

بیام بهتون سر بزنم و عزیزجونم ببینم ولی حاال حاالها نمیام. 

 کاری نداری؟

سارا هم دیگر بحث را ادامه نداد ولی با دلخوری قطع کرد. واقعا 

نمی  دوست نداشت مادرش را اینطور دلخور و ناراحت کند.

خواست عزیزترین کسش از راه دور و مدام دل نگرانش باشد. 

ولی تقصیر او نبود که مادر دل نازکش، همیشه بیش از اندازه 

نگران میشد. نگران همه چیز و همه کس. ترسش از قضاوت 

مردم، شده بود چاقویی که بیخ گلوی غزال را می برید. همه شان 

ینکه مادرش و تنهایی اش را بی انصافی می کردند. اتفاقا بخاطر ا

درک میکرد بود که هیچ نمی گفت و در برابر دخالت دایی هایش 

 .لب فرو می بست
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بعد از قطع تماس، مستقیم وارد صفحه تلگرامش شد. پرهام شب 

قبل در گروه پنج نفره شان، دعوتش کرده بود. شوخی ها و بحث 

همان سالم و هایشان را با اشتیاق دنبال میکرد. با این وجود جز 

احوال پرسی شب گذشته، حرفی در گروه نمیزد. از صبح همه 

شان برنامه کوه گذاشته بودند و هماهنگ می کردند. ارسالن از 

همان اول خبر داد که بخاطر دستش نمی تواند برود و آب پاکی را 

روی دست همه شان ریخت. جز همان یکبار ارسالن هم حرف 

 .دیگری در گروه نزد

روی صفحه گذاشت. عکس ارسالن را بزرگ کرد.  دستش را

عکس سیاه و سپیدی از نیمرخ خندان ارسالن بود. موهای 

سیاهش، کمی کنار پیشانی حالت گرفته بود. جذاب و مرموز. 

 .صفحه اش را باز کرد و دستش روی کلمات لغزید

 :نوشت

 "سالم. دستتون بهتره؟"
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انست. نمی دست لرزانش مشت شد. درست و نادرست را نمی د

دانست اینکه اصال حالش را نپرسیده و حتی پیشنهاد پرهام برای 

سر زدن به او را رد کرده بود، نادرست است یا پیام دادن 

 .حاالیش

چند بار نفس عمیق کشید و بالخره دکمه ارسال را فشرد. یک 

دقیقه به پیامش زل زد. وقتی جوابی نگرفت، کوتاه آمد و گوشی 

شت. پشیمان نبود ولی اگر ارسالن جواب را زیر بالشش گذا

نمیداد، خیلی به غرورش برمی خورد. دلیلی نداشت، جواب ندهد. 

 .حتما جواب میداد

پنجره اتاقش را باز کرد و به آشپزخانه رفت. به خورش بامیه اش 

سر زد. عطر بی نظیر زعفران زیر بینی اش پیچید. نمی دانست 

زحمت می انداخت اما  چرا برای دو نفر انقدر خودش را به

ناخودآگاه دوست داشت، با مهارت هایش پرهام را تحت تاثیر 

قرار بدهد. این اخالق از بچگی یکی از ویژگی های بارزش بود. 

 .می خواست همه از او راضی باشند و از ته دل تحسینش کنند
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غذا را کشید و به طبقه پایین برد. عقربه ساعت سه و نیم را نشان 

دانست پرهام هر روز ساعت سه، از سرکار به خانه اش میداد. می 

برمی گردد. پنج شنبه و جمعه ها تعطیل بود و کال سرکار 

 .نمیرفت

پرهام مثل هر روز سینی غذا را گرفت و با خوشرویی تشکر کرد. 

دیگر مثل روزهای اول حتی به غزال تعارف هم نمی کرد؛ چون 

 .می دانست اصال داخل نمی رود

اال برگشت. شال و مانتویش را روی دسته صندلی به طبقه ب

انداخت. با عجله به سمت گوشی اش دوید و از زیر بالش بیرونش 

 .کشید. یک پیام داشت. به سرعت بازش کرد

 .با دیدن اسم ارسالن ناخودآگاه لبخند زد

 "چرا از خودش نمی پرسید؟"
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یک شکلکِ چشمک هم آخر تکستش گذاشته بود. لب گزید و به 

وار تکیه زد. چند لحظه طولش داد تا جواب بدهد. دست هایش دی

 :وقت فشرده شدن روی دکمه ها، کمی می لرزید

 "از کی بپرسم؟"

 ".از دستم"

قلبش تند میزد. دراز کشید و برای پیدا کردن جواب، به ذهنش 

 :فشار آورد

منظورم اینه که حالتون بهتره؟ شنیدم که پریروز عمل داشتید. "

 "مرخص شدید؟

اینطور پشت گوشی و بدون اینکه رودررو باشند، بیشتر اعتماد به 

 .نفس صمیمی شدن و صحبت کردن داشت

 ".دیروز مرخص شدم"
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ناخون شستش را میان دندان هایش جوید. زیاد تحویلش نگرفته 

بود. ترجیح میداد دیگر جواب تکستش را ندهد اما دلش طاقت 

 :نیاورد و باز نوشت

 ".ق باشیدخب خداروشکر. موف"

ارسالن شکلک انگشت شست برایش گذاشت و آفالین شد. نفس 

حرصی اش را از لپش بیرون فرستاد و گوشی را روی خوشخواب 

تختش کوبید. مردک از خود راضی! خیلی خودش را می گرفت. 

نیم خیز شد و یکبار دیگر چند پیام مختصرشان را خواند. از روی 

ک کرد و گوشی را به زیر لج و عصبانیت، همه تکست ها را پا

بالشش برگرداند. اینبار که او را میدید، اصال محلش نمی گذاشت. 

 .دلش می خواست یکجوری جواب این بی اعتنایی اش را بدهد

*** 

شالش را با دستش جلوتر آورد و همراه با خمیازه کشداری، 

دهانش را باز کرد. دستش را جلوی دهانش گرفت و چشم هایش 
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. از ترس اینکه خیسی اشک، مداد چشمش را به اشک نشست

پخش کند، چشم هایش را درشت کرد. از آینه عقب پرهام را 

 .میدید که کوله هردویشان را روی صندلی های پشت می گذاشت

پرهام به محض نشستن، از دیدن صورت گیج و خواب آلود غزال 

 :خنده اش گرفت

 دیشب نخوابیدی؟-

را پشت گوش فرستاد و سعی موهای بلندِ ریخته کنار چشمش 

 :کرد جلوی این یکی خمیازه را بگیرد

 .ساعت چهار خوابیدم-

بینی اش خارید و پشت دستش را زیر آن کشید. اگر می توانست، 

خیلی دلش می خواست برنامه اش با پرهام را بهم بزند و با آنها به 

 کوه نرود. به جای اینکه انقدر خودش را به زحمت بیندازد، تا ظهر

تخت می خوابید. ساعت چهار تازه خوابش برده بود و صبح هم 

نیم ساعت مانده به شش بیدار شد تا به خودش برسد و آرایش 
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کند. از شدت کم خوابی، زیر چشمش گود افتاده و سپیدی آن پر 

از رگه های قرمز رنگ خون شده بود. اصال عادت به کم خوابی 

ات و شیرین ترین تفریح نداشت. برای او خوابیدن یکی از بهترین

بود. از فکر اینکه باید آنهمه در کوه پیاده روی کنند، چشم هایش 

سیاهی رفت. اگر جراتش را داشت، همان لحظه از ماشین پیاده 

میشد و به تخت گرم و نرمش برمی گشت. از فکر کردن به تخت 

 .خواب و پتوی گرمش، بغضش گرفت

پیچید و برای دنده عقب  پرهام دستش را دورِ پشتیِ صندلی غزال

 :گرفتن، خودش را به سمت عقب چرخاند

خب باید می خوابیدی دختر خوب. شما که می دونستی قراره -

 .زود پاشی

معذب از برخورد بی منظور دست پرهام با بازویش، خودش را به 

 :در سوزوکی چسباند



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  360 

 

از ساعت دوازده شب همش فکر کردم اگه االن بخوابم شش -

 ...رم. ساعت یک گفتم پنج ساعت...ساعت دوساعت وقت دا

پرهام دستش را از پشتی صندلی غزال برداشت و با چشم های 

 :درشت شده، حرفش را برید

اوکی...اوکی...الزم به توضیح بیشتر نیست. گرفتم منظورتو. خب -

 .تا برسیم یه چرت بزن

گوشه لبش را گزید و لبش به خنده شیطنت آمیزی شکفته شد. 

قبلترها، احساس نزدیکی و صمیمیت بیشتری با او پیدا  نسبت به

 :کرده بود. دل و جراتش را جمع کرد و طعنه زد

 که باز بهم بخندید؟-

پرهام گاز داد و از کوچه باران زده خارج شد. شب قبل تا وقتی 

خوابش ببرد، به صدای ریزش قطرات باران گوش سپرده بود. 

ا می پرستید. می توانست بوی باران و طنین دلنوازِ قطراتش ر

ساعت ها بنشیند و بی آنکه حوصله اش سربرود، بدان گوش 
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بسپارد...یا که تماشایش کند. کوچه های باران زده و سرد پاییزی 

 .احساساتی اش میکرد

پرهام بی توجه به حال و هوای باران زده او، با حالتی بامزه به 

 :خودش اشاره ای زد و گله کرد

 .که گفتم بامزه بودمن خندیدم؟ من -

سرش را به پشتی صندلی اش تکیه داد. بی آنکه چشم از خیابان 

 :های خیس بگیرد، لب زد

 .آخه کجای دنیا خروپف کردن بامزست؟ همیشه آزاردهندست-

 .بستگی داره-

 به چی؟-

به اینکه کی انجامش بده. میخوای شما بخواب من صداتو ضبط -

 !نهمیکنم. خودت قضاوت کن بامزست یا 

 :خنده اش گرفت و میان خنده آرامش گفت
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اونموقع من از خجالت میمیرم. ولی جدی هیچکس قبال نگفته بود -

 .که خرخر میکنم

 :پرهام جدی شد و تک سرفه ای کرد

 .شوخی کردم باهات-

 یعنی خرخر نمی کردم؟-

نه بیشتر پوف کشیدن بود. اونم برای این بود که سرتو بد -

 .گذاشته بودی

 :یش را به سمت آسمان گرفت و با حالت بانمکی گفتدست ها

 .پس خداروشکر آبروم نرفت-

 :پرهام قهقهه زد و همانطور که صدای ضبط را زیاد میکرد، گفت

انقدر زندگیرو به خودت سخت نگیر دختر. آدم که آبروش با -

 .این چیزا نمیره
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لبخند روی لبش را خورد و به حرف پرهام فکر کرد. شاید راست 

گفت. خیلی همه چیز را به خودش سخت میگرفت. ولی نمیشد، می

شخصیتی که این همه سال بدین گونه شکل گرفته بود را به 

راحتی عوض کرد. او مانند پرهام و دوستانش نمی توانست، راحت 

  .باشد. برای صمیمی شدن، نیاز به زمان داشت

 همانطور که روی صندلی چرمی و راحت ماشین نشسته بود و به

همه چیز و هیچ چیز فکر میکرد، خیابان های خلوت و بارانی که با 

آدم های خواب آلوده و بی حوصله رنگی شده بود را به نظاره 

نشست. هوای شهر تهران یکجور پوشش خاکستری داشت که 

قبال در شهر خودش ندیده بود. قاب چهارگوش ماشین برایش 

انند فیلمی تازه، حکم تلویزیون را داشت. هرچه در آن میدید م

 .برایش جذاب و دیدنی بود

 دلت برای مادرت تنگ نشده؟-
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صدای پرهام با نوای آرام موسیقیِ بی کالم مخلوط شده بود. از 

 .اینکه در مورد مادرش می پرسید، تعجب کرد

نفسی گرفت و یاد مکالمه دیروزش با سارا افتاد. لحنش 

 :ناخودآگاه حالت غمگینی به خود گرفت

یلی. مگه میشه تنگ نشده باشه؟ تنها کسی که توی دنیا چرا خ-

 .دارم مادرمه

گفت و سر تکان داد ولی مخالفتی با حرفش نکرد.  "هومی"پرهام 

غزال شبیه آدم هایی که بعد از مدت ها کسی را برای درد و دل 

 :پیدا کرده باشند، ادامه داد

 .هنوز نسبت به این شهر و آدماش احساس تعلق ندارم-

ان بده. یه مدت که بمونی و به شلوغیش عادت کنی، دیگه زم-

هیچ جای دیگه طاقت نمیاری. من خیلی وقتا به سرم میزنه بکنم و 

برم شمال بمونم. از ترس سرطان و خیلی چیزا ولی میدونم که 

 .هیچوقت نمی تونم. این شهر محکومت میکنه به حبس ابد



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  365 

 

ا حبس شود. حبس ابد؟ ولی او قرار نبود برای همیشه، آنج

درسش که تمام میشد، برمی گشت پیش مادرش و عزیزجان. 

 .برنامه شان از اول هم همین بود

خب همین حاال هم تهرانو دوست دارم. شلوغیش تا به حال اذیتم -

نکرده. کال هرجا که زندگی جریان داشته باشه خوبه. ولی شهر 

 .خودم برام مثل خونه میمونه. اینجا شهر من نیست

 :شست و ذوق زده ادامه دادصاف ن

پدربزرگ خدا بیامرزم یه باغ بزرگ بیرون از شهر داشت که -

اکثر روزارو میرفتیم اونجا و بعد از ظهرو دور هم بودیم. البته 

زمستونا خیلی سرد میشد و نمیشد بریم باغ. عزیزجان...مادر 

بزرگمو میگم. عزیزجان با من و مامان زندگی میکنه. از وقتی 

 .....خببابام.

لب گزید و حرفش را ادامه نداد. پرهام به جای او حرف دلش را 

 :زد
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 ...از وقتی پدرت طالق گرفت و برگشت تهران-

آره. از همون موقع عزیزجون پیش ما موند. وقتی که آقاجونم -

 ...فوت شد

 ...خدا بیامرزه-

خیلی ممنون. بعد از فوت آقاجون، عزیزجون هم در خونشو -

خونه یه بچش می موند. میگفت بدون آقاجونم نمی بست و هرماه 

تونه توی اون خونه بمونه. ولی خب بعد از رفتن بابام ما خیلی تنها 

شدیم و عزیزجونم اومد پیشمون موند. مامانم همیشه میگه اگه 

 .عزیزجون نبود شاید نمی تونست تنهایی از پسش بربیاد

ود، سرش را به پرهام که تا آن لحظه خوب و با دقت گوش داده ب

 :سمت غزال برگرداند و با همدردی زیادی پرسید

 از دستش عصبانی ای؟-

 :بغض چسبید بیخ گلویش و لب های کوچک و رژ دارش لرزید

 نمی دونم. میشه در موردش حرف نزنیم؟-
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می دانست. خیلی خوب هم می دانست. از او نفرت داشت. تمام 

او طلبکار بود. اما گذشته و روزهای خاکستریِ بی پدری را از 

ترجیح میداد با هیچکس در موردش حرف نزند. حتی نشده بود، 

پیش مادرش هم از محمد گله و شکایت کند. تمام عقده ها را می 

 .ریخت در خودش و سکوت میکرد

 .هرجور شما بخوای. ببخشید فوضولی کردم-

گوشه بغض دار لبش را گزید و سرش را به سمت شیشه 

 :برگرداند

 ...ین چه حرفیه؟ فقط این چیزی نیست که بتونم راحتنه ا-

با قرار گرفتن دست گرمی روی دست هایی که روی ران پایش 

گذاشته بود، از جا جهید و ادامه حرفش را یادش رفت. پرهام بی 

خبر از حال درونی او، فشار آرامی به دستش وارد کرد و خیره به 

 :رو به رو، زمزمه وار گفت

 .ن. اصال نباید می پرسیدمخودتو اذیت نک-
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دست تمیز و سپیدش را که از روی دست های غزال برداشت، 

دوباره زمان به حرکت درآمد. آب دهانش را به سختی پایین 

فرستاد و با گیجی سر تکان داد. باید به او اخطار میداد که نمی 

تواند به همین راحتی دست غزال را بگیرد. اما چه باید میگفت؟ 

داشت، مردی این چنین با شخصیت و متین را برای رویش را ن

 .یک لمس ساده بازخواست کند

هرچند که دستش را نگرفته بود و یک ثانیه هم تماس پوستشان 

به طول نینجامید. نکند پرهام فکر کرده بود او دوست دخترش 

است؟ نه! اصال چنین چیزی امکان نداشت. نمی دانست باید این 

ند. شاید بهتر بود اصال تعبیرش نکند. هر کارش را چطور تعبیر ک

برداشت اشتباهی، منجر به پیچیدگی های بعدش میشد و غزال 

 .روابطشان را همانطور ساده و دوستانه ترجیح میداد

بقیه راه در سکوت گذشت. غزال بیشتر به تداوم سکوت اصرار 

داشت. وقتی به دربند رسیدند، مریم و سیامک از قبل آنجا بودند 

ر لیوان های کاغذی شان چای می نوشیدند. سیامک در سمت و د
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راننده را باز کرده و همانطور که روی صندلی نشسته بود، پاها و 

نیمی از تنش از ماشین بیرون آمده بود. گیتارش را بغل گرفته و 

لیوان چای به دست، مشغول صحبت با مریم بود. مریم هم تکیه 

گوش دادن به حرف های  اش را به ماشین داده بود و هنگام

 .سیامک، لبخند میزد

پرهام ماشینش را کنار مزدا تریِ سیامک پارک کرد و هردو پیاده 

شدند. سیامک سالم نه چندان گرمی کرد ولی مریم مثل همیشه 

 :بغلش کرد و صورتش را بوسید

 .صبح بخیر غزال جون. چه خوب کردی اومدی-

 :و دست به کمر زدپرهام سوییچ ماشینش را در دستش چرخاند 

 .جمع کنید راه بیفتیم دیگه. ساعت هفت شد-

 :مریم به جای سیامک جواب داد

 .ارسالن زنگ زد گفت با سپید میان. منتظر اونام می مونیم-
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حواس غزال با شنیدن نام ارسالن جمع شد. نمی دانست از اینکه 

او هم همراهی شان میکند، خوشحال بود یا ناراحت. فقط هیجان 

شد. یکجور هیجانی که درکش نمی کرد. شاید برای اینکه می  زده

 .توانست بی محلی کردنش را جبران کند، هیجان زده شده بود

 :پرهام دستی پشت سرش کشید و نگاهی به دور و بر انداخت

جدی؟ به من نگفت میاد. باشه منتظر می مونیم. غزال جان من -

 صبحانه خوردی؟میرم دوتا چایی بگیرم چیز دیگه نمی خوای؟ 

 .ممنون. آره صبحونه خوردم-

پرهام به سمت دکه ای رفت که کتری آهنی و بزرگِ آب جوشش 

چسبانده بود.  "آب جوش"را بیرون گذاشته و رویش مقوای 

عمیقا محو تماشای اطرافش شد. هوا آن باال خنک تر بود و باران 

ریز و شبنم مانندی هم می بارید. نفس عمیقی کشید و روحش 

تازه شد. فضای فرح بخشی داشت. مردم سر و صدا کنان از 

کنارشان می گذشتند. پرهام با دو لیوان چای داغ برگشت. هرچند 
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که هنوز سرما در تنش ننشسته و پاییزه به اندازه کافی گرم 

نگهش داشته بود، ولی چای داغ با دو حبه قند حسابی به او 

 .چسبید

داد و گیتارش را روی ران  سیامک لیوان چایش را به دست مریم

 :پایش تنظیم کرد و گفت

 چی بخونم؟-

 :پرهام از چایش نوشید و کجکی خندید

 .االن میان به جرم خدشه دار کردن عفت عمومی می گیرنمونا-

سیامک چند لحظه نگاهش کرد و دوباره مشغول تنظیم کردن 

 :گیتارش شد

 کدوم عفت داداش؟ گرفتی مارو؟-

کرد و لیوان کاغذی را روی سقف ماشین  پرهام چایش را تمام

سیامک گذاشت. دست هایش را داخل جیب جینش فرستاد و 

 :گفت
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 .شوخی میکنم. کافه نادری بزن-

سیامک کمی گیتار زد و با صدای خش دار و کلفتش شروع به 

خواندن کرد. غزال در صدای متفاوت و جالبِ سیامک و تبحرش 

ه نیمه نرسیده بود که در گیتار زدن غرق شد. هنوز آهنگ ب

ارسالن و سپیده هم از راه رسیدند. سپیده پشت فرمان دویست و 

 .شش سپید رنگی نشسته و ارسالن هم کنار دستش بود

آنها هم کنار ماشین پرهام پارک کردند و بیرون آمدند. دست 

ارسالن هنوز بسته بود. جین مشکی و سویی شرت کاله داری به 

دام درشت و عضله دارش در آن همان رنگ، تنش داشت. ان

 .سویی شرت کمتر به چشم می آمد

سپیده حتی آن وقت صبح هم آرایش غلیظ و کاملی کرده و روی 

مشکی به همراهِ شلوارِ -مانتو کوتاه و سیاهش، بادگیر سپید

ورزشی و خط دارِ ستش پوشیده بود. حدس زد ماشین باید متعلق 
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سوییچش را داخل کولی  به سپیده باشد چون بعد از پیاده شدن،

 .اش انداخت

پس از سالم و علیک با جمع، ارسالن درخواست کرد تا سیامک 

آهنگ را از اول بزند و بخواند. سیامک یکبار دیگر آهنگ کافه 

نادری را زد. غزال حس کرد آن آهنگ ارسالن را به گذشته برده 

 چون پلک هم نمی زد. تکیه اش را داده بود به ماشین و بی حرف

  .زمین را نگاه میکرد

*** 

به زیر پایش خیره ماند و رفت به روزهای قدیم. همان روزها که 

-هیچکدام از این آدم ها دور و برش نبودند جز پرهام. هفده

هجده ساله بودند. شاید هم کمتر. هر روز خدا می نشستند پشت 

میزهای کافه نادری و ساعت ها سرگرم گفتگو می شدند. خیلی 

رهام همراهشان نمی رفت و دو نفری خلوت می کردند. وقت ها پ

بیشتر از یک ملیون بار به این آهنگ گوش داده بودند. هربار که 

سوییچ ماشین پدرش را می دزدید و شب و نصفه شب به دنبالش 
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میرفت و او هم دور از چشم پدر و مادرش از خانه بیرون میزد، 

م هایش را بست در ماشین همین موزیک را گوش می دادند. چش

  .و به گذشته رفت

 توی کافه نادری کنج همون میز بلوط

 دو تا صندلی لهستانی هنوز منتظرن

 تا من و تو بشینیم گپ بزنیم مثل قدیم

 شب بشه مشتریا تا آخرین نفر برن

 ما همیشه اولین و آخرین بودیم عزیز

 هم تو تابستون داغ، هم توی پاییزای سرد

 ت شیشه دروتابلوی بسته و بازِ پش

 بعد رفتنِ ما، کافه چی وارونه میکرد

 چشمک ستاره ها رو می شمردیم یادته؟

 واسه تنهایی شب، غصه می خوردیم یادته؟
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 من مثه سایه ی تو، تو واسه من مثل نفس

 هردومون برای همدیگه می مردیم یادته؟

 دستامون تو دست هم، گم می شدیم تو خوابِ شهر

 تو می شمرددل دیوونه ی من، هی قدما

 کوچه ها رو رد می کردیم تا خیابون بزرگ

 عطر ناب تو منو تا آخر دنیا می برد

 حاال تو نیستی و این کوچه صدام نمی زنه

 حاال تو نیستی و بی تو دیگه کافه، کافه نیست

 دیگه هیچ ستاره ای جرات چشمک نداره

 هیچ کسی مثل من از نبودنت کالفه نیست

 هنوز بهش فکر میکنی؟-

شم هایش را باز کرد و نگاهی به پرهام انداخت که کنارش به چ

 .ماشین تکیه زده بود و با همدردی نگاهش میکرد
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 :آهی کشید و پوزخند زد

گاهی اوقات...این آهنگو که می شنوم بیشتر. شاید یوقتایی که از -

کنار کافه ها رد میشم. یا وقتی قهوه می خورم. یا وقتی سیگار می 

ستاره هارو می بینم...یا وقتی...آره یه وقتایی بهش کشم. یا وقتی 

فکر می کنم. ولی یاد گرفتم دست بردارم از فکر کردن به کسی 

 .که بهم فکر نمی کنه

 از کجا میدونی بهت فکر نمی کنه؟-

 .این چیزارو میشه فهمید-

 عاشقش چی؟ هنوز عاشقش هستی؟-

اشق ای عفکر نکنم...خیلی سال گذشته. هفت سال! هفت سال بر-

موندن زمان زیادیه. من دیگه اون پسر نوجوون و دیوونه نیستم. 

ولی به یادش که میفتم...یه چیزی ته دلم خالی میشه. من هیجان 

انگیزترین و قشنگ ترین حسو با ستاره شناختم. برام شبیه یه 

 .رویای بچگونه بود که وقتی بزرگ شدم فهمیدم فقط رویا بوده
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دوستش گذاشت و فشار آرامی به آن پرهام دستی روی شانه 

 :آورد

 یادمه پسر...همشو یادمه. هنوز ندیدیش؟-

نه. میدونم اگه برم دیدنش به بابام اینا خبر برگشتنمو میده. -

هنوز آمادگیشو ندارم. آمادگی دیدن هیچکدومشونو ندارم. ولی 

 .میرم دیدنش. ما قبل از اینکه عاشق بشیم...دوستای هم بودیم

 :هایش را روی هم فشرد و با نگرانی پرسیدپرهام لب 

برای چی برگشتی ارسالن؟ وقتی رفتی گفتی از همه چیز -

 ...بریدی

برای همین جمع صمیمی و گرمشان برگشته بود. برای دیدن 

بهترین دوستانش بعد از شش سال دوری برگشته بود. اما از آن 

مین همهم تر برای ریحانه و پسرش برگشته بود. نمی خواست به 

راحتی ها تسلیم شود. باز هم به دیدنشان میرفت. دوست داشت 

پسرش را ببیند. دوست داشت او را بشناسد. می توانست برایش 
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آینده روشن تری بسازد. ریحانه نمی توانست از پس چنین 

مسئولیتی به تنهایی بربیاید. اگر ریحانه راضی میشد، هردویشان 

این کشور و در میان آدمهای کور را همراهش به ایتالیا میبرد. در 

دور و برشان، تمام عمرشان تحقیر می شدند. به جرم فاحشه بودن 

و به جرم حرام زاده بودن. از برادر و همسایه و دوست و آشنا 

حرف می شنیدند. هردویشان عذاب می کشیدند. اگر همگی 

برمی گشتند ایتالیا، همه چیز خیلی بهتر میشد. مطمئنا پدرش 

نین تصمیمی می ایستاد. البته خودش هم تصمیم قاطعانه جلوی چ

 .ای برای آینده نداشت و فعال فقط برگشته بود

نمی توانست هیچکدام از اینها را به کسی بگوید. جز پدرش و 

ستاره کسی از حقیقت خبردار نشد. هیچکس از وجود پسرش و 

 .ریحانه بویی نبرده بود. قصد فاش کردن رازش را هم نداشت

 :ی کشید و گفتآه

 .برای رفع دلتنگی اومدم-



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  379 

 

 میمونی؟-

تکیه اش را از بدنه سرد و خیس ماشین گرفت و شانه باال 

 :انداخت

 .معلوم نیست-

پرهام وقتی بی میلی اش را دید، سوال دیگری نپرسید و به همگی 

اعالم کرد که بهتر است راه بیفتند. میان راه همه آب معدنی 

ه پیاده روی شان را جدی گرفته بود و خریدند. پرهام مثل همیش

به تندی از سرباالیی شدید، باال میرفت. مریم و سیامک و غزال 

هم نفس نفس زنان دنبالش می رفتند. سیامک و مریم غر می 

زدند ولی غزال هیچ نمی گفت. از رنگ و روی پریده اش حدس 

 زد که نای تند رفتن ندارد. نگاهش را روی اندام پیچیده شده در

پاییزه کرم رنگش گرداند. کمر نسبتا باریک و سرشانه های 

استخوانی و قشنگی داشت. اما چیز فوق العاده دیگری ندید که 
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توجهش را جلب کند. مخصوصا که زیادی کمرو بود و او ارتباط 

 .خوبی با آدم های کمرو نمی گرفت

خیلی زود بخاطر وضعیت نامناسب دستش از بقیه عقب ماند. 

پا به پایش آرام می آمد. حدس زد که احتماال بخاطر  سپیده هم

حضور سیامک ترجیح داده، همراه او بیاید. نمی دانست کی قرار 

است روابطشان بهتر شود. اصال دوست نداشت دخالتی کند یا به 

روی سپیده بیاورد که سیامک، همه چیز را به او گفته. حتی می 

ز دلش بگوید. از اینکه ترسید با سپیده هم صحبت شود و او از را

رویشان اینطور در روی هم باز شود، بیم داشت. از نظر او همه 

آدم ها باید رازهایشان را در دلشان نگه می داشتند چون به محض 

 .به زبان آوردنش، دیگر ضمانتی نبود که راز بماند

کمی باال تر گروه سه نفره دوستانشان را دیدند که روی سنگ 

ودند. بجز پرهام که مشغول گذاشتن کاله های درشت نشسته ب

 .نقاب دارش بود و قصد نشستن نداشت
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غزال با نفسی بریده و صورتی سرخ شده دست روی زانویش 

 :گذاشته بود و میگفت

 .من دیگه نمیام. همین جا منتظر می مونم تا برگردید-

 :سیامک نیشخندی زد و از روی تخته سنگ بلند شد

 !وا دادی که دخی-

ن هم با خستگی و نفس بریده رفت و روی سنگ دیگری ارسال

نشست. پشت گردنش خیس از عرق بود و چشم هایش سیاهی 

میرفت. نقطه های قرمز جلوی چشمش میدید و سرش نبض 

میزد. می دانست هنوز بخاطر عمل ضعف دارد و تا همانجا هم شق 

 .القمر کرده که باال رفته

دهد، تنها لبخندی زد و غزال بی آنکه جواب شوخی سیامک را ب

شالش را جلو کشید. چند دقیقه بعد همه آماده ادامه دادن شدند 

ولی غزال اصرار داشت که دیگر نمی تواند باال برود. کامال 

مشخص بود که توانش را ندارد چون رنگ پوستش مانند گچ 
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دیوار به سپیدی میزد. چون خودش هم به شدت خسته بود و می 

نا برود، اعالم کرد که همراه غزال پایین برمی ترسید وسط راه از 

گردند و در ماشین منتظر می مانند. پرهام تا وقتی از رضایت 

 .غزال مطمئن نشد، راضی به باال رفتن نشد

درآخر پس از یک ربع بحث، غزال قبول کرد که همراه ارسالن 

بماند و بقیه ادامه بدهند. اهل فکر و خیال های خاله زنکی نبود 

چون پرهام با اصرار غزال را به جمعشان می آورد و حسابی  ولی

هوایش را داشت، به روابطشان شک کرد. وقتی با پرهام تنها 

 .شدند، حتما کمی بیشتر از این دختر می پرسید

جعبه سیگارش را از جیب سویی شرتش بیرون کشید. بی آنکه 

 :نگاهی سمت دختر بیندازد، اخمی کرد و پرسید

 نجا بشینی یا با من میای پایین؟میخوای همی-

 :غزال به ناخون هایش خیره شد و آرام گفت

 ...فرقی نمی کنه-
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لحنش انقدر بی تفاوت بود که باور کرد واقعا برایش فرقی نمی 

کند. ضربه ای ته پاکت زد و سیگاری بیرون پرید. جعبه را به 

 دهانش نزدیک کرد و انتهای نارنجی فیلتر را میان دندان هایش

قرار داد. جعبه را پایین تر آورد و با همان سیگاری که میان دندان 

  .ها و کنج لبش جا خوش کرده بود، آنرا به سمت غزال گرفت

 :با نیشخندی تعارف زد

 میکشی؟-

از دیدن چشم های درشت شده و نگاه غرقِ تعجب غزال روی 

سپیدِ سیگار، خنده اش گرفت. پاکت را داخل جیبش -پاکت قرمز

رداند. سیگار را بین انگشتانش گرفت. با لحنی که طعنه ریزی برگ

 :را یدک می کشید گفت

تمام قصدم از تعارف زدن دیدن قیافه بچه مثبتایی مثل توئه. -

بمب که نیست. حتی کشیدنش گناهم نیست! البته به نظرم باید 
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میبود...چون به هرحال ضرر داره دیگه. مثل مشروب...ولی خب 

 ام نظر بدم. هوم؟من کیم که بخو

غزال با تعجب نگاهش میکرد. البد از تندی زبان و طعنه زدن 

هایش گیج بود. شاید بهتر بود با دختری که تازه دیده، انقدر تند 

رفتار نکند. غزال که مثل دوستانش او را نمی شناخت. ممکن بود 

سوء برداشت کند. هرچند که مالطفت با غریبه های نچسب، هیچ 

 .حیه اش جور در نمی آمدجوره با رو

غزال دست هایش را زیر سینه زنجیر کرد و با اخم ظریفی جواب 

 :داد

 .من بچه مثبت نیستم-

 :ابرویی باال انداخت و از روی تخته سنگ بلند شد

معلومه نیستی! من اینهمه حرف زدم تو همون بچه مثبتشو -

 .شنیدی فقط؟ بیا راه بیفتیم بریم پایین
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و راه رفته را برگشتند. کامال مشخص بود که غزال موافقت کرد 

غزال نمی داند باید شانه به شانه او بیاید یا که با چند قدم فاصله 

تعقیبش کند. درآخر مجبور شد، مکث کوتاهی کند تا غزال به او 

 .برسد. اینطور به او فهماند که اشکالی ندارد اگر همقدم باشند

بازی میداد، کنج لبش  لول سیگاری را که هنوز میان انگشتانش

 :گذاشت و نتوانست جلوی کنجکاوی اش را بگیرد

 رابطت با پرهام چیه؟-

غزال نفس نفس زنان دستش را روی سینه اش گذاشت و اخم 

 :هایی که هنوز درهم بودند را بیشتر درهم کشید

رابطه ای وجود نداره! چجور رابطه ای میتونه بین من و ایشون -

 باشه؟

یب جینش فرستاد تا فندکش را پیدا کند و دستش را داخل ج

 :گفت

 ...دخترجون رابطه که لزوما معنی بدی نداره-
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برگشت و نگاهی در چشم های کفری غزال انداخت. اگر 

کوچکترین شباهتی با دخترهای دور و برش داشت، تا به حال 

یکچیزی بارش کرده بود ولی غزال هیچ چیزش به دخترهایی که 

د، شبیه نبود. نه تیپ و ظاهرش و نه طرز تا به حال دیده بو

 .رفتارش

 :بی اهمیت به حرص خوردنش ادامه داد

رابطه همون کانکشنه! هرچیزی که دو نفر رو بهم وصل کنه. -

هرکی گفت رابطه فکرت جای بد نره. منظورم اینه که چجوری 

 پرهامو می شناسی؟

 برای چی می پرسید؟-

 :ش بیرون کشیدبالخره فندکش را پیدا کرد و از جیب

انقدر کلیشه جواب نده. دنبال جوابای تازه باش. می پرسم چون -

 .میخوام بدونم

 چرا میخواید بدونید؟-
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سوالو با سوال جواب میدی؟ اوکی! منم یکی دارم. چرا نخوام -

 بدونم؟

غزال پوفی کشید و مردمک هایش را با کالفگی در حدقه چشمش 

 :چرخاند

 .خیلی خب...از آشناهاشونم-

 چجور آشنایی؟-

قدم زدن تندشان کمی مکالمه را سخت میکرد اما غزال به زحمت 

خودش را به او که سرگردم آتش زدن سیگارش بود رساند و 

 :گفت

 .جور بدی نیست. از بستگان نزدیک شوهرخواهرشون هستم-

باز هم جواب دقیقی نداده بود ولی دیگر پافشاری نکرد. گوشه 

اخت و همانطور که پُک اول را میزد چشمی نگاهی به سمتش اند

 :تایید کرد

 مسلما همینطوره. منم جور بدی فکر نکردم. چند سالته؟-
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برایش مهم نبود که سنش را بداند. فقط دنبال بهانه ای برای 

امتداد دادن به صحبتشان میگشت. انقدر در آن شش سال ساکت 

ه اش و تنها و به دور از همزبان مانده بود که هرسکوتی آزرد

 .میکرد

 :غزال سرش را پایین انداخت و آرام لب زد

 !بیست و سه-

چند لحظه هردو ساکت شدند. در ذهنش دنبال سوال دیگری 

 :میگشت که غزال اینبار پیشدستی کرد

 شما چند سالتونه؟-

 :سرش را برگرداند و دود سیگارش را به ریه طبیعت تزریق کرد

 چند میخوره؟-

ی اینکه سنش را حدس بزند، نگاه غزال کمی فکر کرد و برا

 :دقیقی هم به صورتش انداخت
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 !سی و سه...سی و چهار-

بیست و نهم. اما اشکالی نداره دیگه عادت کردم. تا پنج سال -

پیش میگفتن یک سال بیشتر از سنت میخوره. االن میگن پنج 

 سال بیشتر بهت میخوره. میفهمی که چی میگم؟

بدهد اما انگار پشیمان شد که غزال دهان باز کرد تا پاسخی 

دهانش را بست و ساکت ماند. آدمی را سراغ نداشت که ارتباط 

برقرار کردن را انقدر سخت کند. مخصوصا که خودش هم خیلی 

اجتماعی نبود و سخت ارتباط می گرفت. از سکوت بی حوصله شد 

 .و پکی حرصی و عمیق به سیگارش زد

خارش گلویش رفع گلویش خس خس کرد و به سرفه افتاد. 

نمیشد. از سر راه مردم، خودش را عقب کشید و خم شد. صدای 

بلند سرفه هایش باعث شد، گوشش زنگ بخورد. از شدت سرفه 

 .کشید و پره های بینی اش لرزیدند "هوفی"

 حالتون خوبه؟-
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روی زانوهایش نشست و انقدر بلند سرفه کرد که طعم خون در 

سمت غزال گرفت و به گلویش پخش شد. کف دستش را به 

 :سختی و میان سرفه های خشکش لب زد

 .خوبم-

دستش را روی گلویش گذاشت و فشرد. سرفه اش بند آمده بود 

اما نمی توانست خوب نفس بکشد. چند دم عمیق و بی بازدم، وارد 

ریه های چروک خورده اش کرد. سینه اش تیر کشید. صورتش 

ه اش بیرون زده بود سرخ شده و عرق کرده بود. رگ روی شقیق

 .و حالت خشمگینی به صورتش میداد

بلند شد و صاف ایستاد. هنوز هم طعم بد خون را در دهانش حس 

میکرد. کم کم نفس کشیدن برایش راحت تر شد و بازدمش را 

بیرون فرستاد. آب دهانش را به سختی قورت داد و گلویش 

 سوخت. به سمت غزال که برگشت، خنده اش گرفت. دخترک
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رنگ به رویش نمانده بود و با چشم هایی بیرون زده، نگاهش 

 .میکرد

 :سیگار به انتها رسیده اش را باال آورد و اشاره ای به آن کرد

 ...همش تقصیر این کوفتیه-

سیگار را روی زمین انداخت و با نوک کتانی لگدش کرد. سر باال 

 آورد و کف دستش را روی سینه اش گذاشت. به حرف طعنه دارِ

خودش پوزخندی زد. غزال نفسی از سر آسودگی کشید که از 

نگاه تیزبینش دور نماند. شال عقب رفته اش را جلوتر آورد و 

 .دنباله آنرا روی شانه هایش سفت کرد

 :ابرو تا به تا کرد و سری از روی تاسف تکان داد

 پس چرا می کشید؟-

اشت کوتاه جوابی نداد. جوابی نداشت. اما انگار غزال هم قصد ند

 :بیاید
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بهتره برای یه چکاب برید. از ریه هاتون عکس بندازید. این -

 .چیزا شوخی بردار نیست

فکر کرد پای دکتر بازی که وسط می آمد، خوب بلبل زبانی 

میکرد. از این دسته آدمهای خسته کننده که فقط نصیحت می 

کردند، بی آنکه شرایط و زندگی طرف مقابلشان را بشناسند. 

  !در حوصله سر برچق

 :بدش آمد و ابروهای پهن و پررنگش را درهم کرد

من از بیست و سه سالگی دارم روزی دو پاکت سیگار می کشم -

 .دقیقا با این هدف که امروز برسه و شما بیای بهم بگی چیکار کنم

نیازی به طعنه زدن نیست. منظور من اینه که ممکنه خدایی -

 ...نکرده سرطان ریه بگیرید

 من کی انقدر خوش شانس بودم؟-

 :غزال باز تعجب کرد و با بهت پرسید
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خوش شانس؟ آدمی که سرطان میگیره خوش شانس نیست. -

 .مطمئن باشید

ببین وقتی توی این جمله میگی آدم واژه درستی بکار نمی بری. -

میدونی همین یه کلمه ی آدم، چقدر بزرگه؟ شامل تمام هستی 

فاوت...با زندگی های متفاوت...ندیدی میشه پر از آدمـــای مت

 آدمایی رو که بود و نبود واسشون مهم نیست؟

غزال بادی به غبغب انداخت و باز نصیحت کردن و گنده تر از 

 :دهانش حرف زدن را شروع کرد

آدمی که آرزوی مرگ میکنه ضعیفه. میدونید توی جهنم چه -

چقدر  بالیی سر آدمایی که خودکشی میکنن میارن؟ میدونید

عذاب میکشن؟ هرچقدرم زندگی سخت و مشکل باشه باید 

باهاش جنگید. هرکس یه گرفتاری داره. گرفتاری داشتن دلیل 

 .نمیشه آدم دست به خودکشی بزنه...یا که آرزوی مرگ کنه
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اتفاقا داری برعکس میگی. آدمایی که زیاد گرفتاری دارن کمتر -

ه شون میشن کبه فکر خودکشی میفتن. انقدر درگیر مشکالت

خودشونم یادشون میره چه برسه به آرزوی مرگ کردن. آدمایی 

که خودکشی میکنن غالبا آدمای تنهان. هنوز خیلی نیاز به تجربه 

   .داری تا اینارو بفهمی

از دیدن قیافه کنف شده غزال حالش جا آمد. دخترِ پررو گنده تر 

 بود بایداز هیکلش حرف میزد. او را ضعیف میخواند. اگر ضعیف 

همان روز اول در زندان خودش را می کشت. مطمئنا اگر خود 

غزال بود، همینکار را میکرد. به نظر نمی رسید، تحمل سختی 

داشته باشد. نازک نارنجی و خودبزرگ بین بود. اصال دختری در 

سن و سال او و با این همه بی تجربگی، چه از زندگی و سختی 

اراحتی دختر، به راهش ادامه داد. هایش می دانست؟ بی توجه به ن

چیزی نگذشت تا او هم دنبالش راه افتاد. دیگر تا به میدان اصلی 

 .و مجسمه معروف کوهنوردش برسند، هیچکدام حرفی نزدند
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شدت باران کمی بیشتر شده بود و دیگر شبنم وار نمی بارید. به 

سرعت کلید به قفل در انداخت و درها باز شدند. زیر کفش های 

گلی اش را گوشه ماشین کوبید و گل و الی روی زمین ریخت. می 

دانست سپیده به تمیزی ماشینش حساس است و حوصله غرغر 

کردنش را نداشت. غزال هم طوطی وار حرکت او را تکرار کرد و 

 .روی صندلی نشست

آینه عقب را به سمت خودش برگرداند و موهای شبنم زده اش را 

 :مرتب کرد

 ؟ صبحونه؟ آش؟ چایی؟چیزی میخوری-

 :لبش به لبخندی کش آمد

 لواشک؟-

غزال با همان قیافه بغ کرده، آب بینی اش را باال کشید و سر تکان 

داد. نوک بینی و لپ های برجسته اش سرخ شده بود. بی توجه به 
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محل ندادن غزال، دستش را بند دستگیره کرد و درحال گشودن 

 :در گفت

 .رمی گردماالن دو تا چایی میگیرم ب-

غزال باز حرفی نزد. کالفه پیاده شد و در را بهم کوبید. این 

موجود را دیگر از کدام سیاره ای پیدا کرده بودند؟ هرچند از 

سلیقه مزخرف پرهام، توقع بیشتری هم نداشت. می خواست فقط 

چای بگیرد ولی بوی آش اشتهایش را باز کرد. یک ربع در صف 

ش بخرد. آش هم سیر و هم گرمشان معطل ماند تا توانست دو آ

میکرد. اگر غزال باز قیافه میگرفت و دستش را پس میزد هم که 

چه بهتر. خودش دو تا آش میخورد. وقت نکرده بود درست و 

حسابی صبحانه بخورد. غذای هتلی که در آن مستقر بود را اصال 

دوست نداشت. در راه خودش را با کیک و شیرکاکائو سیر کرده 

 .مگر یک کیک به کجای هیکلش می رسیدبود. 
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وقتی به ماشین برگشت، در نهایت تعجب با غزال غرق در خواب 

مواجه شد. سرش چسبیده بود به شیشه باران زده و به آرامی 

نفس می کشید. چند طره از موهای بلندش، روی گونه و قسمتی از 

 لبش را پوشانده بود. لپ هایش را باد کرد و با بی خیالی روی

صندلی راننده نشست. آش غزال را روی داشبورد گذاشت تا 

وقتی بیدار شد، آنرا بخورد. می خواست بیدارش کند چون آش 

سرد اصال مزه نمیداد ولی زود پشیمان شد. هیچوقت دوست 

نداشت کسی را از خواب بیدار کند چون خودش هم بدش می 

 .آمد از خواب بیدارش کنند

گوش داد. بی حوصله آهنگها را باال آشش را خورد و کمی موزیک 

و پایین میکرد. درآخر کوتاه آمد و ضبط را خاموش کرد. نگاهی 

به ساعت مچی اش انداخت. ده دقیقه مانده به نه بود. تا دوستانش 

برگردند، خیلی طول می کشید. نگاهش برگشت سمت غزال که 

 در خواب موهای چسبیده به صورتش را کنار میزد و گونه اش را

 .می خاراند
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فکری به ذهنش رسید. با دودلی سوییچ را چرخاند و استارت زد. 

می دانست فکر احمقانه ایست و احتماال دادِ غزال و از آن بدتر 

پرهام را درمی آورد، اما نتوانست جلوی وسوسه اش ایستادگی 

کند. اگر غزال همراهش نبود، خیلی بهتر میشد ولی چاره دیگری 

ت که او را از ماشین بیرون بیندازد. دلش تنگ نداشت. نمی توانس

جاده چالوس بود. آنهم در باران به این قشنگی. میانه راه به پرهام 

هم زنگ میزد و خبر میداد. اصال آنها هم می توانستند، دنبالشان 

 .بیایند و همگی نهار را در رستوران ارکیده بخورند

در جاده چالوس،  مصمم شد و ماشین را از پارک درآورد. رانندگی

یکی از بهترین نوستالژی های نوجوانی و جوانی اش به شمار 

میرفت. فقط امیدوار بود، غزال به این زودی ها از خواب بیدار 

 .نشود

*** 

با حس گردن درد چشم هایش را باز کرد. نور مستقیم خورشید 

در چشم هایش افتاده بود و نمی توانست آنها را کامل بگشاید. 
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را کامل بست و گوشه دیگری را باز کرد. کلیپس  یک چشمش

سیاهش میان مشتش بود. به سرعت آفتابگیر را پایین زد و صاف 

نشست. صورتش را در آینه کوچک آفتابگیر نگاه کرد. چشم 

هایش حسابی پوف کرده و موهای بلند و بازش، دورش را گرفته 

یدان بود. نگاهی به اطراف انداخت و وحشت کرد. مطمئنا در م

دربند نبودند چون دیگر مجسمه کوهنوردِ وسط میدان را نمی 

 .دید

سرش را چرخاند و نگاهش به هیبتی آشنا افتاد که پشت به او و 

رو به دره ایستاده بود. ارسالن دست سالمش را داخل جیب 

شلوارش فرستاده بود. اول موهای آشفته اش را با کلیپس باالی 

سرش انداخت. نگاهش به کاسه سرش جمع کرد و شالش را روی 

آشی که روی داشبورد بود افتاد. عطر سبزی اش فضای ماشین را 

پر کرده بود. بی اهمیت به کاسه آش، دستگیره را کشید و پیاده 

شد. هنوز به درک درستی نرسیده بود. نمی دانست کجا هستند و 

چرا کسی جز ارسالن، آن اطراف دیده نمیشد. هرقدر به خودش 
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کرد، دید که اصال نترسیده و فقط گیج شده. دلیلی نداشت  مراجعه

که بخواهد بترسد. ارسالن دوست صمیمی پرهام بود و پرهام هم 

 .مورد اعتماد پدرش

یک قدم مانده به ارسالن برسد، سرجایش ایستاد. باد تندی می 

وزید و هوا خنک تر شده بود. سردی باد باعث میشد پوست گرم 

شالش را روی سرش مرتب کرد. کمی صورتش مورمور شود. 

 .استرس داشت اما دلیل استرسش را نمی دانست

 :بالخره لب زد و از میان لب هایش صدای آرامی بیرون جهید

 کجا اومدیم؟-

ارسالن به هیبت درشتش هیچ تکانی نداد ولی با آن صدای 

 :زمختش گفت

 .چالوس-

جلو  چشم هایش را درشت کرد و با یک قدم بلند خودش را به

 :پرت کرد. با صدای بلندی جیغ کشید



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  401 

 

اومدیم شمال؟ چطو...به چه حق...چجو...اصال چجوری رانندگی -

 کردی؟

 :ارسالن برای لحظه ای به عقب برگشت و پوزخند زد

من با یه دستم می تونم رانندگی کنم. سخته اما برای من نشدنی -

 .نیست

ود برگردانده بغزال پایش را به زمین کوبید ولی ارسالن سرش را 

 .و حرص خوردن او را ندید

 :باز جیغ کشید

 به چه حقی منو آوردی شمال؟-

نترس نیاوردم اینجا بخورمت...همچین خوردنی هم نیستی. دلم -

 .هوای این جاده رو کرده بود

دهان باز کرد تا باز جیغ بکشد که ارسالن با پوزخند دوست 

 :نداشتنی اش ادامه داد
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ن االنا بچه ها هم میرسن. بهشون زنگ زدم. جیغ و داد الکی نک-

 .برو تو ماشین بشین تا برسن

غزال با سماجت زیادی جلوتر رفت و شانه به شانه اش ایستاد. 

منظره زیبایی رو به روی چشم هایش میدید که باعث شد لبخند 

بزند. حرصی که از ارسالن داشت را از یاد برد. کال زود فراموش 

د. ارتفاع زیاد باعث شد ذوق کند. از بچگی میکرد و زود می بخشی

هم عاشق ارتفاع بود. سر برگرداند و نگاهی به نیمرخ غرق در 

فکر ارسالن انداخت. او هم نیمچه لبخندی روی لب هایش داشت. 

موهای جلوی سرش، با وزش باد کمی تکان میخورد. باد به 

صورتش میخورد و گوشه چشم های نیمه بسته اش چروک 

 .داشت

وای تازه را وارد ریه هایش کرد و پرسر و صدا بازدمش را ه

 :بیرون فرستاد

 دلتون برای ایران تنگ شده بود؟-
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ارسالن شانه ای باال انداخت و سرش را کمی به سمت غزال 

 :متمایل کرد

بیشتر دلم برای تهران تنگ شده بود. بخاطر آدمایی که گذاشتم -

 .و رفتم

را بگیرد اما طاقت نیاورد و  خیلی سعی کرد جلوی کنجکاوی اش

 :پرسید

کس خاصی هم هست که بخاطرش برگشته باشید؟ البته جز -

 ...دوستاتون! و خانوادتون

 !آره-

انتظار جواب طوالنی تری داشت ولی الاقل صادقانه جواب داده 

بود. ترجیح داد در سکوت منظره جلوی رویش را تماشا کند. 

 .د کنف میشدبدش آمده بود که مدام توسط این مر

موهای قشنگی داری. یادم نمیاد بار آخر کی دیدم یه دختر -

 .موهاشو انقدر بلند کنه. دختر باید موهایش بلند باشه
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خجالت کشید و ناخودآگاه لبخند کمرنگ و پر از شرمی زد. البته 

ارسالن حالت خاصی در تعریف کردنش نداشت. انگار داشت از 

از آن هوای خنک پاییزی. با ماشین دوستش تعریف میکرد. یا 

 :اینحال شرمزده سرش را پایین انداخت

 .ممنون-

 تا حاال عاشق نشدی؟-

 :از بی ارتباط بودن حرف هایش بهم، گیج شد و نگاهش کرد

 چ...چی؟-

دخترا وقتی شکست عشقی میخورن موهاشونو کوتاه میکنن. -

م هشرط میبندم توی عمرت به اندازه همین مکالمه کوتاه بینمون 

 .با مرد غریبه ای حرف نزدی

 :اخم هایش را همراه با دست هایش درهم کشید

 .جالبه که فکر می کنید انقدر سریع و انقدر خوب منو می شناسید-
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 خب...دوست پسر داشتی؟-

 :گوشه چشمی به سمت ارسالن نگاه کرد و با حرص غرید

 !البته که نه-

از دور داد میزنه  پس فکر کنم به اندازه کافی شناخت دارم ازت.-

 .چقدر ساده و بی تجربه ای

 :گوشه چشمی نازک کرد و باز چشم به روبه رو دوخت

 و این خوبه یا بد؟-

 :ارسالن نفس عمیقی کشید و دستی میان موهایش فرو برد

 !هردوش...هردوش-

ثانیه ها، سنگینیِ سکوتِ میان آندو را به دوش می کشیدند. 

جوان برایش سخت بود، نزدیک  هرقدر ارتباط گرفتن با مردان

شدن به این مرد ده برابر از آن مشکلتر به نظرش می رسید. نمی 
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توانست هر حرفی را بزند چون از جوابی که می گرفت واهمه 

 .داشت. این مرد بی پروا بود. با کسی تعارف نداشت

خواست قدم عقب بگذارد و به ماشین برگردد که ارسالن محو 

 :رویش، لب باز کرد و گفت تماشای منظره رو به

 .یه نفرو می شناختم که مثل تو ساده و کم تجربه بود-

کنجکاوی، غزال را مجبور کرد تا صاف و محکم در جایش 

 :بایستد

 کی؟-

 ...یه نفر از گذشته خیلی دور-

 خب...چی اتفاقی براش افتاد؟-

ارسالن سر خم کرد و به سنگ زیر پایش خیره شد. دست 

جیب شلوارش فرو برد و نفسش را از لپ هایش سالمش را داخل 

 :بیرون فرستاد
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 ...تباه شد-

لحنش حسرت داشت. غزال این حالت را خوب می شناخت. در 

زندگی زیاد حسرت به دلش مانده بود. حسرت خیلی چیزها! 

 :پلک آرامی زد و آرام تر پرسید

 تباه شد؟-

 :گوشه لب های ارسالن به سمت پایین کشیده شد

 ...آره-

 چرا؟-

 :ارسالن کوتاه نگاهش کرد

 .با من آشنا شد-

غزال جا خورد. توقع چنین اعتراف صاف و صادقانه ای را اصال 

نداشت. تا خواست دنبال جمله ای درخور چنین شرایطی بگردد، 

 :ارسالن ادامه داد
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مدت هاست که قسم خوردم دیگه سراغ دخترای ساده یا بی -

زود می شکنن. سخته باهاشون  تجربه نرم. کال آدمای کم تجربه

پیش رفتن. تجربست که آدمارو قوی میکنه. محکم میکنه! برای 

همینم هست که میگم بی تجربگی خوبم نیست. تو زندگیت دنبال 

تجربه های جدید باش. نگاه نکن یه سری خوششون میاد دختر 

بی تجربه باشه. صاف و ساده باشه. آفتاب مهتاب ندیده باشه! اینا 

ن هر غلطی خواستن کردن. به فکر خودت باش. تجربه خودشو

 .گرگت میکنه

حرف هایش به مذاق غزال خوش نیامد. با باورهایش سازگار 

 :نبود. برای همین اخم های ظریفش را درهم کشید و گفت

 .نمی خوام گرگ باشم-

 :ارسالن پوزخند زد

 میخوای بره باشی؟-

 :غزال محکم گفت
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  .نه! میخوام آدم باشم-

 :سالن پوزخند غلیظی زد و آرام زمزمه کردار

آدم؟ وجود خارجی نداره. آدما تو قصه ها آدمن! تو واقعیت یا -

 .گرگن یا بره. قبول کن

 :ارسالن رو گرفت. غزال ادامه داد

 .نمی تونم قبول کنم-

 :ارسالن بی آنکه باز به سمت غزال برگردد، جواب داد

ون و وارد رابطه شو...وارد برای اینکه تجربه نداری. برو اون بیر-

جریان زندگی شو. بذار شکست بخوری...بذار بشکنی...اونوقته که 

 .به حرفم می رسی

سپس بی انکه منتظر پاسخی از جانب غزال بماند، به سمت ماشین 

رفت. غزال فکر کرد. به حرف های ارسالن خوب فکر کرد. حق با 

هایت زمانِ بیرون او بود. هیچوقت وارد جریان زندگی نشده بود. ن

 .از خانه ماندنش، مختص میشد به وقتی که دانشگاه میرفت
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مادرش هیچوقت اجازه نداده بود که وارد دنیای بیرون شود و 

رنگ زمین و خیابان ها را همانگونه که هست ببیند. رنگ دنیای او 

با رنگ دنیای آدم هایی مانند ارسالن زمین تا آسمان فرق داشت. 

سیاه بود. مانند آسمان دود زده تهران خاکستری و دنیای ارسالن 

غبار گرفته بود. دنیای او اما رنگ داشت. بهارش گل داشت و پر 

بود از زندگی. تابستانش سرشار از سبزینگی درختان باغ 

عزیزش...پاییزش نارنجی بود. زرد بود. قرمز بود. زمستانش 

ش می شبیه یک آدم برفی بزرگ بود که به همراه پسرخاله ا

ساختند و آدم برفی شان همیشه یک لبخند بزرگ و سرشار از 

زندگی به لب داشت. دور گردن آدم برفی شان شالگردن هزار 

رنگ می انداختند. آری دنیای او هزار رنگ داشت. ناگهان دلش 

خواست به همان دنیای آشنا برگردد. ناگهان دلش گرفت. ناگهان 

 .سیم کرده بود ترسیداز دنیایی که ارسالن جلوی چشمش تر

چیزی نگذشته بود که ماشین های دیگر هم از راه رسیدند. پرهام 

کمی سر ارسالن غر زد که چرا دختر تنها را تا اینجا کشیده ای اما 
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زیاد ماجرا را کش نداد. همه شان از تنش های این اواخر خسته 

شده بودند. کمی دیگر کنار کوه ایستادند و منظره کم نظیر 

 .ه را تماشا کردندپرتگا

*** 

سیامک خم شد و نمک را از کنار دست سپیده برداشت. نگاه 

زیرچشمی و ناراحتش به چشم های پف کرده سپیده از نگاه 

تیزبین ارسالن دور نماند. درک نمی کرد که چرا آدمها گاهی تا 

این حد احمق می شدند. مگر روابط دوستانه و صمیمی شان چه 

زده بودند به آن؟ مطمئن بود سپیده نمی اشکالی داشت که گند 

تواند به همین راحتی ها با این موضوع کنار بیاید. سپیده را خوب 

می شناخت. سیامک را هم همینطور. اسم کاری که کرده بودند را 

نمی توانست چیزی جز حماقت محض بگذارد. قیافه سپیده از 

 هصبح داد میزد که چیزی تا یک گریه درست و حسابی فاصل

ندارد. رنگ پریدگی پوست و پوف چشمانش حتی از زیر الیه 

 .های آرایشِ غلیظش هم توی ذوق میزد
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قاشق پر از برنج و کباب چنجه را داخل دهانش گذاشت و با لذت 

زیادی شروع به جویدن کرد. غذای این رستوران حرف نداشت. 

 نمیشد جاده چالوس بیایند و ارکیده غذا نخورند. طعم خوب غذا و

فضای باز و فرحبخشش باعث شده بود خیل مردم، هر روزه به 

اینسو روانه شوند. سایه درختان بلند روی تخت های بزرگ و 

 .راحت افتاده بود و باد خنکی می وزید

غذا خوردن با آن دسته بسته اگرچه آسان نبود اما ارسالن قاشق 

ه در های پر از برنج را هرطور شده داخل دهانش می برد. با اینک

سراسر جهان، ایتالیا محبوب ترین و لذیذ ترین غذا را دارد، از 

نظر او هیچ غذایی، غذای ایرانی نمیشد. خودش هم نمی دانست تا 

این حد دلش تنگِ سانت به سانت کشورش شده. انگار دلتنگی بی 

 .حسش کرده بود

 :سیامک دوغش را داخل لیوان ریخت و جویده جویده گفت

 !د از همینجا بریم شمال؟ ویالمون خالیهبچه ها پایه ای-
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مریم شال افتاده روی شانه هایش را باال کشید و ذوق زده جیغ 

 :زد

 .وای آره...دلم لک زده-

ارسالن ساکت ماند و برای کسب تکلیف نگاهی به سمت پرهام 

انداخت. پرهام ابروهایش را باال برد و همانطور که محتویات 

 :خم گفتدهانش را قورت میداد، با ا

نه بابا! کجا بریم؟ سیامک تو برنامه هاتم مثل خودت نرمال -

 .نیستا

 :سیامک لیوان دوغش را برداشت و نزدیک دهانش برد

 تو هم که همش ضدحال بزن. اُه! نظر تو چیه سپیده؟-

سپیده عینک دودی گربه ایش را روی موهای خوشرنگش مرتب 

مخاطب قرار دهد رو  کرد و شانه باال انداخت. بی آنکه سیامک را

 :به پرهام گفت

 .برای من فرق نداره. تهران کاری ندارم اگه برید میام-
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 :پرهام محکم و قطعی پاسخ جمع را داد

حرفشم نزنید. هزارتا کار ریخته سرم. فردا صبح چک دارم باید -

تهران باشم. االنم به زور چند ساعت وقت آزاد گیر آوردم. یه دقه 

گر، دعوا راه می اندازن. مکافات دارم بابا. بعدم نباشم باال سر کار

از اون مهم تر غزال جان همراه من اومده. دانشگاه میره بعید 

 .میدونم اصال بتونه بیاد

غزال تنها به تایید حرف پرهام سری تکان داد. سیامک که با 

توضیحات مفصل پرهام حسابی قانع شده بود، اینبار رو کرد سمت 

 :دارسالن و چشمکی ز

 دوتایی بریم؟-

 :مریم به سمت سیامک نیمخیز شد و جیغ کشید

 .غلط کردی. تک خوری؟ منم میام-

لبخندی روی لب ارسالن نشست که کم کم تبدیل به خنده ای 

آرام شد. مریم را دوست داشت. هیچوقت زیاد صمیمی نبودند اما 
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آرام و بی حاشیه بود. با همه می جوشید و مهربان بود. حالت گرد 

صورت و پوست شفافش هم به آرامشی که به اطرافیان میداد، 

 .کمک زیادی کرده بود

سیامک چشم غره رفت و مریم را که سعی داشت پس گردنش 

 :بکوبد، به عقب هل داد

برو اونور بینم. موهامو خراب کردی. یا همه میریم یا منو ارسی. -

النو م ارسبا دو تا پسر کجا میخوای بیای؟ جای تو نیست که. میخوا

 .ببرم که یادش بندارم هیچی دافای وطنی نمیشه

 :ارسالن دوغش را سرکشید و با خنده ی بلندی گفت

 !همون دوتایی بریم انگار بهتره-

غزال تمام مدت ساکت بود و بحث و شوخی هایشان را تماشا 

میکرد. گاهی لبخند میزد. گاهی که از بحثشان خوشش نمی آمد، 

رک گویی آینه افکار درونش بود. با تمام اخم میکرد. صورت دخت
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ساکت بودنش نمی توانست او را جزو آدم های تودار، دسته بندی 

 .کند

ناهارشان را که خوردند، مریم و سپیده داخل ماشین سپیده و 

پرهام و غزال هم در سوزوکی پرهام نشستند تا به تهران 

رشان، برگردند اما سیامک و ارسالن طبق برنامه ریزی سر ناها

جمع را به مقصد نمک آبرود ترک کردند. می دانست سیامک 

پسر خوش سفری ست و حتی مسافرت های دو نفره هم با او 

 .بسیار مفرح خواهد بود

سیامک شیشه خودش و ارسالن را پایین فرستاد و بسته سیگارش 

 :را از کنار فرمان برداشت

 .فکرم درگیره ارسالن...درگیر سپیده. خیلی تلخ شده-

بسته سیگارش را به سمت ارسالن گرفت و او هم یکی برداشت. 

هردو سیگارشان را گوشه لبشان گذاشتند. ارسالن زودتر به سمت 

 :فندک خم شد و درهمان حال گفت
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چه توقعی داری ازش؟ جوری رفتار میکنی انگار هیچی نشده. از -

دختربازی حرف میزنی...از داف وطنی...گندی که زدی رو بدتر 

 .ننک

سیگارش را آتش زد و چشم بسته کام عمیقی کشید. سپس فندک 

 :را به سمت سیامک گرفت

 !بدجور تا میکنی باهاش داداش-

سیامک پوفی کشید و فندک را گرفت. بی آنکه سیگارش را 

روشن کند، لول سیگار و فندک را کنار پاکت سیگار گذاشت و به 

ه سمت بیرون رو به رو خیره ماند. ارسالن دود سیگارش را ب

پنجره فوت کرد. حاال تازه داشت میدید که رفیقش تا چه حد 

پشیمان و ناراحت است. تا یک ساعت پیش باورش شده بود 

سیامک همه چیز را فراموش کرده و ناراحتی سپیده برایش مهم 

نیست. این پسر همیشه می دانست چطور باید احساسات و 

ند. مطمئنا بازیگر قابلی احواالت روحی اش را از دیگران پنهان ک
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بود فقط اکثر اوقات، آدم های دور و بر انقدر برایش بی اهمیت 

 .بودند که زحمت نقش بازی کردن به خودش نمی داد

ارسالن ادامه نداد. تا جایی که خود سیامک می خواست، دخالت 

میکرد وگرنه عالقه ای نداشت وسط ماجرا برود و دخالت بیجا 

 :سیامک خودش لب به سخن باز کرد کند. چند دقیقه بعد

خودش خواست...به خدا سعی کردم...خب...نشد بیشتر مقاومت -

کنم. میدونی که چجوریم؟ منم یجور مریضم دیگه. یهو خل شدم. 

 .گفتم یه رابطست دیگه...اون لحظه فکرم کار نمی کرد خب

 :ارسالن نفس عمیقی کشید و نصیحت گونه گفت

. اون لحظه نتونستی. اون لحظه گند باشه...گیریم راست میگی-

زدی...بعدش دیگه چرا خراب ترش کردی؟ االن چرا بدترش 

میکنی؟ جای اینکه سعی کنی جبران کنی و درستش کنی، بدترش 

 .میکنی
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از من چه توقعی داری ارسالن؟ رفتار درستو از کجا بدونم؟ -

همیشه روابطم جنسی و سرسری بوده. من پی اچ دی بدترین 

در طول تاریخو دارم. االنم که یه مدته درگیر یه زن متاهلِ روابط 

 .بچه دارم که حسابی استرس میکشم

زیاد هم جا نخورده بود. نمی توانست بگوید از سیامک بعید است. 

هرچند قبال نشده بود، وارد این چنین روابط پیچیده ای شود اما 

 .هیچ چیز هم از او بعید نبود

 :دسری از روی تاسف تکان دا

تخم دختر مجردو ملخ خورده بود؟ کی میخوای یه سری چیزارو -

 یاد بگیری سیامک؟

بابا تقصیر من نبود.یعنی بود...یعنی هست...ولی اولش نمی -

دونستم. اول گفته بود مجرده. بعد گندش دراومد شوهر داره. 

گفت شوهرم نیست نصف سالو...تنهامو و از این ک... شعرا! گفتم 

هرم براش مهم نیست و درک میکنه منم نیازایی اوکی...گفت شو
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دارم. گفتم  اوکی...گفت طالق عاطفی گرفتیم و فقط تو شناسنامه 

باهمیم. گفتم اوکی...بعد باز گند دروغش دراومد که شوهرش 

هیچ از گندکاریاش خبر نداره و اتفاقا خیلی هم زنشو دوست داره. 

تمومش میکنم ولی آخرم که فهمیدم بچه داره. هی هر دفعه میگم 

نمیشه. بهت که میگم بدترین روابط تاریخو من دارم. فکر میکنی 

خودم دوست دارم استرس و بدبختی بکشم؟ نمی دونم چرا 

 .اینجوری میشه

برادر من حتما یجارو اشتباه میری که رِ به رِ داری گند باال میاری. -

 .بگرد ببین کجارو اشتباه میری. خودتو درست کن

ن حرفارو. من می خواستم آدم شم تو بیست و هفت ول کن ای-

 سال میشدم. سپیده رو چیکار کنم؟

ارسالن کمی فکر کرد و بعد همانطور که آرنج یک دستش را به 

قاب پنجره تکیه میداد، سیگارش را با دست دیگر از پنجره 

 :بیرون انداخت
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ببین سیا...اون بیرون ملیون ها دختر مجرد هست که میتونی -

و بدون مشکل باهاشون باشی. با شرایط تو مطمئنا دور و  راحت

برت کم شلوغ نیست. پس میدونی که دختر ولنگ و باز که راحت 

خودشو در اختیارت میذاره ریخته...اما یه دوست مثل سپیده و یه 

دوستی مثل دوستیت با سپیده ممکنه در طول زندگیت فقط یبار 

ه هش بگی. یه دوست کپیش بیاد. یه دوست که بتونی هرچیزی ب

از قضاوتش نترسی. یه دوست که واقعا دوسته! انقدر ارزون از 

دستش نده سیا. شاید نتونی با حتی یدونه از این دخترا اینطوری 

که با سپیده نزدیک و خوبی، صمیمی باشی. همشون گذری 

ان...میان و میرن. اما سپیده رفیقِ چندسالته. اینه که ارزش داره. 

تمادی که همیشه بینتون بوده ارزش داره. پس بدون دوستی و اع

که ارزش این دوستی از یه رابطه گذری خیلی خیلی بیشتره. اول 

از همه تکرارش نکن و بعدم وقت بذار تا از دلش 

دربیاری...سپیده می بخشه. می شناسمش. دلش نازکه. زمان 

میبره اما درست میشه. نشونش بده همون سیامکی هستی که 
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باهاش دوست بودی بدون اینکه یبار بد نگاش کنی. نشونش سالها 

بده ارزش دوباره اعتماد کردن بهتو داری. کاری که کردید 

مخرب و وحشتناک بود اما آدمیزاد اشتباه میکنه. اینکه از 

اشتباهات درس بگیری و تکرارشون نکنی مهمه...اینکه سعی کنی 

 .جبرانشون کنی مهمه! میدونم که میتونی

میان موهایش کشید و با لحنی میان شوخی و طعنه اضافه دستی 

 :کرد

رابطتو با این زنه هم تموم کن خواهشا. قضایای ناموسی بو خون -

 .میدن! قاطی خون بازیش نشو

سیامک تنها لبخندی کجکی زد و موزیک تندی گذاشت. عینک 

دودی اش را به چشم زد و غرق رانندگی و خیابان بی انتهای رو به 

 .ن شدرو شا

*** 
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مشغول مسواک زدن به دندان هایش بود که صدای زنگ موبایل، 

باعث شد با همان مسواکی که تا نیمه در حلقش فرو برده بود، از 

دستشویی بیرون بدود و دنبال گوشی اش بگردد. بالخره آن را 

صورتی اش پیدا کرد. از دیدن نام پرهام روی -زیر کوله مشکی

د. نگاهی به ساعت کنج صفحه صفحه نمایش گوشی، جا خور

انداخت. یک ربع به یازده بود. نگران شد. تا به حال پیش نیامده 

 .بود، انقدر دیر با او تماس بگیرد

مسواک آویزان کنج لبش را از دهانش خارج کرد و خمیردندان 

بدمزه را به زور قورت داد. تماس را برقرار کرد و گوشی را 

 :نزدیک گوشش گرفت

 ...الو-

 ...م غزالسال-

 .رفت و روی مبل نشست. استرس بدی داشت

 :صدایش کمی می لرزید



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  424 

 

 سالم آقا پرهام. اتفاقی افتاده؟-

 نه! چه اتفاقی باید افتاده باشه؟-

غزال کمی من و من کرد و مشتش را میان دو زانویش فشرد. 

 .هنوز اضطراب داشت

 .آخه هیچوقت اینموقع تماس نمی گرفتید-

 :ن در یخچال به گوش غزال رسیدصدایی شبیه باز شد

 .همین االن رسیدم خونه. حال داری بریم شام؟ من خیلی گشنمه-

آب دهانش را به سختی پایین فرستاد. گلویش خشک شده بود. 

با اینکه از لحن صحبت پرهام فهمیده بود اتفاق نگران کننده ای 

نیفتاده ولی نمی توانست، از استرسش کم کند. این بیرون رفتن 

 .ا...این گشتن ها...این برخوردها، همه برایش تازگی داشته

واهلل یکم دیروقته. منم شام خوردم. شام کوکو سبزی پخته بودم -

 ...اگه بخوای
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در یخچال با صدا بسته شد و بعد صدای سرخوش پرهام به 

 :گوشش رسید

نه دلم میخواد بزنم بیرون...خب...خب راستش یه موضوعی هم -

تم در موردش باهات صحبت کنم. چون میدونم بود که می خواس

 .خوشت نمیاد بیام باال گفتم شاید با بیرون رفتن اوکی باشی

اما روی رد  "هرچه هست بعدا بگو."دلش می خواست بگوید 

کردن پیشنهادش را نداشت. زیادی مودبانه درخواست هایش را 

ل ومطرح میکرد. برای همین هم با نارضایتی، پیشنهاد شامش را قب

 .کرد و رفت تا اول دهانش را بشورد و بعد آماده شود

با مادرش هم تماسی گرفت و شب بخیر گفت. می دانست اگر 

زنگ نزند، امکان داشت مادرش تماس بگیرد و از سر و صدای 

بیرون متوجه شود که غزال خانه نیست. آنوقت بود که قیامت بپا 

 ای؟میکرد که یک دختر تنها اینموقع شب کجا رفته 
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بیست دقیقه بعد کلید خانه را داخل کیف دوشی اش انداخت و از 

خانه بیرون زد. ماشین پرهام در خیابان پارک بود و خودش هم 

مثل همیشه آراسته و مرتب، داخل ماشینش منتظر غزال نشسته 

 .بود

چند لحظه نزدیک در مکث کرد. حس خوبی نداشت. حسی شبیه 

ب احوالش کرد. هیچوقت عذاب وجدان در دلش پیچید و آشو

نشده بود، این موقع شب با مرد جوانی تنها بیرون برود. حتی اگر 

یک قرار دوستانه هم به حسابش می آورد، هنوز برایش سنگین 

بود. خانواده آنها اهل اینطور قرارها نبودند. حتی با دوست های 

دخترش هم این موقع بیرون نمی رفت. حتی با مادرش هم اجازه 

 .د تا این موقع بیرون بمانند. دایی هایش خوششان نمی آمدنداشتن

یک قدم عقب گذاشت. فکر کرد که بهتر است برگردد باال و با 

پرهام تماس بگیرد و بگوید حالش خوش نیست اما پرهام همان 

لحظه سربرگرداند و او را دید. به محض دیدن غزال لبخندی زد و 

 .اشاره زد که جلو بیاید و سوار شود



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  427 

 

ه سختی ترس و دودلی را کنار گذاشت و سوار شد. الاقل تا این ب

حد به پرهام اعتماد داشت که مطمئن باشد، بالیی سرش نمی 

آورد. بیشتر ترسش از این بود که یکوقت پلیس آندو را بگیرد و 

مادرش بفهمد که غزال دروغ گفته. دلش نمی خواست اعتماد 

کمی بیشتر او را می  مادرش را از دست بدهد. شاید اگر مادرش

 .فهمید و درک میکرد، مجبور نمیشد دروغ بگوید

 سالم غزال خانوم. احوال شما؟ کجایی خانوم؟-

از فکر بیرون آمد و با رنگ و رویی پریده به سمت پرهام 

برگشت. احساس تنگی نفس میکرد. کنار شقیقه ها و مهره 

 .کمرش خیس عرق بود

د او شده بود، حالت نگرانی به پرهام که انگار متوجه حال نامساع

 :صورتش داد و شوخی را کنار گذاشت

 چیزی شده غزال؟ چرا رنگ و روت پریده؟-

 :برای حفظ ظاهر لبخندِ زورکی و کمرنگی زد و سر باال انداخت
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 .چیزی نیست. فکر کنم یکم مریض شدم-

سپس ساعدش را روی پیشانی اش کشید و لبخند پرعمق تری 

 .تحویل پرهام داد

پرهام استارت زد و همانطور که ماشین را از پارک بیرون می 

 :آورد خندید

فکر کنی یکم مریض شدی؟ یکم مریض شدن یعنی چی دیگه؟ -

 آدم یا مریضه یا خوبه. حاال چرا مریض شدی؟

 :کیفش را روی ران پایش گذاشت و به انگشتان دستش خیره شد

 .د تا صبحدیشب یکم خونه دم کرده بود کولر زدم روشن مون-

پرهام با یک دست به فرمان و یک چشم به خیابان، ضبط را 

 :روشن کرد و به دنبال آهنگ مناسبی گشت

 .ای داد بیداد...بد شد که! مراقب خودت باش دختر خوب-
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غزال اینبار تنها لبخندی زد و سکوت کرد. پرهام سکوت غزال را 

 :که دید، خودش رشته سخن را به دست گرفت

انوم کجا بریم واسه شام؟ سنتی؟ فست فود؟ خب غزال خ-

 ایتالیایی؟ چینی؟ شمالی؟ سوشی؟ موشی؟

 :غزال خندید و کمی از آن تنش درونی اش کاسته شد

 .فرقی نداره برای من. من که شام خوردم-

پرهام که آهنگ مورد نظرش را پیدا کرده بود، دست از سر ضبط 

 :برداشت و حواسش را به رانندگی اش داد

 . دوبار بخورحاال-

 .نمیشه که-

پرهام نگاهی به سمتش انداخت و با خنده ای که کرد، لپش چال 

 :افتاد

 چیه؟ چاق میشی؟-
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 :غزال کمی شرمزده شد و لب گزید

هم اون هم اینکه شبایی که شام زیاد میخورم تا صبح معده درد -

میگیرم. راستی بابت خریدای صبح مرسی. خودتو تو زحمت ننداز. 

 .تونم برم خریدخودم می

اینهمه شما برای من ناهار شام میپزی. یبارم من خرید کنم. به -

 جایی برنمی خوره که! نگفتی کجا برم؟

 ...گفتم که-

 :پرهام باز خندید

 چی گفتی؟-

پرهام جزو خوش خنده ترین آدم هایی بود که غزال در زندگی 

 .اش می شناخت. الکی و بی دلیل لبخند میزد و می خندید

 :ده شمرده حرفش را تکرار کردشمر

  .گفتم بنده شاممو خوردم. هرجا دوست داری برو-
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استرسش رفته رفته داشت کمتر میشد. رفتار صمیمی و درعین 

 .حال مودبانه پرهام هم کمک بزرگی به باز شدن یخ غزال میکرد

 .اوکی پس میریم سنتی-

کرد. اگر غزال قصد شام خوردن داشت، او هم سنتی را انتخاب می

در طول راه مکالمه پراکنده ای میانش رد و بدل شد که بیشتر به 

اصرار پرهام به درازا کشید. وقتی از ماشین پیاده شدند، غزال باز 

استرس گرفت. اما نه از نوع بدش. استرسی همراه با کنجکاوی 

برای فهمیدن اینکه پرهام قصد داشت در مورد چه چیز مهمی با او 

 .صحبت کند

ال پرهام به سمت رستوران رفتند. پرهام کنار در ایستاد و به دنب

در را برایش باز کرد. با خوشرویی و لبخند مهربانی، اشاره کرد 

که اول او وارد شود. از حرکت مودبانه اش خوشش آمد. لبخند 

ناخودآگاهش را بین دندان هایش گزید و همانطور که از در می 

 .گذشت، سرش را پایین انداخت
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میزی را انتخاب کرد و صندلی را برای غزال بیرون کشید  پرهام

که روی آن بنشیند و سپس خودش رفت تا دست هایش را 

بشوید. از نبود پرهام استفاده کرد و نگاه خریدارانه ای به فضای 

رستوران انداخت. فضای سنتی که نداشت. بیشتر مجلل و پر نور 

 .بود

از آنها را جلوی دستِ  گارسونی دو منو سر میزشان آورد و یکی

غزال گذاشت. به گارسون جوان که لبخند به لب داشت، نگاه 

کرد. از نیش بازش خوشش نیامد. شاید از روی عادت به تمام 

مشتری ها لبخند میزد اما غزال خوشش نمی آمد، پسر جوان و 

غریبه ای، بی دلیل به رویش لبخند بزند. با بی حوصلگی منوی 

دستش را باز کرد. لیست غذاهای سنتی  قهوه ای رنگِ جلوی

ایرانی یک سمت و لیست غذاهای فرنگی، سمت دیگرِ منو قرار 

داشت. مشغول خواندن نام غذاها بود که پرهام از دستشویی 

 .برگشت
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صندلی را عقب کشید، خیره به غزال لبخندی زد و روی آن 

 :نشست

 نظرت عوض شد؟-

ل منو را بست و با بی تفاوتی و با چشم و ابرو به منو اشاره زد. غزا

 :کنارش گذاشت

 .نه. از رو بیکاری اسم غذاهارو میخوندم-

پرهام سوییچ و کیف پولش را گوشه میز گذاشت و منو را به 

 :سمت خودش کشید

خب پس جای تو هم خودم سفارش میدم. همه غذاهای این -

 .رستورانو خوردم. پشیمون نمیشی از انتخابم

 :اصرار گفت غزال سیخ نشست و با

 .نه من واقعا نمی خورم-
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پرهام ناخون شستش را بین دندان هایش گذاشت و درحال 

 :برانداز کردن غذاها، اخم کرد

 .مگه دست خودته؟ نخوری منم نمی تونم بخورم-

 :غزال برای بار دوم ناخودآگاه لبخند زد

 وا چرا؟-

 :پرهام کوتاه نگاهش کرد و شانه باال انداخت

 .خالقمه. معذب میشم کسی سر میز بشینه غذا نخورهنمی دونم. ا-

 خب میخوای برم بشینم سر یه میز دیگه که راحت باشی؟-

پرهام منو را بست و همانطور که به گارسون اشاره میزد، با صدای 

 :بلندی خندید

 !تو بری اونجا بشینی هم حواست به غذا خوردن منه. میدونم-

ن لحظه گارسون با تبلت اینبار غزال هم همراهش خندید. هما

داخل دستش، کنار میزشان ایستاد. پرهام دو پرس کباب 
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شیشلیک سفارش داد و مخلفات را هم به سلیقه خودش انتخاب 

کرد. احتماال چون می دانست باز با تعارف های تمام نشدنی غزال 

 .مواجه خواهد شد، از او نظر نخواست

ام بی تعارف و با گارسون که رفت، غزال باز استرس گرفت. پره

سماجت زیادی، لبخند عمیقی به لبش چسبانده بود و خیره خیره 

 .نگاهش میکرد

 :سرش را پایین انداخت و لبخند پرهام عمیق تر شد

آوردمت اینجا که باهات در مورد یه چیزی صحبت کنم که نمی -

 !دونم گفتنش درسته یا نه

 :ی هم فشردغزال آب دهانش را پایین فرستاد و لب هایش را رو

از نظر من انقدر پسر فهمیده ای هستی که مطمئنا حرف نا به -

 .جایی نمی زنی

 :پرهام سریع میان حرفش پرید

  .فکر بد نکنیا-
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 :غزال با لحنی مصمم جواب داد

  .معلومه که نکردم-

 ...میدونی-

 :پرهام دستی به پیشانی اش کشید و با مکثی کوتاه ادامه داد

که حرف زدن باهات رو واسه آدم سخت کال شخصیتت جوریه -

 .میکنی

 چجوریم مگه؟-

نمی دونم. من کال پسر خجالتی ای نیستم. نه که خدایی نکرده -

پررو یا منحرف باشم اما خب با بیست و نه سال دیگه یاد گرفتم 

چطور با یه خانوم صحبت کنم. یا حاال نه خانوم...کال هرکسی. اما 

 ته غزال. همیشه همینطوری هستی؟واقعا ارتباط گرفتن باهات سخ

 .منظورت ساکت بودنمه-
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پرهام سری تکان داد و دست هایش را روی ران پاهایش 

 :گذاشت

نه نه. فقط ساکت بودنت نیست. یعنی خب سکوتت هم کم -

عجیب نیست ولی انگار دلت نمی خواد آدمای دیگه بهت نزدیک 

 .بشن

اقل نطوری نیست. الشاید دیر ارتباط بگیرم اما واقعا شخصیتم ای-

نه با کسایی که باهاشون صمیمی ام. وقتی تو یه جمع که باهاشون 

صمیمی ام باشم هم زیاد حرف میزنم...هم زیاد میخندم...معموال 

 .آروم هم نیستم. اما حق با شماست. اجتماعی نیستم

فکر نکن با این حرفا قصد دارم شخصیتت رو نقد کنم یا بخوام -

 .ه اصال! تو فوق العاده ایقضاوتی کنم ها...ن

چشم های غزال گرد شد. توقع شنیدنِ چنین توصیفی را از زبان 

 .پرهام نداشت
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پرهام چند ثانیه به او فرصت داد و وقتی مطمئن شد، غزال حرفی 

 :برای زدن ندارد، امتداد صحبتش را گرفت

 .محجوبی...پاکی...مهربونی...ساده ای-

 :به نرمی خندید و چشمکی زد

شگلی...من بیست و نه سالمه و میتونم به جرات بگم که خو-

 .هیچوقت ندیدم یه دختر همه اینارو باهم داشته باشه

حاال دیگر حدس زدن اینکه پرهام چه می خواست به او بگوید، 

زیاد سخت نبود. دوست داشت بلند شود و میز را ترک کند. 

قعا از آمادگی شنیدن چنین حرف هایی را از زبان او نداشت. وا

 .پرهام چنین توقعی نداشت

از قیافت میشه حدس زد که کم کم دستت اومده چی میخوام -

بگم. اگر انقدر سختش نمی کردی باور کن خیلی خیلی بهتر و 

مودبانه تر مطرحش میکردم. خواهش می کنم در موردم فکر بد 

نکن. ببین من میدونم که عجیب غریب میشه. خب...خب من دایی 
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یتم. اگر انقدر خوب نبودی و انقدر به استاندارد های خواهر ناتن

من نزدیک نبودی، شاید هیچوقت به خودم جرات نمی دادم این 

چیزارو بگم. از طرفی اصال دنبال اینکه بخوام باز وارد یه رابطه 

دوستی بشم نبودم. میتونم بگم تقریبا به این نتیجه رسیده بودم 

برام ظواهر مهم  که دختر خوب وجود خارجی نداره. من

نیست...تو خوشگلی ها...حمل بر توهین نشه اما اگرم نبودی مهم 

نبود. من برام خانواده مهمه. پدرتو مدت هاست می شناسم و 

میدونم مرد خوبیه. شک ندارم مادرت یه فرشته ست که همچین 

دختری رو بار آورده. صاف و ساده بودنت چیزیه که واقعا این 

ه شرم و حیات باعث شد به خودم بگم پسر...از روزا نایابه! اینهم

دستش نده! ترسیدم توی دانشگاهت با یکی آشنا شی. اونوقت از 

خودم ناامید میشدم که دل و جرات به خرج ندادم و حتی 

 .مطرحش نکردم

غزال لب باز کرد تا چیزی بگوید که پرهام دستش را باال آورد و 

 :مانعش شد
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سیم. اصال شاید من نباید به این مدت زیادی نیست همو می شنا-

سرعت حرفی می زدم اما راستش دوست نداشتم من یه حسابی 

روت باز کنم و تو حساب دوستی روی من باز کنی. یجوری بود. 

احساس میکنم یجور خیانت به اعتماد دوستته. برای همین تصمیم 

گرفتم آنست باشم. ازتم توقعی اصال ندارم. فقط اینارو گفتم که 

هم اگر خواستی و مایل بودی روی من فکر کنی. سعی کن تو 

بشناسیم. هرچیزی هم که بگی قبول میکنم و قول میدم روی 

صمیمیتمون تاثیری نمیذاره. معذب نشو...خب؟ ما دوستیم. قضیه 

عشق عاشقی و اینا نیست که. تو با معیارای من جوری...همین. 

نمی خوام.  اگرم بگی نه هیچ چیزی عوض نمیشه. االنم جواب

 خوب فکر کن و خودتم اذیت نکن. اوکی؟

پرهام که حسابی و پشت هم حرف زده بود، نفس عمیقی کشید و 

جرعه ای آب از گیالسش نوشید. غزال هنوز با خیرگی عجیبی 

نگاهش میکرد. واقعا نمی دانست باید در چنین شرایطی چه 

 .بگوید. بیشتر ترجیح میداد آب شود و در زمین برود



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  441 

 

 :ام گیالسش را روی میز برگرداند و با حالت مضطربی خندیدپره

 .حاال شاید یه جمله حرف زدن بدم نباشه. یه چیزی بگو-

 ...خب-

 ...مکث

 ...خب-

 ...مکث

 :پرهام گوشش را خاراند و کمی به سمت غزال خم شد

 خب چی؟-

همان لحظه غذایشان را آوردند و غزال نفسی از سر آسودگی 

رهام دور نماند. بعد از صرف غذا به همراه کشید که از چشم پ

سکوت سنگین میانشان، رستوران را ترک کردند. پرهام دیگر 

اصرار نکرد که غزال چیزی بگوید. معلوم بود نمی خواست بیشتر 

 .معذبش کند
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واقعا نمی دانست باید چه جوابی بدهد. پرهام از هر لحاظ ایده آل 

از او، غزال را خوشحال بود. خب درخواستِ پسری مانند پرهام 

کرده بود اما از طرفی به قول خود پرهام عجیب غریب بود. چطور 

می توانست با دایی باران ازدواج کند. از فکر ازدواج با پرهام، لب 

گزید. پرهام اصال حرفی از ازدواج نزد اما مسلما قصدش جدی 

 .بود

شاید پدرش مخالفت میکرد. چنین چیزی بعید به نظرش رسید. 

کامال مطمئن بود که پدرش سر پرهام قسم میخورد. شاید پریناز 

مخالفت میکرد. این یکی امکان پذیرتر بود. مادرش هیچ از پریناز 

و پدرش دل خوشی نداشت. بی شک مادرش یکی از مخالفین 

 .سرسخت این ماجرا بود

یاد حرف ارسالن افتاد. گفته بود زیادی بی تجربه است. گفته بود 

حق داشت. غزال واقعا گیج شده بود. شاید بهتر بود  خوب نیست.

کمی تجربه اش را زیاد میکرد. شاید باید به پیشنهاد پرهام جواب 

 .مثبت میداد
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در دانشگاه هم چند پیشنهاد داشت اما هیچکدامشان مثل پرهام 

از هر لحاظ ایده آل نبودند. خودش هم اصال دنبال دوست پسر و 

باید چه جوابی به او میداد؟ پرهام گفته یا حتی شوهر نبود. حاال 

بود عجله نکن اما به هرحال توقع یک جواب پوست کنده و بی 

  .هیچ ابهامی از غزال داشت

باکالفگی پوفی کشید و روی صندلی ماشین نشست. به کوچه 

خودشان رسیده بودند که پرهام موسیقی را قطع کرد و کمی به 

 :سمتش برگشت

یشم که اصال مطرحش کردم. معموال دارم کم کم پشیمون م-

 اینطوری بیگدار به آب نمی زنم. نباید مطرحش میکردم غزال؟

 .مطرح کردن و نکردنش فرقی توی اصل قضیه ایجاد نمی کنه-

 منظورت چیه؟-

 :به سمت پرهام برگشت و جدی گفت
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خودتم توی رستوران گفتی. عجیب غریبه. اینکه تو برادر پریناز -

بهم نمیده. نه که پریناز خانوم زبونم الل خانومی حس خوبی 

مشکلی داشته باشه. اما به هرحال زن پدرمه. اصال به مادرم چی 

 !باید بگم؟ پیچیدست

پرهام ماشین را رو به روی در خانه شان پارک کرد و کامل به 

 :سمت غزال برگشت

ببین به این چیزا فکر نکن. اوووه تا اونجا خیلی راهه. اگر...اگر -

ت مثبت باشه اول باید همو بیشتر بشناسیم. روابطمون از جواب

همین برخوردهای االنمون تجاوز نمی کنه. اگر رازی بودی و 

مشکلی نداشتی میتونیم ناهار و شام بریم بیرون باهم. صحبت 

کنیم. برای اینکه اذیت نشی کم کم پیش میریم. هروقت خودت 

خودم و خودت.  آماده قدم بعدی بودی. االن اینا مهمه غزال.

راضی کردن پدر و مادرا؟ بهش فکر نکن. اگه به اونجاها کشید تو 

الزم نیست نگران چیزی باشی. همشو بسپر به من. حتی صحبت 

کردن با مادرتو. تجربه ثابت کرده که توی قانع کردن آدما تبحر 
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دارم. راستش من اصال نمی خواستم به اینجاها بکشه صحبتمون. 

 ت اوکی؟فعال خودم و خود

غزال سری تکان داد. قلبش تند میزد. تا گلویش باال آمده بود. 

تپشش را در دهانش حس میکرد. کف دست عرق کرده اش را به 

 :طرف دستگیره برد و همانطور که پیاده میشد، آرام گفت

 !اوکی-

*** 

نگاهی به آپارتمان و پنجره طبقه چهارمش انداخت. آنجا اتاق 

ورتش کشید و همراه با نفس عمیقی که از سپیده بود. دستی به ص

لپ هایش بیرون فرستاد، به سمت آیفون رفت و زنگ طبقه 

چهارم را فشرد. ارسالن قانعش کرده بود که باید با سپیده حرف 

بزند و مشکلشان را حل کنند. خودش هم به این نتیجه رسیده بود 

 نمی که فرار کردنشان از یکدیگر، همه چیز را بدتر خواهد کرد.

دانست از کجا باید شروع کند و چه بگوید. کنار گذاشتن غرورش 
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و پیشقدم شدن برایش سخت بود اما به هیچ عنوان حاضر نبود 

 .سپیده را از دست دهد

 :صدای مادر سپیده از پشت آیفن آمد

 .سالم سیامک جان. بفرما باال-

 :سریع سرش را به جلو خم کرد و گفت

م. اگه سپیده هست بهش بگید بیاد نه خانوم سرلک باال نمیا-

 .پایین

 .باشم االن بهش میگم-

صدای تق گذاشتن آیفن که آمد، از جلوی دوربینش کنار رفت و 

نزدیک در منتظر ماند. احتماال مادر سپیده تعجب کرده بود که 

چرا به موبایل سپیده زنگ نزده. هیچوقت پیش نیامده بود، اینطور 

پدرش کمی حساس است. هروقت  سراغ سپیده برود. می دانست

دنبالش می آمد، در ماشین منتظر می ماند و به گوشی اش زنگ 

 .میزد. اما در این چند روز جواب زنگ هایش را نداده بود
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ده دقیقه نگذشته بود که در آهنی و قهوه ای رنگ باز شد. سپیده 

 :از الی در نیمه باز نگاهش کرد و با اخم گفت

 ؟اینجا اومدی واسه چی-

 :کف دستش را روی در گذاشت

 .اومدم حرف بزنیم-

 .من حرفی ندارم بزنم. هرچی هم که بود همون روز شنیدم-

سپیده قصد کرد در را ببندد ولی سیامک با کف دستش به در نیمه 

 :باز فشار آورد و کامل بازش کرد

 .توروخدا بچه نشو سپیده-

 :تسپیده بغض کرد و دست از کلنجار رفتن با در برداش

بچه ام دیگه. بچه ام که بچه بازی درمیارم. اصال واسه چی اومدی -

 اینجا؟
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سیامک نگاهی به سمت آیفن انداخت و ترسید یکوقت مادر 

سپیده از آن سمت به صحبتشان گوش دهد. دست انداخت و 

 .بازوی سپیده را چسبید

 :با مالیمت او را به سمت خودش کشید

 .بیا بریم تو ماشین صحبت کنیم-

سپیده با شتاب دستش را عقب کشید و صورتش درهم رفت. 

سیامک ترسید به بازویش آسیبی بزند و رهایش کرد. دستی به 

موهایش کشید و صاف ایستاد. سپیده حاال به عرض صورتش 

 .اشک می ریخت

از دیدن اشک هایش آشفته شد. پوفی کشید و سر کج کرد. 

 :عاجزانه نالید

نم منو ببخش و بذار همه چیز به ببخشید سپیده. خواهش می ک-

 .حالت قبل برگرده
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سپیده فین فین کنان پشت آستین مانتویش را به گونه های 

 :خیسش کشید

شدنیه؟ من ببخشمت یا نبخشمت دیگه هیچی به حالت قبل -

 .برنمی گرده

 .به درک. برنگرده. االن برام مهم ترین چیز اینه که منو ببخشی-

 :ه سمت آیفن نگاهی انداختچند لحظه مکث کرد و باز ب

 .بیا بریم تو ماشین من-

 :و با چشم و ابرو به سمت آیفن اشاره و آرام زمزمه کرد

 ...مامانت-

سپیده آهی کشید و اینبار مقاومت نکرد. هردو روی صندلی های 

 :چرم و راحت نشستند و سیامک شروع کرد

 .من واقعا متاسفم. از اون روز یه لحظه هم از فکرم نرفتی-
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آره خب معلومه. با ارسالن پاشدی رفتی خوش گذرونی. حتما -

 .خیلی بهت سخت گذشته

ای بابا...منو که می شناسی. وقتی میخوام یه چیزو به روی خودم -

نیارم هیچکس خبردار نمیشه چی توی فکرمه. می خواستم وانمود 

کنم که برام بی اهمیته و فراموش کردم...اما بعدش فهمیدم 

همینه. جای وانمود کردن باید از اول باهم حرف می  بدترین کار

 .زدیم و کنار می اومدیم. زمان می طلبه اما درست میشه

 .من که اینطوری فکر نمی کنم-

 .بیا فراموشش کنیم. سعی کن فراموش کنی-

 :سپیده باری دیگر به گریه افتاد و جیغ کشید

هنوزم  من نمی تونم. تو واقعا دلمو بد شکستی. خوردم کردی.-

وقتی به اون شب فکر میکنم دلم میخواد بمیرم. تو جوری 

شکوندیم که نمی دونم برای به هم چسبوندن تیکه هام باید از 

کجا شروع کنم. وحشتناک ترین آدمی هستی که دیدم. حتی از 
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مانی هم باهام بدتر رفتار کردی. کسی که توی دنیا از همه بیشتر 

ی کردم به بدترین شکل بهش اعتماد داشتم و روش حساب م

 .ممکن بهم ضربه زده

میدونم...من همینم سپیده. مهربون یا منطقی نیستم. برای همینم -

هست که گفتم به دردت نمی خورم. فکر میکنی بدم میاد با 

دختری مثل تو باشم؟ نه! تو فوق العاده ای. اما نگاه که میکنم می 

 . فکر کردیبینم با هرکی که بودم یجوری به گند کشیده شد

میذارم این رابطه قشنگی که داریم تبدیل به یکی از اون فاجعه ها 

بشه؟ هرکاری میکنم که درست شه. زنای دیگه برام مهم نیستن. 

رابطم باهاشون خرابم بشه میذارمشون کنار اما تو فرق داری. نه 

میخوام و نه می تونم باهات مثل اونا رفتار کنم. اگه خراب 

بذارم خراب بشه. برای همینم اون شب قاطی  بشه...نمی تونم

کردم. دوست داشتم منطقی حرف بزنیم و قانعت کنم که چرا نمی 

تونیم باهم باشیم اما من منطقی نیستم سپیده. از کوره درمیرم 
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زود. تندم! دیوونم! وحشی ام! نگو اینارو نمی دونستی بعد اینهمه 

 !سال

نطور که اشک می سپیده با ناخون هایش بازی میکرد و هما

 :ریخت، لب باز کرد

منم نمی خوام باهم باشیم سیامک. اون شب گفتم میخوام چون -

نمی خواستم باور کنم چنین کار احمقانه ای ازم سر زده اونم فقط 

برای رابطه. چون اون لحظه حس نکردم اشتباهه. باید می دونستم 

ت رسدارم اشتباه میکنم. گفتم باهم باشیم چون می خواستم د

باشه. نمی خواستم اعتراف کنم که اشتباه کردیم. االن میدونم...اما 

 .بازم نمی تونم ببینمت. نه برای یه مدت خیلی طوالنی

 ...چی میگی سپیده؟ خواهش میکنم-

خواهش نکن. میخوای منطقی باشی؟ به حرفم گوش بده و بهم -

وام خفضا بده. قرار نیست برای همیشه همو نبینیم اما من زمان می

تا خوب شم. خسته شدم سیامک. از مردا خسته شدم. از روابط 
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پیچیده خسته شدم. از ضربه خوردن خسته شدم. تو هرچقدرم 

خراب کنی، احساسی نداری که بخواد نابودت کنه ولی من 

 .احساساتی ام. از شکستن خسته ام

سیامک به رو به رو نگاه کرد و دست هایش را روی فرمان 

 :گذاشت

میکنم ولی نمی تونم خیلی هم بهت زمان بدم. دلم برای  سعیمو-

دوستم تنگ میشه. سعی کن زود خوب شی. و اگه...هروقت که به 

 .یه دوست نیاز داشتی...فقط کافیه زنگ بزنی

به سمت سپیده برگشت و دست روی شانه استخوانی اش 

 :گذاشت

 .بازم معذرت میخوام سپیده-

 :سپیده میان گریه خندید

 .م تقصیر تو نبود. الاقل قبلش من بودم که اصرار کردمخیلی ه-
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سیامک هم لبخندی زد و ردیف دندان هایش مشخص شد. زیاد 

 .پیش نمی آمد، اینطور با تمام وجود لبخند بزند

 :چشمکی زد و گفت

مرسی...واقعا نمی خواستم خودم به روت بیارم که از اولش -

 .خودت گیر دادی

قب برود اما به زور اندام ظریف و سپیده اخمی کرد و خواست ع

 :استخوانی اش را جلو کشید و در آغوشش جای داد

 .شوخی میکنم بابا! قراره یه مدت نبینمت-

 :روی موهایش بوسه ای زد

 .زیاد طولش نده-

چند دقیقه بعد از آینه بغلِ ماشینش سپیده را که گوشه خیابان 

د. دوست ایستاده بود و هرلحظه کوچک تر میشد، نگاه میکر

نداشت اینطور از هم جدا شوند اما باید با دل سپیده راه می آمد. 
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ارسالن گفته بود که مالیم و مهربان باش و تمام تالشش را کرده 

 .بود که به توصیه او عمل کند

گوشی از را از داخل جیبش بیرون کشید تا با نشاط تماس بگیرد. 

ن تاکید کرده بود که باید رابطه اش را با او هم تمام میکرد. ارسال

قبل از اینکه فاجعه ای بار بیاید، تمامش کند. می دانست حرفش 

 .منطقی ست. ارزش دردسرهای احتمالی بعدش را نداشت

*** 

نشاط کیفش را روی میز انداخت و روی صندلیِ رو به روی 

سیامک نشست. نگاهی به صورت سیامک انداخت و با کالفگی 

 :گفت

بود که باید همین حاال منو میدیدی؟ مجبور واقعا چه کار مهمی -

شدم بچه رو بذارم پیش مامانم. بهت که گفته بودم نمی تونی هر 

ساعتی دوست داشتی زنگ بزنی بهم. من خودم یه زندگی مستقل 

 .دارم
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سیامک با صبوری منتظر ماند تا غرغرهایش تمام شود. نمی 

خت س خواست عصبانی اش کند. عصبی شدن نشاط فقط کارش را

 .تر میکرد. مخصوصا که هردو خیلی زود از کوره در می رفتند

 :منوی کنار دستش را به سمت نشاط سُر داد

 چیزی نمی خوری؟-

نشاط توجهی به منوی جلوی دستش نکرد. پا روی پا انداخت و 

 :دست هایش را زیر سینه زنجیر کرد

مهربون شدی؟ چه خبره؟ نمی شناختمت می گفتم قصد داری -

 .پیشنهاد ازدواج بدیبهم 

صدای لوند خندیدنش روی اعصاب سیامک رفت و روانش را بهم 

ریخت. فقط کافی بود کمی دیگر تحمل کند. بعد تمام میشد. همه 

 .چیز تمام میشد. برای همیشه تمام میشد

گارسونِ جوان قهوه اسپرسو سیامک را جلوی دستش گذاشت و 

 .رفتاز نشاط سفارش کیک شالکتی و قهوه ترک گ
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سیامک نگاهی به سر و ظاهر نشاط انداخت. مانتوی سنتی جلوباز 

و گلداری را همراه با صندل های به شدت بلند سپید رنگ پوشیده 

بود. عینک آفتابی اش را روی موهای خوشرنگش زده بود و 

آرایش کمی داشت. با اینحال زیبایی اش هنوز هم خیره کننده 

زیادِ مردان، باعث این اعتماد به بود. می دانست که احتماال توجه 

نفس باالیش شده. خودش اعتراف کرده بود که تنها دلیلی که با 

سیامک مانده، حرفه ای بودنش در تخت خواب است. وگرنه 

 .موردهای بهتر از سیامک هم دور و برش زیاد بود

با انگشت اشاره چند بار روی میز چوبی زد. کمی استرس داشت. 

هم بزند. در آن لحظه که در چشم های خوش نمی دانست چطور ب

حالت و جادوگرش نگاه میکرد، اصال یادش نمی آمد برای چه باید 

 .با او بهم بزند

پوفی کشید و فنجان اسپرسویش را سر کشید. صورتش از تلخی 

 .مایع قهوه ای رنگ درهم رفت و لبش را میان مشتش فشرد
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 سوختی؟-

 :سرش را باال انداخت و لب باز کرد

 نه تلخ بود. نشاط؟-

 :نشاط لبخند کمرنگی زد

 بله؟-

برای بار دهم نفس عمیق کشید و آب دهانش را که هنوز تلخ و 

 :گزنده بود، پایین فرستاد

 میخوای بهم بزنیم؟-

 چی؟-

دستی میان موهایش کشید. هیچوقت بهم زدن با زن ها برایش 

ب ر جواانقدر سخت نبود. کافی بود اراده کند. خیلی وقت ها دیگ

زنگ هایشان را نمی داد تا خودشان بی خیال شونذ. شاید چون 
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هنوز نمی خواست با نشاط تمام کند. مطمئنا هنوز برایش جذابیت 

 .های زیادی داشت

در آخر مهم نبود چه حسی دارد. باید تمامش میکرد. پس با دل و 

جرات بیشتری پاسخ نگاه و حالت مبهوت و عصبی صورت نشاط 

 :را داد

وش بده نشاط. بیا بهم بزنیم. به دردسر و شر آخرش نمی گ-

 .ارزه. ارزششو نداره

  منظورت اینه که من ارزششو ندارم؟-

 :به سرعت گفت

 ...نه نه! باور کن داری. اما...اما-

 :مکثی کرد و لب گزید

نشاط قرار بود از اول فان باشه. نمی دونم چطوری بگم. اولش که -

یجان خاصی داشت. من از بچگی دوست فهمیدم متاهلی برام یه ه

داشتم کاری رو بکنم که همه میگن نکن. برای همینم باهات 
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موندم. اما االن دیگه استرسش همراه با هیجان نیست. یه حس 

بدی نسبت به خودم همراهشه. خب االن اگه شوهرت بفهمه 

 چیکار میکنه؟

 :نشاط نیشخندی زد

 .احتماال جفتمونو میکشه-

یش را گرد کرد. نشاط با صدای زنگ داری سیامک چشم ها

 :خندید و کمی به جلو خم شد

قیافشو. نترس عزیزم انقدر زرنگ نیست که بتونه مچمونو -

بگیره. من حواسم هست. مطمئن باش نمی فهمه. انقدر سرگرم 

  .کار و پول درآوردنه که حتی متوجه سردی من نیست

م باهات بمونم. اوکی...حتی اگه هیچوقت نفهمه بازم نمی تون-

 .زیاده رویه

 .چی شده؟ یهو عاقل شدی! تا حاال زیاده روی نبود-
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لزومی نداره دالیلمو برات توضیح بدم. فقط دنبال یکی دیگه باش -

 .واسه سکس. این رابطه تمومه

نشاط مکثی کرد و دندان روی دندان سابید. سپس سرش را پایین 

 :انداخت و لب هایش را روی هم فشرد

 !می تونی باهام بهم بزنی. نه االناما ن-

پیشخدمت کیک و قهوه نشاط را آورد و صبحتشان را قطع کرد. به 

محض دور شدنش، سیامک به جلو خم شد و در چشم های قهوه 

 :ای و خوش حالت زن جوان خیره نگاه کرد

 چرا نمی تونم؟-

 ...چون-

 :نشاط آهی کشید و شانه باال انداخت

 ...نمی تونی چون-
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با انتهای کارد فلزیِ داخلِ بشقابِ کیکش بازی کرد و سرش کمی 

 :را پایین انداخت

 .چون من حامله ام-

در عرض یک ثانیه خشکش زد. کلمه حامله توی گوشش زنگ 

 .خورد. باورش نمی شد. امکان نداشت

نشاط چنگالش را برداشت و کمی از گوشه کیک را به چنگالش 

 :زد

رم و هرچقدر زمان میخوای بهت اوکی. من کیک و قهوه مو میخو-

 .میدم تا از شوک بیرون بیای

چنگال را داخل دهانش برد. سیامک هنوز وحشت زده، به فنجان 

  .قهوه ی خالیِ جلوی دستش خیره بود

 :نشاط جویده جویده زمزمه کرد

 .راستی بچه مال توئه...ولی فکر کنم خودت متوجه شدی-
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نگذاشته بود که سیامک هنوز برش دوم از کیک را داخل دهانش 

 :خم شد و عصبی مچ دستش را گرفت

شوخی میکنی دیگه؟ شوخی خوبی نیست. متوجه نمیشم. -

 .چطوری؟ ما که...مطمئنم خیلی مراقب بودم. مال شوهرته

نشاط با خونسردی چنگالش را داخل بشقاب برگرداند و مچ 

 :دستش را آزاد کرد

و بعدش قرص خوردم؟  اون اتفاق یادته که چند هفته پیش افتاد-

راستش یجورایی مطمئن بودم تاثیری نمی ذاره. از اونموقع منتظر 

بودم پریود شم که نشدم. بیبی چک گرفتم مثبت بود. مال توئه 

 .سیا

به روشنی آن حادثه را به یاد داشت. ولی نشاط اطمینان خاطر داده 

 .بود که قرص مصرف کرده و الزم نیست نگران چیزی باشند

را روی سرش گذاشت. رسما چیزی تا مرز انفجار نداشت. دستش 

دلش می خواست کافه را روی سر خودش و این زن خراب کند. 
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اگر هم بچه مال او بود، باید نشاط را راضی میکرد سقط کند. یا 

بگوید مال شوهرش است. آن لحظه آنقدر افکار مختلف در 

کر ش فسرش جریان داشت که نمی توانست تمرکز کند. به پدر

 .کرد. حتما سکته میکرد

 .خدای من...رسما به فاک رفتیم-

ناگهان نشاط با صدای بلندی زیر خنده زد و کف دست هایش را 

 :بهم کوبید

تو رو خدا نگاش کن! آره! من انقدر احمقم که بذارم از پسر بی -

مسئولیت و روانی ای مثل تو باردار شم. اما قیافت دیدنی بود. باید 

 .دیخودتو میدی

سیامک دهان بازمانده اش را بست. با مشت روی میز کوبید و بلند 

 :شد

برو خدارو شکر کن خوشگلی وگرنه یه عضو سالم تو صورتت -

 نمی ذاشتم. زنیکه مریض! دیوونه شدی؟
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 :نشاط هم بلند شد و اخم هایش را درهم کشید

فکر کردی همینطوریه که بیای بگی میخوای باهام بهم بزنی و -

و بشکونی؟ فکر کردی کی هستی؟ همه آرزوشونه با من غرورم

 .باشن

غرورتو بشکونم؟ خدا میدونه چقدر سعی کردم مالحظه کنم. -

 .وگرنه از اول میگفتم نمی تونم با ...نده ای مثل تو بمونم

به سرعت از میز فاصله گرفت و از کافه بیرون رفت. ترسید اگر 

بماند، دندان های صدفی ثانیه ای دیگر در آن محیط خفه و پردود 

و ردیفِ نشاط را در دهانش خرد کند. اگر دست رویش بلند 

میکرد، برایش بد دردسری میشد. حرف های نشاط برایش زنگ 

خطری بود که ذهنش را هوشیار کرد. اگر واقعا باردار میشد باید 

چه غلطی میکرد؟ شاید بهتر بود کمی ترمزش را بکشد. اول قضیه 

م نشاط. حس کرد که نیاز به حد و مرز دارد. اگر سپیده و حاال ه

همینطور پیش میرفت، کم کم همه چیزش را می باخت. راه حل 
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سپیده به نظرش مفید آمد. شاید بهتر بود او هم برای مدتی قید 

 .روابط پیچیده را میزد و فقط با دوستانش وقت می گذراند

*** 

ده اش، رشته ارسالن با صدای بلندی می خندید. صدای بلند خن

های عصبی مغزش را تاب میداد. مشتش را روی پای ماهیچه دار 

ارسالن کوبید و با دندان غروچه و حرص زیادی که صورتش را 

 :شبیه سگی هار کرده بود، غرید

واسه چی میخندی؟ اونو نتونستم بزنم چون زن بود ولی تورو -

 .میزنم له میکنم

بلند و کشدار، دستی زیربینی ارسالن با ته مانده ای از آن خنده ی 

 :اش کشید و زیر چشمی نگاهش کرد

 ...میتونی تالشتو بکنی-

نگاه سیامک متوقع شد. ارسالن گویی دلش به حال بد او سوخته 

 :بود که خنده اش را کنترل کرد و جدی نگاهش کرد
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خب چیکار کنم؟ دلم برات نمی سوزه. با وجود کارایی که کردی -

بود که میتونستی پس بدی. بهش به عنوان یه این کمترین تاوانی 

زنگ خطر نگاه کن که میخواد متوقفت کنه. به این فکر کن که 

 .اگه واقعا باردار بود می خواستی چه خاکی بریزی تو سرت

سیامک عمیقا در فکر بود و تنها سر تکان میداد. ارسالن زیاد هم 

ودش برای خبیراه نمی گفت. مردی نبود که پیرو قوانین باشد یا 

حد و مرزی بگذارد. تا امروز فکر میکرد زندگی آدم هایی که 

 .چهارچوب دارند، حوصله سر بر و بی فایده است

 .ارسالن بلد نیستم چطوری باید حد و مرز بذارم واسه روابطم- 

اول از همه دنبال یه زن خوب باش. و البته مجرد! شاید اولش -

 .ش و دارهبرات سخت باشه اما بعد میبینی ارزش

سیامک پوزخندی زد و با بی میلی زیادی به غزال نگاه انداخت. با 

 :حرکت سر اشاره ای به سمتش کرد و پوزخندش پررنگ شد

 این خوبه؟-
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 :ارسالن چشم هایش را درشت کرد و ابرو باال انداخت

 .واسه تو زیــــادی مثبته! یکی که یکم شبیه خودت باشه-

 سپیده چطوره؟-

   .خندید و معلوم بود اینبار شوخی میکندسیامک کجکی 

االغیا...برو یکی رو پیدا کن و باهاش دوست شو. گیر نده به -

 .همین چهار تا دوستی که داری

 .شما دو تا دختر چی تو گوش هم پچ پچ می کنید-

مریم با لبخندی دندان نما و لیوانی آب پرتغال در دستش، 

 :جلویشان ایستاد

 .وقتهمشکوک می زنید چند -

ارسالن تنها نگاه چپ چپی به او کرد اما سیامک بلند شد و دست 

 :زیر بازوهای سپید و تپلش انداخت
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داشتم میگفتم امشب خیلی خوشگل شدی نانا. رنگ لباستم خیلی -

 .با چشمات مچه

از لحن زنانه و حالت پر افاده اش، مریم صورتش را با حالت 

 :یدمنزجری جمع کرد و محکم به بازویش کوب

 .برو گمشو اونور حالمو بهم زدی-

اما سیامک با سماجت زیادی به بازویش چسبیده بود و با لحن 

دخترانه چرت و پرت میگفت. انقدر به اینکار ادامه داد تا جمع از 

 .خنده منفجر شد

وقتی سپیده نیامد، مطمئن شد که بخاطر حضور اوست. نمی 

ا جایی که از توانست بیشتر از این خودش را کوچک کند. ت

دستش برمی آمد برای حیات دوستی شان تالش کرده بود. حاال 

 .نوبت سپیده بود که قدمی به سمت او بردارد
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بعد از کمی بگو بخند، با پرهام مشغول فوتبال بازی کردن روی 

اکس باکس پرهام شدند. پرهام خسته از باخت های مکرر دسته 

 :را روی زمین انداخت و بلند شد

 .شورتو ببرن نکبت! بیچارم کردیای مرد-

 :سیامک با لبخند پرغروری گفت

 .شماره حسابمو که داری. پولو بزن به حسابم-

پرهام با نگاهش خط و نشانی کشید و رفت روی کاناپه، کنار مریم 

و غزال نشست. ارسالن برای کشیدن نخی سیگار، به حیاط رفته 

 .بود

به سه نفرشان نگاه  سیامک با لحنی که تمسخر در آن موج میزد

 :کرد و چشمکی زد

 رقیب می طلبم. نبود؟-

 :به محض نشستن پرهام، غزال از روی صندلی بلند شد
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 .من بازی می کنم. سر پوالیی که امشب از پرهام بردی-

صدای در نشان از برگشتن ارسالن میداد. سیامک که حس کرد 

 :نه زدماجرا به سمت جالبی می رود، روی چهار زانو نشست و طع

 تو مگه حرفم میزنی؟-

 :غزال اخم هایش را درهم کشید

 .آره...اما برخالف بعضیا بجا و به موقع-

سیامک از توهین آشکارش قه قه خندید و بی آنکه ناراحت شود، 

 :دسته دوم را به طرفش گرفت

 اصال بلدی؟-

 :غزال به سمتش آمد و روی زانوهایش نشست

 .از تو بهتر بازی می کنم-

 ابا!!! ببینیم و تعریف کنیم. حاال من بردم چی؟نه ب-

 :پرهام به جای غزال جواب داد
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 .همونقدر که امشب بردی رو دو برابر بهت میدم-

سیامک تکانی به بینی اش داد. نگاهش از چشم های مصمم پرهام 

به سمت نگاه قهوه ای رنگ غزال برگشت. دستی زیر چانه اش 

 :کشید و سر باال انداخت

 .دخترا پول نمی گیرم. اگه من بردم یه لب بهم بدهنه از -

چشم های غزال در عرض چند ثانیه به درشت ترین حالت ممکن 

 :رسید اما چیزی نگفت. مریم هین کشید و پرهام داد زد

 .غلط کردی-

ارسالن اما تکیه زده به ستون، تنها با لبخند و تفریح زیادی 

 .تماشایشان میکرد

 :تسیامک شانه باال انداخ

شرط من اینه. بازی میکنی بسم اهلل. نمی کنی هم بگو کم آوردی -

 .و دسته رو بذار زمین
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غزال آب دهانش را به سختی پایین فرستاد و لب هایش را بهم 

 :فشرد. دسته را محکم چسبید و دکمه استارت را زد

 .وقتی قرار نیست ببازم از چیزی نمی ترسم. قبوله-

 :شدپرهام از روی کاناپه بلند 

چی چی قبوله؟ این حقه بازو نمی شناسی؟ فکر نکن اگه ببازی -

 !بهت رحم میکنه و بی خیال شرطش میشه ها

 :غزال تنها یک کالم و قاطعانه جواب داد

 .نمی بازم-

ارسالن جلو آمد و روی کاناپه سه نفره نشست. همه طوری میخ 

تلویزیون چسبیده به دیوار بودند که حتی صدای نفس از 

 .دامشان در نمی آمدهیچک

نیمه ی اول بدون هیچ گلی و با نتیجه مساوی به اتمام رسید. 

سیامک دسته را چند لحظه روی زمین گذاشت تا انگشتان دستش 
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را تق تق بشکاند و با نگاهی شیطنت آمیز و براق، لبخندی به غزال 

 :زد

 .شب دراز است و چیز...همون که میگن-

وشش رسید. همانطور که دسته را صدای زنگ دار خنده مریم به گ

برمی داشت، به صفحه سبز شده از چمن های انیمیشنی خیره شد 

 :و اضافه کرد

 .اما خدایی خوب بازی میکنی. از یه دختر توقع نداشتم-

غزال گوشه چشمی به سمتش آمد و سری از روی تاسف تکان 

 :داد

 .اگه کُری خوندنات تموم شد یکمم اجازه بده بازی کنیم-

یامک اینبار چیزی نگفت و نیمه دوم را شروع کردند. بازی از س

وقت اضافه گذشت و به پنالتی کشید. سیامک با تالش فراوان و 

داد و فریادی که دیوارهای خانه را به لرزه انداخته بود، بالخره با 

 .زدن یک گل بیشتر توانست بازی را ببرد
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ت شده و به محض تمام شدن بازی، غزال با مردمک های درش

 :نفس نفس زنان، دسته را زمین گذاشت

 .انقدر داد و بیداد کردی حواسم پرت شد-

 :سیامک سرش را کج کرد و دسته را محکم روی زمین کوبید

 .بهونه نیار. من که بالخره لبو می گیرم-

 :صدای اعتراض آمیز پرهام بلند شد

اوووی. یواش دسته شکست. غزال راست میگه حواسشو پرت -

 .کردی

 :سیامک برگشت و با حاضرجوابی، حقش را کف دستش گذاشت

 .هروقت گفتم نمی دونم چی چی تو بپر وسط-

همیشه عادت داشت ضرب المثل ها را اشتباه یا نصفه نیمه بگوید 

چون اکثرشان را فراموش میکرد. خیره به غزال و با نگاهی شبیه 

ا ، دستش ربه نگاه شیری گرسنه به غزالی چاق و چله و تر و تازه
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داخل جیبش کرد و اسپری کوچکی که مخصوص خوشبو کردن 

دهانش بود، بیرون آورد. با این حرکت، ارسالن و مریم زیر خنده 

زدند. حتی پرهام هم که از اول مخالف سرسخت قضیه بود، حاال 

 .به سختی جلوی خنده اش را گرفته بود

 :غزال کمی عقب نشنی کرد و چشم غره رفت

 .یگه بازی کنیمبیا یبار د-

 :سیامک به تندی پیشنهادش را رد کرد

یبار بازی کردیم. شرطم به حق بردم. تو هم همین االن میای -

 .اینجا و باختت و جبران میکنی. یاهلل

چندبار اسپری را داخل دهانش زد و هربار صورت غزال بیشتر 

جمع شد. زیاد دربند بوسیدنش نبود. اصال دختر شاخی نبود که او 

 .هوایی کند. فقط دلش می خواست کرم بریزد را

ببین چه قیافه ای گرفته. از خدات باشه من لب بگیرم ازت. چنین -

 .چیزی نصیب هرکسی نمیشه
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غزال سرش را تکان داد. معلوم بود قصد جلو آمدن ندارد. 

سیامک باز خواست چیزی بارش کند که پرهام از روی کاناپه بلند 

 :شد و به سمتشان آمد

...تفریح جالبی بود. هم خندیدیم. هم سرگرم شدیم. کم کم خب-

 .بپوشید بریم شام

 :سیامک جدی شد و اخم کرد

باشه دیگه غزال خانوم اینطوریه؟ اینطوری بازی میکنی؟ با -

جرزنی و زیر حرفت زدن؟ وقتی شرطو میبازی باید شرطو بدی. 

 .اگه شرطو ندی که دیگه اسمش شرطبندی نیست

عمیق و مردد نگاهش کرد. پرهام دستش را به  غزال چند لحظه

سمت غزال دراز کرده و بود و منتظر بود دخترک دستش را 

بگیرد و بلند شود. سیامک می دانست که می تواند دیوار دفاعی 

غزال را بشکند. به خودش ایمان داشت. برعکس ظاهری که برای 
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نه  و خودش دست و پا کرده بود، نه اعتماد به نفس باالیی داشت

 .می توانست سفت و محکم سر حرفش بماند

بالخره غزال بعد از مکث کوتاهی بلند شد و با فاصله کمی جلوی 

 :سیامک نشست. دستش را دراز کرد و گوشه لبش را گزید

 .خوشبو کننده رو بده-

 .فکر کنم همون که من زدم واسه جفتمون کفایت کنه-

 :پرهام باز میان بحثشان پرید

 .سیا بی خیال شو-

اینهمه مخالفت پرهام را نمی فهمید. داشتند بازی می کردند. 

شوخی بود. اما پرهام زیادی واکنش نشان می داد. حتی خود غزال 

 .هم کوتاه آمده بود

 :کمی به سمت پرهام خم شد و توپید
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انقدر وز وز نکن دم گوش من. تو سر پیازی یا فالنش...عجب -

 .گیری کردیما

 :به کمر زد و اخم غلیظی کرد پرهام دست هایش را

 .دست من امانته-

 .نترس تمومش نمی کنم-

این را به تندی گفت و نگاهش را به سمت غزال برگرداند. انگار 

نه انگار که چند لحظه پیش با پرهام بحث میکرده، بی اوقات 

 :تلخی و با خنده عمیقی، یک تای ابرویش را باال انداخت و پرسید

 ...زبون یا-

 :ینی کشید و بی اراده روی ران پای سیامک کوبیدغزال ه

پررو نشو. چون مدلشو مشخص نکردیم فقط حق داری یه ثانیه -

 ...لب
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نتوانست ادامه حرفش را بگوید و با لپ هایی که عمال سرخ شده 

بودند، سرش را پایین انداخت. سیامک از شرمزده شدنش خنده 

اینطور دخترها اش گرفت و سرش را جلو برد. فکر میکرد نسل 

منقرض شده باشد. فاصله میان صورت هایشان تنها چند سانت 

بود. نفس های غزال حس هایش را غلغلک میداد. نفس عمیقی 

کشید. دخترک چشم هایش را به انگشتان دستش دوخته بود و 

خیلی خفیف می لرزید. تنها سیامک متوجه لرزشش شد. دست 

 .بیدهایش را باال برد و شانه هایش را چس

غزال ناخودآگاه کمی پرید و اینبار در چشم های سیامک نگاه 

کرد. موهای بسته شده و بلندش، روی یک شانه ای افتاده بود و 

طره ای هم روی گونه اش تاب می خورد. نگاهش التماس میکرد 

 .که دست از سرش بردارد

آب دهانش را پایین فرستاد و سرش را کمی جلوتر برد. برای 

لب هایش، نرمی لب های دختر را نوازش کرد اما غزال ثانیه ای 
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که معلوم بود فشار زیادی را تحمل می کند، از جا پرید و بی اراده 

 .ضربه محکمی به گونه سیامک زد

سیامک که انگار برقی با ولتاژ بی نهایت گرفته بودش، کمی عقب 

کشید و هاج و واج نگاهش کرد. نگاه غزال هم درست به اندازه 

ه او گیج و درمانده بود. اینبار پرهام هم همراه با ارسالن و نگا

مریم میخندید. صدایش خنده شان در گوشش اکو میشد و زنگ 

می خورد. انقدر از کشیده ای که خورده بود، شوکه بود که نمی 

توانست چیزی بگوید. حدس میزد که واکنش غزال غیر ارادی 

 .بوده باشد

مد. دستش را جلوی دهانش گرفت غزال زودتر از او به خودش آ

 :و لب به عذرخواهی گشود

معذرت میخوام...به خدا.. به خدا نمی دونم...نمی دونم چی شد. -

 ...نمی خواستم بزنم
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سیامک اجازه نداد حرفش را تمام کند، از دمب اسبی موهایش 

گرفت و او را به سمت خودش کشید. غزال جیغ کوتاهی زد. 

انش پخش شد. سرش را جلو برد و لب موهای نرمش، میان انگشت

هایش را محکم روی لب های غزال گذاشت. دخترک احمق فکر 

کرده بود همینطوری می تواند جلوی چشم دوستانش توی 

 گوشش بکوبد و کنفش کند؟

بی آنکه امان نفس کشیدن به غزال بدهد، زبانش را از میان لب 

ده بود اما هایش رد کرد و به زبان خیس غزال کشید. اسپره نز

دهانش مزه ی توت فرنگی میداد. خوشش آمد و بازوهایش را 

گرفت و عمیق تر مشغول بوسیدنش شد. غزال سعی میکرد او را 

 .پس بزند و خفه و در گلویش جیغ های آرامی می کشید

 :نفهمید چه شد و چه کسی از بازوهایش گرفت و عقبش کشید

 .بی خیال سیا...خفش کردی-
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، متوجه شد پرهام کنار غزال نشسته و به او تا به خودش آمد

 :چشم غره می رود. صدای دادش بلند شد

 .چی بگم من به تو؟ واقعا که نمی فهمی-

غزال دستش را به گلویش گرفته بود و سعی میکرد نفس بکشد. 

 :نگاه خصمانه ای به سیامک کرد و از روی زمین بلند شد

 .حالم خوبه-

 :بیرون کشیدبازوهایش را از دست ارسالن 

 .ولم کن بابا توئم-

با نگاهش غزال را دنبال کرد که داخل آشپزخانه میرفت. مریم 

هنوز ریز می خندید. با انگشت شست، گوشه لب ترش کشید و 

لبخند عمیقی زد. فکر نمی کرد انقدر مزه خوبی داشته باشد. به او 

 .که حسابی چسبیده بود

 :ه پرهام گفتاز روی زمین بلند شد و با بی خیالی ب
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خودش شرط بست. بعدم که زد تو گوشم. اگه جنبه بازی نداره -

 .چرا از اول خودشو قاطی میکنه

غزال که آبی به صورتش زده بود و قطرات از روی گونه هایش، 

به سمت پایین سُر می خوردند، از آشپزخانه بیرون دوید و جیغ 

 :زد

 .تبکوبم تو گوشیبار دیگه بازی کنیم. سر اینکه ده بار محکم -

معلوم بود تا حد مرگ حرصش گرفته و اگر توانایی اش را داشت، 

 :حتما خفه اش میکرد. خندید و چشمکی به غزال زد

 .باشه ولی اگه من بردم ده تا از همین لبا ازت میگیرم-

 :غزال ناگهان از کوره در رفت و به سمتش حمله کرد

 !عوضی منحرف. مریض-

شی خندیدند. پرهام میان راه غزال را از ارسالن و مریم با سرخو

 :کمر گرفت و او را به سمت خودش کشید
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ولش کن این روانی رو. ده برابر تو زور داره. هرکاری هم که -

 .کنی  ضررش مال خودته

غزال چند نفس عمیق کشید و کمرش را آزاد کرد. نفس عمیقی 

 :کشید و با نگاهی پر از نفرت به سیامک گفت

 .ریارزششو ندا-

  .سیامک اینبار چیزی نگفت و تنها با لبخند نگاهش کرد

*** 

غزال صورتش را میان دست هایش گرفت. خیلی با خودش 

کلنجار میرفت که یکوقت زیر گریه نزند. هربار یاد شب گذشته 

می افتاد و آن آبرویی که میان جمع از کفش رفت، نفس تنگی می 

ند و در آن مخفی گرفت و دلش می خواست سوراخ موشی پیدا ک

شود. صبح که پرهام زنگ زد و بیدارش کرد تا مطابق معمول او را 

تا دم دانشگاه ببرد، نمی خواست جوابش را بدهد. نمی توانست 
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هیچکدامشان را برای مدتی طوالنی ببیند. اما پرهام انقدر پشت در 

 .منتظرش ماند تا از رو رفت و همراهش شد

ل شرط را قبول کرد. واقعا فکر نمی دانست چطور شد که شب قب

نمی کرد ببازد و از طرفی دوست داشت کمی بیشتر وارد جمعشان 

شود و با آنها صمیمی شود. هنوز غزال را جزو خودشان نمی 

   .دانستند

 .بهش فکر نکن-

 :جرات نداشت دست هایش را از جلوی صورتش بردارد

اونطوری خدای من...آبروم پیش همه رفت. هنوزم باورم نمیشه -

 .کرد

 .منو نگاه کن غزال-

به سختی  و با مکثی طوالنی دست هایش را برداشت و شرمزده 

 :نگاهش کرد

 !وای...چیکار کردم پرهام؟ همه دیدن-
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پرهام کمی سرش را کج کرد و با وجود اینکه نگاهش با غزال 

 :بود، اما هوای جاده را هم داشت

 .بی خیالش غزال. بهش فکر نکن-

 :عصومانه ای کرد و چشم هایش پر شدغزال بغض م

 چرا جلوشو نگرفتی؟-

من چیکاره بودم آخه؟ بدتر شک می کردن. نمی خوام تا وقتی -

جواب قطعی بهم ندادی الکی شلوغش کنن. فعال چیزی ندونن 

بهتره. از طرفی هم خودت از اول شرطو قبول کردی. من زیاد 

ی که می دونستسیامکو مقصر نمی دونم. می تونستی قبول نکنی. 

به هرحال ممکنه سیامک ببره. اصال میدونی چیه؟ من باید از تو 

 شاکی باشم و غیرتی شم. این چه کاری بود کردی دختر بد؟

پرهام شوخی میکرد. فکر کرد که چطور می تواند در مورد چنین 

موضوعی شوخی کند؟ غیرتی که او از مردان اطرافش سراغ 

یرت فرق میکرد. دایی هایش برای داشت زمین تا آسمان با این غ
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چنین موضوعی خون به پا می کردند. غزال نفس عمیقی کشید و 

 :به رو به رو نگاه کرد

نمی دونم...به خدا جو گرفت. به جون مامانم فکر نمی کردم -

 .انقدر جدی بگیره

پس سیامکو نمی شناسی. بعدم من سیارو می شناسم. احتماال -

داره نقطه ضعف از این و اون پیدا  قصد بدی نداشته. کال دوست

کنه و حال ملتو بگیره. تو هم جدی نگیر. یه بازی بود دیگه. تموم 

 .شد رفت

اما او نمی توانست اینطور فکر کند. اولین بوسه اش برایش مهم 

بود. نمی خواست اینطور سر یک شرط مسخره باشد. آنهم با پسر 

شب و آن خاطره الابالی و نچسبی مثل سیامک. دوباره یاد دی

نفرت انگیز افتاد و دنیا دور سرش چرخید. پشیمان شد که چرا 

 .محکم تر توی گوشش نزده. باید محکم تر میزد

*** 
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روی تخت نشست و به دو پابندی که بار قبل از پاساژی نزدیک 

خانه شان خریده بود نگاه کرد. یکی طالیی با چشم نظرهای آبی و 

ود و یکی نقره ای با زنجیری ساده و ریز که از بندهایش آویزان ب

 .آویز قلبی شکل و کوچک. هردو را نزدیک مچش گرفت

پابند طالیی رنگ بیشتر مناسب رنگ روشن پوستش بود. مشغول 

بستن پابند بود که موبایلش زنگ خورد. با خیال اینکه پرهام 

تماس گرفته، به سمت بغل تختی چوبی اش خم شد و موبایل را 

مادرش بود. همین چند ساعت پیش حرف زده برداشت. اما 

بودند. پوفی کشید و تماس را برقرار کرد. می دانست اگر جواب 

 .ندهد، مادرش از نگرانی زمین و زمان را بهم می دوزد

چند دقیقه صحبت کردند و سارا باز گله کردن از دوری و دلتنگی 

د نو نگرانی را شروع کرد. پدرش را مثل همیشه بی مسئولیت خوا

و قسم خورد که اگر می دانست اینطور غزال را به امان خدا رها 

خواهد کرد، هیچگاه نمی گذاشت به تهران و نزد پدرش برود. غر 

زد که تنها ماندنش با یک پسر غریبه را نمی تواند قبول کند. 
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غزال چاره ای نداشت جز قسم خوردن. آنهم به دروغ. قسم خورد 

. خودش به پرهام اعتماد داشت اما که اصال پرهام را نمی بیند

مادرش به هیچکس اعتماد نمیکرد. نه به این راحتی. خودش را 

اینطور توجیه کرد که مجبور است به مادرش دروغ بگوید. سارا 

رویش را نداشت وگرنه غزال مطمئن بود که همه چیزش را به 

 .امان خدا ول می کرد و می آمد تا باالی سر دخترش باشد

ه بهانه خسته بودن و قصد خواب کردن، مکالمه را کوتاه بالخره ب

کرد و از غرزدن های مادرش نجات پیدا کرد. پابند طالیی را دور 

مچش بست. از روی تخت بلند شد و نگاهی به صورت آرایش 

شده اش در آینه انداخت. مانتو نازک و صورتی رنگ جلوباز را 

پیش با کارت  روی شومیز سپید و یقه دارش پوشید. چند روز

بانکی که پدرش به نامش باز کرده بود به خرید رفت و حسابی از 

خجالت خودش درآمد. تیپ و ظاهر قبلی اش هیچ به دخترهای 

اطرافش نمی آمد. کمی از عطر جدیدش روی شال سپید رنگ و 

 .بلندش زد و آنرا روی موهای بلند و بازش انداخت
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ا پایین منتظرش است. از با تماس کوتاه پرهام متوجه شد که حتم

خانه بیرون رفت. اولین قرار رسمی شان بود. دلش می خواست 

زیبا به نظر برسد. حسی به پرهام نداشت. نه آنطور که همیشه 

عشق و عاشقی را برایش شکافته بودند. تنها برایش احترام قائل 

بود و حس می کرد پسر خوب و قابل اعتمادی ست. خودش را 

ست داشتن در طول زمان به وجود می آید. راضی کرد که دو

نگاهی در شیشه موبایلش به خودش انداخت، زیبا شده بود. روز 

قبل به همراه سپیده به آرایشگاه رفته بود و ابروهایش را مدل 

دارتر برداشته بود. حتی به پیشنهاد آرایشگر رنگ قهوه ای هم 

 .گذاشت و صورتش باز شد

ور غزال روشن شدند. داخل برق های سنسوری راهرو با عب

آسانسور هم تمام مدت به صورتش خیره ماند. تیپ و ظاهرش 

اصال به سپیده نمی رسید. سپیده زیادی بی بند و بار بود و جلف 

لباس می پوشید و واقعا هم جلب توجه میکرد. اما الاقل شیک 

 .شده بود
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پرهام پشت فرمان سوزوکی سپیدش نشسته بود و با ریتم آهنگ، 

ی فرمان ضرب گرفته بود. به محض دیدن غزال لبخندی زد و رو

 .پیاده شد

غزال جلوتر رفت تا در را باز کند اما پرهام اخمی کرد و به 

 :سرعت جلو آمد

 .حاال بذار بارای اول جنتملن باشم-

غزال لبخندی زد و داخل ماشین نشست. مثل روزهای اول از 

ه شان دوستانه شده پرهام خجالت نمی کشید. تا حد زیادی رابط

بود. با این وجود هنوز قلبش تند میزد و استرس داشت. پرهام 

 .پشت فرمان نشست و استارت زد

 :غزال سر صحبت را باز کرد

 چه خبر؟ دیروز رفتی سر ساختمون؟-

 :پرهام صدای ضبط را کمی کم کرد و نگاهی به آینه عقب انداخت
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 لتو بپرسم و سر بهتآره. شرمنده واسه دیروز. اصال نتونستم حا-

بزنم. واقعا سرم شلوغ بود. کارگرو بنا رو سرشون نباشی کار که 

نمی کنن هیچ...صبح تا شبم میزنن سر و کله هم. ولی همش به 

 .یادت بودم

 .مرسی. این چه حرفیه؟ منم که دانشگاه بودم تا غروب-

 :پرهام نگاه خندانی به سمت غزال انداخت و موذیانه گفت

 !یچه عوض شد-

 .لب گزید و همراه با خنده پرهام، آرام خندید

آهنگی که از ضبط ماشین پخش میشد، نوایی آرامبخش داشت. 

مطابق انتظار پرهام باز سکوت را شکست. غزال اضطراب داشت. 

 .انقدر که خودش را برای بیرون آمدن با پرهام فحش میداد

 :ادییر دپرهام با علم به استرس زیادِ غزال جهت صحبتشان را تغ

میدونی غزال جان؟ تا چند روز پیش فکر می کردم شاید یکم -

یجوری باشه. بخاطر شرایط و خب نسبتمون. اما نیست...یعنی 
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واقعا من که انرژی مثبتی دارم نسبت به این اتفاق. حس خوبی که 

از آرومی و متانتت می گیرم رو یادم نیست قبال از دختر دیگه ای 

 .گرفته باشم

های رژ خورده اش را کمی بهم مالید و به رو به رو خیره غزال لب 

 :ماند

 .صادقانه بخوام بگم متاسفانه من هنوزم یکم دودلم-

پرهام اجازه نداد غزال حرفش را تمام کند و با لحن مطمئنی 

 :گفت

من میدونم که نگرانی. دقیقا هم میدونم نگرانیت برای چیه. اما -

ت کنه. چه حاال مخالفت پدرت اجازه نمیدم چیزی در آینده اذیت

که میدونم غیرممکنه چون پدرت واقعا منو قبول داره و از این 

بابت شک ندارم. چه پری که اصال توی کارای منو تصمیماتم 

دخالت نمی کنه. تنها مشکل راضی کردن مادر محترم شماست که 

 .اونم برای من سخت نیست
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 :و ادامه دادقیافه آدم های از خود راضی را به خود گرفت 

اول که خب پسر به این دسته گلی و شاخ شمشادی. بعد هم من -

واقعا میتونم متقاعد کننده باشم. ببین تو رو متقاعد کردم باهام 

 .بیای بیرون

گوشه زبانش را بیرون آورد و چشمکی به غزال زد. غزال لبخند از 

ته دلی زد و کمی از استرسش ریخت. تا خواست حرفی بزند، 

 .پرهام زنگ خورد گوشی

پرهام موبایلش را از کنار دنده برداشت و نگاهی به صفحه اش 

 :انداخت

 .ارسالنه-

قبل از اینکه منتظر واکنشی از سوی غزال بماند گوشی را به 

 :گوشش چسباند و تماس را برقرار کرد

 .به...چطوری داداش؟ صبح گفتی زنگ میزنم. خبری ازت نشد-

-... 
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 ر یهو؟اِ؟ جدا؟ چرا انقد-

-... 

 :پرهام نگاهی به غزال کرد و زمزمه وار گفت

 .شرمنده غزال جان باید اینو جواب بدم-

غزال تنها سری تکان داد. خوشش نیامد که پرهام نام او را برد. 

حاال ارسالن می فهمید که دوتایی بیرون آمده اند. آنهم ساعت نه 

ن کل صال بیشب. انقدر احمق نبود که نفهمد چیزی بینشان است. ا

دلش نمی خواست، کسی به این زودی از قرارشان با خبر شود. 

 !اینطوری خیلی بد میشد. خیلی بد

 :نفهمید ارسالن از آن سوی خط چه گفته بود که پرهام پاسخ داد

 آره غزال باهامه. خب؟ چی شد بالخره رفتی دیدنشون؟-

-... 

 ؟ت دیدتاون که درسته. باید میرفتی به هرحال. بابات چی گف-

-... 
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ناراحت نشیا اما حق داره. یهو پامیشی میای ایران بی -

خبر...اینهمه وقت ازشون خبر نمی گیری. معلومه بابات عصبانی 

 .میشه از دستت

-... 

اِ داد نزن ارسالن...آره اینو من میدونم اما بابات که نمی دونه. -

 .خودت خواستی که ندونه

-... 

دارم میگم واقع بین باش. بابات این من که طرف توئم برادر من! -

وسط هیچ کاره بود. غیر از اینه که بابای تو توی همه ی موارد و 

 .همیشه هوای تو و داداشاتو داشته؟ به خدا خوب پدری داری

-... 

صدای داد و بیداد نامفهوم ارسالن را می شنید اما متوجه نمیشد 

 .چه می گوید

 مادرتم دیدی؟-

-... 
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نی نشو. انقدر خودتو اذیت نکن. میدونی چند خب خب...عصبا-

 .سال از اون موضوع گذشته؟ سعی کن فراموش کنی عزیز من

-... 

مست کردی ارسالن؟ حالت بده؟ می خوای بیام پیشت؟ چرا -

 اینطوری میکنی با خودت؟

-... 

فدای سرت. وقت زیاده. میام ارسالن. اینطوری همش دلم پیشت -

 میمونه. کجایی تو االن؟

-... 

 .آره االن پیشمه. غزال که غریبه نیست-

-... 

 .باشه داداش. ببینم خودش چی میگه. بیست مین دیگه اونجام-

-... 

چرت و پرت نگو. دیوونه بازی هم درنیاری ها. زود می رسونم -

 .خودمو
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 :تماس را قطع کرد و با شرمندگی نگاهی به غزال انداخت

 ...شرمنده غزال جان-

 :دغزال سری تکان دا

 نه نه این چه حرفیه؟ حالش خوب نیست؟-

خب...یه مشکلی داره. یعنی مشکل که نیست...یه خاطره بده. -

اونور که بود و آدمای نامرد دور و برش رو نمی دید خیالم راحت 

بود اما االن...همیشه می دونستم اگه برگرده یه بالیی سرخودش 

 میاره. میای باهام؟ یا بذارمت خونه؟

ران کردی. تا برگردی خونه و باز بری پیشش طول نه منم نگ-

 .میکشه. اونم تو این ترافیک. منم میام

پرهام مخالفتی نکرد و مسیرشان را عوض کرد. با ترافیک 

سنگینی که آن ساعت خیابان ها را بسته بود، چهل دقیقه طول 

 .کشید تا به آپارتمان نسبتا لوکسی رسیدند
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پیاده شد و برایش عجیب بود که غزال به دنبال پرهام از ماشین 

پرهام کلید آپارتمان را میان دسته کلیدش داشت و در را باز کرد. 

خواست بپرسد اما خجالت کشید. ممکن بود پرهام فکر کند دختر 

 .فضولی ست

داخل آسانسور استرس و اضطرابش بقدری زیاد بود که نمی 

ند. توانست لرزش دست ها و تعرق بی اندازه اش را کنترل ک

همیشه دیر از انجام کاری پشیمان میشد. تنها آمده بود تا با دو 

پسر غریبه که شناخت آنچنانی هم نداشت چه کند؟ تصمیم 

عاقالنه این بود که به خانه برمی گشت. حتی با وجود ترافیک 

سنگین. پرهام ساکت بود و با دکمه آستین پیراهنش بازی 

 .میکرد

ود. سنگین میانشان را پر کرده ب موسیقی بی کالم و زیبایی سکوت

حتی صدای موسیقی آسانسور هم روی اعصابش میرفت. آسانسور 

طبقه هشتم ایستاد و درهایش سروصدا کنان باز شدند. آب 
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دهانش را پایین فرستاد و وقتی دید پرهام منتظر خروج اوست، 

 .همراه با کشیدن نفس صدا دار و آه مانندی، بیرون رفت

ی و نگران به نظر می رسید. به طوریکه غزال پرهام زیادی جد

جرات نکرد حرفی بزند و در سکوت دنبالش رفت. مثال خیلی 

دلش می خواست همانجا روی پله های پاگرد بنشیند و داخل 

نرود. با تمام این ها پاهایش او را جای دیگری می بردند. پرهام 

در  ید بهچند تقه به در زد تا اخطاری برای آمدنشان باشد ولی کل

 .انداخت و در را باز کرد

فضای خانه سرد و تاریک بود و صدای تیک تیکِ کوبیده شدنِ 

قطرات باران به پنجره های دیوار رو به رویی، خبر از باریدن 

ابرها میداد. هیبت درشت ارسالن را تشخیص داد که روی مبل 

تک نفره ی رو به روی تلوزیون نشسته بود و پیشانی اش را به 

 .تش می فشرددس
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رو به رویش، روی عسلی بزرگ و چوبیِ میان سالن، بطریِ 

مستطیلی و به نیم رسیده ای بود که شک نداشت محتویات 

داخلش الکل است. قبل از آمدنش به تهران، هیچوقت جز در 

عکس و فیلم ها شیشه مشروب ندیده بود. هیچکدام از 

دت مذهبی اطرافیانش اهل این چیزها نبودند. عموهایش به ش

بودند و اسم مشروب و الکل هم نمی آوردند. هضم مستی ارسالن 

برایش تقریبا غیرممکن بود. جز بار قبل در باغ که اتفاقا خود 

 .ارسالن بود، اصال آدم مست دیگری دور و برش ندیده بود

 :پرهام جلوجلو رفت و ارسالن را از هپروت بیرون آورد

 چطوری داداش؟-

یین انداخت. حالت شل و ول نشستنش را ارسالن دستش را پا

عوض کرد و صاف نشست. نگاهی به سمت غزال انداخت. در 

تاریکی هم میشد فهمید نگاه به خون نشسته اش تا چه حد 

افسرده و غمگین است. فهمیدن شخصیت ارسالن برایش سخت 
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بود. جزو آن دسته از آدمهایی بود که نمیشد شناختشان. که 

 .آنها مشخص نیستهیچوقت تکلیفت با 

ارسالن زودتر نگاهش را از چشم های ترسیده غزال گرفت و 

 .همراه با نفس عمیقی، دستی میان موهایش کشید و عقبشان زد

 :صدایش هم مانند نگاهش و فضای خانه غم داشت

 چطوری میخوای باشم؟-

 :باز خم شد و کف دستش را به پیشانی اش فشرد

 گفتم نمی تونم ببینمش. نگفتم؟-

 :با مشتش آرام به پیشانی اش کوبید

 گفتم باز ببینمش داغون میشم. نگفتم؟-

آخرش بغض داشت. بغضش غزال را معذب کرد. از  "نگفتم"

گریه کردن مردهای پر ابهت معذب میشد. روز مرگ 
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پدربزرگش هم که عموی بزرگش گریه کرده بود، غزال معذب 

 .شد

ه رده بود. پرهام اشارالبته ارسالن گریه نکرد و فقط بغض بدی ک

 :ای به او کرد و از فکر بیرونش آورد

 غزال جان شرمنده دستور میدم. اون برقو روشن میکنی؟-

و به کلید برق اشاره کرد. غزال تکانی به خودش داد ولی ارسالن 

 :سریع مخالفتش را اعالم کرد

 .روشن نکن-

چیو روشن نکن؟ آدم سالم توی این فضا غمش میگیره. اصال -

واسه چی اومدی تو این خراب شده باز؟ راحت بودی اونور دیگه. 

 باید حتما میومدی میدیدیش؟

 :لحن ارسالن همچنان بغض بدی داشت

از وقتی دیدمش اون صحنه لعنتی از جلو چشمم نمیره کنار. دارم -

 .از زور فشار دق می کنم
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لپش را باد کرد و با بیرون فرستادن پرصدای هوای داخل لپ 

به جلو خم شد تا بطری مشروب را بردارد. پرهام به شانه  هایش،

 :اش چسبید و مانع شد

نخور این گهو. برو ارسالن. بلیط بگیر باز برو. واسه چی موندی -

 !اینجا؟ حالتو ببین آخه

 :ارسالن بی خیال بطری شد و تکیه داد

 .نمی تونم برم. اینجا گیرم-

آرام و با طمانینه به  غزال خسته از همانطور مترسک وار ایستادن

 .سمت آنها قدم برداشت

 !گیر چی ای؟ نمیگی که-

ولم کن توروقرآن پرهام. اومدی اینجا گیر بدی باز؟ بگو چیکار -

 .کنم؟ حالم بده

غزال به جای اینکه کنار آندو برود، به سمت آشپزخانه رفت. 

شاید لیوانی چای حالش را بهتر میکرد. قوری را پیدا کرد و پر از 
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ب کرد. آنرا روی گاز گذاشت. پرهام داشت به ارسالن پیشنهاد آ

میداد، چند قرص خواب بیندازد و تخت تا خود صبح بخوابد. تنها 

توانست در قفسه ها چند چای لیپتون پیدا کند. ارسالن در جواب 

پرهام گفت که امشب را قرص خواب میخورد و می خوابد، با شب 

 های بعد چه باید بکند؟

ست داشت بداند جریان از چه قرار است. چه چیزی می خیلی دو

توانست یک نفر را اینطور بی قرار و آشوب کند؟ دیدن یک 

 .عشقی قدیمی؟ بیشتر به نظر مشکل خانوادگی می آمد

از آشپزخانه بیرون رفت و شالش را روی کاناپه که به اپن 

آشپزخانه چسبیده بود انداخت. چند دقیقه گذشته بود و صدای 

ران و فیس فیس قوریِ روی شعله سکوت را خط خطی میکرد. با

 .ارسالن از روی مبل بلند شد و بطری را از روی میز برداشت

شامتونو بهم زدم. پرهام زنگ بزن غذا بیارن حتما غزال -

 .گرسنشه



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  507 

 

 :غزال به سختی لب باز کرد

 .نه من گشنم نیست. فکر من نباش-

 :به غزال نگاه کرددر بطری را برداشت و با لبخند تلخی 

باید فکرمو یجا مشغول کنم دیگه. حاال از کی شما دوتا باهم قرار -

 میذارید؟

غزال خواست چیزی بگوید ولی پرهام اجازه نداد و قبل از او 

 :توضیح داد

قرار که اونطوری نیست که فکر میکنی. گفتم ببرمش -

 .بگردونمش. حوصله ش سرنره

هردویشان انداخت اما چیزی  ارسالن نگاه عاقل اندرسفیهی به

نگفت. غزال خوشش نیامد که پرهام انقدر ساده به دوستش دروغ 

گفت. به هرحال ارسالن که خر نبود. اینطوری فقط خودشان را 

ضایع کرد. با اینحال حرفی نزد و در سکوت و شرمزده سرش را 

 .پایین انداخت
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والی در آن حپرهام با استفاده از اینترنت به دنبال رستوران خوبی 

می گشت تا غذا سفارش بدهد. غزال داخل آشپزخانه رفت. آب 

داخل قوری قل قل میکرد. در قوری را برداشت و بخار آب 

 .دستش را سوزاند. جیغ خفیفی کشید و در قوری از دستش افتاد

نگرانی گفت.  "چی شد؟"پرهام گوشی به دست برگشت و 

 .غزال آمد ارسالن اما داخل آشپزخانه رفت و به سمت

 سوزوندی دستتو؟-

از حالت هایش میشد حدس زد کمی مست و گیج شده. غزال 

 :دستش را عقب کشید و پشتش پنهان کرد

 .چیزی نیست. می خواستم چندتا چایی بیارم-

ارسالن خم شد تا در قوری را از روی زمین بردارد اما تلویی خورد 

ه دارش را و مجبور شد دست غزال را بگیرد. غزال بازوی عضل

محکم چسبید و لب گزید. حس عجیبی داشت و قلبش تند میزد. 

عادت نداشت مردی تا این حد نزدیک به او بایستد. فضای بین 
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گاز و کابینت رو به رویش فقط برای یک نفر جا داشت. تاریکی 

حاکم بر فضا هم مزید بر علت شده بود تا بیشتر معذب شود. 

دارد، به سختی صاف سرجایش ارسالن بی آنکه در قوری را بر

 :ایستاد و قدمی عقب گذاشت

 .ببخشید یکم منگم-

 :دستی به صورتش کشید

 .نمی دونم پماد سوختگی...یعنی...باید باشه-

غزال سریع حرفش را با تکان دادن سرش رد کرد. خم شد و در 

 :قوری را به سرعت برداشت

و ین. تاونطوری نسوخته. نگران نباش. خواهش می کنم برو بش-

 .حالت خوب نیست

ارسالن لبخند زد. لبخندش لرزید و از روی لب هایش پایین افتاد. 

نور کم رنگ ماه که از پنجره آشپزخانه به داخل می تابید، نگاه 

 .غمگین و پر آبش را براق و جذاب کرده بود
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 :کمی لب پایینش را مکید و دهان باز کرد

 مادر داری؟-

 :ورد و با مکث جواب دادغزال از سوالش به شدت جا خ

 .خب...آره دارم-

 دوسش داری؟-

 .بیشتر از جونم-

ارسالن انگشتش را باال آورد و جلوی صورت گیج و رنگ پریده 

 :غزال تکان داد

همین...منم همینقدر دوسش داشتم. داشتــــــم. میتونی فرض -

 کنی که مادرت بمیره؟

را به دل غزال خیلی سعی کرد حرف ها و بی مالحظگی هایش 

نگیرد. توقع زیادی بود که از ارسالن می خواست با این حال بد 

 .مراقب حرف زدنش باشد
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ناراحت از نزدیکی زیاد ارسالن، کمی خودش را تکان داد و به گاز 

 :چسبید

 .بدون مامانم منم نیستم. فکر کردنشم دیوونم میکنه-

 :بغض ارسالن شکست و صورت مردانه اش جمع شد

و میکنم کاش مامانم مرده بود. کاش بمیره. باید ولی من آرز-

 .خودم می کشتمش. هردوتاشونو

 :مشتش را به کاشی دیوار کوبید و عربده زد

باید هردوتاشونو می کشتم. کثافتا...باید خونشونو می ریختم. -

 ...باید...باید خودمو می کشتم. باید

در  غزال از جا جهید و با ترس زل زد به مرد رو به رویش که

عرض چند ثانیه از آن آرامش عجیب و غریب به طغیان رسیده 

بود. حرکت تند پرهام را به سمتشان حس کرد. از درد احتمالی 

مشت ارسالن دلش ترکید. چه چیزی یک مرد را اینطور بهم می 

ریخت؟ قطعات موجود از پازل در ذهنش را کنار هم چید. دیگر 
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هم منزجرش میکرد. دستش آمده بود جریان چیست اما فکرش 

فهمید که ارسالن از خیانت مادرش با مرد دیگری بو برده...یا 

شاید هم مادرش را با مرد دیگری دیده. چیز دیگری به ذهنش 

 .نمی رسید. حرف هایش که به همین موضوع اشاره میکرد

دستش را جلوی دهانش مشت کرد. وحشتناک بود. بیچاره 

بود و بهم ریخته بود. پرهام به ارسالن. البد باز مادرش را دیده 

 :بازوی ارسالن چسبید

چیکار میکنی دیوونه؟ غزال سکته کرد. تقاص گناه اون زنو که -

 .نباید از دیگران بگیری. بیا بشین یه دقه. خودتو داغون میکنی

 :غزال دستش را جلو برد و مشت ارسالن را که می لرزید گرفت

غون کرد. برو برقو روشن اشکالی نداره. من نترسیدم. دستشو دا-

 .کن پرهام

پرهام از کنارشان رفت. غزال احساس دلسوزی و همدردی 

شدیدی با جسم مچاله شده جلوی رویش میکرد. دست آزادش را 
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جلو برد و بروی شانه درشت ارسالن کشید. یعنی که من می فهمم 

دردت را. یعنی که خودت را خالی کن. یعنی که نگران قضاوت 

 .عنی که من می فهمم! هزاران بار می فهمممن نباش. ی

ارسالن آهی کشید و همانجا روی کاشی های سرد نشست. دست 

های غزال در هوا معلق ماندند و چند ثانیه بعد فضای سرد و بی 

 .روح آشپزخانه روشن شد

ارسالن تی شرت مشکی را میان مشتش گرفت و جلو کشید تا از 

 :بدنش فاصله بگیرد

 رد داره. چیکار کنم؟ چیکار کنم دردش کم شه؟درد میکنه. د-

دل غزال مچاله شد. بغض کرد و اشکش چکید. پرهام با ناراحتی 

 .و سری افتاده، همانجا نزدیک ورودی، به کابینت ها تکیه زده بود

غزال خم شد و با فاصله روی کاشی ها نشست. ارسالن چند نفس 

ده باشد، تی عمیق و صدادار کشید و انگار که توانش ته کشی

شرتش را در آورد و روی زمین انداخت. انگار همان یک الیه 
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نازکِ پارچه روی قلبش سنگینی میکرد. خیلی احمقانه بود که 

غزال از دیدن باال تنه بی پوشش ارسالن شرمنده شد اما واقعا 

 .خجالت کشید. نمی توانست مستقیم نگاهش کند

ت ایران نبود. یادم نیسحتی یادم نیست چند سال پیش بود. بابا -

 .اردالن و سهراب و سامان کجا بودن

 .غزال حدس زد که حتما برادرهایش را می گوید

یادمه تابستون بود. با پرهام و دوست دخترم چند روز رفته -

 .بودیم شمال

 :ارسالن چشم هایش را روی هم گذاشت

پرهام ماشین داشت. اول ستاره و بعد منو گذاشت دم خونمون. -

از ظهر بود اما هنوز گرما خفه میکرد. حیاط خلوت بود. یه  بعد

ماشینم نبود. بابام نبود. داداشامم هیچکدوم نبودن. اون زن گفته 

بود چند روز میره پیش مامانش چون ما هم نیستیم احساس 

امنیت نمی کنه تو خونه ی بزرگ. قشنگ صداش تو گوشمه...که 
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زیز. ید. من میرم پیش عمیگفت نگران من نباشید به کارتون برس

صدای قدمام تو گوشمه. از پله ها رفتم باال. داشتم فکر میکردم 

بهش زنگ بزنم ببینم اگه میخواد بیاد خونه برم دم خونه 

عزیزدنبالش. بعد دیدم اول یه دوش بگیرم یچیز بخورم خستگی 

از تنم بره بهتره. تو خیابون که نمونده بود. کلیدو انداختم به 

در قفل نبود. خونه رو همینطوری بی صاحاب ول نمی  در...ولی

کرد بره. گفتم حتما خودش خسته شده برگشته...اصال توی باورم 

 ...نمی گنجید که...که

 :پرهام تکیه اش را از کابینت گرفت و به سمتشان رفت

بی خیال داداش من. هی تکرارش میکنی هی مرورش میکنی که -

 .خودتو داغون کنی؟ بی خیال شو

چطوری میشه از یادش برد؟ االن سالهاست جلوی چشممه. دیدن -

بدن لختشون توی تخت خوابی که سالها برای بابا حرمت داشت. 

چطوری میشه یادم نباشه؟ صداهاشون که تا پشت در 
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میومد...هربار تو چشای بابا نگاه میکنم کمرم میشکنه اما نمی تونم 

 ا این همه عشقی که بهلب باز کنم. فکر که می کنم... می بینم ب

  .اون زن هرزه داره فقط داغونش میکنم

مو به تن غزال راست شد. ارسالن مادرش را در حین رابطه با مرد 

دیگری دیده بود. باورش نمیشد چنین داستان هایی...چنین 

خیانت هایی واقعی باشند. در ذهن بسته او چنین چیزهایی جا 

ازدواج می کردند و تا آخر نداشت. در دنیای او مرد و زن باهم 

 .عمر با سختی و شادی اش کنار می آمدند

میدونی؟ حتی نتونستم برم تو...در نیمه باز بود. دیدمشون. دستم -

رو دستگیره بود. می لرزیدم...از خشم و ترس و شوک می لرزیدم 

اما نتونستم برم تو. خب بچه بودم خودم. هیجده سال اینطورا 

ن بود خون جفتشونو می ریختم. میدونه که بودم. فرار کردم. اال

میدونم اما به روش نمیاره. کال که همیشه جز مظلوم نمایی و گریه 

 .و زیاری کاری بلد نیست
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 :غزال جسارت کرد و پرسید

 مردی که...یعنی طرفو...می شناختی؟-

 :ارسالن عمیق نگاهش کرد و با آرامش عجیبی شانه باال انداخت

. نمی دونم من شانس آوردم یا اون که نه. دیگه هم ندیدمش-

 .ندیدمش

 مادرت...یعنی اون زنو بعدش دیدی؟-

دیدنشو که تو یه خونه بودیم. اما اصال باهاش رو در رو نشدم. تا -

ایران بودم و تو اون خونه با بهانه های مختلف دوری می کردم 

ازش. بعدم همزمان شد با بگیر بگیر جنبش سبز و رفتم از ایران. 

یانش مفصله ولی اولین بار بود که بعد از اون جریان اینطوری جر

رو در رو و طوالنی می دیدمش. کاش دیگه هیچوقت نمی 

دیدمش. وقتی سعی کرد بغلم کنه و اظهار دلتنگی کرد و زد زیر 

 .گریه به زور خودمو نگه داشتم پسش نزنم
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 غزال لبخند آرامش بخش و معصومانه ای به نگاه طوفانی ارسالن

 :پاشید و آرام زمزمه کرد

میدونم االن میگی گفتنش واسه من راحته. راستم میگی. -

اما...ببین ارسالن...نباید بذاری اشتباه اون زن زندگی تورو تحت 

شعاع قرار بده. اول از همه باید به پدرت بگی. تا اونجا که فهمیدم 

دیدن پدرتم نمیری. اونکه گناهی نکرده ازش دوری میکنی. بهش 

بگو. االن تو خودتو مقصر میدونی معلومه. ولی تو هیچ تقصیری 

نداری. هم بابات هم اون زن باید با سرنوشتشون و اشتباهاتشون 

مواجه شن. اتفاقا چون چیزی به کسی نگفتی توی همون مرحله 

 .گیر کردی. وقتی بگی برات میشه گذشته

 .و ببینمشنمی تونم...نمی تونم تو چشمای بابا نگاه کنم و شکستن-

خب نگاه نکن. پشت تلفن بگو...پیام بفرست. تو که مسئولیتی -

 .نداری. جز اینکه به پدرت بگی

 بعد از اینهمه سال؟-
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آره جلوی ضررو هرجا بگیری منفعته. حاال که اومدی جای فرار -

 .کردن قال قضیه رو بکن

 ...نمیشه-

 :غزال سری تکان داد

 ...نمی خوای-

 :ه پیشانی اش زدارسالن با حرص مشتی ب

 .نمی تونم-

 :پرهام سعی کرد آرامش کند

 .اوکی داداش...نگو. داغ نکن باز-

ارسالن در سکوت نفس نفس زد. غزال هم ساکت ماند. قصد 

عصبانی کردنش را به هیچ عنوان نشد. از روی کاشی های سردِ 

آشپزخانه بلند شد تا برای سه نفرشان چای بریزد. ندیده از مادر 

نفرت پیدا کرده بود. مادر خودش را که با او مقایسه ارسالن 
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میکرد، تازه می فهمید تا چه حد میان آدم ها تفاوت است. سارا 

برای بزرگ کردن غزال و محض خاطر او از خیلی چیزها گذشته 

بود. زندگی جنسی اش را برای همیشه فراموش کرد و مشغول 

فسردگی و کار شد. تمام زندگی اش را فقط کار کرد. کمی ا

 نگرانی های وسواس گونه حقش بود. نبود؟

*** 

چراغ های شهر سوسو می زدند. ساعت از دو می گذشت. مادرش 

چندبار زنگ زد اما جرات نکرد جواب بدهد. فردا تماس می 

گرفت و می گفت که خواب بوده. موسیقی آرامش بخشی پخش 

میشد. این نوع موسیقی های غربی که تمام دوستان جدیدش 

شیفته آن بودند، برای غزال جذابیتی نداشت. بیشتر کارهای 

 .قدیمی را می پسندید. مخصوصا که انگلیسی هم بلد نبود

 چرا به ارسالن راستشو نگفتی؟-

 :پرهام بی حواس نگاهش کرد و سری تکان داد
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 راست چیو؟-

غزال کمی فکر کرد. نمی توانست رک و راست بگوید که باهم 

 .برای خودش هم هنوز هضم شده نبوددوست شده اند. حتی 

 ...وقتی پرسید...که...که-

 گفت از کی قرار میذاریمو میگی؟-

غزال با حرکت سرش تایید کرد. پرهام لبخند کمرنگ و نه 

 :چندان مهربانانه ای زد و شانه باال انداخت

فکر کردم ندونه بهتره. تا وقتی از تو مطمئن نشدم احساس می -

ره. تو االن جزوی از گروه شدی و ممکنه بعدا کنم ندونن خیلی بهت

یه رفتارایی باهات بشه که دوست نداشته باشی. اونوقت من که 

سالهاست با همشون دوستم اما تو ممکنه دیگه دلت نخواد بینمون 

باشی. چون همه می دونستن که باهم بودیم. دوست داشتی 

 .راستشو بگم؟ چون برای من فرقی نمی کنه
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ینطوری که گفتی عاقالنه به نظرم اومد اما دوست نمی دونم. ا-

نداشتم دروغ بگی. یکم...یجوری بود. مشخص بود باور نکرد 

 .حرفتو

ببین اینکه باور نکنه فرق داره با اینکه بخوای علنیش کنی. از -

وقتی بین همه علنیش کنیم ناخودآگاه یچیزایی عوض میشه و من 

ام مهمه. اما نگران ارسالن فکر میکنم زوده. بازم نظر تو خیلی بر

نباش من ف بگم اون میره فرحزاد. درک میکنه میدونم. می 

 .شناسمش

غزال حرف دیگری نزد و سکوت کرد. پرهام در حرف هایش 

این باور را به خوردش میداد که نظر و رضایت غزال برایش خیلی 

مهم است اما غزال حس کرد که او بیشتر اوقات رابطه شکل 

را کنترل میکند. البته برای او زیاد سخت هم نبود که نگرفته شان 

 .بخواهد با این موضوع کنار بیاید. همه عمر کنترلش کرده بودند

 :بحث بی نتیجه شان را عوض کرد
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 .دلم برای ارسالن خیلی سوخت-

 :پرهام کوتاه و تلخ خندید

به خودش هیچوقت نگو. متنفره که کسی بخواد براش دل -

  .بسوزونه

خوابش برده بود که ترکش کردند. پرهام گفت که بعد از  ارسالن

رساندن غزال به خانه، نزد او بازمی گردد. با اینکه دوست نداشت 

غزال تنها بماند ولی موقعیت ارسالن بدتر بود. غزال هم به 

سرعت قبول کرد. خیال خودش هم اینطوری راحت تر میشد. 

روز می افتاد یعنی  وقتی مرد محکم و قوی ای مثل ارسالن به این

 .عمق فاجعه

 :آهی کشید و گفت

نمی تونم فرض کنم که تا چه حد میتونه واسش سخت باشه. از -

 مادر نزدیک تر به آدم مگه وجود داره؟
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نمی دونم. من با ارسالن بزرگ شدم. از وقتی بچه بودم همش با -

هم بودیم. مادرشو به اندازه مامان خودم میدیدم. هیچوقت به 

همچین زنی نیومد. شاید چون درکی از این موضوع نداشتم. نظرم 

یعنی زن به شدت زیبا و شیکی هست مد روز لباس میپوشه. اما 

رفتار موقری داره. هنوزم باورم نمیشه. نمی دونم. شاید بهتر باشه 

کال قضاوت نکنیم. ما که نمی دونیم توی زندگی زناشوییشون چی 

 .پیش اومده

ه. به نظر من هیچی توجیه نمی کنه مهمم نیست که چی شد-

 .خیانتو

آره خب قبول دارم. این زن زندگی چهار نفر دیگه هم جز -

شوهرشو خراب کرد. عالوه بر شوهرش به پسراشم خیانت کرد. 

هیچی توجیهش نمی کنه. برای منم قابل درک نیس. اما به هرحال 

از  بهتره آدم تا وقتی توی یه ماجرا نیست و زیاد هم نمی دونه

 .مشکالت پیش اومده دخالتی نکنه
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غزال کمی جوش آورد. احساس کرد پرهام کار پدرش و پریناز را 

توجیه میکند. هرچند می دانست آنها خیانت نکرده اند اما باز هم 

 .در این مورد فکرش به شدت بسته بود

اتفاقا اینجور آدما باید قضاوت بشن. من آدمارو واسه کارای بدی -

 .اوت می کنمکه میکنن قض

کارای بدی که با تو میکنن. اگر کار بدی در حق تو کرده باشن -

 .فرق داره. تو که اصال این زنو نمی شناسی

اما گناهکار بودنش برهیچکس پوشیده نیست. من ارسالنو -

میفهمم چون پدری داشتم که خودخواه بود. که خودشو...نیازای 

مون کرد. می خودشو...زندگی شخصی خودشو ترجیح داد و ول

فهمم چون توی حسرت داشتن پدر بزرگ شدم. چون تنهایی 

های مادرمو دیدم. من می فهمم داشتن والدین خودخواه و بی 

 !مسئولیت یعنی چی
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پرهام اخم هایش را درهم کشید و سعی کرد لحنش با مالیمت 

 :همراه باشد

حتی فکرشم نکن که بخوای این دوتارو مقایسه کنی. پدر تو آدم -

وبیه غزال. برای اینکه انتخاب کرده به زندگی که نمی خواسته خ

 .ادامه نده و حق طبیعیشو خواسته قضاوتش نکن

غزال ناخودآگاه بغض کرد و کمی از آرامش همیشگی اش را از 

 :دست داد. روی این موضوع همیشه نقطه ضعف داشت

تو توی جایگاهی نیستی که بخوای انقدر راحت بگی حقش بود. -

 .ای من نبودی. تو جای مادر من نبودیتو ج

 :پرهام اما هنوز آرامش عمیقی در نگاه و صدایش داشت

نه حق با توئه. توی اون جایگاه نیستم اما اطالعاتم از این ماجرا -

خیلی بیشتر از توئه. تو ماجرا رو همیشه از زبون مادرت شنیدی. 

ت...که رفیبار بشین و با پدرت حرف بزن. بگو برات بگه. که چرا 

 ...چرا
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غزال ترسید...ترسید که یکوقت با پرهام هم عقیده باشد. برای 

تمام این سالهای خالی و سرد تنها چیزی که برایش مانده بود، 

همین نفرتش بود. دوست داشت که پدرش مقصر باشد و همچنان 

 .نفرتش از محمد پابرجا بماند

د. واسه خاطر قبول کن پرهام. پدر من کوتاهی کرد. باید میمون-

 ...من

 :صدایش اوج گرفت و بغض کرد

 ...باید می موند. باید از خودگذشتگی میکرد. من می کنم-

 :بغضش ترکید

من اگه بچه دار شم...برای هیچ حقی...برای هیچ زندگی -

 .ای...برای هیچ زن یا مردی ازش نمی گذرم

پرهام درحین رانندگی دست کوچک و سرد غزال را محکم 

 :نگشتانش را روی نرمی کف دستش کشیدگرفت و ا

 .باشه...باشه. ببخشید نباید چیزی می گفتم-
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غزال ناگهان ساکت شد. این نوازش آرام زیادی غافلگیرش کرده 

بود. ناخودآگاه کمی آرام شد و اشک هایش را با دست آزادش 

پس زد. چند ثانیه بعد پرهام دست غزال را باال برد و به لب 

د بوسه آرام به پشت دستش زد و اصال به هایش چسباند. چن

سمت غزال نگاه نکرد. غزال حس کرد دلش می خواهد، دستش 

را بیرون بکشد اما مثل همیشه چنین جسارتی در خودش ندید. 

پرهام دست غزال را که کمی گرم شده بود پایین آورد و همانطور 

 .که آنرا میان دستش گرفته بود، روی ران پای راستش گذاشت

ال حس خوبی از این بوسه ها نگرفت. با باورهایش همخوانی غز

نداشت. از نظرش خیلی خیلی زود بود. از طرفی دیگر از همین 

حاال داشتند سر محمد و سارا و پریناز بحث می کردند. این چیزها 

باعث شد که نتواند آنطور که باید از آرامش جاری در فضا لذت 

ر پرهام بود شاید خیلی بیشتببرد. فکر کرد اگر کس دیگری جای 

لذت میبرد. شاید قلبش تند میزد و نفس کم می آورد. حتی از 

همین بوسه ها که با باورش تضاد داشت لذت کافی را میبرد. مثال 
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یکنفر دیگر. یکنفر شبیه ارسالن. با جذابیت های بی شمارِ او! از 

 .فکر خودش شرمنده شد و چشم هایش را بست

*** 

روی بارِ چوبی و بزرگ کوبید و با صدای بلندی  سیامک شاتش را

 :گفت

 .وای خدا! من عاشق حس و حال مستی ام-

 :مازیار خندید و ضربه ای به بازویش زد

 چند وقته مست نکردی مگه؟-

 :سیامک لب هایش را جمع کرد و شانه باال انداخت

 .انگار چند سالی میشه-

ت. می رقصیدند رفمازیار بی دلیل پقی خندید و میان جمعیتی که 

سیامک اما همچنان ایستاده بود و نگاه میکرد. دختر قد بلند و 

لوندی که یکی دو بار میان جمع به چشمش آمده بود، کنارش 

 .ایستاد تا گیالسش را پر کند
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گوشه ی چشمی نگاه مغرورانه و سردی به سمت دختر انداخت. 

ند ه چروی تاپ نیم تنه اش عکس کارتونیِ عروسکی لخت بود ک

موی وزوزی داشت و نافش بیرون زده بود. اشاره ای به لباسش 

 :کرد و کجکی لبخند زد

 پس دودولش کو؟-

دختر که معلوم بود جاخورده، چشم هایش را درشت کرد و 

همانطور که برای خودش شراب می ریخت کامل به سمتش 

 :برگشت

 چی؟-

 .عروسک رو لباستو میگم-

اگهان با صدای بلندی زیر خنده دختر نگاهی به لباسش کرد و ن

زد. حسابی که خندید و چشم هایش پر از اشک شد، همانطور که 

 :خیسی پلک هایش را می گرفت پاسخ داد

 .حتما دختره-
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 :سیامک نوچی کرد

 .نه بابا دختر نیس. خواجه س البد-

دختر باز با صدای بلند و لوندی خندید که کمی سیامک را غلغلک 

 :داد

 تر نیس؟وا...چرا دخ-

 کدوم دختری این شکلیه آخه؟-

 :دختر اینبار لبخند زد

 !شایدم خواجس...شما بیشتر تخصص داری حتما. چی بگم؟-

تخصص چیه؟ خب خودم دارم دیگه. میدونم چه شکل و شمایلی -

  .داره

اِ؟ پزشو میدی؟ خوب نیس آدم پز داشته هاشو به این و اون بده -

 .پسر جون
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ون. طبق اتفاق رندومِ طبیعت دارمش. ولی پز دادن نداره دختر ج-

خداروشکر هم خوبه هم خوشگله هم کارشو بلده. پزم ندادم 

 .گفتم دارم

هنر کردی واقعا. آخه بقیه ندارن. بعد تو پز نمیدی؟ خوشگله و -

 کارشو بلده و اینا چیه پس؟ تو پز بدی چجوری پز میدی؟

 .نشونت میدم اگه بخوام پز بدم-

 :بش نوشید و خنده مستانه ای کرددختر کمی از شرا

 کیه که بخواد ببینه؟-

سیامک خوب براندازش کرد. لنز طوسی گذاشته بود و پیرسینگ 

آهنی و گردی زیر لبش زده بود. موهای قهوه ای رنگش را تا زیر 

گوش و به حالت مصری کوتاه کرده بود. شلوارک لی و به شدت 

 .کوتاهی به تن داشت که حسابی جلف بود

 :زخندی زد و کمی خودش را به سمت دختر کشیدپو

 .خیلیا! منم که حاال به کسی نشون ندادم-
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 .کار خوبی میکنی عزیزم. بذار غالف بمونه-

 !خیالت راحت خودش کارشو بلده-

 خودش غالفه یعنی؟-

 :اینبار سیامک خندید و دستی زیر بینی اش کشید

 زنی؟خیلی سواالی سخت میپرسی! میخوای با خودش حرف ب-

نه میخوام با تو حرف بزنم. می خواستم که از اول می رفتم سراغ -

 .خودش

 !حله. مخمو زدی-

دختر گیالسش را روی بار گذاشت و یک قدم به سیامک نزدیک 

 .شد. صدای موسیقی تند گوششان را پر کرده بود

 .مخ تو از اول زده بود فدات شم. یه چالش واقعی بهم بده-
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فسش به صورت سیامک می خورد. نفسش دختر که حرف میزد، ن

بوی تند الکل میداد. زیادی دختر جذابی بود. باید حتما همین 

 .امشب کارش را یکسره میکرد

هه هه! فکر میکنی. مخ منو کسی نمی تونه بزنه. لفظی گفتم. -

 .خواستی میتونی امتحان کنی. من زیادی منحصر به فردم

 :ان هایش آن را گزیددختر زبانش را بیرون آورد و میان دند

 مطمئنی نمی تونم؟-

سیامک با حرکت سر تایید کرد و یک تای ابرویش را باال 

انداخت. دختر سرش را جلو برد و همانطور که لب هایش به 

 :گوش سیامک می خورد گفت

 اگه گوشاتو لیس بزنم چی؟-

سیامک حس کرد نفسش باال نمی آید. دیگر نمی توانست خودش 

تمام بدنش نبض بزرگی شده بود که به طور را کنترل کند. 

 .وحشتناکی میزد
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اوخ. می تونم سعی کنم خودمو کنترل کنم. ولی خب بد میزنه -

 .باال! بعدشم برات یه تجربه قشنگ می سازم

 :دختر سرش را عقب کشید و لب پایینش را گزید

 .بریم خونه من؟ ده مینم فاصله نیست-

ت و تد، سیامک دست دختر را گرفقبل از اینکه اتفاقی میانشان بیف

 :جدی پرسید

 .متاهل که نیستی-

 :دختر صورتش را جمع کرد

 !وا...معلومه که نه-

 :سیامک زبانش را روی دندان هایش کشید

 !خوبه-
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برای اولین بار سپیده و تمام درگیری های اخیرش را به طور کامل 

ست، از یاد برد و همراه با دختری که حتی اسمش را هم نمی دان

 .مهمانی را ترک کرد

*** 

پتو را از رویش کنار زد و دستی میان موهایش کشید تا مرتبشان 

 :کند

 اسمت چیه؟-

دختر که درحال کلنجار رفتن با بند سوتینش بود کمی به سمت 

 :سیامک برگشت و از گوشه چشم نگاهی به چشمانش کرد

 برات مهمه؟-

اس بستن قفل لب سیامک نیم خیز شد و خودش را جلو کشید تا در

 :کمکش کند

 .راستش نه. خواستم سکوتو پر کنم-
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قفل لباس را انداخت و دوباره دراز کشید. دختر پایش را دراز 

 :کرد و تاپش را به سمت تخت آورد

 .سعی نکن. کم کم باید بری-

 .ساعت نزدیک چهار صبح بود

این موقع صبح؟ ماشینم موند خونه ارشیا اینا! این موقع شب -

 .ی برم ماشینو بردارم؟ خوابن همهچجور

 :دختر تاپش را پوشید و به سمتش برگشت

 یعنی میخوای شبو اینجا بخوابی؟-

واهلل صبح شده ولی آره دیگه. یعنی میگی که نخوابم؟ چون جدی -

 .به زور چشامو باز نگه داشتم

دختر پاهای کشیده و بی پوشش اش را روی تخت انداخت و به 

 :تاجش تکیه داد

 .شم نمیاد کسی پیشم بخوابه. واقعا ترجیح میدم بریخو-
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سیامک خمیازه کشداری کشید و بی حرف دیگری از روی تخت 

 :بلند شد

واقعا بدم میاد چیزی رو به کسی زور کنم. وقتی نمی خوای یعنی -

 .نمی خوای دیگه. ولی باید میگفتی که الاقل ماشینمو می آوردم

ت زورکی آنجا بخوابد. لحنش غر داشت ولی واقعا نمی خواس

شلوار مشکی کتانش را پوشید و بی حوصله پیراهن مشکی رنگ 

الگانسش را به تن کشید. حتی حال بستن دکمه هایش را هم 

 .نداشت. لباس زیرش را داخل جیب شلوارش جا داد

 :نگاهی به سمت دختر انداخت که بر و بر نگاهش میکرد

 !خیلی رو داری تو-

 :و شانه باال انداخت دختر با لوندی خندید

میتونی رو کاناپه بخوابی. دلم واست سوخت. اما صب به محض -

اینکه بیدار شدی برو. مرسی بابت تجربه قشنگی که قولشو دادی. 

 .یکی از اون سکسایی بود که همیشه یادم میمونه
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 !مگه چندتا داشتی؟ تو که از منم بدتری-

ودم اینطوری با چون زنم اینطوری به نظرت میاد. اگه مرد ب-

 .تعجب نمی پرسیدی

سیامک شانه ای باال انداخت. حوصله بحث های مرد و زنی را 

 .هیچوقت نداشت

 اسمتو نمیگی نه؟-

 .شبت بخیر. داری میری بیرون چراغم خاموش کن-

دختر این را گفت و سرش را روی بالش گذاشت. سیامک با بی 

ه نه چندان راحت خیالی ذاتی اش از اتاق بیرون رفت و روی کاناپ

ولو شد. به چند ثانیه نکشیده بود که پلک های خواب آلوده اش 

 .روی هم افتادند و خوابش برد

*** 

 انداختت بیرون؟-
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مریم پنج دقیقه میشد که می خندید و مدام این سوال را تکرار 

میکرد. سیامک عروسک روی تخت را برداشت و به طرفش پرت 

 :کرد

 !بخندی که خفه شو بی ریخت. نگفتم-

مریم عروسک را در هوا گرفت و بغلش کرد. هنوز ریز می 

 :خندید و گونه های تپلش گل انداخته بود

انداختتت بیرون دیگه. فقط دلش سوخته شبو گذاشته رو کاناپه -

بخوابی. چه حسی داری که همون کاری که معموال با دخترا میکنی 

 االن با خودت کردن؟

روی تخت مریم ولو شد. نگاهش سیامک چشم غره ای رفت و 

خیره به چراغ های ریز و سیم کشی شده کنج اتاقش بود و با 

 :لحنی شول و ول گفت
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من هیچوقت بی محلی نمی کنم. اتفاقا برام خیلی مهمه که طرفم -

چه احساسی داره. دوست دارم راضی باشه. حسی نباشه بهم 

 .ملی نمی کنمیزنم. اهل تعهد نیستم. اما هیچوقت اینطوری بی مح

 :مریم پوفی کشید و روی صندلی نشست

 .اوووف. حاال نمی خوام انقدر دقیق از جزئیات روابطتت بدونم-

 :سیامک نشست و با حالت شیطنت آمیزی نگاهش کرد

 ...اینکه جزئیات نبود. جزئیات فرق داره. مثال با زبون-

مریم عروسکی که هنوز در دستش نگه داشته بود را به سمت 

 :ک پرت کرد و جیغ کشیدسیام

 .سیامک!!! آبرو نداری تو به خدا-

چرت و پرت میگی دیگه. چه ربطی داشت به آبرو؟ البته من که -

کال آبرو ندارم. اما راحت بودن کسی دلیل بر بی آبرو بودنش 

 .نیس
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 .من کاری با کسی ندارم. تو وضعت خرابه عزیزم-

 مریم تو چرا مجردی؟-

 :کردمریم چشم هایش را ریز 

 باز چی تو سرته؟-

نه واقعا سواله برام. هم خوشگلی. هم هنرمندی. هم موفقی. هم - 

جیگری. هم...خوب چیزی هستی کال. حاال یکم تپل مپل هستی اما 

 !دیدم خیلیا تپل دوست دارن. باید میزدنت تورو رو هوا

پیشنهاد زیاده. ندیدم مردی دور و برم که فهم داشته باشه. -

. حاضرم مجرد بمونم تا آخر عمر ولی با کسی نباشم صدبارم گفتم

 .که نمی خوام. کال مردای ایرانی بویی از فهم و شعور نبردن

 .دست شما دردنکنه دیگه-

 !گفتم مرد. تو که مردم نیستی-

 :سیامک اخم هایش را با حالت تصنعی بهم دوخت
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 .یکار نکن دربیارما-

. به این چیزا نیس همین دیگه. کل مردونگی به همونه از نظرت-

که. البته من شخصیت تورو قبول دارم و دوستت دارم. میدونم 

 .اکثر حرفات شوخیه. اما جدی مردا بدن سیا

 :سیامک جدی شد و نفس عمیقش را از لپ هایش بیرون فرستاد

 .آدما بدن مریم-

 :دستی به سر عروسک پشمالوی مریم کشید و سری تکان داد

میگن مردا بدن. واسه تجربه های بدیه  مردا میگن زنا بدن. زنا-

که آدم داشته. نمی تونی بگی مردا بدن. مردای ایرانی فقط اجازه 

 .دارن که بدتر باشن. قانونو سنتا بهشون اجازشو داده

 :مریم لب هایش را جلو داد و غر زد

اعصابم خورد میشه. دوست ندارم تنها باشم. اطرافیانمو میبینم -

سختی ها و خوشگذرونی هاشون شریکن. ولی که همه با یکی توی 

 .نمی تونم قبول کنم که با هرکسی باشم
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 :سیامک لبخندی به نگرانی هایش زد و با مهربانی گفت

مریم تو لیاقتت هم خیلی خیلی بیشتر از اونیه که بخوای با -

هرکسی باشی. به جرات میتونم بگم یکی از زیباترین شخصیت 

داری. همه چیزت انگار درست و هایی رو که توی عمرم دیدم 

سرجاشه. فکر کردنت. برخوردت. اون معصومیتی که داری. منم 

 .ندیدم مردی رو که الیقت باشه. تقصیر خودته که انقدر خوبی

مریم از روی صندلی بلند شد و به سمت سیامک رفت. باالی 

 :سرش ایستاد و موهایش را بهم ریخت

اهل تعارف نیستی. اما بازم به حرفات اعتماد دارم چون میدونم -

 .مرسی. میرم لباس بپوشم االن بچه ها غر میزنن چرا دیر کردید

مریم سراغ کمد لباس هایش رفت. سیامک از روی تخت بلند شد 

 :و به سمتش قدم برداشت

 .از سپیده خبر داری؟ خیلی وقته ندیدمش-
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آره صبح دیدمش. اومده بود اجرامو ببینه. زنگم نمی زنی بهش -

 گه؟م

سیامک دودل ماند که چه باید بگوید. از طرفی حس کرد که شاید 

سپیده با او موضوع را درمیان گذاشته باشد و از طرفی می ترسید 

سوتی بدهد. پوست لبش را میان دندان هایش کشید و با مکثی 

 :طوالنی لب باز کرد

واهلل سرم شلوغ بوده این چند وقت نشد زنگ بزنم بهش. حالش -

 خوبه؟

آره خوبه فکر کنم. یکم حس می کنم اون سپیده قبلی نیس. حال -

و حوصله شیطونی نداره. چیزی شده سیا؟ چیزی بهش گفتی؟ سر 

 جریان مانیه؟

 .اوووه. یواش بابا! حتما پریودی چیزیه-

 :مریم چشم هایش را گشاد کرد و سری از روی تاسف تکان داد

 .خدا خفت نکنه سیا-
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باال زد. مریم مانتو لی آبی تیره اش را از  سیامک با بی خیالی شانه

 :کمدش بیرون آورد و چپ چپ نگاهی به سمت سیامک انداخت

 قراره بذارم لباس عوض کردنمو ببینی؟-

 نمیذاری؟-

 :مریم چشم غره رفت

 .گمشو بیرون-

همانطور که پاهایش را به زمین می کوبید، با اخمی تصنعی به 

 :سمت در رفت

 .رحمیدشما زنا همتون بی -

*** 

 چرا انقدر دیر اومدید؟-

سیامک زودتر از مریم داخل آپارتمان چپید و لرزی به بدنش 

 :داد
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 .چقدر سرد شده پسر-

 :پرهام دوباره تکرار کرد

 .دیر کردید-

مریم هم به دنبال سیامک داخل آمد. سیامک چپ چپ پرهام را 

 :نگاه کرد و نیشخند زد

 .داشتیم سکس می کردیم آخه-

 :یغ کشیدمریم ج

 !!!سیا-

 :سیامک چشم هایش را خمار کرد

 جونم عزیزم قرار بود راز باشه؟-

 :بعد با حالتی پرتوقع ادامه داد

 خب گیر میده دیوث. دیر شد دیگه. باید جواب پس بدیم؟-

 :پرهام با خنده پس کله سیامک کوبید
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 ببند گاله رو. نیومده شروع کردی؟-

خل رفت. غزال روی کاناپه سیامک به حرف هایش محل نداد و دا

نشسته بود و طوری میخ تلویزیون بود که انگار برنامه جذابی 

نشان میدهد. اما دراصل یکی از تبلیغ های مسخره و حوصله سربر 

صدا و سیما بود. حدس زد بخاطر بوسه ای که آخرین بار از او 

گرفت دستپاچه شده و نمی داند چه برخوردی باید با سیامک 

 .دداشته باش

 :نیشخندش کشدار شد و خطاب به پرهام گفت

ای بابا باید میگفتی مهمون غریبه داری. االن خجالت کشیدم از -

 .حرفام

پیش از اینکه پرهام جوابی بدهد، غزال با عصبانیت و حرص به 

 :سمتش برگشت و با لحن غلیظی گفت

 .من مهمون غریبه نیستم سیامک خان-

 :تسیامک به سمتش رفت و کنارش نشس
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 ...البته-

 :با سر تایید کرد و ادامه داد

البته که نیستی. دیگه بعد اون لب چیزی بین ما نموند که بخواد -

 .معذبمون کنه عشقم

 :مریم خودش را به زور میان آندو جا داد و به سیامک تشر زد

 .تو باز زدی به سیم آخرا. برو اونور-

 .تپلیِ من، وقتی جا نمیشی خب اونور بشین-

 وام غزالو از دستت نجات بدم. خوبی غزال جونم؟میخ-

 :غزال خواست جواب بدهد که مطابق انتظار سیامک اجازه نداد

اتفاقا من دارم غزالو نجات میدم. از این خشکی و خجالتای -

 .مزخرف که باعث میشه یکی از ما نباشه

 :مریم مخالفت کرد

 .خب هرکسی یه شخصیتی داره. گیر نده-
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 .دوست دارم راحت باشهنمی دونم! من -

 :غزال اخم هایش را درهم کشید و با عصبانیت گفت

اگه راحتی بوس کردن زوری یکی باشه که راضی نیس آره من -

 .راحت نیستم

اونکه تنبیهت بود عزیزم. بعد بوس چیه اونی که من گرفتم لب -

 .بود. ببین راحتی میشه جزو جمع بودن. شوخی کردن

 :ذکر دادپرهام داخل جمع آمد و ت

 بی خیال شو سیامک. زنگ بزنم شامو بیارن؟-

 :سیامک بی خیال بحث شد و نگاهی به اطراف انداخت

 !ارسالنو سپیده نیستن-

 :پرهام تایید کرد

آره زنگ زدم سپیده مامانش گفت مریضه. ارسالنم کار داشت. -

 نیومدن. زنگ بزنم؟
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ای راهرو هسیامک بلند شد تا دخترها راحت بنشینند و به سمت انت

 :رفت

 .چقدر هولی پسر. بذار یه جیش بکنم. االن میام-

*** 

غزال غرق تماشای منظره شهر، گوشی را نزدیک گوشش نگه 

داشته بود. داخل تراس رفت و با چند قدم فاصله از او ایستاد. نمی 

دانست غزال داخل تراس است وگرنه نمی آمد. قصد داشت 

فتن های دخترک را نداشت. سیگاری آتش بزند. حوصله قیافه گر

اصال نمی توانست درکش کند. یا جایش در این جمع نبود یا باید 

 .سعی میکرد این حالت اتوکشیده را کنار بگذارد

 :غزال با لحن سردی صحبت میکرد

 .نه نگران نباشید من خوبم-

-... 

 .آره به دانشگاهمم می رسم. همه چیز مرتبه-
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-... 

س دارید بمونید من ازتون توقعی نه مشکلی نیس. هرچقدر دو-

 .ندارم

-... 

سیامک اهمی کرد. خوشش نمی آمد در مسائل شخصی 

اطرافیانش سرک بکشد. غزال لحظه ای به عقب برگشت و از 

 .دیدن سیامک جا خورد

دیگر به ادامه مکالمه گوش نداد. صدای بوق ماشین ها با سوسوی 

ر را دود و چراغ هایشان، هماهنگی قشنگی داشت. سرتاسر شه

گرد و غبار پوشانده بود. ستاره ها به سختی در آسمان دیده 

میشدند اما قرص ماه با غلظت زیادی می درخشید. دستی به جیب 

شلوارش کشید. پاکت سیگارش را بیرون آورد و جلو رفت. 

برعکس غزال پشت به نرده ها ایستاد و نیم رخش را نگاه کرد. 

 .تماس را قطع کرده بود
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را کنج لبش گذاشت و فیلترش ناخودآگاه به لب پایینش سیگار 

 :چسبید. با همان سیگاری که گوشه لبش چسبیده بود گفت

یجورایی حدس میزدم با دوس پسرتم خشک حرف بزنی اما تا -

 .این حد عمرا فکرشم نمی کردم

 :غزال چپ چپ نگاهش کرد

 !دوس پسرم نبود. نه که به تو ربطی داشته باشه. چون نداره-

 .میدونم دوس پسرت نبود خوشم میاد اذیتت کنم-

 .واسه اینه که مریضی-

 :دنبال فندکش گشت و درهمان حین، کوتاه و خش دار خندید

 .نمی دونم چرا آدمای اطرافم مدام اینو تکرار میکنن-

 :غزال با پوزخندی طعنه زد

 .واسه اینکه واقعا مریضی-
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شت و میان انگشتانش ناامید از پیدا کردن فندک، سیگار را بردا

 .بازی داد

 :غزال نگاهی به سمتش انداخت و گوشه چشم نازک کرد

 فکر میکنی نیستی؟-

 .میدونم که هستم-

کسی در کوچه جیغ می کشید و نفرین میکرد. سیامک برگشت و 

مانند غزال رو به خیابان ایستاد. صدای نفرین های همراه با شیونِ 

 .زن، گوش خراش بود

 .. خوب دور و برتو نگاه کنهممون هستیم-

 :غزال با حالتی متاسف زن را تماشا می کرد. آهی کشید و گفت

 .من میدونم که نیستم-



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  555 

 

احمقی اگر فکر میکنی یه ذره هم از من کمتر مریضی. داریم تو -

دیوونه خونه زندگی میکنیم. توقع زیادیه اگر بخوایم سالم رشد 

 .کنیم

 .همه چیز آروم بودجایی که من بزرگ شدم فرق داشت. -

 پس چرا اومدی اینجا؟-

 :غزال عمیق نگاهش کرد و صادقانه گفت

از آرامش خسته شده بودم. همه روزام آروم بود و بی حاشیه. اما -

 .مثل هم. هیچکس همچین چیزی نمی خواد

 :منتظر پاسخی از جانب سیامک نماند و ادامه داد

گردم. دلم تنگ اینجارو دوست دارم. خیلی زیاد. نمی خوام بر-

شده ولی نمی خوام برگردم. دوس دارم یجور مامانمم بیارم پیش 

خودم. اما توی سنی هستم که دلم استقالل میخواد. حاال که می 

بینم استقالل داشتن چقدر شیرینه نمی خوام از دستش بدم. وقتی 

یه چیزو تجربه نکردی فرق داره. حسشم نمی دونی.  ولی وقتی 
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ی بینی چقدر خوبه...سخته از دستش بدی. تجربش میکنی و م

اونجا چی می خواست بشه؟ با یکی ازدواج کنم که باز بخواد تا 

 .آخر عمر کنترلم کنه؟ من اینو نمی خوام. نمی تونم بخوام

 :آهی کشید و با حالتی شرمزده در چشم های سیامک نگاه کرد

م ش اون بوسه...جدید بود. از تو خوشم نمیاد. باعث شد شرمنده-

و حس دوگانه ای داشته باشم. نمی دونم چجوری بگم...شوکه و 

ناراحتم کرد. از تو بدم اومد...از خودم بدم اومد که چنین اجازه ای 

بهت دادم. اصال برای قابل هضم نبود. اما جدید بود. این جدید 

بودنو دوست دارم. هیجان دیدن دنیا خارج از اون چهارچوب 

ی چی میگم؟ شاید من هیچوقت طرف کوچیکو دوس دارم. میدون

سیگار و مشروب نرم. اما دوس ندارم این حقو ازم بگیرن. دوس 

ندارم نرم سمتش چون بهم میگن حق نداری. دوست دارم خودم 

 ...انتخاب کنم. اینجا رو

 :شانه ای باال انداخت و لبخند زد
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اینجارو دوست دارم. چون بهم چیزایی رو داده که رویاشو دارم. -

نجا بهم به عنوان یه بچه نگاه نمی کنن. این روحیه ماجراجویانه ای

ام خودمو می ترسونه. پیش خودمم جرات ندارم بهش اعتراف 

کنم. اما تو...در کنار تمام مریضی و اخالق مزخرفی که داری. حس 

 .می کنم اهل قضاوت نیستی

 :سیامک کجکی خندید

 !پس لبو دوس داشتی-

 :داد غزال به تندی واکنش نشان

 ...نگفتم لبو دوس داشتم. گفتم که-

سیامک اجازه نداد حرفش را تمام کند و با صدای بلندی میان جیغ 

 :و ویغش رفت

 .میدونم بابا. می فهمم چی میگی. دارم شوخی می کنم باهات-

چند قدم به غزال نزدیک شد و نخ سیگار را پشت گوشش و زیر 

 :موهایش چپاند
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هست. تو میتونی انتخاب کنی که دنیای بزرگی واسه دیدن -

هرچی میخوای باشی. هرچیزی دلت میخواد. بدون استثنا! حتی 

 !اگر میخوای یه معتاد عوضی باشی...باش

 :غزال با دودلی دستی به سیگار پشت گوشش کشید

 .نمی خوام معتاد باشم-

سیامک بی توجه به معذب شدن غزال از اینهمه نزدیکی، شانه به 

  :خیابان برگشت شانه او به سمت

 !پس نباش. چی میخوای باشی؟-

زن میانسال دیگر شیون نمی کرد. اصال نفهمید کی و کجا گم و 

گور شد. غزال با حالت معذبی خندید و دنباله موهای بلند و بسته 

 :اش را روی شانه اش ریخت

نمی دونم. خیلی چیزا. یه نقاش موفق. دوس دارم دنیارو ببینم. -

 .ربه باشم. اینی که هستمو دوست ندارمدوس دارم با تج
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اوکی. خب برو دنبالش. یه نقاش موفق باش. راحت نیس اما -

ممکنه. شایدم ممکن نباشه برای تو...توی این سن. اما بازم برو 

دنبالش. تهش میشی یه دختر جوون که نقاشی های قشنگی 

میکشه. همینم یعنی یه قدم به اون چیزی که میخوای نزدیک 

مینم قشنگه. میدونی من وقتی بچه بودم می خواستم چی شدی. ه

 باشم؟

 چی؟-

یه شوهر خوب. یه پدر خوب. احمقانست میدونم. خب من - 

هیچوقت پدر خوبی نداشتم. زیادی سرش گرم کارشه. تنها کاری 

هم که بلده امر و نهی کردن ماست. توجه کردنو بلد نیس. وقتی 

پدر خوب شدن یا یه بزرگ شدم به این نتیجه رسیدم که یه 

همسر خوب بودن زیادی سخته. اونم واسه آدم بی مسئولیتی مثل 

من. برای همین تصمیم گرفتم هیچوقت دنبالش نرم. از اونموقع 

به بعد گم کردم که چی باید باشم. شدم اینی که هستم. اکثر آدما 
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هیچوقت اونی نمیشن که میخوان. یا جسارتشو ندارن...یا قدرتشو 

 .ندارن

زال لب هایش را جلو داد و با حرکت سر حرف های سیامک را غ

تایید کرد. سیامک آرنجش را به آرنج سویی شرت پوشِ غزال 

 :زد و صورت غرق در فکرش را جست و جو کرد

 یه لب دیگه میخوای؟-

غزال اینبار حالت تدافعی نگرفت و تنها با خنده مشتی به بازویش 

 :کوبید

 .باید آرزوشو به گور ببری-

 .بدبخت همه آرزو دارن من ازشون لب بگیرم-

من ندارم. گفتم که چیزای جدیدو میخوام تجربه کنم. تو دیگه -

 .کهنه شدی

سیامک تنها شلیکی و با صدای بلندی خندید و چیزی نگفت. غزال 

 :تحت تاثیر صدای خوش خنده اش لبخند گرمی زد و گفت
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ا توئه م. حق بوقتی گفتی خشکی و یکی از ما نیستی یجوری شد-

ولی خیلی دلم میخواد که باشم. برام سخته. همیشه قبول کردن 

چیزای جدید. حسای جدید برام سخت بوده. اخالقمه. رفتارم توی 

جمع دوستای صمیمی با توی جمعای غریبه کامال فرق داره. یکم 

 .زمان میبره قاطی شم

 .هرچقدر بخوای زمان داری. همین که تالش میکنی خوبه-

 :شت و خواست از تراس بیرون برود که غزال صدایش زدبرگ

 سیامک؟-

 :مکثی کرد. غزال ادامه داد

 .سیگارتو جا گذاشتی-

 :لبخند شیطنت آمیزی زد

 .اون برای توئه! که انتخاب کنی-

 .بی توجه به گیجی غزال به جمع دوستانش برگشت
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*** 

 یک هفته از آن شب نحس که با پرهام به آپارتمانش آمدند می

گذشت. کلید آپارتمان را پدرش داد تا مدتی آنجا بماند. هرچقدر 

اصرار کرد که ارسالن به خانه برگردد و تا وقتی ایران است پیش 

خانواده اش باشد قبول نکرد. کلید آپارتمان را هم به زور قبول 

کرد. قبال هم در آن آپارتمان رفت و آمد داشت و وقت رفتن 

هراب برادر بزرگش مدتی ماشینش را کلیدش را به پرهام داد. س

در اختیارش گذاشت تا راحت رفت و آمد کند. خودش دوست و 

رفیق پولدار زیاد داشت و ماشین یکی شان را قرض میگرفت. 

ارسالن جز پرهام و سیامک رابطه اش را با تمام دوست هایش 

 .قطع کرده بود

ی شش سال دوری خود به خود میان او و تمام آدم هایی که م

شناخت فاصله انداخت. حتی با برادرهایش هم دیگر راحت نبود. 

میان جمع دوستانش کالفه میشد. به روشنی میدید که تعلقی به 

این خاک ندارد. کاش میشد باز همه چیز را لنگ در هوا رها کند و 
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برود. می دانست که اینبار برای چنین کاری زیادی بالغ و 

التش را حل نمی کرد، برنمی مسئولیت پذیر شده. تا تمام مشک

گشت. روزی بلیطش را می گرفت  که مطمئن میشد، هیچ انگیزه 

 .ای برای ماندن ندارد

به زودی باید دوباره سراغ ریحانه هم میرفت. باید مفصل صحبت 

میکردند. همه نقشه ها و برنامه هایش را میگفت. دوست نداشت 

 . ریحانه زیادیتحت فشارش بگذارد. باید آرام آرام پیش میرفت

دلخور و دلزده شده بود. اما می دانست کم کم راضی میشد. کدام 

مادری به فکر کودکش نبود؟ خود ریحانه هم می دانست که با 

 .ارسالن آینده روشن تری دارند. هم خودش و هم پسرشان

باران تندی می بارید و رهگذران سعی در پیدا کردن پناهگاهی 

دند. آهی کشید و سرش را به پشتی برای فرار از خیس شدن بو

صندلی ماشین تکیه داد. چقدر مشکل و بدبختی داشت. امیدش به 

بیرون آمدن غزال ناامید شد. چند ساعتی میشد داخل ماشین 

منتظرش بود. جرات نداشت زنگ خانه اش را بزند. دلش نمی 
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خواست مزاحمش شود. می دانست دختری نیست که زیاد با 

طی شود. کال با مردها راحت نبود. یک هفته پسرهای غریبه قا

تمام بود که به حرف هایش فکر میکرد. هیچوقت گفتن حقیقت 

 .به پدرش را حتی به عنوان یک راه حل ندیده بود

چطور باید به پدرش حقیقت را میگفت؟ دلش می خواست غزال 

روشنش کند. هنوز به اندازه کافی روشن نشده بود که تصمیم 

 .. شاید هم شده بودجدی ای بگیرد

خودش حس میکرد شاید بهتر است اول با آن زن صحبت کند. 

تهدیدش کند. اما نمی دانست در جایگاهی هست که تصمیم 

درست را بگیرد یا نه! دلش می خواست از غزال بپرسد. حاال برمال 

 .کردن حقیقت را یک راه حل میدید

. در دوخت دستی به صورتش کشید و کالفه چشم به در آپارتمان

کمال تعجب غزال را دید که در حال کلنجار رفتن با چترش، از در 

بیرون می آمد. لب هایش را بهم چسباند و نفس عمیقی کشید. 
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هنوز مطمئن نبود که می تواند غزال را وارد مشکالتش کند یا نه! 

نه تنها ممکن بود خود غزال تمایلی نداشته باشد بلکه سختش بود 

 .اهد. معموال از اطرافیانش کمک نمی گرفتاز کسی کمک بخو

به هرحال استارت زد و تصمیم گرفت سوارش کند. غزال هنوز او 

را ندیده بود. چتر را روی سرش گرفت و کیف دوشی اش روی 

زمین افتاد. ماشین را کنار پایش نگه داشت. غزال انقدر درگیر 

ر وکیف و چترش بود که ندید. خم شد و کیفش را برداشت. مجب

شد چند بار بوق بزند. غزال کیف چرم و خیس از بارانش را با 

 .انتهای پاییزه اش خشک میکرد

 :با کالفگی شیشه را پایین کشید و سرش را بیرون برد

 غزال؟-

غزال با تعجب به سمتش برگشت و دوباره کیف خیس از دستش 

 هافتاد. چتر را پایین آورد و خم شد تا کیف را بردارد. میله چتر ب

دکمه پاییزه اش گیر کرد و دکمه اش دررفت. ارسالن خنده اش 
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گرفت. نمی دانست غزال دست و پا چلفتی ست. اصال به 

 .شخصیتش نمی آمد

در ماشین را باز کرد و به کمکش شتافت. زیر آن باران سیل آسا 

توقع زیادی بود که بخواهد راحت خودش را جمع و جور کند. اول 

وچک را از روی زمین باران زده خم شد و کیف مشکی و ک

 .برداشت. غزال دنبال دکمه پاییزه اش میگشت

 لعنتی کجا افتاد؟-

 :جلو رفت و بازوی خیس از باران غزال را چسبید

 .ولش کن یه بارونی دیگه بخر. بیا بشین تو ماشین خیس شدی-

ریمل و خط چشمش کمی زیر چشم هایش ریخته بود و بانمکش 

ویش را از مشت ارسالن بیرون کشید و موهای کرده بود. غزال باز

 :خیسش را زیر شالش فرستاد

 وا کجا بیام؟-

 !بارون میاد-
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 :غزال لب هایش را غنچه کرد و شانه باال انداخت

 خب بیاد. خیلی وقته داره میاد. اومدی پرهامو ببینی؟-

ارسالن دستی پشت گردنش کشید. وسط باران شدید ایستاده بود 

 :یکرد؟ پوفی کشید و کالفه گفتو سوال پیچش م

 .نه اومدم دنبال تو. بیا سوار شو خیس شدم-

 :غزال دست دراز کرد تا کیفش را بگیرد

 .داشتم میرفتم تیراژه-

ارسالن بی معطی به سمت ماشین برگشت و کیف غزال را 

 :همراهش برد

 .من قرار نیس ببرمت اونجا-

 :غزال دنبالش راه افتاد

 چی؟ کجا میبری پس؟-

 :در را باز کرد و روی صندلی نشست
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 .بیا بشین میگم-

دستی میان موهای خیسش کشید و ماشین را روشن کرد. غزال 

هم چترش را بست و روی صندلی کمک راننده نشست. چتر 

خیس را زیر صندلی انداخت. شال خیس سر خورد و روی شانه 

هایش افتاد. قطره های آب روی گونه ها و پیشانی اش را پر 

 :ده بودند. هنوز در را نبسته بود که پرسیدکر

 کجا میبری منو؟-

 :ارسالن کج نشست و با جدیت به غزال نگاه کرد

 از من که نمی ترسی. می ترسی؟-

 :غزال قیافه اش را کج و کوله کرد

 اوا! نه بابا چرا باید بترسم؟-

 ...اوکی...ببین. غزال-

 :گوشه ابرویش را خاراند و نفسی گرفت
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 .مکت احتیاج دارممن به ک-

 :غزال چند لحظه در فکر فرو رفت و پرسید

 در مورد همون موضوعه که گفتم بهتره به پدرت بگی؟-

آره. یه هفتست بهش فکر میکنم. باید به یکی بگم. االن اصال نمی -

فهمم چرا شش سال ساکت موندم. روشنم کردی. شاید بهتره به 

 !برادرام بگم اول...یا خودش

 :رفش پریدغزال میان ح

نه! اون تصمیمش با پدرته که دوست داره پسراش بدونن یا نه! -

باید به پدرت بگی. من مادرت رو اصال نمی شناسم. چیزی از 

زندگیتون نمی دونم. سخته بخوام تشخیص بدم. شاید همون یبار 

 ...بوده و مادرت

 .مادرم نیست...انقدر نگو مادرت-
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کار وحشتناکشو تکرار نکرده باشه. اون زن. شاید دیگه اون زن -

باشه. ولی بازم اگر من جای پدرت بودم دلم می خواست خودم 

 .انتخاب کنم. که ببخشم یا نه! تو داری این حقو ازش میگیری

دست هایش را مشت کرد و مشتش را روی فرمان زد. عصبانی 

 :نبود. کالفه بود. بی تکلیف آه کشید

 در قدرت میخواد؟گفتنش راحته. چجوری بگم؟ میدونی چق-

 ...ارسالن-

 :ارسالن عاجزانه نگاهش کرد

 ...کمکم کن-

 من؟ آخه چه کمکی ازم برمیاد؟-

با من بیا. یکی باید باهام باشه...آدم ضعیفی نیستم. اما تنهایی از -

پسش برنمیام. از بین بچه ها فقط پرهام میدونه که بازم دلم نمی 

تا همین االن. نمی  خواد ازش کمک بخوام. زیادی دردسرش دادم
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خوام تورو هم تو زحمت بندازم. اگر بگی نه دیگه حرفشو 

 ...نمیزنم

 :چند لحظه ساکت ماند و باز با بی قراری گفت

 !ولی نگو نه-

 .مشخص بود غزال را در موقعیت بدی قرار داده

 چیکار باید بکنم...فقط بیام باهات؟ بیام پیش پدرت؟-

 :ارسالن لب پایینش را گزید

تونی جای من بهش بگی؟ همه چیزو براش بگی؟ میتونی جای می-

 من اینکارو بکنی؟

 :غزال لبخندی زد و سرش را تکان داد

 ...باید خودت بهش بگی-

 :ارسالن سرش را روی فرمان گذاشت

 !لعنتی-
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 امروز میخوای بهش بگی؟-

 .برنامم همین بود-

و  غزال جسارت کرد و دستش را جلو برد. آنرا روی بازوی پهن

 :سفت ارسالن گذاشت که هنوز خیس و یخ بود

پس کمکت میکنم. دقیقا نمی دونم چه کمکی ازم برمیاد. برامم -

راحت نیست بخوام قاطی این ماجرا بشم با اینحال کمکت میکنم. 

 ...هرطور که بخوای

ارسالن سرش را باال آورد و با لبخند کوتاهی تشکر کرد. دستش 

رون کشید و دست کوچکش را میان را از زیر انگشتان غزال بی

 :دستان به شدت بزرگ و زمختش گرفت

 .حتی نمی دونم چجوری باید ازت تشکر کنم-

صمیمیت غزال برایش جای تعجب داشت. اصال فکرش را هم نمی 

کرد که آن دختر ساکت و نچسب بتواند انقدر صمیمی برخورد 

 .کند
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مک یروز ک نیازی به تشکر نیست. دوستیم دیگه! اینطوری اگر-

 .بخوام راحت بهت میگم

 :ارسالن دست غزال را رها کرد و استارت زد

  !آره هرچی خواستی بهم بگو-

*** 

نگاه خیره و بی قرار ارسالن به ساختمان بزرگ بود. با پدرش 

تماس گرفت و می دانست که شرکت است. دل در سینه اش بی 

. داشتقراری میکرد. دهان خشکش آبی برای پایین فرستادن ن

دستی به گلویش کشید و نفس عمیقش را با قدرت بیرون 

 .فرستاد

 :زبانش را به گوشه ی لپش فشرد و با کالفگی جا به جا شد

 .نمی تونم-

غزال نفس عمیقی کشید و مشخص بود تالش میکند، خونسرد 

 :بماند
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داری میذاری ترس بهت پیروز بشه. نباید اجازه بدی. میدونم -

 ...سخته

همی. سخت نیست. غیرممکنه. بعد شیش سال نیومدم تو نمی ف-

 .زندگیشونو جلوی چشمشون به گند بکشم

دستش را روی سوییچ گذاشت. همین االن از این جهنم فرار 

میکرد و برای همیشه این موضوع را به فراموشی می سپرد. غزال 

کامل به سمتش برگشت و با جدیت دستش را روی دستی که 

 :گذاشتسوییچ را می چرخاند 

فکرشم نکن بذارم فرار کنی. اصال بیا یطور دیگه پیش بریم. به -

این فکر نکن که بخوای به پدرت بگی. قدم قدم پیش میریم. االن 

پیاده میشیم و میریم سراغ پدرت. نهایتش اینه که بهش نمیگی. 

میگی اومدم سر بزنم. میتونی بعدا یبار دیگه تالش کنی. اگه نشد 

ر که بالخره بگی. اما انقدر زود پا پس نکش. حتی یبار دیگه. انقد

 .داخل هم نرفتیم هنوز
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ارسالن با حال آشوبی دست روی ران هایش کشید و چند ضربه 

 :ریتم دار به فرمان زد

اوکی. میریم پیش بابا. حتما الزم نیست چیزی بگم. حتما که الزم -

 ...نیس چیزی بگم. الزم نیس

بلند بود، سوییچ را برداشت و  همانطور که نگاهش به ساختمان

بالخره دستگیره را کشید. از ماشین پیاده شدند. زیرچشمی 

نگاهی به غزال انداخت. می توانست با اطمینان زیادی بگوید که 

حتی خود غزال هم هیجان زده شده و به شدت ترسیده. واقعا 

دوست نداشت او را وسط ماجرا بکشد ولی باید یکی می بود که به 

رت و انگیزه میداد. یکنفر که هولش میداد. غزال داشت تمام او قد

تالشش را میکرد و این برای ارسالن ارزش داشت. دید جدیدی 

 .به این دختر خجالتی و سرد پیدا کرده بود

منشی میانسال و خوش رویی پشت میز نشسته بود و با تلفن 

صحبت میکرد. چند نفر روی صندلی های اتاق انتظار، گوشی به 



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  576 

 

دست نشسته بودند. ارسالن مستقیم به سمت دفتر پدرش میرفت 

 .اما صدایی متوقفشان کرد

 ارسالن؟-

هردو به عقب برگشتند. خون در عروق ارسالن یخ بست و نفسش 

گرفت. سهراب با لبخندی گرم و رویی باز به سمتشان می آمد اما 

او از دیدن برادرش تا این حد منقلب نشده بود. زنی که کنارش 

قدم برمی داشت، سالها خاطره را در دفتر ذهنش زنده کرد. با 

 .هربار پلک زدن، دریایی از خاطرات جلوی چشمانش موج میزد

 :لب زد

 !ستاره-

ستاره هم همانطور که کنار سهراب به سمتش می آمد، لبخند ذوق 

زده ای روی لب های ماتیک خورده اش نشاند. به محض اینکه به 

ره با هیجان و ناز و ادای منحصر به فردش، ارسالن رسیدند، ستا

 :دستش را جلو آورد
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وااای. ببین کی اینجاست...ارسالن؟ خودتی؟ ای جون دلم. جای -

عمومی نبودیم آویزونت میشدم. میدونی چقدر دلم تنگت بود؟ 

 کی اومدی؟

مردد به دست استخوانی اش نگاه میکرد. نازو ادایش را نمی 

ارد. ستاره همیشه ناز و ادای توانست به حساب خاصی بگذ

مردافکنی داشت. انقدر رفتارهایش لوند و جذاب بود که از هزار 

قیافه دلربا، بیشتر دل میبرد. هرچند که چهره ناز و با نمکی هم 

داشت. می دانست کجا باید وقار و آرامش خیره کننده اش را 

 .داشته باشد و کی مانند دختربچه ها شیطنت کند

و فشار آرامی به آن آورد. تمام گفته هایش را  دستش را گرفت

 :نادیده گرفت و تنها جواب سوال آخرش را داد

 .زیاد نیست. دو هفته اینطورا. شاید کمتر. شاید بیشتر-
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دست ستاره را رها نکرد و با دلخوری ای که فقط ستاره می 

فهمید، خیره و ممتد نگاهش کرد. سهراب اهمی کرد و ستاره به 

 :را بیرون کشید سرعت دستش

 .تا کی اینجایی؟ بچینیم بریم بیرون-

 :با سهراب هم دستی داد و با بی خیالی شانه باال انداخت

 .چطوری سهراب؟ نمی دونم-

سپس برگشت و با چهره ای پوزش خواهانه، غزال را مخاطبش 

 :قرار داد

 .شرمنده معطل شدی-

 :غزال تنها لبخند گرمی زد

 .باشنه اشکالی نداره. راحت -

ستاره هم که گویا تازه متوجه غزال شده بود، یک تای ابرویش را 

باال انداخت و با تکان سر سالم داد و به همان سردی جواب 
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گرفت. بی توجه به غزال، ضربه آرامی به بازوی ارسالن زد که 

 :ارتباط چشمی اش با غزال را قطع کرد

ال س چه خبر؟ شیش سال نبودی. چیکار میکردی تو این شیش-

 .که یه سر نزدی به ما؟ شمارتو بده ببینم. زود باش

ارسالن با لبخند کمرنگی گوشی اش را بیرون کشید و شماره 

ستاره را زد و میس کالی انداخت. ستاره دستش را جلو آورد و  

انگشت حلقه اش که حلقه سنگینی به آن انداخته بود را جلو چشم 

 :های ارسالن تکان داد

خانومِ جناب دکتر فرهانی حرف میزنی. جراح مغز و االن داری با -

 .اعصاب

 :و چند بار با ناز پلک زد

 .یه دختر کوچولوی شیطونم دارم-
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احساس کرد کسی قلبش را میان مشتش گرفت و انقدر فشرد تا 

هرچه خون داشت بیرون بزند. فراموشش کرده بود. نکرده بود؟ 

 !دبعد از شش سال باید فراموشش میشد. نشده بو

آب دهانش را به سختی پایین فرستاد و سعی کرد خوددار باشد. 

 :با تواضع سرش را پایین برد و سنگین و آقا منشانه گفت

 .به به. مبارک باشه. حیف نشد عروسیت بیایم-

ستاره را در لباس عروس ندید. همیشه آرزویش را داشت. 

دوست داشت لباس عروس بپوشد و کنارش باشد. نه رو به 

! کنارش. در آغوشش. حیف شد که نشد. آن حس قشنگ رویش

را دیگر هیچوقت تجربه نکرد. همه ی تجربه هایش حس های 

نصفه و نیمه و تکمیل نشده ای از آن حس خارق العاده بودند. 

دیگر مثل گذشته ها نمی توانست ستاره اش را در لباس سپید 

عروس فرض کند. چقدر سر این موضوع بحث می کردند. هر 

روسی که می رفتند، ستاره تا هفته ها سوهان روحش میشد که ع
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پس تو کی می آیی مرا بگیری. می دانست این هم یکی از 

شگردهایش است تا او را هوایی کند وگرنه وقت ازدواج 

 .هیچکدامشان نبود

 :با صدای دلخور ستاره به خودش آمد

. کردم آره اتفاقا خیلی ازت دلخورم. تو اینستا که دیدی ازدواج-

 .می تونستی تبریک بگی

ندیده بود. وقتی ستاره او را فالو کرد. تنها اجازه داد ولی سراغش 

 .نرفت. می ترسید باز هوایی شود

 :کوتاه گفت

 .ندیدم. ببخشید من اومدم با بابا یکاری داشتم. زود ببینمت باز-

بی آنکه منتظر پاسخ ستاره بماند رو گرفت. غزال هم با حالت 

یشگی اش تنها سری برایشان تکان داد و دنبالش رفت. معذب هم

پدرش مثل همیشه داخل دفترش نشسته بود. منشی میانسال، 

ارسالن را شناخت و به سرعت آنها را داخل فرستاد. پدرش با 
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تلفن صحبت میکرد. حضور غزال را از یاد برد. دیدن ستاره همه 

ده شده بود. چیز را به فراموشی سپرد. چقدر خانوم و خیره کنن

نمی دانست فشارش باال رفته یا پایین اما حال خوشی نداشت. در 

آن هوای بارانی و خنک عرق شدیدی پشت گردنش نشسته بود. 

 .لب گزید. صدای پدرش بلند بود

 .مردک کار مشتری رو راه بنداز-

-... 

خواب موندی؟ چی بگم من به تو؟ چهل ساله به یاد ندارم دیرتر -

ز خواب پاشده باشم. کار ما که تعطیلی و استراحت از هفت صبح ا

نداره. االن این دستگاه ها رو باید ببرن وصل کنن. حقوق کارمندا 

 .مونده. آخه من یه بدبختی که ندارم

-... 

 .اینطوری پیش بره نمی تونم باهات تا کنم. حاال خوددانی-
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 پدرش موبایل را قطع کرد و به سمتشان برگشت. از دیدن ارسالن

جا نخورد چون منتظرش بود اما حضور غزال در کنار پسرش گویا 

 .حسابی شوکه اش کرد

 ...سالم ارسالن-

 :با چشم های ریز شده و نگاهی خریدار غزال را برانداز کرد

 .سالم خانوم-

غزال زودتر از ارسالن به خودش آمد و با صدای بلند و هیجان 

 :زده ای گفت

 .سالم روزتون بخیر-

ید و ساکت شد. ارسالن به پدرش نگاه میکرد و تنها بعد لب گز

 .سری تکان داد

 :پدرش اخم غلیظی کرد

 .چیزی شده؟ رنگ و روت پریده-
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 :با سر اشاره ای به غزال کرد

 معرفی نمی کنی؟-

ارسالن کوتاه سربرگرداند و صورت گیج و معذب غزال را از نظر 

 :گذراند

 .دوستمه...غزال-

و نزاکت مختص به خودش، با غزال پدرش جلو آمد و با ادب 

 :دست داد

 .خوش اومدید. خوشبختم غزال خانوم-

 :صدای غزال خروسک زده بود

 .خیلی ممنون. همچنین-

کیومرث هستم. بشینید بگم یچیز بیارن بخورید. چه عجب ما -

تورو بعد یه هفته دیدیدم پسرجان. عادت داری به یهو رفتن. بد 

 .معادت شدی پسر. بد عادتت کرد
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کیومرث بی آنکه منتظر جوابی از سوی ارسالن در برابر گلگی 

هایش باشد، خواست تلفن را بردارد که ارسالن به سرعت مانع 

 :شد و دست لرزانش را روی گوشی گذاشت

 .چیزی نمی خوریم. اومدم...کار داشتم باهاتون-

 :باز اخم های کیومرث از سر کنجکاوی درهم شد

 کار؟ چه کاری؟-

یده بود. باید راز شش ساله اش را بیرون می ریخت. وقتش رس

دیدن ستاره کمی فکرش را مشغول کرده بود. نفسش را داخل 

 :مشتش خالی کرد و روی یکی از صندلی های چرمی نشست

راستش...بابا من...یعنی...شیش سال پیش...یعنی قبل اینکه -

 ...برم...من

ه ت سرش را بدوباره بلند شد و دستی به سرش کشید. می خواس

دیوار بکوبد تا مغز لعنتی اش متالشی شود. کیومرث هم نگران 
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شده بود. به سمت ارسالن که از شدت بی قراری یکجا بند نبود 

 .رفت

 :دستش را روی شانه های پهنش گذاشت

 چی شده پسرم؟-

ارسالن ناگهان آرام گرفت و با گیجی در چشم های پدرش نگاه 

ش بشکند و مانند پسر بچه ها پدرش کرد. چیزی نمانده بود، بغض

را در آغوشش بکشد. چطور باید دنیا را روی سر این مرد خراب 

میکرد. پدرش مرد بود. انقدر مرد که دیگر هیچکس را مثل او 

ندید. یک مرد واقعی. از همان ها که نسلشان منقرض شده. نه که 

بهترین آدم باشد. همان روزی که ارسالن را برخالف میلش از 

کشور خارج کرد، حق ریحانه و پسرش را پایمال کرد. اما این مرد 

 !برای خانواده اش دست به هرکاری میزد. هرکاری

صدای نازک و خروسک زده غزال باعث شد نگاه از پدرش 

 :بگیرد
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 .من بیرون منتظر می مونم ارسالن-

 :به سرعت صدایش زد

 !بمون غزال-

ن رفت و در را پشتش اما غزال بی توجه به خواهش صدایش بیرو

 .بست. کف دستش را به صورتش کشید و به پدرش نگاه نکرد

ارسالن داری نگرانم میکنی. بگو ببینم چی می خوای بگی که -

 ...اینطوری بهمت ریخته. دوباره که

 :با شک به در بسته نگاهی کرد و تهدید آمیز گفت

 ...باز که گند نزدی. با این دختره-

درشت کرد و با حرکت دستش به شدت ارسالن چشم هایش را 

 :مخالفت کرد

 ...نه نه! غزال دوستمه...اصال در مورد اون نیس. راجع به شماست-

 :به خودش فشار آورد تا از ته حلقش بیرون پرید
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 !و مامان-

*** 

صدای عربده ارسالن باعث شد از جا بپرد. سریع از روی صندلی  

ن کرد. انقدر صدای ارسالبلند شد و نگران به در بسته دفتر نگاه 

بلند و نامفهوم بود که چیز زیادی از حرفش را نفهمید. چند ثانیه 

نگذشته بود که در به طور وحشتناکی باز شد و ارسالن با ظاهری 

طوفانی در چهارچوب قرار گرفت. بی توجه به غزال و تمام کسانی 

که در راهرو بودند، به سرعت به سمت خروجی به راه افتاد. 

رش هم به دنبالش از دفتر بیرون آمد و چندبار صدایش کرد. پد

غزال بی تکلیف نگاهی به اطراف انداخت و بالخره تصمیم گرفت 

 .در پی ارسالن برود

بیرون از ساختمان شرکت بالخره به او رسید. بازوی حجیمش را 

گرفت و سعی کرد متوقفش کند اما ارسالن بقدری عصبی و یاغی 

کردنش، غیرممکن به نظر می رسید. غزال را  شده بود که متوقف

 :به تندی پس زد و داد کشید
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 ...ولم کن-

مستقیم به سمت ماشینش رفت و بی توجه به قفل بودن درب ها 

چندبار دستگیره را کشید. سپس سرش را پایین انداخت و با 

دست هایی لرزان و حالی آشفته، در جیب های شلوارش به دنبال 

خسته از تقالی بی هدف چندبار با لگد و با  سوییچ ماشین گشت.

 :قدرت زیادی به سطح آهنی ماشین کوبید

 !لعنتی...لعنتی...لعنتی-

 :غزال جسارتی به خودش داد و چند قدم جلو رفت

 چی شد ارسالن؟-

ارسالن برای ثانیه ای زیرچشمی نگاهش کرد و بی آنکه جوابی 

رفت و روی آن  بدهد، لنگان لنگان تا نزدیک جوی کنار خیابان

 .نشست
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سکوت میانشان را رفت و آمد بی وقفه ماشین ها پر می کرد. 

غزال آهی کشید و باز جلو رفت. با احتیاط و محافظه کاری زیادی 

 :و با فاصله از ارسالن روی جوی نشست

 گفتنش سخت بود؟ اذیتت کرد؟-

ارسالن سرش را باال آورد و با چشمانی پر و لبخندی طعنه آمیز 

 :باز کردلب 

 !می دونست-

مو به تن غزال راست شد. چند بار پلک زد و سعی کرد هضمش 

کند. یعنی چه که می دانست؟ می دانست زنش خیانت کرده یا می 

کند و همچنان با او زندگی می کرد؟ می دانست و لب از لب باز 

 نکرده بود؟

 نمی فهمم...یعنی...یعنی چی که می دونست؟-

 :داخت و نفس مردانه و محکمی کشیدارسالن شانه باال ان
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یعنی اینکه می دونست...یعنی اینکه من اینهمه سال بارشو رو -

 .دوش کشیدم واسه هیچی! واسه آدمی که ارزششو نداشت

غزال خودش را به سمت ارسالن کشید و با لحن مالطفت آمیزی 

 :گفت

اینطوری نگو...پدرت که اینجا گناهکار نیس. شاید دالیل خودشو -

 .اشته واسه این تصمیمد

نمی  دونم. میگه بخاطر ما حرفی نزده. میگه نخواستم آبروی -

 .خانوادگیمون بره. زیاد نفهمیدم چی گفت. بد قاطی کرده بودم

غزال لبخند مهربانی زد ولی ارسالن انقدر درگیر حال بدش بود 

 .که ندید

 االن خوبی؟-

 :ارسالن شانه ای باال انداخت

اما میدونم که خوب نیستم. فکر کنم سالها از نمی دونم چیم...-

آخرین باری که خوب بودم می گذره. میدونی؟ از یه روزی به بعد 
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من فقط زنده بودم...زندگی نکردم. دلم واسه زندگی کردن تنگ 

شده. هوای تازه رو حس نکردم. فقط نفس کشیدم. من از درون 

  .مردم غزال

 :دستش را روی قلبش گذاشت

ه هیچی نیست. هیچی! انگار سالها پیش مردم. هرجا اینجا دیگ-

هم که برم یه حسی دارم که انگار از شهر خودم...از خونه خودم 

دورم. انگار به هیچ کجا تعلق ندارم. هیچ جا ریشه ندارم. شبا که 

میرم خونه حتی دل و دماغ اینکه چراغارو روشن کنم ندارم. انگار 

ادته چقدر درد داشت؟ بچه هرروز و هر لحظه می خورم زمین. ی

که بودیم...همیشه می دوییدیم...زیادم می خوردیم زمین...هنوزم 

درد داره زمین خوردن...االن دردش خیلی بیشتره. نه غزال من 

 .خوب نیستم

اشکالی نداره. حق داری خوب نباشی. اما خوب میشی. مطمئنم. -

 .شیشاید امروز نشی...شاید فردا نشی...اما بالخره خوب می
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چجوری مطمئنی؟ هرطور که نگاه می کنم می بینم فقط همه چیز -

 .داره بدتر میشه

بعضی وقتا اینطوری به نظر میاد که همه چیز داره از هم می پاشه -

اما در واقع همش داره توی جای درستش قرار میگیره. زمان 

 !بده...بهتر میشه. حالت خوب میشه

را برای لحظه ای روی ارسالن لبخند کمرنگی زد و چشم هایش 

 :هم گذاشت

 .امیدوارم حق با تو باشه-

برای اولین بار خودش پیشقدم شد و دست کوچک و یخ زده 

 :غزال را برای لحظه ای فشرد

ممنون بابت امروز...بابت همه چیز. تو دختر فوق العاده ای -

 .هستی. خوشحالم اومدی توی زندگیمون

 :چشم هایش برق زدندلبخند عمیقی روی لب های غزال آمد و 

 !منم خوشحالم. باید با پدرت مفصل صحبت کنی. میدونی که-
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آره...امروز نه! یروز که حالم بهتر بود. امروز به اندازه کافی گند -

 ...بود

 :غزال با دودلی لب باز کرد

 ...اون خانومی که قبل از صحبت با پدرت دیدیم-

ند. بی مورد نک ساکت ماند و لب گزید. شاید بهتر بود کنجکاوی

 .نمی خواست ارسالن را ناراحت کند

اما ارسالن بی توجه به انقالب درونی غزال، با حزن آهی کشید و 

 :اعتراف کرد

 .تنها دختری که توی تمام عمرم با تمام وجود عاشقش بودم-

چیزی میان سینه غزال به سختی تکان خورد. ارسالن انقدر  

دختر که باور کرد روزی دیوانه پرحرارت و مصرانه گفته بود تنها 

آن زن بوده. آهی که از نهادش بیرون می آمد را در نطفه خفه 

 .کرد و تنها لبخند تلخی زد

*** 
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 :پرهام گوشی را به سمتش گرفت و چشمکی زد

 می خوای با باران حرف بزنی؟-

غزال همراه با لبخند مهربانی دست دراز کرد و موبایل را از دست 

 :پرهام گرفت

 .ره حتما...مرسیآ-

 :گوشی را به گوشش چسباند و از پشت میز بلند شد

 سالم باران خانوم...خوبی عروسک؟-

 سالم غزاال جونم. پیش دایی پرهامی؟-

غزال آب دهانش را قورت داد. نمی دانست چه جوابی بدهد. دایی 

پرهامش پیش او آمده بود اما رویش نشد بگوید پیش همند و 

 :حرف را عوض کرد

 وش میگذره مارو نمی بینی باران خانوم؟ چه خبرا؟خ-



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  596 

 

باران سوالش را فراموش کرد و با ذوق زیاد و صدای هیجان زده 

 :ای توضیح داد

آره آره...خیلی خوش می گذره غزال جونم. همش با مامان و بابا -

میریم شهربازی...چندتا دوست پیدا کردم. خیلی بده که یه هفته 

در غصه می خورم. کاش تو هم میومدی دیگه باید برگردیم. انق

 .غزال جونم

من دانشگاه داشتم قربونت برم. نمی شد که بیام. ولی غصه نخور. -

 .خوش بگذرون کلی. دوباره میرید

چند دقیقه دیگر هم با باران صحبت کرد و سپس موبایل را به 

 .پرهام برگرداند

 !با پدرت صحبت نکردی-

ت میز نشست تا غذایش را تمام غزال سرد شد و با اخم دوباره پش

 :کند

 .حرفی نداشتم باهاش بزنم-
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 :پرهام پوفی کشید و چنگالش را داخل بشقاب انداخت

میدونی که بالخره باید باهاش حرف بزنی؟ داری اشتباه میری -

 !راهو

کمی از ساالدش خورد و خیره به خیار و گوجه های خرد شده 

 :داخل ساالد، شانه باال انداخت

 .مهم نیستبرام -

همینه که منو می ترسونه. همین که برات مهم نیس. پدرته! -

 چجوری برات مهم نیس؟

نمی خوام در مورد این موضوع با کسی حرف بزنم. خواهشا ولش -

 .کن

 :پرهام کمی به جلو خم شد و دستش را روی دست غزال گذاشت

اما باید باهام حرف بزنی. باید حرفای دلتو بهم بگی. غزال من -

 .دوست پسرتم
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با شنیدن کلمه دوست پسر موهای تنش راست شد و به سرعت 

 :دستش را بیرون کشید

نمی دونم. چراشو نمی دونم اما نمی خوام در موردش حرف -

 .بزنم

از پشت میز بلند شد و با نفسی که در سینه اش مانده بود از 

 :آشپزخانه بیرون رفت

صبحم که زود من میرم یه چرت بزنم. دیشب دیر خوابیدم -

 .پاشدم رفتم دانشگاه

 :هنوز به اتاقش نرسیده بود که صدای پرهام متوقفش کرد

 .وایسا ببینم-

حرصش درآمده بود. چرا رهایش نمی کرد؟ دوست پسرش نبود 

که. موهای پریشانش را پشت گوشش فرستاد و به سمت پرهام 

 :که به چند قدمی اش رسیده بود برگشت

 چی شده؟-
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ه پیشانی اش کشید و همانجا با فاصله از غزال پرهام دستی ب

 :ایستاد

توهم زدم غزال؟ معموال توی یه رابطه دو نفر باید به جلو پیش -

 .برن. تو برعکسی. داری فاصله میگیری

 :خواست راستش را بگوید اما در عوض از میان لب هایش پرید

 ...توهم زدی-

 :پرهام کمی چشم هایش را باریک کرد

این چیزارو میشه حس کرد. میدونی من کجام؟ جایی فکر نکنم. -

که میخوام بغلت کنم...میخوام ببوسمت...میخوام بغلم باشی با 

 ...موهات بازی کنم...می خوام

تاب حرف هایش را نیاورد و از شدت شرم زدگی حرفش را 

 :برید

 ...درست نیست این حرفا-
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وست چرا مثال؟ درست نیس یا با من درس نیس؟ ناسالمتی د-

 ...دخترمی

 :اخم هایش را درهم کشید و صدایش ناخودآگاه باال رفت

 ...توروخدا بی خیال این حرفا شو-

 :پرهام خنده ای حرصی کرد و سرش را از روی تاسف تکان داد

ببین غزال...اگر انقدر می ترسی که توی یه رابطه باشی...پس -

 !نباش

د و در را محکم سپس بی توجه به ناراحتی غزال از خانه بیرون ز

بهم کوبید. غزال نفس کالفه ای کشید و با ناراحتی همانجا نشست. 

دوست نداشت اینطور با پرهام بحثش شود. به خوبی و صداقت 

پرهام ایمان داشت. حقش این نبود. از اول هم شروع کردن این 

رابطه اشتباه بود. باید با او صحبت میکرد و از دلش درمی آورد. 

می دانست که رابطه با پرهام را نمی خواست. نه چون اما به خوبی 

برایش کافی نبود...از سرش هم زیاد بود. بودن با چنین مرد با 
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شخصیتی را در خواب هم نمی دید. تمامش برای احساسات جدید 

و عجیب و غریب و کشش بی منطقش به ارسالن بود. نمی 

می ایی نتوانست ریسکش را بکند. اگر رابطه اش با پرهام به ج

رسید، باید قید ارسالن را هم برای همیشه میزد. نه که قصد 

دوست شدن با او را داشته باشد. اصال بدرد هم نمی خوردند. با 

 .این حال امید و هیجان خاصی برای دیدنش داشت

*** 

موزیک غربی و آرامی پخش میشد. غزال لیوان گرد و تپل چای 

شید. مریم دست خوش عطرش را نزدیک لبش برد و کمی نو

سپیده را گرفته بود و هنوز حرف میزد. می خواست بفهمد چه 

چیزی اینطور سپیده را افسرده کرده و دلیل دوری کردن این 

اواخرش چیست. اما سپیده مانند تکه ای یخ نشسته بود و الم تا 

 .کام حرف نمی زد

 :بالخره سپیده تاب نیاورد و با ناراحتی و حرص گفت
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مریم. حتما نمی تونم چیزی بگم که نمیگم. یه روز ول کن دیگه -

 .جمع شدیم دور هم حال کنیم. توروخدا خرابش نکن

مریم فاصله اش را با سپیده زیاد کرد و با گلدان بامزه روی میز 

 :بازی کرد

باشه هرجور راحتی. من نگرانتم عزیزم. فقط همین. قصد دخالت -

 .ندارم

باره دست مریم را گرفت و سپیده کمی نرم شد و با مالطفت دو

 :لبخند حزن انگیزی زد

 .میدونم عشقم. به خدا گفتنی نیست. باید خودم حلش کنم-

 :غزال میان صحبتشان رفت و با شوخی غر زد

خب حاال انقدر نون بهم قرض ندید حسودیم شد. سپیده این -

 .پسر گارسنرو...همه حواسش به توئه

 :و لب هایش را جلو داد سپیده نگاهی به پسر مورد نظر انداخت
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 .چه بانمکه. برو تو کارش-

 :غزال چشم هایش را درشت کرد

 .من؟ چشمای تو رو درآورده-

 :سپیده گوشه چشمی نازک کرد و شانه باال انداخت

 .بره بمیره بابا. همشون دیوثن! یه پسر خوب ندیدم تو زندگیم-

ت مخالفنگاه گیج و گنگی میان غزال و مریم رد و بدل شد و مریم 

 :کرد

ناراحت نشو سپید اما انتخابای تو هم همیشه افتضاح بوده. نه که -

بگم پسرا خوبنا! اما اونایی که تو باهاشون بودی همیشه جزو 

 .بدتریناشون بودن

سپید پوفی کشید و شیرینی داخل بشقابش را به سمت مریم پرت 

 :کرد
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لم ا دمرد شور اون ریختتو ببرن که همیشه راست میگی. بچه ه-

پارتی می خواد. از اون مهمونی وحشیا! که صبح پامیشی گیج و 

ویجی. بیاید یه مهمونی بگیریم. بعد خودمون سه تا باشیم همه رو 

 .دیگه پسر دعوت کنیم. خراب بازی و این صحبتا

 :غزال آرام خندید و مریم چپ چپ نگاهش کرد

 .دختره ی خرابو ببینا. تو آدم نمیشی-

 :لی خندیدسپیده با بی خیا

 .نه جدی. هوس مهمونی کردم-

 .آخر هفته تولد خواهرای سیامکه. همونو میریم دیگه-

سپیده تنها شانه ای باال انداخت و فنجان قهوه اش را برداشت. 

غزال با لبخند نگاهش میکرد. سپیده دوست داشتنی و مهربان 

بود. احساساتی بودن زیادش کمی لوس و حساسش کرده بود اما 

که کمی با اون دمخور میشد، عاشق مهربانی و سادگی اش هرکس 

میشد. پسری که از زمان ورود حواسش با آنها بود، به سمت میز 
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آمد. عینک ته استکانی به چشم داشت و تتوی ریزی روی مچش 

زده بود. ظاهرش حسابی هنری بود و به فضای خاص کافه می 

 .آمد

 :کنار میزشان ایستاد و گفت

 ...خانوماروزتون بخیر -

 :سپیده اخمی کرد و با لحن خشکی گفت

 .مرسی بابت توجهتون اما عالقه ای ندارم-

پسر کمی عینکش را جا به جا کرد. لبخندی زد و اشاره ای به 

 :غزال کرد

 .خیلی شرمندم...اما بخاطر ایشون جسارت کردم-

 :بعد با گیجی به سمت غزال برگشت

 .ی کردمفکر کردم متوجه شدید به شما نگاه م-

 :غزال لبخند شیطنت آمیزش را خورد و چشمکی به سپیده زد
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 !آره متوجه شدم. اما خیلی مزه داد-

 :سپیده که حسابی کنف شده بود، چشم غره ای رفت و تشر زد

 .کوفت بگیری. به خدا خفت می کنم-

غزال رو به پسر جوان که بی تکلیف نزدیک میزشان ایستاده بود 

 :گفت

خیم. راستش عالقه ای هم به دوستی و آشنایی ببخشید بابت شو-

 .ندارم

پسر با توضع سری تکان داد و از میزشان دور شد. غزال با چشم 

 :و ابرو اشاره ای به او کرد

 .ببین پسرای با شخصیت هم هستن-

سپیده پوزخند زد و از پشت میز بلند شد. همانطور که کیفش را 

 :گفتروی دوشش می انداخت، با لحنی پر کنایه 

 .از دور با شخصیتن. پاشید بریم دیگه شب شد-
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 :مریم هم قبل از غزال بلند شد و پرسید

 شب خونه ارسالن جمعیم. میای؟-

 :سپید سرد و جدی گفت

 .نه کار دارم. پاشو غزال-

غزال هم با حالت معذبی بلند شد و کیفش را برداشت. باز جو 

ردن داشته میانشان سرد شده بود. بدون اینکه قصد دخالت ک

باشد، پشتشان از کافه خارج شد. لحظه آخر به گارسون جوان 

نگاهی کرد که حواسش به ریختن قهوه ها بود. قصد دوستی 

  .نداشت اما از توجهی که به او کرد، لذت برده بود

یک ساعت بعد درحالی که هوا کامل تاریک شده بود، سپیده را به 

اندند. ارسالن به محض باز خانه رساندند و به سمت خانه ارسالن ر

 :کردن در به رویشان و دیدن آندو با ناامیدی پرسید

 سپید نیومد؟-

 :مریم با ناراحتی سرش را باال انداخت و نوچی کرد
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 .نه گفت کار داره-

 :ارسالن از مقابل در کنار رفت و راه را برای عبورشان باز کرد

 .ای بابا! بیاید تو. خوش اومدی غزال-

کرد و قبل از مریم داخل رفت. مریم در را پشتش  غزال تشکری

 :بست و کالج هایش را با حرص از پا کند

 تو نمیدونی این دختر چه مرگش شده ارسالن؟-

 :ارسالن همانطور که به سمت آشپزخانه میرفت، تذکر داد

 .کنجکاوی نکن مریم. بخواد خودش میگه-

 :اش شدمریم با حرص به سمت ارسالن دوید و شانه به شانه 

 .پس میدونی و نمیگی-

غزال بی حوصله از بحثی که مریم انگار قصد بی خیال شدنش را 

نداشت، به سمت اتاق خواب رفت تا مانتو و شالش را آویزان کند. 
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اتاق خواب ارسالن حسابی بهم ریخته و لپ تاپش باز و روشن 

 .روی تخت رها شده بود

هوا معلق بودند و مالفه های سپید و سیاه تخت، میان زمین و 

هوای اتاق خفه بود. ناخودآگاه به سمت پنجره رفت و پرده را 

کنار زد. پنجره دوجداره را بعد از کلی کلنجار رفتن باز کرد و دم 

 .عمیقی از هوای خنک و مطبوع گرفت

جلوی آینه نه چندان تمیز میز آرایش ایستاد و دستی میان موهای 

ت. با وسواس زیادی دستی به بلندش کشید و همه را از باال بس

 .موهایش کشید و دنباله اش را روی شانه اش ریخت

همان لحظه در باز شد و ارسالن در چهارچوب قرار گرفت. به 

محض دیدن غزال دستپاچه شد و همانطور که عذرخواهی میکرد 

 .خواست در را ببندد

 :غزال نخودی خندید و سریع گفت

 !ابیا تو. ناسالمتی اتاق خودته ه-
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 :ارسالن هم خندید

چه بدونم هول شدم. گفتم شاید لباس عوض میکنی. یخ نکنی -

 .پنجره رو باز کردی

غزال از آینه فاصله گرفت و سرش را به معنای رد حرفش باال 

 :انداخت

 .نه بابا. فضای اتاق خفه بود خیلی. بوی دود سیگار میداد-

 :اشاره ای به جاسیگاریِ روی بغل تختی کرد

 .سیگار میکشیچقدر -

 :ارسالن اخمی کرد

باز شروع نکن به نصیحت کردن. میدونم سیگار آدمو میکشه -

 !ولی به هرحال ما هم به دنیا اومدیم که یه روز بمیریم

 :غزال نفس عمیقی کشید و شلوار جین تنگش را باالتر کشید

 .تا حاال اینطوری قانع نشده بودم واقعا-
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 دستت چی شده؟-

جا خورد و بی اراده به دستش نگاه کرد. هنوز رد از سوال ارسالن 

 .کم رنگی از کبودی روی دستش به چشم می آمد

 :روی کبودی را با کف دست لمس کرد و با بی خیالی گفت

 .چیزی نیس. قدیمیه-

 :ارسالن ابروهای پهنش را درهم کشید

یه دختر دو جور این مدلی کبود میشه...یا شیطونی کرده یا کتک -

 ...خورده

 !در مورد من هیچکدوم نیس. کار خودته-

ابروهای ارسالن باز و چشم های سیاه سیاه سیاهش گرد شدند. 

 :اشاره ای به خودش کرد

 من؟-
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آره دیگه یادت نیس؟ زخمتو پانسمان می کردم...بازومو فشار -

 دادی. یادت رفته؟

 :ارسالن کمی به فکر فرو رفت و لب گزید

 ...من واقعا بابت راست میگی...یادم رفته بود.-

 :غزال با خنده و سر به هوایی حرفش را برید

 .ول کن بابا...اوال که دست خودت نبود و بعدم دیگه خوب شده-

 کدوم گوری رفتید شما دوتا؟-

صدای جیغ و داد مریم باعث شد ارسالن نتواند حرف دیگری 

بزند و تنها در را برای خروج غزال باز کرد. غزال حس خوبی به 

نزدیکی داشت. دوست داشت بیشتر با او حرف بزند. بیشتر  این

 .از رازهایش بداند و هرلحظه کنارش باشد

چیزی نکشید که پرهام و سیامک هم از راه رسیدند. سیامک با 

خودش ویکسی و پاسور آورده بود  و طبق معمول جو را با 

آمدنش عوض کرد. غزال حس کرد، نگاه کردن در چشم های 
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سخت شده. کار بدی نکرده بود اما احساس گناه  پرهام برایش

میکرد. اصال بعید می دانست پرهام اهمیتی بدهد. عاشقش که 

نبود. اگر بود، مطمئنا آن شرط سیامک و بوسه اش، برایش گران 

تمام میشد و مثل ماست تنها تماشا نمی کرد. با خودش فکر کرد 

اید بعد از که شاید هم باید به خودش و پرهام زمان میداد. ش

مدتی حس پیدا می کرد و این کشش عجیب و خطرناکش به 

 .ارسالن تمام میشد

پرهام بدون اینکه دعوای ظهرشان را به رویش بیاورد، مثل 

 .همیشه گرم و مهربان سالم کرد و دست داد

سیامک وقت دست دادن با او، جلو کشیدش و لپش را با خنده ای 

 :که نگاهش را پر کرده بود، بوسید

 چطوری پیکاسو؟-

سیامک با مریم هم روبوسی کرد و با ارسالن دست داد. به نظرش 

عجیب آمد که سیامک با زن ها روبوسی میکرد و با مردها دست 
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میداد. برای او این روند همیشه برعکس بود. با این تفاوت که در 

خانواده آنها، زن و مرد نامحرم بهم دست هم نمی دادند. زن ها با 

 !وبوسی می کردند و مردها هم باهمزن ها ر

 !تو فکری-

نگاهی به سمت ارسالن انداخت که دست به سینه کنارش ایستاده 

بود و با حالتی بی تفاوت نگاهش میکرد. ریش ریش های انتهای 

تی شرت صورتی رنگش را بین انگشت هایش گرفت و مشغول 

 .بازی با آنها شد

 :شانه ای باال انداخت و پوفی کرد

 ...تم فکر می کردم که چقدر فاصله هستداش-

 :ارسالن ابرو درهم کشید و با کنجکاوی، رو به روی غزال ایستاد

 بین چی؟-

 ...بین فکر آدما...حق با شما-
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 !یاد حرف سیامک افتاد. صمیمی باش! از ما باش

 :لب گزید

حق با تو بود ارسالن...من هنوز خیلی بچه ام. هنوز خیلی چیزارو -

 .نمی دونم

ارسالن دستش را جلو آورد. نگاهش خیره به طره موی پریشان، 

روی نیم رخِ غزال بود. با انگشت اشاره طره مو را کنار زد و 

 :انگشت روی نوک بینی غزال فشرد

 !یاد میگیری دختر خوب. هنوز خیلی کوچولویی-

غزال هول شد و نگاهی به بقیه انداخت که سرگرم کار خودشان 

 :گرفت و دستپاچه خندیدبودند. کمی فاصله 

 حاال مگه چند سال از من بزرگ تری؟-

ارسالن دستی که درهوا معلق مانده بود را پایین انداخت. کمی 

 :سرش را خاراند و دست میان موهایش کشید
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پنج، شیش سال کم نیست. بعدم که این چیزا به سن نیس. سن -

 .عدده. تجربه آدمو پیر میکنه. حس هفتاد ساله هارو دارم

 :غزال گوشه چشمی نازک کرد

 !پیرمرد-

سپس از کنار ارسالن گذشت و به آشپزخانه رفت تا لیوانی آب 

بخورد. مریم مشغول برنج خیس کردن بود. در کابینت ها به 

 :دنبال لیوان گشت و رو به مریم پرسید

 کمک نمی خوای؟-

مریم پیمانه برنج را در لگن خالی کرد. سری باال انداخت و نوچی 

 :ردک

نه قربونت برم دارم برنج میذارم. ارسالن گفت از بیرون کبابی -

 .چیزی میگیره
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یخچال را باز کرد و شیشه آب خنک با گل های رنگی رنگی را از 

بار برداشت. لیوان کنده کاری شده و تپل را روی کابینت گذاشت 

 .و تا نیمه از آب پر کرد

 :ش کردمریم با لحنی نگران که باعث تعجبش شد، صدای

 !!غزال؟-

حواسش کم و بیش پیش مریم و دنیای اطرافش بود و هنوز نوک 

 .بینی اش از اثر لمس انگشت اشاره ارسالن گزگز میکرد

 غزال؟-

 :کمی از آب را نوشید و به مریم نگاه کرد

 هوم؟-

 :مریم پیمانه را داخل سطل رها کرد و دست هایش را بهم مالید

چیزشو به من میگفت. وقتی نمیگه نگران سپیده ام. همیشه همه -

 !چشه یعنی موضوع جدیه
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 ...نمی دونم مریم-

 :مریم اهمیتی به بی میلی غزال نداد و با نگرانی زیادی ادامه داد

واضحه که یه چیزی خیلی اذیتش میکنه ولی دوری کردنش از -

 ...جمعو نمی فهمم. منظورم اینه که

ست های خیسش را به او هم مانند غزال به کابینت تکیه داد و د

 :شلوار جین پاره اش کشید

نمی فهمم چرا از ما و جمعمون دوری میکنه. قبال هروقت ناراحت -

بود دوست داشت تو جمع باشه تا چیزی که اذیتش میکنه یادش 

 .بره

غزال که کمی توجهش جلب شده بود، قلوپی دیگر آب نوشید و 

 :پرسید

 یعنی چیزی توی این جمع اذیتش کرده؟-

 :ریم آهی کشید و با کالفگی شانه باال انداختم
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 .چی بگم؟ شاید...شایدم اشتباه میکنم. نگرانشم-

غزال تنها با حالتی پرعطوفت و متاسف نگاهش کرد. حرفی 

نداشت بزند. کمکی از او برنمی آمد. حتی سپیده را درست و 

 :کامل نمی شناخت. لیوان نیم خورده اش را به سمت مریم گرفت

ر. آروم میشی. انقدر خودتو حرص نده شیرت خشک آب بخو-

 .میشه

 :مریم با خنده لیوان آب را از دستش گرفت

 !دیوونه ای توئما-

قبل از اینکه میز شام را بچینند و شام بخورند، سیامک بساط 

مشروب خوری اش را به راه انداخت. به غزال امر کرد برایشان 

ها را در کاسه  ماست و خیار درست کند و خودش چیپس و پفک

ریخت. غزال بی آنکه مخالفتی کند، مشغول درست کردن ماست 

و خیار شد. از فکر کردن به این موضوع که داشت برای بساط 

مشروب دوستان پسرش، ماست و خیار درست می کرد، خنده 
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اش گرفت. اگر یک ماه پیش کسی به او میگفت که قرار است، 

ل چنین کاری باشد، حتما یک ماه دیگر، در چنین جایی و مشغو

آن فرد را دیوانه می خواند. عجیب است که تقدیر آدم ها را 

چطور غیرمنتظره به آن سو که خود می خواهد می کشاند. ولی 

حقیقت این بود که غزال در آن لحظه احساس رضایت و شادی 

میکرد و حاضر نبود به یک ماه قبل برگردد. شرمنده میشد وقتی 

میکرد که دلتنگی برای مادرش آنقدرها هم  پیش خودش اعتراف

 .که فکر میکرده طاقت فرسا نیست

مریم میز شام را آماده میکرد. غزال ظرف ماست و خیار را روی 

عسلی چوبی و کوتاهِ میان هال گذاشت. خواست جمع پسرها را 

 :ترک کند که سیامک آویزان دستش شد

 .بشین-
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رچشمی پرهام را اول نگاهی سمت ارسالن انداخت و سپس زی

نگاه کرد که مشغول باز کردنِ سوپرچیپس و ماست موسیرها 

 .بود

 :لب گزید و اشاره ای به مریم کرد

 .برم به مریم کمک کنم-

 .بشین االن مریمم میاد. کوزت بازی درنیار-

 :دستش را به زور از میان مشت سیامک بیرون کشید

 .من مشروب نمی خورم-

 :سیامک اخم تصنعی کرد

 .ه میشه؟ اصال درست نیس ما بخوریم تو نگاه کنیمگ-

دستی میان موهای پریشانش کشید و همه را عقب فرستاد. 

سیامک روی زمین نشسته بود و برای پسرها در لیوان های شیشه 

ایِ یکبار مصرف، پیک میریخت. پرهام و ارسالن روی کاناپه 
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د، تنها ونشسته بودند. ارسالن با لبخندی که نگاهش را پر کرده ب

 .تماشایشان میکرد

 :به ناچار کوتاه آمد. روی زمین و کنار سیامک چهارزانو نشست

 .میشینم...اما نمی خورم-

سیامک شیشه به دست و با لب هایی که از خنده جمع شده بودند، 

 :مکثی کرد و نگاهی به چشم های مصمم غزال انداخت

 .دیگه بشینی و نخوری؟ اصال دخترجماعت میشینه که بخوره-

چشم های غزال درشت شد. مریم ضربه ای پس کله سیامک زد و 

 :آنسوی دستش نشست

 ...سیامک به خدا زشته-

 :سیامک تنها خندید و دماغ کوچک و تپلش را کشید

 !زشت تویی...مونگل-
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مریم سری از روی تاسف تکان داد و پیکی برداشت. سیامک 

شت. غزال پیک آخر را همراه با بطری مشروب روی میز گذا

شمرد. پنج تا پیک روی میز چیده بود. واقعا فکر میکرد غزال 

 الکل میخورد؟

 :سیامک روی دست مریم زد

 .هول نشو. بردارید بچه ها-

پرهام و ارسالن پیکشان را برداشتند. سیامک با حرکت چشم به 

 :غزال اشاره زد

 ...بردار-

 :غزال مصمم و با جدیت نگاهش کرد

 .من نمی خورم-

 !وری بازیت نمیدیمانخ-

 .اشکال نداره. نمی خورم-
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همه آماده بودند به سالمتی بزنند و پیکشان را باال بروند. مریم 

حتی تکه ای سیب در دست دیگرش گرفته بود و نگاه منتظرش 

 :میان سیامک و غزال میگشت. سیامک اخمی کرد و پرسید

 چرا مثال؟-

 ...چون مشروب نمی خورم. هیچوقت-

 اشتی و نخوردی؟ دلیل نخوردنت چیه؟اجازشو د-

 ...به نظرم گناهه-

 :سیامک به زور جلوی انفجار خنده اش را گرفته بود

 ...گناه؟ مزخرف ترین بهانه...نمی خوری چون جسارتشو نداری-

غزال خواست بگوید اینها به تو مربوط نمی شود اما پیش از آنکه 

پیک مانده  حرفی از دهانش خارج شود، ارسالن خم شد و تنها

روی عسلی را برداشت و همانطور که آنرا داخل لیوان به نیم 

 :رسیده خودش خالی میکرد، قائله را ختم کرد
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 .بیا! کلکش کنده شد. گفت نمی خوره دیگه. گیر نده-

 :سیامک پوفی کرد و با بی خیالی شانه باال انداخت

 .منطق بعضی آدمارو نمی فهمم-

ش کمی جمع شد و به سرعت سپس پیکش را باال رفت. صورت

 :چیپسی در دهانش انداخت

تو همه عمرت کنترل شدی غزال...از امتحان کردن چیزای -

تازه...حسای تازه میترسی. فکر نمی کنی گناهه. می ترسی. 

 .بهترین ابزار کنترل ترسوندنه

غزال خواست چیزی بگوید ولی سیامک اجازه نداد و همانطور که 

 :سیر میزد، ادامه دادچیپس دیگری در ماست مو

نگو نه...انقدر آدم دیدم که از خودت بهتر میشناسمت. بی -

 .خیال...به من مربوط نیس. همونکاریو بکن که میخوای

غزال حرفی نزد و ساکت نشست. سیامک انگار نه انگار که تا 

لحظه ای پیش نطق می کرده، بطری را برداشت و پیکش را پر 
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مریم آرام آرام محتوی پیکش را  کرد. همه سکوت کرده بودند.

 .مزه میکرد و از تلخی اش بی وقفه میوه و ماست خیار می خورد

غزال بغض کرده بود. نمی دانست چرا! حرف های سیامک توهین 

آمیز نبود. اما احساس میکرد تحقیرش کرده اند. احساس کرد 

بخاطر سبک زندگی متفاوتش، قبولش ندارند. بغض تند و 

ه سختی پس زد و بی حرف از روی زمین بلند شد گلوگیرش را ب

و به سمت اتاق خواب رفت. به محض اینکه پشتش را به جمع 

کرد، اشک هایش جاری شدند. از اول هم می دانست جای 

دختری مانند او در این جمع نیست. از اول هم می دانست که او را 

یکی از خودشان نخواهند دانست. فقط نمی دانست چرا این 

وع تا این حد سوهان روحش شده بود و آزارش میداد. چرا موض

 انقدر اصرار داشت یکی از آنها باشد؟

کنار پنجره باز اتاق که خودش چند ساعت پیش گشوده بود 

ایستاد و هوای خنکِ پاییزی، پوست ملتهب گونه هایش را نوازش 

 .کرد
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آهی کشید و دلش برای مادرش تنگ شد. احساس عذاب وجدان 

که این روزها کمتر به او توجه میکند و کم حالش را می میکرد 

پرسد. الاقل خانواده اش همه جوره قبولش داشتند. دست باد 

قطره ای باران به صورتش پاشید. با انگشت اشاره قطره باران را 

گرفت و لبخند زد. چرا باید اهمیت میداد که این آدم ها قبولش 

 دارند یا نه؟

یداد! خیلی هم اهمیت میداد! اشک از آهی کشید. ولی اهمیت م

 .هردو چشمش چکید و قطره ای دیگر با صورتش برخورد کرد

حسش به سیامک چیزی میان نفرت و دوستی بود. گاهی حس 

میکرد شخصیت جالبی دارد و سعی میکرد برخوردش دوستانه 

باشد اما اکثر اوقات زیادی بی رحمی میکرد و تا اعماق دلش را با 

 .رخوردهایش می سوزاندحرف ها و ب

 ...یخ میکنی دختر-



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  628 

 

اشک هایش را به سرعت پاک کرد و فین فین کنان دستش را 

 :جلو برد تا مانع بسته شدن پنجره شود

 .هوا خوبه...نبند-

 .یادم نمیاد آخرین بار کی اومدم تو اتاقم و تو تو اتاقم نبودی-

داشت شوخی میکرد و غزال به خوبی رگه های خنده را در 

 .دایش حس کرد ولی در حال و هوای شوخی کردن نبودص

 :شانه ای باال انداخت و از پنجره فاصله گرفت

 .ببخشید...میرم بیرون-

ارسالن بازویش را گرفت و به جای اول برش گرداند. اخم هایش 

 :را درهم کشید و سرش را کج کرد

 لوس بازی درنیار...گریه میکردی؟-

 :و لب های کوچکش جمع شدند غزال باز مثل بچه ها بغض کرد

 ...نه-
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 ...االن که چیزی نمونده بزنی زیر گریه-

 :با ناراحتی و همان بغض غلیظ به سینه ارسالن زد

 ...نخیر-

بی خیال غزال. از ارسالن به دل نگیر. حرفاشو رک میزنه و -

 .زبونش تلخه ولی بچه خوبیه

 !واقعا بدجنسه-

 :ارسالن آرام و مهربانانه خندید

 .واقعا بدجنس نیس...باید اخالقش دستت بیاد نه-

 ...فقط-

غزال باز بغض کرد و صورتش را به سمت چراغ های شهر که از 

 :قاب پنجره نمایان بودند برگرداند

 .من فقط گاهی احساس میکنم...حس میکنم مثل شما نیستم-

 ...چون نیستی-
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 ...خیلی حس بدیه-

 .اشکش چکید

 .یخوای کدوم سمت باشیخیلی بده که خودتم ندونی م-

 :ارسالن با کالفگی دستی به صورتش کشید

بعضی وقتا تو غم و غصه های آدما میمونم. االن تمام درگیریت -

اینه که حس میکنی مثل ما نیستی؟ نمی دونم چرا حس کردم فرق 

 !داری. واقعا بچه ای غزال

با تعجب و چشم های درشت شده ای که بی وقفه اشک از آنها 

 .می چکید، به ارسالن نگاه کرد و بغضش ترکیدپایین 

چیه؟ توقع داری بغلت کنم بگم غصه نخور؟ از لوس بازی خوشم -

 .نمیاد

غزال دندان روی هم سابید و بی آنکه بتواند حرفی درخور حرص 

و عصبانیت آن لحظه اش پیدا کند، با حرص از کنار ارسالن رد 
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ه شانه او وارد شد و همانطور که ضربه محکمی با شانه اش ب

 .زیرلبی گفت "عوضی"میکرد، 

 .به سمت لباس هایش رفت و پاییزه اش را برداشت

 کجا میپوشی بری این موقع شب؟-

با همان حال آشوب و طوفانی، هق هق کنان پاییزه اش را به تن 

کشید. خودش هم حال خودش را نمی فهمید. فقط می دانست به 

فکر نکرد که اگر کسی در شدت عصبانی و ناراحت است. به این 

اتاق را باز میکرد و او را در آن حال و تنها با ارسالن میدید، چه 

 .فکری میکرد

ارسالن انتهایِ پاییزه که یک آستینش را تا آرنج باال کشیده بود 

 :گرفت و جدی نگاهش کرد

 ...بچه بازی درنیار-

 :پاییزه را با غضب کشید

 ...بچه ام آخه-
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نسردی اش را حفظ کند. دستی به سرش ارسالن سعی کرد خو

 :کشید و کالفه جلوی در اتاق ایستاد

 .معذرت میخوام-

غزال اصال توقع عذرخواهی نداشت. همانطور که یک آستین 

پاییزه را پوشیده و یک آستینش آویزان بود، هاج و واج به 

 .ارسالن نگاه کرد که انگار کمی از کولی بازی غزال ترسیده بود

دیدن حال آشوب و وضعیت نامناسبش، پقی زیر خنده ارسالن از 

 :زد و سرش را تکان داد

 .ببین آدمو به چه کارایی وادار میکنی-

عجیب بود که غزال هم خنده اش گرفته بود. آستین پاییزه را از 

دستش بیرون و بینی اش را پر سر و صدا باال کشید. ارسالن 

 :تصورتش را جمع کرد و  به سمت میز توالتش رف

 .اه حالم بد شد-

 :دستمالی کشید و آن را جلوی غزال گرفت
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بیا! پاک کن صورتتو. هرکی ندونه فکر میکنه کس و کاریت -

 .مرده

 :دستمال را از دستش کشید و به بازویش زد

 ...زبونتو گاز بگیر بیشعور-

 .صورتتو برو تو آینه ببین-

 :ارسالن دستش را روی چانه اش گذاشت و ادامه داد

 .اینجات سیاه شده تا-

غزال دستی روی صورتش کشید و به سرعت جلوی آینه رفت. 

ریملش زیرچشمش ریخته بود اما نه به آن شدتی که ارسالن 

 .میگفت

 ...غزال-

همانطور که دستمال را زیرچشمش می کشید، از داخل آینه به 

 :ارسالن نگاه کرد
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 هوم؟-

 :ارسالن دستی پشت سرش کشید و کجکی لبخند زد

ما بهت اهمیت میدیم. واقعا میگم. اگر یکی برای سیامک مهم -

نباشه، انقدر خودشو تو زحمت نمی ندازه که بخواد حرصشو 

بخوره. من بهت اهمیت میدم که میگم هرچی میشه مثل بچه ها 

 .گریه نکن. درسته جدیدی...اما عزیزی

غزال تنها لبخند تشکرآمیزی زد و سپاسگذار نگاهش کرد. 

 .گانه...هرچقدر لوس...به این حرف ها نیاز داشتهرچقدر بچ

نیمه شب وقتی در رختخوابش دراز کشیده بود، تمام فکرش دور 

و بر ارسالن می چرخید. گوشی اش را از زیر سرش برداشت و 

 .وارد تلگرام شد. چراغ ارسالن خاموش بود

با حالت مضطربی لبش را می جوید. بار قبل ارسالن بدجور خیطش 

 :د. تایپ کردکرده بو

 چرا گفتی مثل شما نیستم؟ چجوری مثل شما باشم؟-
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پوست لبش را کند و لبش سوخت. دستی روی خون کم لبش 

کشید و دریک آن پیام را فرستاد. قلبش تند میزد. گوشی را زیر 

بالشش گذاشت و چشم هایش را بست. می دانست شاید اصال 

ما جواب داد. امشب جوابش را ندهد. نیم ساعت هم طول کشید ا

به محض لرزیدن گوشی باز دلش به تب و تاب افتاد. آنرا از زیر 

بالشش بیرون کشید و با انگشت های لرزان قفل صفحه را باز 

 .کرد

 :ارسالم کوتاه جواب داده بود

 .باید اون پیکو میزدی-

آهی کشید و قفل صفحه را زد. گوشی باز لرزید. با ناراحتی پیام  

 :واندجدید ارسالن را خ

 .شب بخیر عزیزم-
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ناخودآگاه لبخند ذوق زده ای روی لبش نشست. ارسالن عزیزم 

صدایش کرده بود. پاهایش را با هیجان روی تشک تخت کوبید و 

 :ذوق زده، چهار زانو روی مالفه ضخیمش نشست. تایپ کرد

 .خوب بخوابی. خوابای خوب ببین-

 .فکر کنم یه قرنی میشه خوب نخوابیدم-

 بخونم؟الالیی -

 نمیشه ماساژ بدی جاش؟-

خم شد و پنجره اتاقش را باز کرد. از التهاب زیاد، احساس میکرد 

 .درحال آتش گرفتن است

 کجا رفتی غزال؟-

 :به سرعت نوشت

 .اینجام. ببخشید پنجره رو باز کردم. ماساژ بلد نیستم-

 سرما نخوری! چیکار بلدی؟-
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 :لبخند از روی لب هایش کنار نمی رفت

 .یی بخونمالال-

چند ثانیه بعد ارسالن آفالین شد و جوابش را نداد. با ناراحتی به 

صفحه خیره بود. حرف بدی که نزد. شاید هم باید میگفت که بلد 

 .است. جدی که الزم نبود ماساژش بدهد

همان لحظه گوشی میان دستش لرزید و نام ارسالن روی صفحه 

لبش می سوخت.  افتاد. از شدت استرس لب گزید. پوست زخمی

تمام بدنش می لرزید. چندبار نفس عمیق کشید و بالخره جسارت 

 .کرد جوابش را بدهد

 ...الو-

 ...الالیی بخون-

چقدر صدایش را از پشت تلفن دوست داشت. مردانه و گیرا. 

 .گیراترین صدا

 :آرام و لطیف خندید
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 زنگ زدی الالیی بخونم برات؟-

 :ارسالن جدی به نظر می رسید

 .ه...خودت گفتیآر-

 :مکث کرد. ارسالن باز گفت 

 ...نکنه اینم بلد نیستی-

 :سریع مخالفت کرد

 ...نه بلدم...ولی-

 :لب گزید و نفس عمیقی کشید

 ...خب بچه که نیستی-

از هردو سوی خط صدای سکوت می آمد. هردو در خانه هایشان 

 .تنها بودند. هردو در تاریکی اتاق شناور بودند

 .اونموقع همه چیز خیلی ساده تر بودکاش بودم...-

 .انقدر ناامید و ناراحت نباش ارسالن-
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میدونی؟ آرزوی مرگ ندارم...اما گاهی فکر میکنم کاش -

 !هیچوقت به دنیا نمی اومدم غزال

غزال ساکت ماند. بلد نبود آرامش کند. مگر چندبار در عمرش با 

 کردن پسری انقدر صمیمی حرف زده بود، که بلد باشد؟ تایپ

فرق داشت. وقت تایپ کردن جسارتش بیشتر بود. ارسالن بی 

 :توجه به سکوت های طوالنی او، باز گفت

 .الالیی بخون-

 ...آخه-

 ...نخونی خودمو از پنجره پرت میکنم پایینا-

 :ناخودآگاه خندید

 ...لوس نشو-

 ...بخون دیگه-
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آب دهانش را به سختی پایین فرستاد. وقتی شروع کرد کمی 

 :ایش می لرزدصد

 گنجشک الال...سنجاب الال-

 آمد دوباره مهتاب باال

 الالالالیی الالالالیی

 الالالالیی الالالالیی

وقتی به انتهای ترانه رسید، ارسالن خوابیده بود. آهی کشید و 

تماس را قطع کرد. حس خوبی داشت. از اینکه تا این حد نزدیک 

یی میخواند تا خوابش شده اند. انقدر که ساعت دو شب برایش الال

ببرد. مهم نبود از دید ارسالن غزال مانند یک دوست است یا 

بیشتر. مهم این بود که نزدیک شده اند. مهم این بود که ارسالن 

دیگر در برابرش مغرورانه و بی تفاوت رفتار نمی کرد. گوشی را 

 .روی سینه اش گذاشت و چشم هایش را بست
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کرد. ارسالن عذرخواهی کرده بود،  به دعوای قبل از شامشان فکر

چون نمی خواست برود. خواسته بود که غزال بماند. لبخند زد. 

ارسالن را می خواست...اقرار کرد. ارسالن را برای خودش می 

 .خواست

*** 

باز هم همانجا بود. در آن محله قدیمی که اگر محض خاطر 

ید. رس ریحانه و پسرش نبود، هیچوقت پایش به آن آخر دنیا نمی

سیگارش را زیر پایش انداخت و با نوک کتانی، آتش کم جانش 

را خفه کرد. برای تولد خواهرهای دوقلوی سیامک آماده شده بود 

و حتی وقتی سیامک زنگ زده بود، گفته بود که زودتر از بقیه 

خواهد رسید اما میانه راه به سرش زده بود که به اینجا بیاید. نمی 

نمی دانست چه باید بکند. فقط مدتی  دانست چه می خواهد.

همانجا داخل ماشین نشسته بود و خانه را برانداز میکرد. بعد از 

نیم ساعت خیره شدن، از ماشین پیاده شد و در هوای سرد 
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پاییزی، زیر تیر چراغ ایستاد و این پا و آن پا کرد. سیگار 

 .کشید...شمارش از دستش دررفته بود

و از سرما لرزید. چه غلطی می  کالفه دستی به سرش کشید

خواست بکند؟ با ریحانه؟ با پسرش؟ با اوضاع بهم ریخته اش؟ با 

خانواده اش؟ انقدر سوال و معمای حل نشده در سرش داشت که 

عجیب بود، مغزش همانجا روی آسفالت نمی پاشید. امید عبثی 

داشت که بالخره ریحانه یا پسرش از در خانه بیرون خواهند آمد. 

دانست که یکروز بالخره تصمیمش را میگیرد و پشت این در  می

می آید. می دانست تصمیمش چیست. ریحانه و پسرش را برمی 

داشت و به ایتالیا برمی گشت. زیادی دور از ذهن بود اما راه حل 

دیگری به ذهنش نمی رسید. نمی خواست با ریحانه ازدواج کند. 

اما رفتن همگی شان دوستش نداشت. اصال باهم جور نبودند. 

بهترین تصمیم بود. پسرش آنجا زیر بال و پر خودش درس می 

خواند و موفق میشد. آنجا دیگر الزم نبود با ریحانه ازدواج کند. 

بدون ازدواج بچه دار شدن در آنجا طبیعی بود و می توانستند به 
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زندگی نرمالشان برگردند. نه می توانست از پسری که ندیده بود 

ذرد و سرنوشتش را به دست این زمانه بی رحم بدهد و راحت بگ

نه آدمی بود که بخواهد پسرک را از مادر و ریحانه را از پسرش 

 .جدا کند

موبایلش زنگ خورد. سیامک بود. حدس می زد نگرانش شده 

باشند. ریحانه از این در بیرون نمی آمد. آنهم در آن باران تند 

و بخاری را روشن کرد. پاییزی. به سرعت پشت فرمان نشست 

 .سردش شده بود و آب از مو و صورتش می چکید

موبایلش را جواب داد و آنرا میان گوش و شانه اش گذاشت. 

سیگاری روشن کرد و فندک را روی صندلی کمک راننده 

 .انداخت

 الو؟-

 .دیر کردی عشقم-
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سیامک انقدر با ناز این جمله کوتاه را بیان کرده بود که حالش بد 

 :و ناخودآگاه اخم کرد شد

 .حالمو بهم زدی مردک. دارم میام-

 کجایی خب جیگرتو بخورم؟-

آستین خیس ژاکت چرمش را پشت لبش کشید و سری از روی 

 :تاسف تکان داد

 .کاری پیش اومد. یه ساعت اینا معطلم. میرسونم خودمو ولی-

چه کاریه که از من واجب تره واست؟ هان؟ تو دیگه مثل قدیم -

 .تم نداریدوس

 :بالخره سد مقاومتش شکست و قهقهه زد

 !شنگولیا-

 .آره جون تو توپ توپم. زودتر بیا. همه اومدن-

 غزال اومد بالخره؟-
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 .آره بابا مریم آوردش. از اون شب قهر بود با من-

 :استارت زد و دم عمیقی از سیگار کنتش گرفت

 ...خوبه-

 .ار پلنگزود بیا دیگه. وقت منم نگیر میخوام برم شک-

خندید و بی آنکه حرف دیگری بزند تماس را قطع کرد. ماشین را 

به راه انداخت و از کوچه خارج شد. خوب می دانست که خیلی 

 .زود برخواهد گشت

*** 

خیره به یکی از دوستان صمیمی النا به کابینت ها تکیه زد و لب  

 :گزید

 !پاهاشو نگاه کن. اوووف-

و نه چندان صمیمی اش، نگاه بی  شاهین یکی از دوستان قدیمی

میلی به دختر برنزه و به شدت الغر انداخت و گوشه ی لبش را 

 :خاراند
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نمی دونم. به نظر من دختر باید یکم پرتر باشه. گندمی هم باشه. -

 .سینه هاشم کوچیک باشه. اینو خیلی تراش دادن. همش عمله

ه قیقسیامک چشم هایش را درشت کرد و فینگر فودی که چند د

ای میشد روی دستمال کاغذی و میان دستش بود را داخل دهانش 

 :گذاشت. جویده جویده و با خنده گفت

 کی از دخترای بوبی کوچولو خوشش میاد؟-

 :شاهین شانه ای باال انداخت

چه بدونم؟ نظر منه دیگه. باید سینه های دختر تو دست جا بشه. -

 .وگرنه یاد عزیزم میفتم

و چشم های درشت شده نگاهشان میکرد، مریم که با تعجب 

سری از روی تاسف تکان داد و از کابینت فاصله گرفت. درهمان 

 :حال غر زد

 .شما پسرا حال آدمو بهم میزنید-
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سیامک ناگهان و با صدای بلندی زیرخنده زد و فینگر فود در 

گلویش پرید. شاهین همانطور که پشتش میزد همراهش خندید و 

 :سر تکان داد

 !اهللو-

سیامک همانطور که با خنده ای که چشم هایش را آبدار کرده 

بود، مشغول دید زدن پاهای کشیده و بی پوششِ دوست النا یکی 

از خواهرهایش بود، لحظه ای نگاهش سمت در رفت و از دیدن 

 .سپیده که تازه داخل آمده بود، به شدت جا خورد

را دنبال  شاهین متوجه مکث ناگهانی اش شد و مسیر نگاهش

 :کرد

 چی شد داداش؟-

سیامک آب دهان مزه دارش را قورت داد و صاف ایستاد. سپیده 

آمده بود. بعد از اینهمه مدت. بارانی کرم پوشیده بود. شالی با 

طرح بربری کرم هم روی شانه های استخوانی اش می رقصید. 
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موهای طالیی و پرِ صافش را دورش رها کرده و لبخند شیرینی به 

 .داشت. با دوستانش سالم و احوال پرسی میکرد لب

از دیدن لبخند سپیده لبخند زد. دلش تنگ شده بود. خودش هم 

باورش نمیشد انقدر دلش برای بهترین دوستش تنگ باشد. دیگر 

حرف نمی زدند. در کافه ها نمی نشستند و از همه جا سخن نمی 

ه واست بگفتند. دیگر حتی همدیگر را نمی دیدند. لب گزید. خ

سمتش برود اما پاهایش تکان نمی خورد. به سپیده گفته بود تا 

 .آمادگی اش را پیدا نکرده، دور و برش نمی رود

کالفه پوفی کشید و نگاهش را دور سالن بزرگ گرداند. ارسالن 

هنوز پیدایش نشده بود. پرهام خبر داد که سرش شلوغ است و 

م آمده بود و حاال نمی نمی تواند خودش را برساند. غزال با مری

دانست کجا غیبش زده. خواهرهای قرتی اش زیادی شلوغش 

 .کرده بودند. مادرش هم پیش خاله اش رفته بود تا راحت باشند

 سیامک؟- 
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نگاهی به ارسالن که درحال درآوردن کت چرمش بود کرد و 

 :نفسی از سر آسودگی کشید

 هیچ معلومه کجایی دو ساعته؟-

 :یلی به اطراف انداخت و اومی کردارسالن نگاه بی م

 چیه بابا بچه بازی؟-

 ...شاید سن و سالشون کم باشه ولی-

 :دستش را جلوی سینه هایش گذاشت و لب هایش را گزید

 !اوووف...خوب بالغن-

ارسالن خندید و کت را روی صندلی پایه بلندِ چسبیده به کابینت 

 :آویزان کرد

 .ردمبرو واسه من جانی واکر بریز یخ ک-

 :سیامک لب هایش را روی هم فشرد

 .چایی هست. بخور گرم میشی-
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 :ارسالن اخم کرد

 .زر نزن برو شیشه رو وردار بیار-

 :سیامک لب هایش را آویزان کرد

 .کثافت با من درست حرف بزن-

سپس با خنده و بی آنکه منتظر پاسخی از جانب ارسالن بماند، از 

به بساط شیشه های رنگ  میان جمعیت نه چندان انبوه گذشت و

به رنگ رسید. دستی روی درشان کشید و دنبال مارک جانی واکر 

گشت. نبود. لعنتی ها زده بودند. بطری گرنس را همراه با ظرف 

 .یخ و دوتا شات برداشت

به سمت مریم که مشغول صحبت با دختر جوانی بود رفت و 

 :همانطور بطری در بغل دم گوشش زمزمه کرد

میریم تو بالکن گرنس بزنیم. با سپیده و غزال خانوم  با ارسالن-

 .اگه افتخار دادن بیاید
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مریم از فوت فوت حرف زدن سیامک و برخورد نفسش با 

 :گردنش، شانه اش را به گونه اش چسباند و گفت

 .برید میارمشون-

نزد ارسالن برگشت که مشغول پذیرایی از شکمکش بود. اشاره 

 :ر دادای به لقمه اش کرد و تذک

 .نخور زیاد. با شکم پر الکل اثر نداره-

ارسالن لقمه بزرگ را با نیشخندی داخل دهانش جا داد و شانه باال 

انداخت. چند دقیقه بعد روی صندلی های داخل بالکن نشسته 

بودند. هوا سرد بود اما هردو می دانستند که به زودی گرم 

ن اما بند آمده خواهند شد. رطوبت باران در هوا حس میشد. بارا

بود. بویش به گیرنده های بینی می چسبید و آدم را مست خودش 

میکرد. ستاره ها در هوای کثیف، کم و بیش به چشم می آمدند. 

نسیم خنکی که می وزید مو به تنشان راست کرد. اما منظره زیبا 
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بود. هوا خوب بود. آرامش بالکن که با صدای خفیف موسیقی در 

 .ا میکرد، از همه بهتر بودسرشان جریان پید

سیامک شات ها را پر کرد و ارسالن سیگاری آتش زد. سیامک 

 :خندید و سری از روی تاسف تکان داد

 ...احساس میکنم کل زندگیم شده سیگار و مشروب و ول گشتن-

ارسالن سیگارش را گوشه میزِ گرد و سپید فلزی گذاشت و 

، سیامک خودش شاتش را برداشت. قبل از اینکه حرفی بزند

 :اضافه کرد

 .با سکس-

سیامک قبل از ارسالن مایع زرد را ته حلقش فرستاد و صورتش 

 .جمع شد. انقدر خورده بود که بدون مزه هم می توانست بنوشد

خب سکس...خدایی خیلی حال میده. درک نمی کنم که چرا باید -

 .بی خیالش شم

 :ارسالن کمی مزه کرد و گوشه ی چشمش جمع شد
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 ی االن نشستی داری با من از سکس حرف میزنی؟جد-

 :سیامک دوباره شاتش را پر کرد و با صدای بلندی خندید

 .خب تنها چیزیه که میتونم بهش فکر کنم-

 :ارسالن شاتش را تمام کرد و سیگار به نیم رسیده اش را برداشت

ببین منم سالم زندگی نمی کنم. اما یه لیمیتی هست. تو بهش -

 .ا میکنیاعتیاد پید

 منظورت چیه؟-

 طوالنی ترین رابطت با یه دختر چقدر بوده؟-

 .رابطه طوالنی داشتم-

نه...منظورم رابطه ای که فقط باهاش بخوابی نیس. یعنی با یکی -

بری بشینی توی یه رستوران و از غذا خوردن باهاش لذت ببری و 

همش منتظر نباشی غذا خوردنش تموم شه که بتونی ببریش تو 
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خوابت. یا با یکی تمام شب رو تا صبح حرف بزنی بدون  رخت

 .اینکه به سکس فکر کنی

 :سیامک دستی به صورتش کشید و نفس داغش را بیرون فرستاد

 .نداشتم-

 دوست نداشتی که داشته باشی؟-

سیامک بطری را برداشت. جهت بحثشان، آزرده خاطرش کرده 

 :بود

م. پیچیدگیشو دوس ندار نه. نه که نه...خواستم سعیمو بکنم. ولی-

 .احساس میکنم واسه عاشق شدن و متعهد شدن ساخته نشدم

ارسالن سیگارش را روی میز خاموش کرد و بطری را از دست 

 :سیامک گرفت

نمی فهمم. من همیشه دلم همینو می خواست. یه رابطه عمیق و -

طوالنی. چیزی که با ستاره داشتم...با شنون هم. من توی عمرم با 
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تا زن بودم کال. اما واقعا راضی ام. اون صمیمیتی که با شنون  چهار

 .داشتم، حتی اگر با یه ملیون زنم می خوابیدم گیرم نمی اومد

 .چی میشه گفت؟ آدما متفاوتن-

 .این تفاوت نیس سیامک. این مشکله! تو زیادی بی قید و بندی-

 .اینطوری دوست دارم. الاقل توی این سن-

ود و کلمه ها سخت نوک زبانش می کمی سرش گرم شده ب

 .آمدند. سرش را تکان داد و بینی اش را باال کشید

 :ارسالن همچنان شاتش را پر میکرد

دارم همینو میگم منم. توی این سن اینو میخوای. ولی وقتی سی -

ساله بشی و چیزای جدید بخوای، به مشکل میخوری. قضاوتت 

ا من خودم توی ایتالی نمی کنم. یا بخوام بگم زندگیتو عوض کن.

بودم خیلی زندگیم هدف داشت. کلی برنامه و مشغله. اینجا 

 .خفقانه. جوونا خیلی بد شدن. کاریشم نمیشه کرد
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سیامک پوزخندی زد و نگاهش روی مردمک های ارسالن خیره 

 :ماند

 چرا برگشتی پس؟-

ارسالن خواست جوابی بدهد که صدای مریم این اجازه را به او 

 :نداد

 !وب دوتایی حال می کنیداخ-

سر هردویشان به سمت دخترها برگشت. سیامک از دیدن سپیده 

انقدر جا نخورد که از دیدن غزال جا خورد. آمده بود باز بشیند و 

تماشایشان کند؟ لب به مشروب که نمی زد. از آدم های مست هم 

خوشش نمی آمد. اصال میان جمع آنها چه غلطی میکرد؟ از باور 

 .ی مانند او جمع سالمی نداشتند. جایش آنجا نبودآدمهای

هنوز انقدر حواسش سرجایش بود که چیزی نگوید و فقط ویسکی 

 .بیشتری به رگ هایش تزریق کرد
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ارسالن خواست برای مریم و سپیده گرنس بریزد ولی مریم لیوان 

 :کوچک را با حرکت دست به جلو هول داد و سری تکان داد

 .دمنمی خورم من. شام ز-

سپیده با کمال میل شاتش را برداشت. سیامک با دلخوری نگاهش 

کرد. سپیده اما اصال به او نگاه هم نمی کرد. انگار حضور خارجی 

نداشت. با حرص دندان هایش را روی هم سابید و شاتش را روی 

میز کوبید. در عالم مستی، سخت می توانست خونسردی اش را 

  .حفظ کند

 :یدنیشخندی زد و لب گز

 .برای پرنسسم بریز-

 :ارسالن گوشه چشمی و جدی نگاهش کرد

 !سیا-

لب هایش شل شدند و خیره به غزال که با تعجب نگاهش میکرد، 

 :کشیده و مستانه گفت
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 .معذرت میخوام. منظوری ندارم-

غزال پوزخندی زد و سری از روی تاسف تکان داد. ارسالن شیشه 

 :را تکان داد و به شوخی اشاره کرد

 بریزم غزال؟-

غزال دودل نگاهی به تک تکشان انداخت و دهان باز کرد چیزی 

بگوید. پشیمان شد و لب فرو بست. چند ثانیه نگذشته بود که 

 :پلک هایش را روی هم گذاشت

 ...خب...فقط یکم. برای تست. شاید...شاید بد نباشه-

 :سیامک کف دست هایش را بهم کوبید

 ...ایول-

چه به او می رسید اگر غزال مست میکرد.  خودش هم نمی دانست

فقط می خواست به همه ثابت کند، آنقدرها هم که ادعا میکند، 

دختر مبادی آداب و خشکی نیست. از اول هم می دانست کشش 

 .الزم را دارد. فقط کمی هول دادن می خواست
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ارسالن سری خم کرد و با لبخندی مهربان، کمی از مایع زرد رنگ 

 :الی مریم سرازیر کردرا در شات خ

 .چه عجب غزال خانوم-

 :سیامک با تمام بی حواسی اش، از همه بیشتر حواسش جمع بود

 .با یه چیزی بده بخوره. اونطوری که حالش بد میشه-

 :ارسالن نگاهی به اطراف انداخت و به بسته سیگارش اشاره زد

 .فقط همینو دارم. خودم الکل با سیگار بهم می چسبه-

 :اغش را گرفت و شات را برداشتغزال دم

 .اشکال نداره سریع قورت میدم-

همه چهارچشمش نگاهش میکردند. بطوریکه خنده اش گرفت و 

 :با چشم های درشت شده تشر زد

 .اونطوری نگاه می کنید خندم میگیره-

 :ارسالن نیمخیز شد
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 .حالت بد میشه بذار برم برات یچیز بیارم-

 :کرد غزال با حرکت سر حرفش را رد

 ...نه-

همانطور که دماغش را گرفته بود، مایع زرد رنگ را در دهانش 

خالی کرد و چشم هایش را با تمام قدرت بست. مایع در دهانش 

 :مانده بود و بال بال میزد. سپیده پشت کمرش زد

 ...قورت بده-

 :سیامک داد کشید

 .قورت بده احمق. نباید تو دهنت نگه داری-

را از روی میز برداشت و آنرا جلوی  ارسالن به سرعت شات

 :دهانش گرفت

 ...توف کن-
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غزال با چشم های درشت شده نگاهش کرد و باال و پایین پرید. 

 :ارسالن تشر زد

 .میگم توقش کن-

غزال بالخره نرم شد و مایع زرد رنگ را داخل شات خالی کرد. 

همانطور که عوق میزد، دستش را به گلویش کشید و اشک از 

 :یک چشمش چکیدگوشه 

 ...چجوری میخورید شما...حالم-

عوق زد و باز دست روی گلویش گذاشت. سرخ سرخ شده بود. 

 .مریم و سپیده می خندیدند

برای اینکه اول باید با یچیزی بخوری چون تازه کاری بعدم که -

 !اصال نباید تو دهنت نگه داری! اصال اصال

با انگشت اشاره،  غزال آب دهانش را پایین فرستاد و سعی کرد

 :اشک چشمش را طوری که آرایشش پاک نشود، بگیرد

 !دیگه لب نمی زنم. لعنتی-
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 :سیامک شاتش را باال رفت و پوزخندی صدا داری زد

 .اوووم...میزنی عزیزم. تازه شروعش بود-

 :غزال چشم غره ای رفت و از روی صندلی بلند شد

 .خیلی حالم بد شد. میرم یچیز بخورم-

*** 

 لت بهتره؟حا-

 :دستی به گلویش کشید و با حرکت سر تایید کرد

آره ولی فاجعه بود. اصال نمی فهمم چرا اینهمه آدم واسه چیزی -

 .هالکن که حتی طعم افتضاحیم داره

ارسالن که بخاطر مصرف الکل مهربان تر و صمیمی تر شده بود، 

 :لپش را کشید

 .واسه مزش نمی خورن...واسه حالشه-

 :مع کرد و به جمعیتی که می رقصیدند خیره شدصورتش را ج
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 چه حالی؟-

ارسالن دست هایش را دو سوی کاناپه باز کرد و سرش را روی 

 :شانه غزال گذاشت

 .همین حالی که االن من دارم-

غزال کمی معذب شد. حس عجیبی داشت. از ارسالن خوشش می 

 .آمد ولی اینهمه نزدیک شدن یک پسر برایش غیرعادی بود

های ماتیک خورده اش را بین دندان هایش گرفت و ظرف لب 

 :میوه را روی میز برگردادند

 یعنی مستی االن؟-

 :ارسالن دست هایش را زیرسینه گره زد و چشم هایش را بست

 .اِی...نه اونقدر که بتونم حرفمو بزنم-

 به من؟-

 میخوای برقصیم؟-
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آن  چشم های درشت شده اش را به سمت ارسالن برگرداند. از

 .زاویه قسمتی از مژه ها و موهایش را میدید

 !معلومه که نه-

ارسالن نفس صدا داری کشید و سرش را از روی شانه غزال 

برداشت. با همان ژست پسربچه ها صاف نشست و دلخور 

 :نگاهش کرد

 چرا؟-

 :غزال خواست حرفی بزند، اما ارسالن حرفش را ادامه داد

 ...خیلی میگذره-

ای به شاخه دیگر می پرید. زیاد در حال خودش مدام از شاخه 

 .نبود

 .غزال تصمیم گرفت در بازی اش شرکت کند و پیش بروند

 از چی؟-
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 ...از آخرین بار-

 آخرین بار؟-

 ...آره...آخرین بار-

 آخرین بار چی؟-

 .آخرین باری که یه زنو بغل کردم-

بدن داغ غزال هرلحظه شعله ور تر میشد. به سختی نفس 

. نمی دانست ادامه پیدا کردن چنین بحثی را می خواهد یا میکشید

نه! استرس داشت. دست های عرق کرده اش را مشت کرد و آب 

 :دهانش را پایین فرستاد

 ...تو مستی-

 :ارسالن جدی نگاهش کرد و نفس عمیق و مردانه ای کشید

 .میدونم دارم چی میگم-

 ...مطمئن نیستم بخوام تا این حد بدونم ارسالن-
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 :ارسالن با اخم نگاهش کرد

خب...الاقل باید تالشتو بکنی...تو دوستمی...دوستا گوش میدن -

 !وقتی الزم باشه...گوش میدن

 :ارسالن اشاره ای به وسط سالن کرد

 !میخوای برقصی؟ این آهنگ...عالیه-

 :لب باز کرد اما ارسالن باز مانع شد

که  اراسترقصیدن یکی از آرامش بخش ترین و شیرین ترین ک-

 ...میشه با یه دختر انجام داد. نزدیک نگهت میدارم

 :دستش را روی سینه ستبرش گذاشت

 .خیلی نزدیک-

غزال شک داشت. ارسالن با او اینطور حرف نمی زد. شاید به یاد 

شخص دیگری این حرف ها را بلغور میکرد. لجش گرفت. موهای 
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ان اسف تکرها و بلندش را پشت گوشش فرستاد و سری از روی ت

 :داد

 .نباید انقدر مست میکردی-

 ...فقط یه رقصه-

 ...نمی تونم باهات برقصم-

 چرا؟-

 :غزال کالفه شد و به تندی گفت

 .چون تا حاال با هیچ مردی نرقصیدم-

ارسالن متعجب نگاهش کرد اما چیزی نپرسید. تنها لبخندی زد و 

 :دستش را جلوی غزال دراز کرد

افتخاره اولین مردی باشم که باهاش می پس با من برقص...باعث -

رقصی. میدونم ما دوستیم...ولی...هیچ جا نگفتن دوستا نمی تونن 

 .باهم برقصن...فارق از جنسیت
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 :غزال دستش را پس زد و لبخند مهربانی روی لب هایش نشاند

 .نمی تونم. متاسفم...نمی تونم-

 :ارسالن انگشت اشاره اش را باال آورد

 ...اوکی-

 :تش در هوا مانده بود و ادامه دادانگش

 .پس من برم دنبال یکی دیگه بگردم که باهام برقصه-

 :غزال بی اراده و سریع گفت

 ...الزم نیس حتما برقصی-

ارسالن با کنجکاوی و ابروهای تا به تا شده نگاهش کرد. چهره 

مردانه اش در حالت مستی خوش سیماتر شده بود. چشم های 

عمیق روی چانه اش. مژه های بلندش. بینی بزرگ و سیاهش. خط 

 ...کشیده و صورت استخوانی اش. شقیقه های زمختش
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به عضله هایی که با هر حرکتش زیر تی شرت سیاه و نازکش 

تکان می خورد خیره شد. ارسالن مرد آنچنان زیبایی نبود اما 

 .چیزی داشت که واقعا جذابش میکرد. مردانه بود

 نرقصم؟-

های شکمش که کمی از فاصله جین و شلوارش نگاه از عضله 

 :بیرون آمده بود گرفت و به چشم های خوش حالتش خیره شد

 .میتونی بشینی و با هم حرف بزنیم-

خیلی عرق ریخته بود و خیلی تالش کرده بود همین چند جمله را 

 .بگوید

 :ارسالن ولو شد و به پشتی کاناپه تکیه زد

 از چی حرف بزنیم؟-

را بهم پیچید و پوفی کشید. شک نداشت رنگ و انگشت هایش 

رویش پریده. گیج و گنگ به جمعیت در حال رقص نگاهی 

  .انداخت و آرزو کرد ارسالن باز سر به روی شانه هایش بگذارد
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*** 

مقابل آینه ایستاد و به خودش نگاه کرد. مادرش زنگ زد و جواب 

 شکست ونداد. پنج بار تماس گرفت و غزال جواب نداد. بغضش 

سرش را به آینه تکیه داد. لباس حلقه ای جذب پوشیده بود. 

موهای زیبایش را دورش رها کرده بود تا همه زیبایی اش را 

ببینند. آرایش کرده بود و مژه گذاشته بود. نمی توانست جلوی 

 .خودش را بگیرد اما عذاب وجدان داشت

 همان دختری بود که مادرش از ترس دایی هایش میگفت که

پیش پسردایی هایت جوراب کلفت بپوش. اشک ها همینطور 

 .صورتش را خیس می کردند

مردی غریبه سر روی شانه اش گذاشته بود و حس خوبی داشت. 

پیشانی اش را محکم به شیشه آینه کوبید. الکل خورده بود. 

مادرش میفهمید او را نجس می خواند. همیشه میگفت آدم هایی 

هیچوقت قبول نداشت. در ذهنش قبول  که الکل بخورند نجسند.

نداشت و قبول داشت و میان تمام این باید ها و نبایدها خودش را 
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گم کرده بود. دوس داشت این سبک زندگی جدید را ادامه دهد 

اما دیگر غزال نبود. دختر جدیدی میشد. عوض میشد. شاید هم 

 .بد میشد

تما االن گریه اش شدت گرفت. حتما مادرش نگران شده بود. ح

روی پایش می کوبید و اشک می ریخت و میگفت این دختر آخر 

مرا دق میدهد. البد عزیزش هم نگرانش بود. یادش رفت به 

 .کتاب امیرارسالن نامدار که نیمه ماند و نشد باز برایش بخواند

بی هوا متوجه تشابه اسمی ارسالن و کتاب مورد عالقه اش شد. 

ک کرد. باید به مادرش زنگ میزد. لبخندی زد و اشک هایش را پا

صدای موسیقی به سختی تا سرویس می رسید. موبایلش را از 

 .روی روشویی برداشت و شماره خانه را گرفت

 :مادرش به محض جواب دادن شروع کرد

هیچ معلوم هست کجایی تو؟ خدا لعنتت کنه که انقدر منو حرص -

 .آب میکنیمیدی. غزال ازت نمی گذرم اینطوری گوشت تن منو 
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 :بغضش را عقب فرستاد و لب پایینش را مکید

 .مامان بخدا چرتم برده بود-

به صورتش زد. برای چه دیگر پای خدا را در گندکاری اش وسط 

 :می کشید. ناراحت و پرتشویش ادامه داد

 .از دانشگاه اومدم روی کاناپه خوابم برد. ببخشید متوجه نشدم-

 ...زنگ زدم خونه هم جواب ندادی-

 .میگم که خوابم برده بود. نشنیدم-

 ...بهت صدبار گفتم نذار رو ویبره اون کوفتی رو-

 .رو ویبره نبود-

من دیگه دارم کم میارم غزال...دارم دق میکنم. تنها موندی توی -

اون شهر درندشت. شبا خواب به چشم من نمیاد. آخه این 

 درسته؟

 :ادهم به گریه افتمادرش به گریه افتاده بود. بغضش شکست و او 
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خب میگی چیکار کنم مامان؟ درس و دانشگاهو ول کنم بیام -

 .خونه؟ نمی تونم که

بیا خونه. آخر هفته ها برو یه شب اونجا بمون دانشگاتم برو. اصال -

 .دیگه الزم نکرده پیش اون مرد بی مسئولیت بمونی

 .مامان راهش سخته. به خدا الکی نگرانی من خوبم-

 :به خودش مسلط شد و گریه اش بند آمد سارا بالخره

نمی خوای بیای یه سر به من و عزیزت بزنی؟ یه سرو که میتونی -

 .بیای اینجا

 :اشک هایش را با پشت دستش گرفت

 .چرا مامان...تو این هفته یا هفته دیگه میام-

 اون بابای خیرندیدت کی برمی گرده؟-

 حق داشت از محمد شاکی باشد. نداشت؟

 .م گفت دو هفته فعال هستن. مزه داده بهشوننمی دون-
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مادرش کمی فحش داد و نفرین کرد و خودش را خالی کرد. اما 

دل غزال باز پر شد. از پدرش...که حامی اش نبود. با چشمی 

 .گریان و دلی پر تماس را قطع کرد

از روی لج و حرص آرایش غلیظش را کامل شست. چشم ها و 

بود. از سرویس بیرون رفت.  نوک دماغش از گریه سرخ شده

باید دنبال لباس هایش میگشت تا از آن خراب شده بیرون برود. 

 .احساس خفگی داشت

 چیزی شده غزال؟-

 :سپیده با نگرانی نگاهش میکرد

 چرا انقدر پریشونی؟ گریه کردی؟ کسی چیزی گفته؟-

 :سرش را باال انداخت و آب دهانش را قورت داد

 .برم دنبال لباسامم. میخوام-

 :سپیده با گیجی دستی به موهایش کشید
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 بری؟ کجا؟-

از پشت پرده اشک سپیده را تار میدید. خوش به حالشان. 

تکلیفشان با زندگی شان مشخص بود. می دانستند باید چه کسی 

 .باشند. احساس بی هویتی میکرد

 چی شده سپید؟-

 :ارسالن بود که کمی حالش جا آمده و مستی از سرش پریده بود

 چرا گریه میکنی غزال؟-

 .لب هایش می لریدند. شانه هایش می لرزیدند

 ...باید برم-

 ...صدایش می لرزید

 .می خوام برم-

 .ارسالن با گیجی نگاه به سپیده و سپیده اظهار بی اطالعی کرد

 :ارسالن دستی روی شانه های لرزانش گذاشت
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 کجا بری؟-

 :شانه اش را عقب کشید و اشک هایش روان شدند

 .اینجا جای من نیس...باید برم-

ارسالن دست هایش را درهوا نگه داشت و سعی کرد آرامش 

 :کند

 .اوکی...میریم. من میبرمت-

 :لب پایینش را جوید...لبش سوخت

 .نه...نه...مهمونیتونو بهم نمی زنم-

 :ارسالن به سرعت مخالفت کرد

 .نه بچه بازیه. می خواستم برم اتفاقا-

 :گرفتگریه غزال شدت 

 ...معذرت...من...معذرت میخوام نمی خواستم-
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ارسالن بازویش را بی غرض گرفت و به سمت اتاق سیامک 

 :کشیدش

وسط سالن اینطوری گریه نکن همه دارن نگات میکنن. بیا -

 .لباساتو بپوش بریم

با همان هق هق گریه به دنبال لباس هایش گشت. انقدرلباس 

 .ست پیدایش کندروی تخت ریخته بود که نمی توان

 :صدای سیامک به گوشش خورد

 چی شد ارسالن. چشه این؟-

 .سعی کرد گوش ندهد اما صدایشان می آمد

 .نمی دونم منم. میخواد بره...گفتم میبرمش-

 اوا چی شد غزال جونم؟-
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اینیکی صدای مریم بود. آنطور که میان سالن مانند دختربچه ها 

ه توجه همه را جلب کرده زیر گریه زده بود، تعجبی هم نداشت ک

 .باشد

 .چیزی نیس بابا. قاطی کرده-

دلش می خواست سیامک را خفه کند. با حرص لباس ها را بهم زد 

و بالخره مانتو سیاه و شال قرمزش را پیدا کرد. اشک هایش را با 

پشت دست پاک کرد. هنوز هم سیاهی چشم هایش کمی پشت 

 .شدپلکش مانده بود و به پشت دستش مالیده 

آهی کشید و مانتو را پوشید. شال را روی سرش انداخت. کش 

 .نداشت موهایش را ببندد. لعنتی! باز بغضش گرفت

 بریم غزال؟-

نگاهی به ارسالن که کلید ماشین را در دستش بازی میداد 

 :انداخت

 .بریم-
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مریم تا دم در دنبالشان رفت. معلوم بود، سردش شده ولی غزال 

 :گونه هایش را بوسیدرا محکم بغل کرد و 

تو رو خدا هرچی ناراحتت کرده بهش فکر نکن. اگرم خواستی با -

 .کسی حرف بزنی من هستم

لبخند بی رنگ و رویی به مریم زد و نتوانست حتی تشکر کند. 

داخل ماشین گرم و نرم برادر ارسالن نشست. ارسالن جعبه خالی 

 :سیگارش را مچاله کرد و روی داشبورد پرت کرد

 الن وقت تموم شدن بود؟ا-

از عصبانیت ارسالن معذب شد. حس کرد از مهمانی محرومش 

 .کرده

 :دهان باز کرد

 ...ببخش-

 :ولی ارسالن با تشر نگاهش کرد و اخم هایش را درهم کشید
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 .یبار دیگه عذرخواهی کنی من میدونم با تو-

بغض غزال شکست و به گریه افتاد. ارسالن به پیشانی اش زد و 

 :ایش را باد کردلپ ه

 چی شد باز؟-

 .نمی دونم باید چیکار کنم-

 با چی؟-

من هیچوقت اینطوری زندگی نکردم. میدونم تو درک نمی کنی -

چون اینطوری بزرگ شدی. ولی من توی عمرم مهمونی که فقط 

جوونا باشن نرفتم. خانوادم میگن دختر و پسر پنبه و آتیشن باید 

هم. پدر نداشتم...برادر نداشتم. من تا جایی که میشه دور باشن از 

هیچی ندیدم. من حق گذاشتن عکسم توی فضای مجازی رو 

 .نداشتم. من هیچی ندیدم. من هیچیِ هیچی ندیدم ارسالن

 خب شروع کن به دیدن. مشکلش چیه؟-
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تو نمی فهمی...من به اینجا تعلق ندارم. جام اینجا نیس. دارم مدام -

تمام ساالی عمرشو گذاشته منو  مامانمو می پیچونم. مادری که

بزرگ کنه. من دارم خودخواه میشم. امروز توی آینه دستشویی 

 .دیدم که چقدر عوض شدم

 ...دنیات خیلی کوچیکه غزال-

 :اشکش چکید

 .میدونم-

 :بغض خفه اش میکرد

اما دنیای منه. شاید مثل شما مشکالتم بزرگ نباشه. شاید از -

 !داره میکشه نظرت حتی مشکل نباشه. اما منو

 :ارسالن دستمالی به سمتش گرفت

بیا پاک کن صورتتو. انقدر گریه نکن. با گریه مشکلی حل -

 .نمیشه
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غزال دستمال را گرفت و زیر چشم های ملتهب از گریه اش 

 :کشید

 !دیگه مست نیستی-

 :ارسالن استارت زد

 ...نه دیگه-

تر  غزال دستمال را مچاله کرد و لب های خشکش را با زبانش

 :کرد

کاش بودی. وقتی مستی انقدر با منطقی حرف زدن و نصیحت -

 .اعصاب آدمو خورد نمی کنی. وقتی مستی دوست داشتنی میشی

 :ارسالن لبخند محوی زد و ماشین را به راه انداخت

 .میدونم...برای همینم کم پیش میاد انقدر زیاد بخورم-

 دوست نداری مهربون باشی؟-
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دیگه باشم. وقتی مست میشم احساساتی دوست ندارم یه آدم -

 .میشم. شدیدا! اینو دوست ندارم

 :لبخندی زد

 .من دوست داشتم-

 :ارسالن گوشه چشمی نگاهش کرد و پوزخند زد

 چه اهمیتی داره که تو چی دوست داری؟-

لبخند از روی لبش پر کشید. لعنتی! بدجور به برجکش زده بود. 

زیک زیبایی پخش میشد. آهی کشید و به سمت شیشه چرخید. مو

آدم ها و پیاده رو و ماشین ها با سرعتی برق آسا می گذشتند. 

شیشه را کمی پایین فرستاد تا باد سرد به صورتش بخورد. 

خودش را لعنت کرد که چرا صمیمی شده. به غرورش برخورده 

 !بود. خیلی زیاد

اعتراف کرد که عاشق موزیکی که پخش میشد، شده بود. معنی 

ها را نمی فهمید اما صدای آرام و نوای آرامش بخشِ کلمه 
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گیتارش، حال و هوای خاصی به شب و قطره های چسبیده به 

 .شیشه و خیابان های خیس بخشیده بود

نگاهی به کفش های طالییِ پاشنه دارش انداخت که از آن زاویه، 

پاشنه هایش زیر صندلی پنهان بودند. بلد بود پاشنه بلند بپوشد 

دت نداشت. فقط در عروسی ها اجازه داشت بپوشد. این ولی عا

حقیقت که کفش های پاشنه دار اعتماد به نفس زیادی به زن ها 

می بخشیدند را نمیشد کتمان کرد. دوست داشت پاشنه دار بپوشد 

و پاشنه هایش تق تق کند. دست خودش نبود که کفش پاشنه دار 

 .خیلی دوست داشت

مغازه ای در باال شهر دیده بودند و  این کفش ها را پشت ویترین

قیمتش هم برای او زیادی باال بود. سپیده نگاه پرحسرتش را 

 :دیده بود و با خنده و چشمکی گفته بود

 !ای بابا زندگی دو روزه عشقم. کفشارو بخر-
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او هم خریده بود. از حساب پدرش...همان پدری که پدرش نبود 

ه راحتی در اختیار غزال و برایش پدری نکرد، ولی حسابش را ب

می گذاشت تا کم کاری هایش را اینطور جبران کند. اوایل فکر 

میکرد پول کافی نیس. سعی میکرد تا جایی که میشود به حسابش 

دست نزند مگر در مواقع ضروری. اما کم کم که برای خودش 

عطر و پابند و پاییزه و پیراهن و کفش خرید، به این نتیجه رسید 

پول خیلی خیلی نقش مهمی دارد. جای خالی پدرش را  که درواقع

پر نمی کرد ولی بهرحال بودنش خیلی از نبودنش بهتر بود. 

پدرش زیادی پول داشت. می دانست که از حقش هم کمتر به او 

  .رسیده

 !یخ نکنی-

کیف کوچکِ دوشی و سیصد هزارتومانی زارایش را روی پایش 

 .داشتگذاشت و نگاهش را از پیاده رو برن

 منظوری نداشتم. چرا انقدر ظرفیتت پایینه؟-
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خنده تمسخرآلودی کرد و نگاه کوتاه اما سردی به سمت ارسالن 

انداخت که خیره به رو به رو و محو رانندگی اش بود. انگار سوال 

را پرسیده بود ولی جوابی نمی خواست. گویی جوابش را از قبل 

 .می دانست

 :دروغ گفت

 .ناراحت نشدم-

الن سرش را به سمتش برگرداند و با ابروهای باال رفته و ارس

 :لبخندی شیطنت آمیز پرسید

 نشدی؟-

 :جواب نداد. ارسالن خنده اش را کشدار کرد

 .چیزی نمونده باز بزنی زیر گریه-

 :گوشه چشمی نازک کرد و گفت
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من همیشه گریه میکنم. ربطی به ناراحتی و عصبانیت نداره. -

 .بزنم گریه می کنمحرف دلمو هم بخوام 

اکثر زنا همینطورین. من رو حساب ضعیف بودن نمیذارم. -

میذارمش به حساب احساساتی بودنشون که اتفاقا خیلی هم 

 ...زیباست. بهش احترام میذارم. من خیلی گشنمه غزال

غزال نفسی از سرآسودگی کشید که بحث را عوض کرده بود. 

 .شاید هم فهمیده بود غزال را معذب کرده

 :همانطور که تمام مدت متکلم وحده شده بود، ادامه داد

اونجا هم چیزی نخوردیم. مشروب خوردم یکم معده خالی داره -

 .اذیتم میکنه

 :دستی روی معده اش کشید و صورتش جمع شد

 .می ترسم بگم بریم شام باز بگی قبال با هیچ پسری شام نخوردم-

دمغ غزال لب  خنده کوتاهی کرد و با دیدن صورت گرفته و

 :گزید
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 .ببخشید خنده دار نبود-

 :غزال آهی کشید و شانه باال انداخت

 .چرا اتفاقا خنده داره-

ول کن حاال. به هرحال هرکسی از یه جایی شروع میکنه تجربه -

 !کسب کردن. الاقل در مورد رستوران رفتن با پسرا ورجن نیستی

 :لرزید لب زد ابروهای غزال تا به تا شد و همانطور که ریز می

 چطور؟-

 :ارسالن شیشه را از سمت خودش باال کشید و چشم غره رفت

کال دوست داری بلرزی از سرماها! منظورم همون شب با پرهامه -

دیگه. می خواستید برید شام من بهمش زدم. حالم بد بود. حتما 

 .بازم رفتید بیرون

ه چه غزال لب گزید. نمی دانست این به رو آوردن ارسالن را ب

حسابی بگذارد. بی غرض میگفت یا داشت کنایه میزد؟ شاید هم 
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می خواست به رویش بیاورد که خبر دارم چیزی میانتان هست. 

 :آب دهانش را به سختی قورت داد و گفت

آره خب...یبار رفتیم...اونشبم نشد که. پرهام خواست یکم منو -

 .بگردونه! یکم آشنا شم با محیط

 :حواسش به آینه عقب بود، اخمی کردارسالن همانطور که 

فکر کردی با کی طرفی بچه جون؟ پرهام پسر خوبیه! من یکی -

سرش قسم میخورم. یکی از بهترین آدماییه که دور و برم می 

شناسم. از داداشای خودم بیشتر قبولش دارم و برام برادره. 

انتخاب خوبی کردی. واقعا میگم. روحیه هاتونم با هم جوره تا حد 

زیادی. پرهام نمی تونه با دخترایی که روحیه پیچیده دارن کنار 

بیاد. همه چیزو ساده دوست داره. تو هم که خدای سادگی. از اولم 

 .شک کرده بودم به دلش نشستی

چشم هایش درشت و کمی راه نفسش بسته شد. باز می خواست 

بغض کند. یک قرار شامِ به سرانجام نرسیده، داشت به پایش بد 
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ام میشد. واقعا بین او و پرهام رابطه ای شکل نگرفته بود. قبل از تم

شروع همه چیز را تمام کرده بود. خودش هم خوب می دانست 

بخاطر ارسالن تمامش کرده. اگر ادامه میداد همه چیز پیچیده 

  .میشد. به قول ارسالن او هم که اهل پیچیدگی نبود

 :داخلش را بهم ریختارسالن داشبورد را باز کرد و کمی وسایل 

 !ای بابا یه بسته نصفه اینجا بودا-

 :داشبورد را بست و صاف نشست

بریم شام؟ اگه ایتالیا بودیم میبردمت واین تیستینگ! یه حالی -

میده. میری انواع و اقسام شراب جدید و قدیمی رو امتحان میکنی. 

آخرش با یه زبون قرمز و یه سرگیجه مالیم و یه حال خوش 

های شهر و قدم میزنی. بهترین تجربه واین تیستینگ رفتنم کوچه 

توی فرانسه بود. روی سقف یه ساختمون خیلی بلند و شیک. 

غروب آفتاب.پاریس...برج ایفل! محشر بود. خداییش دلم برای 

 ...ایتالیا تنگ شده. البته تو قبال با پسری واین تیستینگ نرفتی
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 :چشمکی به غزال زد

دی که توی ایتالیا بزرگ شده بودی. حتما ولی اگر دختری بو-

 .تجربشو داشتی و به مشکلی هم برنمی خوردیم از این حیث

غزال لبخند تلخی زد. چقدر ارسالن تجربه داشت. چقدر دنیا دیده 

 .بود. چقدر دنیایش بزرگ بود

بگذریم...بریم شام؟ می تونیم جاش بریم رستوران ایتالیایی. -

ناسم پاستاهاش دیوونه میکنه آدمو شراب نداره ولی یجا می ش

 .انقدر خوبه! عین خود رستورانای ایتالیاست قشنگ

بی آنکه جواب سوالش را بدهد، سوالی که حسابی ذهنش را 

  :مشغول کرده بود پرسید

 میخوای برگردی ایتالیا؟-

یک درصد فکر کن بمونم اینجا. خرم مگه؟ تمام کار و زندگیم -

 .اما خب یه مدت طوالنی اینجا هستم اونجاست. حتما برمی گردم.

 تو ایتالیا چیکار میکردی؟ اصال کارت چیه؟-
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ارسالن یک دستش را دور فرمان پیچید. غزال خیره شد به 

انگشت های بلندش. دست های ارسالن بزرگ و استخوانی بودند. 

دست های زیبایی داشت. یکجا خوانده بود که باید از مردهایی که 

ند ترسید. نوشته بود مردهایی که دست های دست های زیبا دار

بزرگ و خوش تراش دارند، سنگ دلند. نفس عمیقی کشید و 

سینه اش باال و پایین شد. ارسالن بی خبر از حاالت درونی غزال و 

کشمکش هایش، آرنج دست دیگرش را به شیشه پنجره تکیه داد 

ان میو انگشت های کشیده و زیبایی که غزال را ترسانده بود را 

 :موهایش فرو برد

مستندسازم. توی ایرانم کارم همین بود. چندتا مستندم در مورد -

بچه های کار و فحشا و اینا ساختم اما سنگ اندازی زیاد بود. اونجا 

خیلی بیشتر تونستم موفق شم و واسه خودم اسم و رسمی کسب 

 .کنم

 .مستند سازی یعنی چجوری؟ من مستندساز ندیدم-
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داری که همیشه با منه. اکثر ایده ها هم مال خودمه. خب...فیلمبر-

خالقیت مهمه! مهارتم می خواد. خیلی کار شیرینیه. برعکس 

داداشام هیچوقت میونم با شغل بابام خوب نبود. اهل بیزینس و 

استرسش نیستم. به نظرم از پول مهم تر توی زندگی آرامشه. نمی 

بوده انقدر راحت دونم شاید چون همیشه پول توی دست و بالم 

اینو میگم. به هرحال روحیه من با اینجور کار و کاسبیا جور نیس. 

خدایی بابامم خیلی پشتم بود همیشه. به ما میگفت تو زندگی برید 

دنبال عشقتون. زوری زوری کاری نکنید. مثال من توی هجده 

سالگی یجور پیانو میزدم که مربیم با تجربه پونزده سال تدریس 

ین یعنی من عشقم موسیقی بود. عوضش ریاضیم به ضرب نمیزد. ا

و زور پارتی و شیرینی دادن بابام پاس میشد. ولی خب متاسفانه 

 .انگشت کوچیکه دستم تو فوتبال شکست و تکون نمی خوره

دست چپش را جلو آورد و همانطور که انگشت کوچکش می 

لرزید، سعی کرد خمش کند و با ناامیدی سری از روی تاسف 

 :کان دادت
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هشت سال تمرین ویالونم سر یه حادثه به باد رفت. دیگه نمی -

تونم ویالون بزنم. خدا میدونه چقدر فیزیوتراپی رفتم و چقدر 

پیگیر شدم ولی نشد که نشد. توی پیانو زدنم خیلی مشکل دارم. 

موسیقی که از چنگم رفت، رفتم سراغ عکاسی و نقاشی و آخرم 

 .ل توش نیست...اما زندگیمهرسیدم به مستند سازی. پو

غزال دوست داشت ارسالن همینطور یکریز از خودش و زندگی 

اش حرف بزند. تشنه ی شنیدن بود. هرچقدر بیشتر می شنید، 

 .بیشتر شیفته میشد

 حاال بریم شام یا نه؟-

 :لبخند ظریفی روی لب هایش نشاند و با سرتایید کرد

  .بریم-

*** 

 .باشه من برم سرویس بیامغزال جان حواست به کت من -
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سری تکان داد و فضای کافه کوچک را از نظر گذراند. دکور کافه 

بی اندازه جالب و چشم گیر بود. کیوسک کوچکی کنج آن 

گذاشته بودند و به تمام در و دیوارش عکس آدم های مشهوری 

که غزال نمی شناخت و حدس میزد، خواننده یا بازیگر معروفی 

ودند. میز و صندلی های کافه چوبی و بلند بود باشند، چسبانده ب

که کمی نشستن را سخت میکرد. شاید این تنها ایرادی بود که می 

توانست به فضای دلچسب کافه نسبت دهد. نگاهی به دست های 

نشسته اش انداخت و با بی خیالی دستمالی برداشت و مشغول 

تمیز کردن دست های سردش شد. هوای گرم و مطبوع کافه 

باعث شد، فین فینش بلند شود. دستمال را به بینی اش کشید. مرد 

جوان، الغر و قد بلندی منو را جلویش گذاشت و لبخندی به 

 :رویش زد

 .شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید-

شیرین خندید و تشکر کرد. منو را برداشت و باز کرد. سرش را 

ارد جز باال آورد و دید که پسر دور میشد. نمی دانست اجازه د
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پاستا چیز دیگری بخورد یا نه! ارسالن گفته بود پاستاهایش حرف 

ندارند. خجالت می کشید، بگوید پاستا نمی خواهد. بار قبل در 

کافه ای نزدیک خانه سپیده، ساالد تن ماهی خورده بود و عاشقش 

شده بود. تجربه اش از خوردن پاستا آنچنان دلچسب و خوش 

شد دستی روی معده دردناکش بکشد. آیند نبود. گرسنگی باعث 

خودش هم نمی دانست تا این حد گرسنه شده. لیست را از نظر 

گذراند. دلش قهوه و کیک شکالتی هم می خواست. یا چای با یک 

برش بزرگ چیزکیک. قبال هیچوقت چیزکیک را امتحان نکرده 

 .بود

آب دهانش را پایین فرستاد. اصال می خواست همه اسم های 

شده در لیست را امتحان کند. متوجه برگشتن ارسالن شد و نوشته 

نگاه از منو گرفت. ارسالن دستی میان موهای پرش کشید و تی 

 .شرتش را هنگام نشستن مرتب کرد

 سفارش ندادی؟-
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 :منو را بست و روی میز گذاشت

 ...نمی دونستم چی بگم-

بهت گفتم که پاستاهای اینجا "ارسالن اخمی کرد و با گفتن 

 :به سمت پسر الغر اندام برگشت "وبه.خ

 ...ببخشید-

غزال لب گزید. پاستا نمی خواست. پوفی کشید و سرش را پایین 

انداخت که باعث شد موهای بلند دور صورتش بریزند. صدای 

ارسالن به گوشش رسید. از میان رشته های مو او را راه راه 

 .میدید

 ...دو تا پاستا بیار...با کوکا-

 :خاطب قرار دادغزال را م

 کوکا میخوری؟-
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موهایش را پشت گوشش فرستاد و شانه باال انداخت. ارسالن با 

اما زیاد منتظر جوابش  "چی شد؟"گیجی سری تکان داد یعنی که 

 :نماند و تایید کرد

 .با دو تا کوکا-

پسر سری تکان داد و خواست عقبگرد کند که ارسالن اضافه 

 :کرد

 سیگار داری؟-

 :ی به سر بی مویش کشید و با سر تایید کردگارسون دست

 !دارم داداش. ولی اینجا سیگار کشیدن ممنوعه-

ارسالن پوفی کشید و با کالفگی تشکر کرد. غزال لب هایش را 

جلو داد. دلش می خواست غر بزند. عصبانی بود که اجازه داد، 

ارسالن به میل خودش غذا سفارش بدهد. چیشی کرد و دست 

د. البته ارسالن بیچاره تقصیری نداشت. حتما فکر زیرچانه اش ز
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کرده بود که غزال پاستا دوست دارد و با این ذهنیت سفارش داد. 

 .خودش باید مخالفتش را ابراز میکرد

اینجا محیطشم خیلی خوبه. قبال که ما میومدیم انقدر قشنگ نبود. -

 .ساده تر بود...سیگارم ممنوع نبود

 :ادخنده ای کرد و سر تکان د

 .یادش بخیر...قبال همه چیز بیشتر خوش می گذشت-

غزال سعی کرد موضوع غذا را فراموش و با همان پاستا گرسنگی 

اش را برطرف کند. ارسالن که حتی متوجه نارضایتی او هم نشده 

 بود. خودش را برای چه کسی لوس میکرد؟

 :بی قصد و غرض و با شوخی گفت

ده و انقدر آروم و حوصله سر بر قبال حتما مخاطبت آدم جالبی بو-

 .یه گوشه نمی شسته

 :ارسالن خندید و دل غزال بیهوا لرزید
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 ...نه! خب...یعنی-

 :آرنج هایش را روی میز گذاشت و به سمت صورت غزال خم شد

ببین توی اینکه تو دختر فانی نیستی اصال شکی نیس. اما بجاش -

کثر آدما همراه خوبی هستی. خوب گوش میدی به حرف آدم. ا

 ...خودشون کلی حرف دارن واسه زدن. منم که همیشه کوه درد

غزال به جای ذوق کردن از تعریف هایش، از اینکه اقرار کرده 

بود او دختر فانی نیس، ناراحت و دلزده شد. خودش هم می 

دانست شخصیت خشکش دوست نداشتنی اش کرده. اما توقع 

 .به رویش بیاوردنداشت ارسالن انقدر راحت این موضوع را 

ارسالن که گویا اصال خودش را درگیر ناراحتی های غزال نمی  

 :کرد و حتی متوجه نارضایتی اش نمیشد، دستی به سینه اش زد

 .ولی دردیست در این دل که هویدا نتوان کرد-

موسیقی زیبایی پخش میشد. به درد ارسالن فکر کرد و ربطش 

دند. شک نداشت که داد به آن دختری که در شرکت دیده بو
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ارسالن از شنیدن خبر ازدواجش بهم ریخته. او تا این حد روی 

 ...حرکات ارسالن زوم میشد و در عوض ارسالن

آهی کشید و برای بارهزارم موهای چموش را پشت گوشش 

 :فرستاد

 .ای بابا کالفه شدم-

نگاه ارسالن روی موهایش لغزید و گوشه چشم هایش از لبخند، 

 :چروک افتاد

 ...باید میبستی-

 :غر زد

 ...کش نداشتم آخه-

ارسالن دستش را از آن سوی میز کمی جلو آورد و به صورت 

 :غزال نزدیک کرد

 ...البته موهای به این خوشگلی-
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با قرار گرفتن دو بشقاب مملو از پاستا با آن ظاهر اشتها برانگیز، 

رد بارسالن دستش را عقب کشید و آنرا به سمت بشقاب پاستا ها 

تا کمکی به گارسون که گویی حمل همزمانِ دو بشقاب برایش 

سخت بود کرده باشد. نگاهش را هم مانند دستانش از نگاه غزال 

برداشت و مشغول پاستاها کرد. تعجبی هم نداشت که از این غذا 

بدش می آمد. بی موقع آمده بودند. می خواست ارسالن کالم و 

انقدر دل پری داشت؟ از زمین دستش را امتداد بدهد. چرا امشب 

 .و زمان شاکی بود

ارسالن بشقابی جلوی او گذاشت و کوکایش را هم بغل بشقاب 

 :قرار داد

 .عجیب گشنمه. مشغول شو غزال-

 :غزال چنگالش را برداشت و زمزمه کرد

 ...منم-
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فکرش هنوز درگیر حرکت دست ارسالن بود. می خواست به 

. اگر دست میزد، میدید موهایش دست بزند؟ کاش دست میزد

 .موهایش تا چه حد نرم و لطیف است. حتما خوشش می آمد

ارسالن چنگال اول را با لذت داخل دهانش گذاشت و چشم هایش 

 :را بست

 .فوق العادست-

نفهمید کی گارسون رفته بود. ارسالن غذایش را پایین فرستاد و 

 تعجب همانطور که قوطی کوکاکوال را برمی داشت، نگاهش حالت

 :گرفت

 چرا نمی خوری؟ پاستا دوست نداری؟-

غزال چنگالش را میان پاستاهای نرم و آغشته به سس خامه ای زد 

 :و ناخودآگاه با بی میلی جواب داد

 .چرا...میخورم االن-
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ارسالن نوشابه داخل قوطی را در لیوان بزرگش خالی کرد و 

 :انگشتانش را دور لیوان پیچید

 دوست نداری. نه؟-

 :ب گزید و چنگال را کنج بشقاب رها کردل

 ...خب...نه که دوست نداشته باشم-

 :ارسالن لیوان را با حرص رها کرد و اخم هایش را درهم کشید

 چرا نگفتی دوست نداری؟-

 !آخه گفتی پاستاهای اینجا خیلی خوبه-

 :ارسالن با تاسف سرتکان داد و با لحن پرتمسخری گفت

 عنی تا این حد غزال؟من از نظر خودم گفتم. ی-

غزال لب گزید و با گیجی نگاهش کرد. یادش رفته بود این مرد 

اما  "چی تا این حد؟"تا چه می تواند تلخ شود. خواست بگوید 

 :ارسالن قبل از اینکه بپرسد، جوابش را داد
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تا این حد از خودت قدرت تصمیم گیری نداری؟ تا این حد -

 دوست داری بدبخت باشی؟

 :و دست هایش را زیر میز مشت کردلب برچید 

ربطی به قدرت نصمیم گیری نداره. بدبخت نیستم...روم نشد. تو -

 ...گفتی

 :ارسالن دستی به صورتش کشید و خنده پر استفهامی کرد

 آره خب بنداز گردن من!! چیکار به حرف من داری تو؟-

 ...فقط یه غذاست-

ه گه...وای بآدمی که نتونه توی همچین چیز کوچیکی نظرشو ب-

 !حالت توی زندگی غزال...وای به حالت

با جدیت و چهره ای که هیچ انعطافی نداشت، بشقاب را از جلوی 

 :غزال برداشت و به دنبال یکی از گارسون ها چشم چرخاند

 .یچیز دیگه سفارش بده-
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 :خواهش آلود ناله کرد

همون خوب بود ارسالن. به خدا بدم نمیاد. شاید اونقدر دوست -

 .نداشته باشم ولی میخورم. الکی غذای اضافی سفارش نده

 :ارسالن تند نگاهش کرد و نوچی نوچی گفت

اگه اختیارت دست من بود...امشب گرسنت میذاشتم تا یاد -

 .بگیری باید حرفتو بزنی. حاال تو هر شرایط و با هرکی که هستی

ود باشاره ای به گارسون که اینبار دختر جوان و بانمکِ سبزه ای 

 :کرد

 ...ببخشید یه لحظه-

حسابی به غزال برخورده بود. اگر از ترس دختر بچه خطاب شدن 

 :نبود، حتما زیر گریه میزد. دختر با لبخندی به سمتشان آمد

 بله؟ چیزی می خواستید؟-
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ارسالن منتظر سفارش غزال بود. چشم دوخت به بشقاب 

 :پاستایش و با جدیت گفت

 .میخورملطفا غذامو بده. همونو -

ارسالن آهی کشید و از گارسون عذرخواهی کرد. با اخمی بشقاب 

 :را جلوی غزال گذاشت و از روی صندلی بلند شد

میدونم دارم زیاده روی میکنم و حتما با خودت میگی به من -

 ...ربطی نداره. واقعا هم به من ربطی نداره. اما

وید زال بگپوفی کشید و بی آنکه به حرفش ادامه بدهد و یا به غ

 .کجا می رود، از میز فاصله گرفت و پشت بار گم شد

غزال کیفش را برداشت. با دودلی پوست لبِ خشک شده اش را 

میان دندان هایش گرفت. بغض داشت و چیزی در سینه اش 

سنگینی میکرد. امشبش به اندازه کافی تلخ بود. خودش هم می 

بود انقدر دانست چقدر بی دست و پا و خجالتی ست. الزم ن

تحقیرش کند. بهرحال شخصیتش بود. چرا هیچکس همانی که 



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  708 

 

بود را قبول نمی کرد؟ نه مادر و خانواده اش! نه دوستانش! از همه 

 .بدتر ارسالن که مدام بچه بودنش را به رخمش میکشید

کیف را باز کرد. سی هزار تومان سهم خودش را روی میز 

توجه به نگاه های  گذاشت، کیفش را روی دوشش انداخت و بی

کنجکاو بقیه، کافه را ترک کرد. دیر وقت بود و کفش پاشنه دار 

به پا داشت. لباسش هم اصال مناسب نبود اما انقدری پول توی 

 .کیفش داشت تا تمام مسیر را دربست بگیرد

گوشه خیابان ایستاد. باد میان پاییزه اش می پیچید و پاهای بی 

ار میداد. با کالفگی دو طرف پوشش را کمی در معرض دید قر

پاییزه اش را بهم رساند. ماشینی جلوی پایش ایستاد. شاسی بلند 

و مدل باال بود. قیافه پسر جوان داد میزد از چه قماشی ست. بی 

توجه دستش را جلوی پرایدی که از سرعتش کم کرده بود، تکان 

 :داد

 ...دربست-
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 :پسر آدامسش را باد کرد

 .کرتمبیا خودم دربست نو-

پوفی کشید. مردی که داخل پراید نشسته بود چهره موجهی 

داشت و با اشاره سر گفت سوار شود. با دودلی نگاه به خیابان 

 .انداخت

 غزال؟؟؟-

صدای داد ارسالن باعث شد دستپاچه شود. بحدی از دستش 

عصبانی و دلشکسته بود که حتی نمی خواست قیافه اش را ببیند. 

ونه هایش سُر خورد. به سرعت به سمت چند قطره اشک روی گ

 .پراید رفت و در عقب را باز کرد

 :ارسالن باز عربده کشید

 غزااال؟؟؟ کدوم گوری میری نصفه شبی؟ غزااااال؟؟؟-

روی صندلی پشت نشست و دستش را به پشتی صندلی کمک 

 :راننده گرفت
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 .آقا سریع راه بیفتید-

ی شرت نازک و موهای لحظه آخر نگاهش به ارسالن افتاد که با ت

بهم ریخته، دم خیابان ایستاده و هاج و واج نگاهش میکند. می 

دانست تصمیمش آنی و بی منطق بوده و احتماال حسابی توبیخ 

میشد ولی احساس میکرد اینطوری شخصیت و غرور له شده اش 

را کمی برمی گرداند. خودش خوب می دانست وقتی سر لج بیفتد، 

گوشه گیر به چه آدم خودسر و بی منطقی از آن دختر آرام و 

 .تبدیل می شود

ارسالن از تیررس نگاهش دور شد و برنگشت تا نگاهش کند. 

اینبار که او را میدید، حتی جواب سالمش را هم نمیداد. سر یک 

غذا شب هردویشان را به گند کشیده بود. حق داشت عصبانی 

 .باشد. می دانست که حق دارد

 کجا برم خانوم؟-
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ز آینه ماشین نگاهی به چشمان سیاهِ راننده انداخت و آدرس را ا

از حفظ گفت. راننده حرف دیگری نزد و به راهش ادامه داد. 

ناخودآگاه اشک می ریخت. گوشی اش، داخل کیفِ روی پایش 

 .لرزید

زیپ را با حرص باز کرد و گوشی را بیرون کشید. همانطور که 

دندان سابید و رجکت کرد. حدس میزد ارسالن بود. دندان روی 

به ثانیه نکشیده باز زنگ خورد. باز رجکت کرد. یک دقیقه بعد، 

 .پیام آمد

پیام را می توانست باز کند و جواب ندهد. همینکار را هم کرد و 

 :پیام را باز کرد. ارسالن نوشته بود

 .غزال همین االن بگو دور بزنه و برگرد. همین االن-

ای چند ثانیه از آینه نگاهش کرد. گوشی باز جوابی نداد. راننده بر

 :لرزید. اینبار نوشته بود
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نصفه شب سوار ماشین شخصی یه مرد غریبه شدی. خری تو. -

 .غزال توروخدا برگرد

 :هنوز توهین میکرد. جواب نداد و گوشی باز لرزید

دارم میام دنبالت. تک تک کوچه های شهرو دنبالت میگردم ولی -

که پیدات کنم. خودت کار درستو انجام بده و وای به اون روزی 

 .جواب بده

پوفی کشید و گوشی را بعد از خاموش کردن، داخل کیفش 

انداخت. اینطوری بیشتر حرص میخورد و از طرز حرف زدنش با 

غزال پشیمان میشد. فکر میکرد تهدیدهایش تاثیری روی او 

ود. نبدارد؟ مثال چه غلطی می خواست بکند؟ صاحب اختیارش که 

از اینکه هنوز اهمیت میداد، ارسالن چه فکری در موردش میکند، 

 .بیش از پیش لجش درآمد

کالفه از نگاه خیره راننده، کنترل اعصابش را از دست داد و به رو 

 :به رو اشاره کرد



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  713 

 

 .لطفا حواستون به رانندگی باشه-

مرد سری تکان داد و مردمک هایش را به سمت خیابان چرخاند. 

دوازده و بیست دقیقه را نشان میداد. شاید هم ارسالن حق ساعت 

داشت. آب دهانش را پایین فرستاد و با دلهره به اطراف نگاه 

کرد. قبال در چنین شرایطی نبود که بداند ترسش بی ریشه و 

 .اساس است یا واقعا باید نگران شود

نفس عمیقی کشید و سعی کرد به خودش مسلط باشد. یک ربع 

نده ماشین را در کوچه باغ خلوتی برد. چیزی به دلش بعد، ران

چنگ انداخت. نفسش ماند، پشت سیبک گلویش. راه ها را بلد 

نبود. نمی دانست مسیرشان از همین سمت است یا راننده با نیت 

شومی از این سمت آمده. قبال هم که زمستان ها زود تاریک میشد 

 رگاه تاکسی به مسیرو با تاریک شدن هوا، هنوز در تاکسی بود، ه

خلوت و ناآشنایی میخورد، دلش میریخت. انقدر اخبار ترسناک 

شنیده بود که ترس بی منطقی داشت. حاال اما بی منطق نبود. در 

ماشین مردی غریبه که ماشین شخصی هم بود و بدتراز همه کسی 
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را کنارش نداشت، نشسته بود. چقدر مادرش می سپرد، حتی صبح 

 .ها شخصی نگیر

پوست لبش را جوید و بغضش گرفت. کمی به جلو خم شد و با 

 :صدایی لرزان گفت

 .ببخشید آقا فکر کنم مسیرو اشتباه اومدید-

راننده نگاهش کرد و لبخند که زد گوشه چشم هایش مانند 

 :ارسالن چین افتاد

 .نه...میونبر اومدم خانوم. ترسیدم به ترافیک بخوریم-

که ترافیک نبود. شاید هم بود!  ترافیک؟ این ساعت؟ این ساعت

شنیده بود تهران همیشه ترافیک دارد. به صندلی تکیه زد و از 

شیشه به بیرون نگاه کرد. قلبش تند میزد و احساس داغی میکرد. 

اگر امشب سالم به خانه می رسید، هم صدقه میداد و هم دیگر 

هیچوقت چنین حماقتی نمیکرد. تازه داشت دستش می آمد که 
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هنوز بچه و بی منطق است. کدام دختر عاقلی، سر یک  چقدر

 دعوای لفظی به چنین کار ابلهانه ای دست میزد؟

بالخره کوتاه آمد و گوشی را از کیفش بیرون کشید. آنرا روشن 

کرد. به محض روشن کردن پانزده پیامک پشت هم آمد. تماس 

های از دست رفته اش را نگاه نکرد. دستش روی شماره ارسالن 

لغزید که ماشین ناگهان ایستاد و کمی به جلو پرت شد. گوشی از 

  .دستش، به زیر صندلی ها پرت شد

با چشم های گرد، سری که به پشتی صندلی جلو خورده بود را باال 

آورد و به راننده نگاه کرد. راننده با حالتی شرمنده عذرخواهی 

 :گفت کرد و همانطور که در را برای پایین رفتن باز میکرد،

ببخشید خواهر. ماشین داغ کرده فکر کنم. صندوق آب هست. -

 .االن ردیفش میکنم

آب دهانش را به سختی پایین فرستاد. گلویش خشک خشک 

شده بود و شک نداشت رنگ به رویش نمانده. راننده دوباره 



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  716 

 

عذرخواهی کرد و پیاده شد. انقدر وحشت کرده بود که گریه اش 

یزی نمانده قلبش از دهانش بیرون هم نمی آمد. شک نداشت چ

بپرد. به اطراف نگاه کرد. خلوت و سوت و کور. پرنده هم پر نمی 

زد. خیابان به شدت تاریک بود. با اینکه چند فاز شب داشت اما 

فاز شب ها از پس روشن کردن آن مساحت زیاد برنمی آمدند. 

 .همه اینها دست به دست هم داد تا غزال تا مرز سکته برود

یگر نمی توانست خوشبین بماند. تمام شواهد برعلیه خوش بینی د

اش بود. خم شد و به دنبال گوشی اش گشت. دستش را زیر 

 .صندلی کشید. نبود. هرجا که افتاده بود، دستش به آن نمی رسید

لحظه ای به عقب برگشت. مرد کنار صندوق ایستاده بود. صندوق 

دان نمایی زد. غزال قابل باز بود. به محض دیدن غزال، لبخند دن

تهی کرد و جیغ خفه ای کشید. نگاهش به سمت دست راننده 

کشیده شد. خبری از بطری آب نبود. درعوض...پلکی زد و 

 .اشکش چکید. قفل فرمان قرمز مانند خاری در چشمش رفت
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 .خدایا به دادم برس-

راننده هنوز با لبخند نگاهش میکرد. لبخندش چندشناک و شوم 

بل از اینکه حرکتی کند، غزال نگاه گرفت و حواسش به بود. ق

داخل ماشین برگشت. نمی توانست درست تصمیمی بگیرد. تمام 

تنش می لرزید. باید کاری میکرد. دنبال چیزی برای دفاع از 

 .خودش گشت. سوییچ کنار فرمان آویزان بود

نگاهش به سمت قفل کشیده شد و به سرعت خودش را روی در 

ت. راننده که دستش را خوانده بود، به سمت در دوید. جلو انداخ

غزال فرز تر بود و قفل را زد. رانندگی بلد نبود. خودش را روی 

 .صندلی جلو انداخت و استارت زد

راننده با کف دست به شیشه کوبید. غزال به شدت از جا پرید و 

نگاهی به صورت کریه اش انداخت. دعا میکرد تمام اینها خواب 

و مادرش در خانه خودشان بیدارش کند. اگر مادرش را باشد 

 !دیگر نمی دید؟ اگر همین امشب میمرد! مادرش دق میکرد



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  718 

 

دستش به اهرم برف پاک کن خورد و برف پاک کن ها شروع به 

کار کردند. از صدای نا به هنجارِ برخوردشان با شیشه خشک، 

  .گوشش سوت کشید

شد. با دستپاچگی سعی  یکبار دیگر استارت زد و ماشین روشن

میکرد، اطالعات کمش را بیاد بیاورد. نمی دانست. هیچ نمی 

 .دانست. در آن لحظه حتی اسم خودش را هم نمی دانست

برف پاک کن ها هنوز باال و پایین می شدند. نمی دانست قدم 

بعدی چیست. نمی خواست تسلیم شود. نمی توانست! با ترس 

به راننده نگاه کند اما همان نگاهش در مردمک گشت و خواست 

 .لحظه قفل فرمان، محکم به شیشه کوبیده شد و شیشه شکست

جیغ بلندی کشید و خودش را روی صندلی کمک راننده پرت 

کرد. ذرات خرد شده شیشه روی لباس و میان موهایش پاچید. 

چند تکه هم به صورت خورد و همان لحظه چشمش را بست. 

ه بود. درست از همان لحظه شروع به زبانش تا آن لحظه بند آمد
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جیغ کشیدن کرد. بلند و بی وقفه جیغ می کشید. راننده دستش را 

از پنجره شکسته داخل آورد و خواست پاییزه غزال را بچسبد. به 

جای آن پاشنه کفشش میان انگشتانش آمد. کفش از پایش 

درآمد و میان دست مرد ماند. همانطور که با تمام وجود جیغ 

شید، قفل در سمت کمک راننده را باز کرد و دستگیره را به میک

سرعت کشید. همچنان جیغ میزد و با تمام وجود گریه میکرد. در 

باز شد و با حصارهای آهنی کنار پیاده رو برخورد کرد. نمی 

توانست از آن چند سانت فاصله خودش را بیرون بیندازد. با 

ک دستش را از ماشین اینحال همانطور که در را هول میداد، ی

بیرون انداخت. گوشی اش ویبره خورد و صفحه آن روشن شد. 

درست زیرپایش بود. نام ارسالن روی صفحه می درخشید. گریه 

اش شدت گرفت. دستی روی سرش قرار گرفت و از موهایش 

گرفت. دست بی رحم، موهای غزال را با تمام قدرت کشید و 

. همانطور که دست و پا غزال ناگزیر به سمت مرد کشیده شد

میزد، با مشت و لگد به صورت راننده زد. مرد لبش را گزید و با 
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صورت سرخ و چهره ای عصبی، چند کشیده محکم به صورت 

غزال زد. دردش نیامده بود. از ترس جیغ می کشید. هیچ چیزی 

حس نمی کرد. جز غریضه طبیعی اش برای دفاع از خود و فرار 

پا زدن، انگشت هایش را به سمت صورت کردن. درحین دست و 

مرد پرت کرد و ناخون هایش را با تمام قدرت روی چشمش 

 .کشید

مرد عربده ای زد و عقب رفت. صورت غزال از گریه و عرق 

 .خیس و سرخ شده بود و موهای سمج به صورتش چسبیده بودند

دستی به صورتش کشید و جیغ کشان به سمت صندلی های پشت 

مرد هنوز از درد به خودش می پیچید. قفل را کشید  خیز برداشت.

و در پشت را باز کرد. به محض اینکه پای برهنه اش، روی زمین 

سرد قرار گرفت، بارقه ای از امید دلش را گرم کرد. بی آنکه 

وقت را تلف کند، لنگان لنگان و با پاهایی که یکی کفش داشت و 

 .کردیکی نداشت در جهت خیابان شروع به دویدن 
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پاشنه کفش ها سرعتش را کم کرده بود. لحظه ای ایستاد و خم 

شد تا کفش را از پایش بکند. همان لحظه از برخورد جسم 

سنگینی با سرش، دیدش رو به تاری رفت و با صورت روی زمین 

پرت شد. درد بدی در سر و گردنش پیچید و گرمی خون را روی 

تی تانش افتاد اما حپوسته سرش حس کرد. قفل فرمان کنار انگش

رمغ نداشت، انگشت های لرزانش را تکان دهد. ممتد پلک میزد. 

قطره خونی از روی پیشانی اش گذشت و تا روی بینی اش امتداد 

یافت. مرد بازویش را چسبید و او را برگرداند. همانطور که پاییزه 

اش را می کشید، سعی کرد او را از روی زمین بلند کند. غزال 

 .حالی کرد و دست و پا زد گریه بی

گیج و منگ بود ولی هنوز امید داشت. مرد که حسابی کالفه شده 

بود، موهایش را میان مشتش گرفت و با خشم چندبار سرش را 

 :محکم به آسفالت کوبید

 !چقدر سگ جونی...تو-
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مرد هم نفس نفس میزد. زیرچشمش زخم شده بود. غزال آسمان 

 .تار و چندتا میدیدو زمین و درخت ها و مرد را 

مرد از شانه هایش چسبید و کمی او را باال کشید.. غزال دستش را 

روی زمین کشید و بدنه آهنی قفل فرمان را لمس کرد. مرد با 

خشونت زیادی سعی در کشیدن غزال داشت. بدنه آهنی قفل 

فرمان را چسبید و همانطور که از روی زمین بلند میشد، آنرا هم 

رد کند. به سختی می توانست وزن قفل فرمان را از روی زمین س

تحمل کند. همه جا دور سرش میگشت. قطره های خون کنار 

 .شقیقه اش راه گرفته بودند

آخرین امیدش را خرج کرد و با تمام قدرتی که در آن شرایط از 

او بر می آمد، قفل فرمان آهنی را به سمت صورت مرد پرت کرد. 

به صورت مرد خورد و غزال باز روی  بدنه آهنی و سنگین، درست

زمین رها شد. تمام تنش درد میکرد. درد را می فهمید اما گیجی 

باعث میشد از شدت دردش کم ش.د. قفل فرمان روی زمین افتاد 
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و صدای بدی داد. مرد تلو تلو میخورد و دستش را روی صورتش 

 .گرفته بود

 چشم هایش غزال به پشت افتاده بود. نمی توانست بلند شود.

بقدری سیاهی میرفت که قدرت تکان خوردن نداشت. ناخون 

هایش را روی آسفالت کشید. کمی به جلو خزید. بیشتر تالش 

کرد و سعی کرد، خودش را جلو بکشد. لب هایش روی آسفالت 

یخ کشیده میشد و می سوخت. چشم هایش سیاهی می رفتند و 

دست کشید. دلش  کم کم همه جا رو به تاریکی میرفت. از تالش

می خواست بخوابد. دیگر برایش مهم نبود. باید می خوابید. 

آخرین چیزی که جلوی نگاهش رقصید، دو نور پررنگ و کور 

کننده بود که حتی نمی دانست واقعی ست یا وهم و خیال! اهمیتی 

 .نداد...باید می خوابید

*** 

  .نمی دونم اوکی؟ بهش زنگ زدم. هزار بار! جوابمو نمیده-
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 :دستش را روی صورتش گذاشت. دست هایش می لرزید

 ...نمی دونم پرهام. باید میومد خونه! دربست گرفت بیاد خونه-

 :پرهام توی گوشی داد میزد

یعنی چی نمی دونم مرتیکه؟ برداشتی از تولد آوردیش بیرون. -

 .اون دختر دست من امانته! جواب مادر پدرشو باید من بدم

 :شرد و او هم عربده کشیدپایش را روی گاز ف

خودسر سوار ماشین شد رفت. کاری ازم برنمیومد. به سپیده و -

 ...مریم زنگ بزن...شاید رفته

زنگ زدم...همه جا زنگ زدم ارسالن...نیست...هیچ جا نیست. -

 کجایی تو االن؟

یادش نمی آمد بار آخر، کی و سر چه چیزی اینطور ترسیده بود. 

رسیده بود و احساس ضعیف بودن میکرد. به معنای واقعی کلمه ت

نمی دانست باید چه غلطی کند. کاری از دستش برنمی آمد. با 

  :عجز نالید



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  725 

 

 .تو خیابون...دارم همینطوری می چرخم-

خودش را مقصر می دانست. غزال حماقت کرده بود ولی او 

خودش را مقصر می دانست. اگر غزال پیدا میشد. حس خوبی زیر 

اش پیدایش میشد. از زیر سنگ هم شده بود، پوستش دوید. ک

 .پیدایش میکرد

من میرم سمت خونه ارسالن. امیدوارم که هرچه زودتر برسه! -

 .بالیی سرش اومده باشه من فقط تورو مقصر میدونم

حق داشت. حق داشت او را مقصر بداند. خودش هم خودش را 

 نارمقصر می دانست. پرهام بی خداحافظی تماس را قطع کرد. ک

خیابان ماشین را نگه داشت و پیاده شد. هرطور محاسبه میکرد، 

غزال باید تا آن لحظه به خانه می رسید. نزدیک سه صبح بود. چرا 

نرسیده بود؟ به مغزش فشار آورد. جای غزال را خالی دیده بود. 

سه اسکناس ده هزار تومانی کنار ظرف پاستا به چشمش خورده 

 .بود
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ود. بی آنکه کتش را بردارد، از کافه بیرون همان لحظه ترسیده ب

دویده بود. غزال را دم خیابان دیده بود که برای پرایدی دست 

تکان میداد و لکسوسی برایش نگه داشته بود تا سوار شود. 

صدایش زده بود. غزال فرار کرده بود. سوار پراید شده و راننده 

 چهره راننده را گاز داده بود. به مغزش فشار آورد که شاید بتواند

بیاد آورد اما در آن لحظه، او تنها صورت گریان غزال را دیده 

بود. نفس کالفه و لرزانش را در هوای سرد پاییزی رها کرد و 

 .دستی روی سرش کشید. احساس بیچارگی میکرد

گوشی اش را بیرون کشید و با ناامیدی شماره غزال را گرفت. 

ق خورد تا صدای لعنتی زن در مثل تمام هزار بار قبل، انقدر بو

گوشش پیچید. غلط کرد که قادر به پاسخگویی نبود. دلش می 

 .خواست فریاد بکشد

گوشی میان مشتش زنگ خورد. با دستپاچگی و امیدی واهی به 

 .گوشی نگاه کرد. شماره سیامک بود
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 :بی حوصله جواب داد

 چیه سیا؟-

رداشتی بردی آخه چی به تو بگم من هان؟ االغ!! کدوم گوری ب-

دختررو؟ غلط کردی وقتی نمی تونی از پس مسئولیتت بربیای گه 

اضافی میخوری می بریش؟ حاال پرهام چی باید جواب باباشو بده؟ 

 اگه بالی بدی سرش بیاد میخوایم چه خاکی بریزیم تو سرمون؟

حتی سعی نکرد خودش را توجیه کند. چه باید میگفت؟ که 

که حماقت میکرد. چون بچه بود.  خودش حماقت کرد؟ معلوم بود

همه کارهایش بچگانه و از روی ناپختگی بود. مهم نبود، غزال 

خودش خودش را در دردسر انداخته. مهم این بود که وقتی 

 .مسئولیتش با ارسالن بوده، چنین غلطی کرده

 باتوئم ارسالن؟-

 :عصبی غرید

 .الزم نیس تو بگی...خودم میدونم گند زدم. پیداش میکنم-
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از کجا؟ اگه راننده برداشته باشتش برده باشه خونش سرش -

 ...هزار تا بال بیاره...اگه سرشو بذاره رو سینش

 :چشمانش سیاهی رفت

 !دهنتو ببند-

دروغ میگم؟ ببین من دارم میرم پیش پرهام. بدبخت داره روانی -

میشه. میریم کالنتری...باید از بیمارستانا و هرجا که میتونه باشه 

بگیریم. من که تا خرخره خوردم داخل نمیرم. ولی میرم  خبر

 .پیشش باشم تنها نره

می خواست بپرسد من چه غطلی باید بکنم، اما جوابش را می 

دانست. باید دست روی دست می گذاشت. تماس را قطع کرد و 

روی زانوهایش فرود آمد. صورتش را در یک دستش گرفت و 

آن شب لعنتی به صبح می گوشی روی زمین خاکی افتاد. کاش 

 .رسید. ای کاش با خبرهای خوب به صبح می رسید
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نمی دانست چقدر گذشته. کالفه چشم باز کرد. ناامید گوشی را 

برداشت. هزاربار زنگ زده بود و جواب نگرفته بود و ناامید 

نمیشد. شماره غزال را گرفت و گوشی را به گوشش چسباند. 

تماس برقرار شد. هجوم انواع و  ایندفعه میان بوق سوم و چهارم

اقسام احساساتِ متناقض را به سمت قلبش حس کرد. دست و 

 .پایش را گم کرده بود

 غزال؟-

 :مردی جواب داد

 سالم جناب؟-

 :بی اراده عربده کشید

 غزال کجاست؟ چه گهی خوردی باهاش؟-

 :مرد سعی کرد آرامش کند

وی منطقه ... پیدا آروم باشید آقا. ما یه دختر و یه آقایی رو ت-

 .کردیم
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غزال بود. غزال را پیدا کرده بودند. دستش ناخودآگاه روی سینه 

 .اش چنگ شد

هردوشون بیهوش و بیحال بودن. با اورژانس تماس گرفتیم که -

به بیمارستان منتقلشون کنن. ما وایسادیم اینجا که صحنه تصادف 

خانواده رو حفظ کنیم دیدم صدای ویبره میاد. گفتم شاید از 

 ...قربانیان باشید. درست ندونستم جواب ندم. شما چه نسبتی

اسم قربانی در سرش زنگ خورد. غزال قربانی بود! چقدر 

پرچونگی میکرد. اجازه نداد مرد به حرف زدن هایش ادامه دهد 

 :و با دلی آشوب پرسید

 کدوم بیمارستان بردنشون؟ چه اتفاقی افتاده؟ تصادف کردن؟-

ف که...عرضم به حضورتون ماشینِ دیگه ای اینجا واهلل تصاد-

نیس...اینجا اصال ماشین خور نیس. ما هم اتفاقی از اینجا رد 

میشدیم. خیلی شانس آوردن به خدا! اونطوری که من می بینم 

  .شیشه سمت راننده شکسته. اما ماشین به جایی هم نخورده



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  731 

 

 کدوم بیمارستان بردنشون؟-

ت. ارسالن وقت را هدر نداد. بی مرد اسم بیمارستان را گف

خداحافظی قطع کرد. پشت فرمان نشست و به سمت آدرسی که 

گرقته بود راند. مدام حرف های مرد غریبه در سرش تکرار 

میشد. شیشه شکسته! منطقه بی رفت و آمد. شب...تاریکی! شیشه 

 ...شکسته

دستش را روی پیشانی اش فشرد. مسیر خانه پرهام اصال از آن 

نبود. برای چه او را تا آن محل سوت و کور کشیده بود؟  سمت

مطمئنا قصد نگاه کردنش را نداشت. سرش تیر کشید. پدرش را 

درمی آوردند. خودش با دست های خودش او را می کشت. غزال 

زیادی ساده بود. اگر بالیی به سرش آورده باشد، شک نداشت 

اق برای غزال که دیوانه میشد. این همه دختر! چرا باید این اتف

مدام تکرار میکرد با هیچ مردی هیچ تجربه ای نداشته می افتاد؟ 

 انصاف بود؟
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شیشه را پایین کشید و باد سرد به صورتش خورد. باید به پرهام و 

سیامک هم خبر میداد. از شدت عصبانیت و کالفگی چیزی نمانده 

 .بود، دیوانه شود

ته بود، برای اولین بار و با بعد از سالها که دیگر هیچ از خدا نخواس

تمام وجودش دعا کرد، بالیی سر غزال نیامده باشد و این ماجرا 

 .بخیر بگذرد

*** 

 :ارسالن با کالفگی دستش را میان موهایش فرستاد

 –اسمش غزاله...ولی ناشناس آوردنش...یه دختر بیست و سه -

 ...هردوشونو...آوردنش آقایی یه با کرده تصادف...  ساله چهار

مسئول بخش پذیرش گوشی تلفن را روی شانه اش نگه داشت و 

 :لبخند کجی زد

 ...آقا یه چند لحظه صبر کنید...با تلفن صحبت میکنم-
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ارسالن که از شدت نگرانی درحال انفجار بود، با حرص دستش را 

جلو برد، تلفن را از زیرچانه زن کشید و با بی مالحظگی آنرا 

 :سرجایش کوبید

و ببین مریضمو کدوم قسمت بستری کردن و تو چه نگاه کن -

 !وضعیتیه

منشی چشم غره ای رفت و همانطور که سعی میکرد صدایش را 

 :باال نبرد، کوبنده غرید

 .آقا این چه طرز رفتاره؟ داشتم صحبت میکردم-

دستی روی صورتش کشید. جنجا بپا کردن بدتر باعث اتالف وقت 

 :میشد. لب گزید و کمی خم شد

 .اهش می کنم چک کنیدخو-

زن نگاه خیره و سرزنش گرش را با تاخیر از صورت ارسالن 

گرفت و اطالعات الزم را تحویل ارسالن داد. وقت را هدر نکرد. با 

راهنمایی مسئول پذیرش خودش را داخل آسانسور انداخت و 



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  734 

 

همراه با خیل عظیم جمعیت نگران، به طبقه مورد نظرش رفت. 

 .ر داد و منتظر پزشک غزال ماندهمانجا به پرهام خب

دکتر سفید پوش خوش خلق بود و در برابر نگرانی بی حد و مرز 

 :ارسالن کامل توضیح داد

ضربه ی محکمی به سر وارد شده و باعث شکستگی جمجمه -

شده. استخوان شکسته جمجمه باعث ضربه مغزی و آسیب 

انه تشدیدی به بافت های مغز شده. مریضتون بیهوشه اما خوشبخ

خطر کما و مرگ مغزی به شدت کمه...رگ های خونی داخل مغز 

دچار آسیب شدن و خونریزی مغزی داره. االن بیمار شما دچار 

 ...هماتوم شدن

 :ارسالن دست هایش را جلوی صورتش گرفت

 ...یا خدا...یعنی چی دکتر؟ اینی که گفتید-

ی تجمع خون داخل مغز رو میگم...اونقدری جایی برای نگران-

 .وجود نداره...فقط نیازمند یه درمان فوری هست. باید عمل بشه
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پس عملش کنید...هرکار الزمه انجام بدید. قیمش ایران نیس -

 .ولی هزینه عمل رو در اسرع وقت واریز میکنم

دکتر سری تکان داد و خواست داخل اتاق برگردد که ارسالن 

 :سریع و با نگرانی پرسید

 سیب دیگه ای...آسیبی ندیده؟دکتر جز آسیب مغزی...آ-

 :دکتر دستی به چانه پرمویش کشید

روی صورت و گردنش کمی جای بریدگی هست. کف دست ها و -

زانوهاش انگار بخاطر خراشیدگی زخم شده. میتونم آسیب زیادی 

 .دیده

ناخودآگاهی گفت. به دلیل این زخم ها و کبودی  "وای"ارسالن 

نی زیادی فکر کرد که دلیل ها فکر میکرد. پیش خودش با بدبی

اینهمه خشونت تجاوز بوده. دکتر که نمی توانست بدون آزمایش 

 .و از روی ظاهر بفهمد تجاوزی درکار نبوده
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روی نزدیک ترین صندلی نشست و صورتش را میان دست 

هایش گرفت. سرش گیج میرفت و دهانش تلخ شده بود. می 

انه جریان خوشبینخواست خوشبین باشد اما نمی توانست به این 

نگاه کند. همان لحظه یادش آمد چیزی از متجاوز نپرسیده. 

حتمادر همین بیمارستان بستری بود. تمام وجودش پر از خشم و 

غضب شد. حتما هردو را با هم آورده بودند. انگشت هایش را 

مشت کرد. مردی که موبایل غزال را جواب داد همین را گفته بود. 

سید. باید پیدایش میکرد. باید با دست های باید از دکتر می پر

خودش انقدر کتکش میزد تا او هم ضربه مغزی شود و خون باال 

بیاورد. انقدر کالفه بود و احساس شکست خوردگی میکرد که 

حتی نای اینکه از روی صندلی بلند شود را در خودش نمی دید. 

 !شب بلندی شده بود. یکی از بدترین شب های عمرش

*** 

ام عمال گریه میکرد. کف دست هایش را به پیشانی اش پره

فشرده بود و شانه هایش می لرزید. می دانست از شدت بیچارگی 
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به این روز افتاده. غزال دیگر یکی از آنها بود. همه نگرانش می 

شدند اما این موضوع برای پرهام فرق میکرد. او عالوه بر دوست 

لش هم بود. باید جواب و احتماال دوست پسر تازه غزال، مسئو

پدرش را میداد. میان بغض مردانه اش اقرار کرده بود که باید به 

پدر غزال زنگ بزند و خبر بد را بدهد. شک نداشت محمد از 

سفرش برمی گشت. آنهم با اولین پرواز. عمل غزال کوتاه بود. 

 .باموفقیت به اتمام رسید و در ریکاوری به سر میبرد

 !عجب شب گهی شد-

 :یامک آهی کشید و لیوان قهوه را کنار صورت پرهام گرفتس

بگیر اینو بزن پرهام...با اینکارا چیزی حل نمیشه. بگیر توش یه -

 .عالمه شکر ریختم رنگ به روت نمونده

پرهام قهوه را با حرص عقب زد و کمی از مایع قهوه ای روی 

 :زمین سرامیک پوش راهرو بیمارستان ریخت

 ...نمی خورم-
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ام با همان صورت خیس و مژه های بهم چسبیده به سمت پره

 :ارسالن برگشت

حاال باید چه خاکی بریزم تو سرم؟ جواب محمدو چی بدم؟ -

 جواب مامانشو چی بدم؟

نمی دانست چه جوابی به پرهام بدهد. تنها آه کشید. پرهام با 

 :ناراحتی از روی صندلی بلند شد

 بخورم من؟آه میکشی؟ دارم ازت میپرسم چه گهی -

خودش هم از روی صندلی بلند شد و با شانه هایی فرو افتاده به 

سمت پرهام رفت. خواست دست روی شانه اش بگذارد که پرهام 

 :با خشم و عتاب دستش را پس زد

 !بدبختم کردی-

سعی کرد به دل نگیرد. پرهام در حال خودش نبود. سرتاپا خشم 

د که به زور میشد نام لبخن و نگرانی بود. لبخند نصف و نیمه ای زد

 :رویش گذاشت. آرام گفت
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 !ایشاهلل اونی که فکر می کنیم نیس-

 :پرهام صدایش را باال برد

خودتم میدونی هست. بدبختم کردی ارسالن...بدبختش -

 ...کردی

 :ناخودآگاه ولوم صدایش باال رفت و کنترلش را از دست داد

تم کمک کرده مگه من روحم خبر داشت اینطوری میشه؟ خواس-

 .باشم. من که بهش تجاوز نکردم

مریم که تا آن لحظه تنها هق هق گریه اش به گوش میرسید، رو 

 :به هردویشان تشر زد

با این حرفا و داد و بیدادا که چیزی عوض نمیشه. توروخدا یه -

 .دقه بشینید

ضربه محکمی به شانه پرهام زد و از کنار همه شان عبور کرد. 

دور نشده بود که سپیده نفس نفس زنان خودش  چند قدم بیشتر

 :را به او رساند
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 کجا میری ارسی؟-

 :دستش را در هوا تکان داد

 ...قبرستون-

سپید که معلوم بود به سختی خودش را با قدم های پرخشم و تند 

 :ارسالن هماهنگ میکرد، دو قدم جلو افتاد

دت ز شارسی به خدا کسی فکر نمی کنه تقصیر توئه...پرهامم ا-

 ...بیچارگی نمیدونه کیو باید مقصر

از حرکت ایستاد و با اخم غلیظی به سپیده خیره ماند که باعث شد 

حرفش در دهانش بماسد. با انگشت به عقب اشاره کرد و با لحن 

 :غدی گفت

من نیازی به دلداری دادن ندارم سپید. دنبال من نیا...برگرد -

 !پیش بچه ها

 ...ولی آخه-
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ا بیشتر درهم کشید. می دانست دراین هیبت اخم هایش ر

 :ترسناک می شود. غرید

 ...گفتم برگرد پیش بچه ها-

لب های سپیده آویزان شد. همانطور که بغضش می شکست و باز 

زیر گریه میزد، به عقب برگشت و با سرعت زیادی به دوستانش 

ملحق شد. شیفت مسئول پذیرش قبلی عوض و مرد جوانی جایش 

بود. از زن هزار بار اتاق مردی که با غزال آورده بودند را گرفته 

را پرسیده بود و زن با حوصله توضیح داده بود که نمی تواند این 

اطالعات را در اختیارش بگذارد. دوبار پیشنهاد پول داد و زن 

پیشنهاد کرد تا پلیس را خبر نکرده، از آنجا برود. با اظهارات 

با پلیس تماس گرفته بودند. پرهام از طرف خود بیمارستان 

ارسالن اما خوب خبر داشت پلیس آنطور که او دلش می خواست، 

 .مضنون را گوشمالی نمیداد
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مرد جوان در ابتدا از دادن اطالعات امتناع کرد. ارسالن تراولی 

روی میز گذاشت. مرد با انتهای خودکارش پول را به عقب هول 

 :داد

 د؟نمی تونم جناب چرا متوجه نیستی-

ارسالن تراول دیگری روی تراول قبلی گذاشت. مرد آب دهانش 

را به سختی پایین فرستاد و نگاه وسوسه شده اش روی پول ها 

 .ماند

 :با اینحال گفت

 ...ای بابا...برادر من-

تراول دسته پول هایش را روی تراول ها گذاشت. نمی دانست 

ومت مرد چقدر پول است اما می دانست انقدر زیاد هست که مقا

بشکند و آدرس دقیق اتاق متجاوز را به او بدهد. با اطالعات 

جدیدی که کسب کرده بود و دست های مشت شده به سمت 

آسانسور قدم های محکم و خشمگین برمی داشت. همین حاال 
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تکلیف سوال هایی که در مغزش جمع شده و موجب سردردش 

ی را کف شده بود را میگرفت. همین حاال حق آن الشخور عوض

   .دستش می گذاشت

*** 

 !آقای محترم کجا؟ نمی تونید داخل اتاق برید-

اهمیتی به صدای بلند و دستوری پرستار میانسال نداد. خودش را 

داخل اتاق انداخت و به سرعت نگاهی به فضای اتاق انداخت. 

مردی روی تخت دراز کشیده ولی بیدار بود و با تعجب نگاهش 

واکنش هایش سرعت ببخشد. تیز و فرز به میکرد. سعی کرد به 

 .سمت صندلی گوشه اتاق رفت

 کی هستی؟ چیکار داری اینجا؟-

دست هایش مشت شدند اما باید اول مطمئن میشد کسی نمی 

تواند داخل اتاق بیاید. صندلی را برداشت و در سریع ترین حالت 
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ممکن آنرا زیر دستگیره در گذاشت. این کمی کار نگهبان و 

 .ای احتمالی را سخت میکردکمک ه

 !هوی...باتوئم-

دندان روی دندان سابید و با حرص به سمت مردی برگشت که 

می دانست حتی اگر همین حاال خفه اش کند و نفسش را ببرد به 

 .هیچ عنوان پشیمان نخواهد شد

دست های مشت شده اش می لرزیدند. به سمت تخت قدم 

 :برداشت و غرید

موقعیتی هستی که بخوای با من اینطوری  مطمئنی تو جایگاه و-

 حرف بزنی؟

 :مرد دماغش را چین داد و چهره کریه اش، زشت تر از قبل شد

 چی زر زر میکنی واسه خودت؟ تو کی هستی؟-

دیگر نتوانست عصبانیتش را کنترل کند و همانطور که چند قدم 

 :مانده را می دوید، از یقه مرد چسبید و باال کشیدش
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 !ردی؟ چیکارش کردی؟ هان؟چه گهی خو-

عمال عربده میکشید. مرد آخی گفت. معلوم بود زخمش درد 

گرفته. اهمیتی نداشت. آن ارسالن کله شق و بی فکر برگشته بود. 

همانی که همه جا دست به یقه میشد و برایش نبود سرش را کجا 

فرود می آورد. در پیشانی این مرد غریبه یا دیوار کنار تخت. باید 

ایی سرش را می کوبید تا افکار مزاحم را دور کند. ارسالنی یک ج

که سالها تمرین کرده بود تا پشت سر بگذارد، برگشته بود و از 

 .همیشه طلبکارتر و خشمگین تر بود

 .درو وا کنید! درو وا کنید وگرنه نگهبان خبر می کنم-

 :اهمیتی نداد و چانه مرد را محکم چسبید

رک و راست بده...کاری باهات  ببین مثل آدم جواب منو-

 ندارم...فقط بگو باهاش چیکار کردی؟

مرد با همان لب هایی که میان انگشتان ارسالن جمع شده بود و با 

 :نگاهی خونسرد خندید
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 خودت چی فکر میکنی؟-

ارسالن اخم کرد و همانطور که چانه اش را رها میکرد ضربه 

 :محکمی به فکش کوبید

 !کثافت-

ود. البته که اینکار را کرده بود؟ معلوم بود که این تجاوز کرده ب

حیوان از یک دختر زیبای تنها و ترسیده نمی گذرد. چهره معصوم 

غزال جلوی چشمش آمد. سعی کرد فکر نکند چه دردی کشیده و 

 .چقدر گریه کرده اما نمی توانست

تمام بدنش شده بود نبضی که محکم میکوبید. نتوانست خودش را 

د. لبخند موذیِ روی لب های مرد تحریکش میکرد تا کنترل کن

 .یکجور چاکش کند

مشتش را باال برد و اولین ضربه را با تمام قدرت روی صورتش 

 :فرود آورد

 !کثافت بی ناموس-
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 :مشت دوم را محکم تر زد و مرد از درد ناله کرد

 ...می کشمت-

 :مشت سوم

 ...می کشمت-

ارم...مشت پنجم...مشت بندهای انگشتش گزگز میکرد. مشت چه

 .ششم

 :به نفس نفس افتاده بود. صدای التماس مرد را می شنید

نکردم...تجاوز نکردم...ولم کن...آهای...نجاتم بدید. بخدا بهش -

 ...تجاوز نکردم...نکردم...نکردم

مشت هفتم در هوا ماند. صورت له و خونین مرد جمع شد و زیر 

شقیقه های حس کرد. گریه زد. ارسالن ریزش عرق را کنار 

 .نفسش به سختی باال می آمد

 :از میان لب های خشک شده و بی رنگش بیرون پرید
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 چی گفتی؟-

 :مرد دستش را جلوی صورتش گرفت

نزن...جان مادرت نزن. کاری باهاش نکردم. خدا شاهده راست -

 ...میگم

 :یقه اش را رها کرد

 تو خدا هم می شناسی مگه؟-

 :دمرد با گریه ناله میکر

 ...نکردم...نکردم...به خدا نکردم-

ارسالن یقه ی لباس بیمارستانی که تن مرد بود را رها کرد. تازه 

داشت صداهای اطراف را دوباره می شنید. صدای تق تق کردن در 

و داخل آمدن چند نفر...صدای همهمه را می شنید و دنیا ایستاده 

 .بود
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ه بود. فشار و دست روی پیشانی اش کشید. جان در تنش نماند

 .استرس امانش را برید و با بی حالی روی زانوهایش افتاد

*** 

چند دقیقه ای میشد که بیدار شده بود اما نمی خواست چشم 

هایش را باز کند. حس عجیبی داشت. پدرش کنار تختش نشسته 

بود و دستش را میان مشت گرمش گرفته بود. بیدار بود ولی نمی 

دار شده. محمد به محض رسیدن، خواست محمد بفهمد که بی

دست و پیشانی اش را چند بار بوسید و پای تختش گریه کرد. بی 

توجه به حضور دوستان غزال و حتی پرهام هق هق گریه کرده 

بود. می دانست به محض شنیدن خبر خودش را رسانده. باعث 

نمیشد پدر نمونه ای شود اما الاقل اهمیت داده بود. نگران شده 

ی گریه کرده بود. در جواب سوال پرهام که جویای احوال بود. حت

پریناز و باران شده بود گفت که دو روز دیگر برمی گردند. 

بغضش گرفت...دلش مادرش را می خواست. دلش می خواست 

در آغوشش آرام شود. اصال خبر نداشت به مادرش خبر داده اند 
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ی سکته میکرد. یا نه! حتما تا حاال زنگ زده بود و داشت از نگران

 .طفلی مادر دل نازکش

حضور ارسالن را حس نکرده بود. صدایش را نشنیده بود. می 

دانست که در جمع حضور ندارد. دعا میکرد ساعت مالقات خیلی 

زود تمام شود و همه شان بروند. می خواست یک دل سیر گریه 

کند. حق داشت گریه کند. باید زار میزد. کم بالیی از سرش 

بود. هربار یاد آن اتفاق شوم می افتاد تنش می لرزید. و  نگذشته

 .با تمام این احواالت مدام در سرش اکو میشد

 "!ارسالن کجاست؟"

باید می آمد. باید همراه بقیه می آمد. نمی توانست از او کینه 

بگیرد یا متنفر باشد اما ارسالن هم مقصر این ماجرا بود. احساس 

ل را آشفته کرد که مجبور شود دست گناه نمیکرد که آنطور غزا

به چنین کار وحشتناکی بزند؟ چرا پس نیامده بود؟ باید می آمد! 

 .غزال توقع داشت میان جمع دوستانش، او را هم ببیند
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کمی سر درد و سرگیجه آزارش میداد ولی حال نسبتا خوبی 

داشت. باز با همان چشم های بسته گوش کشید و خبری از 

 .در چشمانش را بسته نگه داشت تا خوابش بردارسالن نشد. انق

*** 

باورم نمیشه! یه ماهم نشده که برگشتی و باز خودتو انداختی -

توی دردسر...نمی دونم چرا وقتی دیدمت حس کردم بالخره 

 .بزرگ شدی...ظاهرا اشتباه میکردم ارسالن

نفسش را از لپ هایش بیرون فرستاد. به شدت سعی داشت در 

ستد و تا به خانه برسند، ساکت بماند. ولی اگر روی پدرش نای

منفجر میشد، حرف های زیادی بود که بر سر این مرد فریاد می 

کشید. هنوز پدرش را دوست داشت. نمی خواست زیاده روی 

کند. لعنتی! اگر پرهام جواب تماس هایش را میداد، مجبور نمیشد 

 .از پدرش برای سند گذاشتن، کمک بخواهد
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خبر بود. دلش شور میزد. نمی دانست چه بالیی به  از غزال بی

سرش آمده. مرد گفته بود که به دخترک تجاوز نکرده! اما چطور 

می توانست حرف یک روانیِ متجاوز را باور کند؟ شاید می 

خواست ارسالن دیگر کتکش نزند. آهی کشید و بی حرف به 

 .منظره خیره ماند

من باید چه غلطی شانس آوردی نکشتیش پسر جان! میمرد -

 میکردم؟

شاید بهتر بود از برادرهایش کمک می خواست! واقعا نباید به 

پدرش زنگ میزد. میان برادرهایش، با سهراب از همه بیشتر 

صمیمی بود. باید به سهراب زنگ میزد. به پدرش زنگ زده بود 

چون شک نداشت در سریع ترین زمان ممکن برایش وصیغه می 

 .گذارد

 میزنم ارسالن! هیچ به حرفام گوش میدی؟ با تو حرف-

 :پوفی کشید
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 !خیلی دارم سعی میکنم که گوش ندم-

 ...حق نداری بهم بی احترامی کنی! من هنوز پدرتم-

 :دندان روی دندان سابید و غرید

 .دقیقا برای همین که احترامتونو نگه دارم سعی دارم گوش ندم-

ی ترمز کرد و کیومرث قبل از چراغ قرمز و پشت سمند سپید

 :کمی به سمت ارسالن متمایل شد

 ...ببین پسرم...در مورد مادرت و اون موضوع-

 :دستش را باال آورد و عصبی سر تکان داد

خواهش می کنم ادامه ندید...دیگه به من مربوط نمیشه. چندین -

سال این رازو توی سینم نگه داشتمو روحمو ذره ذره خورد. اما 

 ...خوام بخشی از این بازی کثیف باشم حاال دیگه تمومه. نمی

بازی نیست ارسالن...زندگی منه! زن من بهم خیانت کرده...بارها -

و بارها! انقدر ساده و احمق نیستم که ندونم. فقط سعی کردم بین 
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خودمون حلش کنم...من چهارتا پسر بزرگ دارم ارسالن...نمی 

 ین...سعیخواستم داغون شین. دلم می خواست آرامش داشته باش

داشتم کار درستو بکنم. متاسفم...متاسفم اگه این همه سال آزار 

دیدی و خودخوری کردی. متاسفم که به اندازه کافی پدر خوبی 

 نبودم. نمی دونستم تو میدونی پسرم...اصال از کجا فهمیدی؟

قبل از اینکه ارسالن جوابی بدهد، چراغ سبز شد و حرکت کردند. 

به انگشتان دستش انداخت. با تجسم آن سر به زیر شد. نگاهی 

 .صحنه جلوی چشم هایش، راه گلویش بسته شد

 ...دیدمشون-

 :کیومرث شوکه شده و با چشم های درشتی نگاهش کرد

 چی؟ دی...دیدی...دیدیشون؟-

کیومرث دستش را روی سرش گذاشت و ماشین را به سمت 

سالن رگوشه خیابان کشید. انگار باورش نمیشد...باورش نمیشد ا

 .چنین چیز ترسناکی را دیده باشد
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پناه بر خدا...بگو چرا انقدر از ما دوری...حاال همه چیز داره برام -

 منطقی میشه! چه بالیی سرت آوردیم پسر؟

 :ارسالن آهی کشید

شما که اشتباهی نکردی بابا...از طرفی واقعا نمی خوام در این -

 .مورد حرف بزنم

 :دیاد غزال افتاد و دلش ریش ش

 ...الاقل نه حاال...نه تو این موقعیت-

 :مکثی کرد و مصمم ادامه داد

درواقع هیچوقت...این زندگی شماست پدر...انتخاب -

شماست...قرار نیست منم جزوی از این انتخاب و تصمیم باشم. 

نمی تونید از من توقع داشته باشید مثل شما اون زنو ببخشم یا 

 !دارم دیگه! این تصمیم منهباهاش خوب رفتار کنم. من مادر ن

 ...من نبخشیدمش پسرم...سکوت کردم که شما-
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گفتم که...تصمیمش با شماست. اینکه می خواید نقش آدم بزرگو -

 ...بازی کنید. من نمی تونم! تموم شد. وانمود کنید اصال نمی دونم

 :کیومرث بغض بدی کرده بود

من...توی خب باید چه غلطی میکردم؟ طالقش میدادم؟ باید...-

اون موقعیت...نشد...من به شماها فکر کردم...اشتباه کردم 

 ارسالن؟

نمی دونم...باشه؟ نمی دونم! حتی مطمئن نیستم توی این لحظه و -

با نگرانی هایی که دارم...مطمئن نیستم دیگه برام مهم باشه. 

 ...متاسفم

کیومرث نفس عمیقی کشید. سعی کرد برخودش مسلط باشد. 

 :و سری با آرامش تکان داداستارت زد 

 !راست میگی...حق داری...متاسف نباش...من متاسفم-

 :ارسالن چشم هایش را برای لحظه ای بست

 ...درواقع کس دیگه ایه که باید شرمنده و متاسف باشه-
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 :لپش را گزید و ادامه داد

 !ولی همونطور که گفتم مهم نیست...منو بذار خونه-

 .نها سری به نشانه موافقت تکان دادکیومرث دیگر حرفی نزد و ت

*** 

 .من حالم خوبه! خودم میتونم بیام-

پرهام جلوتر رفت و در پشت را برایشان باز کرد. محمد با اخم 

 :تصنعی نگاهش کرد و دستش را دور کمرش محکم تر کرد

مطمئنم اگه ولت کنم همینجا غش میکنی. ضعیف شدی عزیزِ -

 .ابا جانمن! کم چیزی از سرمون نگذشت ب

پوفی کشید و با حالت معذبی خودش را بیشتر جمع کرد. دوست 

نداشت پدرش انقدر نزدیک باشد و اینطور سفت بغلش کند. 

 .دوست هم اگر داشت، عادت نداشت

 :با کمک محمد روی صندلی های پشت نشست
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 !قشنگ دراز بکش-

 :صاف و شق و رق روی صندلی نشست و نفس عمیقی کشید

 .ز بکشم. سه روزه دراز کشیدم. میخوام بشینمنمی خوام درا-

ای گفت و در پشت را بست. پرهام  "باشه"محمد با مالحظه 

 :همانطور که کمربندش را می بست، لحظه ای از آینه نگاهش کرد

 جات راحته؟-

تنها با حرکت سر تایید کرد. هنوز کمی از  پرهام خجالت می 

یتی میانشان کشید. بعد از آن برخوردشان دیگر حس صمیم

نمانده بود. برخورد پرهام حتی از بار اولی که هم را دیدند سردتر 

و محترمانه تر شده بود. این سردی را دوست نداشت. صمیمیت 

میانشان برایش با ارزش بود. جدا از همه چیز پرهام دوست فوق 

العاده ای به حساب می آمد. می دانست می تواند در هر شرایطی 

نگاه از چشم های خسته پرهام در آینه گرفت  رویش حساب کند.

 .و آه کشید
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سر درد بدی داشت. سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و سعی 

کرد به چیزی فکر نکند. حتی به این موضوع که چقدر دلش برای 

ارسالن تنگ شده و چقدر دلخور است که حتی برای یک سر زدن 

 .ساده هم به بیمارستان نیامد

سند، چشم هایش را بسته نگه داشت. پرهام و پدرش تا به خانه بر

آرام صحبت می کردند. پدرش در برابر عذرخواهی های هزارباره 

پرهام، با صمیمیت زیادی گفته بود که او را مقصر نمی داند. گفته 

بود که نمی توان جلوی اتفاق را گرفت و خوشحال و قدردان است 

تا  ، پرهام و بقیه آنجا بودندکه حتی با این وجود که این اتفاق افتاد

هوای غزال را داشته باشند. شک نداشت پدرش مانند پسر 

خودش پرهام را دوست دارد و رویش حساب می کند. درواقع 

پدرش حق داشت. تقصیر پرهام نبود. تقصیر هیچکس نبود. خود 

غزال بچگی کرد. خودش حماقت کرد. هرچقدر دنبال مقصر می 

 .پیدا نمی کردگشت، کسی را جز خودش 
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در برابر سوال های دیگر در رابطه با تجاوز جنسی، تنها به مریم 

تمام حقیقت را گفته بود و با التماس خواهش کرده بود که دیگر 

هیچکس در اینباره حرفی به او نزند و سوالی نپرسد. اگرچه به 

نظرش رسید پدرش و پرهام از این تصمیم راضی نبودند، اما به 

کردند. می دانست همه شان این احتمال را در نظر هرحال سکوت 

می گیرند که او مورد تجاوز قرار گرفته و تنها مانند هزاران 

قربانی دیگر بخاطر مشکالت خانوادگی و اجتماعی بعدش، حرفی 

نمی زند. اما همین که خودش می دانست اینطور نیست کافی بود. 

ح میداد سکوت احتماال اگر مرد موفق به تجاوز میشد هم ترجی

کند. تنها کافی بود به این فکر کند که مادرش با شنیدن چنین 

خبری سکته خواهد کرد. قبل از هرکس و هرچیزی بخاطر 

 .مادرش سکوت میکرد

با مادرش تماس گرفته بود و گفته بود که پدرش برگشته و چند 

روزی برای حال و هوا عوض کردن به شمال رفته بودند. گفته بود 

ش خراب شده. در برابر گریه و جیغ و نفرین های مادرش موبایل
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سکوت کرده بود. نمی خواست حقیقت را به مادرش بگوید. 

حدس میزد واکنشش به شدت شدید خواهد بود. امکان داشت 

حتی از ادامه تحصیل او را بازدارد. مطمئن بود مجبورش میکند به 

رگردد. گرگان برگردد. دلش نمی خواست برگردد. محال بود ب

پس تنها سکوت کرد و ترجیح داد دختر بی فکر و بی مسئولیتی 

 .خطاب شود

پدرش هم با مادرش صحبت کرد و با احترام به خواسته غزال 

چیزی از حقیقت ماجرا به سارا نگفت. می دانست مادرش برخالف 

حرص و کینه ای که در خفا نسبت به محمد دارد، در برابرش 

 .زند سکوت می کند و حرفی نمی

به مادرش قول داد که آخر هفته برای دیدن او و مادربزرگش 

حتما به گرگان برمی گردد و چند روزی پیششان می ماند. 

مادرش با ناراحتی و قهر قطع کرده بود. با اینحال خوشحال بود که 

بخیر گذشته. بالخره از دلش درمی آمد و فراموش میکرد. مادرها 

 .همیشه فراموش می کنند
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 ...ل جان. رسیدیم باباغزا-

چشم هایش را باز کرد و نور خورشید مستقیم در مردمک هایش 

تابید. اخم کرد و نگاهش باریک شد. تکیه اش را از صندلی 

گرفت و با کمک پدرش پیاده شد. وقتی بالخره روی تختش 

  .نشست، انگار بار سنگینی از روی دوشش برداشته شد

بود و بغض داشت. شروع به  در تاریکی اتاق روی تختش نشسته

باز کردن دکمه های مانتویش کرد. بغضش ترکید و شانه هایش 

لرزید. صحنه ها جلوی چشمش آمد و تمام تنش لرزید. ممکن 

بود بمیرد. حتی مطمئن نبود آن حیوان لعنتی قصد تجاوز داشت. 

 .بیشتر شبیه قاتل های زنجیره ای بود

لباس بیمارستان تنش بود و  مانتو را به گوشه ای پرت کرد. هنوز

باند بزرگی دور سرش پیچیده بودند. صورتش را در آینه 

دستشویی بیمارستان دیده بود. پر از زخم و کبودی. تمام تنش پر 
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از زخم و کبودی بود. کف پاهایش از دویدن روی آسفالت و 

 .شیشه خرده ها، می سوخت

 .چشم هایش را بست و اشک از گوشه ی پلک هایش چکید

 ...چیزی الزم-

چشم باز کرد و پرهام را در چهارچوب دید. از الی در نیمه باز نور 

 .به داخل اتاق سرک می کشید

 !غزال...گریه نکن-

پرهام داخل اتاق آمد و در را نیمه باز رها کرد. روی تخت و کنار 

 :غزال نشست. آهی کشید

 .ینه...گریه کن. باید گریه کنی...به اندازه کافی قوی بود-

 :گریه غزال شدت گرفت

 ...من قوی نبودم. احمق بودم-

 :پرهام دستش را گرفت و سریع مخالفت کرد
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قوی بودی...قوی بودی که االن اینجا نشستی. جنگیدی که زنده -

 ...بمونی. باید به خودت افتخار کنی

غزال چیز دیگری نگفت و تنها هق هق گریه اش بلند شد. چند 

مهربان پرهام بود و او موهایش را  لحظه بعد در آغوش گرم و

 :نوازش میکرد

متاسفم غزال...متاسفم که به اندازه کافی مراقبت نبودم. متاسفم -

 .که مثل بچه ها رفتار کردم

 :پرهام پیشانی اش را آرام بوسید

کم کم بهتر میشی...این حالی که داری...کم کم از بین میره. -

.اما در عین حال مطمئن زمان بده. گریه کن...خودتو خالی کن..

 .باش که خیلی زود دوباره خوب میشی

وقتی سکوت غزال را دید، او را از آغوشش جدا کرد و لبخند 

 :مهربانی به رویش زد
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بچه ها مدام زنگ میزنن و میخوان بیان دیدنت...ولی بهشون -

گفتم یکم دورتو خلوت کنن تا استراحت کنی. پدرت رفته 

 .داروهاتو بگیره

ری تکان داد و بینی اش را باال کشید. زخم صورتش از غزال س

شوری اشک هایش می سوخت. پرهام گوشی غزال را از جیبش 

 :بیرون کشید و آن را کف دستش گذاشت

اینو توی صحنه جرم پیدا کردن. متاسفانه مجبور شدن به عنوان -

 .مدرک بگردنش ولی بالخره موفق شدم پس بگیرمش

 :مشتش را بست

ام. برای همه چیز...توی تمام این مدت چیزی جز یه مرسی پره-

 ...حامی فوق العاده نبودی

 :پرهام آرام و کوتاه خندید

 ...با اینحال بازم نخواستی باهام باشی-

 :غزال معذب شد و خواست حرفی بزند که پرهام مانع شد
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شوخی می کنم...فکر کنم البته! به هرحال حق انتخاب با توئه. از -

تخاب داشتی غزال. متنفرم برای یه لحظه فکر کنی اولم حق ان

خواستم خودم رو تحمیل کنم. می تونیم دوستای خوبی باشیم. 

 .توی این شکی ندارم

غزال تمام توجیه ها و حرف هایی که قصد زدنشان را داشت کنار 

 :گذاشت و سری تکان داد

حاضر نیستم دوستی به خوبی تورو از دست بدم. بابت همه چیز -

 .رت میخواممعذ

 :پرهام موهای پریشان را پشت گوشش زد

نزن از این حرفا. من میرم که استراحت کنی. حتما چند ساعتی -

 .بخواب چون بهش نیاز داری

بعد از رفتن پرهام، خیره به گوشی ای که میام دستش سنگینی 

میکرد، دراز کشید. ناخودآگاه سراغ پیام های ارسالن رفت. 
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اشت که حتی باز نکرده بود. تمام شان خط و پانزده پیام از او د

 .نشان های قبل از آن اتفاق شوم بودند

دستش را روی شماره ارسالن گذاشت. دوست داشت تماس 

بگیرد و صدایش را بشنود. با تمام قدرت جلوی غریزه و 

احساساتش ایستاد و گوشی را دور از دسترس گذاشت. محال بود 

می گرفت و به دیدنش می آمد.  تماس بگیرد. ارسالن باید تماس

که هیچکدام را انجام نداده بود. باید فراموشش میکرد. آن مرد 

 بی احساس و بی مسئولیت ارزشش را نداشت.

 

*** 

کیومرث فنجان چای را برداشت و همانطور که نزدیک دهانش 

 :میبرد، به ارسالن خیره ماند

 ...مادرتهدر چه مورد میخوای صحبت کنی باهام؟ اگر در مورد -

 :ارسالن پوزخندی زد و حرفش را برید
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 .من مادر ندارم و نه...در مورد اون زن نیست-

کیومرث بی آنکه ناراحت شود شانه باال انداخت و قلوپی از چایش 

 :نوشید

 پس در مورد چیه؟-

ارسالن با کالفگی دستی به صورتش کشید و نفسش را با قدرت 

 :بیرون فرستاد

 !ریحانهدر مورد پسرم...و -

کیومرث بطور واضحی جا خورد. فنجان را روی میزِ عسلی جلوی 

 .دستشان گذاشت و با چشم های گرد شده نگاهش کرد

 :ارسالن خودش ادامه داد

نیومدم ازتون اجازه بگیرم که چیکار کنم و چیکار نکنم بابا... اما -

 .فقط شما میدونی. باید با یکی حرف میزدم
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شوکِ اولیه خارج میشد، نگاه سنگین و کیومرث که کم کم از آن 

 :پر از نگرانی اش را در چشم های مصمم ارسالن انداخت

 ...اون پسرت نیست ارسالن-

 :ارسالن پوفی کشید و کمی روی چرم های کاناپه جا به جا شد

 .میدونم که هست-

چرا؟ چون اون زن میگه هست؟ معلومه که اون بچه نامشروعشو -

 ...از تو بهتر ارسالن؟ بابا جان میندازه گردن تو...کی

 !چون اون میگه نه! چون میدونم که هست-

 ...چجوری آخه؟! من نمی فهمم-

همونطور که شما میدونی من پسرتم...سهراب پسرته...اردالن و -

 ...سامان پسراتن...منم میدونم بابا...نپرس چجوری! فقط میدونم

و متفکر  کیومرث که به ظاهر قانع شده بود سری تکان داد

 :پرسید
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حاال میخوای چیکار کنی؟ زنی رو بگیری که دوسش نداری و -

مناسبت نیست؟ پسرِ خوب اون بچه اصال تو رو نمی شناسه! 

میدونی چقدر همه چیزو براشون سخت تر میکنی؟ ولشون کن به 

حال خودشون. بذار با بد و خوب زندگی شون کنار بیان. پسرت 

اری! اونموقع که باید بچه رو می هست یا نیست تو مسئولیتی ند

نداخت لج کرد. خدا میدونه چقدر رفتم و اومدم تا بتونم قانعش 

کنم. به خیالش می خواست با اون بچه تو رو پابند خودش کنه. 

خودش لج کرد. وقتی فهمید رفتی کمک مالیمو رد کرد. دیوونه 

 شده بود. منم تا یه جایی دیگه مسئولیت داشتم! خودش اینطوری

خواست پسرم. به زندگی و آیندت بچسب. من هرکاری کردم که 

 ...تو دغدغه نداشته باشی

 :ارسالن خنده غم داری کرد

دغدغه نداشته باشم؟؟ یه روزم نشد بهشون فکر نکنم. حتی یه -

روز...اون پسرمه! چجوری ببینم تو کثافت و بدبختی دست و پا 

یحانه مقصر بودم. به میزنه و هیچکار براش نکنم؟ منم به اندازه ر
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ستاره خیانت کردم...چون توی اون سن تمام فکرم رابطه 

بود...ستاره رو می خواستم اما می دونستم نمی تونم باهاش رابطه 

ای داشته باشم. چون واقعا دوستش داشتم. ریحانه فرق 

داشت...اصل و نصب نداشت. چشمش زندگی پر زرق و برقمو 

اشتم...هیچوقت. اما انقدرم پست و دید و راحت وا داد. دوستش ند

 ...کثیف نبودم...به خدا نبودم

 ...چه توقعی از خودت داری ارسالن؟! بچه بودی خب-

 چرا توجیه میکنید کارامو بابا؟-

 ...توجیه نمی کنم-

 :از روی مبل برخواست و با عصبانیت داد زد

چرا توجیه می کنید. همیشه اینکارو کردید! میگید مسئولیت -

م. پس کی مسئوله؟ مسئول بدبختی ریحانه منم. اون موقع ندار

بچه بودم...راحت می ترسیدم...فرار کردم...االن دیگه نه بچم نه 

  .می ترسم. وظیفمه بابا! باید حمایتشون کنم
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 :کیومرث آهی کشید

 حاال میخوای چیکار کنی؟-

 هارسالن شانه باال انداخت و چند قدم در اتاق راه رفت. با کالفگی ب

 :کیومرث نگاه کرد

می برمشون ایتالیا...نمی تونم بچه رو از مادرش جدا کنم. ریحانه -

رو دوست ندارم اما میتونم کمکش کنم باز بلند شه و یه زندگی 

 .خوب واسه خودش بسازه

 :کیومرث عمیق نگاهش میکرد

 .میدونی که موافق نیستم-

 .باشم شتهمی دونید تو سنی نیستم که نیازی به موافقت شما دا-

پس چرا اومدی به من میگی؟ اگر تصمیمتو گرفتی و احتیاجی به -

 ...اجازم نداری
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حمایتتونو میخوام. تنهایی از پسش برنمیام. نمی دونم از کجا -

شروع کنم. همه چیز خیلی بهم ریخته. عذاب وجدان نمیذراه 

 .زندگیمو بکنم

 ی دانستکیومرث دیگر حرفی نزد و تنها آه کشید. اما ارسالن م

مثل همیشه حمایتش را دارد. روی صندلی ولو شد. چایش یخ 

کرده بود اما بی توجه آنرا برداشت و سرکشید. سعی کرد مثل 

تمام دو روزی که آزاد شده بود، به غزال فکر نکند. حالش را 

چندباری از سیامک پرسیده بود و وقتی سیامک گفت باید به 

د. به اندازه کافی در زندگی دیدنش بروی، دیگر به او هم زنگ نز

اش بدبختی داشت. ترجیح میداد مدتی از غزال دور بماند. می 

دانست انقدر دور غزال شلوغ است که نبودش را اصال حس نکند. 

باید سراغ پرهام میرفت و الاقل از او دلجویی میکرد ولی این 

موضوع را هم مدام عقب می انداخت. ریحانه و پسرش برایش 

 .ه بودنداولویت شد

*** 
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نگاهی به سیامک انداخت و چشم غره بی اراده ای رفت. نمی  

توانست حضورش را تحمل کند. مریم به اتاق غزال رفته بود. 

پرهام و پدر غزال هم برای استقبال از پریناز و باران به فرودگاه 

رفته بودند. سیامک چشم از صورت کالفه سپیده برنمی داشت و 

 .م باال انداخته بودیک تای ابرویش را ه

 :بالخره نتوانست تحمل کند و تشر زد

 به چی زل زدی؟-

 :سیامک آرام خندید و میان خنده گفت

 .تو قراردادمون اشاره ای به زل زدن نکردی-

 :سپیده گوشه چشمی نازک کرد

 !لوس-

سیامک که گویا موقعیت را مناسب دیده بود، نگاه سریعی به در 

از جایش بلند شد. کنار سپیده نشست و  بسته اتاق غزال انداخت و

 :با لحنی که جدی و شوخی بودنش، معلوم نبود پرسید
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 فکر نمیکنی به اندازه کافی تنبیه شدم؟-

سپیده به سمتش برگشت. خودش هم نمی دانست چقدر دیگر 

می تواند به این قهر و دوری ادامه بدهد. از شدت تنهایی احساس 

 .افسردگی میکرد

 :تبا اینحال گف

من دوری نکردم که تو تنبیه شی سیامک...دیگه برام اون آدم -

 .قبل نیستی

 :سیامک از روی بیچارگی به پیشانی اش کوبید و غرید

 چرا یه سکسو انقدر گندش میکنی؟-

 :سپیده هیسی کرد و باز چشم غره رفت

برای تو بله...فقط سکسه! عادت کردی با همه فقط سکس داشته -

ق داره سیامک. شاید اگر تجربه تورو داشتم باشی...برای من فر

 .منم میگفتم فقط سکس بود
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 :سیامک با حالت تسلیم دست هایش را باال برد و شانه باال انداخت

باشه...قبول...راست میگی! بد کردم باهات...اما شده دیگه سپیده. -

 پیش اومده...میگی چیکار کنم؟

 ...به تصمیم من احترام بذار-

م که اینهمه مدت بهت فضا دادم. فقط میگم احترام گذاشت-

 .بسه...تمومش کن. من دیگه خسته شدم از موش و گربه بازیت

سپیده حرصی شد. چطور به این راحتی میگفت که تمام کن! چرا 

 .انقدر راحت میگرفت

 :زیر لب غرید

 .نمی فهمی سیا...به خدا نمی فهمی-

ه که باعث میشه خب توجیهم کن...بذار منم بفهمم چی انقدر مهم-

 .منو بذاری کنار. دوست چند سالتو
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وقتی بهترین دوست من ازم سو استفاده میکنه و بعدش باهام -

مثل آشغال رفتار میکنه...من چجوری دیگه به پسرای دیگه باید 

 اعتماد کنم؟ هان سیامک؟

 :سیامک ناباور نگاهش کرد

 نِ خرسپید؟ واقعا فکر میکنی من همچین کاری باهات کردم؟ م-

 !که سعی کردم بگم نکن...پشیمون میشی. خودت کردی

 :پوزخندی زد

 .حاال هم که همش تقصیر من شد-

 ...منو دیوونه نکن سپیده-

 :سپیده بالخره طاقت نیاورد و بلند شد

اگه اینطوری میخوای و تحمل نیش و کنایمو نداری فاصلتو حفظ -

 .کن

 :شیدسیامک نیمخیز شد و با عصبانیت مچ دستش را ک
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 همین دیگه؟ حرف آخرت همینه؟-

بیخود و بی جهت بغض کرد و لب گزید. می دانست که این را 

 نمی خواهد. مگر میشد سیامک نباشد؟

 :سیامک پرعطوفت صدایش زد

 سپید؟-

 :دستش را بیرون کشید

نمی دونم سیا...داغونم...خسته شدم دیگه. به خدا خسته شدم -

 .انقدر ضربه خوردم

غونم میکنه وقتی فکر میکنم یکی از کسایی که بهت میدونم...دا-

ضربه زده خود الشیمم. فقط میگم شده. الاقل بذار جبران کنم. 

 .همین

سپیده دستی به صورتش کشید و موهایش را پشت گوشش زد. 

 :دوباره روی مبل ولو شد و بغضش ترکید
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فکر میکنی دل من برای بهترین دوستم تنگ نمیشه؟ فقط درد -

 .یدنت درد دارهداره. د

سیامک به سمتش خم شد و با وجود ممانعت سپیده، آرام بغلش 

 :کرد

 بیا...اینطوری اصال نمی بینیم. خوبه؟-

 :دستش را روی موهای طالیی و نرم سپیده کشید

 .میدونی چقدر دوستت دارم سپیده؟ میدونم که میدونی-

سپیده سعی داشت از آغوشش جدا شود. نمی خواست اینطور وا 

دهد اما زور بازوهای سیامک بر تمام تالش های سپیده غالب بود ب

و حتی نتوانست تکانی به دستان عضله دار و گره زده دورش 

 :بدهد. در همان حال که فشرده میشد غر زد

 ...فکر نکن به این راحتی بخشیدمت-

 .اشکال نداره. بالخره می بخشی. باید از یه جایی شروع کرد-
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کشید و سرش میان چروک های تی شرتِ  نفس عمیق و لرزانی

سیامک فرو برده شد. بوی سیامک بینی اش را پر کرد. سعی 

میکرد در برابر هجوم خاطرات مقاومت کند. دیگر نمی خواست 

به آن شب فکر کند. ولی دست خودش نبود که تمام لحظه های 

پر از لذت آن شب جلوی چشمش قطار شدند. از افکارش 

اینبار که خواست از آغوش سیامک فاصله  احساس گناه کرد و

بگیرد، مانعش نشد. هرچند زیادی بعید به نظر می آمد اما فکر 

کرد شاید سیامک هم یاد آن شب افتاده و مثل او از این نزدیکی 

 .معذب شده

*** 

به اصرار محمد پشت میز و کنار بقیه نشست. زیاد نمی توانست 

جمع شده بودند. دوست جمع را تحمل کند. اما همه بخاطر او 

نداشت در اتاق بماند و بقیه را ناراحت کند. یا ناخواسته بی 

احترامی کرده باشد. پدرش سینی برنج را کنار بشقایش گرفت. 

حس کرد همه سعی دارند، حواسشان را به صحبت و غذا 
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خوردنشان بدهند تا معذبش نکنند. پرهام از پریناز در رابطه با 

یده و مریم هم مشغول پچ پچ کردن سفرش می پرسید و سپ

 .بودند

کمی برنج کشید. پدرش نوچی کرد و مقدار زیادی از برنج دیس 

 :را در بشقابش خالی کرد

 .باید خوب غذا بخوری عزیزِ من! ضعیف میشی اینطوری-

حتی حال و حوصله مخالفت کردن هم نداشت. پدرش اینبار 

ریخت.  بشقاب خورش را کنار دستش گذاشت و برایش دوغ

نگاهش با نگاه باران تالقی کرد و لبخند زد. پریناز به محض 

رسیدن بغلش کرده بود و حتی حس کرد بغض هم کرده. باران با 

حس کردن جو سنگین و دیدن سر باندپیچی شده غزال ترسیده 

بود و تمام مدت به بازوی پریناز چسبید. نمی خواست باران با او 

 .و لبخند دندان نمایی زد غریبی کند. باران خوشحال شد
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سیامک که رو به رویش نشسته بود، بشقاب ته دیگ را به سمتش 

 :گرفت

 ...خدایی عجب تدیگی شده. بزن روشن شی-

با تشکر ته دیگی برداشت و کنار بشقابش گذاشت. قاشق اول را 

 .در دهانش گذاشته و هنوز درست نجویده بود که زهرمارش شد

 :دپدرش از پرهام پرسیده بو

 پس ارسالن کجا موند؟-

 :پرهام شانه ای باال انداخت

 ...ازش بی خبرم-

 :سپیده با آن صدای جیغ و زنگ دارش به حرف آمد

 .من دیروز باهاش حرف زدم. چند وقته انگار سرش مشغوله-

محمد لیوان دوغش را برداشت و موجی به مایع سفید رنگ 

 :انداخت



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  783 

 

 تو این چند روز خبری یه شب دور هم بودیم میومد دیگه. اصال-

 ...ازش نبود. بهش یه زنگ بزن پرهام جان

پرهام خواست مخالفتش را اعالم کند که محمد اجازه نداد و 

 :عینکش را کمی باال زد

بذار متوجه باشه که ما این وسط کسی رو مقصر نمی دونیم. -

دوست ندارم برای اشتباهی که مرتکب نشده خودش رو سرزنش 

 .دوست چندین و چند سالتهکنه. به هرحال 

 :پرهام نفس عمیقی کشید و شانه باال انداخت

 ...فکر نمی کنم بیاد-

سیامک از روی صندلی اش بلند شد و دستی به جیب شلوارش 

 :کشید

 .من تماس میگیرم باهاش-

گوشی اش را از جیبش بیرون کشید و از جمع فاصله گرفت. غزال 

غذا خوردن نشان داد. تمام مدت ساکت بود و خودش را مشغول 
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از ارسالن به شدت دلگیر بود. وقتی ارسالن عمل کرد، با وجود 

غریبه بودنشان، حالش را پرسیده بود. دست کم می توانست 

 .تکست بدهد. نه اینکه بین کل فراموش کند غزالی وجود دارد

قرمه سبزی پدرش حسابی جا افتاده و خوش طعم شده بود. تازه 

ه خورد متوجه شد تا چه حد گرسنه بوده. بعد از چند قاشق ک

 :سیامک سرمیز برگشت و رو به محمد گفت

 .گفت که شاید بعد از شام یه سر بیاد-

اما بعد از شام و تا ساعت یازده شب هم خبری از او نشد. غزال 

دیگر کم کم به این دوری کردن هایش شک میکرد. خیلی عجیب 

ن دوری کند. شاید خودش بود که ارسالن خیلی ناگهانی از همه شا

را مقصر می دانست و روی اینکه با آنها مواجه شود را نداشت. 

نفس عمیقش را رها کرد و نگاهی به جمع انداخت. همه مشغول 

صحبت و میوه خوردن بودند. اینکه انقدر عادی برخورد می 
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کردند و حرفی از آن اتفاق به میان نمی آوردند، خوشحالش 

 .میکرد

دستی پر از میوه های پوست کنده و خورد شده را پریناز پیش 

 :جلوی دستش گذاشت

 .بخور عزیزم. خودت که پوست نمی کنی-

 :معذب شد و با خجالت گفت

 چرا زحمت کشیدید؟-

 :پریناز لبخند مهربانی به رویش زد

 .زحمتی نبود خوشگلم-

تکه ای خیار برداشت و بوی خوبش زیر بینی اش دوید. همانطور 

 :ا می جوید، سیامک کنار دستش نشستکه خیار ر

 به به غزال خانوم. هیچ بهت گفتم خیلی خوشگل شدی امشب؟-
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و در همان حال چند میوه از بشقاب غزال برداشت و داخل 

گفت و بقیه خندیدند. حتی  "مفت خوری"دهانش گذاشت. پرهام 

غزال هم بعد از مدت ها لبخندی زد و با حالت لوسی بشقابش را 

 :عقب کشید

 .مال خودمه-

 :سیامک گوشه چشمی نازک کرد و با لحن مثال دلخوری گفت

 عجب آدمیه ها! تو این همه میوه رو میخوای بخوری؟-

غزال اینبار فقط خندید و بشقاب را رو به روی هردویشان 

 :گذاشت

 !شوخی میکنم بفرما-

شوخی ها و خنده های جمع شروع شده بود و تا ساعت دوازده 

ت. نیمه شب بود که همه قصد رفتن کردند. حتی شب ادامه داش

پرهام هم می خواست به واحد خودش برگردد. برخالف حسی که 

اول شب داشت حاال هیچ دلش نمی خواست دورش را خالی کنند. 
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به همین خاطر از سپیده و مریم خواهش کرد شب را پیش او 

 .بمانند و آندو هم با روی باز پذیرفتند

*** 

را زیر پایش انداخت و به در باز شده آپارتمان  ارسالن سیگار 

 :نگاه کرد. پرهام بیرون آمد و سرسنگین نگاهش کرد

به به! چه عجب...شدی ستاره سهیل! باید خبرتو از این و اون -

 .بگیریم

 :پشت گردنش را دست کشید و به سمت پرهام قدم برداشت

زنگ  کشرمندم...روم نمیشد بیام ببینمت بخدا. امشب که سیام-

 .زد...نخواستم جو و سنگین کنم...اما...پرهام من واقعا متاسفم

دستش را برای دست دادن جلو برد و پرهام با تاخیر و به دور از 

 .صمیمیت همیشگی شان، دستش را گرفت

دست ارسالن را رها و خنده ناباوری کرد. همانطور که زیپ سویی 

 :شرتش را باال می کشید کنایه زد
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 ...ی دیدنشحتی نیومد-

 :کوتاه گفت

 ...نبودم-

 کجا بودی؟-

 .نبودم پرهام...گرفتار بودم-

پرهام ها کرد و بخار نفسش در هوا پخش شد. با تاسف سری 

 :تکان داد

ببین ارسالن. من میدونم تو تقصیری نداری. اگر حرفی توی -

بیمارستان زدم از روی عصبانیت بود. نمی تونستم منطقی فکر 

تو تقصیری نداشتی. با اینحال باید یه سرو بهش  کنم. اما واقعا

 .میزدی. نه حاال! توی بیمارستان...ولی تو حتی زنگم نزدی

 ...از سیامک جویای حالش بودم-

 فکر میکنی کافیه؟-
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نمی دونم کافیه یا نه! به هرحال غزال از من توقعی نداره. میدونم -

خدا بحقش بود توی اون شرایط پیش بهترین رفیقم باشم که 

 ...نشد! اومدم واسه عذرخواهی! بخاطر همه چیز. همین

 :پرهام از بحث کالفه شد و شانه باال انداخت

 .باشه... هرچی! من ازت دلخور نیستم-

کالفه ای گفت. پرهام برگشت و قدمی دور شد اما  "باشه"ارسالن 

 :گویا پشیمان شد چون باز برگشت و اشاره ای به در زد

 ....شب پیشم بمون. صبح سرکار نمیرممیخوای بیای باال-

ارسالن از خدا خواسته قبول کرد. نمی خواست پرهام ناراحت یا 

دلخور باشد. ماشین سهراب را چون امانت بود داخل پارکینگ زد 

و همراه پرهام باال رفت. خیلی دلش می خواست موضوع ریحانه را 

ت. بعد از به پرهام بگوید و از او مشورت بخواهد. اما نمی توانس

این همه سال که این راز در دلش خاک خورده بود، سخت میشد 

 .با کسی درمیانش گذاشت. حتی با بهترین دوستش
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پرهام اما گفت. اقرار کرد که قصد داشته با غزال وارد رابطه شود. 

گفت از نظرش غزال تمام فاکتورهای مورد پسندش را دارد. حتی 

س پشیمان شد. خودش گفت که غزال اول موافقت کرد و سپ

دلیل غزال را نمی دانست و ارسالن هم هیچ دلیلی نمی دید که 

دختری بخواهد پرهام را با وجود تمام ویژگی های مثبتش رد 

کند. پرهام همه چیز داشت. از پرهام پرسید که غزال را دوست 

 .داشته یا فقط او را مناسب دیده

 تنها او را مناسبپرهام نفسی کشیده بود و گفته بود که اوایل 

 .میدید اما حاال کم کم حس میکند شاید به او عالقمند شده

پرهام قبل از اینکه بخوابد از او پرسید که باید فکر غزال را از 

 .سرش بیرون بیندازد یا بیشتر برای به دست آوردنش تالش کند

ارسالن نمی دانست که چه جوابی باید به دوستش بدهد. 

ه رابطه شان نداشت و دلیلش را نمی ناخودآگاه حس خوبی ب

دانست. اصال درک نمی کرد که چرا غزال ناگهان عقب کشیده. 
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بعد از سبک و سنگین کردن ماجرا به پرهام گفت که اگر پای 

کس دیگری وسط نیست باید تالشش را بکند در غیراینصورت 

کاری از او برنمی آمد. این بهترین راه حل بود. هیچ بعید نبود 

کس دیگری را پیدا کرده و بی خیال پرهام شده باشد. غزال غزال 

مدام از بی تجربگی اش دم میزد اما حقیقتا دیگر به حرف های 

  .هیچکس اعتماد نداشت

*** 

محمد نان های سنگک را قیچی میزد و روی میز میچید. باران از 

روز تعطیلش لذت میبرد چون از شنبه باید مثل بقیه به سراغ 

و تفریحش تمام شده بود. پریناز کتری چایی ساز  درسش میرفت

 :را زیر شیر گرفت

 .کاش به پرهامم بگیم بیاد پیش ما صبحونه بخوره. امروز تعطیله-

مریم و سپیده نگاهی به هم انداختند و غزال از روی صندلی بلند 

 :شد



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  792 

 

 .من میرم بهش زنگ بزنم-

ه را شتکسی حرفی نزد و غزال از آشپزخانه بیرون رفت. شب گذ

مریم و سپیده پیشش ماندند و اصال فرصت نکرد به چیزهای بد 

فکر کند. برای همین صبح خوبی را شروع کرده بود. با موبایل 

پرهام تماس گرفت و انقدر منتظر ماند تا قطع شد. با تعجب 

نگاهی به صفحه موبایل انداخت. عادت نداشت جواب ندهد و می 

خانه اش زنگ زد و باز بی دانست که سحرخیز است. به تلفن 

پاسخ ماند. شال آبی رنگش را از کمد بیرون آورد و روی موهای 

بازش انداخت. تلگرام پرهام را چک کرد. از نیمه شب قبل آنالین 

  .نشده بود. کمی احساس نگرانی کرد

از اتاق بیرون رفت و همانطور که به سمت در قدم برمی داشت 

 :اعالم کرد

 .ب نمیدهپرهام تلفنشو جوا-
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دمپایی های دم در را به پا کرد و همانطور که در واحد را می 

 :گشود، ادامه داد

  .فکر کنم نیست اما باز یه سر میزنم مطمئن شم-

 :پدرش از داخل آشپزخانه تذکر داد

 .غزال جان یچیز میپوشیدی بابا یخ میکنی-

سری تکان داد و بی توجه به سمت آسانسور رفت. در آینه 

ر تی شرت نازک و صورتی رنگش را برانداز کرد. سوتین آسانسو

تیره اش کمی به چشم می آمد. شال بلند را تا روی سینه اش 

 .پایین آورد و پوف کشید

زنگ واحد پرهام را دوبار زد و قد بلند کرد تا از چشمی داخل را 

ببیند. آن روز پرهام تعطیل بود. روزهای تعطیل تا غروب خانه 

های عقب افتاده اش را انجام میداد. با سمجی زیادی می ماند و کار

 .خواست یکبار دیگر زنگ واحد را بزند که در باز شد
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از دیدن ارسالن بطور واضحی جا خورد و همانطور که روی پنجه 

هایش ایستاده بود، تعادلش را از دست داد. ارسالن خواست 

د رسالن بیفتبازویش را بگیرد اما اجازه نداد و قبل از اینکه روی ا

و روزها خجالت بکشد، تعادلش را به سختی حفظ کرد و عقب 

 .کشید. شال از روی شانه هایش پایین لغزید و روی زمین افتاد

همزمان خم شدند تا شال را بردارند. موهای غزال روی صورتش 

ریخت و دورش را گرفت. با کالفگی و با دست آزادش همه را 

شالش را چنگ زد و همانطور که عقب فرستاد و قبل از ارسالن 

آنرا میان مشتش نگه داشته بود به سمت آسانسور قدم تند کرد. 

واقعا توان دیدن ارسالن را در خودش نمی دید. وقتی فکر میکرد 

 .که این مرد تا اینجا آمده و حالی از او نپرسیده، دیوانه میشد

دستگیره آسانسور را چسبیده بود که دستی روی در آسانسور 

قرار گرفت و مانع باز شدنش شد. بی آنکه به سمتش برگردد، 

 :نفسی حرصی کشید
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 .لطفا دستتونو بردارید-

احساس کرد میان در آسانسور و اندام ارسالن حبس شده و نفس 

 .کم آورد

 ...غزال جان من-

تند و با عتاب به سمتش برگشت و ابروهایش را با حالت کنایه 

 :آمیزی باال فرستاد

 .خیلی ممنون...ولی پرستارای بیمارستانم متاسف بودن متاسفی؟-

انقدر نزدیک بودند که غزال فکر کرد کافی ست کمی روی 

پاهایش بلند شود تا بتواند او را ببوسد. نگاهش بی اراده به لب 

های بی رنگ ارسالن افتاد و آب دهانش را پایین فرستاد. ارسالن 

امش کرده بود، قدمی که گویی فاصله زیادی نزدیکشان کمی ناآر

 .عقب گذاشت و کف دستش را از روی در آسانسور برداشت

 :آرام سر تکان داد و حتی سعی نکرد توجیه کند

 !حق با توئه-



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  796 

 

با پوزخند تندی نگاه گرفت و برگشت تا داخل آسانسور برود. 

اینبار ارسالن مانعش نشد و چقدر دوست داشت که مانع رفتنش 

کند و غزال او را ببخشد و دوستی شود. دوست داشت توجیهش 

شان باز به حالت قبل برگردد. طبقه چهار را زد و آه کشید. شال 

داخل دستش را روی سر و سینه اش انداخت تا پریناز یا پدرش 

را حساس نکند و به خانه برگشت. در برابر سوال پریناز که 

جویای پرهام شد، تنها گفت که خانه نبود. دیگر نه میلی به 

حانه خوردن داشت و نه هیچ حس خوبی از حال قبراق اول صب

 .صبحش مانده بود

*** 

سیامک دو دستش را روی صورتش گذاشت و نفس حرصی اش 

 :را بیرون فرستاد

 !خدایا-
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می خواست محکم به پیشانی اش بکوبد. دست هایش را برداشت 

 :و شرمزده به سپیده نگاه کرد

دیگه هیچوقت قرار نیست  من واقعا متاسفم. خیلی مطمئن بودم-

 .این اتفاق بینمون بیفته. من مریضم خب؟ خیلی متاسفم سپیده

سپیده کمی خیره نگاهش کرد و ناگهان زیر خنده زد. از خنده 

سپیده جا خورد. توقع طوفان داشت اما سپیده بلند بلند می 

خندید. مالفه رو تختی را تا کمرش باال کشید و متعجب و کشدار 

 .نگاهش کرد

سپیده اشک جمع شده گوشه چشمش را با انگشت اشاره اش 

 :گرفت و پوفی کشید

 سیامک ما چه مرگمونه؟-

 :سیامک ابروهایش را باال انداخت

 .نمی دونم...ولی...تو چه مرگته سپیده؟ داری می خندی-

 :سپیده با لحنی آلوده به خنده گفت
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عا خنده می دونم که اصال خنده دار نیست...فاجعه ست...ولی واق-

دار هم هست...اینهمه مدت ازت دوری کردم...قهر کردم...بعد به 

 .همین راحتی وا دادم

سیامک تکیه اش را از تاج تخت گرفت و جدی به سپیده نگاه 

 :کرد

 حاال باید چیکار کنیم؟-

سپیده آمده بود برای کاری کمی پول قرض بگیرد. تازه رابطه 

ده و سپیده گفته بود شان بهتر شده بود. به داخل دعوتش کر

تشنه است و فقط یک لیوان آب می خورد و می رود. نزدیک 

درگاهی آشپزخانه تکیه اش را به دیوار داده و آب خوردنش را 

تماشا میکرد. سپیده از دیدنش جا خورد و آب در گلویش پرید. 

لیوان از میان انگشتان کشیده و الک خورده اش سُر خورده بود و 

متی آشپزخانه شان هزار تکه شده بود. بعد از روی سنگ های قی

گر نفهمید چطور شد که نتوانستند جلوی خودشان را آن دی
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بگیرند. اما درست از لحظه ای که قطره های آب را روی چانه و 

گردن سپیده دیده بود که چطور برق می زدند و به سمت پایین 

سُر می خوردند، می دانست تمام قول هایی که به خودش و 

  .ارسالن و سپیده داد، باد هوا بوده

انو نشست و موهای نرم و طالیی رنگش را که سپیده چهار ز

 :حسابی بهم ریخته بود، پشت شانه هایش ریخت

 ...دیگه هیچوقت اینکارو نکنیم. هیچوقت-

 :سیامک کجکی لبخند زد و لبش را گزید

میدونی که چنین چیزی شدنی نیست. خدا میدونه چقدر خودمو -

 .قانع کرده بودم که دیگه هیچوقت نمیذارم تکرار شه

 :سپیده با ناامیدی نفسش را بیرون فرستاد

 ...میدونم چی میگی-

هردو ساکت ماندند. سیامک احساس کالفگی میکرد. ارسالن گفته 

بود که دیگر اشتباهش را تکرار نکند. دست خودش نبود. نمیشد 
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به راحتی از سپیده گذشت. با تمام کم تجربگی اش، حسابی به او 

 .می چسبید

 ...یه فکری-

را باال آورد و منتظر ادامه حرف سپیده ماند. سپیده نگاهش 

 :خودش را جلو کشید

ما با هم دوستیم. دوستای خیلی صمیمی...نمی خوام خرابش کنم. -

هیچکدوم نمی خوایم. میدونمم تو اهل رابطه طوالنی مدت یا تعهد 

نیستی. چطوره که فقط دوست باشیم...هوم؟ دوستایی که هرچند 

سکس خیلی فوق العاده دارن. می تونیم با  وقت یبار با هم یه

هرکس دیگه که بخوایم باشیم. یا هروقت خسته شدیم تمومش 

 .کنیم. می تونیم نذاریم برامون مشکل ساز بشه

 :سیامک چشم هایش را گرد کرد

 .فکر خوبی نیست...فکر نکنم اصال ایده خوبی باشه-

 :سپیده کالفه شد
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 فکر بهتری داری؟-

که دیگه تکرارش نکنیم...چون میدونم آخرش فکر بهتر اینه -

قرار نیست خوب و خوش باشه. اما از اونجا که من همین االنم 

دارم به یه دور دیگه فکر میکنم. پس با برنامه تو پیش میریم. 

 !گور بابای آخرش

دست سپیده را گرفت و او را به سمت خودش کشید. سپیده جیغ 

 :خفه ای کشید و ملوس خندید

 !رم یچیزی بیارم بخوریم...من گرسنمهبذار ب-

مامانمینا ممکنه هر لحظه برگردن. بهتره ریسکشو نکنیم. وقت -

 .واسه خوردن همیشه هست

 :سپیده کمی مقاومت کرد

دوست ندارم مامانتینا سر برسن و به چیزی شک -

 ...کنن...مامانت

 :سیامک خندید و بی توجه به ادامه حرفش تایید کرد
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منم همینطور. بیا زودتر شروعش کنیم که زودترم آره میدونم...-

 .تموم شه

 ...سیامک جدی وقتشه مستقل شی-

 میشه بعدا در موردش صحبت کنیم؟-

سپس بی آنکه اجازه صحبت به سپیده بدهد، مچش را کشید و 

صورتش را جلو آورد. همانطور که موهای دخترک را پشت 

 :یدگوشش می فرستاد، لب هایش را آرام و عمیق بوس

 .خدای من سپیده! تو واقعا خوشمزه ای-

سپیده نخودی خندید. سیامک خوشحال بود که سپیده اینبار عادی 

تر برخورد کرده و جیغ و داد به راه نینداخته. نمی توانست باری 

دیگر قهر و عذاب وجدان بعدش را تحمل کند. خودش هم می 

چوقت دانست که برای رابطه همراه با تعهد ساخته نشده. هی

بیشتر از یک دوش گرفتن طول نمی کشید تا فکر دختری از 
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سرش بیرون رود. اهل عشق و عاشقی نبود. اما سکس با سپیده 

 .برایش دلچسب بود و نمی توانست منکر این موضوع شود

سپیده روی شکمش نشست و با تکانی که به سرش داد، موهای 

اند. فکرهای طالیی دور شانه های استخوانی و برنزه اش را پوش

منفی را از خودش دور و با لذت دوست زیبایش را تماشا کرد. 

چرا باید چنین فرصتی را از دست میداد؟ اینطور نبود که فقط 

 .خودش لذت ببرد. هردو سود می بردند

 :سپیده انگشت روی عضله های شکمش کشید و لب گزید

 پس فقط دوستیم...هوم؟-

گی زد. سرش را بلند کرد و به لحن طنزآلود دخترک لبخند کمرن

 :زیر گردن سپیده را بوسید

 ...آره...دوستایی که دوست دارن از اینکارا کنن-

 :باالتر رفت و زیر چانه اش را عمیق تر بوسید

 ...و از اینا-
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لب هایش راه کج کردند و الله ی گوشش را همراه با گوشواره 

ی کوچکش میان دندان هایش گرفت. تن سپیده برای لحظه ا

 .لرزید. این نشانه خوبی بود برای شروع دور بعدی

*** 

غزال کولی پوما و مشکی قرمز جدیدش را روی دوشش انداخت و 

از اتاق بیرون آمد. پریناز و پدرش روی مبل نشسته بودند و 

تلویزیون تماشا می کردند. بعد از آن اتفاق بار اولی بود که از 

و هنوز از همه چیز و همه  خانه بیرون میرفت. دو هفته گذشته بود

کس می ترسید. کالس هایش را با پدرش میرفت و با پدرش 

برمی گشت. دلش نمی خواست برود اما پدرش و پریناز راضی 

اش کرده بودند  که اینطور نمی تواند پیش برود و باید اجازه 

بدهد همه چیز به حالت عادی اش برگردد. می دانست که هنوز 

و واقعا تجاوز نشده یا پنهانش میکند. می همه دودلند که به ا

دانست که اگر تجاوزی هم میشد پنهانش میکرد، پس نمی 

 .توانست سرزنششان کند
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دوست نداشت با پرهام برود. هنوز هم وقتی با او تنها می ماند، 

معذب میشد. وقتی به این موضوع فکر میکرد که تقصیر خودش 

ول کرده، دیوانه میشد. بوده و خودش بی جهت فکر پرهام را مشغ

نمی خواست کار به اینجا بکشد. اگر می توانست به ارسالن فکر 

نکند مردی بهتر از پرهام نمی شناخت. اما تمام روز به ارسالن 

فکر میکرد. برای خودش رویا میبافت و در آخر از خیالی بودن 

رویاهایش کالفه میشد و به گریه میفتاد. این روزها زیاد گریه 

و با خودش به این نتیجه می رسید که در گذشته و در کنار  میکرد

مادر و عزیزش اگرچه تکراری اما دست کم شاد و بی خیال 

زندگی میکرده. با این وجود نمی توانست به زندگی قبلی اش 

 .برگردد. دیگر ارسالن و بقیه را هرگز نمی دید؟ نه! نمی توانست

لی دن ارسالن بود. خیتنها چیزی که به رفتن تشویقش میکرد، دی

دلش می خواست قبل از برگشتن به گرگان یکبار دیگر ببیندش. 

آخر هفته را قرار بود به دیدن مادرش و بقیه برود. به اندازه کافی 

 .برگشتنش را به تعویق انداخته بود
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پدرش کمک کرد وسایل را تا ماشین پرهام ببرند. پریناز با 

پخته بود. پرهام در حال  حوصله و سلیقه زیادی برایشان شام

صحبت با گوشی اش بود و با تکان سر به آنها سالم داد. غزال بی 

 .حرف سر تکان داد و محمد جلو رفت تا دست بدهد

پرهام صحبتش را کوتاه کرد و جلو آمد تا در جا به جا کردن 

 :وسایل کمک کند

سالم. برای چی پریناز زحمت کشید؟ یچیز می گرفتیم واسه -

 .شام

حمد هردو قابلمه را داخل صندوق گذاشت و همانطور که م

 :جایشان را سفت و محکم میکرد که نریزد، اخم کرد

هر روز هفته غذای بیرون می خوری...زخم معده میگیری پسر -

 .جان

پرهام و غزال برای لحظه ای بهم خیره شدند. غزال زودتر 

می نگاهش را دزدید و کولی اش را از میان وسایل برداشت. 



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  807 

 

دانست پرهام هم به تمام مدتی که محمد و پریناز نبودند و غزال 

برایش غذا میبرد فکر میکند. به راستی که عمر رابطه شان کوتاه 

بود. البته اگر میشد اسمش را رابطه گذاشت. برای بار هزارم 

 .احساس پشیمانی گریبانش را گرفت

ت. خداحافظی سردی با پدرش کرد و داخل ماشین پرهام نشس

برخالف انتظارش پرهام جز احوال پرسی مختصری، تمام طول راه 

را سکوت کرد و موزیک گوش داد. کمی با موبایلش مشغول 

گشتن اینستای جدیدش شد و الیک های عکس جدیدش را چک 

کرد. اینستای جدیدی زده بود و هرطور که دلش می خواست و با 

آپلود  هر تیپ و ژستی که دوست داشت عکس می انداخت و

میکرد. الزم نبود از کسی اجازه بگیرد یا حرف زور بشنود. ارسالن 

عکس آخرش را الیک نزده بود. می دانست زیاد به اینستا سر 

نمی زند اما با اینحال احساس ناامیدی کرد. روزی پنجاه بار 

اینستای ارسالن را باز میکرد و از اولین عکس تا آخرین عکس را 

به ایران آمده بود تنها دو عکس دست جمعی  نگاه میکرد. از وقتی
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انداخته بود و یک عکس دوتایی با پرهام. بیشتر عکس هایش 

مربوط به زندگی اش در ایتالیا می شد. عکس ها را با عشق تماشا 

 .میکرد و هر روز بیشتر مطمئن میشد که او را می خواهد

. می دوقتی به باغ پدر سیامک رسیدند، سیامک و سپیده آنجا بودن

دانست خواهر و داماد مریم قرار است او را تا آنجا برسانند اما 

کسی حرفی از ارسالن نزد. با همه دست داد و سعی کرد در برابر 

لفظ دلسوزانه و پر محبتشان لبخند بزند و مطمئنشان کند که 

حالش کامال خوب شده. اگرچه اینطور نبود اما لزومی نداشت 

ولی اش را برداشت و از پله ها باال کسی برایش دل بسوزاند. ک

رفت تا لباسش را عوض کند. حسابی به خودش رسیده بود. 

دوست داشت به چشم ارسالن زیبا باشد. احمقانه بود. دلش می 

خواست آینه را هزار تکه کند. اینهمه وقت و انرژی گذاشته بود. 

در اوج ناراحتی و غصه و برخالف میلش، تنها برای دیدن ارسالن 

حاضر شده بود در جمع حضور پیدا کند. بغضش را پایین فرستاد. 

موهای سشوار کشیده و خوش حالتش را با بی حوصلگی بافت و 
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روی شانه اش انداخت. رژ پررنگش را با دستمال پاک کرد. بوی 

عطر میس دیور دیگر به نظرش رویایی نمی آمد. رایحه اش تلخ و 

ورده بود، پیراهن کوتاه و گزنده شده بود. چون لباس دیگری نیا

گل گلی حریرش را پوشید. دمپایی های الانگشتی طالیی رنگِ 

خانگی اش را هم به پا کرد و پایین رفت. کمی با آن لباس کوتاه و 

نازک احساس معذب بودن میکرد و این باعث شد بیشتر به 

 .خودش فحش بدهد

ه ب وقتی به آخرین پله رسید از دیدن مرد مشکی پوشی که پشت

او ایستاده بود و با پرهام صحبت میکرد به شدت جا خورد. 

ارسالن بود. اشتباه نمی کرد. خودش بود. محال بود او را با کس 

دیگری اشتباه بگیرد. ذوق عجیبی در دلش نشست و لبش را 

گزید. می دانست آخرین بار از او دلخور بوده اما حاال که می 

ی اش یادش نمی آمد. نمی دیدش، هیچ چیز از دلخوری و ناراحت

خواست تا این حد ساده و عاشق جلوه کند. باید نشان میداد که 

 .هنوز دلخور است
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اول نگاه پرهام به او افتاد و برعکس همیشه که نگاه نجیب و 

محجوبی داشت، با تعجب سرتاپایش را برانداز کرد و اخم عمیقی 

ه و شاکی ابروهایش را چین داد. ارسالن با توجه به نگاه خیر

پرهام به عقب برگشت و او را روی اولین پله برانداز کرد و با 

 .تکان سر و صدای رسایی سالم داد

غزال اما تنها سری تکان داد و بی حرف به سمت در رفت. سر و 

صدای بقیه را از داخل حیاط می شنید. هنوز دستش به دستگیره 

را  ت نگاهشنرسیده بود که بالخره صدای پرهام که کمی از شکای

 :به همراه داشت بلند شد

 ...غزال جان بیرون سرده ممکنه سرما بخوری-

این یعنی یک چیزی روی پیراهن نازک و کوتاهت بپوش. این 

یعنی سیامک دوست صمیمی ام است اما همه می دانیم چه نگاه 

پدرسوخته ای دارد. مکث کوتاهی کرد و به عقب برگشت. پرهام 

د و ارسالن لبخند دوستانه ای روی لب خیره خیره نگاهش میکر
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هایش داشت. پوفی کشید و خواست مخالفت کند که پرهام گویی 

 :دستش را خوانده باشد، با پافشاری اضافه کرد

 .لطفا یچیزی بپوش-

 :شانه باال انداخت و اشاره ای به پله ها کرد

 .سویی شرتم باال موند-

 :تش گرفتپرهام به سرعت کت اسپرتش را درآورد و به سم

 !کت منو بپوش...لطفا-

 .اونوقت خودت ممکنه سردت بشه-

 .من داخلم...سردم نمیشه-

ارسالن ابروهایش را باال انداخت و خنده اش را خورد. غزال شاکی 

 :از حالت بشاش صورتش پوف کالفه ای کشید

 یعنی بیرون نمیای؟-

 .نه ما داخلیم-
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ام را گرفت و بالخره غزال تسلیم شد و برخالف میلش کت پره

تنش کرد. پرهام لبخندی زد و تشکر کرد. شک نداشت هنوز از 

بابت پاهای لختش با آن پوست روشن خیالش راحت نشده با 

اینحال چیز دیگری نگفت. بی توجه به نگاه ممتد ارسالن که گویی 

منتظر بود نگاه او را شکار کند و تنها لبخند مزخرفی بزند، از ویال 

 .بیرون رفت

ه با سیامک و مریم و سپیده روی تخت چوبی و بزرگِ همرا

نزدیک به استخر نشسته بودند و سیامک طبق معمول گیتار به 

دست برایشان موزیک غمگینی می نواخت. شخصیت سیامک 

برایش حل نشدنی و البته جالب بود. با وجود این همه با احساس 

دختر بودن و ذوق هنری اش، دربند روابط احساسی نمیشد. همه 

ها را تنها برای سکس می خواست. بدون هیچ وابستگی! رک بودن 

و راحتی بیش از حدش که گاهی زیادی بی رحمانه میشد، در 

مقابل مهربانی و معرفتی که برای دوستان نزدیکش می گذاشت، 



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  813 

 

تناقص جذابی در شخصیتش بود. همه چیزش جذاب و خاص بود 

 .اما غزال را جذب نمی کرد

با ریتم موزیک خودش را تکان میداد و با چشم های سپیده همراه 

بسته در حس رفته بود. مریم سرش را در گوشی اش کرده بود و 

پوست لبش را میکند. گویی در این دنیا نیست. سپیده سرش را 

خم کرد و روی شانه سیامک گذاشت. صدای گوش نواز موسیقی 

نک را دوست داشت اما کمی احساس بی حوصلگی کرد. هوای خ

 .پاییزی هم در تن نحیفش پیچیده بود و کمی می لرزید

انقدر داخل رفتنش را به تعویق انداخت تا در باز شد و پرهام و 

ارسالن نیز به جمعشان اضافه شدند. پرهام دو کاسه بزرگ 

تنقالت در دست داشت و وقتی به آنها رسید، روی تخت 

  .گذاشتشان

اشت. کتانی هایش را در سپیده سرش را از روی شانه سیامک برد

آورد و از لبه تخت بلند شد تا در انتهایی ترین قسمت، به پشتی 
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نرم تکیه بدهد. کاسه ها را جلو کشید و همانطور که مشتش را پر 

 :از تخمه آفتاب گردان میکرد غر زد

 .چندتا پتو بیارید یخ کردیم-

 مریم هم سر از گوشی اش بیرون آورد. رفت و چسبیده به سپیده

نشست. دستش را دور بازوی سپیده انداخت و کمی تخمه 

 :برداشت

 .راست میگه چقدر سرد شد-

 :ارسالن به سرعت جای مریم را که کنار دست غزال بود گرفت

 من گرممم هست. هوا به این خوبی! مگه نه غزال جان؟-

سپس چشمکی به غزال زد و اشاره ای به پاهای لخت و لباس 

در حال برداشتن چند برگ زرد و پاییز نازکش انداخت. پرهام 

خورده از روی آب استخر بود و طوری خم شده بود که غزال 

لحظه ای ترسید در آب بیفتد. شوخی ارسالن و چشمک بی جایش 

 .اما او را به دنیای دیگری پرت کرد
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نگاه دلخورش را برای لحظه ای در نگام ارسالن انداخت و با 

تکان داد. بی آنکه جوابی بدهد از پوزخند کمرنگی سری با تاسف 

 :لبه تخت بلند شد

 من میرم چندتا پتو بیارم. از کجا بردارم سیامک؟-

سیامک که چند دقیقه ای میشد بی آنکه چیزی بزند گیتار را روی 

پاهایش نگه داشته بود، آنرا به گوشه تخت تکیه داد و همانطور 

 :که مشتی تخمه برمی داشت گفت

 .میارمبشین خودم میرم -

 :سپیده خیره به دور شدن سیامک باز غر زد

 .شام چیه؟ من گرسنم شده-

پرهام برگ ها را داخل باغ پرت کرد و دست خیسش را روی 

 :شلوارش کشید

 .یه سره غر بزنا-
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 :سپیده زبانش را بیرون آورد

 .خوب میکنم. نیومدم گرسنگی بکشم که-

 :پرهام لبخندی زد و کفش هایش را از پا کند

ذا آمادست عزیزم. پاشو میزو بچین. غذا رو گرم کن. ساالد غ-

 .درست کن. مارو هم صدا کن بیایم بخوریم. قربون دستت

این را گفت و با ابروهای باال رفته و خیره به چهره درحال انفجار 

 .سپیده، گوشه دیگر تخت به پشتی تکیه داد

 :سپیده گوشه چشم نازک کرد

 ا بیای بخوری؟به من چه! من زحمت بکشم شم-

 خدا وکیلی تو زندگیت یه ظرف شستی؟-

 :سپیده چشم هایش را درشت کرد و با حرص گفت

 همین دیگه. زنارو واسه همین چیزا می خواید. تو خودت شستی؟-

 :پرهام با حالت مغرورانه ای باد به غبغبش انداخت
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 .عزیزم من تنها زندگی می کنما. ظرف شستن مینیمالشه-

یانشان بی حوصله شد و بلند شد تا قدمی دور غزال از بحث م

استخر بزند. دلش می خواست بی شعوری ارسالن را به رویش 

 .بیاورد اما نمی دانست چطور باید اینکار را بکند

از قدم زدن که خسته شد کنار استخر نشست و دستش را در 

خنکی آب فرو برد. از سردی آب لرز به بدنش افتاد و دستش را 

د. سیامک به جمع برگشته بود و صدای کل کل بیرون کشی

 .کردنش با بقیه در فضا می پیچید

با حس سایه ای باالی سرش از فکر بیرون آمد و سرش را باال 

گرفت. زیاد از دیدن ارسالن جا نخورد. می دانست که می خواهد 

یکجوری قضیه را ماستمالی کند. اما چیزی نبود که بتواند به راحتی 

رد. از ارسالن دلخور و عصبانی بود. دوستش داشت از خیرش بگذ

 .و این دوست داشتن و عالقه زیادی، بیشتر عصبی اش میکرد

 :ارسالن با نوک کفشش ضربه ای به کاشی های دور استخر زد
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 .غزال من واقعا متاسفم-

 :آرام سرش را تکان داد

 ...باشه-

 :ارسالن با کالفگی دست میان سیاهی موهایش کشید

 ...نباش دلخور-

 .سعی میکنم-

 !!غزال؟-

نگاه در چشمان شاکی اش انداخت و دلش لرزید. به سرعت 

 :نگاهش را دزدید تا دست دلش رو نشود

 ...من ازت توقعی ندارم ارسالن. نیومدی دیگه. نخواستی بیای-

 ...نتونستم بیام-

 ...واقعا میگم ارسالن. مهم نیست-
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. مهمه که باهام سرد مهمه...مهمه که دارم عذرخواهی میکنم-

 .شدی

 ...مهم بود میومدی-

 ...میگم نتونستم-

 :غزال ناخودآگاه صدایش را باال برد

اگه واقعا مهم بود میومدی...هرکار واجب و مهمی هم داشتی -

 ...میومدی

 :بلند شد و پشت لباسش را با حرص تکاند

من داشتم جون میدادم ارسالن...داشتم توی بیمارستان جون -

 ...م. بخدا که اگر برات مهم بود میومدیمیداد

 :ارسالن اما همچنان خونسرد و آرام بود

 ...تو که نمی دونی من کجا و تو چه وضعیتی بودم-
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خب چرا بهم نمیگی که بدونم...هرچند هیچ چیزی نمیتونه -

 ...توجیهش کنه. اگر تو بودی و اتفاقی برات افتاده بود

 :دنش را عوض کندکمی فکر کرد و سعی کرد مدل حرف ز

یعنی هرکدومتون بودید...تو هر شرایطی که بودم میومدم. الاقل -

یه زنگ میزدم...الاقل یه تکست میدادم. تو هیچکدومو انجام 

 ...ندادی

 :ارسالن سرش را پایین انداخت

 ...ببخشید. نتونستم-

 :غزال بی اراده جیغ کشید

 !!انقدر نگو نتونستم...نخواااااستی-

 :انه و محکم صدایش زدپرهام عامر

 !غزال جان-
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با حرص به سمت چهار نفری که متعجب از جیغ و دادش نگاهش 

 :می کردند برگشت

دروغ میگم؟ شما بودید ناراحت نمی شدید؟ نه می تونم و نه می -

خوام که ببخشم. همتونم می دونید که کارش چقدر زشت بود. که 

 ...تا چه حد توهین آمیز بود...من

ی جلو گذاشت و حرفش را با صدایی بلند و رسا قطع سیامک قدم

 :کرد

نیومد چون زندان بود...چون تو بیمارستان اون حروم زاده رو در -

 !حد مرگ زده بود. بخاطر تو افتاد زندان

 !!سیامک؟-

 :ارسالن بود که شاکی صدایش زد. سیامک اما انگار اصال نشنید

که صد سال یبار از  افتاد بازداشتگاه غزال خانوم...همین پسری-

باباش چیزی نمیخواد...افتاد زیر دین باباش و داداشاش تا بیاد 
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بیرون...ارسالنی که از پلیس و بازداشتگاه و دردسر مثل چی می 

 ...ترسه

 :ارسالن شاکی شد و سرش داد کشید

 !سیامک...ببند دهنتو-

 :سیامک پوزخندی زد و سر تکان داد

گی؟ وایسادی بر و بر نگاه میکنی بگو دیگه بهش داداش! چرا نمی-

هرچی میخواد بهت بگه؟ تو که بیشتر از لیاقتشم براش مایه 

 !گذاشتی و دوست بودی

همه از حرف های سیامک شوکه شده بودند. اما غزال حتی نفس 

هم نمی کشید. با چشم های درشت شده و رنگ و رویی پریده، 

 نباشد. دلشتنها سیامک را نگاه میکرد. دلش می خواست راست 

می خواست آب شود و در زمین فرو برود. ارسالن برای او و بقول 

سیامک بیشتر از لیاقتش هم مایه گذاشته بود. غزال باید از 

خوشحالی پردرمیاورد اما با بیاد آوردن حرف های چند دقیقه 
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پیشش، ترجیح داد هرکجا و در هر وضعیتی باشد جز آنجا که 

 .بود

چند دقیقه سکوت نفس گیر، سری از روی  ارسالن بود که پس از

تاسف برای سیامک تکان داد و سینه اش از دم عمیقی که گرفت 

 :باال و پایین شد

 .اینطور که میگه نبود. اصال...اصال چیز مهمی نبود-

سیامک گویا اهمیتی به نگاه هشدارآمیز ارسالن نداد که با توپ 

 :پر، باز به غزال شلیک کرد

که من میگم. حماقت کرد...یارو رو زد...بعدم تو  دقیقا همین بود-

شرایطی نبود که حالتو بپرسه...فقط من نمی فهمم چرا انقدر برات 

مهمه تو...الکی کولی بازی درمیاری. یجور حرف میزنی انگار یه 

 عمره دوستید باهم. خبریه ما نمی دونیم؟
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و غزال پرهام که هنوز شوکه و ناباور بود، نگاهش را میان ارسالن 

چرخاند. گویی همه منتظر جوابی از جانب آندو بودند. گویی 

 .سیامک همه را به شک انداخته بود

غزال نفس لرزان و پر بغضش را بیرون فرستاد و قطره ای اشک 

از گوشه چشمش چکید. دستش را جلوی دهانش گرفت. احساس 

حماقت میکرد. غرورش شکسته بود. از شری که به پا کرده بود، 

 .ساس پشیمانی میکرداح

ارسالن حتی غزال را نگاه هم نکرد. دست هایش را به نشانه رد 

 :کردن صریح سوال سیامک در هوا تکان داد

 معلومه که نه! دیوونه شدی؟ باید همیشه شر به پا کنی تو؟-

 :ادامه صحبتش رو به جمع بود

اتفاقات اونشب تقصیر من بود. می دونستم غزال دست پرهام -

...عصبانی بودم...نمی تونستم درست فکر کنم. اشتباه امانته
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کردم...خودمم حلش کردم. تموم شده رفته. باور کنید اصال چیز 

 ...مهمی نیس

غزال دیگر نماند تا بیشتر از آن شرمنده و خجالت زده شود. رو 

از همه شان گرفت و داخل رفت. اما نگاه دو به شک و ناباور 

ار نمی رفت. اگر چیزی، دوستی پرهام از جلوی چشم هایش کن

میان پرهام و ارسالن را تیره و تار میکرد، باعث ناراحتی ارسالن 

میشد و مطمئن بود که نمی خواهد، دلیلی برای ناراحتی ارسالن 

  .باشد

ارسالن بخاطر او در دردسر افتاده بود و این هم خوشحال و هم 

اش که  ینهغمگینش میکرد. و این تناقض، حسی بود میان قفسه س

 .درد میکرد و نفسش را بند می آورد

لخت و بی حس به یکی از اتاق های طبقه باال رفت و روی تخت 

یک نفره ی چسبیده به پنجره دراز کشید. صدای صحبت و بحث 

جمع هنوز به گوشش می رسید. دیگر در رابطه با غزال صحبت 
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چطور  نمی کردند و تنها از ارسالن در رابطه با زندان و اینکه

بیرون آمده می پرسیدند. همانطور که هنوز گریه میکرد و از 

 .اینکه هیچکس دنبالش نیامده عصبانی بود، خوابش برد

صدای خش خشی باعث شد، چشم هایش را باز کند. گیج و منگ 

بود و نگاه خواب آلوده اش را در اتاق گرداند. از دیدن سایه ای با 

ی کشید. حتی نمی دانست هیبت مردانه باالی سرش جیغ خفه ا

  .کجاست و چه خبر است

سایه لبه تختش نشست و نور ماه از پنجره صورت پریشان پرهام 

 :را نمایان کرد. نیمخیز شد و آب دهانش را پایین فرستاد

 پرهام؟-

 :پرهام دستی روی بازوی بی پوشش غزال کشید

 ...منم نترس-

کش و قوس  غزال با خواب آلودگی و خمیازه کشداری بدنش را

 :داد و کامل نشست
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 ساعت چنده؟ می خوایم برگردیم خونه؟-

 .سه اینطورا...نه دیگه خوابیدن همه-

غزال بیاد بحث سر شبشان افتاد و ناراحتی پرهام شرمنده اش 

کرد. سرش را پایین انداخت و موهای لختش نیمی از صورتش را 

 :پوشاند

 تو چرا نخوابیدی؟-

 ...شو یچیز بخور...با شکم خالیشام نخورده خوابیدی. پا-

حرفش را قطع کرد. دستی روی لب ها و ته ریشش کشید و با 

 :کالفگی ادامه داد

راستش خوابم نبرد. چیزایی که سیامک گفت...نتونستم برم -

سراغ ارسالن...اصال مگه یه همچین چیزی میشه؟ تو...تو و 

 ...ارسالن

 !پرهام-
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رش از ذهنم نرفته...هرچی که باید بدونم غزال...یه لحظه هم فک-

بگی باور میکنم...فقط بهم بگو...من که صاحب تو نیستم...ارسالنم 

میتونه با هرکی میخواد باشه. همین یبار ازت میپرسم و هرچی 

 بگی باور میکنم. چیزی هست غزال؟

غزال دهان باز کرد و حرفی بیرون نیامد. چیزی نبود...واقعا 

ن را دوست داشت و انقدر ذهنش را چیزی نبود. اینکه او ارسال

مشغول کرده بود که نمی توانست به هیچکس دیگر فکر کند، 

 .قابل اقرار کردن نبود

نفس عمیقی کشید و صدای خواب زده اش را با تک سرفه ای 

 :صاف کرد

 .هیچی نیست...باور کن! سیامکو خودت بهتر از من میشناسی-

 پس چیزی نیست؟-

 !نه-

 س؟ ازش خوشت میاد؟حسی هم بینتون نی-
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 :مکث کرد. لبش را گزید و سری باال انداخت

 .نه...پرهام داری معذبم میکنی-

متاسفم اما واقعا رفتار امشبت...اینهمه ناراحتیت...یعنی حق داری -

ناراحت باشی ازش...اما نه اینطوری. امشب احساس حماقت 

 .کردم

 دلش برای پرهام سوخت. می توانست بفهمد چقدر حس بدی

دارد. ارسالن بهترین دوستش بود. دستش را جلو برد و دست یخ 

 :پرهام را گرفت

اصال چنین حسی نداشته باش...شاید حق با تو باشه. واکنشم -

زیادی تند بود. شاید چون ارسالن به روش نمی آورد کار زشتی 

کرده انقدر عصبانی شدم. باید از ارسالنم عذرخواهی کنم. من از 

بر نداشتم. واقعا متاسفم امشب اینطوری شر قضیه درگیریش خ

 .درست کردم
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این چیزا پیش میاد...خودتو سرزنش نکن. ارسالنم بخاطر -

 ...حماقتش افتاد زندان. نه بخاطر تو

لحظه ای سکوت فضای میانشان را پر کرد و پرهام با لبخندی 

 :ادامه داد

د رخوشحالم که چیزی بین تو و ارسالن نیست. میدونم که منو -

کردی...قرار نیست بهت فشار بیارم. پسر نابالغ نیستم که بخوام 

دیوونه بازی دربیارم. میدونمم شایدم هیچوقت اتفاقی بینمون 

 .نیفته اما دوست ندارم مطمئن شم که هیچوقت نمیفته

سپس دست آزادش را روی دست غزال که میان دست دیگرش 

را نمی  بود، گذاشت. غزال عمیق نگاهش کرد. چرا پرهام

خواست؟ عاقل بود. مهربان بود و چهره بانمکی داشت. کار خوب 

داشت و تحصیل کرده بود. از هر نظر ایده آل بود. تنها مشکلش 

 .این بود که شبیه ارسالن نبود
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بعد از رفتن پرهام دیگر خواب به چشمش نیامد. با این وضعیت 

 قدر درپیش آمده باید حسی که به ارسالن پیدا کرده بود را آن

دلش نگه میداشت تا از بین برود. می دانست که حتی اگر خودش 

به حسش اعتراف کند با وجود دوستی میان ارسالن و پرهام، 

 .ارسالن هرگز قبولش نمی کند

هوا گرگ و میش بود که از تخت بیرون آمد. با اینکه پنجره بسته 

بود، سوز بدی دور پیچک اندامش پیچید و باعث شد دست هایش 

 .را درهم بپیچد

از اتاق بیرون رفت و اول دست و صورتش را شست. حسابی گریه 

کرده بود  و چشم هایش از خواب نیمه کاره مانده اش پف بانمکی 

 .داشت. دستی میان موهایش کشید و فرقش را درست کرد

از پله ها که پایین میرفت، برخالف انتظارش که فکر میکرد همه 

ل نوشیدن قهوه و بازی با گوشی اش دید. خوابند، ارسالن را درحا
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خوشحال شد که می توانست تنها با او صحبت کند. باید 

 .عذرخواهی میکرد

چند پله پایین آمده بود که چوب یکی از پله ها جیر کرد و 

 .ارسالن از شنیدن صدای روی اعصاب پله ها به عقب برگشت

 :ال زداز روی صندلی چوبی بلند شد و لبخند بازی به روی غز

 چرا بیدار شدی؟ چیزی الزم داری؟-

به پله آخر که رسید، متوجه سیامک شد که روی کاناپه خوابش 

برده بود. با همان شلوار جین و لباس بیرون. حتی جوراب هایش 

را هم درنیاورده بود. در آن لحظه از سیامک نفرت عجیبی داشت. 

هم خیره ارسالن نگاه غزال را دنبال کرد و هردو همزمان به 

 .شدند

ارسالن همانطور که لبخندش را حفظ میکرد، زودتر از غزال لب به 

 :سخن باز کرد
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بابت حرفای دیشبش واقعا شرمندم. متاسفم که تو همچین -

 .شرایطی قرارت دادم

 :غزال چشم درشت کرد و چند قدم به سمتش رفت

 .نه نه...من متاسفم. تقصیر من بود که زیادی شلوغش کردم-

 ...اشتی...باید ازت خبر میگرفتم...اماحق د-

 :غزال لبخندی زد و ابروهایش را باال انداخت

 ...نتونستی-

 :ارسالن هم خندید و صندلی ای برای غزال بیرون کشید

    .دقیقا...بیا بشین-

غزال با حال خوشی که هیچ سنخیتی با حال دگرگون دیشبش 

 .نداشت، رفت و کنار ارسالن نشست

 :دست دور بازوهایش پیچیدکمی لرزید و 

 .هوا دیگه واقعا سرد شده...باید شوفاژای اینجارو راه بندازن-
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 آره تو هم درست لباس نپوشیدی. برات قهوه بریزم؟-

 :غزال سری تکان داد و نیمخیز شد

 .خودم میریزم-

 :ارسالن زودتر بلند شد و با دست اشاره کرد که سرجایش بنشیند

 .نه میریزم برات-

 ...مرسی-

 :دوست نداشت صحبت میانشان به سکوت برسد

 .زیاد فن قهوه نیستم. اما باز چون سرده می چسبه-

 :ارسالن ماگی از داخل یکی از کابینت های چوبی برداشت

 .برای اینه که قهوه های منو نخوردی-

غزال تنها لبخندی زد و قهوه ریختنش را تماشا کرد. صدای آواز 

ش گوش نواز ترین صدا بود. هوا لحظه پرنده ها در آن لحظه برای

به لحظه روشن تر میشد اما نور چراغ های دور استخر هنوز به 
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چشم می آمد. دمی از هوای خنک اول صبح گرفت و لبخند روی 

لب هایش نشست. فکر میکرد که چقدر آرزو دارد هر روز صبح 

 .که بیدار میشود، ارسالن آنجا کنارش باشد

ا چوب میز باعث شد، چشم هایش را صدای برخورد کف ماگ ب

 .باز کند. ماگ را جلو کشید و تشکر کرد

شکر ریختم اما اگر کافی نیست برات شکر آوردم که خودت -

 .بریزی

 :غزال قلوپی از قهوه ی داغش نوشید و مزه مزه کرد

 .نه عالیه...مرسی-

 :کمی دیگر قهوه نوشید و با دودلی گفت

 ...ی دیشب سیامک پرسیدپرهام اومد ازم در مورد حرفا-

 :ارسالن بطور واضحی جا خورد

 واقعا؟ کی؟-
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 !دو سه ساعت پیش-

 :ارسالن انگشتش را دور ماگ قهوه اش کشید

 چی بهش گفتی؟-

غزال آب دهانش که طعمی میان تلخ و شیرین داشت را پایین 

 :فرستاد

راستشو گفتم. گفتم که چیزی نیست. اما سیامک واقعا کار بدی -

 .کرد

 ...زالغ-

 .منتظر نگاهش کرد

 .غزال پرهام واقعا بهت اهمیت میده-

 :احساس کرد گونه هایش رنگ گرفت و لب گزید

 ...می...میدونم-

 ...واقعا پسر خوبیه-
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 .می...دونم-

چرا ردش میکنی؟ میدونم به من ربطی نداره ولی...واقعا پرهام -

حرف نداره. بین اینهمه دوست و رفیق و پسرایی که می 

سم...یدونه پسر سالم و درست ندیدم. جز پرهام! کس دیگه شنا

 ای هست؟

غزال چند بار دهان باز کرد و سپس در سکوت به عالمت 

 .سوپرمن روی ماگ قهوه اش خیره ماند

باید کس دیگه ای باشه...در غیر اینصورت هیچ دختری یکی مثل -

پرهامو رد نمیکنه. میدونی که قصد وقت گذروندن الکی نداره؟ 

 ...واقعا قصدش جدیه غزال...تو این دوره و زمونه خراب

  میشه در موردش صحبت نکنیم؟-

 :ارسالن کوتاه آمد

 هرطور که تو میخوای...فقط قول بده به حرفام فکر کنی...باشه؟-

 :غزال سرش را پایین انداخت تا خیسی نگاهش را پنهان کند
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 !باشه...حتما-

*** 

 :گار سیامک بیرون کشیدارسالن خم شد و نخی از پاکت سی

 حاال چند روز گرگان میمونه؟-

 :پرهام خیره به سیگار ارسالن کمی از قهوه موکایش نوشید

آخر هفته هست...تا دوشنبه دیگه. دوشنبه کالس داره -

 .برمیگرده

سیامک سری از روی تاسف تکان داد و صورتش را با حالت با 

 :نمکی جمع کرد

 ...فظی نکرد! مثال رفیقیمهنوزم باورم نمیشه یه خداحا-

ارسالن پکی به سیگارش زد و پوزخندش میان دود سیگار گم 

 :شد
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با ما کرد راستش...اما از اونجایی که تو بهش توهین کردی...بد -

باهاش رفتار کردی...تو جمع ضایعش کردی...و یه عوضی بی 

چاک و دهنی و ارزش خداحافظی نداری...فکر نکنم بشه 

 .سرزنشش کرد

 :مک با بی خیالی خنده ای کرد و ابرو باال انداختسیا

 !تَنکس مَن-

و ضربه آرامی به بازوی ارسالن زد. دو ثانیه نگذشته بود که بدون 

 :توجه به توهین های ارسالن گفت

 .وای عجب آهنگی...عاشق این موزیکم-

نگاه پرمعنایی میان ارسالن و پرهام رد و بدل شد و ارسالن با 

 :تحالتی متاسف گف

 !واقعا واسه یه لحظه باورم شد برات مهمه-

 :سیامک با بی حواسی نگاهش کرد
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 چی مهمه؟-

 :ارسالن بی خیال بحث شد و سری باال انداخت

 ولش کن داداش...چه خبر؟-

 :سیامک گلویش را صاف کرد و جدی شد

 .اوووم...جدیدا با یه دختره آشنا شدم که وانمیده-

 :اینبار پرهام پیشقدم شد

 ی چی وانمیده؟یعن-

 :سیامک ته فنجان قهوه اش را نوشید و پوفی کشید

چهار بار رفتیم بیرون! هنوز حتی یه لب خشک و خالی هم به ما -

نداده...میدونی که اهل زوری زوری چیز کردن نیستم. حس 

میکنم ازم خوشش میاد اما فکر نکنم بدرد هم بخوریم. خیلی 

 .رای خوب حال نمی کنمدختر خوبیه...میدونی که زیاد با دخت

 :اشاره ای به پرهام زد
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 !چطوره معرفیش کنم به تو؟-

 :پرهام اخم کرد

خیلی ممنون واقعا! همین که از تو خوشش اومده یعنی عقل -

 .درست و حسابی نداره

 :سیامک باز با بی خیالی خندید

 .اینیکیو باهات موافقم-

سپس کاله کپ مشکی رنگش را برداشت و پشت و رو روی 

 :سرش گذاشت

شمالو چیکار کنیم؟ منتظر غزال بمونیم؟ اصال میاد؟ حتما باز -

میخواد ادا و اصول درآره و ناز کنه. من که میگم همین آخر هفته 

 .بریم

 :پرهام چپ چپ نگاهش کرد

 ...صبر می کنیم-
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 :ارسالن دخالت کرد

میخوای اول ازش بپرس...شاید واقعا نخواد بیاد. میدونی که یکم -

 .میگیرهسخت 

 :پرهام نفس کالفه ای کشید

 !بمونه هفته دیگه. کاری نداشته باشید شما...غزال با من-

 ...باشه...غزال با شما...ولی من هنوزم سر حرف اونشبم هستم-

 :سیامک اشاره ای به ارسالن کرد

 .ازت خوشش میاد-

 :ارسالن شرمنده شد و به سرعت اخم غلیظی به سیامک کرد

 !باز شروع نکنا-

ای بابا...مقاومتِ چی میکنی مرتیکه؟ میگم ازت خوشش -

میاد...باهات حال میکنه! خوبه که! من خودم به شخصه اینهمه 
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دختر دورمه ولی بازم حال میکنم یکی ازم خوشش بیاد. چه برسه 

 .به شما خواجه های بدبختِ ندید بدید

ارسالن خنده اش گرفت. فکر کرد سیامک حق دارد. واقعا زمان 

ادی از آخرین رابطه اش می گذشت. دیگر رابطه های گذری و زی

تنها از سر نیاز، مانند قبل برایش جذاب نبود. یک چیز جدی و 

معنا دار می خواست. وضعیت زندگی اش هم بهم ریخته تر از آنی 

بود که بتواند دختر جدیدی را وارد زندگی اش کند و رابطه ای 

 .تازه را شروع کند

رو می شناسم. غزال چشش دنبالته...من  ببین من دخترا-

  .میدونم...بچه ها می دونن...خودتم بهتر از من و بقیه میدونی

البته که می دانست. همان شب فهمیده بود. قبل از آن هم کمی 

شک داشت اما اصال دوست نداشت، حتی به روی خودش بیاورد. 

 !چه برسد به غزال
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پرهام به این موضوع شک احمق نبود. او هم مانند سیامک و حتی 

کرده بود. راحت میشد احساسات دختر ساده و بی تجربه ای 

مانند غزال را فهمید. خوب نمی توانست پنهانش کند. یاد نگرفته 

بود. اما می دانست، احساسش حسی گذراست و اصال قصد نداشت 

آنرا جدی بگیرد. احتماال با پسر دیگری آشنا میشد و خیلی زود 

 .دفراموش میکر

یاد حرف های آن روز صبحش به غزال افتاد. گفته بود به پرهام 

فکر کند اما درواقع ترجیح میداد هم پرهام و هم غزال آدم های 

جدیدی پیدا کنند و این قضیه ختم بخیر شود. در آن لحظه فقط 

می خواست هوای دوستش را داشته باشد و هرکار از دستش 

اصال دلش نمی خواست دختری برمی آید برای او انجام دهد. ولی 

وارد زندگی بهترین دوستش شود که چشمش دنبال اوست. همه 

 .چیز زیادی پیچیده و ناخوشایند میشد

با بی تفاوت ترین حالت ممکن که هیچ ربطی به اوضاع بهم ریخته 

 :فکری اش نداشت، لبخند سردی به سیامک زد
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 .طبق معمول توهم زدی. اصال چنین چیزی نیست-

 :شانه ای باال انداخت و لبش را کج کرد سیامک

 .هرچی...بهرحال از ما گفتن بود-

 :از پشت میز بلند شد و همانطور که دور میشد پرسید

 میرم یه قهوه دیگه بگیرم. کسی چیزی نمی خواد؟-

 :ارسالن سر باال انداخت و پرهام سوییچش را از روی میز قاپید

 .ن. شب می بینمتونقربونت داداش...باید برگردم سرساختمو-

ارسالن به دور شدن پرهام نگاه کرد و با ناراحتی و کالفگی بی حد 

  .و اندازه ای دست روی موهایش کشید

*** 

هوا سرد بود. ها کرد و بخار از دهانش بیرون زد. خیره به بخار 

دهانش نگاه میکرد اما در دنیای دیگری بود. نمی دانست چقدر 

ا ا بتواند ریحانه را راضی به صحبت کند. تدیگر باید بیاید و برود ت
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آنجا که بیاد داشت، این زن هیچگاه سخت و محکم نبود. مظلوم 

بود و ساده! زود هر حرفی را باور میکرد و هرچیزی که او میگفت 

را می پذیرفت. شاید چون آن روزها آنطور دیوانه وار ارسالن را 

میگفت که برود دوست داشت. حاال اما به سردی نگاهش میکرد و 

  .و هرگز برنگردد

خودش هم اینطور می خواست. که برود و ریحانه و پسرش را 

فراموش کند. اینطور برایش راحت تر بود. اما نمیشد. نمی 

توانست. فکرشان نمی گذاشت آرامش داشته باشد و حاال در 

زندگی بیست و نه ساله اش به نقطه ای رسیده بود که می دانست، 

 .رام و بدون فکر و خیال، بهترین موهبت استیک زندگی آ

از پدرش کمک خواسته بود و پدرش مدام میگفت که صبور باشد 

و صبر کند. نمی فهمید که چرا باید صبر کند. تنها کمک پدرش 

این بود که چند نفر را برای تحقیق فرستاده و فهمیده بودند، 

 در برابرریحانه با مردی شصت و اندی ساله صیغه موقت کرده و 

خوابیدن با او خرج زندگی اش را می گرفت. وقتی پدرش حقیقت 
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زندگی ریحانه را برایش گفت، برآشفت. اینکار ریحانه با 

خودفروشی فرقی نداشت. حتی نمی توانست سرزنشش کند. می 

دانست که نمی توان، بدون پول زندگی کرد. وقتی فکر میکرد، 

رش از راه خودفروشی روزی پسرش بزرگ میشود و می فهمد ماد

او را بزرگ کرده، دیوانه میشد. چنین کودکی چطور آینده ای می 

 توانست داشته باشد؟

 .می دانست...خوب می دانست که باید کاری کند

طبق معمول ریحانه برای باز کردن در، تا درب آهنی و رنگ و رو 

رفته کوچه آمد و به محض دیدن ارسالن سعی کرد، در را به 

 .نددرویش بب

می دانست دیگر مالیمت و کوتاه آمدن فایده ندارد. قبل از این 

نمی دانست، اوضاع زندگی شان انقدر خراب است که به تن 

فروشی رسیده. فکر میکرد برادر مثال با غیرتش یکجور خرج 

 .زندگی شان را میدهد
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 :پایش را بین در گذاشت و با حرص درب را به عقب هل داد

 ...باز از سرت بازم کنی اندفعه نیومدم که-

 :صدایش را باال برد

 .اومدم به راه حل برسیم-

ریحانه کمی به عقب رانده شد و چادر از روی سرش افتاد. ارسالن 

مثل همه بارهای قبل سعی میکرد توجهی به حیاط و خانه کوچک 

و محقرشان نکند. توجه به جزئیات زندگی شان، اعصابش را بهم 

 .می ریخت

 :شد تا چادرش را برداردریحانه خم 

 !خدا لعنتت کنه...ارسالن خدا لعنتت کنه-

 :ارسالن پوزخندی زد و اینبار آرام گفت

زحمت نده به خودت...تو اگه نجابت داشتی با یه پسر کوچیک -

 .خودفروشی نمی کردی
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هفت ساله سرش را از میان در چوبی بیرون آورد و -پسرک شش

سیده پسرک خیره ماند و با ترس نگاهشان کرد. به صورت تر

شرمنده شد. چرا از کوره درمیرفت؟ آمده بود برای کمک. باید 

 .آرامشش را حفظ میکرد

 ماما...چی شده؟-

ریحانه بی توجه به توهینی که شنیده بود، چادر گلدار سورمه ای 

 :رنگ را روی سرش انداخت و غرید

یِ تاگه من وضعیت زندگیم به اینجا رسیده واسه خاطر بی غیر-

 !توئه

 :سپس به سمت پسرش برگشت و با سر اشاره زد

 .علی جان مامان برو تو-

پسر چند لحظه به ارسالن خیره ماند و بعد از اینکه حسابی با نگاه 

 .مظلومش او را شرمنده کرد، داخل رفت
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نفسی گرفت تا آرامشش را حفظ کند و قدمی جلو گذاشت. در 

 :نه برگشتآهنی را پشتش بست و باز به سمت ریحا

آره...حق با توئه! من بی غیرت بودم. من بی مسئولیت بودم. -

دیگه هم نمیگم چون بچه بودم رفتم. رفتم چون ترسیدم. اما حاال 

 .که برگشتم. بذار جبران کنم

ریحانه لب گزید و چشم هایش رنگ خیسی گرفت. برای لحظه 

دلش ای همان دختر بچه ساده و بی دفاع را در برق نگاهش دید. 

بهم پیچید. ای کاش میشد به گذشته برگشت و اشتباهات را 

تکرار نکرد. چقدر در حق این زن بد کرده بود. انقدر که خودش 

 .هم نمی توانست توجیهش کند

چیکار میخوای بکنی ارسالن؟ میخوای منو بگیری؟ میگیری منو؟ -

دستمو میگیری ببری تو خانوادت به اون از دماغ فیل افتاده ها 

رفیم کنی؟ بگی این زنمه! میتونی؟ به قول خودت یه زن مع

نانجیب تن فروشِ بدبختو؟ من دیگه نوجوون نیستم این رویاها 
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باورم شه...تو اومدی بچمو ازم بگیری! کاری نداره که...آدمایی 

 ...مثل شما همیشه

ریحانه...نیومدم بگیرمش...باور کن که نمیخوام -

یم که من بگیرمش و بخوام بگیرمش...ولی...حتی اگر فرض کن

پیش من بزرگ شه...فکر نمیکنی اینطوری زندگی بهتری داشته 

باشه؟ توی این محله...با این شرایط زندگی...هیچ فکر کردی 

 میخواد آخر عاقبتش چی بشه؟

 .ازم نگیرش ارسالن...تنها چیزیه که برام مونده-

پله  تک اینبار ریحانه به گریه افتاد و لخت و بی حس رفت و روی

ایوان نشست. صورت و نوک بینی اش از سرمای هوا سرخ شده 

بود. چراغ های ایوان خاموش بود و نور فاز شب کمی به حیاط 

 .کوچک روشنی بخشیده بود

خیره به جسم مچاله  و پیچیده در چادر ریحانه جلو رفت و رو به 

 :رویش، روی زانوهایش نشست
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باشه ازت نمی گیرمش...یه نمی گیرمش...اگر موافق نباشی با من 

راه حلی پیدا می کنیم...میدونی که برای ازدواج مناسب هم 

نیستیم...اگر بخوام باهات ازدواج کنم، صورت مسئله رو پاک 

کردم...اینطوری این ماجرا حل نمیشه. می تونیم پنهونی ازدواج 

کنیم...براش شناسنامه می گیرم. بعد جدا میشیم. ولی من و تو از 

دنیای متفاوتیم. اگر بخوای ایران بمونید، خرج زندگیتونو  دو تا

میدم. تو بهترین شرایط بزرگش کن. من خودم باید برگردم 

ایتالیا...زندگیم اونجاست...اگر دوست داشتید می برمتون با 

خودم. اینطوری بهتره. اونجا کسی با زندگی کسی کار نداره. 

ونی تو خونت بزرگ راحتید. نمی تونی یه بچه نامشروع رو پنه

کنی. این بچه آینده میخواد. بجای لج کردن و دیوونه بازی به 

 !حرفام فکر کن. علی رو بذار قبل از خودت...قبل از همه

 :ریحانه با نگاه بغض دار و صورت خیس نگاهش کرد

 به همین راحتی؟-
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راحت نیست...کار داره! صبوری میخواد...زمان میخواد. اما به -

 .زهنتیجش می ار

من یبار خام تو شدم ارسالن...میدونم چقدر قشنگ میتونی حرف -

 !بزنی و برام رویا ببافی

 :ارسالن ایستاد و لبخند اطمینان بخشی زد

بزرگ شدم ریحانه...از این موضوع هیچی به من نمیرسه. بقول -

خودت من همین االنم میتونم ازت بگیرمش. اما اینکارو نمی کنم. 

نکنی. دارم سعی میکنم پسرمونو با بهترین  نه تا وقتی مجبورم

حالت ممکن بزرگ کنم. من خودم بی مادر بزرگ شدم...مادر 

داشتم...اما هیچوقت حس نکردم که دارمش...هیچوقت نبود. 

میدونم بی مادری تا چه حد وحشتناکه. یه خال بزرگه که با هیچی 

 !پر نمیشه

الن ماند. ریحانه آهی کشید و در دودلی خیره به صورت ارس

نگاهش هنوز در تاریکی و زیر نور بی جان فاز شب ها برق میزد. 
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اینبار گویی برق نکاهش کمی رنگ امید به خود گرفته بود. همین 

 .امید ریحانه امیدوارترش میکرد

* 

سپیده با گیجی و کمی عصبانیت زل زده بود به سیامک و چشم 

 :هایش هر لحظه درشت تر میشد

که! نم...نمی دونستم می تونیم با هرکس می  دیشب؟ شام؟ واقعا-

 .خوایم بریم بخوابیم

 :سیامک شانه باال انداخت و از گوشه چشم نگاهش کرد

با هم که نمی خوابیم...فکر کردم اشکالی نداشته باشه...در ضمن -

باهاش نخوابیدم. یه چندبار دیدمش. چیزی نبود که بدردم 

 .بخوره

 ...سیامک-

 :ت و با جدیت کالمش را بریدسیامک به سمتش برگش
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ببین عزیزم...من احمق نیستم...وقتی یکی نخواد باهام باشه می -

 .فهمم. زوری نه میخوام نه میشه! دختر زیاده

سعی کرد از در دلجویی وارد شود. دستش را دور بازوی حجیمش 

حلقه کرد و با عشوه و حالتی اغوا کننده در چشم هایش نگاه 

 :چرخاند

یست که نخوام باهات باشم. این اواخر...یکم زمان می اینطوری ن-

 ...خواستم

سیامک دستش را بیرون کشید. مشخص بود وسط مهمانی و 

 :آنهمه سر و صدا حوصله بحث کردن ندارد

منم هرچقدر بخوای بهت وقت میدم. ولی توقع نداری که بدون -

 !دوست دختر بمونم؟ هروقت خواستی بیا...من درخدمتم

. سیامک سرد شده بود و می دانست که تنها این بغضش گرفت

مرد می تواند تا حدی بی توجه و مغرور شود که آدم را به مرز 
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دیوانگی برساند. نه که وانمود کند برایش مهم نیست...واقعا 

 .برایش مهم نبود

 :گوشه تی شرتش را کشید و نالید

 .سیامک! توروخدا اینطوری نباش-

لشرها روشن و خاموش شدند. در فضای مهمانی تاریک شد و ف

آن تاریکی به سختی می توانست صورتش را ببیند. صدایش اما 

 :زیر گوشش را قلقلک میداد

 چطوری باشم؟-

لبش را گزید. خودش سیامک را به این مهمانی دعوت کرده بود. 

دوست نداشت رابطه شان سرد شود. این اواخر هربار که سیامک 

هانه ای دست به سرش میکرد. نه که رابطه خواسته بود، با یک ب

نخواهد. مگر میشد سیامک را نخواست؟ اما می ترسید برایش 

عادی شود. می خواست حریصش کند. نمی دانست که اینطور 
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میشود. انگار با دست های خودش او را به سمت آغوش دیگری 

 .هل داده بود

 :دست روی سینه سفتش گذاشت و لب گزید

 .ش...جنتلمن باشخوب باش...مهربون با-

 :سیامک باز زیر گوشش زمزمه کرد

 .بلد نیستم-

 :نخودی خندید

 .یادت میدم-

لب های سیامک را کنار گونه اش حس کرد. پوست صورتش 

 :سوخت و نفس عمیقی کشید. لب ها به آرامی تکان خورد

 ...یادم بده-

قلبش تند میزد. سیامک خوب بلد بود چطور دیوانه اش کند. لب 

 :زدیک لب هایش سُر خوردندها تا ن
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 .منم چیزای خوب خوب یادت میدم-

تسلیم لحن پرحس و لب های گرم سیامک شد و همانجا در آن 

شلوغی او را بوسید. هرگز فکر نمی کرد میان آنهمه آدم دست به 

چنین کاری بزند اما در آن لحظه انقدر احساساتش را برانگیخته 

  .نشان فکر نمی کردبود که به چیزی جز شور و حرارت میا

* 

مشغول کشیدن رژ لب گوشتی روی لب هایش بود که صدای جیغ 

 :سارا بلند شد

آرایش برای چی میکنی؟ این روز آخری منو حرص نده غزال. -

بذار دایی هات بیان برن به خیر و خوشی تموم شه. میگن دختره 

 .رفته شهر از جاش در رفته

آینه به مادرش چشم غره رژ لب را روی میز آرایش کوبید و از 

 :رفت
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اصال رنگ داره این؟ اونوقت میگی چرا نمیای خونه سربزنی! این -

چند روز نذاشتی یه نفس راحت بکشم. یه سره غر زدی مامان. 

چه اهمیتی داره که چی میگن پشتم؟ تا کی میخوای واسه حرف 

 مردم زندگی کنی؟

خری واسه من جیغ و داد الکی میکنی چرا؟ میگم نمال! این شب آ-

 ...شر درست نکن

 :از روی صندلی پالستیکی بلند شد و به سمت سارا برگشت

منم میگم چرا میذاری انقدر همه بهت زور بگن؟ چرا به همه -

اجازه دخالت میدی؟ آخه مگه من صاحاب ندارم هرکس از راه 

 میرسه بهم امر و نهی میکنه؟

حالتش  سارا پشت دستش زد و چشم های سیاه و درشتِ خوش

 :حجم گرفتند

 چرا اینطوری شدی تو؟ مگه من بدتو میخوام؟-
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مادرش را می شناخت. بعد از این همه سال فهمیده بود وقتی نمی 

خواهد بحثی را کش بدهد خودش را به مظلومیت میزند. پوفی 

 :کشید و بی خیال جر و بحث به سمت کمد لباس هایش رفت

 !حتما باید روسری هم سر کنم-

 :گزید سارا لب

 !نه همینطوری بی حجاب بیا بشین جلوی پسردایی هات-

روسری گلدار و بزرگ را روی سرش انداخت. صدای زنگ در 

 :باعث شد، سارا دستپاچه شود و به سمت آیفون بدود

ای وای خاک به سرم اومدن. غزال یچیز رو تی شرتت بپوش -

 .آستینش کوتاهه

انگار همه شان روی  مادرش انگار قصد دیوانه کردنش را داشت.

گلویش ایستاده بودند و نمی گذاشتند نفس بکشد. دیگر این شهر 

را دوست نداشت. دیگر این فضا را دوست نداشت. میخواست 

آزاد باشد. تازه طعم آزادی را چشیده بود. این زندگی دیگر 
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راضی اش نمی کرد. با تمام کینه ای که از پدرش داشت ترجیح 

 .ا در کنار او سپری کند و آزاد و رها باشدمیداد، مابقی عمرش ر

به رفتن مادرش خیره ماند. زیردامن گلدارش جوراب کلفت 

مشکی پوشیده بود و ژاکت زیتونی رنگش هیچ سنخیتی با تیپش 

نداشت. البته که محمد پریناز را ترجیح میداد. با آن چهره بشاش 

گی و شیک و جوان. با آن قد بلند و اندام زیبا. با آن همه زنان

بودنی که حتی از حرکاتش هم میبارید. از این همه تفاوت خجالت 

 .کشید و با اعصابی بهم ریخته از اتاق بیرون رفت

دایی بزرگش همراه با دو دختر و پسر و همسرش آمده بودند. 

بوی برنج و زعفران خانه را برداشته بود. مادر ایوان را هم چیده 

بعد از ظهر را دور هم بنشینند و گپ بود تا اگر مهمانان خواستند، 

بزنند. انقدر در این چند روزه از او کار کشیده بود که کمر درد 

شدیدی داشت. با خودش فکر کرد باید تا شب این جمع را تحمل 

 .کند و مغزش سوت کشید
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چشم و هم چشمی های زن دایی هایش. تعریف های دایی بزرگ 

نه اش با دختردایی ها از پسر رشید و دکترش! جمع های دخترا

 .که نهایت هیجانش، غیبت درموردِ دخترهای دیگر فامیل بود

می دانست چند سالیست که دایی او را برای پسرش در نظر دارد. 

قبل تر ها انقدر دکتر دکتر می کردند که غزال پیش خودش فکر 

میکرد، نهایت شانسش همین پسردایی غیرتی و بد اخالقش است. 

بود. ارسالن را دیده بود. مهربانی و فکر بازش را  اما حاال دیده

دیده بود. می دانست که برای آینده اش چنین چیزی می خواهد. 

مردی که منطقی و دنیا دیده باشد. اگر با پسردایی اش ازدواج 

میکرد، باید می شست و می پخت و بچه بزرگ میکرد. با ارسالن 

 .اما دنیا را می گشت

فتی تهرانی شدی دیگه مارو تحویل نمی خوبی غزال خانوم؟ ر-

 !گیری

 :با صدای زن دایی از فکر بیرون آمد و به زور لبخندی زد
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 ...نه این چه حرفیه زن دایی. خوبم ممنون-

 !درس و مشق خوبه؟ خیلی وقت بود سر نزده بودی-

 :کمی جا به جا شد اما هنوز معذب بود

منتهی دانشگاه و همه چیز خوبه. واال خودمم خیلی دلتنگ بودم. -

 .درس نذاشت زودتر سر بزنم

 :زن دایی خنده مصنوعی کرد و تابی به گردنش داد

ایشاال که موفق باشی. اتفاقا به داییت گفتم...گفتم غزال اومد -

حتما یه سر به سارا اینا بزنیم. دیگه مامان خودش زحمت کشید 

 .دعوت کرد

او را از آن بحث اینبار سارا جای غزال جواب زن دایی را داد و 

 :کسل کننده نجات داد

نه چه زحمتی زینت خانوم؟ زحمتو شما کشیدید تشریف -

 .آوردید
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 عزیز خانوم تشریف ندارن؟-

با داداش یونسینا میاد. چند روزه رفته اونجا حال و احوالش -

 .عوض شه

اتفاقا به داداشت گفتم...گفتم برو بردار بیارش چند روزم پیش -

ل و هواش عوض میشه. تنبلی کرد. حاال ایشاال ما باشه. یکم حا

 .شب می بریمش ما

از صحبت های کسالت آورشان خسته شد. گوشی اش را از کنار 

پایش برداشت و داخل تلگرامش رفت. مادرش حسابی هشدار 

داده بود که در جمع حواست را به گوشی نده اما او قصد نداشت 

 !د. الاقل نه همیشهدیگر در برابر زور گفتن هایشان سر خم کن

مستقیم وارد صفحه چت هایش با ارسالن شد. آخرین مکالمه شان 

مربوط به خداحافظی اش میشد. فرصت نشده بود او را ببیند و 

خداحافظی کنند. برای پیام دادن هم دودل بود اما می دانست 
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برای صحبت بهترین بهانه است. اگرچه برخورد ارسالن مثل 

 .چند پیام کوتاه بودهمیشه عادی و در حد 

می خواست گوشی اش را سرجایش بگذارد که گوشی زنگ خورد 

و نام و عکس پرهام روی صفحه افتاد. به سرعت گوشی را باال 

 .گرفت ولی می دانست که همه عکس را دیده اند

آه از نهادش برآمد و صفحه گوشیِ در حال لرزیدن را خاموش 

مستقیم به هیچکس  کرد. آنرا زیر پایش گذاشت و سعی کرد

نگاه نکند. به خوبی می دانست که شب مادرش حسابی گوشش را 

  .می پیچاند

*** 

 .غزال جان عجله کن. بچه ها منتظرنا-

خمیازه کشداری کشید و چشم هایش نمدار شد. به شدت خوابش 

می آمد و نمی دانست چرا انقدر عالقه داشتند همه جا صبح زود 

شده بود. دوش گرفت تا یکوقت بوی  بروند. از ساعت پنج بیدار
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بد ندهد. موهایش را سشوار کشید و قسمتی از آنرا مانند تل باالی 

سرش بافت. آرایش وقت گیر ولی مالیمی کرد و حاال داشت ست 

نایکش را می پوشید. باورش نمیشد به این زودی هفت شده باشد. 

دور شالش را روی بازویش انداخت و درهمان حال بند ساعتش را 

 .مچش بست. مدام نگران بود چیزی را جا بگذارد

کمی وسط اتاق مکث کرد و سعی کرد در ذهنش همه چیز را چک 

کند. باز چند ضربه به در خورد و اینبار صدای پرهام از پشت در 

 :آمد

 آماده ای غزال؟-

  .گفتن دورگه اش همزمان با خمیازه غلیظ دیگری شد "آره"

 بیام تو؟-

 :گری به در زد و با احتیاط داخل آمدپرهام ضربه دی

 !سالم...آماده ای که-

 ...آره بریم-
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به سمت چمدانش رفت. می دانست قرار است برای جمع کردن 

آن همه لباس حسابی مسخره اش کنند اما خوشتیپ بودن و 

پوشیدن لباس های جدید و دخترانه اش برایش بیشتر از مسخره 

را به امید جذب کردن  شدن اهمیت داشت. تک تک لباس هایش

ارسالن می خرید و صورتش را موقع دیدن او در آن لباس های 

خوش نقش و طرح فرض میکرد. دیگر از بی رویه خرج کردن 

خجالت نمی کشید. حقش می دانست. بعد از اینهمه سال بی پدری 

حقش بود. نبود؟ محمد هم کوچک ترین حرفی دراینباره نمیزد و 

 .هیچ تذکری نمیداد

 !چه خبره؟ چقدر بزرگه این چمدون. دو روزه میریم میایم دیگه-

غزال دسته چمدان را گرفت و با سختی زیادی سعی کرد آن را به 

سمت خودش برگرداند. پرهام با خنده جلو رفت و دسته آهنی را 

 :از دستش کشید

 ...بدش به من! از دست شما دخترا-
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 :گرفتچپ چپ نگاهش کرد و جلوی اینیکی خمیازه را 

 .سالم...صبح شما هم بخیر-

پرهام با همان خنده شیرین و چالدار، سوت قشنگ و آهنگداری 

زد و پشت به او چمدان را دنبالش کشید. شالش را دستش گرفت 

و به دنبال پرهام حرکت کرد. دوست نداشت شال را روی سرش 

 .بگذارد و تیپش خراب شود

بحانه بخورد اما پدرش اصرار زیادی داشت که قبل از رفتن ص

دوست نداشت بیشتر از آن بچه ها را معطل کند. فقط لقمه بزرگ 

را از دست محمد گرفت و همانطور که در داهنش می چپاندش، 

برای خداحافظی با آنها دست داد. محمد که گویا راضی به دست 

 :دادن نبود، او را جلو کشید و پیشانی اش را بوسید

.حواست به گوشیت باشه. دوست مراقب خودت باش غزال جان..-

 .دارم بری حال و هوات عوض شه ولی خیلی خیلی مراقب باش
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با سر تایید کرد و برای خداحافظی چندبار محکم گونه های تپل 

باران را بوسید. پدرش هنگام خداحافظی با پرهام هم حسابی 

سفارش او را کرد. گویی واقعا دلش شور رفتنشان را میزد. پرهام 

خداحافظی گرمش با باران و قول کادو و شکالت بالخره بعد از 

 .چمدان به دست از خانه بیرون رفت

با  "polo" مثل همیشه تیپ مردانه نزده بود. تی شرت مشکی

مارک سپید به تن داشت همراه با جین تیره و ساعت بند چرم 

مشکی. می دانست برای کارش مجبور است پیراهن و شلوار 

 .ه اینطور لباس پوشیدن جذاب ترش میکندبپوشد. بنظرش آمد ک

پرهام هنوز هنگام پایین رفتنِ آسانسور سوت میزد. چمدان غزال 

را پشت سوزوکی سپیدش جای داد و از پارکینگ خارج شدند. در 

نگاه اول ماشین بچه ها را دید و سیامک که پشت فرمان نشسته 

 ردنبود و با آن عینک دودی سیاهِ روی چشمش، مشغول مرتب ک

جلوی موهایش در آینه بود. ماشین خودش را نیاورده بود و در 
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 off“ ماشین بزرگی نشسته بودند که غزال این اواخر فهمیده بود

road” نام دارد. 

ارسالن روی صندلی کمک راننده نشسته و سرش را در گوشی 

اش کرده بود. غزال همیشه او را گوشی به دست می دید اما 

الین بود. دختر ها پشت نشسته بودند و همیشه در تلگرام آف

سپیده طبق معمول بلند بلند حرف میزد و تخمه می شکست. از 

فکرِ تخمه شکاندن، آنهم آن ساعت از صبح حالش بهم خورد و 

دلش آشوب شد. مریم به محض دیدنشان پیاده شد و همانطور 

 :که کالهش را جا به جا میکرد به سمت ماشین پرهام دوید

 .ن با شما میامسالم. م-

غزال نگاهی به پرهام انداخت که درحال زدنِ عینک دودی اش 

بود و از خدا خواسته پیاده شد. با مریم روبوسی کرد و به صندلی 

 :جلو اشاره زد

 ...بشین جلو-
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 :مریم متعجب شد و نگاهش میان آندو گشت

 وا...بشین دیگه. چه فرقی داره؟-

 :گزید به کتانی های مارکش نگاه کرد و لب

 .حالم بد میشه مسافت طوالنی. پشت راحتم-

مریم دیگر چیزی نپرسید و جلو نشست. همانطور که مشغول 

سالم و احوال پرسی با پرهام بود، فرصت پیدا کرد و به سمت 

ارسالن نگاهی انداخت. همانطور که چیزی میگفت به آنها خیره 

د. در بوبودند. قلبش برای لحظه ای تند کوبید. دلش تنگ شده 

همین چند روز حسابی دلش برای این مرد لعنتی تنگ شده بود. 

در جواب تکان سر ارسالن دستی برایش تکان داد و سوار شد. 

پرهام نگاه مبهمی از آینه عقب به او انداخت و سوزوکی سپید را 

 .کنار ماشین سیامک پارک کرد

 :ارسالن هم پنجره سمت خودش را پایین کشید

 چطوری پرهام؟-
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 :سپس نگاه کوتاهی به عقب و آنجا که او نشسته بود انداخت

 تو خوبی غزال؟-

 :پرهام جای او هم جواب داد

 قربونت...ناهار چیکار کنیم؟-

سیامک سرش را تا شیشه ارسالن کشید و با صدایی که الزم نبود 

 :آنقدر بلند باشد گفت

خبر به به غزال خانوم...رسیدن بخیر! نه خبر میدی میری...نه -

 میدی میای...کشکیم ما؟

سپیده پوست تخمه هایش را داخل مشما زباله ریخت و همانطور 

که دست خیسش را به سویی شرتش می کشید، با دست دیگرش 

 :به بازوی سیامک زد

باز تو شروع کردی؟ چطوری غزال؟ دلم برات تنگ شده بود. -

 .چه خوب شد اومدی
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و موهای طالیی اش  سپیده طبق معمول آرایش غلیظی کرده بود

را موجدار کرده و دورش ریخته بود. روزی نبود که غبطه پوست 

 .برنز و خوشرنگش را نخورد

ارسالن همانطور که سیامک را کنار میزد، دستش را به قاب پنجره 

 :تکیه داد

 .تا ناهار می رسیم ویال-

 :سیامک وسط بحث پرید

ره غذا درست جون ما بی خیال میشی؟ تو اون خستگی کی حال دا-

 .کنه؟ یچیز می خوریم بیرون

 :پرهام با بی میلی لبش را کج کرد

رستورانای شمال خوب نیستن. شیشلیک بگیریم. یه دقه میزنیم -

 .سیخ

 :سیامک پوف کشید
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 !زحمت داره جون داداش-

 :ارسالن اهمیتی به نظرش نداد

آره یجارو سراغ دارم می خوابونه تو مواد گوشتو...حرف نداره. -

اوندفعه سهراب گرفته بود آورده بود. زنگ میزنم آدرسشو می 

 .پرسم

غلیظی گفت و همانطور که آینه اش را تنظیم  "اوکی"پرهام 

 :میکرد راه افتاد

 .خب پس بیفتید جلو شما-

  .و روی غر زدن های سیامک پنجره را باال کشید

*** 

داخل ویال از آنچه فکر می کردند بسیار سردتر بود. سپیده 

 :همانطور که چمدان بزرگش را دنبال خودش می کشید، غر زد

 .واای چقدر سرده اینجا! یخ کردیم بخدا تو بارون-
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 :سپس ها کرد و بخار غلیظی از دهانش به بیرون راه گرفت

 .بریم تو تراس بخوابیم گرم تره-

 :سیامک به سرعت سراغ بخاری ها و شومینه رفت

 .ه. االن ردیفش میکنمشوفاژا چند ساله دیگه کار نمیکن-

غزال همانطور که از سرما میلرزید، خریدهایی که برای کمک از 

دست پرهام گرفته بود را روی کابینت های چوبیِ بدرنگ 

گذاشت. چقدر آدم پیدا می شدند، کابینت های ویال به این 

قشنگی و دنجی را چوب نارنجی انتخاب کنند؟ اصال با فضای 

و دوست داشتنی اش همخوانی  قشنگ ویال و وسایل چوبی

 .نداشت

ارسالن مشمای گوشت ها را روی میز شیشه ای چسبیده به پنجره 

 .های آشپزخانه گذاشت و برای کمک به  سیامک رفت

سپیده دو طرف پالتوی خزِ صورتی و بانمکِ کوتاهش را گرفت و 

 :خودش را در آغوش کشید
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 ؟وای خیلی سرده. چقدر طول میکشه درستش کنی سیا-

سیامک که تا کمر پشت بخاری خم شده بود، ترجیح داد جواب 

سوال سپیده را ندهد. غزال احساس خستگی و کوفتگی میکرد. با 

اینکه خیلی سعی کرده بود، کمی در مسیر بخوابد، اما موفق نشده 

بود. به شدت هم احساس گرسنگی میکرد. در راه برای چای و 

 .مین حوالی غروب رسیدندجگر و آش نگه داشته بودند و برای ه

پرهام جان می خوای با ارسالن برید سراغ منقل گوشتارو بزنید؟ -

همینطوری هم دیر شده. سیامک بخاری رو درست میکنه. منم یا 

 .دخترا برنج میذارم و وسایل ناهارو آماده میکنم

 :مریم بود که پیشنهاد داد. ارسالن حرفش را رد کرد

م. یه آبی به سر و صورتمون بزنیم. بنظر من اول لباس عوض کنی-

 .بچه ها خسته شدن

سیامک دست خاکی اش را با حرص به شلوار جین سیاهش کشید 

 :و غرید
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نگفتم یچیز بگیریم؟ نگفتم برسیم خسته ایم؟ گوش نمی دید -

 !که

پرهام سوییچش را روی میز چوبی وسط هال انداخت و لبخند 

 :آرامش بخشی زد

ونهمه جیگر خوردیم. همش درست میشه. نگران هیچی نباشید. ا-

دخترا برید لباساتونو عوض کنید. تنقالتم گرفتیم. اونارو باز کنید 

بریزید تو ظرف بخوریم تا بخاری ها و شومینه ردیف شه. منم 

 .میرم سراغ ذغاال. دست زیاده. زود همش ردیف میشه

غزال دیگر نماند تا به بحثشان گوش بدهد. بنظر نمی رسید، 

اهند وظیفه ای را به او محول کنند. آنقدر که سپیده شلوغش بخو

می کرد سرد نبود اما خب سرد بود و هرچه رو به شب می رفتند 

 .سردتر هم میشد

داخل سرویس کمی به ظاهر نامرتبش رسید و موهایش را از باال 

بست. چند وقتی میشد که به طالیی کردن موهایش فکر میکرد. 
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د موهای سپیده خوشرنگ و خودش می خواست موهایش مانن

بیشتر مورد توجه باشد. فقط نمی دانست چطور باید جواب 

 ...مادرش را بدهد. اگر دایی هایش می دیدند

پوفی کشید و از سرویس خارج شد. مریم درحال خالی کردن 

پاکت های چیپس و پفک و تنقالت در کاسه های بزرگِ پالستیکی 

 .کمیل و تمیز بودو رنگارنگ بود. همه چیز ویال ت

پلیور قرمز و اندامی اش را پایین تر کشید و دنباله ی موهای 

بلندش را روی شانه انداخت. می دانست ترکیب لباس قرمز تیره 

و رژ سرخِ روی لب هایش با پوست سپیدش، فریبنده و زیباست. 

قبال در خانه تمام لباس هایش را با هم امتحان کرده و بهترین 

 .نتخاب کرده بودگزینه ها را ا

غزال جان اینارو ببر بیرون برای پسرا...منم یه چایی بذارم گرم -

 .شیم
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لبخندی به مریم زد و دو تا از کاسه هایی که از بقیه جلوتر 

 :گذاشته شده بود را برداشت

 .بذار االن میام کمکت میکنم-

 :مریم خنده نازی کرد

 ارم. تو خیلیآره تورو خدا من اصال درست بلد نیستم برنج بذ-

 .خوب بلدی

همه چیز بلد بود. آشپزی اش حرف نداشت. سری تکان داد و به 

 :سمت در چوبیِ ورودی رفت

 .آره بابا کار نداره که. االن میام-

پرهام و ارسالن در سرمای ایوان، با ذغال ها و منقل درگیر بودند. 

 :هردو نگاهی به غزال انداختند و ارسالن زودتر نگاهش را دزدید

 .میخوای تو برو گوشتارو بزن سیخ. آتیشش با من-
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غزال آن سوی ایوان رفت و کاسه های دستش را روی میز گردی 

که با پنج صندلیِ آهنی احاطه شده بود گذاشت. اگر آهن صندلی 

ها آنقدر سرد نبودند، حتما کمی همانجا می نشست. ایوان ویال با 

رش شده، متصل پنج پله به باغچه بزرگ و پر درختِ سنگ ف

میشد. گوشه ای از حیاط دستشویی نسبتا بزرگی قرار داشت. از 

آنجا به پشت ویال دید نداشت اما حیاطش بطور باورنکردنی زیبا 

بود. چشم غزال از همه بیشتر تاب آهنی و بزرگی که کنج دیگری 

 .نشسته بود را گرفت

 !ویالی قشنگیه-

قب میکرد. کمی ع به سمت ارسالن برگشت که با لبخندی نگاهش

 :رفت و با ذوق تایید کرد

 ...خیلی-
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ارسالن بسته ذغال ها را تا نصفه در منقل خالی کرد و همانطور که 

با انبر صاف و صوفشان میکرد، از گوشه چشم غزال را برانداز 

 :کرد

 ...یخ میکنی-

غزال دم عمیقی از هوای خنک و تازه گرفت. چند قدمی به سمت 

 :ه رویش، به دیوار تکیه دادارسالن رفت و رو ب

 .به سرماهای اینطوری عادت دارم-

ارسالن سرش را پایین انداخت و وانمود کرد سرگرم آتش زدن 

 :ذغال های داخل منقل است

 .دلیل نمیشه مریض نشی. بهتره بری تو-

ابرو درهم کشید. شک نداشت ارسالن تغییر رفتار داده. قبلترها 

میکرد. مانند ارسالن خم شد و روی  گرم تر و دوستانه تر برخورد

 .زانوهایش نشست
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کمی طول کشید تا بتواند کلماتش را پشت هم بچیند و بالخره 

 :بگوید

 چیزی شده ارسالن؟-

 :ارسالن رفت و دو تا از صندلی های آهنی را با خود برگرداند

  چی چی شده؟-

 :یکی از آنها را جلوی منقل و دیگری را کنار غزال جای داد

 .ین رو صندلی کمر درد میگیریبش-

از نگرانی و محبتش غرق لذت شد و دست هایش را زنجیروار 

 :زیرسینه اش جمع کرد. روی صندلی سرد نشست و زمزمه کرد

 ...مرسی-

ارسالن تنها سری تکان داد و ذغال ها را با تمام قدرت باد زد تا 

 .خوب آتش بگیرند

 ...بعد از اونروز-
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زدنش را آرام تر کرد و سرش را باال ارسالن کمی سرعت باد 

 .آورد. خیره نگاهش میکرد و منتظر ادامه حرفش بود

 :لبخند لرزان و از روی خجالتی زد

 بعد از اون روز بازم با پدرت صحبت کردی؟-

 :لبخند کمرنگی گوشه لب ارسالن ظاهر شد

آره زیاد...ولی نه در مورد اون موضوع...راستی ببخشید که تو -

 ...رو

 :یع حرفش را بریدسر

 .نه نه...خوشحالم که بهم اعتماد کردی. برام با ارزش بود-

 :قبل از آنکه ارسالن دوباره در سکوت سنگینش غرق شود، گفت

باید بیشتر در موردش صحبت کنی...مخصوصا با پدرت...یا حتی -

 ...خودش
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فکر نکنم ایده خوبی باشه. آرامشمو نبین...وقتی قاطی کنم خیلی -

 .ازم برمیاد. همینطور آروم بگذره بهترهکارا 

اخم های ارسالن مجبور به سکوتش کردند. حس کرد نمی خواهد 

بیشتر دراینباره صحبت کند. صدای تق و تق آتش ذغال و چک 

چک باران تنها صداهایی بود که سکوت میانشان را برهم می 

 .ریخت

 :برخالف انتظارش ارسالن باز زبان به سخن باز کرد

 ...ه اینطوری نبود...انقدر نفرت نداشتمهمیش-

 :لب گزید و آهی کشید

مادرمو میگم. وقتی کوچیک بودم...باهاش خوشحال بودم. تنها -

کسی بود که می تونست بهم آرامش بده. بابا هیچوقت نبود. بچه 

آرومی نبودم...با بچه های دیگه نمی ساختم. با داداشام نمی 

 .ساختم. خیلی بهش وابسته بودم

 :دوباره آه کشید. عمیق تر و غمگین تر
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یه نوار کاست دارم...از الالیی هاش! صداش فوق العادس. هنوزم -

 .زیاد گوش میدم

 :نگاهش را باال آورد و به غزال نگاه کرد

فکر نکن آدم بی احساسیم...فقط از اون لحظه برام مرد. هنوز -

 .زنی که قبال بودو می پرستم

 :روی بازوی ارسالن گذاشت غزال دستش را دراز کرد و

 .فکر نمی کنم بی احساسی...تو ضربه خوردی-

نمی تونی بگی ضربه خوردم...چیزی که من از سر گذروندم -

 .فاجعه بود. حتی از فاجعه هم بدتر

غزال انگشتانش را بهم فشرد و بازوی ارسالن را برای دلداری 

 :فشرد

پدر باالی سرم  متاسفم. می فهمم...منم تمام این ساال فقط اسم-

بوده. خودش هیچوقت نبود. می فهمم وقتی هستن و نیستن یعنی 

 .چی
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 :ارسالن فقط سرش را تکان میداد. نفسی گرفت و ادامه داد

ولی من شانس یه شروع دوباره رو بهش دادم...با اینکه خودمم -

انکارش میکنم و مدام میگم برام مرده ولی واقعا دوست دارم 

ون بیاد. فکر کنم تو هم باید همینکارو بکنی. اندفعه سربلند بیر

من نمی دونم چی توی خانوادتون یا بین پدر و مادرت گذشته که 

چنین کار زشتی کرده. شاید حتی تو هم ندونی. ولی اگر اونی که 

صدای الالییشو مدام گوش میکنی یجایی توی وجود این زن باشه، 

 .فکر کنم ارزششو داره که برش گردونی

 :شانه باال انداخت ارسالن

فکر نکنم دیگه دنبالش بگردم...از من می شنوی تو هم نگرد. -

دوباره ناامید میشی...آدما استعداد عجیبی تو ناامید کردن همدیگه 

 .دارن

سرعت باد زدنش را کم کرد و کمی سر کج کرد تا از دود غلیظ 

 :در امان باشد
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 گوشتارو سیخ این ذغاال هم آمادست. بی زحمت برو ببین پرهام-

 .زد

*** 

هوا از غروبی خیلی سردتر شده. آدم نمی تونه یه دقیقه بیرون - 

 .وایسه

مریم در ورودی را پشتش بست و دست های یخ زده اش را بهم 

مالید. غزال همانطور که به صورت گردش خیره مانده بود، فکر 

کرد با وجود مدل موی پسرانه و تپلی اش، هنوز زیبا و نمکین 

مطمئن بود دوست پسر ندارد و اصال دنبال عشق و عاشقی یا  است.

پسربازی نیست. آرام ترین و بی حاشیه ترین آدمی که در زندگی 

 .اش دیده و شناخته بود همین مریم بود

صدای پچ پچ سپیده و سیامک حواسش را از مریم پرت کرد. 

انگار بحث می کردند. سیامک دست کالفه ای به پیشانی اش 

 :با بی حوصلگی گفت کشید و
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 !بابا غریبه نیستن که-

ارسالن نگاهی پرسشی به غزال انداخت و همانطور که به سمتشان 

 :میرفت، اخم کرد

 چی شده؟-

سپیده چشم درشت کرد و با صدای بلند و تیزش با لحنی توبیخ 

 :آمیز گفت

 ...سام و امیر از تهران اومدن...میخواد بگه بیان اینجا-

رد و اینبار به سمت پرهام که درحال بازی با ارسالن لب کج ک

 :گوشی اش بود نگاه کرد

 ...مشکلش چیه؟ بچه های خوبین که-

 ...منم نمیگم بدن-

 :سیامک با تندی حرف سپیده را برید

 ...نمیگی بدن...میخوای یه غری زده-
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 :سپیده چشم غره رفت و ضربه ای به بازوی سیامک کوبید

چه ها راحت نباشن...من فقط میگم وسط حرف من نپرا...شاید ب-

 ...یه صالح مشورت با بقیه بکن

سیامک چشم هایش را در حدقه گرداند و نگاه بی حوصله ای به 

 :غزال انداخت

 بچه ها شما ناراحتیت من بگم چندتا از دوستام بیان؟-

پرهام که تازه متوجه جمع شده بود، پاهایش را از روی میز جمع 

 :کرد و صاف نشست

 م بچه ها؟کدو-

امیر و سام...استوری سپیدو دیده بودن زنگ زد گفت شمالن -

 .برنامه کنیم

 :پرهام از روی کاناپه بلند شد و گوشی را روی میز گذاشت

 ...اِ؟ اتفاقا خیلی وقته سامو ندیدم. بگو بیان-
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 :سیامک با پررویی زل زد به چشمان غزال و حق به جانب پرسید

 س؟شما که مشکلی نداری پرنس-

 :غزال شانه باال انداخت و با بی خیال ترین لحن ممکن جواب داد

 ...ویالی خودتونه...به من ربطی نداره-

خوبه! آخه همیشه یجور رفتار میکنی انگار همه چیز بهت -

 ...مربوطه

 !سیا-

پرهام بود که اخطار داد. غزال نفس عمیقی کشید و ساکت ماند. 

اصال فایده ای ندارد و  می دانست یکه به دو کردن با سیامک

آخرش از تندی زبان او، قرار است اشکش دربیاید. فقط درک 

 .نمی کرد که چرا سیامک انقدر دوست دارد اذیتش کند

سیامک رفت تا به دوستانش زنگ بزند. سپیده کنار غزال نشست 

 :و نفسی عصبی کشید
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 ...لعنتی! دوست نداشتم بگه دوستاش بیان-

 :ت سپیده پرسیدغزال متعجب از عصبانی

 چرا؟ پسرای بدین؟-

سپیده سرش را باال انداخت و مشمای تخمه را که روی میز چوبی 

 :بود به سمت خودش کشید

 ...نه...اتفاقا خیلی بچه های خوبین-

 :همانطور که مشتی تخمه برمی داشت، چشمکی به غزال زد

اتفاقا خیلی هندسام و بچه پولدارم هستن...مخصوصا -

 .....قد بلند...چشم رنگی...آقا...مودب...نگم براتسام...اووف.

 :غزال نخودی خندید و کمی تخمه از دست سپیده کش رفت

 ...پس مشکلت چیه؟ شاید خدا قسمت کرد بختت باز شد-
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دلت خوشه ها...اینجور پسرا زن نمی گیرن که. مشکلم اینه که -

 دمیخوان دوست دختراشونم بیارن. دوست ندارم دختر غریبه بیا

 ...تو جمع

 :غزال چشم هایش را درشت کرد

 یعنی با منم مشکل داشتی؟-

 :سپیده به سرعت حرفش را رد کرد

نه بخدا...تو که گلی...اینا فرق دارن. از این پلنگ ملنگان. جو -

 .جمعو بد میکنن

غزال با اینکه درست متوجه ناراحتی سپیده نشده بود، سری تکان 

کرده. مثال خودش دوست  داد و وانمود کرد حرفش را درک

نداشت چنین دخترهایی در جمع باشند و آنهم فقط بخاطر اینکه 

نمی خواست توجه ارسالن را متوجه دختر دیگری ببیند. اما سپیده 

 .که به کسی در جمعشان عالقه نداشت
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یک ساعت بعد مهمانان سیامک از راه رسیدند. ماشین های 

 ند و زیربارانِ تند، بهلوسکشان را در حیاط سنگ فرش پارک کرد

سمت ویال دویدند. سه دختر همراهشان بود که درست مطابق 

 .گفته سپیده به شدت جذاب و خوشتیپ بودند

غزال موهای بلند و لختش را باز و رژ قرمزش را تجدید کرد. 

سپیده اما لباس هایش را کامل عوض کرد. پلیور سپید و شلوار 

اد زیبایی با پوست برنزش زاپداری به همان رنگ پوشید که تض

داشت. موهای طالیی و حالتدارش را بافت و آرایشش را غلیظ تر 

کرد. غزال همیشه حس میکرد که هرقدر هم تالش کند، با وجود 

سپیده در جمع، هیچکس به او توجه نخواهد کرد. بیشتر اوقات 

 .همینطور هم میشد

لباس به هر پنج نفر با همه دست دادند و دخترها برای تعویض 

اتاق ها رفتند. غزال با یک نگاه فهمید کدام امیر و کدام سام است. 

پسر قد بلند و لبخند به لبی که چشم های خاکستری داشت و 

درحال صحبت با سیامک دست راستش را در جیب کتش فرستاده 
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بود، بی شک همان سام خوش ظاهری بود که سپیده تعریفش را 

 .میکرد

زال را حس کرده بود، همانطور که وانمود پسر که سنگینی نگاه غ

میکرد حواسش به حرف های سیامک است، نگاه گوشه چشمی 

ای به غزال انداخت و لبخندش عمق گرفت. سرش را آرام به 

نشانه آشنایی تکان داد. غزال از خیره شدنش به پسر غریبه 

خجالت کشید و لب گزید. بی آنکه لبخند بزند یا جواب سرتکان 

 .ر را بدهد، به سمت آشپزخانه رفتدادن پس

دخترها که به جمع برگشتند، سر و صدای جمع بلند شد. مریم با 

همان ظاهر ساده در جمع نشسته بود و با همه گرم گفتگو میکرد. 

جز غزال، بقیه هر پنج نفرشان را می شناختند. حاال که همه در 

 هال نشسته بودند، برای غزال سخت بود که بخواهد به جمع

برگردد. می دانست که ناخودآگاه همه نگاهش خواهند کرد و او 

به بودن در چنین جمع ها و میان چنین دختر و پسرهایی عادت 

 .نداشت
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صدای گیتار سیامک که بلند شد، بالخره خودش را راضی کرد که 

پیش بقیه برگردد. با وجود خواندن و نواختن سیامک، کسی به 

 .ا نگاهی کوتاه به سمتش انداختندورود غزال توجهی نکرد و تنه

سیامک چند آهنگ زد و دخترها گوشی به دست برای 

اینستاگرامشان استوری و الیو می گرفتند. غزال تا بحال خوب 

 .توجه نکرده بود اما سیامک حقیقتا صدای زیبایی داشت

رفت و کنار سپیده نشست. سپیده به محض دیدن او انگار یادش 

 :ندافتاد که باید غر بز

 .حاال انگار یه خوندن ساده الیو گرفتن داره-

به حرص خوردن هایش خندید. سپیده هنوز غر میزد ولی غزال 

زیاد توجهی به صحبت هایش نداشت. دنبال ارسالن میگشت که 

نگاهش با نگاه خیره پسر سام نام تالقی کرد. پسر دوباره لبخند 

بزند که گرمی زد و سرتکان داد. با گیجی سعی کرد لبخند 

 .نفهمید تا چه حد موفق بوده و سرش را تکان آرامی داد



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  896 

 

خواندن سیامک تمام شده بود که ارسالن هم به جمع اضافه شد و 

کنار پرهام نشست. بعد از یک ساعت خنده و شوخی، سیامک 

شیشه های الکلش را آورد و دخترها را مجبور کرد مزه آماده 

ودند. معذب بود و کنند. بجز غزال همه مشغول پیک زدن ب

احساس میکرد وجودش در آن جمع اضافی ست. وقتی در برابر 

تعارف سیامک گفت که نمی خورد، حس کرد همه متعجب و 

 .عاقل اندر سفیه نگاهش میکنند

ارسالن چند پیک کوچک زد و از همراهی کردنشان سرباز زد. 

اهمیتی به کری خواندن های جمع نداد و مودبانه دست به سرشان 

 .کرد

 :کنار غزال نشست و دستی میان موهای پر و حالتدارش کشید

 .از اونشب دیگه می ترسم زیاد بخورم-

 :سوالی نگاهش کرد و ارسالن خودش توضیح داد
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همون شبی که عصبانی شدم و اون اتفاق واست افتاد...واکنش -

 .تندم واسه مستی بود. میدونی که در حالت عادی آدم مالیمی ام

د دوستانه ای زد و همانطور که سعی میکرد آن شب را غزال لبخن

 :بیاد نیاورد، دستش را روی پای ارسالن گذاشت

من از کجا باید بدونم که آدم مالیمی هستی؟ مگه من چقدر می -

 شناسمت؟

 ...میدونی بابا...تا وقتی قاطی نکنم مالیمم...بعد دیگه-

 ...بعد دیگه یا ابالفضل-

که خنده از روی لب هایش کنار میرفت هردو خندیدند. همانطور 

به ارسالن خیره ماند. فکر کرد اگر همان لحظه خم شود و ارسالن 

 را ببوسد چه واکنشی نشان خواهد داد؟

از فکرش خجالت کشید و نگاهش را از چشم های خیره ارسالن 

 .جدا کرد

 .شما دوتا چرا تنها نشستید؟ پاشید بیاید تو جمع ببینم-
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هایش را کشیده ادا میکرد که نشانه ی مستی  سیامک کمی حرف

اش بود. هردو بلند شدند و پیش بقیه رفتند. ارسالن مانند قبل 

پیش پرهام و غزال به اجبار روی تنها صندلی خالی کنار سام 

 .نشست

پسر جوان درحال صحبت با یکی از دخترها بود و اینبار متوجه 

ب بود. به اندازه غزال نشد. توجه و لبخندهایش برای غزال عجی

کافی اعتماد به نفس نداشت که بتواند بپذیرد، چنین پسری 

جذبش شده. لبخندها را به حساب ذات صمیمی اش گذاشت و 

 .سعی کرد دیگر به این موضوع فکر نکند

سیامک با یکی از دخترها که باریک اندام بود و قد به شدت 

 .بلندی داشت، با حالت مسخره تانگو می رقصید

از کنار شقیقه اش جاری بود و با صدای بلند با خواننده عرق 

همخوانی میکرد. دختر قد بلند هم همانطور که می خندید، همراه 

 .او می رقصید
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 .شمارو قبال توی جمع سیامکینا ندیده بودم-

 :غزال حواسش را از آندو گرفت و به سام داد

 جان؟ یعنی...بله؟-

 :پسر دوباره لبخند زد

این جمع ندیده بودم شمارو...از دوستان سیامک  تا حاال توی-

 هستید؟

لبخند های گرم و صمیمی اش باعث شد، غزال کمی راحت تر با او 

 :برخورد کند

اوووم...بله...یعنی نه...من از آشناهای پرهامم. اما خب مدتیه با -

 .بچه ها دوست شدم

چه خوب...منم سام هستم...از دوستان قدیمی سیامک. -

 .خوشبختم

 :غزال هم لبخندی زد و سرتکان داد
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 ...همچنین-

 اسمتون رو میشه بدونم؟-

غزال که فکر میکرد صحبتشان تمام شده، باز به سمتش برگشت 

و فکر کرد چشم هایش از آن فاصله نزدیک بیشتر آبی ست تا 

 :خاکستری

 ...غزال هستم-

 تهران ساکن هستید دیگه؟-

 .بله...مدتیه برای تحصیل اومدم تهران-

 چه جالب. یعنی تنها زندگی میکنید؟-

 ...نه...پیش پدر هستم-

 :سام سری باال انداخت

 ...آها...اتفاقا اینطوری بهتره. تنها زندگی کردن-

 هی شما دوتا...چی پچ پچ میکنید حواستون به ما نیست؟-
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غزال با حرص به سیامک نگاه کرد. لجش می گرفت که سیامک 

 .و جلب میکردمدام توجه بقیه را به سمت ا

 :سام به جای هردویشان پاسخ داد

 .داشتم با غزال آشنا میشدم. تو که زحمت ندادی معرفی کنی-

 :سیامک به سمت سپیده رفت و با صدای بلند خندید

 تو خودت ماشاال زرنگی...من برای چی به خودم زحمت بدم؟-

همانطور که دست سپیده را گرفته بود و او را به زور بلند میکرد 

رویش را برگرداند. سام در گیالسش شراب ریخت و به سمت 

 :غزال برگشت

 شما نمی خورید؟-

 :غزال با تکان دست تعارفش را رد کرد

 ...نه ممنون-

 امشب یا کال؟-
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 .تا حاال که نخوردم-

سام کمی از شرابش نوشید و چشم های خوش حالتش متعجب 

 :شدند

 چرا؟-

 ...عالقه ای ندارم-

نم قبول کنم. اما خب اصراری هم نیست. بهرحال اینو که نمی تو-

 .نخوردنش بهتره

غزال که عالقه ای به ادامه بحث نداشت با سر تایید کرد و چیز 

دیگری نگفت. بقیه شب هم با شوخی های سیامک و خنده های 

بقیه گذشت. سیامک آخرین آهنگش را خواند و همه برایش 

یشد رو به یکی از دست زدند. همانطور که روی مبل نیم خیز م

دخترها که کنارش نشسته بود و موهای طالیی و چهره مصنوعی 

 :اما زیبایی داشت با خنده گفت

 میشه ببوسمت؟-
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دختر با لوندی خندید و موهایش را کنار زد. سیامک گونه اش را 

 :بوسید و دستش را دور شانه اش حلقه کرد

 .تمام شب دلم می خواست اینکارو بکنم-

 :ام بلند شد و سعی کرد، میان سیامک و دختر بنشیندپسر امیر ن

 !اوووی...دوست دخترمه ها-

 :سیامک اینبار دستش را دور شانه امیر انداخت

دوست دختر من و تو نداره که فدات شم...هرچی منم دارم -

 .متعلق به توئه

همان لحظه سپیده با حرص از روی مبل بلند شد و بی آنکه چیزی 

زخانه رفت. جمع ساکت شد و بعد از چند بگوید به سمت آشپ

دقیقه ارسالن بلند شد تا دنبال سپیده برود. نمی دانست سپیده از 

چه چیزی ناراحت شده اما شک نداشت رفتنش اعتراض آمیز 

  .بود

* 
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پلکی زد و سعی کرد آب دهانش را قورت بدهد اما دهانش  

بقدری خشک شده بود که گلویش سوخت. هروقت در خوردن 

 .کل زیاده روی میکرد، صبح روز بعد حالش توصیف نشدنی بودال

 !صبح بخیر مادام-

پلک های سنگین و گیج خوابش را از هم باز کرد و دستی به 

پیشانی دردناکش کشید. سیامک با شرمندگی رو به رویش 

 .نشسته بود و بر و بر نگاهش میکرد

و انفس عمیقش را بیرون فرستاد و همانطور که پشتش را به 

 :میکرد، پتو را روی سرش کشید

 ...ترجیح میدم تا یه مدت طوالنی چشمم به صورت نحست نیفته-

 ...چه تلخ-

نزدیک شدن و خزیدنش را روی تخت یک نفره حس کرد. واقعا 

آمادگی اش را داشت که سرش جیغ بکشد و از اینکه بقیه 

صدایش را بشنوند هیچ ترسی نداشت. شب قبل سیامک شورش 
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ورده بود. همیشه می دانست با چطور مردی وارد رابطه را درآ

شده و می دانست که بیشتر تقصیر به گردن خودش است و این 

بیشتر عصبی اش میکرد. انقدر زیاد که می خواست تمام این 

 .عصبانیت را سر سیامک خالی کند

 :سیامک پتو را از روی سرش پایین کشید

میشی...دیگه عادت شده صدبار دیدم بدون آرایش چه مارمولکی -

 !نترس

 :پوفی کشید و با خشم نگاهش کرد

 .برو پی کارت سیامک. خسته شدم انقدر گند زدی و بخشیدمت-

سیامک خودش را روی اندام کوچک و باریکش کشید و سعی 

 :کرد سرش را میان گردن و موهای خوش بویش فرو ببرد

 ...االن از دلت درمیارم-

سراغ داشت عقبش زد و روی سینه  با تمام قدرتی که در خودش

 :اش کوبید
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 ...شنیدی چی گفتم؟ خسته شدم از کارات سیامک-

بی آنکه دیگر تالشی برای نزدیک شدن به او بکند عقب کشید و 

 :با کالفکی دستش را میان موهایش فرستاد

 ...میخوای چی بگم؟ مست بودم...احمق شدم-

 نگ نزن؟میدونستم اگه بیان اینطوری میشه. نگفتم ز-

 :سیامک جدی نگاهش کرد

نمی فهمم چی انقدر ناراحتت میکنه! دوست ندارم ناراحت باشی -

ولی نمی فهممت. از اولم قرارمون همچین رابطه ای بود. 

 ...دوستی...سکس...بدون حساسیت! بدون احساسات

سپیده برای چند لحظه ساکت ماند...حق داشت! قرارشان همین 

نمی خواست آن طرف از رابطه باشد که  بود. خودش پذیرفته بود.

 .زودتر کم می آورد. به اندازه کافی خودش را کوچک کرده بود

 :آهی کشید و شانه باال انداخت
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میدونم...با این موضوع هم اوکیم. ولی هنوزم برام سنگینه که -

راحت منو پیشکش میکنی...حتی به عنوان دو تا دوست نباید 

 ...اینکارو بکنی

 :هایش را به عنوان تسلیم باال برد سیامک دست

باشه اون حرف زشتی بود...اصال اون لحظه حواسم به تو نبود. -

 .مثل همیشه بی فکر حرف زدم

 :سپیده یک ابرویش را باال انداخت

 وَ؟؟-

 :سیامک دوباره خودش را جلو کشید

 ...و بابتش متاسفم-

 :صورتش را به صورت سپیده نزدیک کرد و لبخند مرموزی زد

و از اونجایی که هیچکس توی ویال نیست فکر کنم بدونم -

 ...چطوری میتونم از دلت دربیارم
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و لب های خشک شده سپیده را میان لب هایش قفل کرد و آرام و 

نرم او را بوسید. سپیده لبخندی زد و دست هایش را دور گردن 

 .کلفتش پیچید

 :سرش را کمی عقب کشید

 نیستن؟-

 :کردسیامک خمار نگاهش می

 اگه بودن انقدر راحت میومدم سراغت؟ حواست کجاست؟-

 :سرش را به سمت در نیمه باز برگرداند

 کجا رفتن؟-

سیامک چانه اش را چسبید و سرش را به سمت خودش 

 :برگرداند

 ...نمی دونم...برام مهمم نیست. مهم اینه که نیستن-
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دوباره قصد کرد لب هایش را ببوسد که دخترک سرش را عقب 

 :شیدک

 ...ممکنه برگردن-

سیامک با لبخند روی لبش، محکم لب هایش را روی لب های 

 :سپیده چسباند و نامفهوم زمزمه کرد

 .پس بهتره عجله کنیم-

دست هایش را از زیر بغل سپیده رد کرد و سعی کرد قفل 

 :سوتینش را باز کند

 !هووم...خوشمزه-

* 

پفک  سته ایسپیده به تک تک کیسه های خرید سرک کشید و ب

 :از روی کیسه تنقالت برداشت

 کجا بودید؟-
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مریم میوه ها را داخل سینک ریخت و همانطور که آهنگی زمزمه 

 :میکرد، شیر آب را روی آنها باز کرد. غزال به جای او جواب داد

من و مریم رفتیم خرید کردیم. برای اینکه سیامک طبق معمول -

مم رفت بنزین بزنه...باید تا از زیر بار کار دررفت. فکر کنم پرها

 .حاال برمیگشت

پفک را باز کرد و نگاهی به محتویاتش انداخت. مارک مورد عالقه 

اش بود. چند پفک داخل دهانش گذاشت و جویده جویده باز 

 :پرسید

 ارسالن؟-

  :غزال شانه ای باال انداخت و شارژرش را به پریز زیر کابینت زد

بود. حتما رفته دور بزنه. البته نمی دونم وقتی بیدار شدیم ن-

 .ماشینم نبرده

آره ارسالن از این کارا میکنه...یهو میره پیاده دور بزنه...یهو -

 ...میذاره میره ایتالیا...یهو برمیگرده



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  911 

 

 :خندید و سری با حالت تاسف تکان داد

اصال نمیگه برای چی یهویی اینطوری برگشته...اصال نمیگه -

 ...زمیخواد بمونه یا بره با

 :مریم چپ چپ نگاهش کرد

 !سپیده؟-

 :چشم درشت کرد

چیه خب؟ کال دارم میگم...برای چی اومده؟ هیچکس میدونه؟ -

 !هیچی نمیگه

وقتی دلش نمیخواد در موردش حرف بزنه فکر نکنم درست -

 .باشه ما هم پشتش اینارو بگیم

من فقط نگرانشم خب؟ هیچکس جز من متوجه نشده که چقدر -

 .؟ ساکت شده...غمگین شدهتغییر کرده

 ...شروع نکن سپید-



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  912 

 

 :حتی سیامک هم بد نگاهش میکرد. شانه ای باال انداخت

دارم بهتون میگم...این اون ارسالنی که رفت نیست...میدونم که -

همتون متوجهش شدید. تمام مدت از اینکه اومده 

خوشحالم...اما...خیلی یهویی رفت...بدون خداحافظی...بدون 

 ...هیچی

 !سپیده؟-

سیامک با جدیت و توبیخ آمیز صدایش زد و سری از روی تاسف 

 .تکان داد

 :سپیده چشم گرداند

 .باشه...خفه میشم-

 ...نه ادامه بده-

صدای ارسالن باعث شد از جایش بپرد و به تندی به عقب 

 .برگشت. دم در ورودی ایستاده بود و با لبخند نگاهش میکرد
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 :داختلب گزید و سرش را پایین ان

 ...ببخشید ار-

ارسالن پوزخندی زد و کیسه پر از ماهی پاک شده را روی کابینت 

 :گذاشت

نه...ادامه بده...میدونم که همتون همینطور فکر میکنید...الاقل -

 .سپیده جرات بیان کردنشو داشت

 :سیامک از روی صندلی بلند شد

ما هیچ فکری نکردیم...خیلی خب؟ زندگی خودته...بی خبر -

  .ری...بی خبر بیای. ما چی کاره ایمب

ارسالن برای لحظه ای سرش را پایین انداخت و نفس عمیقی  

 :گرفت. وقتی سرش را باال آورد آرام تر به نظر می رسید

 ...میدونم که اونطوری رفتنم ناراحتتون کرد-

 :نگاهش را به سمت سپیده گرداند
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یکنی...بزرگ و آره...عوض شدم...زندگی همینه...تجربه کسب م-

میشی...عوض میشی. بهش میگن زندگی سپیده...اگر انقدر 

 !سرگرم بچه بازی هات نبودی یادش می گرفتی

 :اینبار سیامک پوزخند زد

نه...نه ارسالن...فکر میکنی که عوض میشی...تو دوباره دوست -

 .دخترتو اونور دنیا بی خبر ول کردی و اومدی

 ...دوست دخترم نبود-

ود. تو همینکارو میکنی...همیشه...و خیلی راحت از دوستت که ب-

زیر بار مسئولیتش فرار میکنی. فکر میکنی واقعا تخمشو نداریم 

که بهت بگیم؟ آره ارسالن تو راحت از آدما میگذری و 

 .میری...تعجبی نمی کنم اگر فردا بیدار بشم و اینجا نباشی

 :ارسالن دست هایش را باال برد

 .... باید میرفتم...همه چیز بهم ریخته بودنمی خوام دعوا کنم-
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میدونم...ولی مرد...بی مروت ما هر روزمون باهم بود. ارزش یه -

 .خداحافظی که داشتیم

 ...بی خیال بچه ها...گذشته و رفته-

 :ارسالن نفس حبس شده اش را رها کرد و خنده ناامیدی کرد

 ...فکر کنم-

 :نگاه انداخت دستی روی سرش کشید و با گیجی اطرافش را

 .فکر کنم بهتر باشه من برگردم-

 :مریم متعجب شد

 ای بابا...ارسالن...کجا برگردی؟-

 !تو که ماشین نیاوردی-

ارسالن اینبار به سیامک نگاه نکرد و انگار که دنبال چیزی بگردد 

 :سرش را اینسو و آنسو گرداند

 ...مهم نیست...با اتوبوس برمیگردم-
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 :ابینت تکیه زدسیامک با کالفگی به ک

 .بی خیال مرد...بچه نشو-

نه...نه...حق با توئه. من اینکارو میکنم...همیشه! راحت میگذرم از -

همه...باید برگردم...باید یکاری بکنم. باید با شنون حرف بزنم. 

باید باهاش تماس میگرفتم و توضیح میدادم و که چرا بی 

با پدرم حرف خداحافظی اومدم و مدام عقبش میندازم...باید 

 بزنم...باید...وسایلم و کجا گذاشتم؟

ارسالن؟؟ شب همه با هم برمی گردیم. اوکی؟ بی خیال...میدونی -

 .عصبانی میشم چرت و پرت میگم

سیامک جلو رفت و سعی کرد دست دور بازوی ارسالن بیندازد. 

 .اما او خودش را کنار کشید. دست هایش می لرزیدند

ردسری درست میکنم...یه گندی همیشه همینطوره...یه د-

میزنم...انقدر بزرگ که دیگه نمی تونم برگردم و باهاش مواجه 

 ...شم...نمی تونم درستش کنم
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هی...هی...هممون اینکارو میکنیم. تمام زندگی من گند زدنه! -

 ...خودت میدونی

ارسالن بی آنکه متوجه حرف هایشان باشد رفت و روی یکی از 

 :میان دست هایش گرفت مبل ها نشست. سرش را

 ...خدایا...چه صحنه ای درست کردم-

 :سرش را باال آورد و نگاهشان کرد

ببخشید...قرار نیست مسافرتتونو خراب کنم. صبر میکنم تا همه -

 .با هم برگردیم

همه نفسی از سر آسودگی کشیدند و سیامک ضربه با محبتی به 

 :بازوی ارسالن زد

 .فکر کردم باز ول میکنی میری یه لحظه خیس کردم خودموها!-

 .مریم و سپیده چپ چپ نگاهش کردند و ارسالن تنها لبخند زد

*** 
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 ...هی-

ارسالن سرش را باال آورد و نگاهش کرد. سعی کرد لبخندی به 

گرمی لبخند غزال به لب هایش بنشاند و چوب داخل دستش را 

 :روی زمین انداخت. دستانش را بهم مالید و گفت

 ...اقاتی که افتاد...نمی دونمبابت اتف-

غزال لبخندش را عمق داد و خیلی نزدیک و درست کنارش 

 :نشست. انقدر نزدیک که پاهایشان بهم ساییده میشد

مشکلی نداره...میدونم که حتما باید تحت فشار زیادی -

 ...باشی...مادر...اون زن...زندگیت اونور رو هواست...بخاطر فشاره

 :ابروهایش را باال برد ارسالن آرام خندید و

حتی نمی تونی فکرشو بکنی...بعضی شبا...بعضی شبا واقعا فکر -

 .میکنم چقدر خوب میشه که صبح از خواب بیدار نشم

انقدر به خودت سخت نگیر...هممون مشکالتی داریم که باهاش -

 .دست و پنجه نرم می کنیم
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.که ت..فقط که مشکالتم با خانوادم نیست...من...خیلی چیزا هس-

 .نمی تونم در موردش صحبت کنم

 :غزال مهربان نگاهش میکرد

 ...همیشه میتونی با من حرف بزنی-

ای کاش میشد...سخته...گفتن یه سری چیزا واقعا سخته. باید -

خودم باهاش کنار بیام...فقط فشار و استرسش باعث میشه قاطی 

مندم کنم...مثل صحنه ای که شاهدش بودی و قراره تا مدت ها شر

 .کنه

آرام خندید. غزال هم خندید و خیره نگاهش کرد. بی آنکه بتواند 

جلوی خودش را بگیرد، دست بزرگش را روی دست غزال 

 :گذاشت و دست کوچکش را فشرد

ممنون غزال...تو دوست خوبی هستی. خوشحالم که اینجایی. یه -

ه یآرامشی داری...یه چیزی که قبال ندیدم. شاید بخاطر جا و آدمای

 .که بینشون بزرگ شدی. مراقبش باش...نذار عوض شه
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نگاه غزال روی دست های بهم گره خورده شان بود. انگار معذب 

شد که دستش را بیرون کشید و با خنده ای مصنوعی از روی پله 

 :برخواست

 ...بهتره برم داخل-

آره...سرده...برو تو! منم به محض اینکه جرات کنم تو روشون -

 ...یام تو...باورم نمیشه عین بچه هانگاه کنم م

برای همه پیش میاد...واقعا میگم...کنترلتو از دست دادی. کامال -

 .طبیعیه

 :چند پله باال رفته بود که صدایش زد

 ...غزال-

آرام و مالیم. غزال به سمتش برگشت و منتظر نگاهش کرد. فکر 

 هکرد! برای چه صدایش زده بود. نمی دانست. فقط دلش خواست

بود که صدایش بزند. دلیلش را نمی دانست و این عجیب بود. 

 :آهی کشید و رو گرفت
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 .ممنون-

حتی منتظر واکنش غزال نبود. سرش را پایین انداخت و تکه 

چوبی که با آن بازی میکرد را از روی زمین برداشت. نمی 

 .خواست به هیچ چیز فکر کند

از همان  هوا تاریک شده بود و صدای جیغ های جیرجیرکی

نزدیکی ها می آمد که با صدای جریان آب نوایی نوستالژیک 

 .داشت

*** 

غزال از سوزوکی پرهام پیاده شد و شالی که روی شانه هایش 

افتاده بود را دوباره روی سرش انداخت. همانطور که از خارج ویال 

هم مشخص بود، ساختمانی بزرگ، با طراحی شیک و اروپایی 

ش می درخشید. استخر بزرگ و سرباز داشت که جلوی چشمان

داخل حیاط انعکاس آب را تا شعاع زیادی پخش میکرد. البته که 

 .دوست های سیامک هم مثل خودش پولدار و متمول بودند
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سپیده هنوز هم آرام و ریز غر میزد. برعکس همیشه که عاشق 

مهمانی و خوش گذراندن بود، امشب با آمدن به این مهمانی به 

فت کرده بود. ارسالن هم هنوز حالش سرجا نیامده شدت مخال

بود و با اکراه همراهی شان کرد. حتی پرهام و مریم و خود غزال 

هم اهمیتی چندانی نمی دادند و ترجیحشان این بود که شب را 

شش نفری بیرون بروند و کمی هم تفریح سالم داشته باشند! اما 

 به کرسی نشاند طبق معمول سیامک با پافشاری زیادی نظرش را

 .و همه را راضی کرد

مریم و ارسالن جلو جلو می رفتند و پشت آنها پرهام و غزال به  

سمت ویال به راه افتادند. سیامک و سپیده ریز ریز پچ پچ می 

 .کردند و از بقیه عقب افتادند

در سکوتی که تنها با صدای همهمه و آهنگ داخل ویال می 

د. هنوز رابطه شان خوب نشده شکست، در کنار پرهام قدم میز

بود و پرهام زیاد دور و برش نمیرفت. حس میکرد که دلخور 
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است اما کاری از دستش برنمی آمد. باید زمان میداد تا همه چیز 

 .به حالت نرمال برگردد

چشمش دویید و به سمت قدم های ارسالن رفت. بافت ظریف 

 ی رنگشطوسی روی بدن عضالنی اش نشسته بود. جین سورمه ا

با کت چرم مشکی با آن کفش های چرم مردانه قهوه ای ست 

چشمگیری داشت. ساعت بزرگ مشکی و دستبند نازک چرم، 

ست و تنها زیور همیشگی دست چپش بودند. عاشق وقت هایی 

بود که کت چرمش را جذاب و مردانه و با بی خیالی روی یک 

 .ه بودشانه اش می انداخت. حاال ولی کتش را به تنش کشید

آهی کشید و از پله ها باال رفت. ارسالن و مریم از در ورودی 

 .گذشته و دیگر در زاویه دیدش نبودند

فضای مهمانی با تمام چیزهایی که تا به حال دیده بود فرق داشت. 

تنها مهمانی بزرگی که در آن شرکت کرده بود تولد خواهرهای 
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ری ی جو سالم تسیامک بود که بیشتر نوجوان بودند و خیلی خیل

 .داشت

از دیدن دختران جوان و نه چندان جذابی که گویی در پوشیدن 

لباس کمتر در رقابت تنگاتنگی بودند، چندشش شد. بعضی از 

پیراهن ها بقدری کوتاه بودند که می توانست باسن بی پوشش 

دختران را ببیند. اکثرا صورت و بدن مصنوعی داشتند. بدن های 

شان اصال قشنگی بدن های برنزه ای که در  تیره و سیاه سوخته

فیلم های خارجی میدید را نداشت. در اینستگرام و فضای مجازی 

اینطور مهمانی ها را دیده بود اما هیچوقت درآنها شرکت نکرده 

 .بود

به همراه سپیده داخل اتاق بزرگی رفتند تا لباس هایش را عوض 

 .کنند

 !!اینا دیگه کین-
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می رسید و حسابی در فکر بود، نگاهش کرد  سپیده که پکر بنظر

 :و شانه باال انداخت

پلنگن دیگه! واسه همین دوست نداشتم بیام. گند زد به -

 ...سفرمون

غزال تنها با سر حرفش را تایید کرد. موهای روشنِ رنگ شده و 

بلندش را تاب داده بود. موها را روی یک شانه ریخت که تا 

را از سپیده قرض گرفته بود.  زیرشکمش ادامه داشت. لباسش

نمی دانست که ممکن است در سفرش به چنین مهمانی دعوت 

شود. لباس رنگ طالیی داشت و کمی باالتر از زانو بلندی داشت. 

پشت لباس تا زیرکمرش و باالتر از باسنش باز بود و تمام پشتش 

پیدا میشد اما فکر نمی کرد با توجه به منظره ای که بیرون دیده 

د، کسی به بازی پشت لباس او توجه کند. کیف کوچک مشکی بو

اش را برداشت و کمی از عطر دیورش که کادوی محمد بود، روی 

گردنش زد. همراه با سپیده از اتاق بیرون رفتند. سرتاسر سالن 

-بزرگ ویال از میزهای بلند سفید با فاصله کم پر بود که هر پنج
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همانطور که گیالسی در  شش نفر دور یک میز جمع شده بودند و

  .دستشان بود، می رقصیدند و صحبت می کردند

پیش دوستانشان برگشتند و دور میز آنها ایستادند. به محض 

ایستادنشان مردی با سینی پر از نوشیدنی کنارشان رسید و 

نوشیدنی های جذاب را تعارفشان کرد. تنها برای اینکه زشت 

و جلوی دستش گذاشت. نباشد یکی از گیالس ها را برداشت 

دوست نداشت اینطور بنظر برسد که به این جمع تعلق ندارد. 

هرچند که واقعا به آنجا تعلق نداشت. اما برای اولین بار از این 

موضوع خوشحال بود. حتی دوست هم نداشت که شبیه آن آدمها 

 .باشد

سیامک نرسیده نوشیدنی اش را برداشت و به بار گوشه سالن 

 .اند با چیز قوی تری خودش را بسازدرفت تا بتو

غزال به ارسالن که کنار دستش ایستاده بود و زیاد توجهی به 

اطرافش نداشت، نگاه کرد. حتی از دیدن صورتش هم دلش 
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پرمیکشید. باورش نمیشد تا این حد مجذوبش شده باشد. مشکل 

اینجا بود که تک تک رفتارها و برخوردها و سرتاپای ارسالن 

 .یادی داشتجذابیت ز

 :صدای موزیک زیاد بود و مجبور شد صدایش را بلندتر کند

 ...واقعا مسخرست-

ارسالن با تعجب نگاهش کرد. گویی او را از دنیایی به دور از این 

 :سالن و مهمانانش بیرون کشیده باشند

 چی؟-

 .میگم مهمونی مزخرفیه! اشتباه کردیم اومدیم-

 .بهش فکر نکن. اوکیه-

ی ساکت شدند و ارسالن با اشاره به نوشیدنی جلوی چند ثانیه ا

 :دستش لبخند خجولی زد

 ...هنوزم میترسم بخورم...بخاطر اتفاقی...بخاطر-
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 :غزال به خوبی آن شب نحس را بیاد داشت. شانه ای باال انداخت

 .بخور بابا...فراموشش کن. تقصیر تو نبود-

شم هایش ارسالن نگاهش را تا گیالس غزال کشید و باز به چ

 :برگشت

 میخوای بخوری؟-

 :غزال ابروهایش را باال انداخت

 !نمی دونم...شاید-

 :ارسالن هم ابروهایش را باال برد اما از شدت تعجب

 شوخی میکنی؟-

 :غزال با خنده و حرکت سرش تایید کرد

 ...احتماال-

ارسالن که کمی از الکش درآمده بود و سرزنده تر شده بود، 

 :را به غزال نزدیک کردچشمکی زد و خودش 
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 .اگه تو بخوری منم میخورم-

 :غزال از نزدیکی شان لب گزید

 دوست داری من بخورم؟-

فکر کنم بد نباشه که الاقل تجربه شو داشته باشی...درضمن بهم -

اعتماد کن وقتی بخوری این مهمونی از این حالت مسخرش 

 .درمیاد و کامال فان میشه

ت و گیالس را برداشت. مدتی بود غزال مقاومتش را کنار گذاش

که تحریک شده بود دست کم امتحانش کند. دختر بالغ و بزرگی 

بود. امتحانش میکرد و اگر دوست نداشت دیگر هیچوقت طرفش 

 .نمی رفت

همانطور که گیالس را باال میبرد، ارسالن دستش را گرفت و 

 :گیالس را از میان انگشتان رنگ پریده و ظریفش بیرون آورد

 .بهتره با این شروع نکنی...االن برمی گردم-
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سپس غزال را تنها گذاشت و همانطور که گیالسی که از او گرفته 

بود را سرمی کشید به سمت بار رفت. اطرافش را بررسی کرد. 

مریم و پرهام درحال صحبت بودند. مریم مشروبش را مزه مزه 

ن میکرد و پرهام شکالتی داخل دهانش گذاشت و سپس لیوا

ویسکی اش را برداشت. جدیدا کمی مشروبات الکلی را از هم 

تشخیص میداد. البته فقط ویسکی و شراب قرمز را بخاطر 

 .رنگشان می شناخت

 ...بیا-

 :غزال به لیوان بزرگ جلوی دستش نگاه کرد

 همه اینو بخورم؟-

 .آره چیزی نیست آب جوئه-

رای ب ارسالن اول نوشیدنی خودش را سرکشید و سپس شکالتی

 :غزال باز کرد
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توی این شکالتا هم ویسکی هست اما مقدارش خیلی خیلی کمه و -

 ...خیلی سبکه

غزال شکالت را از دست ارسالن گرفت. کمی از آب جو مزه کرد. 

 .بدمزه بود اما نه آنقدر که غیرقابل خوردن باشد

وقتی شکالت بدمزه و آب جو تمام شد، ارسالن ششمین 

کرده بود. آنقدرها هم حس خاص و  نوشیدنش اش را تمام

متفاوتی نداشت. تنها صورت و بدنش داغ شده بود و حرارات 

زیادی حس میکرد. دلش می خواست بخندد و برقصد. اما کامال 

 .روی خودش کنترل داشت

 :ارسالن سرش را نزدیک صورت غزال آورد و عمیق نگاهش کرد

 .خوبی؟ زیاد که بهت ندادم-

کرد قلبش تند میزند. کافی بود کمی پلک آرامی زد و حس 

سرش را جلو ببرد تا او را ببوسد. تنها سرش را به معنای رد 
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حرفش تکان داد. ارسالن لبخند رضایت مندی زد و فاصله اش را 

 .حفظ کرد

هیچوقت هیچوقت با کسی که نمی شناسیش نخور. هیچوقت. -

 ...زیاده روی هم نکن

 :غزال سریع حرفش را رد کرد

 .نه! فقط می خواستم تجربه کنم. دیگه نمی خورمنه...-

ارسالن نگاهش را به چند میز آنور تر داد و همانطور که پوخند 

 :میزد، سرش را تکان داد

 !ببینیم-

چند دقیقه بعد بقدری احساس داغی و حرارات میکرد که نمی 

توانست سرجایش بایستد. حال عجیب و به شدت خوبی داشت. 

همراه با موزیک تکان میداد. موهای بلند و بدنش را خیلی آرام 

 .پرپشت دورش ریخته بود و باعث میشد بیشتر عرق کند
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ارسالن برای سیگار کشیدن بیرون رفته بود. پرهام و مریم هنوز 

صحبت می کردند و سیامک را هرچند وقت یکبار نزدیک بار 

میدید و سپس ناپدید میشد. فکرش خوب کار نمی کرد. تنها می 

ت که می خواهد حالش از این هم بهتر شود. بی توجه به دانس

اطراف به سمت بار رفت و یکی از نوشیدنی هایی که چیده بودند 

را برداشت. اصال نمی دانست چیست. تا نیمه لیوان که مقدار 

زیادی هم بود نوشید و از بدمزگی آن عق زد. ترسید و لیوان را 

ترل داشت. تنها چند روی بار چوبی گذاشت. هنوز روی خودش کن

دقیقه بعد مایع غریب وارد رگ هایش شد و حالش را بد کرد. 

 .سرش گیج رفت و موقع راه رفتن تاب میخورد

ترسیده بود. نمی خواست پرهام و بقیه بفهمند مست کرده. 

دهانش هنوز مزه گند میداد و عق دیگری زد. با کفش های پاشنه 

 .سرویس رفتداری که تعادش را گرفته بود به سمت 

کسی داخل بود. در زد و همانجا ایستاد. دو پسر از داخل سرویس 

بیرون آمدند که دست به دماغشان می کشیدند. مشخص بود 
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داخل دستشویی چیزی مصرف کرده اند. حتی غزال هم با تمام بی 

 .تجربگی اش اینرا فهمید

هنوز پایش را داخل سرویس نگذاشته بود که کسی متوقفش 

 :کرد

 زال؟غ- 

چهره مرد جوان و جذاب برایش آشنا بود. تمام سعیش را کرد تا 

بخاطر بیاورد که این مرد جوان که صدایش میزند کیست. مرد که 

 :گویی متوجه سردرگمی غزال شده بود، لبخندی زد و جلو رفت

 ...سام هستم...چند شب پیش ویالی سیامک دعوت بودیم-

نش گرفت. حاال او را به غزال تلویی خورد و دستش را جلوی دها

 :یاد آورده بود. ابروهای سام درهم رفت

 مستی؟-

غزال مانند دزدی که موقع دزدی دستگیرش کرده باشند، سیخ 

 :ایستاد و لب گزید. کشدار گفت
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 !!!نــــه-

ولی حتی از نه کشدارش هم مشخص بود که تعادل زیادی روی 

ش بازویصحبت کردنش ندارد. سام به سمتش رفت و سعی کرد 

 :را بگیرد

 !یادمه گفتی نمی خوری-

 :غزال دستش را عقب کشید

 .نمی خورم...مست نیستم...واقعا میگم-

 :سام لبخند مهربان و دلگرم کننده ای زد

من یه زن مستو از ده فرسخی هم ببینم می شناسم. بیا یکم دراز -

 .بکش تا برات یچیز بیارم بخوری. خوب میشی. احتماال فشارته

اینبار مقاومتی نکرد و همراهش رفت. دوست داشت زودتر غزال 

حالش خوب شود. بغضش گرفته بود. داخل اتاق کمتر صدای 

موزیک می آمد. با کمک سام روی تخت نشست و موهای بلند را 

 .پشتش ریخت
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به شدت گرمش بود. پیراهن را از بدنش فاصله داد و با دست 

 :انداخت خودش را باد زد. سام نگاهی به سرتاپایش

 گرمته؟-

سپس بی آنکه منتظر پاسخی از طرف او باشد به سمت پنجره 

 :رفت و آنرا باز کرد

 ...من میرم برات یچیزی بیارم و یکی از دوستاتو صدا کنم-

 :غزال به سرعت مخالفت کرد

 .نه کسی رو خبر نکن. به اندازه کافی دارم خجالت می کشم-

 :ق نگاهش کردسام رو به رویش روی زانو نشست و عمی

 .چیزی نیست غزال...برای همه پیش میاد-

 میتونی ارسالنو صدا کنی؟-

 :سام بلند شد و به سمت در رفت

 آره حتما...فقط ارسالن؟-
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تایید کرد و روی تخت ولو شد. چشم هایش را که می بست 

حالش بدتر میشد. نمی دانست چند دقیقه گذشته بود که در باز 

 .شد و ارسالن داخل آمد

 :از حالت صورتش مشخص بود که به شدت نگران شده

 غزال؟ خوبی؟-

بلند شد و نشست. ارسالن تنها بود چون در را پشتش بست. داخل 

 .دستش آب و بشقابی پر از شیرینی و خوراکی داشت

 :به سرعت پرسید

 کسی هم فهمید؟-

ارسالن به سرعت به سمتش رفت و لیوان و بشقاب را روی بغل 

 :تختی گذاشت

 نه...چی شدی؟-

 :بالخره بغض غزال شکست و دستش را به سرش بند کرد
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 !حالم بده ارسالن-

ارسالن کنارش نشست و پشت دستش را روی گونه غزال 

 :گذاشت

 !چقدر داغی-

با اینکه مشخص بود ارسالن منظور بدی نداشته اما حسی درون 

غزال بیدار شد و نفسش بند آمد. چشم هایش را برای لحظه ای 

 :و وقتی ارسالن دستش را برداشت احساس ناامیدی کرد بست

 چیزی نخوردی که! چرا اینطوری شدی؟-

فکر غزال اما با حرف های ارسالن نبود. فقط دلش می خواست  

بیهوا او را ببوسد. چرا ارسالن دوستش نداشت؟ به اندازه کافی 

 زیبا نبود؟ شهرستانی و ندید بدید بود؟

 :آب را به دستش داد اشکش چکید. ارسالن لیوان

 .اینو بخور...زودتر الکل از بدنت خارج میشه-
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 :کمی از آب نوشید و عوق زد. لیوان را پس زد

 ...نمی تونم آب بخورم-

 ...میوه بدم؟ بیا یه شیرینی بخور-

 :باز دستش را پس زد و بغضش برای بار دوم ترکید

 چرا منو دوست نداری؟-

زد. غزال مانند بچه ها گریه ارسالن به وضوح جا خورد و خشکش 

 :میکرد. کالفه و درمانده دستی میان موهایش کشید

 ...غزال جان...االن مستی...دوست ندارم-

 فکر میکنی به اندازه کافی خوب نیستم؟ درسطحت نیستم؟-

ارسالن لب گزید و گویی از نزدیکی شان معذب شده بود که کمی 

 :عقب رفت

 .از سرمم زیادی...این چه حرفیه-

 :غزال جلو کشید و یقه بافتش را گرفت. بدن ارسالن هم داغ بود
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 ...پس چی؟ چرا-

 :ارسالن دستش را گرفت و آنرا از یقه اش جدا کرد

 ...خواهش می کنم غزال...سعی کن دراز بکشی و-

 :غزال صدایش را باال برد

برای چی بحثو عوض میکنی؟ میدونم که میدونی دوستت دارم. -

 !ههمه میدونن دیگ

نگاه غزال به لب های ارسالن بود. می دانست که دارد از خط 

قرمز عبور میکند...خودش از اعمالش باخبر بود اما کوچکترین 

اهمیتی برایش نداشت. به روز بعد فکر نمیکرد. همان لحظه 

 .برایش مهم بود

دوباره دست هایش را جلو برد تا روی سینه ارسالن بگذارد که با 

و پایین میشد. ارسالن با بیچارگی دست هایش  سرعت زیادی باال

 :را گرفت و التماس وارانه نگاهش کرد

 .غزال! نذار کار به...من بدردت نمی خورم-
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 .برام مهم نیست-

آب دهانش را پایین فرستاد و اجزای صورت غزال را از نظر 

 :گذراند

 .نمی خوام رابطمون بهم بخوره...نمی خوام از دستت بدم-

بلند شد و با کالفگی دستی به صورتش کشید. غزال  از روی تخت

از میان بغض تار می دیدش. تا نزدیک در رفته بود. دستش روی 

دستگیره مکث کرد. برگشت و نگاهی به صورت بغض دار و 

 .معصوم غزال انداخت

لعنتی بلندی گفت و به سرعت به سمتش رفت. جلویش ایستاد و 

ش را باال کشید. همه چیز کمی خم شد...چانه اش را گرفت و سر

در عرض چند ثانیه اتفاق افتاد و غزال شوکه شده بود. ارسالن خم 

شد و لب هایش را عمیق و با خشونت بوسید. اولین بوسه اش بود. 

حتی نمی توانست درست همراهی اش کند. دستش را روی کمر 

غزال گذاشت و مجبورش کرد از روی تخت بلند شود. غزال 
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سته بود و دیگر حال بدی نداشت. ارسالن نوازش چشم هایش را ب

گونه و به آرامی انگشت هایش را روی پوست کمر غزال که از 

لباسش بیرون آمده بود می کشید. بالخره بعد از چند ثانیه 

توانست سرعت بوسیدنش را به ارسالن برساند و دست هایش را 

لبش  دور گردن او آویخت. ارسالن لب هایش را جدا کرد و کنار

را پرحس بوسید. سرش را پایین برد و همانطور که با بوسه هایش 

پوست گردن غزال را می سوزاند لب هایش را تا روی پوست 

باالس سینه هایش کشاند. موهای غزال میان مشتش بود. تمام 

اعضا و جوارح غزال قلبی شده بود که بی وقفه می کوبید. ارسالن 

کرد. بی آنکه وقت را از سرش را عقب کشید و خمار نگاهش 

دست بدهد سرش را جلو برد و باری دیگر لب های غزال را میان 

 .لب هایش قفل کرد

غزال نمی دانست چقدر گذشته و فقط می دانست که دلش می 

خواهد تا آخر عمرش او را ببوسد. اما بالخره ارسالن کنترلش را 

 .به دست آورد و با مالیمت او را عقب زد
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عذاب وجدان نگاهش میکرد. چیزی که غزال از  با شرمندگی و

آن می ترسید. نمی خواست ارسالن پشیمان شود اما مشخص بود 

که پشیمان است. دلش می خواست بگوید که او را می 

 !خواهد...ممکن نبود

 ...نمی تونم غزال...نمی تونم-

 بخاطر پرهام؟-

 :ارسالن برای چندمین بار به صورت سرخ شده اش دست کشید

نه فقط پرهام...لیاقتته که بخوای با کسی باشی که بخواد با تو -

 ...باشه...من

 :غزال با ناامیدی سری تکان داد

 ...ولی تو منو نمی خوای-

 :دوباره روی تخت نشست و لبخند بغض داری زد

 ...می فهمم...ببخشید که خودمو به زور بهت چسبوندم-
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 !غزال-

 .میشه بری بیرون؟ حالم بهتره-

 .زی بخوری بهتر میشییچی-

 .ارسالن اشاره ای به ظرفی که آورده بود کرد

 ...خواهش میکنم برو بیرون-

دیگر چیزی نگفت و با ناراحتی از اتاق بیرون رفت. خودش را 

روی تخت انداخت و به گریه افتاد. احساس بدی داشت. احساس 

حقارت. حالش از خودش بهم میخورد. نمی توانست ارسالن را 

کند. بوسه شان را هم نمی توانست به حساب احساسات سرزنش 

نداشته ارسالن بگذارد. در آن حال مستی آویزانش شده بود. 

 .معلوم بود که کنترلش را از دست میداد

صدای گریه اش بلند شد و خودش را هزاران بار لعنت کرد. 

احساساتش در برابر ارسالن از کنترلش خارج بود. باید فاصله اش 

میکرد. ارسالن بطور واضحی نشان داده بود که نمی را حفظ 
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خوادش. بالخره فراموشش میکرد. اگر ذره ای ارزش برای 

 .خودش قائل بود، دیگر سمت او نمی رفت

همانطور که با خودش کلنجار میرفت چشم هایش را بست و 

 .همانجا خوابش برد

با احساس گرمایی روی پیشانی اش، از خواب پرید و آرام چشم 

ایش را باز کرد. سردرد خفیفی داشت. نگاهش تار بود و تنها دو ه

قامت مردانه را باالی سرش میدید. چند ثانیه طول کشید تا 

 .توانست صورت پرهام و سام را تشخیص دهد

پرهام به محض دیدن چشم های بازش، دستش را از روی پیشانی 

 :اش کشید و کنارش زانو زد

 خوبی غزال؟-

انی اش گذاشت. حالش خیلی بهتر شده بود و دستش را روی پیش

 .دیگر آن حرارت را حس نمی کرد. تنها کمی گیج بود
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خیلی طول نکشید تا همه اتفاقاتی که در همین اتاق و میان او و 

ارسالن افتاده بود را بیاد آورد. تالش کرد تا همانجا زیر گریه 

 .نزند

 غزال؟-

 :به خودش آمد و سر تکان داد

 ...آره-

هش تا چشمان روشن سام رفت و به سیاهی های نگران پرهام نگا

 :برگشت

 ...فکر کنم یکم فشارم افتاده بود. خوبم پرهام-

 :پرهام نفسش را پرفشار بیرون فرستاد

خداروشکر...نیم ساعته که دارم دنبالت می گردم. سام گفت -

 ...اینجا دراز کشیدی

 :یین بفرستدنیمخیز شد و سعی کرد آب دهانی که نداشت را پا
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 بقیه کجان؟-

بیشتر منظورش ارسالن بود اما نمی توانست مستقیم بپرسد. می 

 توانست؟

 .بیرونن...البته ارسالن رفت. فکر کنم مست بود-

غزال کامل نشست و به آب و ظرفی که ارسالن برایش آورده بود 

نگاه کرد. پرهام هم نگاهش را دنبال کرد و گویی تازه چشمش به 

 :از تنقالت و لیوان آب افتاده باشد، با گیجی پرسید آن ظرف پر

 اینارو کی آورده؟-

به سختی آب دهانش را قورت داد و چندبار دهان باز کرد تا 

حرفی بزند. اگر میگفت ارسالن آورده آنوقت پرهام شاکی میشد 

که چرا به او خبر حال بد غزال را نداده. نمی خواست این موضوع 

 .داز این پیچیده تر شو

سام که گویی متوجه بیچارگی اش در پیدا کردن جوابی مناسب 

 :شده بود، تک سرفه ای کرد و میان حرفشان پرید
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 .من آوردم...ولی دیگه خوابیده بود-

پرهام چشم هایش را در حدقه چرخاند و با دلخوری نگاهی به 

 :سمت سام انداخت

 .جای اینکارا باید منو خبر میکردی-

 !میدونم...ببخشید-

 :سام لب گزید. مکثی کرد و خیره به غزال عقب عقب رفت

 .برم پیش مهمونام...شب بخیر غزال-

 :غزال تنها تشکرآمیز نگاهش کرد و دستی میان موهایش کشید

 ساعت چنده؟-

 :پرهام نگاهی به ساعتش انداخت

 .ده دقیقه به یازده. بیا کمکت کنم بلند شی. برمی گردیم ویال-

 :ی گره خورده را پشتش انداختناله ای کرد و موها

 !ببخشید که شبتو خراب کردم-
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 :پرهام خم شد و سعی کرد دست زیر بازویش بندازد

اشکالی نداره...فقط اندفعه که خواستی مشروب بخوری خواهشا -

 .مارو هم درجریان بذار تا اینطور زیاده روی نکنی و حالت بد شه

 :کرددر مقابل شگفتی غزال عاقل اندرسفیه نگاهش 

چیه؟ فکر کردی احمقم؟ بوی دهنتو که دیگه نمی تونی قایم -

 .کنی

 :غزال دستش را عقب کشید و به سختی روی پاهایش ایستاد

 .خودم میتونم بیام-

سرش گیج میرفت. اینبار شک نداشت که واقعا فشارش افتاده. 

چشم هایش سیاهی رفت. چند قدم جلوتر تلو خورد و نزدیک بود 

 .پخش زمین شود

 :پرهام به سرعت زیر بازویش را گرفت و غرید
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نترس نمی خورمت. چی فکر کردی راجع به من؟ بیا بریم -

 .لباساتو برداریم. فکر نکنم بچه ها بیان

ده دقیقه بعد هردو داخل ماشین پرهام نشسته بودند. غزال 

احساس سرما میکرد. هنوز هم حالش سرجایش نیامده بود. با 

ردند از نگاه های معنی دارش شرمنده سام که خداحافظی میک

 .شد

 :پرهام همانطور که کمربندش را می بست گفت

اصال نمی دونم ارسالن رسید خونه یا نه! ماشینم نبرد. حسابی هم -

 .مست کرده بود. نگرانشم

 :غزال نگاهش را به بیرون پنجره داد و آه کشید

 برگشت ویال؟-

 :استارت زد و آینه عقب را تنظیم کرد

 .می دونم...درست جوابمو ندادن-
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 :چند دقیقه بعد پرهام سکوت میانشان را شکست

 .بعضی وقتا احساس میکنم دیگه نمی شناسمش-

 :با اینکه می دانست اما باز پرسید

 ارسالن؟-

 :پرهام با حرکت سر تایید کرد و بیشتر گاز داد

 قبل از اینکه بره...اینطوری نبود. انقدر ساکت و تو خودش نبود.-

 ...قبل از رفتنش اتفاقات خیلی بدی افتاد اما با اینحال

 :نفس صداداری کشید

 .نمی دونم شاید بین ما تنها آدمی که بالغ شده ارسالنه-

 :با وجود کلنجار زیادی که با خودش میرفت نتوانست نپرسد

 فکر میکنی میخواد برگرده ایتالیا؟-

باورم کنم که  واقعا نمی دونم. امیدوارم که برنگرده. میخوام-

 .برنمی گرده...ولی مطمئنم یه روز اگه بخواد بره...یهو میره
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 :برگشت و نگاه عمیقی به غزال انداخت

 ...غزال-

 :لب گزید و دست هایش دور فرمان مشت شد

 ...میدونم که بهش عالقمندی-

دلش می خواست انکار کند اما دیگر فایده ای در اینکار نمی دید. 

 !را گول بزند نه اطرافیان را نه می توانست خودش

اگر میخوای...منظورم اینه که...میتونی تالشتو بکنی! ندار -

احساسات من مانعت بشه...دوست ندارم حس کنی بخاطر من نمی 

تونی بهش نزدیک بشی...من بچه نیستم. از اون دوره که دنبال 

شر می گشتیم خیلی گذشته. باهاش کنار میام. تو یه دختر عاقل و 

رگی و میتونی با هرکس که میخوای باشی. اما...ببین غزال...قبل بز

از اینکه بخوای...بهتره قبلش خوب فکراتو بکنی. خودتو آماده 

کن چون آسون نیست. تو...تو ساده ای...کم تجربه ای. 

ارسالن...خب...از پس ارسالن براومدن سخته. حتی با سیامک کنار 
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باهاش مشخصه. ارسالن اومدن هم خیلی راحت تره...تکلیفت 

نقطه های سیاه زیادی تو زندگیش داره که واسه دختری مثل تو 

زیادیه. یه دختری تو زندگیش بود به اسم ستاره...خیلی عاشق هم 

بودن...و من دیدم که چجوری شکستن. خیلی بیشتر از اینا برات 

 .ارزش قائلم و نمی خوام بشینم و صدمه دیدنتو ببینم

دهانش گذاشت و با اولین پلکی که زد،  پشت دستش را روی

 :اشکش چکید

 .دیگه مهم نیست پرهام...اون منو نمی خواد-

پرهام با ناراحتی نگاهش کرد. دستش را از روی دنده برداشت و 

 :دست لرزان و رنگ پریده غزال را گرفت

 !متاسفم...واقعا میگم-

 :میان گریه لبخندی زد

 ...میدونم-



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  954 

 

بهتر نمی تونه پیدا کنه. ارسالنم زندگیش رو صادقانه بگم...از تو -

هواست. مطمئنم فقط نمی خواد دلتو بیشتر بشکونه. خودتو دست 

 ...کم نگیر

این موضوع که پرهام هم می دانست ارسالن او را نمی خواهد 

دلش را بیشتر شکاند. گویی همه جز خودش فهمیده بودند که 

 .د خواستارسالن او را نخواسته و نمی خواهد و نخواه

ستاره های آسمان جلوی نگاه ستاره بارانش، چشمک می زدند. 

  .پلک هایش را بست و کاسه چشمش خالی شد

*** 

 .ارسالن؟ گفتی چند روز میرید شمال! چه زود برگشتید-

چندبار مشتش را به کف دست چپش زد و بی قرار از روی صندلی 

 :دفتر پدرش بلند شد

 .سالم...راستش فقط من برگشتم-
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پدرش از کنارش عبور کرد و پرونده های داخل دستش را روی 

 :میز چوبی بلوطی رنگش انداخت

 ...علیک...بذار حدس بزنم! بخاطر ریحانه و-

 :نگذاشت پدرش حرفش را تمام کند

 !تقریبا-

یاد بوسه شب گذشته اش با غزال افتاد و برای لحظه ای چشم 

هم بد گند زده  هایش را روی هم گذاشت. گند زده بود. خیلی

بود. احساس بدی داشت. اما نمی توانست خیلی هم خودش را 

سرزنش کند. مست بود. ماه ها بود با هیچ زنی رابطه نداشت و 

غزال خودش را به او تحمیل کرده بود. همینکه جلوی خودش را 

گرفته بود، جای تقدیر داشت. غزال دختر زیبا و خوش اندامی 

 ...ت و موهایشبود. چشم های زیبایی داش

 .لب گزید و سرش را تکان داد
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به اندازه کافی ول گشتم پدر. فقط کمکم کنید و بگید از کجا باید -

 .شروع کنم. چون خودم اصال نمی دونم چه غلطی میشه کرد

کیومرث تک دکمه کتش را باز کرد و روی صندلی ریاستش 

 :نشست

از رفتم فکر میکنی چندتا بچه رو به امان خدا ول کردم و ب-

سراغشون؟ از کجا باید بدونم؟ ولی خب نگران نباش...میتونم 

پرس و جو کنم. یه وکیل برات بگیرم. فکر کنم بهتره...اول باید 

 ...ازدواج کنید

 :انگشت اشاره اش را باال آورد و تاکید کرد

موقت ازدواج کنید. براش شناسنامه و هرمدرکی که برای هویت -

ی. بعد طالقش میدی...واقعا میخوای با دادن بهش الزمه رو بگیر

 خودت ببریشون؟

ارسالن با حرکت سر تایید کرد. مدام به یاد غزال و اتفاقات شب 

گذشته میفتاد و این اصال خوب نبود. حاال و میان چنین بحث مهمی 
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اصال وقتش نبود. احساس گرما کرد و کت چرم را از تنش بیرون 

دش نزدیک ترین مبل به میز آورد. آن را روی مبل انداخت و خو

 .پدرش را برای نشستن انتخاب کرد

نمی تونم اینجا بمونم. زندگیم اونوره. یه مدت ازشون حمایت -

میکنم. یعنی از پسرم که همیشه حمایت میکنم ولی خب تو این 

 .جامعه پر از گرگ...نمیشه یه زن تنها رو به امون خدا ول کرد

اون زن نداری...تقصیر تو  خب تا کی؟ تو مسئولیتی در قبال-

نیست که برادرای الابالی و  خانواده بی مسئولیتی داره که ولش 

کردن. کار درست اینه که به پسرت هویت بدی و ازش حمایت 

 ...کنی...تازه اگر پسرت باشه

 :مانع مخالفت ارسالن شد و دست هایش را روی میز بهم پیچید

ئن شی. اگر چیزی مجبورش کن تست دی ان ای بده. بذار مطم-

برای ترسیدن و مخفی کاری نباشه خودش قبول میکنه. پسر جان 
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تو نمی دونی آدما تا چه حد میتونن حقه باز و کثیف و دروغگو 

  .باشن

 .نگاه پدرش غمگین بود

 .بارها می خواستم طالقش بدم-

چند لحظه طول کشید تا ارسالن متوجه منظور پدرش شود. البته 

 .خیانتکار بودکه منظورش آن زن 

 :آهی کشید و شانه هایش باال و پایین شدند

 ...ولی اینکارو نکردید-

همون موقع تمومش کرد. رابطه نامشروعشو میگم...پشیمون بود. -

التماس کرد بخاطر شما کوتاه بیام و من نتونستم طالقش بدم. 

توی اون سن...با چندتا پسر بزرگ. می خواستید دلیلشو بدونید و 

تونستم بگم. اگر درگیر طالق میشدیم مطمئنا گندش من نمی 

درمیومد. داغنتون میکرد. همونطور که االن تو رو انقدر اذیت 

کرده. بهرحال مادرتونه. هیچوقت نبخشیدمش...فقط حضورشو 
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قبول کردم. مثل یه همخونه و غریبه...ولی با اینحال هنوزم مادر 

 ...بچه هامه

 :ارسالن خنده تلخی کرد

جود اینهمه فداکاری توقع دارید من ریحانه و علی رو ول و با و-

 ...کنم به امون خدا

 علی؟-

 :ارسالن لبخند خجولی زد

اسمش علیه...نمی دونم شایدم توهم زدم اما واقعا شبیهمه -

 .پدر...باید ببینیدش. پسرمه...میدونم که پسرمه

 :کیومرث لبخند اطمینان بخشی زد

 .گذرهامیدوارم که همه چیز بخیر ب-

چند لحظه سکوت هردو و صدای همهمه ای که بیرون از دفتر به 

 .پا بود میانشان حکفرما شد
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 :کیومرث سکوت را شکست و با نگاهی که التماس داشت گفت

شب بیا خونه...شامو با ما باش. مادرت همش گریه میکنه...همش -

 .نگرانه چی میخوری...تنهایی چیکار میکنی...منم نگرانتم

ن بیشتر از شش ساله که تنهام...توی ایتالیا خیلی تنهاتر من اال-

 .بودم

تلفن روی میز شروع به زنگ زدن کرد. کیومرث دستش را روی 

 :گوشی آن گذاشت و عمیق نگاهش کرد

اگر واقعا میخوای یه تغییری توی زندگیت ایجاد کنی و کار -

ی یزدرست و بکنی...اولین قدم مواجه شدن با مادرته...قبل از هرچ

به من خیانت کرده ولی میبینی که باهاش کنار اومدم. نذار زخمت 

 .قدیمی تر از این بشه

تلفن را برداشت و بی آنکه منتظر جوابی از سمت ارسالن باشد، 

الو گفت. ارسالن هم از روی مبل چرم مشکی بلند شد و کتش را 

 :برداشت. تا نزدیک در رفته بود که برگشت و با دودلی گفت
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 ...هشت میبینمتون ساعت-

با همان گیجی و دودلی از دفتر بیرون رفت. میان راهروی شلوغ 

ایستاد و دستی به صورتش کشید. مطمئن نبود که چه غلطی 

میکند، فقط می دانست که به دنبال تغییر است. انقدر مشکل 

داشت که شب ها درست خوابش نمیبرد. آخرین باری که بدون 

ه بود را بیاد نداشت. باید آرامشش فکر و خیال و سرشب خوابید

 .را پس میگرفت

برای بار هزارم به یاد غزال افتاد و آه از نهادش بلند شد. یک 

مشکل دیگر به مشکالتش اضافه کرده بود. گاهی اوقات آرزو 

میکرد که به بی خیالی سیامک بود. با تمام گندهایی که میزد به 

 .راحتی کنار می آمد

گذاشت. باید خودش را برای شب آماده فکر و خیال را کنار 

میکرد. مطمئن نبود کنار آمدن با ریحانه سخت تر است یا 

 !مادرش! شاید هم مواجه شدن با غزال
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*** 

 ارسالن چرا رفت پس؟-

با این حرف امیر، غزال از فکر بیرون آمد. سیامک همانطور که 

 کباب ها را باد میزد و پشت دستش را به پیشانی عرق کرده اش

 :می کشید شانه باال انداخت

کی میدونه؟ ارسالنه دیگه! هروقت بخواد میاد...هروقت بخواد -

 .میره. گفت کار داره

 :امیر بی خیال خندید و برای خودش و سام ویسکی ریخت

 کار داشت چرا اومد؟-

دلش می خواست یکچیزی به امیر بگوید و دهانش را ببندد. چرا 

دند؟ می خواست فراموش کند. مدام همه از ارسالن حرف می ز

بغضش گرفت و لب گزید. از صبح روز پیش احساس عذاب 

وجدان وحشتناکی نسبت به خودش و حرکات جلف و سبک 

سرانه اش داشت. با هیچکس نمی توانست در رابطه با اتفاقات 
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شب میمهمانی صحبت کند و این حالش را بدتر هم میکرد. به یاد 

طور از خودش ناامید شده باشد. نداشت در طول زندگی اش این

دلش می خواست همه چیز را جمع کند و برای همیشه به شهرش 

برگردد. دلش برای زندگی ساده اش تنگ شده بود. این 

احساسات و تجربه های جدید، زیادی استرس زا بودند. نمی 

دانست چطور باید دوباره در چشم های ارسالن نگاه کند. مادرش 

رها نکرده بود که اینطور از اعتمادش  او را به حال خودش

 .سواستفاده کند

تا زمانی که هنوز مست بود، تنها از این لجش می گرفت که 

ارسالن پسش زده. اما حاال از اینکه اجازه نداده بود بیشتر از آن 

 .پیش بروند، احساس قدردانی میکرد

 ...یکی واسه منم بریز امیر-

 :و چشم غره رفت سپیده ضربه ای به بازوی سیامک زد

 !بسه دیگه-
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چی میگی بسه؟ برو تو ببینم. یه ریز زیر گوشم غر میزنی. بریز -

 !امیر

از دیدن مشروب خوردن پسرها کالفه شد و به داخل ویال 

برگشت. از روز قبل دوبار با مادرش تماس گرفته و حالش را 

پرسیده بود. عذاب وجدان شدیدی داشت. حتما در اولین فرصت 

نشان میرفت. نمی توانست اشتباهش را پس بگیرد و به به دید

 .عقب برگردد اما می توانست جبران کند

 .چقدر دختر ساکتی هستی-

همانطور که به کابینت تکیه زده بود از جا پرید و به سام نگاه کرد 

که نزدیک در ایستاده بود و با ابروهای باال انداخته براندازش 

 .میکرد

 :جوابی بدهد، سام ادامه دادقبل از اینکه بتواند 

 حالت بهتر شده؟-

 .از اینکه آنشب را به رویش آورده بود، خجالت کشید
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سام دست هایش را داخل شلوار جینش فرستاد و چند قدمی به 

 :غزال نزدیک شد

فکر کنم هفتاد هشتاد درصد آدما اولین بار حالشون بد میشه. -

 ...خودتو ناراحت نکن

بلند است. کمتر پسری دور و برش  فکر کرد که قدش زیادی

دیده بود که اینطور قد بلند و چهار شانه باشند. حتی ارسالن هم به 

 .این بلندی نبود

 !البته اگه اولین بارت بوده باشه-

 :پوفی کشید و تکیه اش را از کابینت چوبی گرفت

 اولین بارم بود. چرا باید دروغ بگم؟-

هم گفت اولین بارشه ولی نمی دونم...آخرین دوست دختر منم ب-

 .معلوم شد با تنها کسی که نمی خوابید من بودم

 .از کلمات صریح و بی پرده اش جا خورد و لب گزید
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البته ربطی به مشروب خوردن نداشت ولی دخترا از این کارا می -

  !کنن دیگه

 :شانه باال انداخت

تر خاینکه باور کنی یا نکنی فرقی برای من نداره. و اینکه یه د-

 .بهت دروغ گفته دلیل نمیشه همه دروغگو باشن

 :سام به نشانه تایید سرش را تکان داد

البته! قصد جسارت ندارم. فقط من زیاد توی پیدا کردن دختری -

 .که صادق باشه شانس نداشتم

نمی فهمید که چرا سر این موضوع بحث میکنند. ولی اینرا می 

نمی توانست باور کند  دانست که سام زیاد دور و برش می پلکد.

 .پسری با اینهمه کماالت جذب او شده باشد

 :دست هایش را درهم کشید

 .فکر نمی کردم این چیزا واسه پسرا مهم باشه-
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چی؟ اینکه دختر باکره باشه؟ نه مهم نیست! اینکه در موردش -

 .صادق باشه چرا! خیلی مهمه

رد سام که گویی از دیدن صورت غرق خجالت غزال لذت میب 

خنده بلندی کرد و غزال فکر کرد چقدر خنده به صورتش می 

آمد. قشنگ می خندید. از آن قهقهه ها که از شدت جذابیت 

 .مورمورت می کنند

البته تو الزم نیست نگران این موضوع باشی. هرکس ببینتت -

 !میفهمه اولین بارته

 :چشم هایش را درشت کرد و لب گزید

 ...نکنم درست باشهاین یه مسئله شخصیه...فکر -

 :سام خم شد و لپش را آرام کشید

بی خیال دختر خوب...انقدر به خودت سخت نگیر. حاال گیریم -

یبار مشروب خوردی حالت بد شده. یکارایی کردی که 

 !نباید...پسر مردمو فراری دادی از خجالت...پیش میاد بالخره
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هرلحظه چشم هایش درشت تر میشد. از کجا می دانست؟ در 

اتاق ها دوربین گذاشته بودند؟ دلش می خواست جیغ بکشد. حتی 

نمی توانست دهانش را برای نفس کشیدن باز کند. قبل از اینکه 

 :کالمی از دهان غزال بیرون بیاید، سام خودش ادامه داد

اونشب اومدم حالتو بپرسم دیدمتون. خیالت راحت باشه قرار -

ور دخترایی که نباید د نیست کسی چیزی از من بشنوه. اگه بخوام

و برشون می رفتم و تو مستی رفتم سراغشون و بشمرم شمارش 

 .از دستم درمیره

 :آب دهانش را به سختی پایین فرستاد

 ...من...اونشب-

آره آره میدونم مست بودی. یه اشتباهی -

 ...کردی...میگذره...یادتون میره. اینارو من همه رو حفظم. فقط

شد و جدی به صورت ترسیده غزال نگاه  لبخند از روی لبش محو

 :کرد
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 چیز جدی ای بینتون هست؟-

 :سریع جواب داد

 ...نه...نه...معلومه که نه-

نمی دانست چرا اما دلش نمی خواست کسی از احساسی که به 

 .ارسالن داشت خبر داشته باشد

میدونم که بهتر بود به روت نمیاوردم...نمی خوام شرمنده -

ی خواد بین دو نفر قرار بگیرم. ارسالنم خیلی شی...فقط دلمم نم

 .وقته می شناسم. خواستم مطمئن شم

 مطمئن شی؟ از چی؟-

خوب می دانست منظور سام از این حرف ها چیست اما اصرار 

 .داشت که خودش را به نفهمی بزند

خدایا...دختر تو واقعا تو باغ نیستی انگار. ازت خوشم اومده. -

 .آشنا بشیممیخوام اگه بشه بیشتر 
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 چرا؟-

 :قیافه سام درهم رفت

 چی چرا؟-

 :غزال لب گزید و سرش را پایین انداخت

 چرا من؟-

 :صدای پوزخند سام را شنید

 نمی دونم...چرا ارسالن؟-

دهانش بسته شد و دیگر چیزی نپرسید. تنها سرش را باال آورد و 

 .به چشم های روشن سام خیره ماند

*** 

فون روشن و خاموش میشد و صدای بار سومی بود که صفحه آی

بلند و گوشخراشش خانه ساکت و تاریک را پر میکرد. از آن 

فاصله که نشسته بود نمی توانست تشخیص بدهد چه کسی پشت 
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در است و انقدر با سماجت ایستاده و قصد بی خیال شدن ندارد. 

خانه بوی قهوه و سیگار میداد. بوی مورد عالقه اش. هاله ای از 

رافش را پر کرده بود. تاریک تر و غمگین تر از این هم دود اط

 میشد؟

تکیه اش را از مبل گرفت و دستی میان موهای پر و ژولیده شده 

اش کشید. بوی عرق تنش با عطرش مخلوط شده بود و زیر 

 .دماغش میزد

دستی به صورتش کشید تا از آن حالت خمار بیرون بیاید. از روی 

را روشن کرد. وقتی به آیفون رسید که  مبل بلند شد و اول لوستر

یکبار دیگر صدای زنگش بلند شده بود. از دیدن صورت زن در 

 .مانیتور کوچک آیفون جا خورد

توقع دیدنش را نداشت. برای چه آمده بود؟ با دودلی آیفون را 

گفت صدایش بی اندازه گرفته و خشدار  "بله"برداشت و وقتی 

 .بود
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 ...تاره امارسالن جان؟ باز کن! س-

داشت میدید. خودش با چشم های خودش میدید که ستاره پشت 

در خانه اش بود. بی اراده دستش باال رفت و روی دکمه باز کردن 

در فرود آمد. صدای تق کردن در را از طبقه چهارم هم میشد 

 .شنید

نگاهی به اطرافش انداخت. شیشه جک دنیلیز که به نیمه رسیده 

به شدت به چشم می آمد. جا سیگاریِ روی  بود، روی اپن بود و

میزِ رو به روی کاناپه از سیگار پر بود. چند فیلتر و خاکستر زیادی 

 .دور جا سیگاری را نقش میزد. بی شک منظره اصال قشنگی نبود

به سرعت به سمت شیشه ویسکی رفت و آنرا داخل اولین کابینت 

ی جاسیگار گذاشت. صدای باال آمدن آسانسور به گوشش رسید.

را خالی کرد و آنرا دوباره روی میز گذاشت. البته که ستاره می 

دانست سیگار می کشد. نوجوان که بودند خود ستاره گفته بود، از 

پسرهای سیگاری خوشش می آید و ارسالن روز بعدش پاکت 
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پاکت سیگار می کشید. داخل اتاق خواب رفت. پیراهن دکمه دار 

عریانش کشید و چند دکمه پایینش را و مردانه طوسی را به تن 

بست. ادکالن که میزد، زنگ در بلند شد. شیشه آبی رنگ بلو چنل 

را روی میز گذاشت و به چهره خسته و بهم ریخته اش در آینه 

نگاهی انداخت. ریش هایش زیادی بلند شده بودند. دستی زیر 

 .چانه اش کشید و رفت تا در را باز کند

گذاشت و نفس عمیقی کشید. خودش  دستش را روی دستگیره

هم خوب نمی دانست چه حسی دارد اما مطمئن بود که مضطرب 

 .است

در را به روی صورت خندان و زیبای ستاره باز کرد. قلبش تند 

میزد. شاید به خاطر جمع و جور کردن سریع خانه بود! حتما 

بخاطر همین بود. ستاره به محض دیدنش به لبخند ستاره نشانش 

 :بخشید عمق

 وای سالم...خواب بودی؟-
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ارسالن آخرین دست را برای اطمینان از مرتب بودن موهایش به 

 :سرش کشید و از جلوی در کنار رفت

 ...نه بابا! بیا تو-

ستاره با همان کفش های پاشنه بلند لویی ویتُنش داخل آمد و 

 :گفت

 .طول کشید باز کنی-

. ق کفش هایش داددر را پشتش بست و گوشش را به صدای تق ت

از زن هایی که کفش های پاشنه دار می پوشیدند خوشش می 

 .آمد

ستاره؟ ستاره را همه جوره دوست داشت. در ساده ترین و 

 .ژولیده ترین حالتش هم همیشه عاشقش بود

من اومدم مطمئن شم شب میای پدرعزیزت بهم سپرده بیام -

 .دنبالت...گفت دست رد به سینه من نمی زنی
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ه این را گفت، روی مبل نشست، شالش را از سرش برداشت ستار

 :و پایش را روی پای دیگرش انداخت

 .اگر بخوای بگی نه خیلی ناراحت میشم-

یک تای ابرویش را باال انداخت و با بی پروایی به چشم های 

خسته و بی حال ارسالن خیره ماند. همان ستاره ای بود که به یاد 

از انرژی و حس های خوب که خیلی  داشت. شیطان و گستاخ! پر

 .وقت بود یادش رفته بود

 :به سمت آشپزخانه رفت

 .نه! چرا بگم نه؟ می خواستم برم خودم-

 :لحظه ای به سمت ستاره برگشت

 چای یا قهوه؟-

 :ستاره آرام و لوند خندید

 ...یعنی نمی دونی-
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 :بی اراده لبخندی روی لب های ارسالن هم نمایان شد و گفت

 .شاید سلیقت عوض شده گفتم-

ستاره از روی مبل بلند شد و همانطور که به سمت آشپزخانه 

 :میرفت دکمه های پالتو کرم رنگش را باز کرد

 نه! مگه تو سلیقت عوض شده؟-

ستاره عاشق چای بود. مدل های مختلف چای را می خرید و 

امتحان میکرد و ارسالن را هم مجبور میکرد با او چای بنوشد. 

رتیکه ارسالن همیشه طرفدار پر و پا قرص قهوه غلیظ و تلخ درصو

 .بود

 :کتری چای ساز را برداشت تا پر کند

 !فکرشم نکن-

نسبت به چند ساعت پیش احساس سرزندگی زیادی میکرد و این 

 !خیلی بد بود. خیلی بد
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 .قوری و کتری نداری؟ من از چایِ چایی ساز بدم میاد-

 :تادبالتکلیف میان آشپزخانه ایس

 ...داشتنشو که دارم...ولی...نمی دونم-

ستاره از دیدن بالتکلیفی و گیجی ارسالن به خنده افتاد و همانطور 

که پالتویش را پشت صندلی میز نهارخوری شش نفره میان 

 :آشپزخانه می انداخت، آستین های بافت صدفی رنگش را باال زد

می  ا زندگیمن ترتیب چایی رو میدم. فکر کردم شیش ساله تنه-

 !کنی ها

اینجا که آشپزخونه من نیست. اصال خونه نیستم. بعضی شبا میام -

 .اینجا می خوابم

ستاره شانه ای باال انداخت. از سمت دیگر میز به سمت کابینت ها 

 :رفت

 .تو برو آماده شو. یه دوشم حتما بگیر-
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به لحن نیشدار و شوخ ستاره خندید و یکی از صندلی ها را بیرون 

 :شید تا بنشیندک

 میرم حاال...چه خبرا؟-

 :ستاره همانطور که داخل کابینت ها را یکی یکی می گشت گفت

خبر که زیاده...انقدر مدته زیادیه ندیدمت که نمی دونم از کجا -

 شروع کنم؟

 چطوره از ازدواجت شروع کنی؟-

ستاره همانطور که قوری فلزی را از کابینت بیرون می کشید، نیم 

 :ه سمتش انداختنگاهی ب

چند سالی میشه ازدواج کردم. یه دختر کوچولو دارم. امشب -

 .میبینیش. مثل خودم شیرینه

 :چشمکی به ارسالن زد و قوری را پر کرد

 !درسمم که خیلی وقته تموم شده. خانوم خونه دار شدم دیگه-
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 :ارسالن لبخندی زد که خودش هم غمگین بودنش را حس میکرد

 .قدر باورش سختهتو؟ خونه دار؟ چ-

ستاره آرزوها و رویاهای بزرگ داشت. همیشه فکر میکرد در 

دنیای تجارت و کارخانه پدرش ستاره شود و بدرخشد. صحبت که 

 .می کردند، همیشه میگفت از خانه داری و بچه داری متنفر است

آره...بزرگ که میشی میبینی زیادی آرمانی فکر میکردی. دنیای -

 .بچگی جور درنمیادواقعی با رویاهای 

خیره به نقطه ای آه کشید و بعد که به خودش آمد شانه باال 

 :انداخت

 .بهرحال این خودشم یجور رویاست-

لحظه ای هردو در دنیای گذشته شان غرق شدند. ستاره گاز را 

 :روشن کرد. آمد و رو به روی ارسالن نشست

 ؟هخب؟ تو بگو! چه خبرا؟ چی شد برگشتی؟ موندنی نیستی ن-



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  980 

 

 :دست هایش را روی میز بهم پیچید و کمی به جلو خم شد

موندنی که نه! ولی فعال هستم. واسه یه سری کار و اینا اومدم. -

 .بیشتر هم پیش بچه هام دیگه

 :ستاره لبخند عمیقی زد و گوشه چشم هایش چروک خورد

وای آره...دلم واسه بچه ها تنگ شد. یادش بخیر! چه روزایی -

دختری...نامزدی؟ خبری نیست؟ داری پیر  داشتیم. دوست

 .میشی

سخت بود. با ستاره از این چیزها حرف زدن سخت بود. برایش 

تازگی داشت. همیشه آینده شان را باهم برنامه ریزی می کردند. 

ولی گویی ستاره همه را فراموش کرده بود. البته که فراموش 

 ود؟کرده بود. شوهر داشت. دختر داشت...چه مرگش شده ب

نه خبری نیست. اونجا بودم یه دوست دختر داشتم یه مدت -

 .طوالنی اما هیچوقت جدی نبود

 ...پس اون دختره که اون روز دیدم...توی شرکت-
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ذهن ارسالن به سمت روزی که ستاره و سهراب را در شرکت 

دیده بود رفت. یاد غزال افتاد. یاد آنشب و گندی که زده بود 

ادش بلند شد. لعنتی! یادش رفته بود. دوست افتاد و باز آه از نه

 .داشت همیشه یادش برود

 :پوف کالفه ای کشید

 .غزالو میگی؟ نه! دوستمه-

 دوستاتو میاری شرکت بابات؟ از اینکارا نمی کردی؟-

 :چپ چپ نگاهش کرد

 .واال دوست دخترامم نمی آوردم-

 .منو که می بردی-

بطه شان اشاره کرده بود. بالخره به رویش آورده بود. بالخره به را

نمی دانست چه جوابی بدهد. می دانست که اهل درد و دل کردن 

با زن شوهردار نیست. باید فاصله اش را حفظ میکرد. پس حرف 

 :را عوض کرد و با گفتن
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 .نه واقعا دوست دخترم نبود-

 :از پشت میز بلند شد و ادامه داد

 .من برم یه دوش سریع بگیرم-

از برخورد ارسالن و طفره رفتنش معذب شده بود، ستاره که گویا 

 :سری تکان داد

 .آره...باشه...منم چایی رو آماده میکنم-

به سمت اتاقش رفت و برای بار هزارم و از روی کالفگی دست 

میان موهایش کشید. نمی توانست انکار کند که از دیدن ستاره 

د. و بوخوشحال است. بعد از اینهمه سال تشنه صحبت کردن با ا

مطمئن نبود که هنوز عاشقش باشد. ولی مطمئن بود دلش برای 

 .دوست قدیمی اش تنگ شده

*** 

 پس دیدیش؟-
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ارسالن چیپس را داخل دهانش گذاشت و نگاه معنی داری به 

 :پرهام انداخت. جویده جویده گفت

 ...کدومشونو؟ ستاره یا-

ه ی زدصدای داد و بیداد سیامک که با مریم سر گلی که با جرزن

بود دعوا میکرد بلند شد. پرهام شانه باال انداخت و مشتی تخمه 

 :برداشت

 .هردوشون...ولی من منظورم مادرت بود-

 :ارسالن سری تکان داد و به فکر رفت

 آره...دیدمش-

 :قیافه پرهام جمع شد

 انقدر بد پیش رفت؟-

 :نفس عمیقی کشید و صاف نشست
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ی لم کرد...گریه کرد. جلوحتی نمی تونی فکرشون بکنی. اومد بغ-

اونمهمه آدم واقعا نمی تونستم پسش بزنم و حالم بهم میخورد که 

حتی دستش بهم بخوره...مدام حواسش بهم بود...چطوری روش 

میشه؟ چطوری حتی هنوز زندست؟ باید تا حاال از شدت عذاب 

 .وجدان میمرد

 :پرهام دستی به شانه دوست بهم ریخته اش کشید

ش! بهش فکر نکن. تو بخاطر بابات رفتی! ولش کن دادا-

 .خوشحالش کردی

 .خیلی سخت بود پرهام...واقعا ازدواج کرده-

پرهام گویا از این تغییر ناگهانی مسیر بحث گیج شده بود. 

 :ارسالن پوزخندی زد

ستاره رو میگم. شوهرش و دیدم. دخترشو دیدم...بالخره باورش -

 .کردم

 ارسالن؟-
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 :ا به پرهام دادپوفی کشید و حواسش ر

 هوم؟-

تنها چیزی که می تونم بهت بگم اینه که توی گذشته زندگی -

 .نکن

 :صدای داد سیامک هردو را از جا پراند

 پرهام؟ هوی پرهام؟ کجایید شما دو تا؟-

تشرآمیزی گفت. ضربه  "هان"پرهام به سمت سیامک برگشت و 

 :دوستانه ای به پای ارسالن زد و بلند شد

 داد میکنی؟چیه داد بی-

سیامک که رو به روی تلویزیون ولو شده بود و فوتبال باز میکرد، 

از توپ و تشر پرهام نیشش باز شد و از حالت دراز کشیده به 

 :حالت نشسته درآمد

 !غزال نیومد. گشنمه-
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 :پرهام شانه باال انداخت

 .نمی دونم ازش خبر ندارم-

ال خوشحال است. ارسالن نمی توانست انکار کند که از نیامدن غز

 .اصال آمادگی دیدنش را نداشت

 ...چیزه-

سپیده این را گفت و لب گزید. همه منتظر به او خیره ماندند. 

سپیده همانطور که فنجان ها را داخل سینی میچید نگاهی به جمع 

 :کرد و آب دهانش را پایین فرستاد

 .قرار داشت-

ن با حالت از همه زودتر سیامک واکنش نشان داد. از روی زمی

 :شوکه شده ای بلند شد و دهان باز مانده اش را به سختی بست

قرار داشت؟ یعنی...یعنی داری میگی دوستی هم خارج از شش -

 نفرمون داره؟
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 .بلندی گفت "بیشور"مریم از حرف سیامک زیر خنده زد و 

سیامک که گویا قصد بی خیال شدن نداشت، داخل آشپزخانه 

 :یدرفت و باز با گیجی پرس

 با پسر؟-

 ...آره دیگه-

 :سیامک دستی به چانه ته ریش دارش کشید

 ایول غزال! کی هست حاال؟-

ارسالن به پرهام نگاه کرد. به نظرش نرسید که خیلی جا خورده یا 

ناراحت باشد. خیلی ریلکس وارد آشپزخانه شد و از سپیده 

 :پرسید

  با کی قرار داشت؟-

 :اجازه نداد سپیده جواب بدهد

 .ذار خودم حدس بزنمب-
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 :مکثی کرد و پوزخند زد

 !حتما سام-

سپیده سر پاکت کاپوچینو را با قیچی برید و آنرا داخل اولین 

 :لیوان خالی کرد

 .آره...چرا که نه؟ به نظر من خیلی بهم میان-

 :سیامک غش غش خندید

شوخی میکنی دیگه؟ غزال و سام بهم میان؟ مطمئنی هردوشونو -

 می شناسی؟

ه که گویی کالفه شده باشد، پاکت را روی اپن گذاشت و با سپید

 :حرص رو به سیامک گفت

آره...درسته که غزال زیادی بی تجربه ست و سام تجربش زیاده -

 .اما برخالف خیلی ها از اون پسراست که قابلیت اصالح شدنم داره

 االن داری در مورد سام نظر میدی یا به من تیکه میندازی؟-
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ز هم باورش نمیشد. اصال توقع چنین چیزی را نداشت. ارسالن هنو

همین چند روز پیش زبانش را تا حلق در دهان ارسالن فرستاده 

بود و حاال با پسر دیگری قرار داشت؟ غزال چنین دختری نبود. 

 .فکر میکرد او را خوب می شناسد. اشتباه میکرد

و را ا مریم جای سپیده را برای درست کردن کاپوچینو ها گرفت و

 :از سر راهش کنار زد

دعوا نکنید توروخدا...هردفعه با جمع میشیم یه بحثی باید پیش -

بیاد. حاال فعال که رفتن بیرون باهم دیگه. گندش نکنید. یه شام 

 .که چیزی رو مشخص نمیکنه

ارسالن از جایش بلند شد و پیش پرهام، روی مبل دو نفره 

 :نشست

 خوبی؟-

 :اهش را از صفحه گوشی اش گرفتپرهام برای لحظه ای نگ

 ...چرا خوب نباشم-
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 ...بخاطر ماجرای غزال و اینا...فکر کردم شاید-

من سنم از این بچه بازیا گذشته ارسالن...وقتی نخواست یعنی -

نخواست دیگه. زوری که نمیشه. در ضمن به قول مریم یه 

شامه...چیز مهمی نیست. احتماال از اینم خوشش نمیاد و بهم 

 .خورهمی

نمی دونم...سام توی جذب کردن دخترا ید طوالنی داره. -

مخصوصا که غزال هم دختر با تجربه ای نیست. اینجور دخترا زود 

 .تحت تاثیر قرار میگیرن

 :پرهام گوشی اش را روی میز گذاشت و معنی دار نگاهش کرد

 .نه اگه فکرش جای دیگه باشه-

عذب شد و نگاهش ارسالن که خوب متوجه منظورش شده بود، م

 .را دزدید. نمی دانست پرهام هم از این موضوع خبر دارد

 ...ببین ارسالن...اگه از غزال خوشت میاد-

 :ارسالن چشم هایش را درشت و سریع مخالفت کرد
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نه...نه...اصال. هیچوقت اونطوری نگاش نکردم. درضمن من به -

ن...من اندازه کافی مشکل دارم. اینجا هم که موندنی نیستم. م

 ...واقعا...فکر نمی کردم

 :پرهام با لبخند مهربانی نگاهش میکرد

بی خیال...می شناسمت ارسالن. میدونم که واسه رفیقات هرکاری -

میکنی. واسه همینم فقط خواستم بدونی من سر راه نیستم. فکر 

منو نکن. پیدا کردن دخترایی مثل غزال سخت شده. شاید واسه 

یقتش اگر قراره با کس دیگه باشه...از تو همین اصرار داشتم. حق

 ...بهتر نمی تونه پیدا کنه. سام بدردش نمی خوره

 ...سام پسر بدی نیست-

 .نمیگم بده. بدرد غزال نمی خوره-

 :ارسالن سری تکان داد

 .میدونم...ولی زندگی خودشه. تو مسئول اشتباهات بقیه نیستی-

 ...باز شما دو تا مرغ عشق خلوت کردیدا-
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 :نبار ارسالن از جایش بلند شد و به سمت سیامک رفتای

 .کم عین پیرزنا غر بزن-

سیامک حالت مظلومی به قیافه اش داد و بغض مصنوعی ای کرد 

 :که اصال به حالت شرور چهره اش نمی آمد

 .منم داخل بحثاتون کنید دیگه. حسودیم شد-

 ارسالن با صدای بلندی خندید و پاکت خالی کاپوچینو را به

 :سمتش پرت کرد

 .خدا شفات بده-

سیامک خیره به پاکت کاپوچینو که حتی به صورتش نزدیک هم 

 :نشده و روی زمین افتاده بود، خیره ماند

 داداش االن توقع داشتی این بزنه منو پرت کنه اونور آشپزخونه؟-

 .همه به پاکت قهوه ای رنگ خیره ماندند و زیر خنده زدند

*** 
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یی نه چندان راحت ولی شیک را برای غزال طال-سام صندلی کرم

بیرون کشید. دکمه کت اسپرتش را باز کرد و خودش روی 

 .صندلی رو به روی غزال نشست

همانطور که آستین های کتش را باال میزد، با لبخند جذابی به 

 :غزال خیره شد

 ...خب غزل خانوم چه خبرا؟ خیلی کم حرفیا-

 :غزال اخم هایش را درهم کرد

 ...لمغزا-

 :سام از آن خنده های جذابش کرد و چشمکی زد

 میدونم. جفتشون یکی نیستن مگه؟-

همان لحظه گارسون دو منو با کاور چرم و زرشکی رنگ جلوی 

دستشان گذاشت و برای سفارش گرفتن کمی آنسوتر ایستاد. 

سام بدون اینکه منو را باز کند اشاره ای به پیشخدمت کرد و 

 .یک دادسفارش دو بشقاب است
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غزال قبال هیچوقت استیک نخورده بود و مطمئن نبود که خوشش 

بیاید. بی آنکه بخواهد، به یاد تنها باری که با ارسالن بیرون رفته 

بود افتاد. ارسالن سرزنشش کرده بود که چرا نظرت را نگفتی! 

 .ارسالن دوست داشت جسارتش را بیشتر کند

از آنکه بتواند جلوی به دور شدن پیشخدمت خیره ماند و قبل 

 :خودش را بگیرد گفت

 میتونم چیز دیگه سفارش بدم؟-

سام چند لحظه نگاهش کرد و بعد قیافه شرمنده ای به خودش 

 :گرفت

آره...آره...ببخشید باید نظرت رو می پرسیدم. فقط تمام طول -

مسیر از استیک های اینجا تعریف کردم و تو چیزی نگفتی فکر 

 ...کردم شاید

به دور و بر انداخت و دستش را برای پیشخدمت دیگری  نگاهی

 :دراز کرد
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 ...شرمنده-

پیشخدمت متوجه اشاره سام شد و به سمتشان آمد. سام 

درخواست منو کرد و خودش برای شستن دست هایش رفت. 

غزال معموال وقتی به رستوران می رفتند، حوصله شستن دست 

برای شستن دست  هایش را نداشت اما حس کرد که او هم باید

هایش برود. دلش نمی خواست دختری کثیف یا شلخته بنظر 

بیاید. وقتی سام برگشت سفارشش را گفت و عذرخواهی کرد و 

چند دقیقه در آینه سرویس به صورت آرایش شده اش خیره 

 .ماند

خودش هم باورش نمیشد با پسر غریبه ای به چنین رستوران 

پیش خوابش را هم نمی دید،  شیک و گرانی آمده باشد. چند ماه

زندگی اش اینطور دگرگون شود. تمام مدت تالش کرده بود به 

ارسالن فکر نکند و آنچنان موفق نبود. نمی توانست این حقیقت 

که دوست دارد، بجای سام همراه با ارسالن بیرون بیاید را نادیده 
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بگیرد. اما می دانست که تالشش را خواهد کرد و همین برایش 

 .ی بودکاف

وقتی سر میز برگشت، میز را چیده بودند. با لبخند گرمی رو به 

 .روی سام نشست و موهایش را از روی شانه اش عقب ریخت

 :نگاه سام همراه با موهای غزال حرکت کرد و گفت

 .موهای خیلی قشنگی داری-

 ..ممنون-

 خیلی بلنده...اذیتت نمی کنه؟-

 .عادت کردم-

 :مچی اش را نگاه کرد سام خنده ای کرد و ساعت

من روابط اجتماعی واقعا خوبی دارم. اینو همه دوستام میدونن. -

 .سریع با همه اوکی میشم...ولی تو خیلی برام سختش میکنی
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اولین باری نبود که این را می شنید. البته که شخصیت حوصله سر 

بری داشت. آنهم برای پسری مثل سام که احتماال با دختران 

رتباط بود. مطمئنا هیچکدام از دخترهایی که دیده بود زیادی در ا

 .مانند غزال کمرو و معذب نبودند

 :با اینحال توضیح داد

راستش من به این قرارای شام و با پسرا بیرون رفتن عادت -

 .ندارم. یکم که بیشتر باهام آشنا بشی مطمئنم نظرت عوض میشه

ش نمی خورن و آره درسته...بعضی از آدما کال زود با همه جو-

برای صمیمیت نیاز به شناخت دارن که بنظرم خیلی هم خوبه. و 

طبق تجربه من اینجور آدما قابل اعتمادترن. چیزی که من االن 

توی زندگیم الزم دارم دقیقا همینه. یکی که بشه بهش اعتماد 

کرد. مدل روابطی که توی زندگیم داشتم باعث شده اعتماد کردن 

ش با خودم فکر میکنم همه دخترا برام سخت باشه. هم

بدن...همشون پول دوستن. آهن پرستن...با صد نفر هستن. ولی 
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این اواخر به این نتیجه رسیدم که احتماال بیشتر تقصیر خودمه. 

بخاطر مدل دخترایی که وارد زندگیم میکنم. دخترای بد هم مثل 

پسرای بد جذابیت زیادی دارن ولی فقط برای یه مدت. نمیشه 

 ارد زندگیت کنیشون. میدونی چی میگم؟و

 :غزال سری تکان داد

 ...البته-

دوست داری یکم از خودت بگی؟ تنها چیزی که میدونم -

 ...اسمته...اینکه از دوستای پرهامی

 :سام کمی فکر کرد و ادامه داد

  .حتی سنتم نمی دونم-

 .بیست و سه سالمه-

یح د بیشتر توضوقتی حالت منتظر صورت سام را دید، فهمید بای

بدهد. هرچند زیاد مایل نبود زندگی حوصله سر بر و ساده اش را 

 :برای او تعریف کند با اینحال گفت
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برای فوق اومدم اینجا...علوم تحقیقات درس میخونم. راستش -

من دوست پرهام نیستم...یعنی االن هستم ولی...خب...خواهر 

م ولی برای تحصیل پرهام با پدرم ازدواج کرده...خودم گرگان بود

  .اومدم پیششون

 مادرت در قید حیات هستن؟-

 .آره پدر و مادرم جدا شدن-

 ...الاقل تو یچیز مشترکیم-

غزال که به دنبال اطالعات بیشتری میگشت تا در اختیار او 

بگذارد، از صحبت ایستاد و با تعجب نگاهش کرد. سام از دیدن 

 :حالت گیج صورت غزال لبخند زد

اینه که پدر و مادر منم جدا شدن. البته بهترین چیزی منظورم -

 .نیست که میشه توش اشتراک داشت ولی برای شروع بدم نیست
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از اینکه سام در رابطه با این موضوع شوخی میکرد و انقدر راحت 

عنوانش میکرد تعجب کرد. خودش همیشه صحبت کردن درباره 

 .این موضوع به مشکل میخورد

 :را دید، رشته کالم را به دست گرفتسام که سکوت غزال 

منم بیست و هشت سالمه. فوق لیسانس عمران دارم از دانشگاه -

آلبرتای کانادا. خودم امریکا به دنیا اومدم تا پنج سالگی اونجا 

بودیم. بعد اومدیم ایران. دبیرستان که بودم خودم تنها برگشتم 

د که باز ایرانم. قص امریکا تا کالج که رفتم کانادا و االن چهار ساله

رفتنم ندارم فعال. سیامک رو از زمان دبستان می شناسم. دوست 

های خانوادگی هستیم و اینطوری با بقیه بچه ها هم آشنایی دارم. 

کال دوست و اینا خیلی زیاد دارم. گفتم که اجتماعی ام .با اینکه 

 .بیشتر عمرم رو اصال ایران نبودم

 :کشیدکمی فکر کرد و دستی به سرش 

 .دیگه چیزی به ذهنم نمیاد-
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 :غزال سری تکان داد

 .خیلی هم خوب و کامل بود-

 :سام لبی گزید و گفت

 ...ولی یه سوالی دارم-

 :غزال منتظر نگاهش کرد. سام زبانش را روی لب پایینش کشید

این قضیه ارسالن...من برام گذشته مهم نیست. میدونم که بعضی -

که دختر ورجن باشه و اینا ولی من پسرای ایرانی براشون مهمه 

اصال اینجا بزرگ نشدم که با این فرهنگا زیاد هماهنگ باشم. 

بنظرم منطقی نیست. فقط...خب زیادم گذشته نبود این 

موضوع...گفتی چیزی نیست ولی...ببین هرچی بگی من باور 

میکنم. من و تو تازه اول یه صفحه سفید و بدون خطیم و دلیلی 

بهت بدبین باشم. آدما خوبن تا زمانی که خالفش نداره بخوام 

بهت ثابت بشه. درسته؟ اگر حتی نمی خوای در موردش توضیح 

بدی یا صحبت کنی اوکیه...فقط میخوام بدونم که قراره 
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دردسرساز بشه یا چیز مهمی نیست. دوست ندارم بین رابطه دو 

 .نفر بیام و بهمش بزنم

شه...قرار نیست تکرار بشه. نه! مطمئنا قرار نیست دردسرساز ب-

من و ارسالنم هیچ رابطه ای نداریم که بخوای بهمش بزنی. از این 

بابت اصال نگران نباش. ارسالن هم اصال منو به اون چشم نگاه نمی 

 ...کنه

 ...از اونجایی که من دیدم-

 ...مست بود...فقط همین. فکر کنم هرکسی بجای من بود-

 :را عوض کرد دردش آمد و با ناراحتی حرفش

 .توی حالت عادی محال بود حتی بهم نزدیک بشه-

 تو چی؟-

 من؟- 



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1003 

 

تو به چه چشمی نگاهش میکنی؟ اگه دوست نداری میتونی -

 .نگی...بدم میاد معذبت کنم

دلش نمی خواست مستقیما احساساتش را عنوان کند و به دنبال 

راهی بود که دروغ هم نگفته باشد. بعد از مکث نسبتا بلندی 

 :گفت

مهم نیست دیگه...خیلی پیچیده ست...ولی در حال حاضر میدونم -

که دلم میخواد وارد یه مرحله جدید بشم و آدم جدیدی رو 

بشناسم. تجربه های جدید کسب کنم. قرار نیست برگردم 

 ...عقب...به هیچ عنوان

با آمدن غذاها بحث شان تمام شد و سام فقط با لبخند گرمی 

 :گفت

 .اینو می شنومخوشحالم که -

 :با دیدن دو بشقاب استیک، غزال سریع اعتراض کرد

 .ما یکی از غذا ها رو عوض کردیم-
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 :سام اجازه نداد پیشخدمت استیک را ببرد

 .چیز مهمی نیست. من فراموش کردم کنسلش کنم-

غزال خجالت کشید. شک نداشت غذاهای رستوران به آن شیکی 

ستیک همیشه جزو غذاهای حسابی گران بودند و می دانست که ا

 :گران همه منوهاست. لب گزید و با شرمندگی گفت

 ...شرمنده خودم حساب میکنم. فکر نمی کردم-

 :سام چشم غره ای رفت و برگر غزال را جلوی دستش گذاشت

این چه حرفیه غزال جان؟ اتفاقا من خیلی گرسنمه و استیک هم -

ون ناخونک زدن به غذای مورد عالقمه. اینطوری تو هم میتونی بد

غذای من استیکو امتحان کنی...من حسابی شکموئم...اینطوری 

 ...دیگه خیالت راحته نمی خورمت

سپس از دیدن چشم های درشت شده و صورت خجالت زده 

غزال با صدای بلندی خندید که توجه میزهای اطراف به آنها جمع 

  .شد
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 غزال حسابی درکمال تعجب و برخالف قرار قبلی اش با پرهام، به

خوش گذشته بود. سام پسر راحت و در عین حال مودبی بود. نه 

آنقدر خشک بود که تمام شبشان در سکوت بگذرد و نه مثل 

سیامک زیادی بی پروا بود که معذبش کند. در عرض یک شب 

 .یخ غزال را باز کرده و این موضوع بی سابقه بود

وقتی داخل بعد از شام گرم و صحبت ها و شوخی هایشان و 

ماشین سام نشستند، سام پیشنهاد قهوه و نوشیدنی در کافه خوبی 

در آن حوالی را داد. اما غزال پیشنهادش را رد کرد. به سپیده قول 

 .داده بود شب را پیشش بماند

 ...راستش باید برگردم پیش بچه ها-

 :سام خیلی متواضعانه سرش را پایین آورد و استارت زد

اری...باشه برای یه دفعه دیگه. برم سمت هرطور که دوست د-

 خونه خودتون؟
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نه...یعنی آره...ولی میرم پیش بچه ها خونه پرهام. ولی خب یه -

 ...طبقه پایین تر از ما زندگی میکنه

 :سام سریع گفت

میگم چقدر آدرسش برام آشنا بود. من قبال یکی دو بار خونه -

 .پرهام اومده بودم

 :کش مکش زیادی بالخره گفتغزال مکثی کرد و بعد از 

 .دوست داری بیای؟ مطمئنم بچه ها خوشحال میشن ببیننت-

 :سام دستی به ته ریشش کشید و نگاهش را به غزال داد

اتفاقا تو رستورانم سیامک زنگ زد. نمی دونم از کجا فهمیده بود -

 با همیم. تو بهش گفتی؟

داشتی ن. دوست ننه...ولی به سپیده و مریم گفتم. احتماال اونا گفت-

  بدونن؟

 :سام سریع کالمش را برید و مخالفت کرد
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نه نه...فقط تعجب کردم. احساس کردم شاید تو نخوای بدونن. -

 بگذریم...گفت بچه ها جمعن و بیا پیشمون...ولی یجوری نیست؟

قبل از اینکه دوستای من بشن دوستای خودت بودن. ولی خب -

 .ارم بیایهرطور که خودت راحتی...من دوست د

 :سام لبخندی زد و راه افتاد

 اگر دوست داری دیگه کاریش نمیشه کرد. هوم؟-

* 

سام ماشین را رو به روی آپارتمان پارک کرد. بنظر مضطرب می 

آمد. الاقل غزال اینطور حس کرد. دست های روشن و تمیزش را 

که به ساعت بند چرمی مزین بود روی فرمان گذاشت و به سمت 

 :غزال برگشت

 .فکر کنم...اگر اشکالی نداره باشه بذاریمش برای یه وقت دیگه-

احساس ناامیدی تمام وجودش را احاطه کرد. نگاهش هنوز روی 

موهای پراکنده و بورِ روی دست های سام بود. دلش می خواست 
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سام را پیش بقیه ببرد. دلش می خواست به ارسالن نشان بدهد که 

را خواسته...که اشکالی ندارد اگر او مرد برازنده ای مانند سام او 

 !غزال را نمی خواهد. هیچ اشکالی ندارد

 :سعی کرد خونسردی اش را حفظ کند

 ...چرا؟ چیزی شده؟ من کاری کردم که-

 :سام به سرعت حرفش را رد کرد

 .نه دختر خوب. این چه حرفیه؟ یکم خسته ام-

سمت غزال سری به معنای درک کردن تکان داد و دستش را به 

 :سام گرفت

 ...مشکلی نیست. هرطور که راحتی-

نمی توانست ناامیدی و ناراحتی اش را خوب پنهان کند و سام هم 

به سرعت متوجه این موضوع شده بود. دست غزال را به گرمی 

 .فشرد و دختر دستش را به سرعت بیرون کشید



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1009 

 

وقتی در را باز کرد، سام از بازویش چسبید و مانع پایین رفتنش 

 :دش

 ...صبر کن-

غزال صاف نشست و متعجب نگاهش کرد. فکر کرد اگر بخواهد 

او را ببوسد یا حرکت ناشایستی از او سر بزند، همه چیز تمام 

 .است

 :اما سام بازویش را خیلی زود رها و به رو به نگاه کرد

خسته نیستم...یکم یجوریه...دیدن بچه ها...یعنی ارسالن. خیلی -

ی از دوستای خوبمه. این اواخر دیگه زیاد نمی ساله که ارسالن یک

 ...دیدمش ولی...بهرحال

غزال حرفش را برید و با اینکه ولوم صدایش پایین بود، اما 

 :دلخوری زیادی در آن حس میشد

 ...فکر کردم گفتی برات مهم نیست-
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نگفتم برام مهم نیست. ببین غزال جان. من مشکلی با چیزی که -

اول از همه اینکه امیدوارم همونطور که گفتی بینتون بوده ندارم. 

 .تموم شده باشه و بعد اینکه... خیلی زوده هنوز

اون براش مهم نیست...الزم نیست سخت و پیچیدش کنی. چیزی -

وجود نداره که بابتش عذاب وجدان داشته باشی. ارسالن منو 

 .نخواست و نمی خواد

 ...مطمئنی؟ چون-

 :م کند و مطمئن گفتاجازه نداد سام حرفش را تما

 .مطمئنم-

 تو چی؟-

 :لپش را از داخل گزید و نفس عمیقش را قورت داد

دیگه نه. اینکه دوست داشته باشی بیای باال یا نه تصمیم خودته. -

من می فهمم اگر معذب میشی یا هرچی. ولی اگر بیای خوشحال 

 .میشم
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 سام چند لحظه مردد نگاهش کرد و بالخره همنطور که لپ هایش

را باد میکرد، دستی به صورتش کشید. سپس دست هایش را به 

 :حالت تسلیم شدن باال برد

 .باشه...قبول-

 .غزال لبخند مهربان و خجولی زد و زیرلبی تشکر کرد

 

*** 

سیامک گیالس ویسکی را جلوی سام گذاشت و روی صندلی رو   

 :به رویشان نشست

 ...کی فکرشو میکرد؟ غزال و سام-

ت. جو حاکم به شدت سنگین و معذب کننده بود. سام حق داش

سام نگاه استفهام آمیزی به گیالس انداخت و صورتش را جمع 

 :کرد

 چی ریختی؟-
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 :سیامک پوفی کرد

گرفتی داداش؟ ویسکیه دیگه! اونموقع که ما شیشه شیر دهنمون -

 .بود شما شیشه خالی میکردی

 :سام دست به گیالسش نزد و شانه باال انداخت

دونم ویسکیه...بهرحال میدونی که تا ندونم از کجا اومده نمی می-

 .خورم

 .نترس ساقیم مطمئنه-

 :سام ابروهایش را باال انداخت و با طعنه گفت

 .تو خودتم مطمئن نیستی. ساقیت که هیچی-

 :سیامک پقی زیر خنده زد

 .باشه داداش نخور. خودم می خورم-

جسارتش را جمع  سپس خم شد و گیالس را برداشت. غزال همه

 :کرد و بالخره رو به سام گفت
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 چایی می خوری بریزم برات؟-

 .نه یه لیوان آب بدی ممنون میشم-

پرهام قبل از غزال از روی صندلی اش بلند شد و با حرکت 

دستش به غزال اشاره کرد بنشیند. به نظر خونسرد می آمد. 

ود. نب احتماال حقیقت را پذیرفته بود و شاید دیگر برایش مهم

 .بهرحال غزال اینطوری بیشتر احساس راحتی میکرد

 ...حاال چی شد که شما دو تا-

سیامک موشکافانه نگاهشان میکرد و سوالش را ناتمام گذاشت. 

 :سپیده اخم کرد

 این چه سوالیه؟-

 ...بابا غریبه که نداریم. همه خودمونی ان. تو شمال-

 :اد و گفتسام با اعتماد به نفس همیشگی اش سر تکان د
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آره توی شمال از غزال خوشم اومد. دعوتش کردم برای شام. -

غزال هم لطف کرد قبول کرد. االنم که خدمت شماییم که ریز به 

 .ریزشو توضیح بدیم گویا

ارسالن را آن دور و برها ندیده بود. می دانست مریم به خانه شان 

 برگشته اما رویش را نداشت تا از او بپرسد. دلش هم نمی

 .خواست سام را حساس کند

اما گویا خود سام هم برایش حضور ارسالن مهم بود که از بقیه 

سوال غزال را پرسید. قبل از سیامک و سپیده، پرهام همانطور که 

 :لیوان را به دستش میداد، جواب داد

 .توی تراس با تلفن صحبت میکنه. االن میاد-

 ...ولی جدی-

 :صورت سیامک بنظر جدی میرسید

 .برام خیلی عجیبه که شما دو تا رو کنار هم می بینم-
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سام شیطنت آمیز خندید. دستش را دراز کرد و خیلی غافلگیرانه 

دست غزال را گرفت. غزال جا خورد و با تعجب نگاهش کرد. 

سام انگشتانش را میان انگشتان غزال پیچید و دست هایشان را 

 :روی پای جین پوشش گذاشت

 به؟حاال چی؟ بازم عجی-

حرف دیگری نزد. چند دقیقه بعد جو بهتر شده  سیامک خندید و

بود و همه مشغول صحبت و خنده بودند. سام هنوز دست غزال را 

محکم چسبیده بود و هر چند ثانیه یکبار فشار آرامی به دستش 

می آورد یا با لبخند مهربانی نگاهش میکرد. می خواست بگوید 

ی نداشت. سام پسر خوبی که حواسش با اوست. غزال حس خوب

بود. از او خوشش می آمد. ولی حاال دیگر مطمئن بود که سام حق 

 .داشت. هنوز خیلی زود بود

صدای تک سرفه آشنایی که از سمت راهروی متصل به اتاق ها 

آمد، باعث شد غزال دستش را به سرعت و با دستپاچگی از میان 
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عجب نگاهش دست سام بیرون بکشد. سام با اخمی مخلوط با ت

کرد. گویی با خیره شدن در چشم هایش، دنبال جوابی برای 

ت، بلندباالیی گف "سالم"حرکت تند غزال میگشت. وقتی ارسالن 

گویا متوجه دلیل حرکت غزال شد که اخمش بیشتر درهم رفت و 

 .پوزخند آرامی زد

هردو بلند شدند. سام با ارسالن دست داد و احوال پرسی کردند. 

سالن درست مطابق انتظارش، همراه با احترام و به برخورد ار

 .شدت دوستانه بود

غزال لب گزید. دست خودش نبود. خودش نمی خواست دستش 

 را بیرون بکشد! چرا چنین حرکت احمقانه ای کرده بود؟

جو به حالت نرمال برگشته بود ولی غزال حال خوشی نداشت. 

به تختش دست هایش می لرزیدند و دلش می خواست زودتر 

برگردد. سرش را زیر پتو ببرد و به هیچ چیز فکر نکند. ای کاش 

 .سام را دعوت نمی کرد
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خیلی زود سام بلند شد و ضمن عذرخواهی، گفت که دیروقت 

شده و خسته است. ولی غزال می دانست برای چه انقدر زود می 

 .رود

 !کجا میخوای بری؟ فردا تعطیله دیگه. بشین حاال-

 .هش نمیکرد. حق داشت دلخور باشد! حق داشتسام اصال نگا

 .ممنون پرهام. واال ما تعطیلی نداریم که...باید شیش صبح پاشم-

در برابر اصرار همه مقاومت کرد و بالخره بقیه رضایت دادند که 

 .جمع را ترک کند

 :بالخره به سمت غزال برگشت و با لبخندی تصنعی گفت

 کاری نداری غزال جان؟-

 .هم سرد و خالی بود گفتنش "جان"

 :آب دهانش را پایین فرستاد و سعی کرد لبخند بزند

 .من میام تا پایین-
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 :سام بنظر مصمم میرسید

 .نه زحمت نکش دیروقته. خودم میرم-

سعی میکرد فقط نگاهش به چشم های سام باشد. سرش را تکان 

 :داد

 .نه نه! زحمتی نیست. باهات میام-

اجازه داد همراهی اش کند. تمام مدتی  سام شانه ای باال انداخت و

که داخل آسانسور بودند تا به همکف برسند، هیچکدام هیچ 

نگفتند. به محض باز شدن درها، سام محکم در را فشار داد و از 

اتاقک آسانسور بیرون رفت. فکر نمیکرد انقدر عصبانی اش کرده 

 .باشد

دی از آسانسور بیرون رفت. سام با سرعت به سمت در ورو

 .میرفت

 سام؟-
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سام به راهش ادامه داد. گویا صدایش را نشنیده. دنبالش دوید و 

 :قبل از اینکه بیرون برود، از بازوی پهنش چسبید

 ...عذر میخوام-

 :سام با شتاب به سمتش برگشت و جدی نگاهش کرد

 !ازت پرسیدم. گفتی نه-

 :صدایش را باال برد

 ...گفتی نه! گفتی هیچی نیست-

 .یگم...نیست...هیچی نیستهنوزم م-

 :سام پوزخند زد

خدایا...خودت میتونی چیزایی که میگی رو باور کنی؟ چطور باور -

 .کنم؟ گفتم نمیخوام بینتون باشم

 .بیا داخل ماشین صحبت کنیم...اینجا نمیشه-

 ...صحبتی نیست غزال...همون بهتر که شروع نشده-
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یح میدم. نه! اول صحبت کنیم. هرچی بخوای رو بهت توض-

 .صادقانه. بعد اگر نخواستی ادامه بدی قبول می کنم

داخل ماشین در سکوت نشسته بودند. سام چیزی نمی پرسید. 

 .بنظر خونسرد می رسید. ولی غزال شک نداشت که دلخور است

 .آره...بهش احساس داشتم-

 :سام پوزخند زد

 ...مشخصه...هنوزم داری-

نخواست...تموم شد. اصال  شاید...نمی دونم...ولی تموم شده.-

 .چیزی نبود که بخواد تموم شه. یه احساس احمقانه

 برای همین وقتی ارسالن اومد دستتو کشیدی بیرون؟-

یه عکس العمل ناخودآگاه بود. فقط چون هنوز جدیده...راست -

 .میگفتی. زود بود

 اگر بخوادت چی؟ اگر بیاد و بگه که می خوادت ردش میکنی؟-
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. وقتی می خواستمش منو نخواست. وقتی تنها بودم آره...معلومه-

منو نخواست. سام من بی تجربه هستم. اما احمق نیستم. درضمن 

ارسالن همچین آدمی نیست. تو خودت دوستتو بهتر از من می 

 .شناسی

سام در سکوت گوش میداد. آهی کشید و با دودلی غزال را نگاه 

 :کرد

 .ه میکنمنمی دونم غزال...احساس میکنم اشتبا-

 :غزال دستش را آرام روی شانه سام گذاشت

بهش فکر کن. از طرف من این قولو داری که ارسالن مشکلی -

نیست...هیچوقتم قرار نیست بین ما باشه. شاید هزارجور مشکل 

دیگه داشته باشیم. شاید بهم نخوریم اصال. شاید دو روز دیگه 

نخواهد بود. نه همه چیز بهم بخوره. ولی هیچوقت ارسالن دلیلش 

 .از سمت من الاقل
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هر دو در سکوت به هم خیره ماندند. سام بالخره لبخند کمرنگی 

 :زد

واقعا خوب بلدی چجوری آدمو قانع کنی. رسیدم بهت خبر -

 .میدم

خیالش راحت شد که سام را از دست نداده. با حرکت سر تایید 

د کرد و چند لحظه به او خیره ماند. می دانست که می توان

 .دوستش داشته باشد. سرانجام ارسالن را فراموش میکرد

همانطور که به چشم های روشن سام خیره بود، مرد جوان خم شد 

 .و با بوسه کوچکی روی گونه اش، او را شرمزده کرد

چیزی نگفت. خوشش آمده بود. تنها لبخند محبت آمیزش را 

 امتداد داد و دست

 .روی گونه نم دارش کشید

نست این مرد را دوست داشته باشد. ایمان داشت که آری می توا

 .می تواند
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وقتی باال برگشت، صدای خنده بلند جمع را از پشت در می شنید. 

درحالیکه اصال انتظارش را نداشت، ارسالن در را به رویش گشود. 

نمی دانست حس کرده یا واقعا نگاهش دلخور بود. بهرحال بی 

 .آنکه چیزی بگوید به جمع برگشت

به محض ورود، همانطور که حدس میزد، سیامک تیکه انداختن 

هایش را شروع کرد. لب های بی رنگش را غنچه کرد و چشم 

 :هایش را بست

 جیش بوس الال دیگه؟-

سپیده ولی با خنده و مهربانی نگاهش میکرد. پرهام هم بنظر بی 

تفاوت می رسید. بی آنکه جواب سیامک را بدهد داخل تراس 

تاق ها رفت تا کمی در هوای باز نفس بکشد. هنوز یکی از ا

 .استرس داشت و دلیلش را نمی دانست

نفهمید چقدر در تنهایی و خلوت خودش بود که با شنیدن صدای 

در تراس به عقب برگشت. ارسالن که معلوم بود از دیدنش جا 
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خورده و خبر نداشته غزال آنجاست، عذرخواهی کرد و خواست 

 .داخل برگردد

گویا چیزی او را از رفتن پشیمان کرد که دوباره به تراس  ولی

 .برگشت و مستقیم به چشم های غزال خیره ماند

حالت آشوب و اضطراب باز سراغش آمده بود و با نگاه خیره 

 :ارسالن هر لحظه بیشتر میشد. از نرده سرد و سپید فاصله گرفت

 !من میرم داخل...مشکلی نیست-

 :ا طعنه گفتارسالن پوزخندی زد و ب

 مشکلی نیست؟-

 چی؟-

 این چیه؟-

 :ارسالن اشاره ای به بیرون کرد
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این قضیه دوستی تو و سام...باهاش دوست شدی که حال منو -

 ...بگیری یا

 :غزال به سرعت حرفش را برید

 نه! معلومه که نه! مگه بچه ام؟-

مگه نیستی؟ باهاش میری بیرون. همون شب اول میاریش تو -

 هستم. اصال در مورد ما میدونه؟ جمعی که منم

 چیو میدونه؟ چیزی هم هست مگه؟-

 :ارسالن نفس عمیقی کشید تا بتواند خونسردی اش را حفظ کند

 ...درواقع نه ولی-

 .میدونه. همه چیزو بهش گفتم و باهاش مشکلی نداشت-

 ...واقعا فکر نمی کردم همچین آدمی باشی غزال-

 :ردغزال ناخودآگاه صدایش را باال ب

 چجور آدمی باشم؟ ها؟-



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1026 

 

باید حتما به زبونش بیارم؟ همین چند روز پیش زبونتو تا حلق -

 ...کردی تو دهن من...اگر جلوتو نمی گرفتم

میدونی که مست بودم. و آره اگر جلومو نمی گرفتی شاید...ولی -

بهرحال گرفتی...و ازت ممنونم. ولی با سام نیستم که بخوام تو رو 

 .....چیزی رو تالفی کنم. ببین ارسالناذیت کنم...یا.

نگاهی به دست هایش انداخت که از شدت استرس آنها را درهم 

 :می پیچید

این چند ماه اخیر واقعا برام جهنم بود. واقعا زجر کشیدم. قضیه -

بابام و بودن اینجا کنار خانواده خوشحالشون...دیدن هرروزه 

از دید من کرده.  شون. میدونم عمال بابام خیانتی نکرده ولی

درگیری ذهنی من زیاد با درگیری تو فرقی نداره. بعدم که 

قضیه...اون اتفاق وحشتناک...هنوز کابوسشو می بینم. هنوزم شبا 

 ...با گریه از خواب میپرم. بعد حسم
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چند لحظه ساکت ماند تا تمام جسارتش را برای زدن حرفش جمع 

 :کند و بالخره گفت

قعا اذیت شدم. هر روز و هرشب...جهنم بود بعدم حسم به تو...وا-

ارسالن. من حالم خوب نیست. میخوام خوشحال باشم. می خوام 

 حالم خوب باشه. خواسته زیادیه؟

ارسالن گویا بالخره سپرش را زمین گذاشته بود. دیگر مثل اول 

 .عصبی و خشمگین نبود

 :سرش را پایین انداخت

 اه درستش باشه؟معلومه که نه...ولی فکر میکنی این ر-

شاید نه...ولی میخوام که امتحان کنم. هرچیزی که باعث بشه -

 .کمتر فکر کنم. کمتر برم تو خودم

 :ارسالن لبش را گزید و سری به معنای فهمیدن تکان داد

غزال من...من نمی دونستم...فکرشو نمی کردم تا این حد اذیت -

 .شده باشی. متاسفم
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حس بهتری داشت. پشیمان بود که  حاال که با ارسالن حرف میزد،

 .چرا خیلی زودتر صحبت نکرده بودند. احساس سبکی میکرد

 برای چی باید متاسف باشی؟ چون دوستم نداشتی؟-

 :ارسالن چشم هایش را گرد کرد

دارم...دوستت دارم. تو یکی از دوست داشتنی ترین آدمای دورم -

ر که تو هستی. اصال مگه میشه دوستت نداشت؟ ولی نه اونطو

 .میخوای

غزال درک میکرد. خیلی وقت بود که فهمیده بود، بدرد هم نمی 

خورند. ارسالن دستش را دور شانه غزال انداخت و او را در 

 :آغوشش فشرد

امیدوارم بتونی خوشحال باشی. چون من خیلی سال پیش از -

 .دستش دادم. بعد از اون هیچوقت خوشحال نبودم

اما چیزی نگفت. حاال می دانست که غزال با تعجب نگاهش کرد 

ارسالن هم روزی عاشق بوده. قلبش درد گرفت. زمان الزم 
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داشت. بالخره همه چیز درست میشد. شانه به شانه هم به آسمان 

 .سیاه شب نگاه می کردند

*** 

با هرقدمش میان سپیدی برف و صدای قرچ قرچ کردنش زیر 

از بچگی هم کتونی هایش، حس خوبی وجودش را پر میکرد. 

عاشق راه رفتن روی برف تمیز و بکر بود. برف تند یک شبه تمام 

شهر را سپیدپوش و رویایی کرده بود. صدای زنگ موبایلش باعث 

شد شیطنتش را کنار بگذارد. موبایل را برداشت. همانطور که 

حدس میزد، سام تماس گرفته بود. تماس را برقرار کرد. کولی 

 "الو"بود روی دو دوشش انداخت و اش را که روی یک دوشش 

 .گفت

 غزال جان نیم ساعته من منتظرم کجا موندی پس؟-
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سالم خوبی؟ ببخشید استادم داشت در مورد موضوع پایان نامه -

ای که انتخاب کردم باهام صحبت میکرد. روم نشد بگم عجله 

 .دارم

 .باشه عزیزم. بدو که روده بزرگه روده کوچیکه رو خورد-

طع کرد و گوشی را به جیب کولی اش برگرداند. کمی تلفن را ق

مقنعه مشکی را عقب کشید و موهای جلوی سرش را بیرون 

ریخت. خودش هم می دانست چقدر با مقنعه کم سن و سال تر 

بنظر میرسد و این موضوع را دوست نداشت. به اندازه کافی حالت 

 .چهره اش معصوم و کودکانه بود

ور شناخت. چندبار دوستان دختر و حتی ماشین سپید سام را از د

پسرش در دانشگاه، بخاطر پولداری و ماشین مدل باالی دوست 

پسرش به او طعنه زده بودند. دوست نداشت حس حسادت کسی 

را تحریک کند اما وضع مالی خوب سام باعث افتخارش بود. 

همیشه رستوران های خوب می رفتند و سام بی آنکه چیزی از او 
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خرجش میکرد. با این وجود مادرش او را اینطور بی بخواهد، 

چشم و رو تربیت نکرده بود. خیلی وقت ها در برابر اخم و تخم 

سام ایستادگی میکرد و پول غذایشان را حساب میکرد. حتی 

گاهی برای سام کادو میخرید. اصال دوست نداشت عزت نفسش 

 .زیر سوال برود یا سام او را دختر پول پرستی بداند

دو ماه از رابطه شان می گذشت و همه چیز خوب بود. بالخره 

احساس خوشحالی میکرد. حسی که به سام داشت زمین تا آسمان 

با حسش به ارسالن فرق میکرد. آرام آرام پیش رفته بود اما ثبات 

بیشتری داشت. در نوع خودش شیرین بود. به عالوه اینکه 

روز و هر شب گریه برخالف ارسالن با سام آرامش داشت و هر 

 .نمی کرد

 .در ماشین را باز کرد و روی صندلی راحتش نشست

 .سالم غزال خانوم خسته نباشید-

 سالم...قربونت. چطوری؟-
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 .االن که پیش شمام عالیم-

 :دست غزال را گرفت و روی انگشتانش را بوسید

 .آخیش. دلم برات تنگ شده بودا-

 ...پریروز دیدیم همو-

 :راه انداخت و طلبکار نگاهش کرد سام ماشین را به

خب که چی؟ نباید دلم بعد دو روز برای دوست دخترم تنگ -

 شه؟

غزال با دو دست، دست بزرگ سام را گرفت و روی پاهای 

 :الغرش گذاشت

 .چرا...از خدامه-

 :سام سرش را باال گرفت و خندید

 .حاال که از خداته بوس منو بده-
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نزدیک برد تا سام گونه اش را غزال با رضایت کامل صورتش را 

ببوسد. اما او شیطنت کرد و به جای گونه، لب هایش را کوتاه و 

 .سریع بوسید

 :با حالت پرنازی شکوه کرد

 سام؟ وسط خیابون؟-

 :دوربرگردان را دور زدند و غزال با تعجب پرسید

 نمیبری منو خونه؟-

 اینهمه راهو اومدم که ببرمت خونه؟-

 :با نگرانی لب گزید

 .ولی به بابا نگفتم ناهار نمیرم خونه. نگران میشن-

زنگ بزن. وسیله مسیله خریدم. میریم خونه غذا میپزیم. باهم -

 .می خوریم

 :اینبار غزال بیشتر تعجب کرد
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 خونه؟ پس مامانت چی؟-

لحظه ای فکر کرد که شاید سام می خواست او را به خانواده اش 

رش در مورد او گفته. اما معرفی کند. می دانست که سام به ماد

 .هنوز آمادگی اش را نداشت

 :البته سام تمام فکرهایش را عقب راند

نه...گفتم که چند روز رفته شمال هوا عوض کنه بابامم فرستادم -

امریکا پیش عمم یکی دو ماه بمونه خستگیش درره. بابا خیلی کار 

 ..میکنه. دیگه سنی ازش گذشته

می داد. ویالی شمالشان را قبال دیگر به حرف های سام گوش ن

دیده بود. همانجایی که مست کرده بود و با ارسالن...سری تکان 

 .داد تا به آن شب فکر نکند

 خب؟-

 :با گیجی به سام نگاه کرد

 چی خب؟-
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 .میگم به بابات زنگ بزن نگران نشه-

 :آب دهنش را به سختی پایین فرستاد

 .من نمیام سام-

 چرا نمیای؟-

 ...درست نیست-

معذب شده بود. هزار بار درخواست سام را برای شمال رفتن، 

سفر رفتن یا تنها ماندن رد کرده بود. هربار هم تا همین حد 

 .معذب میشد. ولی گویا سام اینبار تصمیمش را گرفته بود

لحظه ای نگاهش کرد و همانطور که حواسش را به رانندگی اش 

 :میداد، اخم کرد

ودت نخوای به هیچ کاری زورت نمی خودت میدونی که تا خ-

کنم. اصال همچین آدمی نیستم. میریم با هم ناهار درست میکنیم. 

فیلم می بینیم. با خیال راحت. میدونی چقدر بدم میاد از من می 

 ترسی؟
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 .ازت نمی ترسم سام-

 پس چجوری اینهمه دوری کردنو توجیه میکنی؟-

 ...میدونی که من توی این چیزا تجربه-

و خدا باز حرف بی تجربگی و این چیزارو نزن. سکس که تو ر-

 ازت نخواستم. خواستم؟

 سام؟-

چیه؟ مثال بیست و سه سالته غزال! حتی حرفشم میزنم رنگ به -

 ...رنگ میشی. بچه نیستی که

غزال با حالی گرفته دستش را بیرون کشید و دلخور نگاهش کرد. 

 :و مالیم شدسام کمی از موضعی که گرفته بود فاصله گرفت 

عزیزدلم. میدونی که دارم بیشتر از اونچیزی که خودم فکر -

میکردم بتونم تالش میکنم. تو هم یکم کوتاه بیا دیگه. چی 

 !خواستم مگه؟ یه ناهاره
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 .بعدش خودم می برمت خونتون

نفس عمیقی کشید. هنوز دلش راضی نمیشد با سام به خانه شان 

ر تکان داد. مادرش همیشه برود. اما حرف دیگری نزد و تنها س

بابت این موضوع به او اخطار میداد و حسابی ترسانده بودش. می 

دانست سام پسری نیست که اهل تجاوز و زور کردن باشد. با 

اینحال بازهم می ترسید. سام بی خبر از کشمکش درونی او، پشت 

دستش را برای بار دهم بوسید و تا به مقصد برسند، رهایش 

 .بته این چیزی از استرس غزال کم نکردنکرد. که ال

آپارتمان لوکس و چشمگیرِ خانواده سام واقع در بلوار اندرزگوی 

فرمانیه بود. می دانست که قیمت خانه های این منطقه سر به فلک 

 .می کشد. سام ماشین را داخل پارکینگ زد

استرس بدی تن و بدنش را گرفته بود. از سام می ترسید. از 

 .او می ترسید. حتی از خودش هم می ترسیدتنهایی با 
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سام همچنان بی خبر از حال درونی او به داخل آسانسور هدایتش 

 :کرد

یعنی شب جمعه ها همچین دور دوری میشه ها! آدم نمی تونه -

 .بره بیرون به کارش برسه که

 :غزال لبخند دستپاچه ای زد

 دور دور؟-

ماشین ددی رو میندازن  آره دور دور دیگه. این بچه پولدار قرتیا-

 .زیر پاشون میان دختربازی

 .اینایی که گفتی شبیه خودتم بود-

میدونی چقدر از وقت دور دور من گذشته؟ حوصله این کارارو -

 .ندارم دیگه

 :غزال اخم کرد

 .توروخدا بیا و حوصله هم داشته باش-
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سام همانطور که به در آسانسور تکیه داده بود و خیره نگاهش 

 :، با لبخند لب گزیدمیکرد

 ...حوصله که دارم...ولی فقط واسه تو-

فاصله اش را با غزال کم کرد و آرام و عمیق روی گونه اش را 

بوسید. حس عجیبی به غزال دست داد که قبال تجربه اش نکرده 

بود. وقتی ارسالن را بوسید در یک لحظه تمام تنش درگیر 

و نه شک داشت.  خواستن شد. آن لحظه نه عذاب وجدان داشت

شاید چون مست بود و کنترل اعمالش دستش نبود. حاال اما فرق 

داشت. دلش آشوب بود و در حین نخواستن، می خواست که 

 .بوسه اش را ادامه بدهد

بالخره آسانسور طبقه دوم ایستاد و از آسانسور بیرون رفتند. سام 

اد تا ایست با بی خیالی در چوبی ورودی آپارتمان را باز کرد و کنار

اول غزال داخل برود. حاال غزال می دانست از دلشوره و دلهره 

 .اش خبر دارد و فقط به رویش نمی آورد تا معذب ترش نکند
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 :داخل رفتند و سام چراغ ها را روشن کرد

مامان من انقدر روی اینکه داخل خونه دیده نشه حساسه که همه -

دم میاد انقدر. بشین پنجره هارو پوشونده. منم از خونه تاریک ب

 ...غزال جان

غزال مانتوی آبی رنگش را درآورد و همراه مقنعه روی دسته مبل 

انداخت. خودش هم روی مبل راحت و بزرگ نشست و پا روی پا 

انداخت. فضای سالن خانه بسیار بزرگ بود و با دقت و سلیقه 

زیادی چیده شده بود. داخل تمام گلدان ها گل طبیعی بود که 

ر کمی پالسیده می رسیدند. حدس میزد چون مادرش نبوده بنظ

که گلهای گلدان ها را عوض کند، اینطور پالسیده شده اند. با 

 .اینحال بوی خوبشان هنوز به مشام میرسید

 :چندبار عمیقا بو کشید و گفت

 .چقدر این گال بوی خوبی میدن-

 :سام پرده های پنجره سرتاسری و تمیز را کنار زد
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مان عاشق این چیزاست. آخی یخورده بهتر شد. غزال جان آره ما-

 کتری رو بی زحمت میذاری رو گاز؟

غزال از روی مبل بلند شد. کمی حالش بهتر شده بود. می دانست 

اگر سام نزدیکش شود باز اضطراب خواهد گرفت. سام هنوز 

 :صحبت میکرد

صبح رفتم از قنادی سر بلوار تارت خریدم. روش توت فرنگی -

 .ارهد

سام می دانست چقدر عاشق توت فرنگی ست. لبخندی زد و 

کتری را روی گاز رومیزی گذاشت. بیخود می ترسید. چطور می 

 توانست از چنین مرد شیرین و خواستنی ای بترسد؟

خیره به شعله زیر کتری در فکر بود که دستی دور کمرش 

 .پیچیده شد و باعث شد از جایش بپرد

 .نترس بابا منم-
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سمت سام برگشت و دو دستش را روی سینه ستبر و مردانه به 

 :اش گذاشت

 .تو فکر بودم عزیزم-

خیرگی و برق نگاه سام باعث شد از زیر دستش بیرون برود، 

 :میان آشپزخانه ایستاد و گفت

 .تارت کجاست؟ بذارمش تو بشقاب-

 :خودش به سمت یخچال رفت

ناهار وسایل پاستا  من میارم. بذار چایی رو بذارم میارمش. واسه-

 گرفتم خوبه؟

غزال سری تکان داد و همانطور که بیرون میرفت با صدای بلندی 

 :گفت

خوبه ولی دیگه کی بعدِ تارت میلش به غذا میکشه؟ اونم غذای -

 سنگینی مثل پاستا؟
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 :صدای سام به گوشش رسید

کی میلش می کشه؟ تارتو میخورم...پاستارم می خورم...تورم -

 .م بخورمتازه میخوا

پوفی کشید و باز روی مبل نشست. سام لپ تاپ و وسایلش را از 

 :روی میز عسلی وسط سالن جمع کرد و به اتاقش برد

دیشب داشتم حساب کتابای کارای بابارو میکردم. ساعت پنج -

 .بود خوابیدم. یعنی قشنگ لهما

 .خب تو یه چرت بزن من ترتیب غذارو میدم-

و همانطور که بند ساعت استیلش را باز سام از اتاقش بیرون آمد 

 :میکرد عاقل اندرسفیه نگاهش کرد

بعد دو ماه تازه تونستم واسه یه ناهار باهات خلوت کنم. بگیرم -

 بخوابم؟

ساعت را روی عسلی گذاشت. خندید و برای آوردن تارت و چای 

 .داخل آشپزخانه رفت
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 غزال به بابات زنگ زدی؟-

 :باال انداخت انگار که او می بیندش سری

 .نه حاال زنگ میزنم-

 سام با دست پر از آشپزخانه بیرون آمد. جعبه تارت با پیش

دستی ها را روی میز گذاشت و سینی که با یک دست حمل میکرد 

را هم کنارشان قرار داد. غزال که از دیدن توت فرنگی های زیادِ 

روی تارت هیجان زده شده بود، گوشی اش را بیرون کشید تا 

 .برای اینستاگرامش عکس استوری بگیرد

عکس را فرستاد و می خواست دوبار برای دیدنش بازش کند که 

 :گوشی از دستش کشیده شد

 ...بذارش کنار-

برای اولین بار از تماس چشمی با سام پرهیز میکرد. قلبش مانند 

گنجشک ترسیده ای تند و بی وقفه می کوبید. می دانست که 

زیرش در برود. مریم و سپیده بخاطر تا این دیگر نمی تواند از 
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حد صبر کردن سام هم تا حد زیادی تعجب کرده بودند و مدام 

هشدار می دادند که باید خودش را آماده کند. چون سام پسری 

نبود که به او دست هم نزند و بتواند تحمل رابطه بدون تماس 

 .فیزیکی را داشته باشد

ای بزرگ را برداشت و آنرا سام با دست یکی از توت فرنگی ه

نزدیک دهان غزال گرفت. خیره به نگاه سام، به سختی دهان 

خشک شده اش را باز کرد و زبانش را کمی بیرون آورد. سام 

توت فرنگی شیره ای را داخل دهانش گذاشت و سرش را جلو 

آورد. انقدر جلو که غزال ناخودآگاه چشم هایش را بست. قبال 

ه و بی لمس زیادی لب های سام را بوسیده چند بار، خیلی کوتا

 .بود. اما می دانست اینبار فرق می کند

لب هایش پوست لب های شیره ای و شیرین شده غزال را لمس 

کرد اما مثل همیشه لب هایش را سریع عقب نکشید. دهانش را 

باز کرد و لب های غزال را میان دهانش مکید. طعم توت فرنگی 

میان بازی لب هایشان سام نیمی از توت  در دهانش پخش شد. در
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فرنگی را از میان دهانش قاپید. دست های بزرگ و گرمش را 

روی کمرش حس کرد. آنها را عقب تر برد و تیره کمر غزال را 

 .آرام نوازش کرد

قلبش بقدری تند میزد که گویا می خواست از دهانش بیرون 

با تمام وجود لب  بزند. سام آرام و مالیم شروع کرده بود و حاال

هایش را در حصار لب هایش اسیر کرده بود. بی اراده دستش را 

روی سینه سام گذاشت. تپش تند قلبش را حس کرد. پس فقط 

خودش هیجان زده نبود. دستش روی تی شرت سام چنگ شدند 

 .و او را بیشتر به سمت خودش کشید

ا بسام سرش را عقب کشید تا نفسی تازه کند. سر غزال کمی 

حرکت سرش کشیده شد. هردو نفس نفس می زدند و دم کرده 

بودند. صورت غزال سرخ شده بود. اگر فقط یک بوسه چنین 

 ...حس خوبی داشت پس
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به سرعت سرش را تکان داد. نباید چنین حماقتی میکرد. آنهم 

 .بعد از دو ماه دوستی. حماقت محض بود. محال بود زیربار برود

 :میشد پیشانی اش را بوسیدسام همانطور که بلند 

چاییتو بخور عزیزم. برم یه موزیکی چیزی بذارم. به بابات االن -

 .زنگ بزن

از نبودش استفاده کرد و نفس بلندی کشید تا کمی از فشار درونی 

   .اش کاسته شود

* 

بعد از مکالمه کوتاهی با پدرش داخل اتاقش رفته بود. لبخند از 

خیلی ساده می توانست اقرار کند روی لب هایش کنار نمی رفت. 

که روز خوب و شیرینی را با سام گذرانده. تارت خورده و بارها 

هم را بوسیده بودند. ناهار درست کردند و سام او را روی میز 

آشپزخانه نشاند و انقدر بوسیدش تا نفسشان بند آمد و بعد بلند 

بلند خندیدند. خیلی زود بوسیدن سام برایش راحت تر ولی 
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همچنان هیجان انگیز شده بود. پاستا خوردند و خندیدند. فیلمی 

به انتخاب سام گذاشتند و هربار که صحنه جنسی ای شروع میشد، 

غزال دستش را روی چشم های سام می گرفت و صدای شاکی 

اش را بلند میکرد. بعد از فیلم چند بازی فکری بازی کردند و 

ری دیگر او را با تمام موقع پیاده شدن غزال دلش می خواست با

وجود ببوسد. دوستش داشت. حاال دیگر مطمئن بود سام را 

دوست دارد. قبل از پیاده شدن سام دستش را گرفته بود و 

 :بوسیده بود و گفته بود

 میدونی چقدر دوستت دارم؟-

می دانست. شک نداشت که دوستش دارد. اگر نداشت، یا اگر 

سه فراتر می گذاشت و غزال نیت شومی داشت، پایش را از یک بو

شک نداشت که در آن حال و هوا، این اجازه را به او میداد. اما 

سام تی شرتش را هم درنیاورده بود. حتی موقع لمس تنش هم 

 .مراقب بود زیاده روی نکند
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لباسش را عوض کرد و می خواست از اتاقش بیرون برود که 

را برقرار  تلفنش زنگ خورد. مادرش بود. آهی کشید و تماس

 .کرد. می دانست که مادرش باز غرغرهایش را شروع خواهد کرد

 الو غزال؟-

 سالم مامان جان؟ خوبی؟ جونم؟-

 ...سالم مادر. خوبی؟ خبر نمی گیری از ما-

 .سرم شلوغ بود مامان. بخدا درسام سنگین شده-

وقت نداری یعنی یه زنگ به مادرت بزنی؟ دو دقیقه بیشتر وقتتو -

 می گیره؟

 :پوفی کشید

 .نه مامان. شرمنده. راست میگی-

دشمنت شرمنده مادر. منم اینجا تنهام بخدا. شب تا صبح خیره -

 ...میشم به این دیوارا. احساس میکنم تو هم منو ول کردی
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 :سریع حرف مادرش را برید و شرمزده گفت

 .نه مامان. بخدا اینطوری نیست. میدونی که چقدر عاشقتم-

زنی؟ دلم برات تنگه. عزیزتم مدام سراغتو نمیای یه سر ب-

 .میگیره

دلش نمی خواست باز به آن خانه برگردد. دلش می خواست 

مادرش را ببیند. می خواست ببوستش. ببویتش. ولی آن محله و 

 :آدم هایش را دوست نداشت. با اینحال تسلیمانه گفت

 .بیمیام مامان. آخر هفته حتما چند روز میام. دل منم تنگه حسا-

 .باشه مامان جان...بیا! چه خبر دیگه؟ درسا خوب پیش میره-

 .آره مامان همه چیز خوبه-

سیزده روز عیدو چیکار میخوای بکنی؟ بیا اینجا میخوایم با دایی -

 .اینات بریم سفر همگی. گفتن غزال هم باید باشه

 .حاال تا عید مامان. ببینم چی میشه-
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عطیلی دیگه! الزم نیست خب همش پیش باباتی. سیزده روز ت-

 .اونجا بمونی

 باشه مامان. حرف میزنیم حاال. من برم کار نداری؟-

مادرش با لحن دلخوری خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت. می 

دانست باز مادرش سرزنشش خواهد کرد. گوشی را روی میز 

کامپیوتر انداخت و از خیلی زود دلخوری مادرش را فراموش 

 .کرد

* 

 ...ن که اومدی ارسالنخیلی ممنو-

ارسالن عینک دودی اش را از روی چشم هایش برداشت و میان 

 :دستش گرفت

نه این چه حرفیه؟ من نگرانت بودم واقعا. باید با یکی صحبت -

 .کنی
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نگاه هردوشان به سمت دخترک کوچک ستاره رفت که با بچه ها 

 :بازی میکرد

..من نمی تونم به نمی تونم ارسالن. تو نمی دونی چطوری همه رو.-

کسی بگم چون هیچکس گوش نمیده. همه دارن از تصویر 

قشنگی که از زندگیم ساختم براشون لذت میبرن. نمی دونن چه 

 .حیوونی رو تحمل میکنم

ناگهان بغضش ترکید و زیر گریه زد. دل ارسالن ترکید. طاقت 

اشک های ستاره را نداشت. چطور می توانست بایستد و اشک 

ا ببیند؟ دلش می خواست دست دراز کند و ستاره ریختنش ر

کوچک و ترسیده اش را در آغوش بکشد اما نمی توانست. حق 

 .نداشت. دست هایش را مشت کرد

 .مملکت انقدر بی در و پیکره؟ شکایت کن ازش-

ستاره عینکش را روی چشمش محکم کرد. نمی خواست کسی 

 :چشم کبود شده اش را ببیند
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مانم خودشونو می کشن. آبرومون تو خانواده شکایت؟ بابا و ما-

 .میره

 :ارسالن حرصش گرفت

االن به فکر آبرویی؟ این آدم سالمت عقلی درست نداره. -

چطوری میتونی بذاری باال سر دخترت همچین آدمی باشه؟ 

مامانتینا هم بالخره درک میکنن. مطمئنم آخرش صالحتو میخوان. 

 .اگر حرکتی نکنی من میفتم جلو

 :ره هولزده دستش را گرفت و التماس کردستا

 .توروخدا هیچی نگیا...من بهت اعتماد کردم ارسالن-

 :ارسالن با عصبانیت دستش را بیرون کشید

 خب پس چی؟ چرا اینارو به من میگی؟ چه کاری از من برمیاد؟-

 .دلم می خواست با یکی حرف بزنم. هیچکس گوش نمیده-

 ...برو پیش روانکاو-
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 :گریه افتاد و همانجا نشستستاره به 

 تو هم نمی فهمی درد منو...کجا برم؟ به کی بگم پس؟-

ارسالن به سرعت خم شد و زیر بازویش را گرفت. حال بد ستاره 

 :حالش را خراب کرده بود

پاشو عزیز من...پاشو! این اون ستاره قوی ای که من می شناسم -

ده ن بنیست. نشونش بده مملکت بی در و پیکر نیست. نشو

 .صاحاب داری

فکر کرد که خودش به اندازه کافی مشکل دارد. دنبال کارهای 

 علی و ریحانه بود و تا به حال به هزار مشکل خور

ده بودند. ولی این زن تنها و درد کشیده ستاره ی خودش بود. به 

هرکس هم که پشت میکرد، نمی توانست ستاره را نادیده بگیرد. 

شت. انقدر از شوهر دیوانه اش می ترسید زن بی پناه کمک الزم دا

که حتی حاضر نبود با کسی درباره دعواها و کتک کاری شان 

صحبت کند. از طرفی هم می دانست این قرارهای کوتاه و درد و 
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دل کردن ها آخر و عاقبت خوشی ندارد. دوراهی بدی بود. ستاره 

زن شوهردار بود و از عالقه پوسیده شده خودش هم خوب خبر 

داشت. بیشتر از یک ماه بود که ستاره درد و دلش را شروع کرده 

بود. اوایل تکست میداد. گاهی حالش را می پرسید. از گذشته می 

گفتند. از آرزوها و رویاهایشان. کم کم سر درد و دلش باز شد. 

آرام آرام قرارهای حضوری گذاشتند و حاال حس میکرد از 

کمک کند. حاال ولی نمی  کنترلش خارج شده. اوایل می خواست

دانست. قاطی کرده بود. می خواست با پدرش دراینباره صحبت 

 .کند ولی از واکنش ستاره می ترسید

ستاره که آرام تر شد، او و دخترش را به خانه شان رساند و سری 

به ریحانه و علی زد. پسرش کم کم با او احساس راحتی میکرد. از 

ی که میخرید، استقبال میکرد. کادوها و اسباب بازی های گران

دیگر پسر شلخته و استخوانی قدیم نبود. تمیز شده بود و پره ای 

گوشت روی استخوان هایش آمده بود. حاال دیگر واضحا 

شباهتش را به پدرش میشد دید. دو هفته ای میشد که به خانه ای 
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که پدر ارسالن برایشان اجاره کرده بود، نقل مکان کرده بودند. 

ای نقلی و تمیز در سعادت آباد. وسایل مورد نیازشان را  خانه

میخرید و همه جوره تامینشان میکرد. برادرهایش اول سر و صدا 

کردند و خواستند گرد و خاک به پا کنند اما نمی دانست پدرش 

چقدر جیبشان را پر کرده بود که مدتی میشد، خبری از آنها نبود. 

عقد کرده بود. اما به هیچ عنوان به از همان دو هفته قبل ریحانه را 

او نزدیک نمیشد. می ترسید باز فکری به سرش بزند. علی را با 

تمام وجود دوست داشت و هر روز مهرش بیشتر به دلش می 

نشست. پسر بسیار مودب و حرف گوش کنی بود. تازه کم کم 

حسی که پدرش به آنها داشت و دلیل سکوتش در تمام این سالها 

 .یکردرا درک م

خریدهای ریحانه را تحویلش داد و ساعتی با علی بازی کرد. موقع 

بیرون آمدن علی با چشم های خیس نگاهش کرده بود و خواسته 

بود که ترکشان نکند. اما نمی توانست شب را بماند. درست نبود. 

 .باید حدش را حفظ میکرد
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 !با ریحانه...با ستاره...با غزال

سام حسابی سرگرم بود و حتی زیاد در  البته این روزها غزال با

جمع هایشان حاضر نمیشد. خوشحال بود که بالخره فکر او را از 

سرش بیرون کرده و به زندگیش چسبیده. اگر تا این حد مشکل 

نداشت، می دانست که می تواند غزال را دوست داشته باشد ولی 

ایش هواقعا نمی توانست دختر بیچاره و ساده دل را میان بدبختی 

 .بکشد. عادالنه نبود

موبایلش را که برای بار پنجم زنگ می خورد جواب داد. سیامک 

 :بود که بی سالم کردن گفت

کجا موندی؟ آدم به گه خوردن میفته به تو کار بده ها. شیشه ها -

 رو گرفتی؟

 :ارسالن پوفی کشید. فراموش کرده بود

 .گفتم آدرس بفرست-

 .مسیج کردم برات. چک نکردی-



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1058 

 

 .زنگ بزن بگو االن میرم-

 .ای بابا. گندت بزنن. ده شدا. زود باش-

 باشه نیم ساعت دیگه اونجام. بقیه اومدن؟-

 .آره همه هستن. خیر سرت تولدته. بی لیاقت-

به غرغرهای سیامک خندید و گوشی را قطع کرد تا سراغ بساط 

عیش و نوششان برود. به محض ورود به خانه همه تولد مبارک 

 .ند و روی سرش نوار رنگی و برف شادی ریختندخواند

 :پوفی کشید و مواد شیمیایی را از روی موهاییش گرفت

 .چه خبره بابا. زشته بخدا. داره سی سالم میشه ها-

سیامک کف چسبیده به سر قوطی برف شادی را به صورتش 

 :مالید

 .هنوز نشده که-
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ی ارسالن با آستین کت چرمش صورتش را پاک کرد و مشما

 :مشکی حاوی بطری ها را توی بغل سیامک چپاند

 .بیا اینم از این کوفتیا-

 :سیامک همانطور که محتوای مشما را چک میکرد، طعنه زد

 ...نمی خوری یعنی دیگه-

 .حاال یکی دو تا شیشه رو هستم-

سپس خندید و میان جمع رفت. همانطور که خواسته بود، زیاد 

ا و پدرش هم نبودند. سام و شلوغش نکرده بودند. حتی برادره

غزال را قبل از همه دید. روی کاناپه نشسته بودند و سام دستش 

را روی زانوی بی پوشش غزال حرکت میداد. حسابی گرم بحث 

بودند. چشم چرخاند. غیر از جمع خودشان دوست دختر جدید 

پرهام نیز به جمعشان اضافه شده بود. دوست داشت ستاره را هم 

می دلش باز و حال و هوایش عوض میشد. اما دعوت کند. ک

 .میدانست با واکنش بدی از طرف بقیه رو به رو خواهد شد
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غزال و سام به محض دیدنش بلند شدند. با هردو دست داد و در 

برابر تبریکشان مودبانه تشکر کرد. تمام شب گفتند و خندیدند. 

. شام خوردند. کیک بریدند. هیچوقت از این جمع سیر نمیشد

بهترین آدم هایی که می شناخت همین ها بودند. بی توقع 

دوستش داشتند. خدا را شکر میکرد که چنین دوست های خوبی 

دارد. اما حقیقت این بود که با وجود اینهمه نزدیکی هیچکدام از 

زندگی اش خبر نداشتند. از حضور ریحانه و پسرش هیچ نمی 

 ت شده بود که نمیدانستند و گفتنش هم حاال برایش انقدر سخ

توانست حقیقت را بگوید. می دانست اگر روزی بفهمند که شک 

 .نداشت بالخره خواهند فهمید، دلخور خواهند شد

تازه کیک و چای خورده بودند که پرهام کنارش نشست و ضربه 

 :ای به شانه اش زد

 چه خبر؟ توهمی چرا؟-

 .نه چیزی نیست. یکم درگیری دارم-
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یک در دهانش گذاشت و جویده جویده پرهام تکه بزرگی ک

 :گفت

 درگیری چی؟ بازم ستاره؟-

 ...اگه بگم آره-

معلومه که عصبانی میشم! چیکار میکنی پسر؟ زن شوهردار -

شوخی برمیداره مگه؟ شوهرش بفهمه شکایت میکنه ازتون. 

 .شوهرش که همینطوری هم دیوونه هست

ای چشمش. چیزی بینمون نیست بخدا. امروز دیدم زده بود پ-

 نمی دونم به چه حقی میزنتش؟

 !زن خودشه...به توچه-

ارسالن شاکی نگاهش کرد. بشقاب کیک را روی میز گذاشت و 

 :آرام تر گفت
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منظورم این نیست که اوکیه بزنتش...ولی تو که کاری ازت -

برنمیاد. باید بره به باباش بگه...چه بدونم. به پلیس بگه. شکایت 

 .کنه

 ...فتمهمینارو بهش گ-

 :پرهام سری از روی تاسف تکان داد

اون خودش اینارو میدونه ارسالن. تو مشتش گرفتتت. از -

احساسی که بهش داری سواستفاده میکنه. میدونه نمی تونی به 

حال خودش بذاریش. توروخدا عاقل باش. این مسائل ناموسی 

 ...شوخی بردار نیست

 .پرهام جان عزیزم؟ یه لحظه میای-

ست دختر پرهام صدایش میزد. پرهام همانطور که از فرشته دو

 :روی مبل بلند میشد یا حرکت انگشت هشدار داد
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از همین االن واسه همیشه تمومش کن. قشنگ بوی دردسر میده -

این زن. اون زمانی که دو تا نوجوون عاشق بودید خیلی گذشته. 

 .بیدار شو

 از این خط سری تکان داد و نفس عمیقی کشید. پرهام حق داشت.

قرمز نمیشد گذشت. ستاره از دستش رفته بود. باید قبول میکرد. 

 .باید می پذیرفت که ستاره تمام شده

سام قبل از باز کردن کادو ها با همه خداحافظی کرد و طبق معمول 

غزال برای بدرقه اش تا پایین همراهش رفت. غزال همراه خوبی 

ی دوست پسرش کم نمی بود. این را این اواخر فهمیده بود. برا

گذاشت. به او توجه میکرد. وقت می گذاشت. این روزها کمتر 

 .اینطور دخترهای مهربان و با مسئولیت میدید

کادوها را باز کرد اما کادوی غزال چیز دیگری بود. کتاب 

امیرارسالن نامدار. این کتاب را بخاطر تشابه اسمی اش بارها 

د که برگ هایش زرد و آسیب خوانده بود. آنقدر کتاب قدیمی بو
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پذیر شده بودند. بی آنکه دست خودش باشد و از شدت ذوق جلو 

رفت و صورت غزال را بوسید که البته به محض دیدن شرمزدگی 

دخترک، پشیمان شد. دستی به ریش های زیادی بلند شده اش 

 :کشید و عقب رفت

 ...ببخشید خیلی هیجان زده شدم. دستت درد نکنه غزال-

موهای بلند و زیبایش را از روی شانه هایش عقب زد و  غزال

 :لبخند مهربانی روی لب هایش نشاند

 ...قابلتو نداره. مراقبش باش. کتاب مورد عالقه مادربزرگمه-

 ...ای بابا. حیف شد با مادربزرگش آشنا نشدی-

 :غزال چشم غره ای به سیامک رفت

 ...مامان بزرگم هنوز زندست-

 :رسالن زدسیامک چشمکی به ا
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اِ؟ چه خوب...هنوز شانستو برای آشنایی با مادربزرگش از دست -

 .ندادی. امیدوارم خوشبخت بشید

اینبار غزال هم نتوانست ژست جدی اش را حفظ کند و همراه با 

بقیه خندید. ارسالن طوالنی و تشکرآمیز نگاهش کرد و غزال با 

 .نگاه همچنان مهربانش جوابش را داد

یش را بهم کوبید و تماس چشمی شان را قطع سیامک دست ها

 :کرد

 .واسه منم باز کن. اون کوچیکه س-

مشکوک نگاهش کرد و جعبه را باز کرد. بعد شرمزده و حرصی 

 :به سمت سیامک برگشت

 کاندوم؟-

 :سیامک جلو رفت و گرم در آغوشش گرفت

قابلتو نداره. خیلی سخت تونستم این سایزای خیلی کوچیکشو -

 .. ولی تو ارزششو داری رفیقپیدا کنم
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طوری جدی حرف میزد که گویا گره بزرگی از مشکالت ارسالن 

باز کرده. همه زیرخنده زدند و ارسالن مشت محکمی به بازوی 

 :سیامک کوبید

 .لجن...آبرومو بردی-

سیامک بازوی دردناکش را چسبید و با دلخوری مصنوعی رویش 

 :را برگرداند

 .. مهم توانایی های قابل تقدیرتهعزیزم به سایز نیست که-

ارسالن نگاه شرمنده ای به جمع انداخت و همانطور که سر تکان 

 .میداد، بسته را زیر میز پرت کرد

*** 

سپیده قوطی آبجو را از دست سیامک گرفت و با حالت نمکینی 

 :خندید

این چه وضعشه؟ آدم واسه یه خانوم محترم اینطوری نوشیدنی -

 میاره؟
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شه چشمی و بی خیال نگاهش کرد. پوفی کشید و سیامک گو

 :دستش را دراز کرد

 .بده برم بریزم توی لیوان. همیشه ادا درمیاری-

 :قوطی را پشتش گرفت و سر تکان داد

 خوبه بابا. ناراحت میشی چرا حاال؟-

سیامک دیگر تالشی برای گرفتن قوطی نکرد و دستی به موهای 

 :پریشانش کشید

د بهم. فکر کنم باهام حرف نمی زد خیلی بهتر باز بابام گیر دا-

 .بود

ناراحتی سیامک اعصابش را بهم می ریخت. مخصوصا که عادت 

داشت او را شوخ و بی خیال ببیند. دستش را دور بازی مردش 

 :انداخت و او را به سمت خود کشید

 چی شده مگه؟ کاری کردی؟-
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 :سیامک چپ چپ نگاهش کرد و سرش را جلو برد

یکنی دیگه؟ کاری کردم؟ بابای منو نمی شناسی؟ باز شوخی م-

همین قضیه اینکه زندگیتو هدر میدی با این مهمونی رفتنا و رفیق 

بازیات. دنبال یه هدف بگرد. سرتو مشغول کن...بخدا خستم 

 .کرده دیگه

البته که سپیده صد درصد با پدر سیامک موافق بود. سیامک کم 

میشد و هیچ هدف و انگیزه  کم داشت وارد بیست و هشت سالگی

ای جز مست کردن و مهمانی رفتن نداشت. تنها حرکت مثبتش 

این بود که دیگر هرشب را با یک دختر نمی گذراند و رابطه 

متداومی پیدا کرده بودند. نمی توانست این حرف ها را به خودش 

بزند چون شک نداشت، مانند پدرش با او هم دعوایی به راه می 

تر از آن دیگر حرف ها و درودل هایش را پیش انداخت و بد

سپیده نمی گفت. بیشتر از یک ماه میشد که بعد از دعوای 

بزرگشان سر دوست دختر جدید سیامک دیگر هیچکدام با 

هیچکس رابطه نداشتند. نمی دانست چقدر می تواند روی صداقت 
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سیامک حساب کند. احتماال نمی توانست اما تالشش را میکرد که 

 .ت بماند و سختگیری نکندمثب

نفس عمیقی کشید و سعی کرد مسیر صحبت را عوض کند. حال و 

 .هوای گرفته سیامک را دوست نداشت

 :حلقه دستش را دور بازوی سیامک محکم کرد

بی خیال...اومدیم مهونی که باهم خوش باشیم بهش فکر نکن. -

در انقواقعا خیلی حس خوبیه که به دور از چشم بچه ها می تونیم 

بهم نزدیک باشیم. بعضی وقتا احساس میکنم قایم کردن این 

 .موضوع زیادی سخت شده

سیامک سری تکان داد و چشمش را دور تا دور سالن که پر از 

 :جوانان مست و حتی نشئه بود گرداند

 اوهوم...سپید؟-

 :گفت. سیامک مردد ادامه داد "هومی"سپیده نگاهش کرد و 

 ...شون بگیم؟ االن دیگه تقریبافکر نمی کنی وقتشه به-
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حالت صورتش نشان میداد که درحال حساب کتاب کردن است. 

 :خندید و بازویش را میان مشتش فشرد

می کشمت. هنوز نمی دونی چند وقته با همیم؟ سه ماه عزیزم. -

 .بیشتر...نزدیک چهار ماه

 :سیامک نتوانست شگفت زدگی اش را پنهان کند

 ار ماه انقدر زود گذشت؟چهار ماه؟! واقعا چه-

آره بنظر منم میاد کمتر باشه ولی واقعا نزدیک چهار ماهه. فکر -

 میکنی باید به بقیه بگیم؟

 :سیامک لبش را جلو داد و شانه باال انداخت

 .دلیلی نمی بینم که چرا نباید بگیم-

سپیده از کنارش عبور کرد و رو به رویش ایستاد. گویا تا آن 

مک را به شوخی گرفته و تازه فهمیده بود لحظه حرف های سیا

 :جدی ست. دست به کمر زد و موشکافانه نگاهش کرد
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 واقعا فکر میکنی کار درستیه؟-

 چرا نه؟-

ببین سیامک...اگر االن بهشون بگیم...موضوع جدی میشه. دیگه -

نمی تونیم راحت تمومش کنیم هروقت خواستیم. وارد یه مرحله 

 .جدید میشیم

بدی نیست. فکر کنم بعد چهار ماه به یه ثبات نسبی اینکه چیز -

 رسیده باشیم. موافق نیستی؟

سپیده هنوز دودل نگاهش میکرد. می دانست سیامک زیاد ثبات 

فکری و رفتاری ندارد. ممکن بود االن چنین نظری داشته باشد و 

 .چند روز بعد زیر حرفش بزند

 ...نمی دونم سیا-

 ...صمیمی بگیریم. می تونیمحاال همین االن الزم نیست ت-

 سیامک؟-
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سیامک حرفش را نیمه تمام رها کرد. هردو به سمت صدای نازک 

و زنانه برگشتند. دختر قد بلند و به شدت جذابی چند قدم 

آنسوتر و میان جمع دوستانش ایستاده بود. سپیده با حالت 

مشکوکی نگاهشان کرد. زن از جمع دوستانش فاصله گرفت و به 

 .آمدسمتشان 

با سیامک دست داد و نگاه بی تفاوتی به سمت سپیده انداخت و 

برایش سر تکان داد. سیامک که گویا نمی توانست دختر را به یاد 

بیاورد، چشم هایش را باریک کرد و دست کشیده و برنز دختر را 

 :بیشتر از حالت نرمال میان دستانش نگه داشت

 ...اوووم-

 :دختر لوند خندید

 نشناختی؟-

سپیده نفسی حرصی کشید. سیامک ولی هنوز تالش میکرد دختر 

 .را بیاد بیاورد
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خدای من...چطور یادت نمیاد؟ چند ماه پیش توی مهمونی -

دیدمت. تی شرت تنت بود که عکس بچه داشت...در موردش 

 ...صحبت کردیم...بعدش

دختر لب سرخ شده اش را گزید و لبخند جذابی روی لب هایش 

 :نشاند

 .دیگه حتما خودت یادته بعدشو-

سیامک که گویا بیادآورده بود، دست زن را رها کرد و لبخند 

 :دستپاچه ای زد

 ...آره آره یادم اومد. خوبی-

 :سری تکان و داد و انگار نام دختر از ذهنش پاک شده باشد گفت

 ...اسمتو یادم-

برای اینکه اسممو بهت نگفتم. اسمم نیناست. امیدوار بودم باز -

 .نمتببی
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سپیده که دیگر حسابی کفری شده بود، دستش را دور بازوی 

 سیامک حلقه کرد

 :و او را به سمت خودش کشید

 عزیزم نمی خوای معرفی کنی؟-

زن جوان که نینا نام داشت، سپیده را نگاه کرد و گویی بخواهد 

 .پشه مزاحمی را پر بدهد، پوف کشید

اینم دوست دخترم نینا رو چندماه پیش توی یه مهمونی دیدم. -

 .سپیده ست

از این بدتر نمی توانست بهم معرفی شان کند. نینا بی آنکه دیگر 

 :خونسردی گفت "آهان"به سمت سپیده نگاه کند 

 ...خوشحال شدم دیدمت سیامک. امیدوارم دوباره ببینیم همو-

برای بار چندم لب گزید و بعد از دست دادن با سیامک، پشتش را 

یش دوستانش برگشت. اندام به شدت خوش به آنها کرد و پ

 .تراش و زیبایی داشت. درست مثل مدل ها
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از دیدن نگاه خیره سیامک روی اندام زن، پوزخند صداداری زد و 

 :دستش را از دست او بیرون کشید

 ...واقعا که-

 :سیامک اخم آلود نگاهش کرد

 ادمچیه باز؟ واسه این اواخر نبوده این موضوع...دیدی که اصال ی-

 !نبود

االن اینکه حتی دخترایی که باهاشون خوابیدی رو یادت نمیاد یا -

اسمشونو نمی دونی باید منو خوشحال کنه؟ تو به من هیچ چیزو 

 ...نمیگی. تعجبی نداره

 چیو باید بگم؟-

در مورد خودت...احساساتت...حرفی نمی زنی. عین یه تیکه -

 .یخ...نمی ذاری بهت نزدیک شم

 ...دیک بشی؟ مانمی ذارم نز-
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سکسو نمیگم سیامک...ظاهرا توی این موضوع به اندازه ای -

خوب هستی که همچین دختری بعد چندماهو و با وجود دوست 

دختر داشتنت هنوز چشمش دنبالته...دارم از لحاظ احساسی 

 .میگم

چی میخوای بشنوی؟ من همینم سپید. از اولم بودم. اگر نمی -

 ...تونی بپذیری

 :پرید و با حرص گفت میان حرفش

سیامک شاید این ژست پسر بد بودن گرفتن و بی تفاوت بودنت -

نسبت همه چیز دخترا رو دورت جمع کنه...ولی اونا رو برات نگه 

 ...نمیداره. راستش فکر نکنم دلم بخواد به بقیه بگیم هنوز

سیامک هم پوزخندی حتی به مراتب سردتر روی لب هایش 

 :داختنشاند و شانه باال ان

 .باشه...هرطور دوست داری-
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معلوم بود از دست او دلخور شده و عصبانی ست ولی سعی میکرد 

حرف ناجوری نزند. برای باز کردن قوطی آبجو و پیدا کردن 

لیوانی به سمت میز چوبی رفت. بغضش گرفته بود. واقعا می 

توانست به سیامک اعتماد کند؟ سوال سختی بود. در آنهمه 

ن ریتم موزیک خوب نمی توانست فکر کند. بعدا در سرصدا و میا

 .موردش فکر میکرد و تصمیمش را میگرفت

همانطور که مایع زرد رنگ را داخل لیوان میریخت فکر کرد که 

هزار بار فکر بهم زدن را کرده بود اما نمی توانست. درآخر چند 

روز دور میماند و باز دلش هوای سیامک را میکرد. نمی توانست 

را کنار بگذارد. نفس عجزآلودش را بیرون فرستاد. نباید او 

 !...شروعش میکرد...نباید

* 

آخر هفته دیگری شروع شده بود و اینبار همه از نبود خانواده 

غزال استفاده کرده و دور هم جمع شده بودند. هنوز سپیده از 

دست سیامک دلخور بود و او دیگر نمی دانست باید چطور 
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کند. از طرفی دلش برای آزادی اش تنگ شده اعتمادش را جلب 

بود و از طرفی نمی توانست ببیند تنها چیزی که در زندگی اش 

ادامه دار شده بود، جلوی چشم هایش از هم بپاشد. دلش می 

خواست باور کند وقتش که برسد، می تواند در برابر تمام وسوسه 

یک  اها بایسند و متعهد باشد. پدرش میگفت حتی نمی تواند ب

دختر ثابت بماند و باید به پدرش ثابت میکرد که می تواند. تنها 

 .هیچوقت نخواسته بود متعهد باشد

در میان جمع به دنبال سپیده گشت. سام و پرهام یک بازی جنگی 

دو نفره جدید را روی ایکس باکس سام بازی می کردند و حسابی 

فتند و می غرق تلویزیون بودند. مریم و غزال همانطور که می گ

خندیدند سرگرم غذا و سفره شب بودند. ارسالن را چند دقیقه 

پیش تلفن به دست دیده بود که به سمت اتاق خواب ها میرفت. 

دوست دختر پرهام آنشب در جمع حاضر نبود و سپیده همانطور 

که دستش را زیر چانه اش زده بود، پشت میز آشپزخانه نشسته و 
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د. پوفی کشید و از حالت لم داده با حالت مغمومی غرق فکر بو

 .درآمد

اگر حال و حوصله همیشگی را داشت حتما یا بازی پسرها را بهم 

 .میزد یا سراغ غزال میرفت تا یکجوری لجش را دربیاورد

از روی مبل برخواست. اشتباه نمیکرد. باید یکجوری به سپیده 

 .دثابت میکرد که فعال قصد ترک کردن یا خیانت به او را ندار

 ...بچه ها-

دخترها زود دست از کار کشیدند و منتظر نگاهش کردند. پرهام 

و سام ولی همچنان مشغول بازی بودند و حتی سرشان را هم تکان 

 .ندادند

 ...هی با شمام-

 :گفت و سام داد کشید "هومی"پرهام 

چرا پس نمی زنی اون یارو رو؟ اوناها پشت اون دیوار زیر -

 .برجکه قایم شده



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1080 

 

حوصله و بی قرار به سمت ایکس باکس رفت و با پا دکمه بی 

خاموشش را زد. پرهام و سام با تعجب نگاهش کردند و سام 

 زودتر واکنش نشان داد

 :از حالت لم داده خارج شد و داد کشید

 چیکار میکنی االغ وسط بازی بودیم. مریضی مگه؟-

 :تخسیامک بی تفاوت به جایگاه اولش برگشت و شانه باال اندا

 ...گفتم میخوام یچیز مهم بگم-

ارسالن که معلوم نبود از کی در آستانه آشپزخانه ایستاده بود، 

 :مشکوک پرسید

 ...چه چیز مهمی-

 .بیاید بشینید بهتون بگم-

چند دقیقه بعد همه روی مبل ها نشسته بودند و منتظر نگاهش 

میکردند. نفس عمیقی کشید تا کمی از استرسش کم شود. سپیده 
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گه گویا می دانست خبر سیامک چیست، با حرکت سر از او 

خواست اینکار را نکند. از این پنهان کاری های سپیده تعجب 

 میکرد. مگر نمی خواست یکجوری به او ثابت کند که جدی ست؟

 :توجهی به حالت خواهش آلود نگاهش نداد

 ...این چیزی که میخوام بگم یکم گفتنش برام سخته-

 :انده اش را به سختی بستسام دهان بازم

 .اگر تو سختت میاد بگیش پس حتما موضوع خیلی مهمیه-

 ...خب-

 :مریم با شوخی و خنده گفت

 ...سیامک نگو که داری باهامون بهم میزنی-

 :دستی به سرش کشید

چرت و پرت نگو جدیم...خب...واسه شما شاید مهم نباشه...ولی -

 ...برای ما...یعنی
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 :با گیجی پرسید اینبار غزال بود که

 ما؟-

 ...آره...راستش حدود چهار ماهه منو سپید باهمیم-

همه با چشمانی گشاد و دهان بازمانده نگاهش می کردند. ارسالن 

اما دستی به پیشانی اش کوبید و سرش را با حالت متاسفی تکان 

 .داد

 :سام با بی خیالی لبخند کجی زد

 ...مبارکه-

ت زده شد و نه ناراحت. معلوم بود گویا تنها کسی بود که نه شگف

برایش اهمیتی ندارد. صدای بگو مگوی جمع بلند شده بود و 

 .بیشتر روی نروش میرفت

 چهار ماه؟-

 چرا زودتر نگفتی؟-
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 یعنی چی باهمید؟-

 :پوفی کشید

یعنی اینکه باهمیم. با هم رابطه داریم. دوست دخترمه. واضحه؟ -

 .بخوایم ادامه بدیمزودتر نگفتیم چون مطمئن نبودیم که 

 :غزال به سمت سپیده برگشت و شگفت زده پرسید

 راست میگه سپید؟-

سپیده دهان باز کرد تا چیزی بگوید اما کالمی بیرون نیامد. در 

 .آخر لب گزید و شانه باال انداخت

* 

چی پیش خودت فکر کردی سیامک؟ چطور تونستی منو تو -

 چنین موقعیتی قرار بدی؟

شت به آن حد از دیوانگی می رسید که همه دعا سیامک کم کم دا

می کردند خودش را نشان ندهد. دندان سابید و بطور خطرناکی 

 :به سپیده نزدیک شد
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 تو چه مرگته؟ مگه همینو نمی خواستی؟ که ثابت کنم جدیم؟-

من کی گفتم اینکه بیفکر به همه بگی باهم رابطه داریم فکر -

اتو با هم بگیریم. بهش میگن خوبیه؟ سیامک ما باید این تصمیم

رابطه مشترک...نمی تونی سرخود هرکاری دوست داری بکنی و 

فکر کنی که چون تو فکر میکنی درسته از نظر منم درسته. ما قرار 

 ...بود در موردش صحبت کنیم...تو گفتی

 میخوای بهم بزنیم؟-

 :خشک شده سر جایش ماند و با ناباوری نگاهش کرد

 بهم بزنیم؟-

اینطور که تو میگی من آدم وحشتناکیم و هیچ ویژگی خوبی  اگر-

 ندارم...اگه سرتا پام بدیه...پس چه دلیلی داره بخوای باهام باشی؟

 ...من همچین حرفی نزدم-

 :مشتش را روی فرمان کوبید و فریاد کشید
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 ...دقیقا داری همینو میگی...هر روز...هرلحظه-

بود و تقریبا از حرص می حاال او هم ولوم صدایش را باال برده 

 :لرزید

 .من هیچوقت همچین حرفی نزدم-

 :سیامک اینبار آرام تر گفت

بعضی چیزا رو الزم نیست حتما بگی...آدم میفهمه. سپیده من هر -

روز دارم با پدری زندگی میکنم که به تک تک حرکاتم یه گیری 

 .میده. دوست ندارم با دوست دخترمم مدام بجنگم

 .زم. من آمادگیشو نداشتمجنگ نیست عزی-

 .می خواستم خوشحالت کنم-

 :دستش را دراز کرد و روی دست سیامک گذاشت

ولی نکردی...همه حرف من اینه که ما باید این تصمیماتو با هم -

 .بگیریم
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 :سیامک سرش را تکانی داد و آنرا پایین انداخت

 .باشه قبول...فکر نمی کردم ناراحت شی-

 وَ؟؟-

 :نگاهش کرد سیامک بی حوصله

 باید حتما بگمش؟-

 :شیطنت آمیز خندید

 ...حتما باید بگیش-

 :سیامک پوفی کشید و مردمک هایش را در حدقه چرخاند

 ...متاسفم-

 :خم شد و گونه اش را بوسید

همه ی چیزی که می خواستم همین عذرخواهی بود. البته اگر -

 باید واقعا متاسف باشی! که بعید میدونم...بعدم...بالخره که

بهشون می گفتیم. نه؟ امیدوارم هرچی زودتر از این مرحله 
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وحشتناک بگذریم. احساس میکردم مریم و سپیده حتی نمی 

 .دونستن چجوری باید باهام حرف بزنن

مهم نیست بالخره مجبورن قبول کنن. مامانینا نیستن. میای پیشم -

 ...شب

 :زدچند بار پلک هایش را به معنای قبول درخواستش بهم 

 مگه من می تونم به تو نه بگم؟-

 :سیامک استارت زد

 دلت میخواد بگی؟-

 :سپیده نخودی خندید و لب هایش را گزید

 !معلومه که نه-

*** 

صدای ضربه های محکمی که به در می خورد باعث شد از خواب 

بپرد و سرش را از روی کتاب هایش برداشت. آب دهانش برگه 
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بود. آستین لباسش را به لبش  ی زیر دستش را کمی خیس کرده

کشید و به سرعت از روی صندلی میز تحریرش بلند شد. کم کم 

رو به شب میرفت و اتاق تاریک تاریک شده بود. هوای برفی و 

 .دلگیر این روزها را دوست داشت

اینبار صدای زنگ در ورودی بلند شد. پدرش و پری کلید داشتند. 

ن فکر به سمت در رفت. طبق فکر کرد شاید پرهام باشد و با ای

معمول وقت هایی که تنها بود از چشمی بیرون را نگاه کرد و در 

 .کمال تعجب ارسالن را پشت در دید

مردد دست به دستگیره برد و در را باز کرد. در همان لحظه اول 

متوجه بهم ریختگی ارسالن شد. موهای خیسش روی پیشانی اش 

شدن روی سرشانه کت ریخته بود و هنوز برف رو به آب 

اسپرتش دیده میشد. از دگرگونی حال ارسالن نگران شد و دستی 

 .به چشم چپش کشید تا حالت خواب آلوده گی اش از بین رود

 سالم ارسالن...حالت خوبه؟-
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ارسالن اما فقط نگاهش میکرد. بی آنکه حرفی بزند و با سینه ای 

ره یین میشد، تنها خیکه انگار مسیر زیادی را دویده باشد، باال و پا

 .نگاهش میکرد

 ...ارسالن؟ خوبی؟ اینجا چیکار-

 تو کسی رو داری غزال؟-

صدایش گرفته و سنگین بود. گیج و گنگ حرفش را قطع و 

 :دستگیره در را رها کرد. قدمی جلو گذاشت و شگفت زده پرسید

 در مورد چی صحبت میکنی؟-

و حدس میزد  سپیدی چشم هایش را رگه های قرمز پر کرده بود

کمی هم مست باشد. بطور عجیبی دلش می خواست طره های 

 .خیس مو را از روی پیشانی اش کنار بزند

 ...ارسالن چیزی-

وقتی توی برف و طوفان گیر کنی...کسی رو داری که بهش زنگ -

 بزنی؟
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 :لب گزید و دستش را روی سینه اش گذاشت

 ...من ندارم-

رو به رویش آتش گرفت.  دلش برای پریشانی و دردمندی مرد

 :لبخند دلگرم کننده ای زد و گفت

 !چی داری میگی؟ معلومه که داری...پدرت...برادرات...دوستات-

نه ندارم...یکم پیش توی برف گیر کرده بودم با ماشین...نمی -

تونستم تنهاییی بیارمش بیرون...هرچی فکر کردم...غزال 

د که م. هیچکس نبوهیچکس نبود که بهش زنگ بزنم تا بیاد کمک

 ...دلم بخواد بهش زنگ بزنم

 ارسالن؟-

ارسالن دستی به صورتش کشید و موهای موج دار و خیسش را به 

سمت باال راند. غزال نفس راحتی کشید که از شر خیالِ دست زدن 

 .به موهای مزاحم راحت شده و لبخند روی لب هایش نشست

 :ارسالن اما در حال و هوای خودش بود
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 !د که این موقع...نباید میومدم اینجاببخشی-

 پس چرا اومدی؟-

 ...خب...فقط-

 ...االن مشکلی نداری؟ ماشینت-

 ...آره آره...ماشین اوکیه. ولی-

حرفش را نیمه تمام گذاشت. برای لحظه ای سرش را باال آورد و 

 :عمیق نگاهش کرد

 ...گاهی فکر میکنم که شاید به یه نفر نیاز دارم...که...که-

م دردش را حس میکرد. نمی توانست با او باشد ولی هنوز می حج

 .توانست دوست و گوش شنوایش باشد

میخوای بیای تو ارسالن؟ چایی توی این هوا می چسبه. بعدم توی -

 .این لباسای خیس سرما می خوری
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ارسالن دو به شک نگاهش میکرد. البته که اصال فکر خوبی نبود. 

 .او را به حال خود بگذارد اما نمی توانست با این حال

 :ارسالن بدون زدن حرفی از چهارچوب گذشت و وارد خانه شد

 ...بابات-

 .هیچکس خونه نیست-

 :ارسالن خنده بی حالی کرد

 ...اصال نمی دونم اگر بودن و درو باز میکردن باید چی میگفتم-

غزال به سمت سرویس رفت. باید به این فکر میکرد که چرا 

برای صحبت و درد و دل انتخاب کرده. از میان همه ارسالن او را 

بچه ها او از همه جدیدتر بود. مسلما ارسالن با بقیه دوستی عمیق 

 .تری داشت

 :با اینحال تصمیم گرفت به این موضوع فکر نکند و گفت
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میتونستی بگی با پرهام کار دارم. مطمئنا یچیزی به ذهنت می -

 .مرسید. میرم برات حوله و لباس بیار

 :ارسالن روی یکی از مبل های راحتی نشست و مخالفت کرد

 .نه الزم نیست. کتم خیس شده. میذارمش رو شفاژ خشک میشه-

 :غزال همچنان به راهش ادامه داد

 .پس بذار حوله بیارم موهاتو خشک کنی...سرما میخوری-

حوله را از روی جا حوله ای داخل حمام برداشت. حسابی گرم بود. 

زخانه رفت و بعد از پر کردن کتری چای ساز به سمت داخل آشپ

سالن رفت. اصال نمی خواست به این موضوع فکر کند که چقدر 

 .خلوت کردن با ارسالن اشتباه است

 :حوله را به دست او داد و رو به رویش نشست

 خوبی؟-
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ارسالن کوتاه نگاهش کرد و همراه با پوزخندی سرش را تکان 

 :داد

ده شلوغش کردم. فکر کنم شاید این روزا آره خوبم...یخور-

 .زیادی خسته ام...روزای سختی رو می گذرونم

 ...در مورد مادرت-

 :ارسالن حوله را روی سرش کشید و حرفش را رد کرد

ربطی به اون موضوع نداره. باور کن این روزا انقدر درگیرم که -

 .حتی بهش فکرم نمی کنم

 دوست داری در موردش حرف بزنی؟-

 ...ی دونمنم-

 ...اگر دوست داشته باشی بگی...من شنونده خوبی هستم-

 :ارسالن مهربانانه به رویش خندید

 ...البته که هستی-
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بلند شد و سراغ آب درحال جوشِ کتری رفت تا چای دم کند. به 

 !نگاه مهربان ارسالن...نه فکرش را نمی کرد. نه حاال

ای ساز گذاشت. چند قاشق چای داخل قوری ریخت و آنرا روی چ

همانطور که آب میریخت متوجه حضور ارسالن داخل آشپزخانه 

شد. قوری را پر کرد و به سمت درگاهی آشپزخانه، همانجا که 

ارسالن با آن قامت بلند و صورت آشفته ولی همچنان جذابش 

 .ایستاده بود و دست به سینه تماشایش میکرد، برگشت

 ...الزم نبود زحمت بکشی-

که زحمتی نیست. راستی یادم رفت بپرسم چایی دوست یه چایی -

 ...داری یا قهوه

 ...همین چایی خوبه-

 :صندلی میزناهار وسط آشپزخانه را عقب کشید و روی آن نشست

 ...بشین غزال. نیومدم مهمونی-

 :تسلیم خواسته ارسالن شد و روی صندلی خالی نشست
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 پس برای چی اومدی؟-

ولی اینو میدونم که نباید میومدم. نمی دونم برای چی اومدم...-

 ...میدونم که الزمه با یکی حرف بزنم...ولی نمی دونم چجوری

 ...خب-

 :غزال کمی به جلو خم شد

 بذار کمکت کنم. در مورد خانوادته؟-

 ...یجورایی-

 :اخمی میان ابروان پهنش سایه انداخت

 ...نه دقیقا...حتی نمی دونم چه اسمی باید روش بذارم-

 :حظه ساکت شد و بالخره گفتچند ل

 .غزال من یه پسر دارم-

 :صدایش باال رفت و تقریبا جیغ کشید

 چی؟-
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نتوانست آنطور که باید شگفت زدگی اش را پنهان کند. اصال 

انتظار شنیدن چنین خبر شوکه کننده ای را نداشت. ارسالن پسر 

 داشت؟ چطور ممکن بود؟ او که ازدواج نکرده بود. چطور؟

 :دستی به گردنش کشید و دوباره تکرار کردارسالن 

 ...یه پسر هفت ساله دارم-

هفت ساله؟ خدای من!! ولی...ولی تو که ازدواج -

 ...نکردی...هیچکس نگفت

هیچکس نمیدونه غزال. جز بابام. حتی پرهامم نمی دونه. -

 .اوم...خب ازدواج کردم...البته یک ماهم نمیشه

از همه آنها پنهان کند؟ اول باورش نمیشد. چطور توانسته بود 

خبر رابطه سیامک و سپیده و حاال ارسالن چنین بمبی را روی 

سرش انداخته بود. البته خبر رابطه سیامک و سپیده در برابر این 

 .هیچ بود
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ازدواج مصلحتی...یجورایی. مجبور بودم برای حضانت پسرم -

عقدش کنم. خیلی موضوع پیچیده ایه با جزئیاتش سرتو درد 

نمیارم. ولی واقعا این چند ماه از نظر روحی و جسمی داغون شدم. 

خیلی سخته بعد هفت سال بخوای برگردی و همه چیزو جبران 

کنی. همه ازت توقع دارن چون از اول اشتباه از خودت بوده. جا 

 ...واسه دوباره اشتباه کردن نداری...من...خب من بچه بودم غزال

 :با گیجی میان حرفش پرید

 .چه بودی...من متوجه نمیشمب-

با ریحانه وقتی...ریحانه مادر پسرمه...وقتی نوزده بیست...دقیق -

یادم نمیاد ولی توی این سنابودم که  باهاش آشنا شدم. اون موقع 

ها ستاره دوست دخترم بود...دخترعموم...اون روز توی شرکت 

 ...دیدیش

 :دختر ستاره نام را بیاد داشت

 خب؟-
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..خب بخاطر اینکه دخترعموم بود و توی فامیل...نمی من و ستاره.-

 ...تونستیم...خب اون یه دختر باکره بود و ما نمی تونستیم

 .خب...متوجه شدم-

میدونی...توی اون سن و اون زمان همه پسرای دور و برم از -

رابطه هاشون میگفتن...یجورایی باعث افتخارشون بود. منم 

تاره بودم. ولی میدونستم که پدرم تا خب...از وقتی یادم میومد با س

شش نمیذاره ازدواج کنم. پدر اونم اجازه -سن بیست و پنج

نمیداد. کار نداشتم. سربازی نرفته بودم. فکر کردن به اینکه انقدر 

باید صبر کنم...خب خیلی جوون بودم. به عواقب کارام فکر نمی 

تموم شده کردم. ریحانه رو توی یه مهمونی دیدم. تازه مدرسه ش 

هجده ساله. مثل اینکه خانوادشو خیلی سخت -بود. هفدهه

پیچونده بود تا بتونه با دوستش بیاد به اون مهمونی. جایی که اصال 

جایگاه دختری مصل اون نبود. دختر خیلی خوشگلی بود...یادمه 

همون اولم متوجه خجالتی و بی تجربه بودنش شدم. تمام طول 

دم. از من خوشش اومده بود. چندتا از مهمونی متوجه نگاه هاش بو
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دوستام پیشنهاد کردن شمارمو بهش بدم. من واقعا ستاره رو 

دوست داشتم ولی حس میکردم اوکیه بهش احترام بذارم و زمان 

بدم و خودم یجور خودمو سرگرم کنم. االن که بهش فکر میکنم 

م رفت احمقانه س...اما اونموقع...بنظرم با عقل جوردرمیومد. بالخره

سراغش...چندبار زنگ زد...چندبار ماشین بابارو پیچوندم بردمش 

جاهای گرون. مشخص بود حسابی درگیرم شده. شاید درگیر پول 

بابام...نمی دونم...شایدم واقعا دوستم داشت. ولی من دوستش 

 ...نداشتم. فقط جذبش شده بودم. یه روز

را لمس  به اینجای ماجرا که کشید هوفی کشید و پیشانی اش

 :کرد

حتی از فکر کردن بهش هم شرمنده میشم. ولی...یروز بالخره -

اتفاقی که نباید میفتاد افتاد. تمام فکر و ذهن من دنبال رابطه بود. 

که یجوری بکشمش تو تخت. هیچوقت گریه های بعدشو یادم 

نمیره. ترسیده بود. البته من اونموقع باهاش بهم نزدم. خیلی 

. تنها راهی که بنظرم می رسید این بود که عذاب وجدان داشتم
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مطمئنش کنم واسه ازدواج می خوامش. می خواستم آرومش کنم. 

نمی فهمیدم قول بدی و بزنی زیرش خیلی حتی بدتره. امید دادم 

بهش...بعد از اونم خب طبیعتا بازم اون ماجرا بینمون پیش 

یتای من اومد...بارها و بارها...کم کم زمانش مصادف شد با فعال

توی جنبش هشتاد و هشت. یادمه یروز کلید خونه یکی از 

دوستامو که خالی بود قرض کردم و بردمش اونجا. اون روز بطور 

عجیبی بی قرار بود و گریه میکرد. بعد بهم گفت که بارداره. 

اولش باور نکردم...فکر میکردم دروغ میگه که نگهم داره. اما بعد 

غ نمیگه. سرتو درد نیارم...خالصه آزمایشش مطمئن شدم که درو

بعد اون گندش دراومد و بابام و ستاره فهمیدن. یعنی به بابام 

خودم گفتم. الزم داشتم کمکم کنه. پدر من همیشه و تو هر 

شرایطی حامی ما بوده. ستاره رو که برای همیشه از دست دادم. 

 چهار ماه از-وقتی ریحانه فهمیده بود بارداره شاید نزدیک سه

دوران بارداریش میگذشت. ولی بخاطر بی تجربگی و اطالعات 

کمش متوجه نشده بود. ریسک سقط زیاد بود و خودشم اصال 
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قبول نمی کرد. بازم فکر میکنم شاید می خواست اینطوری نگهم 

داره. داشتم کم کم به این فکر میکردم که بهتره مسئولیت کارمو 

رسیده بودم. چون ریحانه  بپذیرم و بگیرمش...واقعا به اون مرحله

واقعا ترسیده بود و دلم براش می سوخت. یکم بعدش گند 

فعالیت هام دراومد و من و چندتا از دوستامو گرفتن. روزایی که 

توی اون شکنجه گاه گذروندمو حتی نمی تونم برات توصیف کنم. 

دلمم نمیخواد باز ازشون حرف بزنم. بدترین کابوسام از همون 

اینو بگم که اگه بابام هزارجا رو نمیزد و در به در  روزاست. فقط

دنبال کارام نمیفتاد تا حاال معلوم نبود چی بسرم میاد...خیلی ها رو 

اعدام کردن. حتی دو تا از دوستامو پدر نتونست براشون کاری 

 ...کنه و

 :به اینجا که رسید ساکت شد و دست به صورت سرخش کشید

ا بودم...روزی نبود که بهشون فکر تو این سال هایی که ایتالی-

نکنم. نمی دونی چه حسیه...بالخره یه روز 

بریدم...پاشدم...وسایلمو جمع کردم...بلیط یه طرفه گرفتم و 
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اومدم. انگار دیگه رسیده بودم به آخرین روزای صبر و تحملم. 

حتی یه روز دیگه هم نمی تونستم صبر کنم. خالصه که رفتم 

لی سخت جلوم وایساد. دیگه نمی تونست سراغ ریحانه. اول خی

بهم اعتماد کنه. حق داشت. یه روز بی خبر با یه بچه تو شکمش 

گذاشتم و رفتم. ولی االن یه مدته قبول کرده. نمی خوام باهاش 

بمونم. با تمام اتفاقاتی که افتاده من و ریحانه باهم خوشبخت 

س گناه ر حنمیشیم. منم دیگه اون پسر بچه نیستم که بخوام بخاط

از چاه دربیام و بیفتم تو چاله...ولی باید مسئولیت پسرمو بعهده 

بگیرم. باید یکم زندگی رو براشون راحت تر کنم...فکر نمی 

 ...کنی...حقشونه غزال

دل غزال به دردآمد. حال ارسالن بد بود. دستش را جلو برد و 

 :شانه اش را کوتاه و دوستانه نوازش داد

 ...تو کردی ارسالن. چون آدم خوبی هستیالبته...کار درس-

 :ارسالن پوزخند زد
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آره کار درستیه...ولی فکر نکنم آدم خوبی باشم...بهرحال با همه -

این اوصاف این روزا...خیلی احساس تنهایی میکنم. ولی با این 

اوضاع نمی تونم کسی رو وارد زندگیم کنم...برای همین هم بود 

 ...که به تو

نداخت و ادامه نداد. خیلی بد بود اما غزال حاال حس شانه ای باال ا

بهتری نسبت به رد شدنش توسط ارسالن داشت. حاال فهمیده بود 

که ممکن بود ارسالن او را بخواهد. اگر اینهمه مشکل 

نداشت...شاید او را می خواست. ولی هنوزم باور اینکه ارسالن زن 

 .و بچه داشته باشد، برایش غیرممکن بود

س میکنم ریحانه هنوز بهم اعتماد نداره. هربار حرف رفتن احسا-

میزنم بهم میریزه. من نمیتونم تا ابد اینجا بمونم غزال. زندگیم 

اونوره. از قوی بودن...از دوییدن و نرسیدن خسته شدم. انگار تو 

تمام بدبیاری های زندگیم تنها مقصر خودم بودم. خیلی بده حتی 

 .شهآدم تو تقصیرا هم تنها با
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درست میشه ارسالن...احتماال به زمان نیاز داره...مطمئنم بالخره -

 ...باز بهت اعتماد میکنه. فقط

 فقط چی؟-

ارسالن...شاید من توی جایگاهی نباشم که اینو بگم ولی...مطمئنی -

 بچه مال توئه؟

آره صد درصد. بابا مجبورش کرد تست بده. هرچند من از قبلش -

 .مطمئن بودم

امیدوارم همه چیز خوب پیش بره. وقتی ریحانه هم  خب خوبه.-

بتونه ببینه چقدر عوض شدی و چه مرد فوق العاده ای هستی قبول 

میکنه. شک ندارم. بعدم که کی گفته تو تنهایی؟ تک تک ما 

پیشتیم ارسالن. مطمئنم اگه بخوای به بقیه بگی...از من چیزی نمی 

ری ازشون بربیاد شنون ولی اگر آماده باشی بهشون بگی هرکا

 ...میکنن. تو تنها نیستی
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ارسالن مستقیم مردمک هایش را هدف گرفت و مصمم دست 

 .غزال را میان دست هایش گرفت و فشار داد

 :دست هایش بزرگ و گرم بودند. درست مانند نگاه سیاهش

چرا همه نمی تونن مثل تو باشن؟ چطور میتونی انقدر آرامش -

 ...زدن باهات بخش باشی؟ مطمئن بودم حرف

صدای زنگ گوشی غزال حرف ارسالن و تماس چشمی عمیقشان 

را قطع کرد. حتما سام بود. از اینکه اجازه داده بود ارسالن دستش 

را بگیرد، احساس گناه کرد. دستش را به سرعت بیرون کشید و 

 :از روی صندلی بلند شد

 .فکر کنم سام باشه...االن برمی گردم-

ی اش تماس گرفته بود. دایی هیچوقت با او اما سام نبود. دای

تماس نمی گرفت. روزش از این عجیب تر هم میشد؟ گوشی را 

    .برداشت و جواب داد

 غزال جان...سالم دایی جان خوبی؟-
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دایی مهربان شده بود. زیاد پیش نمی آمد، اینطور با عطوفت با او 

 :صحبت کند. کم کم دلشوره در دلش سرریز میشد

 یی ممنون. خوب هستید؟ زن دایی و بچه ها خوبن؟سالم دا-

 خوبن عزیزم. سالم دارن...دایی جان؟-

 جانم دایی؟ چیزی شده؟-

 .واال...قربونت برم دایی نگران نشی ها. یکم مامانت ناخوشه واال-

درآنی رنگ از رویش پرید. احساس کرد، نمی تواند وزن بدنش 

شده اش را  را تحمل کند. روی تخت نشست و آب دهان خشک

 .به سختی پایین فرستاد

 یعنی چی دایی ناخوشه؟-

برای یک سرماخوردگی ساده که با او تماس نمی گرفت. حتما 

 .موضوع مهمی بود. قلبش ریخت

 چیزی نیست دخترم...واال چجور بگم؟-
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 توروخدا دایی...دلم ترکید. چی شده مامانم؟-

 :ردارسالن را دید که دم در ایستاد و نگران نگاهش ک

 چی شده غزال؟-

 :اهمیتی به سوالش نداد. سکوت دایی طوالنی شده بود

 ...دایی...جون بچه هات-

 ...قسم نده دختر...واال یه از خدا بی خبری زده بهش و رفته-

صدای دایی در سرش اکو میشد. تمام وجودش می لرزید. از 

شدت ترس بغض در گلویش گیر کرده بود و نمی توانست حرف 

 .بزند

 فتم بهت بگم که بیای اینجا پیشش باشی. غزال جان؟ دایی؟گ-

 :حاال دیگر به گریه افتاده بود

 دایی توروخدا راستشو بگید. مامانم حالش خوبه؟-

 .دخترم. نگران نباش...تا شب خودتو برسون که پیشش باشی-
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بی آنکه دیگر چیزی بگوید تلفن را قطع کرد و با گریه از روی 

 .تخت جستی زد

 چی شده؟ در مورد مامانت بود؟ غزال-

* 

برف ریزی آرام آرام شروع به باریدن کرده بود. دانه های سپید و 

نرم به شیشه جلوی ماشین می خوردند و همان لحظه آب می 

شدند. قطرات آب از روی شیشه سر می خوردند و سر می 

 .خوردند تا برف پاک کن آنها را از روی شیشه کنار بزند

 .ن را تنها صدای برف پاک کن بهم میزدسکوت داخل ماشی

 .قرار بود پنج شنبه برم دیدنش-

ارسالن برای لحظه با با تعجب نگاهش کرد و ابروهایش را درهم 

 :کشید

 چی؟-
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خیلی سعی میکرد بغضش نشکند. نگاهش را به جاده برفی داد و 

 :لب گزید

تو  دپنج شنبه قول داده بودم برم دیدن مامانم و عزیز...ولی...تول-

بود. با خودم گفتم یه هفته که چیزی نیست. می خواستم تولدت 

 .باشم

 :ارسالن با حالت دلسوزانه ای نگاهش کرد

 ...غزال خواهشا اینکارو نکن...االن نگران مامانتی-

آره...از نگرانی دارم میمیرم...ولی حقیقته ارسالن. این چند ماه -

ر بهش سر اخیر واقعا دختر بدی براش بودم. باید بیشت

 .میزدم...باید بیشتر باهاش حرف میزدم...خیلی تنها بود

باشه...از این به بعد جبران کن. فقط یه تصادفه غزال. با خودت -

 .اینطوری نکن

 :دستی روی صورت بغض دارش کشید و سر تکان داد

 ...فکر نکنم دیگه بخوام برگردم ارسالن-
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 :ارسالن شوکه شده نگاهش کرد

 ی؟چی؟ برنمی گرد-

 .نه! باید پیششون باشم. نمی تونم دیگه ترکش کنم-

 درس و دانشگات...سام...زندگیت...همه رو میخوای ول کنی؟-

 :بی آنکه بخواهد، ولوم صدایش باال رفت

نمی دونم. انتقالی میگیرم...نمی دونم ولی االن فقط میتونم به -

 .دیدن مامانم فکر کنم. میدونم نمی تونم تنهاش بذارم

 ....باشه. بذار وقتی خیالت راحت شد در موردش فکر کنباشه-

 :لبش را گزید و بالخره بغضش ترکید

 .حتی نمی تونم به روزی فکر کنم که نباشه-

ارسالن با حالت دلسوزانه ای دست لرزان و سردش را گرفت و 

 :فشاری به آن وارد کرد

 ...بهش فکر نکن-
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رسالن گرم دلش می خواست دستش را بیرون بکشد اما دست ا

بود. دلش گرما می خواست. دلش امید می خواست و ارسالن همه 

 .را در اختیارش گذاشته بود

بی آنکه بتواند به عواقب کارش فکر کند، سرش را کج کرد و 

روی شانه ارسالن گذاشت. همانطور که اشک میریخت، صورتش 

 .را روی کت چرمی ارسالن فشرد. کمی آرامش و امید حقش بود

* 

 :ی را پایین آورد و ترسیده به ارسالن نگاه کردگوش

 .داییم جواب نمیده-

هول نکن غزال جان. شاید خوابش برده. خودمون میریم داخل -

 .می پرسیم

سری تکان داد و آب دهانش را پایین فرستاد. نمی توانست از 

ماشین پیاده شود. خودش هم نمی دانست چرا جراتش را ندارد. 
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رسیدنشان را دیده بود. بالخره داخل  تمام طول راه رویای

 .بیمارستان می رفت و مادرش را میدید

 :ارسالن در سمت او را باز کرد و دستش را جلو برد

 ...بیا پایین غزال. نترس-

اینبار مطمئن تر سرش را تکان داد و با کمک ارسالن پیاده شد. 

 اصال نمی دانست چطور باید حضور ارسالن را توجیه کند ولی در

 .آن لحظه فکر هیچکس برایش مهم نبود

ارسالن او را همراه خودش به این سو و آنسو میکشید. دایی هنوز 

 .جواب نمیداد. برای کسب اطالعات به قسمت پذیرش رفنتد

ارسالن پیشقدم شد و بعد از سالم دادن به مسئول پذیرش که 

 :دختر جوان و با نمکی بود، گفت

ریض تصادفی اینجا داشتیم. هرچقدر خسته نباشید خانوم. ما یه م-

با همراه مریض تماس میگیریم جواب نمیدن. خواستیم ببینیم تو 

 .کدوم بخش هستن
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 .بله...ممنون. روزتون بخیر. اسم مریض رو لطف میکنید-

غزال چشم چرخاند. مطمئن بود هیچوقت مسئولین پذیرش با 

 .هرکسی اینطور گرم و دوستانه برخورد نمی کنند

 ...جانغزال -

 :غزال جلو رفت و با استرس و چشم های به اشک نشسته گفت

 ...سارا-

 ...اسم و فامیل لطفا-

همانطور که حدس میزد دختر جوان، با او زیاد مهربان و گرم 

 .نبود

 ...سارا کریمی-

دخترک خیره به سیستم که نور آن صورتش را روشن کرده بود، 

 :اختلب گزید و نگاه کشداری به هردویشان اند

 نسبتتون با بیمار چیه؟-
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آب دهانش را به سختی پایین فرستاد. گلویش خشک خشک 

 :شده بود

 .دخترشون هستم-

 :ارسالن اخم هایش را درهم کرد و پرسید

 اینجا بستری ان؟-

 :دختر لبخند دستپاچه ای زد

 .اینجا بستری بودن-

غزال میان صحبتشان پرید و اشک هایش را با پشت آستین 

 :پس زد پالتویش

 مرخص شدن؟-

لبخند بزرگ و امیدوارنه روی لب هایش با دیدن درماندگی دختر، 

پرکشید. مسئول پذیرش که مشخص بود حسابی معذب شده، لب 

 :گزید و مقنعه مشکی اش را صاف کرد
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 ...عزیزم...فکر کنم بهتره با پزشکشون صحبت کنید-

 و بی آنکه دست خودش باشد دستش را روی سطح فلزی کوبید

 :جیغ کشید

 ...جواب منو بده-

 :ارسالن بازویش را گرفت

 ...غزال جان-

ناراحت بود. از ناراحتی و گرفتگی صورت ارسالن و معذب شدن 

مسئول پذیرش همه چیز را فهمیده بود. تمام عضالت بدنش کش 

آمدند. قلبش درد میکرد. نفسش باال نمی آمد. احساس میکرد در 

سابی باال رفته که آنطور گر گرفته عرض یک ثانیه دمای بدنش ح

 .بود

 :دست ارسالن را با تمام قدرت پس زد و جیغ کشید

 یکی جواب منو بده. مامانم کجاست؟-
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 :قبل از اینکه روی زمین بیفتد ارسالن کمرش را گرفت

 ...بذار با دکترش صحبت کنیم غزال...شاید-

 :صورتش را خیس کرده بود اشک پهنای

 .به ارسالن...تو گفتی نگران نباشمتو گفتی مامانم خو-

ارسالن با درماندگی نگاهش میکرد. خیسی اشک را در نگاه 

براقش دید. چرا باز نمی گفت شاید اتفاقی نیفتاده. شاید سیستم 

اشتباه میکند. شاید دخترک دریده شوخی اش گرفته. باز هم نیاز 

 .به امید داشت. چرا ارسالن خفه خون گرفته بود

 :گ می خورد. اهمیتی نداد و از روی زمین بلند شدموبایلش زن

 ...باید ببینمش-

ارسالن سعی کرد بازوهایش را آرام و طوریکه آسیب نبیند 

 .بگیرد. اما غزال گویی دیگر درحال خودش نبود
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با تمام قدرت تخت سینه اش کوبید و سعی کرد خودش را آزاد 

 :کند

رم ببینمش...قرار بود بباید ببینمش...ندیدمش ارسالن...قرار بود -

 .دیدنش. قول داده بودم

حاال خیسی نگاه ارسالن قطره اشکی شده بود که از انحنای 

چشمانش پایین می آمد. آخرین چیزی که در ذهنش ماند همان 

 .قطره اشکی بود که تا نزدیک لبش پایین آمده بود

وقتی آوردنشون اینجا متاسفانه خون زیادی از دست داده بودن. -

 .یب مغزی بیشتر از اونی بود که بتونیم کاری بکنیمآس

آنجا رو به روی دکتر نشسته بود و مانند مجسمه خشک شده ای 

 .تنها نگاه میکرد

 :دکتر لبخند امیدبخشی به رویش زد

 .متاسفم...تسلیت میگم-
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حتی بیرون رفتن دکتر و خداحافظی کردنش هم برای او ذره ای 

 .اهمیت نداشت

 ...غزال جان-

 .ایی صدایش میزد. اما اهمیتی نداشت. هیچ چیز مهم نبودد

 ...دخترم باید محکم باشی-

باید برای مادرش مراسم می گرفتند. می دانست تمام فکر و ذکر 

 .دایی ها و زن دایی ها و اقوام مراسم گرفتن برای مادرش بود

سری تکان داد و چیزی نگفت. دایی هیچ از حضور ارسالن 

تماال می دانست که حاال زمان و جایش نیست. نپرسیده بود. اح

 .اصال نفهمید کی ارسالن رفته بود

 ...میخوام برم خونه دایی-

 :دایی با تعجب نگاهش کرد

 ...دخترم فکر نکنم-
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خیلی دوست داشت به او بگوید که نباید دخترم صدایش بزند. 

دیگر هیچکس حق نداشت دخترم صدایش بزند. بی کلمه ای کم 

 :کردن تکرار کردیا اضافه 

 ...میخوام برم خونه دایی-

چشم های دایی خسته و کم سو بودند. می فهمید که او هم داغدار 

 :خواهرش است

 ...بیا دیدن عزیز...سراغتو میگیره همش-

 .میام دایی. ولی اول باید برم خونه-

 :دایی سری تکان داد

 ...باشه بریم خونه اول-

 :سرش را تکان داد

 .ولی میخوام تنها باشمشرمنده دایی -

 :دایی عاجزانه نگاهش میکرد
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 .آخه دایی جان...نباید االن تنها باشی-

فکر کرد. کلید خانه را در دسته کلیدش داشت. چرا فکر میکرد 

به اجازه دایی نیاز است. بی حرف دیگری از روی صندلی 

 .پالستیکی و سرد بلند شد

در چنین محلی بیرون از بیمارستان ماشین ارسالن را دید. 

ماشینش حسابی به چشم می آمد. ارسالن به محض دیدنش، 

 :ماشین را جلو آورد و شیشه را پایین کشید

 ...کجا میری غزال جان-

 :شانه باال انداخت

 ...میرم خونه-

ارسالن هم درست مثل دایی تعجب کرده بود. سرش را با تحکم 

 :تکان داد

 ...نه نه...اصال فکر خوبی نیست-
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 :و بی هیچ حسی نگاهش کردخالی 

 !یا منو برسون...یا برو-

انقدر تحکم و جدیت در نگاهش ریخت تا ارسالن تسلیم شد و در 

 .را برایش باز کرد

* 

حیاط خانه را برف پوشانده بود. باغچه همیشه گلدار و سبزشان 

خشک و سپید پوش بود. نفس عمیقی کشید. کلید را به در آهنی 

ت انداخت. تراس خانه خالی بود. که شیشه های رنگی داش

فرشش کثیف به نظر می رسید و از بارش برف کناره هایش 

 .خیس و گلی شده بودند

خودش را همراه با مادر و عزیز و خاله فریبا همراه با پسرش 

امین میدید که روی تراس نشسته بودند. شربت و میوه می 

که مدام  خوردند...چای می نوشیدند. انقدر گرم حرف زدن بودند

 .میان حرف یکدیگر می پریدند
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در با صدا باز شد. همانجا خشکش زد. بار آخر را یادش آمد. 

مادرش به محض شنیدن صدای در تا آنجا دویده بود. غزال را در 

آغوشش کشیده بود. در حمل چمدانش کمکش کرده بود. به یاد 

گرمای آغوش مادرش چشم هایش را بست و همراه با لبخندی، 

 .ش را روی سینه اش گذاشتدست

دستش خالی بود. چمدان نداشت. مادرش هم دیگر نبود که برای 

 .بدرقه اش تا دم در بیاید

 :تکرار کرد

 ...نیست...نیست-

تمام جسارتش را جمع کرد و کفش هایش را از پا کند. از 

 .چهارچوب آهنی گذشت و سرما تمام وجودش را گرفت

نگاه کند. تک تک جزئیات آن میان سالن ایستاد. نمی توانست 

خانه رنگ و بویی از مادرش داشتند. با دیدن لباس پولک دوزی و 
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یاسی رنگ مادرش که روی دسته مبل آویزان بود، حس کرد 

 .حمله قلبی به او دست داد

نا مطمئن جلو و جلوتر رفت. دستش را روی پولک های لباس 

ادن از ایست کشید و بغض باال آمد. احساس خفگی میکرد. بالخره

و نگاه کردن دست کشید و لباس را برداشت. آنرا روی قلبش 

 .گرفت و بغضش ترکید

همانجا کنج دیوار کمرش خم شد. سر خورد و روی زمین سنگی و 

سرد نشست. لباس را روی قلب کوبانش گذاشت و آنرا بوسید. 

 .تمام صورتش از اشک خیس بود

را پر کرده بود.  صدای هق هق گریه اش سکوت غم انگیز خانه

نمی دانست چقدرآنجا نشسته و گریسته بود. کمرش از بی 

حرکت ماندن خشک و دردآلود بود. می دانست که هوا کم کم رو 

 به تاریکی میرود. در باز مانده و

 .خانه سرد شده بود
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مدتی میشد جضور ارسالن را کنارش حس کرده بود. سر از روی 

 :دلباس برداشت و درمانده نگاهش کر

 حاال باید من چیکار کنم ارسالن؟-

 :ارسالن کنارش نشسته بود و به دیوار تکیه زده بود

نمی دونم غزال...دلم میخواد بهت بگم همه چیز درست -

 ...میشه...خوب میشی...ولی

 :آهی کشید و لبخند غمگینی زد

هیچوقت حالت خوب نمیشه...همیشه خالء نبودنش هست اما -

 ...تاسفم غزالعادت میکنی...واقعا م

نمی دونم باید چجوری بدون مامانم ادامه بدم. دیگه بی کس -

 .شدم

سرش را میان دست هایش گرفت و میان بغض و گریه و درد 

 :نالید
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ندیدمش...التماسم کرد بیام دیدنش. نیومدم. نتونستم ببینمش. -

ای کاش میشد فقط یبار ببینمش...فقط یبار...فقط یبار دوباره 

 خواسته زیادیه؟بغلش کنم. 

جوری التماس آلود نگاهش میکرد انگار از او می خواست، اجازه 

 .بدهد که یکبار دیگر مادرش را ببیند. انگار دست ارسالن بود

ارسالن دستش را دراز کرد و روی گونه خیس غزال گذاشت. فقط 

 .نگاهش کرد. اشک میریخت و التماس وار نگاهش میکرد

فته و ریخته شده دور صورتش فرو دستش را از میان موهای آش

برد و او را به سمت خودش کشید. سرش را روی سینه ی کوبان 

 .ارسالن گذاشت و با صدای بلند گریه کرد

چانه ارسالن را روی سرش حس میکرد. دست بزرگ و گرمش 

روی موهایش را نوازش می کردند. چشم هایش را بست و 

است به هیچ چیز آرامش عجیبی تمام وجودش را گرفت. می خو
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فکر نکند. می خواست برای لحظه ای آن درد جانکاه آرام شود. 

 .نمی دانست چقدر گذشت تا میان اشک و هق هق خوابش برد

* 

نگاه خاموش و سردش روی خاک کپه شده قبر مادرش بود. 

دردناک تر از این هم چیزی وجود داشت؟ جمعیت را حس 

زمزمه های خاموش و بی نمیکرد. گریه و زاری اطرافیان، شبیه 

معنا در سرش چرخ می خورد. عکس مادرش روی قبر بود. نوار 

مشکی و براقی گوشه عکسش چسبانده بودند. در هیچیک از 

تدارکات این مراسم شرکت نکرده و وقتی نظرش را می 

پرسیدند، بی توجهی میکرد. انقدر که اطرافیان خسته شدند و او را 

میگفتند مهم است مراسمش  به حال خودش گذاشتند. همه

آبرومندانه باشد. نمی فهمید. تنها چیزی که درک میکرد نبودن 

مادرش بود. گویی این حقیقت مرگبار با گوشت و خونش عجین 

 !شده بود. هرشب تا صبح تکرار کرده بود که نیست. دیگر نیست
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دلش می خواست مداحی که آنطور سوزناک از نبود مادرش و تنها 

نش میخواند را خفه کند. دست کسی را روی شانه و بی کس شد

اش حس کرد. دایی اش بود که مردانه اشک میریخت. تا به حال 

گریه کردن آن مرد خشک و بدعنق را ندیده بود. بی حرف 

جلوتر رفت و روی زانوهایش نشست. دستش را روی خاک سرد 

کشید. خاک خشن به صورت باریکه های کوچک از میان 

ی زمین فرود آمد. بی حال و خسته سرش را روی انگشتانش رو

دستش چسباند و اشک از تیزی بینی اش به پایین سر خورد. انگار 

در آن حالت کمی از گرمی آغوش مادرش را حس میکرد. چشم 

 .هایش را بست و به روی آرامشی که میگرفت آغوش باز کرد

 نمی دانست چقدر گذشته بود. چندباری صدایش زده بودند اما

 .دوست نداشت کسی از آخرین اثرات حضور مادرش دورش کند

 :دستی بازویش را با مالیمت گرفت

 ...غزال جان-
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محمد بود. از همان اول در دورترین نقطه و پشت جمعیت او را 

دیده بود که دست هایش را بهم قفل کرده و با سری پایین، شانه 

میکرد هایش تکان می خوردند. برای مرگ همسر سابقش گریه 

 .یا بی مادر شدن دخترش...نمی دانست. دیگر اهمیتی نداشت

 :محمد کمی محکم تر بازویش را کشید

 ...غزال جانم...دخترم-

 :بغض صدایش را دورگه کرده بود

 ...پاشو بابا جان-

 :سرش را باال آورد و دستش را با تمام قدرت بیرون کشید

 .به من دست نزن...من دخترت نیستم-

ی خواست به صورت او نگاه کند. دوباره سرش را حتی دلش نم

روی خاک گذاشت و چشم هایش را بست. آماده نبود. هنوز 

 .آمادگی خداحافظی کردن نداشت
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از صدای ضعیف همهمه حدس میزد، هنوز دوستانش و فامیل های 

 .درجه یک آنجا باشند. همه شان آمده بودند. حتی سیامک

غش آمد. نمی خواست برود. چیزی نگذشته بود که باز کسی سرا

 .نمی خواست مادرش را تنها بگذارد

* 

 ...آدم جیگرش کباب میشه-

ارسالن نگاه خسته ای به مریم انداخت که میان لباس های مشکی 

اش، زیادی رنگ پریده به نظر می رسید. نزدیک غروب بود و باد 

سردی پوست بدنش را مورمور میکرد. هوای گرفته قبرستان حال 

   .ا گرفته بودهمه ر

دوباره نگاهش به جسم کوچک و سیاهی که روی قبر مچاله شده 

بود افتاد. هربار نگاهش میکرد دلش درد میگرفت. ای کاش می 

توانست کمی از دردش کم کند. می دانست که قدرتش را دارد. 

وقتی پا به خانه مادرش گذاشته بودند او را آرام کرده بود. بغلش 
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ده بود. غزال آرام گرفته و همانجا خوابش کرده بود. نازش کر

برده بود. گویی هیچ اتفاق بدی نیفتاده. میان اینهمه آدم دست و 

پایش بسته بود. باید مانند غریبه ای می ایستاد و درد غزال را 

 .تماشا میکرد و این آزارش میداد

سیامک و سپیده به جمعشان اضافه شدند. سیامک سری از روی 

 :تاسف تکان داد

 ...اوضاعی شده ها-

 :سپس نگاهی به ساعت مچی اش انداخت

 .من میگم ما هم بریم دیگه. به شب میخوریم-

 :چشم هایش را درشت کرد و عصبی گفت

 بریم؟-

 :سیامک که از عصبانیتش تعجب کرده بود، ابرو درهم کشید

 آره دیگه...بمونیم که چی بشه؟-
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 :مریم هم پشت ارسالن درآمد

 .ی بینی؟ باید تو این اوضاع پیشش باشیماوضاع غزالو نم-

 ...کاری از ما برنمیاد مریم. خانوادشونم-

 :کمی پیشانی اش را خاراند و ادامه داد

یجورین. از این مذهبیان...فکر نکنم درست باشه بیشتر بمونیم. -

 .من که همین االنم حسابی معذبم

 :سپیده با حرکت سر حرفش را تایید کرد

 .البته شما اگه می خواید بمونید...من و سیا میریممنم میگم بریم. -

پوفی کشید و پیشانی دردناکش را میان دستش فشرد. سیامک 

راست میگفت. بیشتر ماندنشان درست نبود. دلش نمی خواست 

برای غزال مشکل درست کنند. دایی غزال همینطوری هم به 

حضور مداوم او شک کرده بود و چپ چپ نگاهشان میکرد. 

نست از پدر غزال هم دل خوشی ندارند که بخواهند از میدا

 .میهمانانش با آغوش گرم پذیرایی کنند
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 :میان بحث مریم و سیامک رفت و حرف آخر را زد

 .بهتره بریم-

*** 

حس میکرد طوالنی ترین شب زندگی اش را پشت سر می گذارد. 

عقربه ها برای هر قدم گویی ساعت ها زمان صرف می کردند. 

عتی میشد از گرگان برگشته بودند. حتی برق ها را هم چند سا

روشن نکرده بود. با همان لباس بیرون روی کاناپه افتاده بود و به 

حال بد غزال فکر میکرد. ده بار موبایلش را بیرون کشید و 

خواست با او تماس بگیرد اما نمی توانست. اگر خانواده اش آن 

اش را جواب میداد، نمی اطراف بودند. یا اگر کس دیگری گوشی 

 .دانست باید چه بگوید

گوشی را روی میز شیشه ای پرتاب کرد و صدای گوشخراشی 

خانه را پر کرد. چند ساعت پیش پیامی برایش فرستاده و حالش 

 .را پرسیده بود ولی امیدی نداشت او جوابش را بدهد
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کت چرمش را از تن درآورد و روی زمین انداخت. پیراهن مشکی 

ز کمر شلوارش بیرون کشید و دکمه هایش را باز کرد. روی را ا

کاناپه دراز کشید و سرش را روی دسته نرمش تکیه داد. تصویر 

اندام مچاله شده غزال جلوی چشمانش جان گرفت. کالفه و 

پریشان مچ دستش را روی چشم های خسته اش گذاشت. دو 

ند دشب بود درست نخوابیده بود. چشم هایش کم کم گرم می ش

 .که صدای ویبره گوشی روی سطح شیشه ای او را از جا پراند

اخم غلیظی کرد و گوشی را برداشت. در کمال ناباوری غزال 

جوابش را داده بود. نور صفحه گوشی مردمک هایش را به درد 

 :آورد و برای خواندن پیام چشم هایش را ریز کرد

 چرا این شب لعنتی تموم نمیشه؟-

را بست و شماره غزال را گرفت. بوق دوم  بی معطلی صفحه چت

تمام نشده بود که جواب داد. ولی صدایی جز سکوت از آن سوی 

 .خط نمی آمد
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 :سریع گفت

 غزال؟ خوبی؟ کجایی؟-

 ...خونه خودمون-

 :صدایش انگار از اعماق چاه به گوشش میرسید

 خونتون؟ خوبی غزال؟-

باید د. نصدای شکستن بغضش را شنید. پنجه هایش را مشت کر

برمیگشت. باید پیش غزال میماند. مریم راست میگفت. غزال به 

 !حضورشان احتیاج داشت. شاید هم فقط به حضور ارسالن

 :سری تکان داد تا فکرهای ناراحت کننده را کنار بزند و پرسید

 تنهایی؟-

 :میان گریه نالید

 ...تنهام-

 :با اعصابی خورد بلند شد و دور سالن گشت
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 ...؟ االن وقت تنها موندن نیستچرا تنها-

نگران شد. اگر غزال کاری میکرد که...لب گزید و کفری پیشانش 

اش را به دیوار چسباند. فکرش هم حالش را بد میکرد. چقدر بی 

فکر بودند که او را در آن خانه تنها رها کردند. گوشی را بیشتر به 

 :لبش فشرد

 پس بقیه کجان؟ داییت؟ خانوادت؟-

 .م تحملشون کنم. هیچکسو نمی تونم تحمل کنمنمی تون-

 :صدای گریه اش بلند شد

 حاال من بدون مامانم چیکار کنم ارسالن؟-

 .میگذره عزیزم-

 .از این راه دور چکاری از او برمی آمد؟ دستش کوتاه مانده بود
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بهم زنگ میزد. هر روز...قسم میداد برم دیدنشون. چجوری -

آخرین لحظات پیشش نبودم. دیگه خودمو ببخشم؟ نمی تونم...تو 

 .هیچکسو ندارم

صدای بوق اشغال گوشش را پر کرد. نگران شده بود. نباید با آن 

روحیه خراب تنهایش می گذاشتند. موبایل را میان مشتش فشرد 

و به سمت کتش رفت. نمی دانست اگر کسی او را میدید چطور 

ی دست روباید حضورش را توجیه کند ولی می دانست نمی تواند 

 .دست بگذارد. مسیر خانه غزال را کم و بیش بخاطر داشت

ساعت نزدیک پنج صبح بود که ماشینش را رو به روی خانه آشنا  

پارک کرد. انقدر مسیر را تند آمده بود که باورش نمیشد به آن 

زودی رسیده باشد. در راه چندبار با غزال تماس گرفت ولی 

لحظه اوج میگرفت. بعید می جواب نداده بود. نگرانی اش هر 

دانست غزال انقدر احمق باشد که دست به خودکشی بزند. او را 

چنین دختری نشناخته بود اما نگاه دیروز غزال نگاه آن دختری 

که می شناخت نبود. نگاهش غمگین بود و گویی چیزی در سیاهی 
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آن مرده بود. چیزی کم بود و یادآوردی آن نگاه باعث میشد، 

 .خوان های بدنش از ترس بلرزدتمام است

کوچه غرق در سکوت و سکون بود. جلوی در رفت و زنگ آیفون 

را زد. چندبار دیگر زنگ را زد و دلش بشور افتاد. نمی خواست 

فکرش را بکند و بیم چنین خیاالتی لحظه ای از ذهنش محو 

نمیشد. دیوار خانه کوتاه بود و راحت میشد از آن باال پرید. نگاهی 

این سو و آنسو انداخت تا مطمئن شود کسی آن اطراف نیست. به 

پایش را روی دستگیره در گذاشت و خودش را به راحتی باال 

کشاند. از نرده های کوتاه هم به آن سو پرید. موقع پایین پریدن 

پایش به نوک تیز سایه بانِ در گرفت و شلوارش پاره شد. بی 

ن به سمت در ورودی توجه به جراحت خفیف پایش، لنگان لنگا

 :دوید و محکم به شیشه کوبید

 غزال؟-

 :صدایش را باال برد
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 ...غزال-

از شدت ضربه هایش شیشه طرح دار محکم تکان می خورد و 

چهار ستون در می لرزید. کنترلش را از دست داد. دیگر نمی 

توانست خوش بین باشد. به دنبال چیزی که با آن بتواند شیشه را 

را از نظر گذراند. چند سنگ کوچک چشمش را بشکند، اطراف 

گرفت اما به اندازه کافی بزرگ نبودند که بکارش بیایند. بی 

معطلی کتش را در آورد. آن را دور دستش پیچید. سرش را عقب 

کشید و چشم هایش را برای احتیاط بست. چنان محکم به شیشه 

که تکوبید که شیشه شکست و با شتاب به اطراف پاچید. برخورد 

کوچکی را که با شدت زیادی از کنار گونه اش گذشت حس کرد. 

سوزش بدی پوست صورتش را داغ کرد. اهمیتی نداد و به سرعت 

 .دست بازش را به داخل فرستاد

دستگیره را کشید و در نهایت ناامیدی در قفل نبود و راحت باز 

شد. پوفی کشید و به داخل دوید. کتش را همانجا نزدیک در روی 

مین انداخت. همانطور که اسم غزال را فریاد میزد در اتاق خوابی ز
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را باز کرد. در تاریکی چشمهایش درست نمیدید برق را روشن 

کرد. باید با اورژانس تماس میگرفت. باید به خانواده اش خبر 

میداد. حماقت کرده بود. اصال باید همان اول یکجوری به خانواده 

 .کرده بود. غزال را در آن اتاق ندیداش خبر میداد. زیادی معطل 

بیرون رفت و اینبار اتاق خواب دوم را باز کرد. پرده های کنار 

بود نور ماه اتاق را روشن کند. غزال روی  کشیده شده، اجازه داده

تختش خوابیده بود. آرام و بی صدا. صورت رنگ پریده اش چهار 

 .ستون بدنش را لرزاند

 :کرد و باز صدا زددهانش خشک شده اش را باز 

 غزال؟-

لیوان نیم خورده آب در کنار بسته قرص که روی بغل تختی 

بودند، تیغ تیزی بود که چشمش را سوزاند. جلو دوید و کنار 

تختش زانو زد. پتو را از رویش کنار زد. با دو دست بدن نحیفش 

 .را فشرد و خیره به صورت مهتابی اش، با تمام وجود تکانش داد
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غزال آرام لرزید و با تاخیر آنها را باز کرد. انگار جان پلک های 

تازه ای در بدنش دمیده شد. دست هایش شل شدند و نفسش 

 .بالخره باال آمد

غزال که گویی از حضور او حسابی جا خورده بود، چشم های 

 :خواب آلودش را مالید و خمیازه کشید

 ...ارسالن؟ تویی؟ تو اینجا-

ا تمام کند. پوفی کشید و او را محکم در حتی اجازه نداد حرفش ر

 :آغوش کشید

 ...منو سکته دادی غزال-

 :غزال اما هنوز در دنیای خواب و بی خبری سرمیکرد

 چی شده ارسالن؟ کی برگشتی؟-

سعی کرد سرش را از آغوش ارسالن بیرون بکشد ولی این اجازه 

 :را به او نداد
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 ...چرا جوابمو ندادی؟ دیوونه کردی منو-

 :نبار غزال موفق شد خودش را از آغوش ارسالن بیرون بکشدای

 برای این پاشدی اینهمه راهو اومدی؟-

 :لب گزید

 ...ده بار زنگ زدم جواب ندادی...فکر کردم-

 :غزال پوزخند زد

 ...خودمو کشتم؟ چندتا قرص خوردم که بتونم بخوابم-

گویی تازه چشم هایش به تاریکی عادت کرده بودند که با 

 :احتی دستش را باال آورد و روی گونه ارسالن کشیدنار

 صورتت چی شده؟-

بالخره خودش را جمع و جور کرد و افسار احساساتش را به دست 

گرفت. غزال سالم بود. تنها چیزی که اهمیت داشت. از روی 

 :زانوهایش بلند شد و لبه تخت نشست
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 .چیزی نیست-

 :خنده اش گرفت و لب گزید 

 ...ه حال در خونتون بکنیمباید یه فکری ب-

 :غزال با تعجب نگاهش کرد

 چی؟-

 :سری تکان داد و آرام خندید

 .هیچی...بخواب...من  روی کاناپه می خوابم-

دستش را روی گونه زخمی اش کشید. می سوخت. بلند شد. 

رویش را از چهره گیج غزال گرفت تا بیرون برود. به در نرسیده 

 .بود که غزال صدایش زد

 ن؟ارسال-

به سمتش برگشت. احساس میکرد بعد از قرن ها بالخره توانسته 

دوباره لبخندش را ببیند. غزال لبخند زده بود. قلبش آرام گرفت. 
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غزال را دوست داشت. جدا از تمام مشکالت و دل مشغولی هایش 

می دانست او را دوست دارد. نه مثل ستاره. برای ستاره میمرد. 

ست. انقدر آتش عشقش تند بود که بعد از دیوانه وار او را می خوا

اینهمه سال و دوری، هنوز هم گاهی دامنش را می چسبید. غزال 

فرق میکرد. معصوم بود و دوست داشتنی. مهربان بود. آرامش 

داشت. اصال نمی توانست حسی که به او داشت را با حسش به 

ستاره مقایسه کند. می دانست عاشق غزال نیست. ولی دوستش 

 .تداش

غزال خودش را به سمت گوشه دیوار کشید که پنجره بزرگی رو 

به حیاط خانه داشت و با دست به فضای خالی کنارش را لمس 

 :کرد

 .نمی تونم تنها بخوابم-

 :لبخند زد

 !فکر کردم گفتی میخوای تنها باشی-
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غزال شانه باال انداخت و چیزی نگفت. نفس عمیقی کشید. نه به 

به ماندن. شب بود. دیر بود. تاریک بود. تنها  رفتن راضی بود و نه

بودند. نمی خواست اتفاقی که هیچکدام آمادگی اش را نداشتند 

بیفتد. برای او راحت بود. لباس هایش را درمی آورد و آن لباس 

خواب نازک را به راحتی از تن غزال بیرون می کشید. هزاران بار 

بهترین تجربه را انجامش داده بود. مهارت داشت. می توانست 

برایش رقم بزند اما نمی خواست. هر دختر دیگری بود برایش 

اهمیت نداشت ولی غزال فرق میکرد. غزال دوست عزیزش بود. 

می دانست باید مسئولیت کارش را بپذیرد وگرنه غمگین ترش 

میکرد. تنهاترش میکرد. غزال یکی را می خواست که کنارش 

 .ی آمدبماند و چنین کاری از او برنم

از طرفی هم به سام و واکنشش فکر میکرد. نه که از او بترسد ولی 

برای دوستی ارزش قائل بود. سام از صبح بارها زنگ زده بود و 

شاکی بود که چرا غزال جواب زنگ هایش را نمی دهد. حقیقتا در 

 .آن لحظه دلش نمی خواست به سام فکر کند
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. داشت غزال را بی حرف جلو رفت. می دانست پشیمان میشود

امیدوار میکرد. اما در آن حالی که داشت کمی آرامش حقش بود. 

غزال با مهربانی نگاهش میکرد. گویی اینهمه تالش ارسالن برای 

مطمئن شدن از حال او تحت تاثیر قرارش داده بود. کنار غزال 

دراز کشید. تختش برای یک نفر بزرگ بود اما دقیقا نمیشد گفت 

 .دو نفره است

 :به سقف خیره شد و دستش را روی پیشانی فشرد

 ...خیلی نگرانم کردی-

 :غزال به حالت نشسته درآمد و تکیه اش را به تاج تخت داد

ببخشید...فکر نمی کردم...نمی تونستم توی تنهایی بمونم. می -

خواستم بخوابم. فکر و خیال داشت دیوونم میکرد. فکر اینکه 

 ...مامانم

 :بدهد. به سمتش برگشت و نیم خیز شداجازه نداد ادامه 

 .الزم نبود تنها باشی. نباید تنها میموندی اصال-
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نمی خواستم تنها باشم...اما...نمی تونستم حضورشونم تحمل کنم. -

 .نگاهای پرترحم و حال بهم زنشون

 اصال چجوری تنهات گذاشتن؟ توی این حال؟-

 م نیست چیگفتم اگر نرن تمام شبو سرخاک میمونم...برام مه-

 .فکر میکنن. آرامشو ازم میگیرن

 :باز بغضش شکسته بود

بدون مامانم...احساس میکنم دیگه سایه ندارم. نمی دونم -

 .چجوری ادامه بدم. دیگه هیچی ندارم

 :دست های الغر و بی رنگش را میان مشتش فشرد

الزم نیست االن بهش فکر کنی...به آینده فکر نکن. گریه -

درت باش. این حقته ولی به آینده فکر نکن. باور کن...عزادار ما

 .کن نه تنهایی نه بی کس
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سر گریان غزال را به سینه فشرد و گویی دوباره کامل شده 

بودند. احساس رضایت میکرد. کاری که تمام روز می خواست 

 .بکند و حضور نگاه های منع کننده مانعش شده بود

زدیک بودن غزال در آن هوای سرد، گرمش شده بود. آنهمه ن

احساسات مردانه اش را بیدار کرده بودند. نگاهش را از لباس 

نازک غزال که به سختی اندامش را پوشانده بود گرفت و پوفی 

کشید. دستش را نوازش وار روی موهای نرمش کشید و سعی 

کرد فکرش را روی ناراحتی و غم او متمرکز کند. سخت میشد به 

ریر صورتی رنگی که به زیبایی چیزی جز آن پوست روشن و ح

 .روی برجستگی های بدنش نشسته بود، فکر کند

متوجه حرکت سر غزال شد و نگاه خمارش باعث شرمندگی اش 

شد. نباید می ماند. باید روی کاناپه می خوابید. اصال باید 

برمیگشت تهران. آنجا ماندنش درست نبود. در موقعیت بدی 

 .قرار گرفته بود
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صورت غزال سرش را عقب کشید. صورتش را  با نزدیک شدن

در نزدیکی صورت او ثابت نگه داشت. نفس های گرمش به 

صورتش میخورد. احساس میکرد حتی موهای ریشش هم سیخ 

 .شده. سخت می توانست خونسردی اش را حفظ کند

سرش را جلو برد. در مورد احساساتش مطمئن نبود اما در آن 

انی اش را به پیشانی او چسباند و لحظه غزال را می خواست. پیش

پوست گرمش را بوسید. لبش را پایین تر کشید و از روی مژه ها 

و گونه اش گذشت. لب هایش را کنار گوش غزال فشرد و زمزمه 

 :کرد

 ...نمی تونم غزال...بهت گفتم...من  نمی تونم-

غزال به سختی پارچه لباسش را میان مشتش گرفت و به سمت 

 :خودش کشید

برام مهم نیست...مشکالت و بدبختی هامون فردا هم -

 .سرجاشونن. دیگه هیچی مهم نیست
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قبل از اینکه بتواند حرف دیگری بزند، غزال دو دستش را دو 

طرف صورت او گذاشت و لب هایش را بوسید. انگار جریان برق 

به بدنش وصل کرده بودند. دست های بزرگش را دور گردن 

باز کرد. لب های خشک و بی رنگ غزال  غزال پیچید و دهانش را

را میان لب هایش گزید و بالخره به خودش اجازه داد در او حل 

شود. فشار دستش روی گردن غزال محکم تر و محکم تر شد. با 

فشار محکم دستش، غزال سینه اش را چنگ زد. انگشت هایش را 

 .دیپایین کشید و بند های پیراهن را از روی شانه هایش پایین کش

چیزی مدام در سرش زنگ میزد که نباید ادامه بدهی. بیشتر ادامه 

نده. غزال را رها کن و برو...می دانست غزال غمگین است. می 

دانست درحال خودش نیست و می خواهد مسکنی بسازد برای 

 .لحظه ای آرامش و او داشت این اجازه را به او میداد

ین افتادند و باال تنه بندهای لباس خواب از روی شانه هایش پای

برهنه غزال جلوی چشمانش قرار گرفت. دست خودش نبود. 

بارها این صحنه را تصور کرده بود. غزال که گویی خجالت کشیده 
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بود، دستش را روی سینه اش گرفت و سرش را پایین انداخت. 

موهای بلند و نرم دورش را گرفتند. قلبش بقدری تند میزد که 

 .یکردآنرا در دهانش حس م

دست جلو برد و دست های غزال را کنار زد. انگشتانش را روی 

پوست نرم گردن غزال گذاشت و نوازش وار به سمت پایین 

کشید. آنها را از روی برآمدگی سینه اش گذراند و سرش را جلو 

برد تا او را ببوسد. همانطور که او را می بوسید، سرش را تا بالش 

د. درهمان حال که انگشتان دستش پایین برد و روی تنش خیمه ز

از روی ناف غزال به سمت پایین حرکت می کردند، لب هایش 

مسیر دستش را دنبال کردند. غزال که انگار از این حرکت 

ارسالن هل کرده بود، دستش را محکم گرفت. تعجبی هم 

نداشت. اولین تجربه اش بود. با دست آزادش دست مزاحم غزال 

را میان انگشتان او پیچید. دستش را باال را گرفت و انگشتانش 

 .سرش برد و آنرا روی سطح نرم بالش فشرد
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مقاومت غزال شکست و با اولین آه آرامی که ازمیان لب هایش 

بیرون آمد، چشم هایش را بست. می دانست غزال اصال آمادگی 

رابطه کامل را ندارد و او هم چنین قصدی نداشت. اما بیشتر از 

  .آنجا را ترک کند، پیش رفته بودندآنکه بتواند 

* 

 غزال؟ گریه میکنی؟-

تمام وجودش پر از درد بود. خوب نمی توانست فکرش را 

متمرکز کند. به مادرش فکر میکرد و عذاب وجدان شدیدی 

گرفت. به سام فکر کرد و گریه اش شدت گرفت. باید می 

؟ یگذاشت ارسالن برود. برای چه نگهش داشته بود. به چه امید

می دانست که ارسالن او را نمی خواهد. با آن همه دردسر نمی 

توانست از او توقعی هم داشته باشد. با اینحال، فکر کرده بود که 

 .می تواند برای ساعتی او را داشته باشد
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دست گرم ارسالن روی شانه بی پوششش قرار گرفت و تکانش 

 :داد

 غزال؟-

گاهش کرد. ارسالن سرش را برگرداند و بغض دار و گریان ن

گویی از دیدن ناراحتی اش حسابی بهم ریخت. دستی به صورتش 

کشید و نفس عصبی اش را میان دست هایش خالی کرد. روی 

 .تخت نشست و پتو را کنار زد

 ...لعنتی...می دونستم اینطوری میشه. غزال-

پشت دستش را روی چشم های خیسش کشید و رویش را 

 :گرفت

 ....نمی خوام کسی اینجا ببینتتبهتره بری ارسالن-

کامل پشتش را به او کرد و پتو را باالتر کشید. سکوت عذاب آور 

به درازا کشید. نگاه گریانش به نوارهای طالیی رنگ خورشید که 

کم نفس و بی جان از میان ابرها سرک می کشیدند، خیره مانده 



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1154 

 

 یبود. پایین رفتن ارسالن از روی تخت را حس کرد اما واکنش

 .نشان نداد

 .متاسفم غزال...نمی خواستم دردتو بیشتر کنم-

نکرده بود. برای لحظه ای کمکش کرده بود، همه چیز را فراموش 

کند. رویایشان اما تمام شده بود. باز برگشته بودند به دنیای 

 .واقعی

 میشه لطفا یچیزی بگی؟-

 :آرام لب زد

 .چیزی برای گفتن ندارم-

 نداری؟! واقعا؟-

به سمت ارسالن برگشت و همانطور که بندهای لباسش را  کالفه

 :باال می کشید، سرجایش نشست

 !چی باید بگم؟ من دوست پسر دارم ارسالن-
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 :ارسالن جلو رفت و روی تخت نشست

 .برام مهم نیست...مهم ناراحتی توئه-

 :لبخند غمداری زد

 ...من از تو ناراحت نیستم-

 :خم شد و دست ارسالن را گرفت

ست ندارم احساس گناه کنی. موضوع این نیست که تو...من دو-

خودم خواستم ولی...مامانم تازه مرده ارسالن. باورم نمیشه 

 .اینطوری توی خونش بی حرمتش کردم

بغضش شکست و هردو دستش را روی صورتش گذاشت. ارسالن 

 :پوف کالفه ای کشید و دست هایش را از روی صورتش کنار زد

زخرفات چیه که میگی؟ فکر میکنی حقت بی حرمت؟ این م-

نیست خوشحال باشی؟ حتی شده برای یه شب؟ اینکه سعی کنی 

 .حالتو خوب کنی اشتباه نیست
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وقتی میدونم آینده ای نیست اشتباهه! من دیگه نمی تونم با سام -

بمونم. چطوری میتونم تو روش نگاه کنم؟ من همچین آدمی 

 چی؟ نیستم. همه چیزو از دست دادم برای

 :سری تکان داد و پوزخند زد

 ...هیچی-

ارسالن ساکت شد و دستش را عقب کشید. انگار نمی دانست، 

دیگر چه باید بگوید. حق با او بود. از اول هم می دانست ارسالن 

دنبال آینده ای همراه با غزال نیست. آینده ارسالن مشخص بود. 

 .کنار زن و بچه اش خیلی دورتر از آنجایی که بودند

 :نفس مانده در سینه اش را بیرون فرستاد

مهم نیست چی بگم و چیکار کنم...قرار نیست چیزی عوض شه. -

برو ارسالن. میترسم داییم اینا برای سرزدن بیان. شر درست 

 .میشه

 :ارسالن سری به معنای تایید تکان داد و بلند شد
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 .باشه. حق با توئه. مراقب خودت باش-

پیراهن مشکی اش را می بست به سمت همانطور که دکمه های 

در رفت و از اتاق خارج شد. چشمش به در ماند و اشک روی 

صورتش خط انداخت. ای کاش نمیرفت. ای کاش بیشتر پافشاری 

میکرد. ای کاش میگفت که بخاطر تو می مانم. که فقط تو برایم 

مهمی. دنیای واقعی مهم نیست. فقط ما مهمیم. اما نگفته بود. با 

اختی که از او داشت، خیلی خوب می دانست که چنین حرف شن

هایی را هرگز از زبانش نخواهد شنید. دراز کشید و صدای گریه 

 .اش بلند شد

* 

خوبم سپیده. کجا میخواید پاشید بیاید؟ همون برای تشییع جنازه -

 .هم اینهمه راهو اومدید بخدا شرمنده شدم

پیشت باشم تو این این چه حرفیه عزیزم؟ بخدا دوست دارم -

 روزای سخت. کجایی؟
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 :آهی کشید و سینه اش درد گرفت

دارم میرم خونه...زن داییم میگه باید وسایل مامانم و عزیزو جمع -

 .کنیم. قراره عزیزو ببرن پیش خودشون

 وا؟ تو چیکار میکنی پس؟ مگه خونه مال زنداییته؟-

ه م گفت اگنه واسه عزیزمه. شاید بخوان رهنش بدن. البته دایی-

 .من بخوام بمونم اینجا هیچ مشکلی ندارن

 !نمیخوای برگردی غزال؟-

 :صدای سپیده دلخور و متعجب بود. پول را به سمت راننده گرفت

 .من همینجا پیاده میشم-

راننده پول را گرفت و ماشین را به کناری کشید. همانطور که 

 :پیاده میشد گفت

 .نمی دونم سپید-
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و دانشگات؟ ما؟ میخوای همه چیزو ول دیوونه شدی؟ درس -

 کنی؟

نمی دونم. میتونم انتقالی بگیرم. دیگه دلیلی برای اینجا موندن -

ندارم ولی...نمی تونم پیش بابام برگردم. دیگه حتی نمی تونم تو 

 .روش نگاه کنم

غزال االن ناراحتی بخدا...ده بار بابات زنگ زده. همش میگه -

التو از ما میپرسه. پرهام میگفت غزال جواب زنگامو نمیده. ح

 ...چندبار خواسته پاشه بیاد اونجا

سکوت کرد و حرفی نزد. اینهمه سال برای محمد مهم نبود زن و 

بچه اش چه میکنند و چطور روزهایشان را می گذرانند. حاال 

 برایش مهم شده بود؟ اهمیتی هم داشت؟

 ...میخوادبه عالوه اینکه سام هم مدام خبرتو میگیره. آدرس -

 :دستپاچه شد

 ...بهش آدرسمو ندادی که-
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 .می خواستمم یادم نبود. بهش یه زنگ بزن غزال...گناه داره-

گناه داشت. راست میگفت. حقش این بی محلی کردن ها نبود. اما 

چطور می توانست با او رودررو شود؟ عذاب وجدان همینطوری 

 .هم لحظه ای رهایش نمیکرد

 ...زنگ میزنم بهش-

خوبه. ای کاش اینجا بودی. شب بچه ها خونه سیامکینا جمع -

میشن. مامانیشنا با دخترا رفتن سفر. جات خالیه. جای تو و 

 ارسالن...چند روزه ازش خبری نیست. تو نمی دونی کجاست؟

 :کنجکاو شد و درجایش ایستاد

 یعنی چی ازش خبری نیست؟-

 احتماال چیزییعنی جواب زنگامونو نمیده. البته نگران نباش. -

نیست. ما به این کارای ارسالن عادت داریم. دو روز دیگه پیداش 

 ...میشه. اگه باز پا نشده باشه بی خبر بره اونور دنیا
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سپیده آرام می خندید. قلبش ریخت و به سختی دهان خشک 

 :شده اش را باز کرد

 فکر میکنی برگشته ایتالیا؟-

نکنم. بهرحال معلوم از این بشر هیچی بعید نیست. ولی فکر -

 .میشه. من برم هانی. مراقب خودت باش

خداحافظ بی حالی گفت و تلفن را قطع کرد. از پیچ کوچه قدیمی 

گذشت. یعنی کجا بود؟ انقدر سریع نمیرفت. گفته بود هنوز 

کارهای ستاره برای اقامت مانده. باید به کارهای او می رسید. 

دمی نبود. شاید هم بود! همینطوری غزال را ول نمیکرد. چنین آ

 .چقدر از آدمها شناخت داشت؟ هنوز خیلی ساده و بی تجربه بود

قرار بود خاله و زندایی در جمع کردن وسایل سارا و عزیزش 

کمکش کنند. دلش می خواست هرگز به در آهنی و رنگ پریده 

خانه نرسد. چطور می توانست وسایل مادرش را جمع کند؟ بغض 

د. در این چند روز حتی جرات نکرده بود، سمت تا گلویش باال آم
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اتاق مادرش برود. برق اتاق از آن شبی که ارسالن برای دیدنش 

آمده بود، همانطور روشن مانده بود و جرات نمیکرد برای 

 .خاموش کردنش پا به آن اتاق بگذارد

فردای آنروز دایی سراغ شیشه بر رفته و در را درست کرده بود. 

گفته بود که بیرون مانده و مجبور شده بود، شیشه غزال به دروغ 

را بشکاند. دایی حسابی سرزنشش کرده بود که کار خطرناکی 

کرده. یاد زخم صورت و زخم پای ارسالن افتاد. برای مطمئن 

شدن از حال غزال آنهمه به دردسر افتاده بود. همینطوری نمی 

نتظر گذاشت برود. داخل خانه رفت و روی یکی از مبل ها م

 .نشست. جسارت نداشت تنهایی کار را شروع کند

موبایلش را بیرون کشید و وارد لیست تماس هایش شد. باید 

زنگ میزد و مطمئن میشد. قبل از آنکه دودلی به جانش بیفتد 

شماره را گرفت. بعد از چند بوق و در کمال ناامیدی ارسالن 

 :جواب داد
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 ...الو-

 .نی هنوز ایران بوداگر جواب این خط را میداد، یع

 ...سالم ارسالن-

 سالم غزال جان. خوبی عزیزم؟-

 :صدایش عادی  و بشاش بود. انگار اتفاقی نیفتاده. لجش گرفت

 ...خوبم-

حرف دیگری به ذهنش نرسید اما ارسالن اجازه نداد، سکوت به 

 :درازا بکشد

 ...چه خبر؟ می خواستم بهت زنگ بزنم-

 ...ولی نزدی-

 .نه...نزدم-

کجایی ارسالن؟ سپیده میگفت از روز تشییع جنازه ازت خبر -

 .ندارن
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برای چند لحظه طوالنی، سوت سکوت در حلزونی گوشش پخش 

 .شد

 ...من برنگشتم تهران غزال-

 :متعجب و گیج گوشی را به دست دیگرش داد

 ...یعنی چی که-

 ...یعنی اینکه برنگشتم. گرگانم هنوز-

 چرا؟-

تراحت کنم. گرگان شهر خیلی قشنگیه. فکر کردم چند روزی اس-

 ...همیشه دوست داشتم همچین

 !ارسالن؟-

 جانم؟-

 برای چی موندی اینجا؟-

 ...گفتم که-
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 .ارسالن جدی پرسیدم-

 ...میخوام مطمئن شم برمیگردی. باید برت گردونم-

 .من شاید برنگردم-

 برای همین موندم که مطمئن شم برمیگردی. چه خبر؟-

 .بحث کردن نداشت این یعنی حوصله

خبری نیست. امروز قراره وسایالرو جمع کنم. خاله و زن داییم -

 ...هم دارن میان کمک

 ...باید سخت باشه-

 ...آره...نمی دونم تحملشو دارم یا نه-

آدمیزاد از اونی که فکرشو میکنی خیلی پوست کلفت تره...بهم -

 ...اعتماد کن

 ...آره...فکر کنم حق با تو باشه-

 .و صدای نفس های ارسالن فاصله میانشان را پر کرده بود سکوت
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 ...غزال...باید در مورد اتفاقایی که افتاد صحبت کنیم-

چه صحبتی؟ همه چیز مشخص بود. حرفی نمی ماند. پوفی کشید و 

خواست چیزی بگوید که صدای آیفون مانعش شد. خاله فریبا 

 :آمده بود. به سمت آیفون رفت و درگوشی گفت

 ...سالن خالم اومده. من برمار-

تماس را قطع کرد و دکمه آیفون را زد. هنوز شروع نشده اشکش 

درآمده بود. گریان خم شد و روی زمین نشست. چطور هنوز 

ادامه میداد؟ ارسالن راست میگفت. بدون مادرش نمرده بود. ای 

 .کاش زودتر از آن روزهای سخت میگذشت

*** 

جیغی کشیدند و هردو به سمتش مریم و سپیده از دیدن غزال 

هجوم بردند. به غزال که میان آندو گیر کرده بود و لبخند 

 .کوچکی روی لب هایش داشت خیره ماند

 هیچ معلوم هست کجا بودی؟-
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 :به سمت پرهام برگشت و لب هایش را جلو داد

 ...هتل بوتانیک گرگان-

 :پرهام با چشم های درشت شده و حالتی گیج سر تکان داد

 رگان بودی؟گ-

اوهوم...یه سوئیت رویال گرفته بودم...اصال دلم نمی خواست -

 .برگردم

 چرا؟-

 ...چون راحت تره-

 !ارسالن؟-

 :همانطور که به سمت آشپزخانه میرفت شانه باال انداخت

 .می خواستم مطمئن شم غزال برمیگرده-

 مگه می خواست برنگرده؟-

 .هنوزم میگه نمیخواد اینجا باشه-
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 ...که چیزی نگفتبه من -

 .خب االن میگه-

.. 

پرهام بازویش را چسبید و مانع رفتنش شد. او را به سمت خودش 

 :برگرداند و عصبی گفت

 مسخره بازی درنیار...تعریف کن ببینم چرا باهمید؟-

 :ارسالن دستش را بیرون کشید

چیزی برای تعریف کردن نیست. غزال گفت نمیخواد بیاد. -

 !ش. همینبرگشتم گرگان بیارم

 :پرهام مشکوک پرسید

همین؟ این دختر بیچاره به اندازه کافی درد داره. ببین ارسالن -

 ...اگر چیزی هست

 :کالفه دست به کمر زد
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 چی میخواد باشه مثال؟-

 ...غزال دوست پسر داره-

 ...میدونم-

 ...تو شانستو از دست دادی...خودت نخواستی که-

ل دوستمه اینکه نگرانش باشم میدونم. هنوزم نمیخوام. اما غزا-

 عجیبه؟

 :با حرص جواب داد

اینهمه نگرانی؟ اونم برای تویی که معموال هیچی برات مهم -

 .نیست...آره عجیبه

 :خواست بیرون برود که ارسالن مانعش شد

 منظورت چیه که هیچی برام مهم نیست؟-

 ...فکر کردیم باز ول کردی رفتی-
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دلخور و ناباور، دستی به چانه  پوزخندی زد و سرش را تکان داد.

 :اش کشید و با انگشت ضربه ای به سینه پرهام زد

 ...فکر کردم بین اینهمه آدم الاقل تو بهتر از اینا منو بشناسی-

اهمیتی به نگاه شرمنده و هنوز کمی دلخور پرهام نداد و از 

 :آشپزخانه بیرون رفت

 ...من میرم یه سر به سهراب بزنم. فعال-

به سروصدای جمع از آپارتمان پرهام بیرون زد. سر درد  بی توجه

بدی داشت. تمام طول راه غزال ساکت بود و غمگین. حواسش به 

حرف های ارسالن نبود. حواسش به هیچ چیز نبود. گویی اصال در 

این دنیا سیر نمیکرد. وادارش کرده بود الاقل برای برداشتن 

ه خداحافظی کند. غزال ب وسایلش برگردد. الاقل برگردد و با بقیه

 .سختی پذیرفته بود

سیگاری آتش زد. آنرا میان لب هایش گذاشت و وارد آسانسور 

شد. کامی گرفت و همانطور که تکیه اش را به دیوار سرد 
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را فشرد. بعد از چند روز باید حتما به  G آسانسور میزد، دکمه

 بود.ریحانه و علی سرمیزد. البد پسربیچاره چشم به در مانده 

غزال نمی خواست در مورد آنشب حرفی بزند و او هم بیشتر از 

آن نمی توانست اصرار کند. غزال عزادار مادرش بود و دوست 

نداشت از آن باعث ناراحتی اش شود. اگر غزال واقعا اینطور می 

خواست، کمترین کاری که می توانست برایش بکند، سکوت بود. 

تر دوست به او نگاه کند. بیشنمی توانست مثل قبل فقط مثل یک 

از آنی پیش رفته بودند که بخواهند تظاهر کنند اما می توانست 

 .الاقل تالشش را بکند

*** 

 ...بذارید الاقل بهش بگم اومدید دیدنش- 

قبل از اینکه بتواند واکنشی نشان بدهد، در باز شد و قامت الغر 

 :محمد در چهارچوب در قرار گرفت
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سکته دادی...اصال نمی دونستم کجایی...چیکار دختر جان تو منو -

 ...میکنی

سپیده از پشت پدرش سرک کشید و با حالتی عذرخواهانه غزال 

 :را نگاه کرد. پوفی کشید و پنجره را بست

 .میبینید که خوبم...خونه بودم-

 :محمد در را بست و داخل اتاق رفت

 خونه بودی؟ کدوم خونه؟-

 ...ادرممن فقط یه خونه دارم. پیش م-

 ...غزال جان من واقعا بابت این اتفاق-

متاسفی؟ خیلی ممنون مطمئنم روح مامان خیلی خوشحال میشه -

 ...که بالخره نگرانش شدی
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دخترم من واقعا برای مادرت ارزش زیادی قائل بودم. زن فوق -

العاده ای بود و مادر دخترم بود. اما انصاف نیست اینطوری منو 

 ...م. باید برگردی سر درس و زندگیتنگران کنی. من پدرت

نگاه از منظره غرق در شب شهر گرفت و با سمت پدرش 

 :برگشت. دست هایش را مشت کرد و غرید

مامان من اونجا دفن شده. فکر اینکه نتونم هروقت میخوام برم -

سرخاکش دیوونم میکنه. خونه من اونجاست...زندگی من 

 .دارهاونجاست. اینجا هیچی ندارم که نگهم 

 ...نمیشه که بابا جان-

انقدر این کلمه رو تکرار نکنید. بعد از مامان من دیگه بی کس -

 .شدم

محمد آهی کشید و با شانه هایی افتاده، رفت و روی صندلی میز 

 :کار پرهام نشست

 داری تنبیهم میکنی؟-
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 :دست هایش را زیر سینه جمع کرد

ت عث شرمندگیچنین قصدی ندارم. بی مسئولیتی خودته که با-

 .میشه

من نمی دونم مامانت بهت چی گفته. اما یبارم نخواستی از زبون -

 .من بشنوی چی گذشت

 ...هیچوقت نگفتی که گوش بدم-

غزال جان من و مامانت به بن بست رسیده بودیم...توافقی بود که -

 .کردیم و جدا شدیم. من بهش خیانت نکردم...من ترکش نکردم

 ه دخترتم به امان خدا ول کنی و بری؟توافق کرده بودید ک-

اوایل سرمیزدم. هرهفته میومدم. میاوردمت پیش خودم بی -

قراری مادرتو میکردی. میومدم میدیدمت. ولی دایی هات بدشون 

میومد. میگفتن درست نیست میرم خونه زنی که باهاش نسبتی 

ندارم. چندباری درگیر شدیم. گفتن تا وقتی بزرگ نشدی و 

تونی تصمیم بگیری مزاحمشون نشم. نخواستم از  خودت نمی
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مامانت جدات کنم. حق قانونیم بود اما به زور جدات نکردم. 

میدونم بنظرت به اندازه کافی نبوده ولی بخدا من تالشمو کردم. 

حمایت مالیمو قبول نکردن...هیچ کمکی از من قبول نکردن. منم 

 تم...زندگیم شدهبالخره باید برای خودم یه زندگی جدید می ساخ

 .بود عذاب و بدبختی

 ...بعدم ازدواج کردی و همه چیز یادت رفت-

یادم نرفت...مجبور شدم. منتظر بودم بزرگ شی و خودت تصمیم -

بگیری. من از تشنج و درگیری و دعوا خوشم نمیاد. زوری زوری 

 ...نمیشه کاری رو پیش برد

 :پوزخند زد

کردم. ولی انتخابم اشتباه  آره من احمقم بزرگ شدم...انتخابمو-

بود. مامان بیچارمو تنها گذاشتم تا بیام جایی که آزادی دارم. هیچ 

 میدونید با من چیکار کردید؟
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مادرش هم می دانست که غزال در آخر، زندگی در رفاه و آزادی 

را به آن زندگی خسته کننده و خفقان آور ترجیح داده. برای 

یشد. ابراز نگرانی میکرد. او همین مدام زنگ میزد و جویایش م

هم حس کرده بود که غزال را از دست داده. مادرش را ناامید 

 .کرده بود

 فکر میکنی مادرت چیزی جز آسایش تو می خواست؟-

آره! می خواست مثل اینهمه سال که بپام موند و بزرگم کرد منم -

پیشش باشم. بهترین ساالی زندگیشو پای بزرگ کردن من 

قت من توی اولین فرصتی که بدست آوردم ولش گذاشت. اونو

کردم. فکر کردی بزرگ کردن یه بچه اونم با دست خالی و تنها 

 راحته؟

نه! سخت ترین کاره. مادرت زن قوی و محکمی بود. احتماال -

 ...بهترین زنی که می شناسم

 :صدایش را باال برد و جیغ کشید
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 .پس چرا ولش کردی؟ تا آخرشم دوستت داشت-

اش از شدت خس خس کردن باال و پایین میشد و بغض  سینه

 :مدام باال می آمد. پدرش هنوز آرام و خونسرد بود

باور کنی یا نه...منم دوستش داشتم. هنوزم دارم. ولی دوست -

داشتن برای ساختن یه زندگی کافی نیست. اختالفاتمون خیلی 

سطح  زیاد بود. چه از نظر فرهنگی چه از نظر خانواده و مذهب و

زندگی...از هر نظری که بگی فرق داشتیم. قبل از ازدواج آدم تو 

رویاست...فکر میکنی مگه چقدر میتونه سخت باشه...فکر میکنی 

دوست داشتن کافیه. اما نیست! هر روز دعوا و جنگ...من سعی 

میکردم اونو شبیه چیزی بکنم که خانوادم بپذیرن و اونم سعی 

چیزی ممکن نیست. هیچکدوم میکرد منو عوض کنه...چنین 

دلمون نمی خواست دخترمون توی محیط پر از جنگ و دعوا 

بزرگ شه. غزال طالق همیشه بدترین راه حل نیست. گاهی 

 بهترین و تنها راهه. میتونی درک کنی؟ میتونی منو ببخشی؟
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 :لبخند غمگینی زد و چشمان سیاهش از خیسی اشک برق افتاد

 یمو برگردونی؟میتونی تمام روزای بی پدر-

 .گذشته گذشته و برنمی گرده. ولی میتونم جبران کنم-

 :رو گرفت و باز به منظره بیرون از پنجره خیره ماند

 !دیگه واسه این حرفا خیلی دیر شده. زیادی برام غریبه ای-

محمد که گویی نمی دانست دیگر چه باید بگوید آه سنگینی 

 :کشید و با حالتی التماس وارانه گفت

زال جان...عزیزم...برگرد خونت. برگرد بذار من سر راحت رو غ-

م بر بالش بذارم. کجا میخوای بمونی؟ بذارمت پیش مرد غریبه

 ...خونه

 :شانه ای باال انداخت

 ...پرهام غریبه نیست-
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هست عزیزدلم هست...من به اندازه چشمام به این پسر اعتماد -

 .دارم. اما درست نیست

 :ه گفتسری تکان داد و کالف

ببخشید ولی فکر نکنم تو جایگاهی باشید که به من بگید چی -

 ...درسته چی غلط

محمد که ذاتا مرد صلح طلب و آرامی بود در برابر توهین آشکار 

غزال جوابی نداد و عینکش را برداشت تا استراحتی به چشم 

 :هایش بدهد

اگه نمی خوای بیای خونه پیش مریم بمون...یا سپیده. اینجا -

 .نمون

 :شانه باال انداخت

 .مهم نیست...میرم پیش مریم-

 چیزی از خونه نمی خوای برات بیارم؟-
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 .پدرش گویا قصد بی خیال شدن نداشت

 .بخوام خودم برمیدارم-

انقدر به قاب پنجره زل زد تا محمد بالخره کوتاه آمد و با سری 

ل دپایین افتاده از اتاق بیرون رفت. شاید برای لحظه ای کوتاه 

غزال برای ناراحتی اش سوخت...شاید برای ثانیه ای باور کرد که 

او هم عزادار مرگ همسر سابق و مادر دخترش است. اما بیشتر از 

یک لحظه طول نکشید. در آن حال باید تمام حرص و کینه اش از 

 .اتفاقات اخیر را سر کسی خالی میکرد

 ب فکر کند چونبه خودش اجازه نمیداد، به ارسالن و اتفاقات آنش

به محض اینکه خیالش به سرش میزد، به حماقت و سادگی 

خودش پی میبرد و اشکش درمی آمد. در آن چند روز به اندازه 

یک رودخانه اشک ریخته بود. دیگر چشمه همیشه جوشان چشم 

هایش خشک خشک بود و چشم هایش می سوخت. به محض 

شد و از اینکه فکرش به سرش میزد، غرق شرم و خجالت می



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1181 

 

سویی دیگر، خشم و نفرت تمام وجودش را میگرفت. نه نفرت از 

ارسالن...تقصیر خودش بود که او را در آن شرایط گذاشته بود. 

انقدر بزرگ شده بود که مسئولیت اشتباهش را قبول کند. نفرت 

 .از خودش و سستی اش

نمی دانست عشق همه آدم ها را آنطور ضعیف و سست میکرد یا 

تی خودش بود. اما می دانست از اینکه هربار قسم خورده از بدبخ

 .بود ارسالن را فراموش کند، خسته و درمانده بود

مریم پیشنهاد غزال را برای اینکه می خواست چند روزی پیش او 

بماند، با خوشرویی پذیرفته بود. می توانست پیش سپیده هم برود 

ت میکشید ولی اما تعارف هایش را رد کرد. از پدر سپیده خجال

مریم با مادرش تنها زندگی میکردند و اینطور احساس بهتری 

 .داشت

تمام شب را با مریم حرف زدند. از مادرش گفت و اشکش درآمد. 

از اینکه چطور چشم به راه غزال ماند و نتوانست او را ببیند. مریم 
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هم از پدرش و اینکه ده سال قبل بر اثر سرطان از دنیا رفته بود 

غزال را در آغوش کشید و مطمئنش کرد که دردش کم  گفت.

میشود. که قرار نیست هر روز صبح با یک دنیا درد و سینه ای 

سنگین از خواب بیدار شود. او هم مثل همه مطمئنش کرده بود که 

بالخره روزهای سخت می گذرد و غزال فکر کرد، همیشه آدمها 

 .درگیر گذشتن بودند

پیش پدرش بماند، مریم پیشنهاد داد  وقتی گفت دیگر قصد ندارد

با هم خانه بگیرند چون او هم قصد داشت مستقل شود. میگفت 

اگر کار پیدا کنی، میتوانی از پس خودت بربیایی. قدم بزرگی بود 

اما بد هم نمی گفت. دوست داشت کمی مستقل شود. مادرش 

همیشه از ترس اتفاقات بد در خانه نگهش میداشت. زیاد حرف 

 .را جدی نگرفت اما پیشنهادش گوشه ی از ذهنش ماند مریم

شخصیت مریم برایش عجیب بود. از هیچ پسری خوشش نمی 

آمد و فکرش را درگیر پسرها و روابط عاطفی نمیکرد. دانشگاه 
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میرفت. درسش را میخواند. کالس میرفت. با دوستانش وقت 

 .میگذراند. انگار جای خالی دیگری در زندگی اش وجود نداشت

*** 

 غزال جان؟-

با تکان دستی چشم هایش را باز کرد و چندبار پلک زد تا متوجه 

حضور مریم باالی سرش شد. مریم مقنعه را روی سرش کشیده 

 :بود و آنرا مرتب میکرد

 ...عزیزم ببخشید بیدارت کردم. سام اومده دم دره-

انگار برقی با شدت قوی به بدنش وصل کرده بودند که به سرعت 

 :جا پرید و روی تشک نشستاز 

 چی؟ برای چی اومده؟ اصال از کجا میدونه من اینجام؟-

 :مریم گیج از واکنش تند غزال شانه باال انداخت
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نمی دونم. حتما بچه ها گفتن. یه ساعت پیش زنگ زد آدرس -

گرفت گفت میخوام بیام غزالو ببینم. اگه نمی خوای ببینیش ردش 

 .کنم بره

زیادی بی رحمانه بود که بخواهد بعد از  گوشه لبش را گزید.

اینهمه بی محلی، اینطور دست به سرش کند اما رودرو شدن با او 

قدرت و صبر زیادی میخواست که در آن دوره غزال از داشتن آن 

 .عاجز بود

 :پوفی کشید و موهای ژولیده اش را عقب زد

 نه عزیزم. میرم میبینمش...میری دانشگاه؟-

م شده. ببخشیدا مامانمم ماشینو برده باید با آره قربونت دیر-

 .تاکسی برم. صبونه روی میز آمادست. من زود میام

 :لبخندی زد و نیمخیز شد تا بلند شود

نه عزیزم این چه حرفیه. فقط دم در به سام بگو یکم منتظر بمونه -

 ...لطفا
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مریم باشه ای گفت و صورتش را بوسید. غزال به سرعت بلند شد 

ه دست و صورتش زد. موهای شانه نخورده اش را باالی و آبی ب

سرش گرد کرد. برای بوی بد دهانش لقمه ای نون و پنیر خورد و 

بعد از پوشیدن شال و مانتویش بیرون رفت. همین که از در 

بیرون رفت متوجه پیاده شدن سام شد. پشت فرمان ماشینش 

نگ و تنشسته بود و عینک آفتابی به چشم داشت. دلش برای ا

شده بود. عجیب بود که احساس دلتنگی میکرد. شاید چون عادت 

درمیان او را  داشت در آن دو ماه دوستی شان هر روز یا یک روز

 .ببیند

قبل از اینکه بتواند واکنشی نشان بدهد، سام عینک دودی اش را 

برداشت و به سمتش قدم تند کرد. بی معطلی او را در آغوش 

دش را از اعماق سینه اش بیرون فرستاد کشید و جوری نفس بلن

گویا بعد از روزها تازه توانسته نفسی تازه کند. نمی دانست چون 

وسط خیابان بودند، آنطور معذب شد و تنها مانند مجسمه ای سیخ 
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ایستاد یا دلیلش چیز دیگری بود که قصد فکر کردن به آن را 

 .نداشت

جه سردی غزال نشد. سام اما بقدری نگران و بی طاقت بود که متو

 :دست روی سرش کشید و شال مشکی عقبتر رفت

غزال واقعا متاسفم...چند روزه در به در دنبالتم که یه خبری -

 ...بگیرم

 :او را از آغوشش بیرون کشید و در چشم هایش نگاه کرد

 ...کجایی تو؟ چقدر الغر شدی-

را  خواست دوباره او را بغل کند که اینبار مقاومت کرد و خودش

 :از میان دست هایش بیرون کشید

 ...خوبم سام-

سام که حاال متوجه سردی اش شده و حسابی شوکه بود، ابرو 

 :درهم کشید
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خوبم؟ همینو داری بگی؟ من اینجا مثل مرغ سرکنده همه فکرم -

 و خیالم پیش تو بود...خوبی؟ همین؟

 :بغض تا پشت دندان هایش باال آمد

 ...متاسفم-

اینکه بعد از اینهمه دلتنگی اینطوری زدی توی  بابت چی؟ بابت-

 !ذوقم؟

سرش را پایین انداخت و لپش را از داخل با دندان هایش گزید. 

چه باید میگفت؟ مطمئن بود جرات اقرار کردن ندارد. نه بعد از 

آن سخنرانی طوالنی و اطمینان بخش از اینکه ارسالن، هیچگاه 

خورده بود. قول داده بود. قرار نبود میانشان قرار بگیرد. قسم 

 .سرش از فشار زیاد داشت می ترکید

 :سام از سکوت طوالنی اش بیشتر عصبانی شد

 هیچی نمیخوای بگی؟-
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مردمک چشم هایش باال رفت و شرمزده نگاهی به صورت سام 

انداخت. چشم های روشنش حسابی دلگیر بودند. سام مرد 

ز حرف های مرموزی نبود. تمام احساساتش را راحت میشد ا

 .صادقانه و حرکات و حتی برق نگاهش فهمید

 چی باید بگم؟-

 !که دلت برای منم تنگ شده بود-

 :بی اراده از دهانش پرید

 میخوای ازم دروغ بشنوی؟-

سام گیج و شوکه شده قدمی عقب گذاشت. معلوم بود اصال متوجه 

منظور غزال نمیشود. گویا معمای سختی را حل میکرد و در آخر 

 :به جواب رسیدن عاجز مانداز 

 چی داری میگی غزال؟-

دستی به صورت خواب زده اش کشید و نفسش را پرفشار بیرون 

 :فرستاد
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نمی دونم سام...االن حال خوبی ندارم. وقت خوبی رو واسه -

 ...بازخواست پیدا نکردی

سام هنوز شک زده بود. هنوز گیج بود. دستش را روی سینه اش 

 :گذاشت

تورو بازخواست کردم غزال؟ اومدم برای دیدن من؟ من کی -

دوست دخترم که تازه مادرشو از دست داده. اومدم که توی این 

 .شرایط سخت کنارت باشم

 ...ولی من دلم میخواد تنها باشم-

سام خنده آرام و ناباورانه ای کرد. سرش را از روی تاسف تکان 

 :داد و عقب عقب رفت

می حرف میزنی و جوری گارد دلم نمیخواد وقتی انقدر تهاج-

میگیری انگار اشتباهی از من سرزده باهات دعوا کنم. درک 

میکنم که ناراحتی ولی من کیسه بوکست نیستم. اوکی...نمیخوای 

 .اینجا باشم میرم. وقتی آروم شدی صحبت میکنیم
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چیزی نگفت و به دور شدن سام نگاه کرد. سرد و خشک شده 

ته بود. از خودش بدش آمد و با بود. حق داشت. غرورش را شکس

درماندگی به مسیر رفتن سام نگاه کرد. باید در آن وضعیت چه 

غلطی میکرد؟ چیزی نمیگفت و ادامه میداد؟ از پسش برنمی آمد. 

با او صادقانه حرف میزد و همه چیز را میگفت؟ نه اینکار هم در 

 .توانش نبود

را برای آهی کشید و به سمت خانه برگشت. می دانست سام 

 .همیشه از دست داده

*** 

 من نمی دونم ستاره! چی باید بگم؟-

 :گریه های ستاره امانش را بریده بود

خسته شدم ارسالن...درمونده ام. راه به هیچ جایی ندارم. بخدا -

 .بابام بفهمه سکته میکنه



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1191 

 

صدای آیفون تصویری بلند شد و سعی کرد کمی خم شود تا ببیند 

اده اما موفق نشد. دستی به زیر بینی اش چه کسی پشت در ایست

 :کشید و کالفه گوشی را بیشتر به گوشش چسباند

 !با مامانت صحبت کن حداقل-

 :ستاره هنوز هق هق میکرد

فکر کردی مامانم از بابام بهتره؟ تو که بهتر می شناسیشون -

ارسالن. این آدما هیچ جایی برای اشتباه نمیذارن. براشون قابل 

 .قبول نیست

 .دوباره زیر گریه زد و ارسالن اینبار باال آمدن قلبش را حس کرد

طفلکم...دخترم داره پرپر میشه ارسالن. بین اینهمه دعوا و -

 .بدبختی داغون میشه. خودشم جهنم. این بیچاره چه گناهی کرده

به سمت آیفون رفت و عجیب بود که از دیدن غزال تعجب نکرد. 

شید. دکمه آنرا فشرد و به سمت در انگار انتظار آمدنش را می ک

 :ورودی رفت
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ستاره من نمی دونم چه کاری از من برمیاد. هرکمکی بگی بجون -

 .خودت دریغ نمی کنم. فقط بگو باید چیکار کنم

 .دکمه آسانسور قرمز شد و به سمت پارکینگ رفت

هیچی ارسالن...من از تو توقعی ندارم. ببخشید تورم درگیر -

ز خودت نمیدیدی اصال جرات نمی کردم بهت کردم. اگر اونرو

بگم...فقط اینکه...فقط اینکه میتونم اون قاب زن خوشبخت و 

زندگی رویایی رو حداقل پیش یه نفر که انقدر برام عزیزه کنار 

بذارم و درد و دل کنم بهم کمک میکنه...اینکه بازم فکر میکنم 

نی فکر میکاگه جور دیگه ای پیش میرفت...ولش کن. ارسالن اگه 

 ...نباید دیگه بهت زنگ بزنم نمیزنم

از اینکه ستاره را ناراحت و دلخورتر کرده باشد، دلش هوری 

 :ریخت

 ...نه...اینطوری نیست-



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1193 

 

اگر نمی توانست غزال را داشته باشد، ستاره که دورترین ستاره 

در کهکشانش بود. سوزنی در چشمش بود. تنها حسرتش در تمام 

 .طول زندگی اش بود

تمام احساساتش بعد از ستاره کرخ شده بود. هیچ حسی نبود. 

خالء! تمام چیزی که حسش میکرد. گمشده بود. درست به اندازه 

کودکی که دنبال دامن مادرش برای قایم شدن بگردد، احساس 

 .گم شدن میکرد

می خواست دوباره احساس داشته باشد. می خواست دوباره وقتی 

د، قلبش تند بزند. در یک کالم گرمای پوستی را لمس میکن

  .احساس ناتوانی میکرد. چیزی نبود و دیگر هم قرار نبود باشد

 :نگذاشت صدای آه کشیدنش به گوش ستاره برسد

 ...ستاره من برم برام مهمون اومده-

 .چراغ قرمز آسانسور طبقه سوم را نشان میداد

 ...آره عزیزم...ببخشید پرحرفی کردم-
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طور صمیمانه حرف زدن، برای زنی متاهل عزیزم؟ حس کرد این

عجیب است. سعی کرد اهمیتی به افکار مبهم و درهم برهمش 

ندهد و بعد از خداحافظی کوتاهی قطع کرد. واقعا ترجیح میداد 

دیگر هیچوقت ستاره به او زنگ نزند ولی ناامید کردن تنها ستاره 

 .در کهکشانش برایش سخت و طاقت فرسا بود

ن در آسانسور از فکر بیرون اومد و به روی غزال به محض باز شد

 :لبخند زد

 ...خوش اومدی...بیا تو-

غزال بندهای کیفش را محکم میان دست هایش فشرد و سرش را 

 :پایین انداخت

 ...نمی تونم...ن...نباید بیام-

 :ارسالن لبش را جلو داد و شانه ای باال انداخت

 ...ذارمباشه...ولی من محض احتیاط درو باز می-
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به در باز مانده خیره شد و قدم های ارسالن را شمرد. به قدم 

 :پنجم رسیده بود که برگشت و اشاره کرد

 ...چای؟ قهوه؟ آبمیوه هم هست-

پوفی کشید و با کالفگی در بازمانده را پشت سرش گذاشت ولی 

در را نبست. به ارسالن مطمئن بود اما اصال نمی توانست به 

. ارسالن هم گویا متوجه کشمکشش شد که بی خودش اعتماد کند

 .خیال بستن در چوبی آپارتمان شد

 ...نگفتی-

 ...هیچی نمی خورم-

 ...نمیشه که-

 ...برای خوردن نیومدم-

 :ارسالن ابرویش را باال انداخت

 پس برای چی اومدی؟-
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 :اخم کرد و ایستاد

 ...اصال نباید میومدم-

 ...حاال که اومدی-

پا کرد. ارسالن که گویا متوجه جدی بودن  مردد این پا و آن

شرایط شد، نقاب شوخی را کنار زد و ابروهای پهنش را درهم 

 :کشید

 چی شده غزال؟ خوبی؟-

 :با بیچارگی ناله ای کرد و سرش را تکان داد

 ...نه...خوب نیستم-

 :جلو رفت و روی اولین مبل با حالت معذبی نشست

 ...امروز...سام اومده بود. من-
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ددرگیری اش قلب ارسالن را به درد آورد. چیزی نگفت تا خو

غزال با خودش کنار بیاید. روی مبلی که کمی با غزال فاصله 

 .داشت نشست و منتظر ماند تا خود غزال ادامه بدهد

 ...من نمی دونستم باید چی بهش بگم ارسالن-

اگر خودت نمی دونی چی باید بهش بگی فکر میکنی من میتونم -

ت بکنم؟ من تو رابطه شما نبودم غزال...نمی دونم چقدر کمکی به

صمیمی بودید. نمی دونم چه حسی بهت داره...نمی دونم چه حسی 

 ...بهش داری

 :غزال زیرچشمی نگاهش کرد

 ...میدونی چه حسی بهش دارم-

 ...نه واقعا نمی دونم-

 ...من براش احترام زیادی قائلم-

 :ارسالن خنده گیجی کرد
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ها رو براساس احترام نمی سازن...چیزهای مهم تری  غزال رابطه-

 .هم وجود داره

لحظه هایی هم بود که فکر میکردم واقعا دارم بهش عالقه پیدا -

 ...میکنم ولی

 :دستش را میان صورتش گرفت

 ...نه میتونم بهش بگم نه میتونم با دروغگویی ادامه بدم-

 ...با این حساب فکر کنم خودت جواب سوالتو میدونی-

 ...اما دلم میخواست فرصت بیشتری به خودمون بدم...سام-

 :نگاهی همراه با عذاب وجدان به ارسالن انداخت

 .سام پسر خوبیه و فکر کنم واقعا بهم اهمیت میده-

ارسالن چند لحظه در سکوت نگاهش کرد. بیچارگی غزال باعث 

میشد، صدبار به خودش فحش بدهد. چقدر سخت بود که می 

صر این سردرگمی و کالفگی ست. غزال بالخره کسی را دانست مق
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پیدا کرده بود که می توانست با او ادامه دهد و ارسالن را فراموش 

 .کند. تقصیر او بود که رابطه اش به بن بست خورد

 :بالخره دستی به سرش کشید و نفس سنگینش را بیرون داد

نم توی غزال من واقعا شرمنده ام که باعث این اوضاع شدم. او-

 ...این وضعیت که

 :غزال حرفش را برید

نه...نه ارسالن من خودم خواستم...واقعا دلم میخواد تقصیرو -

گردن یکی دیگه بندازم تا حتی شده بتونم یکم از این بار سنگین 

گناه راحت شم...اما حقیقت اینه که...حقیقت اینه که هیچکس جز 

 ...خودم نیست که بخوام مقصر بدونمش

 ...غزال-

 :نگاهش تا مردمک های پرسوال ارسالن باال آمد

ما باید در موردش حرف بزنیم. تمام انرژی من توی این مدت -

صرف این شده که خوددار باشم و چیزی ازت نپرسم. همش برام 
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سواله و همش سعی میکنم بهت فشار نیارم. فکر میکنم وقتی 

م. نمیخوای در موردش حرف بزنی حق ندارم بهت فشار بیار

 ...ولی...چطوری میتونی انقدر خونسرد باشی؟ من...من بارها

 :پوفی کشید. گویا نمی دانست چطور بیانش کند

من اولین بارم نبود. بارها حتی رابطه کامل داشتم. از نظر من -

اتفاق خاصی نیفتاد...تو هنوز دختری...من حتی پیرهنمم 

ر ت نکردم بیشتدرنیاوردم. با اینکه واقعا دلم می خواست ولی جرا

پیش برم...حق نداشتم چیزی که براش ارزش قائلی رو ازت 

بگیرم...حتی اگه خودت اینو ازم بخوای. من یبار این ضربه رو به 

دختری که برام ارزشی نداشت زدم و داغونم کرد. تو حتی نمی 

تونی فرض کنی چقدر برام ارزش داری. اصال از پس عذاب 

من...توی دنیای من این رابطه چیزی وجدانش برنمیام. ببین برای 

نبود. خب من...اوووف. ببین غزال نمیخوام دروغ بگم. من تجربم 

زیاده. سالها دوست دختر غیرایرانی داشتم. هرچی که فکرشو 

بکنی من تجربش کردم. تو ولی تجربه ای نداری...حتما باید 
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 زابرات...من نمی دونم...من دختر نیستم...اما میدونم اینجور چی

برای بار اول...اونم واسه دخترا...تو ولی تمام حساب کتابامو بهم 

میزنی. با وجود اینهمه تجربه بازم نمی تونم مثل تو خونسرد باشم. 

 ...هنوز برام سنگینه. برام عجیبه...وقتی بهش فکر میکنم

برای اینکه من بهش فکر نمی کنم ارسالن...چون سخت ترین -

همین تالشم برای بیرون انداختن این کاری که تو زندگیم کردم 

فکرا از ذهنم بوده و اگه به خودم اجازه بدم باز بهش فکر 

کنم...بعید میدونم از پسش بربیام. من تازه عزیزترین کسمو از 

 ...دست دادم. نمی تونم...دیگه بیشتر از این نمی تونم

 ...میدونم...کامال می فهمم ولی بازم-

در مورد این موضوع حرف بزنیم...میشه  ارسالن من نیومدم اینجا-

زمانو به عقب برگردوند؟ نه! حتی اگر میشد مطمئن نیستم چیزی 

 عوض میشد. ارسالن من باید با سام چکار کنم؟

 :از روی کاناپه بلند شد
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چی بگم؟ من حق ندارم جای تو تصمیم بگیرم. اگه بخوای خودم -

راش توضیح بهش میگم. اصال الزم نیست خودتو قاطی کنی. ب

میدم. تقصیرو حتی کامل گردن میگیرم. دروغم نیست. تو ناراحت 

بودی...درست نمی تونستی فکر کنی...مسئولیت من بود که 

دوستت باشم و بیشتر خودداری کنم. بهش میگم و بعد صبر 

 ...میکنی تا ببینی واکنشش چیه...اگه خواست بازم بمونه

 :شد حرف ارسالن را رد و مانع ادامه دادنش

فکر کنم حقش بیشتر از اونیه که بخواد از تو بشنوه. باید خودم -

 .این کارو بکنم

 :ارسالن با سردرگمی شانه باال انداخت

 ...پس اگر فکر میکنی اینطوری بهتره-

 ارسالن؟-

 گفتن "ارسالن"صدای چند ضربه به در باز آپارتمان با صدای 

 .اه کنندنازک و رسای زنی باعث شد هردو به سمت در نگ
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ارسالن بهت زده و شوکه به در باز مانده نگاه میکرد. انگار 

خشکش زده باشد. غزال با تعجب نگاه از چشم های گشاد شده 

ارسالن و سینه ای که از شدت نفس زدن باال و پایین میشد گرفت 

و به قامت زن میانسال که با آن لباس های شیک و آرایش ملیح، 

 .چشم دوخت دوست داشتنی بنظر میرسید

ارسالن از آن حالت مبهوت بیرون آمد. سعی کرد خودش را جمع 

و جور کند. نمی فهمید او آنجا چکار میکند. چطور جرات کرده 

بود، پایش را آنجا بگذارد؟ دست هایش را بقدری سفت مشت 

 .کرده بود که حس کرد خون به انگشتانش نمی رسد

ه بودند و چشمانش درحالیکه مارهای سبز روی گردنش بیرون زد

رو به قرمزی میرفت، به سمت غزال برگشت و با اینکه لحنش 

 :حالت خواهش داشت، امر کرد

 .غزال توی اتاق باش لطفا-
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غزال خواست چیزی بگوید. با دندان هایی که بهم می سابید، 

 :عربده زد

 ...بهت گفتم برو تو اتاق-

الن ت اتاق ارسغزال اینبار بی آنکه حرفی بزند و معطل کند به سم

پا تند کرد و در را پشت سرش بست. اصال دلش نمی خواست 

غزال را ناراحت کند اما در عرض یک ثانیه بقدری خشم و کینه و 

نفرت در وجودش نشسته بود که نمی توانست خودش را کنترل 

 .کند. زخمی قدیمی داشت سربازمیکرد

 مان کفشزن بی آنکه مانند غزال از واکنش ارسالن بترسد با ه

 :های پاشنه بلند از در باز مانده گذشت و آنرا پشتش بست

 سالم...تعارف نمیکنی بیام تو؟-

 :خنده ناباورانه ای کرد و با چشم های درشت شده غرید

 اینجا چیکار میکنی؟-

 :زن ابروهای بوتاکس شده و خوش فرمش را باال انداخت
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 این چه طرز صحبت کردنه؟-

 کنی؟گفتم اینجا چه غلطی می-

اینبار ارسالن عربده بلندی کشید. انقدر بلند که ستون های خانه 

به لرزه درآمدند. طاقتش کم بود. در برابر این زن همیشه طاقتش 

کم بود. به یاد نداشت بار آخر کی اینطور خشمگینانه و پر از 

بغض و کینه عربده کشیده باشد. شاید بار آخری که این زن را در 

 .جز پدرش دیده بود تخت خواب با مردی

 :زن گارد گرفت و محتاط تر جلو آمد

 ...برای چی عربده کشی میکنی؟ با من درست صحبت کن-

لب گزید تا بغضش نشکند. بغض مردانه اش شاید آخرین چیزی 

بود که در برابر این زن برایش مانده بود. نمی گذاشت شکستنش 

 .را ببیند

برد و اینبار آرام تر هردو دستش را با حرص میان موهایش فرو 

 :گفت
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فکر نکنم الیق احترام من باشی...نمی دونم با چه رویی اومدی -

اینجا...ولی حتی الیق اینکه اینطوری جلوم وایسی و تو چشمام نگاه 

 .کنی هم نیستی

 :زن آمرانه و تحکم آمیز دست مشت شده اش را باال آورد

 ...من مادرتم-

 :می به دیوار کنار دستش زدارسالن باز عربده کشید و مشت محک

 ...نیستی-

 :ولوم صدایش را پایین آورد

 ...تو هیچی نیستی-

اگر هیچی نیستم...ارسالن اگر واقعا ازم کندی و برات هیچی -

نیستم پس چرا هنوز اینطوری داری جلوی چشمم میلرزی؟ پس 

 چرا اینقدر کینه و نفرت داری؟



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1207 

 

از فرصت استفاده چیزی نگفت و فقط ناباورنه نگاهش کرد. زن 

 :کرد و ادامه داد

فکر کردم برای همیشه از دستت دادم. ولی وقتی اونروز -

 ...اومدی

 :اشک از چشمان آرایش کرده اش چکید

 ...وقتی اونروز بعد اینهمه سال باز پاتو توی خونه ی من گذاشتی-

 ...اونجا خونه تو نیست-

سالن من خیلی من زن اون خونه ام...اونجا همیشه خونه منه...ار-

اشتباه کردم...بعد از اینهمه سال احساس گناه و عذاب وجدان 

دیگه نمیکشم. من از پدرت فرصت جبران خواستم و اون بهم این 

 ...فرصت رو داد

هیچوقت نبخشیدت...میدونی که نبخشیده. میدونی که بخاطر -

 ...آبروش تحمل میکنه
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دی ولی چون اگر پدرت اینکارو میکرد...خیلی راحت می بخشی-

 ...من زنم

ارسالن با دو دست به پیشانی اش کوبید و قدمی به زن نزدیک 

شد. نمیفمید یا نمی خواست بفهمد؟ دادی کشید و از ته دلش 

 :گفت

تو مادر من بودی...معلومه که فرق میکنه...میفهمی مادر بودن -

یعنی چی؟ نه! نمی فهمی...اگر می فهمیدی اونطوری روزگارمو 

کردی. وقتی کوچیکتر بودم...تو روزایی که تنها بودمو سیاه نمی

هیچکس دور و برم نمی اومد فقط به این فکر میکردم که من جز 

مادرم به هیچکس دیگه ای احتیاج ندارم...ولی بعد از اینکه از 

 ...دست دادمت

از دست ندادی منو مادر...ارسالن من اینجام...تمام این سالها -

 .دماینجا بودم. منتظر بو

 منتظر چی؟ تو برای من مردی...میفهمی؟-
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نمردم ارسالن...اشتباه کردم. چوبشم خوردم. اما نمردم...هنوز -

 .هستم. هنوز مادرتم. من تاوون دادم

نه به اندازه کافی...ای کاش مرده بودی...ای کاش فقط یه خاطره -

 .خوب ازت برام میموند

 :اینبار زن به گریه افتاد و ناله کرد

 میتونی همچین چیزی بخوای؟ کی انقدر بی رحم شدی؟ چطور-

ارسالن کالفه و سردرگم به سمت زن رفت. حرف زدن فایده 

نداشت. عصبی ترش میکرد. با حالت چندشی از بازوی زن گرفت 

و او را تا در ورودی همراهش برد. زن که میان گریه کالمات 

لرزان نامفهومی ادا می کرد، جلوی در دستش را از میان مشت 

 :ارسالن بیرون کشید

 ...چیکار میکنی؟ دستم کنده شد ارسالن-

 :دستش را دراز کرد و در را با شدت باز کرد
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برو بیرون...دیگه هم هیچوقت اینجا نیا...به اندازه کافی بهت -

رحم کردم وگرنه همونموقع باید به همه میگفتم تا تو این دروغ 

 .زندگی نکنن. نذار از کارم پشیمون بشم

زن همانطور که مشخص بود، از صداقت کالم ارسالن ترسیده از 

 :در باز مانده گذشت و دستی به صورت اشک آلودش کشید

 .من برای دعوا و داد و بیداد نیومدم-

ولی چیزی بیشتر از این از طرف من گیرت نمیاد. اگر اون روز -

چیزی نگفتم و سکوت کردم به حرمت فداکاری های بابام بود. 

 .ادری ندارممن م

در را با تمام قدرت به روی مادرش بست و از شدت کوبش، لوالی 

در لرزید. انقدر در وجودش غضب و خشم و نفرت و کینه داشت 

که درحال انفجار بود. تمام تنش میلرزید و قلبش تند میکوبید. 

چطور جرات کرده بود پایش را آنجا بگذارد و در صورت ارسالن 
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کافی زجرش نداده بود؟ به اندازه کافی آواره  نگاه کند؟ به اندازه

 اش نکرده بود؟ دیگر چه می خواست؟

مشتی که هنوز از برخورد به دیوار درد میکرد را با تمام قدرت به 

در چوبی کوبید و آرام نشد. حضور غزال را بین کل یادش رفته 

بود. به سمت میز ناهارخوری رفت و گلدان بزرگ را از رویش 

دی کشید و گلدان را به سمت شومینه پرت کرد. برداشت. دا

گلدان کریستال و بزرگ هزار تکه شد و به اطراف پاچید. باز آرام 

 .نشد. به سمت هال رفت

 ارسالن؟-

توجهی به غزال که ترسیده و پریشان جلوی در ایستاده بود نکرد. 

وارد آشپزخانه تاریک شد و بی آنکه برق را روشن کند، یکی از 

ا را باز کرد. شیشه ویسکی را برداشت و پلمپش را با کابینت ه

 .خشونت زیادی باز کرد

 .بی آنکه دنبال لیوان باشد، به هال برگشت و شیشه را سرکشید
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 ...ارسالن؟ داری منو می ترسونی-

پوزخندی به سمت غزال زد و نگاه خیس از بغضش را با نفرت از 

ال و اوضاع توقع او گرفت. نمی توانست مالیم تر باشد. در آن ح

زیادی بود. باز شیشه را باال برد و مایع بد طعم را در دهانش خالی 

کرد. زبانش سوخت و گلویش آتش گرفت. نباید گریه میکرد. نه 

بعد از اینهمه سال! چطور میشد بعد از هفت سال زخمش هنوز 

 مثل روز اول تازه باشد؟

و  ال رها کردشیشه به نیمه رسیده بود که آنرا روی عسلی وسط ه

 :روی کاناپه نشست

 !لعنتی! لعنتی! لعنت بهت-

دست دراز کرد تا شیشه را بردارد. غزال سریع خودش را به او 

 :رساند و همچنان شوکه و دودل لب زد

 خواهش میکنم انقدر نخور...چرا خودتو داغون میکنی؟-
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خنده زهرداری کرد و شیشه را برداشت. اینبار مقدار بیشتری 

از رنگ و روی پریده دخترک مشخص بود، حسابی نوشید. 

ترسیده. فکر کرد زیاد پیش آمده که غزال او را عصبانی یا 

ناراحت ببیند اما هرگز اینطور زخمی و غران ندیده بودش. 

اهمیتی نداد و باز نوشید. نگاه غزال هرلحظه نگران تر میشد تا 

 .جایی که بالخره تاب نیاورد و به سمتش رفت

 :روی کاناپه سه نفره نشست و با تشویش پرسید با فاصله

 فکر میکنی درسته که انقدر بخوری؟-

 :برای لحظه ای چپ چپ نگاهش کرد

فکر میکنی من برام مهمه چی درسته چی غلط؟ بهتره بری -

 ...غزال

 :کمی نزدیک تر نشست و با تحکم خواسته او را رد کرد

 ...محاله...با این حالی که داری-

 :ردی زدپوزخند پرد
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 فکر کردی بودنت اینجا کمکی به من میکنه؟-

خواست شیشه را باز سربکشد که غزال دستش را دراز کرد و 

 :شیشه سرد را چسبید

 ...آره همینکه نذارم خودتو با این خفه کنی کمک بزرگیه-

 :ارسالن چند ثانیه نگاهش کرد و بالخره شیشه را رها کرد

 ...دیدنش داغونم میکنه-

 :ه را دور از دسترس ارسالن گذاشتغزال شیش

 ...می فهمم-

چطوری میفهمی؟ تو که مرد نیستی بفهمی...دیدنش توی اون -

 ...حال...کمرمو شکوند غزال

ارسالن تکیه اش را به مبل داد و دستی به صورتش کشید. سرش 

 :را باال گرفت و به سقف نگاه کرد
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توی  میتونهوقتی بهش فکر میکنم...دیوونم میکنه که اینطوری -

روم نگاه کنه و نقش آدمای بی گناهو بازی کنه...انقدر داغونم 

 .میکنه که دلم میخواد همه چیزو نابود کنم

راست میگی من نمی تونم بفهمم وقتی مرد باشی و چنین چیزی -

رو ببینی چقدر میتونه غرورتو له کنه اما تو حداقل مادری داری که 

 ...ازش متنفر باشی

ا تا نگاه مهربان و دلداری دهنده غزال پایین مردمک هایش ر

 :آورد

دختر کوچولو تو چی از زخمای زندگی میدونی؟ مادر تو زن پاکی -

بود. حداقل دلت براش تنگ میشه. حداقل برای نبودنش دلت 

میگیره. میدونی برای دیدنش باید کجا بری. مواظب باش چی 

ه دارمو بدم میخوای...من حاضرم همه چیزمو...واقعا هرچیزی ک

 .که بتونم ازش فقط یه خاطره خوب بیاد داشته باشم
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بغض کرده بود. نگاهش خیس و پر از اشک بود. نمی خواست 

جلوی غزال گریه کند. می خواست تا جایی که میتواند خوددار 

باشد. اما صورتش درمانده گی را فریاد میزد. غزال هم بغض کرد. 

ورد و سرش را به نرمی سرش را نزدیک برد. ارسالن تکانی خ

مبل فشرد. اما این عقب کشیدنش غزال را پشیمان نکرد. همانطور 

که سرش را جلو میبرد، دو طرف صورت داغ و ملتهب ارسالن را 

گرفت. برخالف انتظار و آنچیزی که ارسالن فکر میکرد، دخترک 

لب هایش را جلو برد  و قطره اشکی که بند غرورش مانده بود تا 

 .کد را آرام بوسیدپایین بچ

 :خیره به خیسی روی لب های غزال بود که می جنبیدند

 .ای کاش انقدر قدرت داشتم که از دردت کم میکردم-

نفس هایش به صورت ارسالن میخورد. گیج و متحیر فقط نگاهش 

میکرد. هیچوقت غزال را اینطور مرهم و تسکین دهنده نشناخته 

ست هایش صورت زبر و بود. غزال سرش را عقب کشید. هنوز د
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ریش دار ارسالن را قاب گرفته بودند. با شست خیسی اشکش را 

 .پاک کرد

بی آنکه بتواند کنترلی روی خودش داشته باشد، سرش را جلو 

برد و همانطور که بغضش میشکست، آنرا روی سینه غزال 

 :گذاشت

 ...هیچی این دردو کم  نمیکنه-

لبش آرامتر میزد و انگار روی اینرا گفت اما کامال متوجه بود که ق

آتش خشمش یخ ریخته بودند که آرام و بی هیچ حرفی سر 

دردناکش را روی مهربانی آغوش غزال فشرد. سرش از شدت 

مستی گیج میرفت. خیلی سریع آن حجم از الکل را وارد معده 

خالی اش کرده بود و حاال عالوه بر سوزش معده، حال بسیار بدی 

امانش را برید. چشم هایش را بست و  داشت. تهوع و گیجی

 .منتظر ماند تا آرامتر شود

*** 
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غزال همانطور که دستش را روی موهای بهم ریخته ارسالن 

میکشید، نگاهش را در اتاق گرداند. چراغ خواب نور کمی به اتاق 

می پاچید و با تاریک شدن هوا، تنها راه برای روشن کردن اتاق 

سرک میکشید. یاد آنشبی افتاد که  نور ماهی بود که از پنجره

ارسالن به خانه شان و به اتاقش پا گذاشته بود. همه چیز شبیه 

 .همان شب بود

پوفی کشید و سعی کرد فکرش را از سرش بیرون کند. باز 

اطراف را از نظر گذراند. ویالون ارسالن گوشه اتاق به پایه پیانو 

ایش چند شیشه سیاه و کوچک تکیه داده شده بود. روی میز آر

عطر قرار داشت. دوربین گران قیمت ارسالن هم کنار شیشه های 

عطر بود. اما کتاب قطور امیرارسالن نامدار روی میز توالت بیش 

از هرچیزی تحت تاثیر قرارش داد. کادوی تولدش به ارسالن 

بود. به محض به یاد آوردن تولد ارسالن، یاد سام افتاد و آه 

 .کشید
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خورد و معده منقبض شده اش را میان مشتش  ارسالن تکانی

 :گرفت و آخ بلندی گفت. غزال دستش را عقب کشید و هول کرد

 ارسالن خیلی درد داری؟ بریم بیمارستان؟-

ارسالن سرش را باال انداخت. قطرات عرق روی پیشانی اش برق 

 .میزد. عرق کردن در آن سرما شدت دردش را نشان میداد

ن، از جایش بلند شد و با حالت دلداری با نیمخیز شدن ارسال

 :دهنده ای گفت

 چیزی میخوای برات بیارم؟-

ارسالن تکیه اش را به چوب تخت داد و چشم هایش را از درد 

 :جمع کرد

 .چیزی نیست االن میفته. نگران نباش-

محو تماشای چشم های کشیده و مژه های بلندش شد. فکر کرد 

او به ارث برده باشد، حسابی اگر پسر ارسالن چشم هایش را از 

خوش شانس است. جای زخم روی گونه اش حسابی به چشم می 
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آمد. چقدر آنشب برای مطمئن شدن از حال غزال تالش کرده 

بود. با حس دست ارسالن تکانی خورد و متعجب به دستش نگاه 

 :کرد. ارسالن دست سردش را گرفت و آنرا کشید

 .بشین-

 :ست دستش را بیرون کشیدهمانطور که روی تخت می نش

 دیره ارسالن...من باید برم. به پرهام زنگ بزنم؟ یا سیامک؟-

ارسالن خنده دلنشینی کرد و با پشت دستش عرق پیشانی اش را 

 :خشک کرد

 نگران چی هستی؟ از من میترسی؟-

 :چشم درشت کرد

 برای چی باید بترسم؟-

 ...خیلی عجله داری بری-

 .اینجا موندنم درست نیست-
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فکر میکنم ما دیگه از اون مرحله که بخوایم به درست و غلط -

 .فکر کنیم گذشتیم

 :بی توجه به کنایه ارسالن پافشاری کرد

 .من باید برم-

 :ارسالن پوزخندی زد و دستش را روی معده اش گذاشت

 ...خب برو-

با بستن چشم هایش به غزال نشان داد که حوصله بحث و اصرار 

 :الفه ای کشید و باز پرسیدبیشتر ندارد. پوف ک

 ...به پرهام زنگ بزنم یا-

 ...به هیچکس-

گوشه چشمش را باز کرد و با مهربانی به روی نگرانی بی حد و 

 :حصر غزال لبخند زد
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من شش سال توی غربت تک و تنها زندگی کردم. فکر کردی -

می تونستم با کوچک ترین درد و ناراحتی زنگ بزنم یکی بیاد 

؟ باور کن چیزی نیست. تو برو...فقط با آژانس برو مراقبم باشه

 !لطفا

 :شانه ای باال انداخت و با دلخوری و همچنان نگران بلند شد

 .هرطور خودت دوست داری-

 :ارسالن مچ دستش را گرفت

یاد بار اولی که دیدمت افتادم. با اینکه منو نمی شناختی اما -

زدی. منم مثل همینطور نگران بودی. کمک کردی. دستمو بخیه 

امروز ناراحتت کردم. یادمه دستتو کبود کردم. چقدر وقتی 

کبودی دستتو دیدم ناراحت شدم. ولی خب نه من دیگه اون آدمم 

نه تو اون دختری هستی که بودی. توی تمام مدتی که گذشته و 

 .اینهمه نزدیک شدنمون...ناراحت کردنت در توانم نیست

 ...ی کمکت کنمناراحت نشدم...دوست دارم یجور-
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 ...کردی-

ارسالن کامل نشست و دستش را کشید. غزال باز روی تخت 

نشست و هیچ تالشی برای بیرون کشیدن دستش نکرد. به این 

حرف ها نیاز داشت. ارسالن به ندرت با او محبت آمیز صحبت 

 .میکرد

 :ارسالن انگشت های دستش را نوازش داد و گفت

ت ندونی. تو با اومدنت توی خیلی کمک کردی...حتی اگر خود-

زندگیم نشونم دادی هنوز خوبی وجود داره چون سرتاپات خوبیه. 

 ...غزال تو روشن ترین نقطه توی زندگی منی

 :آهی کشید و دست غزال را با ناراحتی رها کرد

ولی من هنوزم باید برم. هنوز به کسی نگفتم ولی کارای مهاجرت -

نیست چقدر بهت وابسته  تا چند هفته دیگه تموم میشه. مهم

شم...یا چقدر به خودم اعتراف کنم اگر توی یه دنیای دیگه بودیم 

که من میتونستم برای خودم تصمیم بگیرم...هیچ انتخابی جز تو 
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نداشتم. هیچکدوم اینا مهم نیست من باید برم...و...و نمی تونم از 

 ...تو بخوام که منتظرم بمونی

را به معنای فهمیدن  زد و سرشغزال خنده غمناک اما پرمهری 

 :تکان داد

میفهمم...ولی اگر ازم می خواستی منتظرت بمونم...هرچقدر هم -

که طول می کشید من منتظر میموندم. ولی تو همچین چیزی 

 ...نمیخوای

نه نمیخوام. نمی تونم که بخوام. شاید هیچوقت برنگردم. حق تو -

مونی و منتظر اینجا بخیلی خیلی بیشتر از اینه که بخوای سردرگم 

 .درحالیکه من دارم زندگیمو سر و سامون میدم. این انصاف نیست

وقتی داخل آژانس نشست و از پیچ کوچه گذشت، تمام صورتش 

از اشک خیس بود. نزدیک خانه مریم از اینکه ارسالن را تنها 

گذاشته بود پشیمان شد. شاید موضوع مهمی نبود و تا چند ساعت 

 خوب میشد اما فکر کردن به ساعتها درد کشیدن بعد حالش کامال
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او غمگینش میکرد. دستمالی از کیفش بیرون آورد و اشک هایش 

را پاک کرد. دل آزرده نگاهی به مغاره های به صف شده انداخت 

 :و به راننده گفت

 .آقا لطفا جلوی یه داروخونه نگه دارید-

 :مرد از آینه نگاهش کرد و سری تکان داد

 ...ماچشم حت-

از خوش رویی مرد جوان کمی معذب شد. ماشین که جلوی 

داروخانه شبانه روزی نگه داشت، پیاده شد و برای خریدن سرم و 

 .مسکن قوی داخل داروخانه شلوغ رفت

ساعتی طول کشید تا خریدش را انجام دهد و باز به مقصد خانه 

ارسالن مسیر رفته را برگردد. بخاطر ترافیک و شلوغی مسیر 

رگشت را با تاخیر زیادی طی کرد. ساعت به یازده شب نزدیک ب

میشد. دلش آشوب بود و شور ارسالن را میزد. چندبار زنگ طبقه 

چهارم را زد تا بالخره در آهنی مشکی طالیی به رویش باز شد. 
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می دانست ارسالن بابت اینکار شماتتش خواهد کرد اما مهم نبود. 

 .اهمیت داشتفقط خوب شدن حال ارسالن برایش 

به طبقه چهارم که رسید، از آسانسور بیرون رفت. الی در چوبی 

ورودی کمی باز بود. با شک و دودلی دستش را به سمت در دراز 

کرد. مطمئن بود در را پشت سرش بسته. آرام و بی صدا در را 

 .کامل باز کرد و داخل رفت

. دصدای ضعیفی از اتاق می آمد که درست متوجه مضمون آن نش

پا تند کرد و خودش را به در اتاق رساند. حاال صداها واضح تر 

 .بود

ارسالن خواهش میکنم...من دیگه چیزی برای از دست دادن -

 .ندارم. بخاطر ارتباط ما نمیذاره بچمو ببینم

صدا نازک و زنانه بود اما ایمان داشت صدای مادر ارسالن نیست. 

ستاد و گلویش آب خشک شده دهانش را به سختی پایین فر

 .سوخت
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 !ستاره...عزیز من...سعی کن بفهمی-

ستاره؟ ذهنش را گشت. این نام را قبال شنیده بود. ستاره! همان 

رویای دست نیافتنی ارسالن. همان ستاره معروف. همان عشقی 

که داغ به دلش گذاشته بود. همانی که همه تعریفش را می 

ازدواج نکرده بود و  کردند. اینجا چه میکرد؟ این موقع شب؟ مگر

بچه نداشت؟ باورش نمیشد پایش را به چنین دنیای کثیفی 

گذاشته باشد. انقدر شوکه و ناباور بود که به سرعت اشک ها روی 

گونه اش ریخت. رویش را برگرداند. باید میرفت. میرفت و 

هیچوقت برنمی گشت. باورش نمیشد انقدر احمق بوده که حرف 

ده. فکر کرده بود واقعا او را می خواهد. می های ارسالن را باور کر

خواست راضی اش کند که میتواند منتظر او بماند. هرچه بیشتر به 

 .حماقت خودش پی میبرد، بیشتر از همه چیز متنفر میشد

انقدر دست هایش می لرزید که یکی از کیسه از میان انگشتان یخ 

ای بسته اش رها شد و روی پارکت افتاد. خش خش مشما صد

 .بلندی ایجاد کرد. چشم هایش را بست و لعنت فرستاد
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سرعت قدم هایش را زیاد کرد. نفسش بند آمده بود. نمی 

خواست آنجا باشد. تمام تنش مثل بید میلزید. احساس میکرد در 

قبر تنگی گیر کرده. چنگی به سینه اش زد و دستش را به سمت 

 .در دراز کرد

 غزال؟-

د. برای لحظه ای مکث کرد. انگار صدای ارسالن به گوشش رسی

نیرو از دست و پایش رفته بود. توان تکان خوردن نداشت. چند 

لحظه طول کشید تا به خودش بیاید. میان گریه دلش برای 

بدبختی خودش سوخت. بودن ارسالن در آن روزها از غصه و 

ناراحتی اش کم کرده بود. کمک کرده بود بتواند با نبود مادرش 

 .دکنار بیای

 .در را باز کرد و بیرون رفت

 ...غزال صبر کن-
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خم شد و کفش های را برداشت. نباید معطل میکرد. باید میرفت. 

دستگیره آسانسور را چسبیده بود که بازویش بند انگشتان 

 :قدرتمند و آشنایی شد و به عقب برگشت

 غزال کی برگشتی؟-

رفته؟ ا گواقعا داشت میپرسید کی برگشته؟ ناراحت بود مچشان ر

تمام جراتش را جمع کرد و با نفرت در چشم های سیاه و بی 

حالش نگاه کرد. مردمک هایش پایین رفت و مچ باند پیچی شده 

ارسالن تیغی بود که چشمش را بیشتر کور کرد. ستاره اش 

دستش را بسته بود تا درد نکشد. دیگر چه می خواست؟ اصال چرا 

ام چیزی که می خواست، کنارش دنبال غزال افتاده بود؟ او که تم

 !داشت

ارسالن دهان باز کرد تا چیزی بگوید اما این اجازه را به او نداد. 

دستش را از میان انگشت های محکمش آزاد کرد و با تمام قدرت 

نداشته اش، کشیده محکمی به صورت مرد محبوبش زد. خودش 
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هم نمی دانست چطور این همه جسارت به دست آورده. سر 

ن کمی عقب رفت و بهت زده نگاهش کرد. ولی انگار ارسال

خودش هم می دانست آن کشیده حقش است. بی توجه به کشیده 

 :غزال باز دست دراز کرد تا دستش را بگیرد

 ...اونطوری که فکر میکنی نیست. بخدا-

 ارسالن؟-

صدای پر از خواهش ستاره باعث شد، هردو برای ثانیه اش به 

ل سرتاپایش را از نظر گذراند و پوزخند سمتش نگاه کنند. غزا

زد. چطور می توانست باشد؟ با آن لباس کم. آن ساعت از شب؟ 

 چطور باید فکر میکرد؟ تا کجا می توانست خودش را گول بزند؟

 :ارسالن غرید

 .ستاره برو داخل لطفا-

 :ستاره نگاهی میان آندو گذراند و شانه باال انداخت

 ...زیاد منتظرم نذار-
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 :ل دهان بازمانده اش را بست و سری از روی تاسف تکان دادغزا

 .خاک بر سر من که سامو بخاطر آدم کثیفی مثل تو از دست دادم-

 :ارسالن ناراحت و عصبی دو دستش را برای گرفتن غزال جلو برد

 ...من فقط تورو کنارم میخوام-

د. شقرار نبود چنین اجازه ای به او بدهد. قرار نبود دیگر احمق با

قرار نبود دیگر بره باشد. به اندازه کافی شکسته بود. با هردو 

دست محکم تخت سینه ارسالن کوبید و با تمام زوری که داشت 

 :پسش زد

 ...مزخرفه-

 :ارسالن مقاومت نکرد و کمی عقب رفت

 ...غزال-

 :صدای جیغش بلند شد و ضجه زد



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1232 

 

وفتی ه کبسه. بسه. دیگه گوش نمی کنم. حتی نمی خوام یه بهون-

دیگه بشنوم. خسته شدم. به خدا خسته شدم. از طفره رفتنات. از 

بی محلیات. از نادیده گرفتنات. از اینکه هیچوقت منو نخواستی. 

ارزششو نداشتی. ارزش اینهمه کوتاه اومدنای منو نداشتی. ارزش 

فداکاری منو نداشتی. از بین تمام آدمای دنیا تو آخرین نفری 

دم اینطوری بهم ضربه بزنی. بهم بد بودی که فکر میکر

 .کردی...خیلی بد

سکوت مرد جلوی رویش، عذابش میداد. چشم هایش پر شد و 

عمیق نگاهش کرد. با عشقی که هر لحظه رو به زوال میرفت 

نگاهش کرد. خسته شده بود. کم آورده بود. هیچکس نگفته بود 

 .که عشق انقدر دردناک و سخت است. پلکی زد و اشکش چکید

حتی توجیه هم نکرده بود. حضور آن زن لعنتی در اتاق خوابش را 

توجیه نکرده بود. توضیح نداده بود. یک توضیح را دستکم 

بدهکارش بود. هرچند که مطمئن نبود حتی توضیحی بخواهد. به 
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اندازه کافی برای این مرد غرورش را به لجن کشیده بود. باید 

 .تمامش میکرد

ش بچکد رو گرفت و خواست برود. می پیش از آنکه باز اشک

خواست برود. برای همیشه برود و دست و پایش را از قید این 

زنجیر قطور آزاد سازد. دیگر نمی توانست درد این عشق را 

 .تحمل کند

هنوز داخل آسانسور نرفته بود که دست بزرگ و گرمی، دست 

 :کوچک و سردش را گرفت و او را برگرداند

 .ثانیه زمان بده حرف بزنمغزال؟ غزال پنج -

 :مچش را آزاد کرد و میان هق هق گریه جیغ کشید

نمی خوام. دیگه یه ثانیه هم حرومت نمی کنم. برام مهم نیست. -

شاید داری با تمام زنای لعنتی تهران می خوابی. اما دیگه واسم 

مهم نیست. دیگه نیستم. میخوام تمومش کنم. دیگه نمی خوام 

 ...ی تونم...دیگهبببینمت. دیگه نم
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گریه امان نداد ادامه حرفش را بزند. از زانو خم شد و همانطور که 

خودش را در آغوش می کشید، روی زمین نشست. درد داشت. 

کاش کسی می توانست دردش را کم کند. نمی توانست حتی برای 

لحظه ای دیگر این درد جانکاه را تحمل کند. دستش را روی 

درد میزد. نفسش با درد باال می آمد. قلبش گذاشت. قلبش با 

 !کاش کسی بود که این درد لعنتی را از او بگیرد. کاش کسی بود

به محض حس کردن دست گرم ارسالن روی شانه هایش، بلند 

 :شد و با جان نداشته اش در آهنی آسانسور را کشید

 ...خواهش میکنم بذار تموم شه-

 ل رفت و دکمه همکفسپس بی آنکه نگاهی به عقب بیندازد، داخ

را فشرد. ارسالن دیگر اصراری برای نگه داشتنش نکرده بود. 

شاید خودش هم می دانست که اینبار فرق میکند. اینبار غزال 

 .واقعا بریده بود
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چند کوچه را دوید تا به خیابان اصلی برسد. جرات نداشت 

دربست بگیرد. نه بعد از آن اتفاق هولناک. نه بعد از آن تجربه 

بدی که داشت. شماره هایش را باال و پایین کرد و گریه اش 

شدت گرفت. پرهام؟ نه! نباید میگذاشت بویی از ماجرا ببرد. 

سیامک و سپیده را از نظر گذراند و جرات نکرد. اما می توانست 

به مریم زنگ بزند. به او اعتماد داشت. چندبار شماره اش را 

شد، دوباره سراغ لیست گرفت و وقتی از جواب دادنش ناامید 

تماس هایش رفت. انگشتش روی اسم سام مکث کرد. چقدر 

دلش برای او تنگ شده بود. چقدر درکنارش آرامش داشت. 

چقدر می خواست در چنین شرایطی کنارش باشد. با دودلی نامش 

 .را به سمت راست کشید و اجازه داد تماس برقرار شود

 :جواب داد سام انگار منتظر تماسش بود که سریع

 الو؟-

 .چیزی نگفت و در سکوت اشک ریخت
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 غزال جان؟ چرا حرف نمیزنی؟-

 :بغضش را قورت داد و تک سرفه ای کرد

 ...سالم-

 سالم عزیزم. خوبی؟-

 ...خوب نیستم سام-

 غزال گریه میکنی؟ صدای ماشین میاد. بیرونی؟-

 تبی توجه به این موضوع که سام نمی توانست او را ببیند، با حرک

 :سر تایید کرد

 .آره-

 این موقع شب؟ کجایی؟-

سام از جریان دزدیده شدنش خبر داشت و میدانست جرات 

 .نشستن در ماشین غریبه ها را ندارد

 .جرات نمی کنم دربست بگیرم-



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1237 

 

 ...بگو کجایی؟ من همین االن میام دنبالت-

نگاهی به اطراف انداخت و موقعیتش را به سام گفت. می دانست 

د به او زنگ میزده اما نمی توانست جلوی اشتیاقش را که نبای

بگیرد. باید او را برای بار آخر میدید. جسارت نداشت حقیقت را 

بگوید و در آن شرایط، حق داشتن مرد خوبی مانند سام را نداشت 

اما دست کم می توانست ساعتی با او باشد و خداحافظی هایش را 

 .بکند

*** 

ده و اعصابی بهم ریخته داخل رفت و در را ارسالن با شانه های افتا

با تمام قدرت بست. هنوز سرش از شدت مستی گیج میخورد و 

جای کشیده غزال روی صورتش می سوخت. محکم نزده بود. 

جانی برای دخترک نمانده بود که بتواند صدمه فیزیکی به او بزند 

اما بهرحال جای انگشت هایش روی پوست صورت ارسالن می 

دستی میان موهایش کشید. قصد نداشت دنبال غزال سوخت. 

برود. غزال خیلی سخت متوجه وخامت اوضاع شده بود. بالخره 
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بعد از مدت ها کشمکش دیده بود که روح ارسالن چقدر سیاه 

شده. که جایی برای روشنایی وجود او نداشت. دوست نداشت 

اینطور بفهمد و بشکند. آخرین چیزی که می خواست ناراحت 

ردن غزال بود. از یادآوردی صورت گریانش لب گزید و فحشی ک

 .به کسی که نمیدانست کیست حواله کرد

 چی شد ارسالن؟-

 :زبانش را روی دندان هایش کشید و خنده آرام و مستانه ای کرد

 ...واقعا میخوای بدونی چی شد؟ گند زدی ستاره-

 :نگاهی به سرتاپای زن جوان انداخت

 ...یادمهتا اونجایی که من -

 :اشاره ای به اندام نیم تنه پوشِ جلوی چشمش کرد

 .تا جایی که یادمه قبل از اومدن غزال مانتو تنت بود-

 :ستاره اخم هایش را درهم کشید و دست به سینه جلو رفت
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 .خب؟ گرمم شد مانتومو درآوردم-

 ...درو تو برای غزال باز کردی-

 :باال انداختکرد و با بی تفاوتی شانه  "اوهومی"ستاره 

 ...خیلی پیگیر بود. مجبور شدم باز کنم-

 ...و حتما یادت رفت به من خبر بدی که اومده-

 :ستاره پوفی کشید و ابروهای درهمش، درهم تر شد

 میخوای به کجا برسی؟-

تو میخوای به کجا برسی ستاره؟ این موقع شب گریون پامیشی -

درمیاری. از نقطه  میای خونم. ادای زنای ضرب دیده و بیچاره رو

ضعفم استفاده میکنی. که به کجا برسی؟ تو یه زن شوهرداری! 

باید همون اول محکم جلوت وامیستادم. تنها دلیلی که بهت اجازه 

دادم تا همینجا پیش بری اینه که تو قبل از همه اون اتفاقا برام 

مثل یه عضوی از خانواده و یه دوست قدیمی هستی...یعنی 

 !رات سوخت...هیچ چیز دیگه ای نیستبودی...دلم ب
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 :ستاره صدایش را باال برد

مگه من چیز دیگه ای ازت خواستم؟ واقعا فکر میکنی انقدر -

پستم؟ آبروی تو رو ببرم...آبروی خودمو ببرم. بچمو بی مادر 

 کنم؟ که به چی برسم؟

 ...راستش-

 :آه سردی کشید و به سمت اتاقش قدم برداشت

مت ستاره...نمیدونم چی تو سرته! ولی باید دیگه حتی نمی شناس-

 ...بهت بگم من میخوام برگردم ایتالیا

 :از نزدیک شدن صدایش متوجه شد که دنبالش راه افتاده

 برمیگردی؟ کی؟-

نمی دونم...هنوز بلیطمو نگرفتم. ولی خیلی زود...تو هم بهتره با -

ا ت بدبختی هات خودت کنار بیای! میخوای باهاش بمونی و هرروز

 ...حد مرگ کتک بخوری
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 :به سمت ستاره برگشت و با عصبانیت غرید

 ...حتی یه ذره هم برام مهم نیست-

متوجه رابطه ما شده...نمیذاره بچمو ببینم...یکاری بکن ارسالن. -

 ...من

هرلحظه ای که میگذشت، بیشتر کنترلش را از دست میداد. جلو 

ی محکم رفت و چانه ظریفش را میان مشتش گرفت و طور

انگشتانش را در پوست سپید صورت ستاره فشرد که آخش را 

 :بلند کرد

کدوم رابطه؟ یبار دیگه بگو رابطه تا دندوناتو تو دهنت خورد -

 ...کنم

نامفهوم و ناباوری گفت و چشمانش از اشک پر  "ارسالن"ستاره 

شد. پوفی کشید و چانه اش را با خشم رها کرد. حالش از خودش 

که هنوز تحمل دیدن گریه اش را ندارد. خوب بهم میخورد 

میدانست چه در فکر کثیف ستاره میگذرد. بعد از بازی امشبش 
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خوب فهمیده بود. تمام عمرش از مادرش برای خیانتش متنفر بود 

و حاال رویای همیشگی اش داشت درست مانند مادرش رفتار 

واه خ میکرد. چیزی تا دیوانگی فاصله نداشت. ستاره همیشه زیاده

 .و جسور بود اما هیچوقت فکر نمیکرد از پس چنین کاری بربیاید

ستاره هنوز گریه میکرد. جلو رفت و تی شرت ارسالن را چسبید 

 :او را به خودش نزدیک کرد

بهم بگو چیکار کنم؟ چجوری از شرش خالص شم؟ آره تا جایی -

که الزم باشه همه کسایی که فکرتو مشغول خودشون کنن از سرم 

 ...از میکنم. من االن به حماییتت نیاز دارم ارسالنب

 :از عربده بلندش سکوت خانه شکاف سختی خورد

همینو میخواستی؟ حمایتمو؟ بخاطر همین اونطوری دختر بیچاره -

رو بازی دادی؟ فکر کردی دوباره چیزی که نصفه ول کردیمو 

باهم شروع میکنیم؟ بعد من دوباره میشم همون آدم عاشق که 

سه نجات دادن تو...حاضرم از جونمم بگذرم! همون آدمی که وا
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وقتی گفتی برو...تنها دلیل شدی برای رفتن و کندنم از اینجا. فکر 

کردی باز قهرمانت میشم و از این گندی که توش گیر کردی 

 ...نجاتت میدم...ولی

مچ ستاره را گرفت و پارچه لباسش را از میان انگشتانش آزاد 

 :ب زد و به در اتاق اشاره کردکرد. او را عق

 ...اشتباه کردی...برو بیرون...از اتاقم...از خونم...از زندگیم-

ستاره بغض معصومانه ای کرد و دستش را جلوی صورتش 

 :گرفت

ارسالن...انقدر این دختر برات مهمه؟ انقدر که منو...ستاره تو -

 اینطوری میرونی؟

 :مثل بچه ها پایش را روی زمین کوبید

 !را نمی فهمی؟ تو دیگه ستاره من نیستی! هفت ساله که نیستیچ-

 ...ولی ما-



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1244 

 

 ...مایی وجود نداره-

خودش هم نمی دانست چطور تا آن حد سنگدل و بی رحم شده. 

انگار دیگر ستاره هیچ قدرتی در برابرش نداشت. انگار دیگر 

نقطه ضعفش نبود. صدای فریادش کامال ضعف صدای ستاره را 

 :جبران کرد

 ...برو تا خودم ننداختمت بیرون-

ستاره با همان صورت گریان و رنگ پریده، مانتو و روسری اش را 

برداشت و با سرعت از اتاق بیرون زد. بعد از بلند شدن صدای در 

ورودی، روی تخت نشست و سر دردناکش را میان پنجه هایش 

فشرد. نمی توانست برای رفتن صبر کند. همه چیز بهم پیچیده 

ود و هیچ چیز مطابق میلش پیش نمیرفت. باید سرعت بیشتری ب

به کارهای نیمه کاره مانده اش می بخشید، دست زن و بچه اش را 

میگرفت و گورش را حداقل برای مدت زمانی طوالنی گم میکرد. 

صورت گریان غزال از جلوی دیدش کنار نمیرفت. دو دستی که 
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یین کشید و چشم میان موهای پریشانش گیر کرده بود را پا

هایش را مالید. از روی تخت بلند شد و دوباره دنبال بطری 

 .ویسکی که غزال از دستش گرفته بود گشت

بطری را از کنار کاناپه برداشت و خواست به آشپزخانه برگردد. 

مشمایی که غزال آورده بود، روی زمین به چشمش خورد. بطری 

خم شد و آنرا  را روی کابینت گذاشت و به سمت مشما رفت.

برداشت. کنجکاو بود بداند چه چیزی باعث شده غزال برگردد. 

از دیدن باند و چسب، همراه مسکن ها، آه از نهادش برآمد. این 

دختر از کدام دنیا آمده بود؟ چرا پس به دنیایی که او در آن 

 زندگی میکرد، تعلق نداشت؟

*** 

مکی نکرده بود. غزال هنوز می لرزید. انگار حرارت بخاری هیچ ک

از سرما بود یا...سرش را تکان داد و مقاومت کرد تا اشکش 

نچکد. هرچند مطمئن بود سام، باز ناراحتی و گریه اش را به 

عزادار بودنش ربط میدهد. درآخر همه شان یک مشت احمق 
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بودند که مدام بازی می خوردند و باز هم خودشان را به بهانه 

 .عاشق بودن، گول میزدند

بته شاید نیمی از واکنش تندش بخاطر همین اعصاب بهم ریخته ال

و ضعیف این روزهایش بود. مرگ مادرش نیمی از وجودش را 

نابود کرده بود. دیگر تحمل شکستن نداشت. کسی جز خودش 

نجاتش نمیداد. ارسالن هیچوقت آن قهرمانی که از او در ذهنش 

 !ساخته بود، نبود

ه اش را گرفت و میان دو مشت سام دست های لرزان و یخ بست

 :گرمش فشرد

دستات مثل دوتا تیکه یخ شده. از کی وسط خیابون وایسادی؟ -

 خونه مریم الهیه ست...تو اینجا چیکار میکردی؟

سام می دانست ارسالن در همین حوالی زندگی میکند اما انقدر 

مرد بود تا خودداری کند و در آن حال، مستقیم چیزی از او 

 .نپرسد
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 :ال ولی اینبار طفره نرفتغز

 ...با ارسالن دعوا کردم-

سام حسابی از جواب رک و مستقیم غزال جا خورد و با اخم و 

 :سردرگمی دستان سردش را رها کرد

 در مورد چی؟-

دست های گرم شده از حرارت بدن سام را روی صورتش کشید و 

همان لحظه شال از روی موهایش سُر خورد و شانه هایش را 

 .ندپوشا

 :صدایش سرد و بی روح بود

 ...مهم نیست-

سام به سختی می توانست، عصبانیتش را کنترل کند. اینرا از 

طوسی کدر شده نگاهش میشد به راحتی فهمید. چقدر دلش می 

خواست می توانست این مرد همه چیز تمام را برای خودش نگه 

 .دارد. اما حق نداشت. هنوز انقدر پست و کثیف نشده بود
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م با وجود حرص و غضبی که هر لحظه بیشتر میشد، صدایش را سا

 :باال نبرد

 ...برای من مهمه-

 !برای من مهم نیست که چی برای تو مهمه-

از باال رفتن صدای غزال، گویا او هم طاقت از کف داد. به اندازه 

 .کافی خونسردی اش را حفظ کرده بود

 :به فرمان کوبید و داد زد

ی؟ برای چی منو کشوندی اینجا؟ من پس برای چی زنگ زد-

راننده شخصیتم؟ با ارسالن دعوات میشه زنگ میزنی من بیام 

 برسونمت؟

لبخندی زد و از تندی کالمش شرمنده شد. سام حقش این 

برخورد نبود. زیادی در حقش خوبی کرده بود. در تمام آن دو ماه 

هیچ بدی از او ندیده بود. حتی بحث هم نمی کردند. باورش 

 .نمیشد تمام شده
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 :با لحنی پرعطوفت گفت

زنگ زدم بیای که خداحافظی کنیم...ببخش تا اینجا کشوندمت. -

اگه ماشین زیرپام بود یا رانندگی بلد بودم خودم میومدم. فکر 

 .کردم بیشتر از اون مهمی که بخوام پشت تلفن باهات تموم کنم

 ب آلودیسام چند لحظه ناباورنه نگاهش کرد و بعد با حالت غض

 :خندید

 اینم بازی جدیدته؟-

 :سر تکان داد

 .بازی نیست. من بدردت نمی خورم-

 :بعد از سکوتی طوالنی سام استارت زد و ماشین را به راه انداخت

خیلی خوبه که میدونی چی بدرد من میخوره و چی بدردم -

نمیخوره. و الزم نیست وانمود کنی به فکر اینی که چی برای من 

 .زی به نگرانیت ندارمخوبه...نیا
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 :مکثی کرد و خونسرد تر ادامه داد

 .ولی باشه. هرطور خودت راحتی...ادامه نمیدیم-

 ...امیدوارم بتونی منو ببخشی-

 :نگاه پر نفرتی به غزال انداخت

ببخشم؟ انقدر اعتماد به نفس داری که فکر میکنی برام مهمی؟! -

طه دو ماهه به هیچ میدونی من کیم؟ خودم پرروت کردم. یه راب

زور برای من رابطه به حساب میاد غزال خانوم. تازه حتی سکس 

هم که باهم نداشتیم. کافیه با دو تا دختر بخوابم تا اسمت هم یادم 

 .بره

از حرف هایش ناراحت نشد. فکر کرد حق دارد، عصبانی باشد. 

البد حدس میزد، بهم زدنشان به ارسالن مربوط است. بعد از 

خوردن های غزال و قول هایش که هیچوقت ارسالن آنهمه قسم 

میانشان نخواهد آمد، کمترین انتظارش همین تحقیر شدن بود. 
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سام انقدر غرور داشت که چیز دیگری در رابطه با دلیل غزال 

 .برای بهم زدن نپرسید

 :سرش را پایین انداخت و با انگشتان سردش بازی کرد

لی برای من یه مدت خیلی کاری خوبی میکنی...حق داری. و..آره-

 .طوالنی زمان میبره تا بتونم فراموشت کنم

سام ناراحت و دلخور نگاهش کرد و سری از روی تاسف تکان 

 :داد

 .فکر کردم بهتر از اینا می شناسمت-

وقتی جلوی خانه مریم از ماشین سام پیاده شد، حتی نتوانست 

را  یشبرگردد و بابت رساندنش تشکر کند. سام خیلی زود پا

روی گاز گذاشته و از آنجا رفته بود. بوی عطر مرغوبش هنوز به 

تار و پود حس بویایی اش چسبیده بود. بغضش ترکید و همانجا 

کنار خیابان نشست تا در آن سکوت و تاریکی، تا جایی که خالی 

 .میشد، زار بزند
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*** 

پرهام دستی به شانه اش زد و باعث شد، نگاهش را از ورای 

 :اضر در فرودگاه بگیردجمعیت ح

 !منتظر نباش...نمیاد-

 :آهی کشید و سینه اش سنگین شد

 ...میدونم-

ساعتی تا پروازش مانده بود و می دانست ممکن است، تاخیر هم 

داشته باشد. روز قبل با مریم خداحافظی مفصلی کرده و خواهش 

 .کرده بود با آمدنش به فرودگاه، غزال را درآن حال تنها نگذارد

فهمید سپیده و سیامک به محض ورودشان، کجا جیم شدند. با ن

اینکه از آن اول مخالف رابطه شان بود اما کم کم داشت باور 

میکرد، شاید سپیده انقدر قدرت داشته باشد که بتواند عادت های 

 .بد سیامک را از سرش بیندازد. یعنی امیدوار بود که اینطور شود

 ...ارسالن-
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 :آندو خارجش کرد صدای پرهام از فکر

 نمیخوای بگی چی شد که حتی حاضر نشده بیاد واسه بدرقه ت؟-

شانه ای باال انداخت و با سکوتش نشان داد، دوست ندارد در مورد 

 .غزال حرف بزنند

خب این چند هفته اخیر با وجود نبودن تو و غزال توی جمع -

 ...خیلی همه چیز بهم ریخت. بعدم که با خبر برگشتنت و اینکه

 :جسارتش را جمع کرد و ادامه داد

زن و بچه هفت ساله داری هممونو شوکه کردی...همش فکر -

میکنم چطوری اینهمه سال پنهونش کردی...فکر کردم من 

 ...بهترین دوستتم. ما چیزی از هم پنهون نمی کردیم

فکر نکن بهت اعتماد نداشتم یا از قضاوتت ترسیدم. اولش انقدر -

ودم که حتی نمی تونستم بهش فکر کنم...دوست گیج و تو خودم ب

نداشتم پشت تلفن یا از طریق اینترنت بهت بگم. ولی بعد از هفت 

سال وقتی برگشتم انقدر که توی سینم نگهش داشته بودم...خب 
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انگار گفتنش دیگه خیلی سخت شد. عادت کرده بودم در موردش 

 .حرف نزنم

 به بازوی دوست قدیمیپرهام پلکی به نشانه فهمیدن زد و دستی 

اش کشید. مشخص بود از اینکه دوباره داشت از پیششان میرفت، 

حسابی دلگیر و ناراحت است. هرچقدر هم خودداری میکرد، 

 .ارسالن او را خیلی بهتر از اینها می شناخت

 :حرف پرهام او را به خودش آورد

می فهمم. حتما خیلی برات سخت بوده. کی میبریشون پیش -

 خودت؟

 :با تشویش شانه باال انداخت

دقیق نمی دونم. فکر کنم چند هفته ای واسه اومدن ویزاشون -

زمان الزمه. البته صددرصد اوکی شده. بابا گفت برم ایتالیا همه 

چیزو ردیف کنم...اونم حواسش به همه چیز هست و به موقعش 

 ...می فرستتشون
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 ک کفشش بهپرهام سر تکان داد و سرش را پایین انداخت. با نو

 :صندلی آهنیِ سالن انتظار زد و دودل پرسید

 ارسالن برای همین بود که غزالو پس میزدی؟-

ارسالن پوفی کشید. کامال نشان داده بود که قصد ندارد، در مورد 

غزال با او صحبت کند. صحبت کردن در مورد غزال، پریشانش 

 .میکرد. داشت میرفت و مشخص نبود کی دوباره او را ببیند

آخه همش پیش خودم فکر میکردم چی ممکنه باعث بشه -

دختری مثل غزالو نخوای! با واکنشایی که ازت میدیدم احساس 

 ...میکردم بهش تمایل داری

 :بی آنکه قصد داشته باشد از میان لب های خشک شده اش پرید

 ...پرهام فکر کنم عاشقشم-

 :پرهام لبخند زد و عاقل اندرسفیه نگاهش کرد

 فکر کنی؟ تازه-
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دستش را روی زانوهای جین پوشش کشید و کالفه به مسافران 

 :چمدان به دست که به این سو و آنسو می دویدند، نگاه کرد

نمی دونم. مطمئن نیستم...با وجود احساسی که به ستاره -

داشتم...ببین بعد از دیدن دوبارش فهمیدم حسی که به ستاره 

حساسات آدم توی سن سی داشتم اونی که فکر میکردم نیست. ا

سالگی با سن نوزده بیست سالگی خیلی فرق میکنه. من فکر 

میکردم بخاطر اینه که اون ستارست و دیگه نمی تونم کسی رو 

مثل اون دوست داشته باشم اما اینطوری نیست. بخاطر سنمون 

بود. جوون و بی تجربه بودیم و قشنگ ترین تجربه هرکس توی 

وری بگم. االن حتی خود ستاره رو هم اون سن...نمی دونم چج

دیگه نمی تونم اونطوری دوست داشته باشم. حتی اگر مجرد بود. 

انگار مدام دربه در دنبال این بودم که دوباره همون حس رو به یه 

نفر جدید داشته باشم...توی اینهمه سال...نفهمیدم توی این سن 

تا  م زمیندیگه ممکن نیست. ولی احساسی که نسبت به غزال دار

آسمون فرق میکنه. برای همین فکر میکردم عشق نیست. 
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هیچوقت به این فکر نکردم که عاشق شدن توی سی سالگی 

میتونه انقدر با عاشق شدن توی بچگی متفاوت باشه. من اشتباه 

 .کردم پرهام

 :پرهام برای دل گرفته دوستش ناراحت شد

قی براتون به این فکر کن که اگر حتی متوجه میشدی هم فر-

 .نمیکرد

 :ارسالن مصرانه حرفش را رد کرد

شاید نمی تونستم باهاش باشم...اما می تونستم بهتر باهاش رفتار -

کنم. میتونستم کمتر غرورشو بشکنم. می تونستم از خودم ذهنیت 

بهتری براش بسازم. من غزالو واقعا ناراحت کردم با رفتارام...فقط 

که نمی تونستم ببینم چقدر خوبه!  چون انقدر با خودم درگیر بودم

 .چقدر خانومه! ندیدم که چقدر درد میکشید

 فکر میکنی االن دیگه مهمه اینا؟-
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نفس عمیقی کشید و با نگاهش نشان داد که میداند، دیگر مهم 

نیست. یک ساعت دیگر میرفت و خودش هم نمی دانست، چند 

 رسال دیگر برمیگردد. خوب میدانست وقتی میرفت و درگی

زندگی میشد، فکر دیدار دوباره با نزدیکانش کم کم از ذهنش 

پرمیکشید. مخصوصا حاال که مسئولیت بزرگی به گردنش بود. 

باید نقش پدرانه اش را یاد میگرفت. پدر پسری هفت ساله شدن 

سخت بود. علی انقدر بزرگ شده بود که همه چیز را خوب بفهمد. 

بان بود و برایش کادو ارسالن را دوست داشت چون با او مهر

میخرید. اما هنوز نقشش را به عنوان پدرش نپذیرفته بود. هربار 

 .عمو صدایش میزد، قلبش تیر میکشید

عالوه برآن باید سرپناه ریحانه هم میشد. نمی توانست شکسته و 

دلگیر برگردد. باید با فکر و ذهنی باز و خالی از هرگونه درگیری 

پس سخت تر از اینها، قبال برآمده برمیگشت. سخت بود اما از 

 .بود
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کم کم سروکله سیامک و سپیده هم پیدا شد. گویا برادرهای 

ارسالن را میان راه دیده بودند. همه بغلش کردند. برایش آرزوی 

موفقیت کردند. سپیده مثل ابر بهار گریه میکرد و مدام میگفت 

ه ل دادباید حداقل برای دیدنشان هم که شده، سربزند. پدرش قو

بود، همراه با ریحانه و علی به ایتالیا پرواز کند تا هردویشان را 

 .صحیح و سالم تحویل دهد

تنها کسانی که حتی رغبت نمیکرد با آنها خداحافظی کند، ستاره و 

مادرش بودند. برای دیدن غزال رفته بود. با وجود اتفاقاتی که 

رخواهی کند. افتاد، می خواست برای بار آخر او را ببیند و عذ

دست کم یک عذرخواهی را بدهکارش بود. نباید امیدوارش 

میکرد. اما مریم گفته بود که قصد ندارد از اتاق بیرون بیاید. زور 

و اجبار در مرامش نبود. غزال را به حال خودش رها کرد تا به 

زندگی برگردد. بعد از رفتن ارسالن حتما جای خالی مادرش را 

رای مدتی طوالنی زخمی و پریشان میماند. بیشتر حس میکرد و ب

 .اما مطمئن بود بالخره حالش خوب میشود
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چمدان هایش را تحویل قسمت بار داد و کیف چرم اداری اش را 

دستش گرفت تا با خود داخل هواپیما ببرد. گیت مورد نظر را پیدا 

کرد. بوردینگ پس را روی کانتر گذاشت تا مسئول گیت آنرا 

به عقب انداخت و سری برای بدرقه کنندگان  چک کند. نگاهی

تکان داد. حتی تا لحظه آخر امیدوار بود غزال را میان آنها ببیند 

اما چنین اتفاقی نیفتاد. از راهروی باریک گذشت. شماره پروازش 

مرتب تکرار میشد. داخل رفت و دنبال شماره صندلی اش گشت. 

رش و کنار کیف وقتی آنرا پیدا کرد، کیف همراهش را باالی س

های دیگر جا داد. زمانی که هواپیما بلند شد، دسته صندلی را 

گرفت و چشم هایش را بست. حتما شنون از دیدنش خوشحال 

میشد. لبخند کمرنگی زد. شاید تنها چیزی که از برگشتن به ایتالیا 

خوشحالش میکرد، دیدن دوست صمیمی اش بود. زمان 

یلی برای ماندن ندارد. فکر برگشتنش به ایران فکر میکرد دل

میکرد زندگی اش در ایتالیا انتظارش را میکشد حاال ولی دلش 

 .نمی خواست برگردد
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پوفی کشید و سرش را به صندلی چرمی و راحت صندلی فشرد. 

 .فکر کردن به این چیزها فایده نداشت. تمام شده بود

* 

 ...یک سال بعد

 ...ارسالن؟ اینجا-

جمعیت به دنبال صاحب صدا گشت. سرش را گرداند و میان 

بالخره پرهام و سیامک را پیدا کرد. برگشت و همانطور که یک 

دستش، دست کوچک پسرش را گرفته بود، بازوی ریحانه را 

 :چسبید

 ...از اینور عزیزم-

ریحانه لبخندی به نگرانی ارسالن زد و دستش را دور بازوی 

 :حجیمش حلقه کرد

 !چه شلوغه-
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گفت و حرف دیگری نزد. استرس و هیجان ارسالن اوهومی 

زیادی داشت. توقع نداشت انقدر زود برگردند اما بارهم دلش 

 .حسابی تنگ شده بود

به سیامک و پرهام رسیدند. هردو را سفت بغل کرد. سیامک که 

مشخص بود هنوز به دیدن دوستش در کنار زن و بچه هشت ساله 

را بدزدد. اش عادت نکرده، نمی توانست نگاه متعجبش 

دوستانش فرق زیادی نکرده بودند. سیامک کمی موهایش را 

بلندتر کرده بود و دیگر بغل هایش را سفید نمیکرد. پیراهن 

مردانه و شلوار جین مشکی به تن داشت که بنظر ارسالن کمی با 

 .ظاهر همیشگی اش متفاوت بود

سیامک و پرهام با ریحانه دست دادند و احوال پرسی کردند. 

امک خم شد و موهای علی را بهم زد و پرهام دست مردانه ای سی

 .با پسر هشت ساله داد
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همانطور که در حمل چمدان ها کمکش میکردند، ارسالن مشت 

 :محکمی به بازوی سیامک کوبید و هیجان زده گفت

یعنی بجون خودت هرچیز دیگه ای جز داماد شدن تو بود نمی -

توی طول زندگیم ببینم زن  اومدم. آخرین چیزی که فکر میکردم

 .گرفتن تو بود

 :سیامک خنده ای کرد و شانه باال انداخت

شد دیگه...واقعا مرسی اینهمه راهو اومدی...واال همیشه میگفتم -

تنها دلیلی که ممکنه ازدواج کنم اینه که بزنم یه دخترو حامله 

 ...کنم

 بعد نگاهی به صورت سرخ و شرمزده ریحانه انداخت و پشیمان

شد. ارسالن اما اصال متوجه ربط موضوع نشد و با گیجی و شوکه 

 :شده پرسید

 سپیده حامله ست؟-

 :ریحانه اعتراض کرد
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 ارسالن؟ جلوی بچه؟-

ارسالن بی اهمیت به اخطار ریحانه، هنوز سوالی نگاهشان میکرد. 

 :پرهام غش غش خندید و سری از روی تاسف تکان داد

سی؟ شرو ور میگه جدیش نگیر. بچه نه بابا! این مریضو نمی شنا-

 .عاشق شده

 :سیامک بحث را عوض کرد

اگر بدونی این نیم وجب بچه منو تو این چند روز خفه کرده. هر -

 .روز میگه فردا فالن قدر مونده ارسی بیاد

ارسالن به یاد مهربانی و شیطنت سپیده لبخندی زد. چقدر دلش 

 .تنگ شده بود. برای همه شان

 پس؟چرا نیومد -

رفته بود لباسشو بگیره. با مریم فرستادمش...این روزا انقدر -

هیجان و استرس داره پدر منو درآورده. قشنگ تو اولین فرصت 

 .جیم میشم
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 .نپرسید غزال کجاست. چنین جسارتی نداشت

میان خنده و شوخی و یاد کردن ایام گذشته به سوزوکی پرهام 

چمدان بزرگ و یک  رسیدند. پرهام صندوق را باز کرد تا دو

چمدان کوچک که مشخص بود به پسر کوچک تعلق دارد را 

 .یکجوری جا بدهد

 :درهمان حال نگاهی به ارسالن انداخت

 کی برمیگردید؟-

ارسالن اجازه نداد او چمدانش را بلند کند و خودش آنرا از زیر 

 :چسبید

 !یه هفته هستیم-

 :سیامک اخم کرد

 چرا انقدر کم؟-

 :سکوت طوالنی اش را شکست و گفت اینبار ریحانه
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 .علی باید برگرده سر کالساش-

سیامک با گیجی سرتکان داد و همانطور که عینک دودی اش را 

 :به چشمش میزد گفت

 ...االن که تابستونه-

ارسالن چمدان را جا کرد و درحالیکه نفس نفس میزد، دستی به 

 :پیشانی اش کشید

 یایی یاد میگیره. باید زودتر یادشآره...داره زبان انگلیسی و ایتال-

 .بدیم چون نمی تونه با بچه ها ارتباط بگیره

ریحانه با حرکت سر حرف ارسالن را تایید کرد. سیامک خم شد 

و دوباره موهای علی را بهم زد. حتی بیشتر از قبل شبیه ارسالن 

شده بود. چون ساکت و مودب بود حرفی نزد و سریع موهایش را 

 .درست کرد

 :امک خندید و گفتسی
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علی جون به بابات اصرار کن یکم بیشتر بمونید یه سفر دست -

 .جمعی بریم

علی بیشتر به مانتوی مادرش چسبید و نگاهی سوالی به ارسالن که 

 .با عشق و لبخند عمیقی خیره اش بود انداخت

 :ارسالن کنارش رفت و سرش را بغل کرد

 .شوخی میکنه پسرم-

 :صورتش را جمع کردسیامک با حالت چندشی 

پسرم؟ شبیه مردای شصت ساله حرف میزنی...بابای من به من -

 !نمیگه پسرم

 :ارسالن با کف دست به سینه اش کوبید و خندید

باید عادت کنی! زبونتم جلوی بچه من نگه میداری! نمیخوام -

 .هرچی بلد نیست یادش بدی
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بی خیالی گفت و همه برای ترک کردن  "خب بابا"سیامک 

رودگاه، سوار ماشین پرهام شدند. لحظه به لحظه ی بار قبلی که ف

برگشته بود، یادش می آمد. اینبار با شنون خداحافظی کرده بود. 

هرچند که میدانست زود برمیگردد اما بار قبل بقدری از ناگهانی 

رفتنش دلخور بود که دو ماه طول کشید تا بتواند بی معرفتی اش 

وجود درخواست طالق شنون، شک نداشت  را از دلش دربیاورد. با

روزهای سختی را می گذراند. ازدواجشان به شش ماه هم نکشیده 

بود. خیلی راحت باطلش میکردند اما میدانست هیچ طالق و 

 .جدایی ای راحت نیست

علی سرش را روی بازوی سفت و برنزه پدرش گذاشت و چشم 

ش را باز هایش را بست. میدانست پرواز خسته اش کرده. دست

کرد و اجازه داد پسرک، سرش را روی سینه اش بگذارد. سپس 

دستش را دورش پیچید. ریحانه لبخندی به رویش زد. دور از 

چشم دوستان ارسالن انگشتانش را میان انگشت های مردانه او 

 پیچید. ارسالن هم
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دست همسرش را محکم چسبید و در چشم هایش زل زد. همان 

ریحانه تعریف کرده بود. از غزال و ستاره  اول همه چیز را برای

گفته بود. از مادرش...از پدرش! ریحانه هم خانه و مادر فرزندش 

بود. راحت می توانست به او اعتماد کند و حس میکرد حقش است 

که بداند. تماس چشمی شان طوالنی شد. طوری نگاهش کرد که 

اما  .یعنی نگران چیزی نباش. که یعنی برای هیچکس برنگشتم

میدانست هرچه بگوید و هرکاری بکند، دلشوره رهایش نخواهد 

 .کرد

* 

 ارسالن؟- 

سپیده لباسش را روی زمین رها کرد و به سمت او دوید. به محض 

رسیدن به او محکم بغلش کرد و به سختی دست هایش را دور 

 :بدن تنومند دوست عزیزش پیچید و صدای جیغ جیغش بلند شد

 .ات یه ذره شده بودوای وای...دلم بر-
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مریم هم به دنبال سپیده بغلش کرد اما واکنشش به تندی سپیده 

نبود. مطمئن بود ریحانه با این برخوردهای صمیمی احساس 

راحتی نمی کند اما خانوم تر از این حرف ها بود که چیزی بگوید. 

هردو دختر با زن و بچه اش دقیقا به گرمی سیامک و پرهام احوال 

د و حتی مریم کادویی که خریده بود را به علی داد و پرسی کردن

 .صورتش را بوسید. بخاطر اینهمه محبت ممنون دوستانش بود

 :سیامک به سمت آشپزخانه رفت و داد زد

 سپید لباستو گرفتی؟-

سپیده به سرعت به سمت لباس دوید و همانطور که آنرا داخل 

 :اتاق میبرد، جیغ زد

 ...آره گرفتم-

ای اینکه باز داد بزند، از مقابل بقیه گذشت و دم اتاق سیامک به ج

 :ایستاد

 اندفعه راضی بودی؟-
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 :سپیده بیرون آمد و در را پشتش بست

آره آره...فوق العاده شده. ولی قرار نیست تا روز عکاسی -

 .ببینیش

پرهام تعارف کرد بشینند و ارسالن همانطور که روی مبل می 

انداخت. خانه بزرگ و قشنگی بود. نشست، نگاهی به زوایای خانه 

شک نداشت در آن گرانی و اوضاع ملک، پدر سیامک مبلغ زیادی 

 .را برای خریدن آن خانه در آن منطقه، پیاده شده

سپیده برایشان آب پرتغال آورد و کمی بابت خانه دار شدنش، 

سر به سرش گذاشتند و جیغش را درآوردند. همانطور که همه 

 :میوه شان بودند، از روی کاناپه بلند شدمشغول نوشیدن آب 

 .برم یه سیگار بکشم میام-

ریحانه با حالتی معذب نگاهش کرد و مچش را چسبید. پلک 

 :آرامش بخشی زد و زمزمه کرد

 .االن میام عزیزم-
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داخل بالکون بزرگ و دلباز قدم گذاشت و هوای گرم تابستانی را 

ت. واقعا قصد به ریه هایش کشید. سیگاری گوشه لبش گذاش

سیگار کشیدن نداشت. اوضاع فکری اش بهم ریخته بود. دستی به 

پیشانی عرقه کرده اش کشید و با شنیدن صدای تق تق فندک به 

 .عقب برگشت

 :سیامک آتش فندک را به سیگارش نزدیک کرد و با کنایه گفت

 حتی ازش نمی پرسی؟ نمی خوای بدونی کجاست؟-

مک غزال است اما وانمود کرد، گیج با اینکه میدانست منظور سیا

 :شده و پکی به سیگارش زد

 در مورد کی؟-

 :سیامک با صدای بلندی خندید و به پشتش زد

 .خوبه! با همین فرمون بری صحیح و سالم برگشتی ایتالیا داداش-
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پک دیگری زد و دودش را در هوای دم کرده تیر ماه رها کرد. با 

رون آمدن دود، دورگه شده صدایی که بخاطر همراه شدن با بی

 :بود گفت

 ...امیدوارم همینطوری بشه که میگی-

معلوم هست چی میگی؟ غزال هنوزم یه دوسته...برای هممون! -

 ...فکر کنم

 بپرسم کجاست بی خیال میشی؟-

 :سیامک گوشه چشمی نازک کرد

 ...نه با این لحن-

ارسالن سرش را باال گرفت و شلیکی خندید. سیامک به 

 :گی اش ادامه دادخوشمز

 .وای انقدر جذاب میخندی مورمورم میشه-
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خنده اش آرام شد و سپس کامل بند آمد. حتی اثری از کوچکتری 

 :لبخند نبود. آرام پرسید

 کجاست؟-

 :سیامک نفس عمیقی کشید و سیگاری هم برای خودش آتش زد

 .رفته شمال...گفت خودشو واسه کلیپ و عکسا میرسونه-

 ...اوهوم-

 :دیگری برای زدن نداشت اما سیامک خودش ادامه دادحرف 

با غزالی که می شناختی فرق کرده. باورت نمیشه آدم بتونه توی -

یه سال انقدر بزرگ بشه. گواهینامه شو که گرفت باباش یه 

دویست و شیش براش خرید. نمی دونم خبر داری یا نه اما با 

ن ده. کاری که ممریم زندگی میکنن. سرکار میره. کامال مستقل ش

 .توی بیست و نه سال سن نمی تونم انجام بدم

سرش را بمعنی فهمیدن باال و پایین برد و ترجیح داد، ساکت 

 :بماند. سیامک نیشخندی زد و کوتاه نیامد
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سرچه کاری میره؟ سوال خوبیه! توی رستوران بابای من کار -

 ...میکنه

 دهد و متعجب ارسالن نتوانست سکوت و بی تفاوتی اش را ادامه

 :پرسید

 رستوران بابات؟ اونجا چیکار میکنه؟-

واال در به در دنبال کار بود که بتونه مستقل شه. منم بهش گفتم -

یه کالس فشرده بره حسابداری یاد بگیره. بعد با بابا صحبت 

 .کردم بره واسه حسابداری و سر صندوق وایسه و اینا

 :ارسالن لبخند از ته دلی زد

 .ودشو جمع کرده. خوشحالم براشخوبه که خ-

آره پتانسیل پیشرفتو داره! رابطه؟ نه بابا...فعال که با کسی -

 .نیست...سامم که همونموقع پروند

 :اینبار ارسالن سکوتش را شکست و اخطار داد
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 !سیامک؟-

 :سیامک پوفی کشید و دود سیگار را بیرون فرستاد

وسی هردوشون باشه بابا...خوددانی. ولی محض اطالع توی عر-

 .دعوتن

شانه ای باال انداخت و سیگار را روی نرده سپید رنگ خاموش 

 :کرد

 ...میدونم-

 .اوووی خونه نوئه ها! همینطوری سیگارتو اینجا خاموش میکنی-

 :ارسالن سیگار را برداشت

 .نبود ببخشید. حواسم-

آنرا میان مشتش نگه داشت و ناگهان صدایش را از روی هیجان 

 :باال برد
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چی شد تصمیم گرفتید ازدواج کنید راستی؟ واقعا سپیده حامله -

 ست؟

 :سیامک سرش را باال انداخت و خندید

نه بابا! چند ماه پیش فکر کردیم بارداره...بعد نشستیم برنامه -

ریختیم. دیدیم نمی تونیم به انداختن بچه فکر کنیم. آزمایش داد 

رک حرف میزدیم و منفی بود. ولی وقتی داشتیم از زندگی مشت

حس خوبی داشت. بعد تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم. اگر بخاطر 

خانواده سپیده نبود، همونطوری باهم زندگی می کردیم ولی 

 ...باباش یکم گیره...دیگه اینطوری شد که خر شدیم

 :سیامک مکثی کرد و با اشاره ای به داخل ادامه داد

 تو چی؟ چطور پیش میره؟-

ش سخت بود. خیلی...بعد کم کم عادت شد. راستش...خب...اول-

به اینکه توی خونم تنها نباشم. که علی باشه...ریحانه باشه. زندگی 

 ...روال خودشو پیش گرفت و ما هم خودمونو وفق دادیم
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 ...خوبه...شما دوتا-

 :سیامک هوفی کرد

 ...رابطتون...منظورم اینه که-

بپرسد، خنده  از اینکه سیامک نمی دانست چطور چنین چیزی را

اش گرفت. انگار وقتی حرف رابطه با دوست دخترهایشان را می 

زدند با عشق یا همسرشان خیلی فرق میکرد. به کمکش شتافت و 

 :با سر تایید کرد

حقیقتش تا چند هفته پیش فقط با هم زندگی میکردیم. بدون -

هیچ رابطه ای...میبردمشون پیش یه مشاور ایرانی. خیلی کمک 

ن اواخر تصمیم گرفتیم بخاطر علی طالق نگیریم. داره به کرد. ای

این اوضاع عادت میکنه. بالخره میتونم ببینم که خوشحاله. به 

تغییرات عادت کرده. جدا شدن ما خیلی اذیتش میکنه. رابطمون 

با زن یا مرد دیگه ای سختش میکنه. نه من و نه ریحانه هم اهل 

 د داد بخاطر علی یه شانسرابطه یه شبه نیستیم. مشاور پیشنها
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بهم بدیم. اگر نشد به جدا شدن فکر میکنیم. اونم زمان می طلبه. 

 ...البته توی این مدت یبار بیشتر

لب گزید و سرش را پایین انداخت و با فیلتر سرد شده سیگارش 

 :بازی کرد

 ...نتونستم...وسطش...یعنی...می خواستم...ولی-

 متوجهم. بخاطر غزال؟-

هش کرد و با همان نگاه جدی اخطار داد. سیامک چپ چپ نگا

 :ولی طبق معمول با شوخی و خنده ردش کرد

 ...خب بخاطر ستاره؟ ماشاال لیستت بلنده ها-

سپس دستی به پشتش زد و پیشنهاد ارسالن را برای پیوستن به 

 .جمع با کمال میل قبول کرد

*** 

 :بقاپدسیامک دست انداخت تا بتواند مجله را از دست سپیده 
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 چی میخونی یه ساعته؟-

سپیده مجله براید که مختص عروس ها بود و در آن حال و هوا 

 :حسابی مشغولش کرده بود را کشید و بی حواس غر زد

 ...ولش کن-

بعد بی توجه به نگاه خیره و دلخورش، آنرا نزدیک برد تا سیامک 

 :هم بتواند صفحه مورد نظرش را ببیند

موهامو جمع انتخاب کردم ولی اینم خیلی  ببین سیا! میدونم مدل-

 !خوشگله

سیامک با کالفگی نفسش را بیرون داد. حتی نمی توانست به یک 

عکس عروس دیگر نگاه کند. حالش از هرچه عروسی و هرآنچه 

به آن مربوط میشد، بهم میخورد. مجله را محکم از میان انگشتان 

 :سپیده کشید و پشتش پنهان کرد

و نگاه کن وسواس بگیرا. همونکه انتخاب کردی هی بشین اینار-

 .خوبه
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سپیده روی کاناپه راحت و تپل جا به جا شد و سعی کرد، مجله را 

 :از او پس بگیرد

 ...داشتم نگاه میکردم-

از پافشاری اش کالفه شد. نچی کشید و مجله را پشت کمر 

 :شلوارش جا داد

 .الزم نکرده-

 :رد و با سرتقی تمام گفتسپیده چند لحظه خیره خیره نگاهش ک

 ...پس پاشو اون تابلو فرشو نصب کن. همینطوری ولش کردی-

سیامک سرش را روی ران های الغر سپیده گذاشت و همانطور که 

 :سر و ته شده نگاهش میکرد ابرو باال انداخت

 ...یه لب به من بده اول-

 :سپیده نیشخندی زد. خم شد و آرام و سریع لب هایش را بوسید

 ...وبه؟ پاشوخ-
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 :اخم کرد

 .افتضاح! این االن نوک زدنم نبود-

 ...ولم کن سیا! خیلی به حرفام گوش میدی-

 :دستش را پشت موهای طالیی و تازه مش شده سپیده گذاشت

همین پریروز فقط چندملیون خرج همین رنگ مو کردم. یکم -

 ...بهم سرویس بده خب

 صورتش هدایت فشاری به دستش آورد و سر سپیده را به سمت

کرد. لب های ماتیک خورده اش را عمیق و طوالنی بوسید. یک 

ماه به نظرش زیادی طوالنی می آمد. هرچند فکر نمیکرد، همین 

مدت کوتاه را هم بتواند تحمل کند. تپش قلبش تند و گوش 

هایش داغ شد. از حالت خوابیده درآمد و همانطور که با چشم 

 .ی می بوسید، دستش را زیر تاپش بردهای بسته او را با ولع زیاد

سپیده سرش را عقب کشید و همانطور که نفس نفس میزد، دست 

 :های سیامک را گرفت
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 !نه-

سیامک چند لحظه با حرص نگاهش کرد. انگار دخترک لجوج 

 :قصد کوتاه آمدن نداشت. پوفی کشید و روی کاناپه ولو شد

ه آخه؟! از روز گه خوردم قبول کردم...این چه قرار مسخره ای-

 ...خواستگاری نذاشتی

 :سپیده سر سیامک را از روی پایش کنار زد و حرفش را برید

برای اینکه اینطوری هیجانش بیشتر میشه. نمیشه هروقت -

خواستی هرچی میخوای داشته باشی. باید برای بعضی چیزا صبر 

 ...کنی

ار ی کیعنی من بفهمم کی این شر و ورارو تو مغز تو کرده! میخوا-

 !دستت بدم؟ میدونی که صبرم زیاد نیست

 :سپیده چپ چپ نگاهش کرد و محکم به بازویش کوبید

 مثال چه کاری؟ فکر کردی شوخی کردن در مورد خیانت بانمکه؟-
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خمار و پرتمنا در چشم های آرایش شده و خوش حالت عروسش 

 :زل زد و لبخند شیطانی ای روی لب هایش نشاند

 ...شوخی نکردم-

 :یده اخم هایش را درهم کشید و بلند شدسپ

مسخره...دو روز دیگه بیشتر نمونده...یه ماهم نمی تونی تحمل -

 کنی؟ فردا پس فردا من حامله بشم چی؟ زایمان کنم چی؟

از فکر بچه دار شدن موهای بدنش سیخ شد و صورتش را جمع 

 :کرد

 میشه لطفا گند نزنی به روزمون؟-

 ...دبالخره یه روزی پیش میا-

 ...مراقبت میکنم که پیش نیاد-

 :سپیده چپ چپ نگاهش کرد

 .پاشو من باید برم خونه هزارتا کار دارم. همون یه تابلو مونده-
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 :با خستگی و بی جانی خودش را کشید و از روی کاناپه بلند شد

مارو نمودی با اون یدونه تابلو...یعنی بار اول و آخرمه که زن -

 .میگیرم

 :نگاهش غش غش خندید و لب گزیدسپیده به حرص 

 ...من که از خدامه-

سیامک سرفه ای کرد و فاق شلوارش را کمی پایین کشید. چند 

لحظه طول کشید تا بتواند به حالت عادی برگردد. برای لحظه ای 

فکر کرده بود، موفق شده عروس غرغرویش را همراه خودش 

 .کند

 :پزخانه رفتسپیده اما بی توجه به حال آشفته او داخل آش

 نمیدونی ارسالن این یه هفته رو کجا میمونه؟-

شانه ای باال انداخت و به سمت تابلوی چسبیده با دیوار 

 :کاغذدایواری پوش رفت
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 .واال گفت هتل میمونن-

چند لحظه صدای شیر آب باز آشپزخانه، سکوت بینشان را پر 

دا کند یکرد. جعبه ابزار فلزی را باز کرد تا میخ و چکش مناسبی پ

 :و درهمان حالت خم شده گفت

 .ارسالن عوض شده-

 :صدای سپیده از همان نزدیکی می آمد

 چی؟-

میخ بزرگی برداشت و برای مطمئن شدن از سایزش کمی اینسو و 

 :آنسویش را بررسی کرد

 ...میگم ارسالن عوض شده-

 :سپیده کنارش ایستاد و حرفش را تایید کرد

 ...آروم تر شده-

 :ن انگشتانش غلتاندمیخ را میا
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نه فقط اون...ارسالن از اولم آدم آرومی بود. ولی هیچوقت بزدل -

 .نبود

 :سپیده متعجب تکرار کرد

 بزدل؟-

 :سیامک پوزخندی زد و میخ را روی دیوار تنظیم کرد

 اینجا خوبه؟-

 آره خوبه...چرا بزدل؟-

برای اینکه میترسه غزالو ببینه و اون ردش کنه. واسه همینم -

 .ت زن و بچش قایم شدهپش

 :سپیده اینبار شگفت زده شد و صدایش را باال برد

 چی داری میگی؟-

چه بدونم...اونروز میگفت میخوام با ریحانه از نو شروع -

کنم...میگفت بخاطر علی میخوایم بهم فرصت بدیم. میگفت 
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باعث ناراحتیش بشم و این چرت و  دوست ندارم دوباره

اینارو میگفت باور میکردم..ولی ارسالنو من پرتا...شاید اگه پرهام 

بهتر از این حرفا می شناسم. عاقل تر ازیناس که بخواد خودشو 

گول بزنه. شاید خودش نخواد قبول کنه ولی من میدونم اگه فکر 

میکرد راهی برای برگشتن وجود داره مطمئن باش بی خیال 

 .نمیشد. اونی که به من اینارو گفت ارسالن نبود

کن ببینم...منظورت چیه دوباره شانس بدن بهم؟ همچین صبر -

چیزی نمیشه. این دوتا حتی ازدواجشونم موقتی بود. نه جشنی...نه 

 ...دوتا مهمونی. ارسالن دوستش نداره

همین دیگه...برای همین میگم عوض شده. احساس میکنم کال -

امیدشو به همه چیز از دست داده. هیچوقت این شکلی ندیده 

 .بودمش

 :سپیده صاف ایستاد و با نگرانی لب گزید
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انقدر بدم میاد برای خودشون سختش میکنن...نباید همینجوری -

 !ول میکرد میرفت

سیامک دستی به پیشانی عرق کرده اش کشید و خم شد تا تابلو 

 :فرش را بلند کند

نه اتفاقا...کار خوبی کرد. االنم حتی بعید میدونم بتونه غزال یا -

ای رو قاطی اوضاع بهم ریخته زندگیش کنه. مثال هرکس دیگه 

چکاری ازش برمیاد؟ دوتا زن بگیره؟ شرایط زندگیش معمولی 

نیست. بچه بازی نسیت که...ولی از نظر من به رسمیت شناختن 

این ازدواج واقعا کار اشتباهیه چون به دلیل اشتباهی انجامش 

بران ه تا جمیده. ارسالن با اینکه خیلی اصرار داشت بگه برگشت

کنه و اهل فرار نیست اما دقیقا داره از احساساتش فرار میکنه. از 

رو به رو شدن با ستاره فرار کرد...از مسئولیتاش فرار کرد...حاال 

هم داره از غزال فرار میکنه...حتی حالشو هم نپرسید. خیلی جا 

خوردم. من فکر میکنم باید صبر کنه اوضاع آروم شه اما در همون 

به عشق و حال خودشم برسه. به کسی توضیحی بدهکار حال 
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نیست چون تعهدی نداره. نه ریحانه نه غزال نه ستاره نه 

پسرش...حق طبیعیشه. یک سال بدون ربطه واقعا فشاره. هیچ 

 ...مردی نمیتونه اینطوری ادامه بده

 :سپیده کنایه زد

 ...همه که مثل تو نیستن-

شود نمیفتد و نگاه عاقل تابلو را آرام رها کرد تا مطمئن 

 :اندرسفیهی به سپیده انداخت

 .حاال ببین کی بهت گفتم...بالخره کم میاره-

عقب رفتند تا از صافی تابلو مطمئن شوند. عرق ریزان، نفس 

 :عمیقی کشید و با رضایت کامل گفت

 ...خوب شد-

سپس شروع به باز کردن دکمه های پیراهنش کرد و به سمت 

 :اتاق خواب رفت
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 .برم یه دوش بگیرم...خیس عرقم-

 :سپیده جیغ زد

 ...اینجا نه سیا...حمومو بهم میزنی-

بلندی گفت و بی اهمیت به غرزدن های سپیده، به راهش  "اَه"

 .ادامه داد

*** 

 :به دسته کلید روی میز نگاه کرد و متعجب پرسید 

 این برای چیه بابا؟-

 ...کلید خونته-

 :دامه دادکیومرث اشاره کرد بنشیند و ا

 ...بشین بگم یه چایی بیارن-

 :با همان گیجی، روی مبل چرمی نشست و سر باال انداخت

 گرمه...آب بهتره...کلید خونه منه؟-
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کیومرث درخواست آب خنک کرد و سپس از روی صندلی 

 :ریاستش بلند شد

 ...آره-

 :به میز کارش تکیه داد و دست هایش را زیر سینه جمع کرد

پیر نشدم که بخوام ارثی تقسیم کنم. ولی به هنوز اونقدر -

داداشات همون موقع ساخت و ساز دو تا واحد دادم. اینم مال 

 ...توئه...هیچوقت فرصت نشد بهت بدمش

 :ارسالن از محبت پدرش شرمنده شد و سرش را پایین انداخت

بار قبلی که اومدم با اینکه مدت زمان بیشتری اینجا بودم بهم -

 ...ندادیدش

 :ومرث خنده آرامی کردکی

بار قبل قابل ندونستی بیای دیدنم. هرچند توقع داشتم پسرتو هم -

 ...بیاری
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حرفی از ریحانه نزد. می دانست ازدواجشان را به رسمیت نمی 

شناسد. می دانست ریحانه را به عنوان همسرش قبول ندارد. بارها 

رده و اخطار داده بود که فقط بخاطر آرامش خاطر ارسالن قبول ک

 .باید ازدواجشان از فامیل و آشنا مخفی بماند

 :کیومرث منتظر پاسخی از سوی او نماند و گفت

دوست ندارم تو هتل بمونید. وقتی خودت خونه داری...وسایل -

 ...آنچنانی نداره اما واسه یه هفته کفاف میده. اگر یه روز برگشتی

 :ارسالن طاقت نیاورد

 .گیم رو اونور بیشتر دوست دارمبعید میدونم برگردم. من زند-

راستش را میگفت. آرامش بیشتری داشت. نیازی به تجمالت 

نبود. خانه کوچک  و ماشین معمولی اش را بیشتر از آپارتمان 

 .های باال شهر و ماشین مدل باالی پدر و برادرانش دوست داشت

گفتم اگه برگشتی...بهرحال مال خودته. هرکار دوست داری -

 .. یه روز فقط باید بریم سندشو به نامت بزنمباهاش بکن
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تنها سری تکان داد. بهرحال بد نبود خیالش راحت باشد که 

هروقت برمیگردد، جایی برای ماندن دارد. به پولش احتیاجی 

 .نداشت

 ...ممنون-

در باز شد و مرد جوانی همراه با سینی وارد اتاق شد. لیوان آب را 

وی میز کیومرث گذاشت و سینی مقابل دست ارسالن و چای را ر

به دست بیرون رفت. هردو برای مدتی طوالنی ساکت بودند. 

ارسالن آبش را در دست گرفت و گوشی اش را بیرون کشید تا 

پیام هایش را چک کند. وارد صفحه چتش با غزال شد. آخرین 

مکالمه در لیستش بود و این نشان میداد مدت زمان زیادی از او 

 .آهی کشید و تلگرامش را بست بی خبر مانده.

کمی از سر آبش خورده بود که کیومرث سکوت میانشان را 

 :شکست

 چرا بهم نگفتی برای دیدنت اومده بود؟-
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آب در گلویش پرید. گوشی را روی میز گذاشت و بلند سرفه 

 .کرد

 :میان سرفه و با صدای خفه ای پرسید

 کی؟-

 !مادرت-

ره رفته. شاید چون خودش هم نفهمید چرا فکرش پیش ستا

میدانست بعد از بو بردن شوهرش، احتماال همه فامیل از رابطه 

شان باخبر خواهند شد. کامال خودش را برای پاسخگویی آماده 

کرده بود. به هیچکس اجازه نمیداد، جلویش بایستد و کار نکرده 

 .اش را به رویش بیاورد. اما با اینحال هنوز کسی چیزی نگفته بود

 :ال زدشانه با

 ...فکر نمی کردم چیز مهمی باشه-

بعد از اون روز ده تا دکتر رفته. مشت مشت قرص اعصاب و -

 ...آرام بخش و کوفت و زهرمار میخوره
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 :پوزخند زد

 نگرانشی؟-

 :کیومرث جدی و قاطع گفت

 ...نگرانشم...چون پسرام نگران مادرشونن-

 ...مسخرس-

 ...پسرجان باید این کینه رو بذاری کنار-

 :با خشم بلند شد و سری از روی تاسف تکان داد

آره من کینه م شتریه. قصدم ندارم از خر شیطون پیاده شم. اون -

زن برای من مرده...تمام! اونوقت میگید چرا نمیام سربزنم. واسه 

 !خاطر همین گیردادناس

 :کیومرث به سمتش رفت و دستش را روی شانه پهنش گذاشت

شد. هنوز با کوچکترین حرفی قاطی  بشین پسرجان. سی سالت-

میکنی...قهر میکنی. نمیشه دو کلوم حرف زد باهات. باشه 
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نبخش...بذار پسرت نفرت و کینه ورزی رو از باباش یاد بگیره. 

فردا پس فردا نمیخواد بدونه که چرا باباش حتی نمیخواد مادرشو 

 ...ببینه؟ کم کم کنجکاو میشه...سوال میپرسه

ام شروع به لرزیدن کردند. باز اعصابش بهم دستانش آرام آر

ریخته بود. یک سال تمام آرامش مطلق داشت. حتی با وجود 

مسئولیت های ریحانه و علی آرام بود و یک روز از برگشتنش 

 .نگذشته، همه قصد داشتند اعصابش را بهم بریزند

 .شما بفکر پسر من نباشید. من از پس تربیتش برمیام-

 .ددانی...اندفعه اومدی با خودت بیارشباشه...باشه! خو-

بالخره کمی از آرامشش برگشت. لبخند کمرنگ و کوتاهی زد و 

 :نشست

 .میارمشون...خسته راه بودن-
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متوجه نگاه معنی دار پدرش شد. اگر بعد از اینهمه سال کیومرث 

کوتاه نیامده بود و ریحانه را قبول نداشت، قرار نبود یک روزه 

 .نظرش عوض شود

رار بود موقت باشه...فکر کنم االن دیگه همه از هر نظر قبول ق-

 ...دارن پدرشی

 .حرفی نزد. خودش هم نمی دانست چه غلطی میکند

 !من فکر نمیکنم صد سال سیاه این ازدواج یه ازدواج موفق بشه-

 !االن ازدواج شما موفقه؟ شما هم بخاطر ما تحمل کردی-

ه مثل من؟ هرروز فکر کردی دوست دارم آخر عاقبتت بش-

خودتو انقدر درگیر کار کنی تا نفست درنیاد فقط چون دلت 

نمیخواد پاتو توی خونه ای بذاری که هیچ شوق و اشتیاقی برای 

 .رفتن بهش نداری. خونه ای که هیچکس منتظرت نیست

 ...ریحانه زن خوبیه-

 :کیومرث تصدیق کرد
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 .ستشاید باشه...اما مناسبت نیست. خوب بودن کافی نی-

 چرا؟ چون پول نداره؟-

یکی از دالیلش همینه. خودت میدونی چجوری زندگی کرده. -

برای همین الزم نمی دونم با گفتنش ناراحتت کنم. اما همش این 

نیست. اگر دوستش داشتی...اگر اون روزی که داشتن عقدتون 

میکردن حتی برای یه لحظه برق خوشحالی رو تو چشات میدیدم 

یران که نیستن تو چشم دوست و آشنا باشن. میگفتم جهنم. ا

دارن اونور دنیا زندگیشونو میکنن. خوشحالن...خوشبختن! ولی 

من دیدم ارسالن...بی اشتیاقی...ناراحتی...اجبار رو توی تک تک 

حالتات دیدم. سعی نکن گولم بزنی...تو خودت هم ریحانه رو 

 ؟ریشه ت نمیخوای! توقع داری اجازه بدم تیشه برداری بزنی به

 :صدایش را باال برد

 ...من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم-

 :کیومرث صدایش را باالتر برد
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داری...فکر کردی آخر دنیاس؟ مگه چند سالته؟ من نمیذارم تو -

اوج جوونی خودتو اسیر زندگی ای کنی که نمیخوای! اشتباه کرده 

 !بودی...برگشتی درستش کردی! تموم شد و رفت

دت صالبت کالم و نفوذ نگاه پدرش ساکت شد. سر سنگینش از ش

را به مبل تکیه داد. جوابی نداد. جوابی نداشت که بدهد. پدرش 

راست میگفت. جایی در اعماق ذهنش می دانست که حق با 

اوست. اما قصد نداشت کوتاه بیاید. پوفی کشید. احساس سنگینی 

ند. شش روز میکرد. همان روز اول همه بازخواستش کرده بود

 باقی مانده را چطور باید تحمل میکرد؟

* 

غزال توروخدا اون کفشا یادت نره ها. من همش بخوام امروز -

اینارو با این پاشنه ها بپوشم فردا شب واسه عروسی دیگه نمی 

 .تونم برقصم
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لباس ماکسی و قرمز رنگ را از کمد بیرون آورد و پشت صندلی 

 :میز کامپیوتر آویزانش کرد

ه عزیزدلم...چرا انقدر استرس داری؟ گذاشتمشون تو ماشین ن-

 ...دیگه. چجوری یادم بره

 .باشه...دیر نکنی-

قبل از آنکه بتواند جوابی بدهد، سپیده تماس را قطع کرد. از 

آنهمه دستپاچگی و استرس سپیده خنده اش میگرفت. پیام 

 :خوانده نشده اش را باز کرد

 هنوز نرفتی؟-

 :تایپ کرد

 ...تا نیم ساعت دیگه راه میفتمنه.-

قبل از اینکه غزال بتواند صفحه گوشی را خاموش کند، پیامش 

 :خوانده شد و جواب داد
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 ...خیلی خوشگل نکن-

لبخندش را پشت دستش پنهان کرد و باز هم قبل از اینکه گوشی 

 :را خاموش کند، پیام دیگری آمد

 .یه عکس بفرست ببینمت...دلم تنگ شد-

 .هدیرم میش-

 .عکسو بفرست غر نزن-

جلوی آینه رفت و عکسی گرفت. عکس را فرستاد و اینبار بدون 

آنکه منتظر جواب بماند، صفحه گوشی را خاموش کرد و آنرا روی 

تخت انداخت. وقتی برای هدر دادن نداشت. به محض برگشتن از 

سفر، چرت کوتاهی زده بود تا خسته و پف کرده نباشد. حاال هم 

و خستگی از تنش رفته بود. با همان ربدوشامبر  دوش گرفته

 .نازک روی صندلی میز آرایش چوبی و کوچکش نشست

موهای بلند و عسلی رنگش را سشوار کشید و خشک کرد. با 

بابلیس فرهای درشتی به موهایش داد و شانه ای میان آنها کشید 
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تا تاب زیبایی بگیرند. فرقش را کج کرد و قسمتی از موهایش را 

ز دو طرف بافت. بافت ها را از پشت بهم متصل کرد. این مدل مو ا

انتخاب سپیده برای ساقدوش هایش بود. لباس قرمز و خوش 

دوخت هم انتخاب سپیده بود. هرچند مجبورشان کرده بود، پول 

لباس را خودشان بدهند. اصال همه چیز در آن مهمانی به خواست 

درصد اوقات به حرف  و سلیقه سپیده پیش رفته بود و در نود

 .هیچکس گوش نمیداد

کیف لوازم آرایشش را از کشو بیرون کشید. با سایه قهوه ای 

حالت زیبایی به چشمانش داد. چند روز قبل همراه با مریم و 

سپیده به آرایشگاه رفته و باز به اصرار او مژه و ناخون کاشته 

ابِ وبودند. خط چشم بلندی پشت پلک هایش کشید و با ریمل، خ

مژه های مصنوعی را هماهنگ کرد. آرایش صورتش زیادی به 

درازا کشید اما در آخر انقدر از نتیجه کارش راضی بود که فکر 

کرد به تاخیرش می ارزیده. رژ لب قرمز را روی لب هایش کشید 

 .و آنها را بهم مالید تا خوب پخش شود
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ی و لباسش را داخل کاور مشکی جا داد. مانتوی جلو باز یاس

مجلسی اش را به تن کرد و شال همرنگش را روی موهای خوش 

حالتش انداخت. رژ را برای اطمینان در کیف کوچکش جا داد و 

گوشی به دست از اتاق بیرون رفت. دم در مکثی کرد تا مطمئن 

شود چیزی را جا نگذاشته. از در آپارتمان بیرون رفت. شدت 

باعث شد چشمانش را  گرما کالفه اش کرده بود. آفتاب مستقیم

به سختی باز نگه دارد. یادش آمد که عینک دودی اش را در 

داشبورد ماشین جا گذاشته. همانطور که داخل کیفش به دنبال 

سوییچ میگشت، کاور لباس از دستش در رفت و روی آسفالت 

بلندی گفت و موهای پریشان را از روی  "لعنتی"داغ خیابان افتاد. 

در همان حال که خم میشد تا کاور مشکی را  شانه هایش عقب زد.

بردارد، نزدیک شدن کسی را حس کرد و همان لحظه دستی آشنا 

 .برای برداشتن لباس به کمکش شتافت

گیج و مبهوت لباس را رها کرد و در عرض یک ثانیه صاف 

ایستاد. بقدری جا خورده بود که حتی نمی توانست خودش را به 
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ی کردن در آن وضعیت غیرممکن بنظر بی تفاوتی بزند. نقش باز

می رسید. هرچند که هیچوقت بازیگر قابلی نبود. ارسالن همانجا و 

در آن کوچه بی رفت و آمد، درست رو به رویش ایستاده و با 

 :لبخندی لباسش را به سمتش گرفته بود

 ...سالم غزال-

دهان بازمانده اش را به سختی بست. شدت گرما باعث شده بود 

رق کند و این کالفه ترش میکرد. نمی توانست دستش را بدنش ع

برای گرفتن لباس جلو ببرد. احساس آدم های فلج را داشت. 

دهانش را باز و بسته کرد و صدایی آرام اما متعجب از میان لب 

 :هایش بیرون پرید

 ارسالن؟-

* 

غزال برای چند لحظه ساکت ماند. می دانست از دیدنش جا 

خترک اصال انتظار دیدنش را نداشته. خودش خورده. می دانست د
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هم فکر نمیکرد، بخواهد به دیدنش برود. اما پرهام قانعش کرده 

بود که بی در نظر گرفتن اتفاقات قبل از رفتنش، غزال همیشه 

دوست خوبی برایشان بوده. در این مورد شک نداشت. غزال 

رچم پ بهترین دوست بود. باید به دیدنش میرفت و نشان میداد با

 .سفید آمده. که قصد و حوصله جنگ و دعوا ندارد

غزال کمی ساکت ماند اما قبل از آنکه بتواند حرفی بزند، کاور را 

 :گرفت و گفت

 .فکر نمی کردم اینجا ببینمت-

 :سپس نفس عمیقی کشید و بالخره توانست لبخندی تصنعی بزند

 ...خوبی؟ رسیدن بخیر-

 :ارسالن سری تکان داد

 .دوست داشتم ببینمت واسه همین اومدم باهم بریمممنون...-

 :غزال سرد و بی روح جواب داد
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 ...خودم میام. ماشین هست-

 :نگاهی به دویست و شیش نوک مدادی انداخت

 .آره شنیدم. مبارکه-

 .مرسی...پس اونجا می بینمت-

قبل از اینکه به در ماشین برسد و بتواند آنرا باز کند، جلو رفت و 

وی در گذاشت. غزال به سمتش برگشت و طلبکار دستش را ر

نگاهش کرد. فاصله میانشان کم بود. اگر کمی دستش را جمع 

میکرد می توانست، دخترک را در آغوش بکشد. تمام تالشش را 

کرد تا جلوی وسوسه اش را بگیرد. حقش بود. بعد از یک سال 

دلتنگی حقش بود که بخواهد در آغوشش بگیرد و صورت 

را ببوسد. تازه از آن فاصله نزدیک متوجه تغییرات غزال زیبایش 

شد. در طول یک سال زیادی بالغ شده بود. دیگر شبیه دختر بچه 

 .ها نبود. تبدیل به زن کاملی شده بود

 !میشه لطفا دستتو برداری؟ دیرم شده-
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جوری طلبکار به ارسالن نگاه میکرد که لبخند تا پشت دندان 

لبخند زد و نه چیزی گفت. تنها خیره ماند به  هایش باال آمد. اما نه

صورت زنی که فقط هاله ای از دوست قدیمی اش را در آن 

 .میدید

بالخره دستش را از روی در برداشت و آنرا از زیر کت، داخل 

 :جیب های شلوار پارچه ایش فرستاد

 ...از اینکه اینطور سرپا می بینمت خوشحالم-

 :از نفرت شدغزال پوزخندی زد و صورتش پر 

 ...میدونی وقتی شنیدم داری برمیگردی واقعا عصبانی شدم-

دستش را باال برد و انگشت اشاره اش را اخطار آمیز، روی سینه 

 :ارسالن گذاشت

 ...اما بیشتر از اون که بخوام عصبانی باشم ترسیدم-

تالش کرد او را عقب بزند اما ارسالن مقاومت کرد و حتی یک 

 .تکان نخورد سانت هم از جایش
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 :ابروهایش را باال انداخت و متعجب پرسید

 ترسیدی؟-

ترسیدم. چون تو همیشه برمیگردی که یه گندی به زندگی -

 .آدمای دور و برت بزنی

ناراحت نشد. انتظار چنین برخوردی را داشت. نه اینطور بی 

رحمانه. نه اینطور سرد. اما میدانست آغوش گرمی به رویش باز 

دست الک خورده و سفید غزال را گرفت و از روی نخواهد شد. 

 :سینه اش برداشت

اندفعه اونقدر نمیمونم که بخوام گند بزنم. خیلی چیزا از بار -

 ...آخری که دیدمت عوض شده

 :غزال دستش را با خشونت زیادی بیرون کشید

آره...من دیگه اون دختر ساده و احمق نیستم. پس فاصلتو با من -

 ...م از من دور باشیحفظ کن...میخوا

 :تمام اجزای صورت غزال را از نظر گذراند و زمزمه کرد
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 !جالبه که هزاران هزار کیلومتر به اندازه کافی دور نبوده-

 منظورت چیه؟-

منظورش واضح بود. آنهمه فاصله باعث نشده بود، چیزی عوض 

شود. غزال هم از رودررو شدن با ارسالن می ترسید. در برابر 

تنها سکوت کرد. انقدر نگاهش را امتداد داد که باال رفتن سوالش، 

ضربان قلبش، باعث شد غزال را رها کند و قدمی عقب برود. نمی 

توانست حسی که از نزدیک شدن به غزال پیدا کرده بود را 

نادیده بگیرد. همین نزدیکی کوچک و کوتاه از تمام شب هایی که 

ا او رابطه برقرار کند، کنار ریحانه می خوابید و سعی میکرد ب

برایش هیجان انگیزتر بود. قلبش تند و تندتر میزد و داغ شده 

 .بود. حتی در آن گرمای چهل درجه هم آنهمه عطش عجیب بود

 :پوفی کشید

 اصال پیامامو خوندی؟-
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غزال سری از روی تاسف تکان داد و بی حرف در را باز کرد. 

 :صدایش را باال برد و داد زد

 ن نه؟نخوندیشو-

بازهم بی آنکه جوابی به ارسالن بدهد، روی صندلی نشست و در 

را بست. ارسالن عقب رفت. با همان دست های لرزان و فک 

 .منقبض شده استارت زد و راه افتاد

برای چند دقیقه همانجا ایستاد و رفتنش را تماشا کرد. بی شک 

 .غزال زیادی تغییر کرده بود

*** 

ساعت از زمان قرارشان با سپیده گذشته  وقتی به باغ رسید، نیم 

بود. ماشین را کنار بنز عروس و داماد و سوزوکی پرهام پارک 

کرد. از ماشین پیاده شد و در را محکم بست. اعصابش بهم ریخته 

بود. توقع نداشت ارسالن را دم در خانه اش ببیند. اصال نمی 
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رس را دانست آدرسش را از کجا آورده. فکر کرد شاید مریم آد

 .داده باشد. بهرحال آنجا خانه هردویشان بود

کاور لباس و دو جفت کفش پر نگین و سفید رنگ را که در پاکت 

بزرگی گذاشته بود، از روی صندلی های پشت برداشت. فکرش 

درست کار نمیکرد. نتوانسته بود آنطور که میخواهد، بی تفاوت 

اصال دلش نمی  باشد. روز خوبی را شروع نکرده بود. برای همین

 .خواست ارسالن برگردد. تا نبود آرامش داشت

عینک دودوی اش را از روی چشم هایش برداشت و بیشتر از آن 

معطل نکرد. باغ بسیار زیبا و پرگلی را برای عکس ها و کلیپ 

عروسی اجاره کرده بودند. به بزرگی و با شکوهی سالن اصلی نبود 

بود. باورش نمیشد اطراف اما برای فیلمبرداری کامال مناسب 

 .تهران چنین باغ های سرسبز و زیبا و مجللی وجود داشته باشد

سپیده که با آن آرایش غلیظ و در آن لباس دنباله دار، رویایی و 

خیره کننده بنظر می رسید، کنار دامادش ایستاده بود و بنظرش 
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رسید که طبق معمول همیشه بحث می کردند. به محض اینکه 

غزال افتاد، با دست های مشت شده و سرعت زیادی چشمش به 

به سمتش پا تند کرد. مشخص بود از تاخیر غزال حسابی کفری و 

 .ناراحت است

 :از همان دور جیغ کشید

غزال از کیه منتظر جنابعالی وایسادیم کفشمو بیاری. چرا گوشیتو -

 جواب نمیدی؟

 :لب گزید و شرمنده نگاهش کرد

 ...ندم. تو ترافیک موندمسایلنت بود. بخدا شرم-

 :سپیده دست دراز کرد و با حرص پاکت کفش ها را کشید

 این موقع ظهر ترافیک کجا بود؟-

پاکت را رها کرد و حرفی نزد. جرات نکرد بگوید ارسالن 

معطلش کرده. آنوقت باید سوال های بعدی اش را جواب میداد و 

 .اصال حوصله صحبت درباره ارسالن را نداشت
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پایین انداخت و تنها عذرخواهی کرد. سپیده با کالفگی  سرش را

سر تکان داد و به ویالی لوکس و سفید رنگ که در میان باغ زیبا، 

 :مانند نگینی خوش می درخشید اشاره کرد

 ...برو داخل...مریم داره آماده میشه. لباستو بپوش بیا-

سپس رو از غزال گرفت و همانطور که به سمت فیلمبردار و 

 :ها میرفت، باز صدای جیغش بلند شدپسر

 ...این ارسالن کجا موند پس؟ ای خدا-

به سرعت راه رفته را برگشت تا داخل ویال برود. دلش می 

خواست قبل از اینکه دوباره هدف جیغ و سرزنش های سپیده 

قرار بگیرد، از آنجا جیم شود. فکر نمیکرد جشن عروسی انقدر 

 .استرس و فشار داشته باشد

 :م به محض دیدنش نفسی از سر آسودگی کشیدمری
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اومدی؟ بخدا دیگه نمی تونستم یه ثانیه جیغ و داد سپیده رو -

تحمل کنم. قشنگ غیرقابل تحمل شده. انقدر از صبح جیغ زده 

 ...سرم درد میکنه

 :خنده آرامی کرد

تا فردا برنامه همینه...ایشاال بعد عروسی دوباره دوستمون -

 ...میشه

اطراف انداخت. سالن بزرگ و سفید رنگ با آن پنجره نگاهی به 

های عظیم و سرتاسری، زیادی رویایی بنظر می رسید. ستون های 

پهن تا سقف می رسیدند و راه پله پیچ خورده و سفید رنگی به 

طبقه دوم و اتاق خواب ها منتهی میشد. تمام رنگی که در آن 

عکس هایشان  محیط به چشمش می آمد سفید و طالیی بود. حتما

 .فوق العاده میشد

از پله ها باال رفت و برای پوشیدن لباسش وارد یکی از اتاق خواب 

ها شد. به سرعت تی شرت و لباس زیرش را از تن خارج کرد. 
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دکمه جین تنگش را باز کرد و آنرا از پاهایش بیرون کشید. لباس 

ته و قرمز و بلند را از کاورش بیرون آورد. پیراهنی ساده و دکل

مدل ماهی بود. از روی زانو گشاد میشد و انتهای حریری اش 

دنباله دار بود. اگر حق انتخاب داشت، چنین لباس بازی نمی 

خرید. اما سپیده همیشه عاشق جلب توجه بود و ساقدوش هایش 

 .از این قائده مستثنی نبودند

لباس را از سرش رد کرد. با گیر کردن زیپ آن به گره موهایش، 

ه ای مو کنده شد و جیغش را درآورد. با چشم هایی که از دست

شدت درد خیس و آبدار شده بودند، لباس را پایین کشید و دامن 

 .حریرش روی زمین سنگ پوش رها شد

به دنبال آینه ای اطراف اتاق را از نظر گرداند اما اتاق خالی خالی 

 بود. پوف کالفه ای کشید و دستش را پشتش برد تا زیپش را

ببندد اما موفق نشد. لباس کمی به تنش تنگ بود و نمی توانست 

دو طرف زیپ را بهم برساند. هربار زیپ را کمی باال می کشید و 

 .بخاطر دست درد مجبور میشد رهایش کند، دوباره پایین می آمد
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جلوی لباس را روی سینه اش فشرد و در را باز کرد. سنگ سرد 

کرد و مورمورش شد. سپیده کف را زیر پاهای برهنه اش حس 

 .حتی کفش هایش را گرفته و همراه خودش برده بود

با همان پاهای برهنه و لباسی که روی سینه اش نگه داشته بود از 

اتاق بیرون رفت. از باالی پله ها مریم را صدا زد اما جوابی 

نگرفت. مطمئن بود اصال دلش نمی خواهد با آن وضعیت جلوی 

وان برود. با ناامیدی و صدای بلندی، یکبار چشم فیلمبرداران ج

دیگر مریم را صدا زد. چون جوابی نشینید به اجبار از پله ها 

سرازیر شد. دامن حریر قرمز رنگ به دنبالش روی زمین کشیده 

میشد. موقع راه رفتن، موهای بلند و کمی بهم ریخته اش روی 

 .خوردند شانه ها و پشتش چرخ می

ید، قد و قامت کشیده و درشت ارسالن را به آخرین پله که رس

شناخت. رو به پنجره بزرگ و تمیز سالن ایستاده بود و منظره 

زیبای باغ را تماشا میکرد. پاهایش از حرکت ایستادند. شک 

نداشت صدا زدن هایش را شنیده ولی با اینحال حواسش را به 
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اس را ببیرون داده بود. بی حوصله و با بیچارگی همانجا ایستاد و ل

 .محکم تر میان پنجه هایش فشرد

نمی دانست چقدر همانجا ایستاد و به قد و قامت ارسالن خیره 

ماند. فکر کرد حتی اگر سیامک آنجا حضور داشت، راحت تر می 

 .توانست از او بخواهد در باال کشیدن زیپش کمکش کند

تا به حال ظاهر ارسالن را آنقدر رسمی و کت و شلوار پوش ندیده 

ود. حتی زیر کت مشکی و ماتش، جلیقه خوش دوختی تنش ب

کرده بود. البته میدانست انتخاب لباس ساقدوش های مرد هم با 

 .سپیده بوده

آب دهانش را به سختی پایین فرستاد. از پافشاری ارسالن برای 

نادیده گرفتنش شاکی شد. می توانست تا دم در برود و از آنجا 

اما مطمئن نبود کسی صدایش را  مریم یا سپیده را صدا بزند

بشنود. محل فیلمبرداری فاصله زیادی با ویال داشت و با آن 

همهمه ای که به راه انداخته بودند، واقعا باید از اعماق وجودش 
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جیغ میکشید تا شاید کسی صدایش را بشنود. فکر نمیکرد در 

 .حضور پررنگ ارسالن قادر به انجام چنین کاری باشد

ن به بیچارگی اش پایان داد و با لیوان مشروبی که بالخره ارسال

 :میان انگشتان دست راستش داشت به سمتش برگشت

 کمکی از من برمیاد؟-

لباس را باالتر کشید و اخم کرد. دهانش را باز کرد اما کالمی 

بیرون نیامد. می توانست انقدر همانجا بایستد تا بقیه نگران شوند 

سپیده خیلی زود از غیبتش عصبانی و به سراغش بروند. مطمئنا 

میشد و به دنبالش کل باغ را روی سرش می گذاشت. فقط اگر 

 .کمی دیگر صبر میکرد

ارسالن اما بی توجه به احواالت نا به سامانش، قدمی جلو گذاشت. 

لحظه ای مکث کرد و جوری به غزال نگاه کرد، گویا منتظر اجازه 

تی سکوت غزال را دید اش بود تا بتواند نزدیک تر برود. وق

 .جلوتر و جلوتر رفت تا به یک قدمی اش رسید
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 :در کمال آرامش، ویسکی اش را به سمت غزال گرفت

 ...اینو لطفا یه لحظه بگیر-

لب گزید و طعم رژ لب مرغوبش دهانش را پر کرد. ارسالن 

عطرش را عوض کرده بود. بوی تنش را خوب می شناخت. تا 

 .ش، تمام عطرفروشی ها را گشته بودمدت ها به دنبال ادکالن

لب هایش را رها کرد و همانطور که نگاه معذبش را به دکمه باالی 

جلیقه ارسالن میدوخت، یک دستش را از روی سینه اش برداشت 

و نوشیدنی را گرفت. برای نگه داشتن لباس یک دست هم کفایت 

 .میکرد

ا ب ارسالن بی حرف و بی عکس العمل خاصی، پشتش ایستاد.

مالیمت موهای عسلی رنگ را جمع کرد و روی یک شانه غزال 

ریخت. با کنار رفتن موها، گرمای نفس های ارسالن را روی مهره 

های گردنش حس میکرد. نفس عمیقی کشید تا خونسردی اش را 
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حفظ کند. قرار نبود یک سال تمرین مداوم به همین راحتی دود 

 .شود و به هوا برود

سالن را روی تیره کمرش حس میکرد. زیپش را فشار انگشتان ار

میان انگشتان او حس کرد. ارسالن برای نزدیک کردن دو طرف 

زیپ بهم، دستش را روی کمر بی پوشش غزال کشید. پوست 

بدنش دون دون شد. از اینکه ارسالن متوجه مورمور شدنش شده 

باشد، با شرم لب گزید. ارسالن اما به روی خودش نیاورد و بی 

عطلی به کارش ادامه داد. با یک دست دو طرف زیپ را نگه م

 .داشت و با یک حرکت زیپ را تا انتها باال کشید

آب دهانش را به سختی پایین فرستاد. دلش می خواست جرعه 

ای از مایع زرد رنگ بنوشد تا بتواند زبانش را در دهان خشکش 

ت به سم تکان بدهد. با اینحال خوددار ماند. کمی فاصله گرفت و

 .ارسالن برگشت

 :گیالس را به سمتش گرفت
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 ...ممنون-

ارسالن پوزخندی زد که کامال گیجش کرد. توقع آن پوزخند تلخ 

را اصال نداشت. گیالس را جلوتر برد و چشم هایش را درشت 

 :کرد

 ...بگیرش-

بی آنکه نوشیدنی اش را بگیرد، دست هایش را داخل جیب هایش 

نگاهش کرد. وقتی دهان باز کرد فرستاد و دلخور و عمیق 

 :صدایش غمگین و دلزده بود

 ...باید جشن بگیریم-

 :سردرگم و عصبی دامن لباسش را چسبید. حوصله بازی نداشت

 چی؟ چه جشنی؟-

مگر درحال جشن گرفتن نبودند؟ فردا عروسی سپیده و سیامک 

 .بود. امشب جشن داشتند. فردا شب جشن عروسی بود
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ش حساب کتاب هایش را بهم ریخت. نگاهش اما ارسالن با حرف

را تا انگشتان غزال، که دور گیالس پیچیده شده بودند پایین برد 

 :و گفت

 اونی که توی انگشت دست چپته حلقه ازدواجه درست میگم؟-

ضربان قلبش در یک لحظه اوج گرفت. از اینهمه توجه ارسالن 

رد متوجه مات و مبهوت ماند. این مرد لعنتی تنها با یک برخو

چیزی شد که به راحتی و برای چند ماه از دوستانش پنهان نگه 

داشته بود. حتی مریم که با او زندگی میکرد هم از هیچ چیز بو 

 .نبرده بود

سرش را پایین انداخت و حرفی نزد. می خواست حرفش را رد 

کند و دروغ بگوید اما فایده ای نداشت. در آن حال و اوضاع نمی 

بگوید. ارسالن زرنگ تر از آنی بود که گولش را  توانست دروغ

 .بخورد
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با کشیده شدن گیالس از میان انگشتانش از جا پرید و قدمی عقب 

رفت. برخورد کوتاه دست ارسالن با انگشتانش، مانند جریان برق 

از میان پوست و گوشت و استخوان هایش گذشت. نمی دانست از 

ر هیچکس نبود و با آنقدر ترسیده. توضیحی بدهکا چه چیزی

 .اینحال استرس داشت

 :ارسالن سکوت طوالنی را شکست

 خب...اسمش چیه؟-

نگاهش را آرام آرام باال برد تا به مردمک های ارسالن رسید. 

احساس خوبی نداشت. از دیدن آن نگاه آرام و در عین حال 

طوفانی حس بدی به رگ هایش تزریق میشد. جوابی به سوالش 

 .نداد

ایع زرد رنگ را تا انتها نوشید و همانطور که صورتش را ارسالن م

 :از طعم بد آن جمع کرده بود، شانه باال انداخت. آرام زمزمه کرد
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مهم نیست...میتونه هرکسی باشه...برای یه لحظه خوشحالی و -

آرامش داری...بعد فکر میکنی نزدیک ترین آدم بهت دلیل 

 ...قیخوشحالی و آرامشته...بعد فکر میکنی عاش

 :قدمی جلوتر رفت و نگاهش را میان اجزای صورت غزال گرداند

بهم اعتماد کن...منم درست همین جایی بودم که تو االن -

 ...وایسادی...همین احساسو داشتم

 :اینیکی پوزخندش از زهر گزنده تر بود

 ...به تو-

از حسی که با نگاه ارسالن به تنش منتقل میشد، عضالتش را 

قدر دلش می خواست یکسال پیش و قبل از منقبض کرد. چ

رفتنش فقط یکبار اینطور پر حس و با حسرت نگاهش کند. دیر 

 ...بود خیلی دیر
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نفس عمیقی کشید و نتوانست بازدمش را درست بیرون بدهد. با 

سینه ای سنگین رو گرداند و بی هیچ حرف دیگری بیرون رفت. 

 .برای این حرف ها زیادی دیر شده بود

*** 

محض باز شدن در چوبی ورودی، بدون هیچ حرفی داخل رفت.  به

پرهام دستش را به سرعت کنار کشید تا مانع ورودش نشود. در 

را بست و به سمت ارسالن که بیش از حد آشفته و پریشان بنظر 

میرسید برگشت. دکمه های کتش باز بود و جلیقه ای زیر آن 

تا روی سینه  دیده نمیشد. کرواتش حسابی شل شده و گره اش

اش پایین آمده بود. موهای پر و خوش حالت سیاهش، نامنظم 

روی پیشانی اش ریخته بود. سر و وضعش بقدری ژولیده و 

 :نامرتب بود که با نگرانی پرسید

 خوبی ارسالن؟-

 :ارسالن دستی میان موهایش کشید و همه را باال زد
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ی منو چ چرا بهم نگفتید؟ فکر کردید بالخره خودم نمی فهمم؟-

 فرض کردی؟

پرهام که مشخص بود، حسابی جا خورده و اصال حرف های 

ارسالن را نمی فهمد، چشم هایش را درشت کرد و از در فاصله 

 :گرفت

 چیو نگفتیم؟-

 :ارسالن خیلی ناگهانی و بدور از انتظار داد کشید

 ...اینکه غزال ازدواج کرده-

رسالن بعد از پرهام چند لحظه فقط هاج و واج نگاهش کرد. ا

مکثی طوالنی، متوجه بی خبری اش شد. با بی قراری رفت و روی 

 :یکی از مبل ها نشست

 !پس شما هم خبر نداشتید-

پرهام گره کرواتش را شل کرد. کامال مشخص بود تازه رسیده و 

 .هنوز وقت نکرده، لباس هایش را عوض کند
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 ارسالن کی بهت گفته غزال ازدواج کرده؟-

 :را باال آورد و انگشت حلقه اش را نشان داد ارسالن دستش

 ...حلقه ی توی دستشو دیدم-

خودش هم ازدواج کرده بود. بیشتر از یک سال از ازدواجش 

میگذشت اما یکروز هم حلقه اش را نینداخته بود. اصال نمی 

دانست حلقه ای که ریحانه موقع عقد به انگشتش انداخت را کجا 

 .گذاشته

 :نشست پرهام نوچی گفت و

چون حلقه دستش بود به این نتیجه رسیدی که ازدواج کرده؟ -

 .اون حلقه روهمینطوری دستش میکنه

پوزخندی زد و با حرص بلند شد. آرام و قرارِ یکجا ثابت نشستن 

 :را نداشت

هیچکس همینطوری همچین حلقه ای نمیندازه دستش. وقتی هم -

 .ازش پرسیدم انکار نکرد
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 :فش پافشاری کردپرهام همچنان روی حر

همچین چیزی نیست...غزال برای ازدواج به اجازه پدرش احتیاج -

داره. محاله پریناز نفهمه و بتونن ازش پنهان کنن. و محاله پریناز 

 ...به من نگه...اشتباه میکنی

 :دندان هایش را روی هم سابید

 .من غزالو می شناسم...نگاهشو می شناسم-

خاطر کاری که باهاش کردی. شاید شاید میخواد ناراحتت کنه ب-

 .بخاطر کارش میندازه کسی بهش گیر نده

یعنی ممکن بود اشتباه کرده باشد؟ از چیزی که دیده و حس 

کرده بود، اطمینان داشت. از نگاه غزال اطمینان داشت که چیزی 

آن وسط هست. چیزی که غزال از نزدیک ترین دوستانش هم 

به حلقه اش خیره مانده بود. پنهان میکرد. تمام طول روز را 

واکنش های غزال...درست وقتی به حلقه خیره میشد، دستش را 

پشت دامنش میبرد. خیلی سخت خودش را کنترل کرده بود. که 
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چیزی نپرسد و خجالتش ندهد. خوب میدانست آن حلقه معنای 

خاصی برای غزال داشت که اینطور پریشانش کرده بود. از اعماق 

 .میدانستوجودش این را 

با صدای تقی به خودش آمد. پرهام پلمپ شیشه ودکا را باز کرد و 

 :دو لیوان روی میز گذاشت

بعدم...من فکر کردم دیگه برات مهم نیست...گفتی میخوای یه -

 ...شانس دوباره

 :خم شد و با غیض بطری را از دست پرهام کشید

 ...تو دیگه شروع نکن-

 :یم باال بردپرهام دست هایش را به نشانه تسل

 ...اوکی...من چیزی نمیگم دیگه-

 :چند لحظه بعد برخالف قولش باز گفت
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فقط همینو بهت میگم و خودمو میکشم کنار...ارسالن بدترین -

ضربه هارو آدمایی میخورن که نمیدونن چی میخوان. تصمیمتو 

بگیر...هرچی میخوای زودتر تصمیم بگیر. شاید غزال امروز 

و اشتباه کرده باشی اما بالخره یه روز اونم  ازدواج نکرده باشه

 .میره دنبال سرنوشتش. قرار نیست تا ابد منتظرت بمونه

با کالفگی لیوانش را تا نصف پر کرد و بی آنکه شات پرهام را پر 

 :کند، بطری را روی میز کوبید

تو این اوضاع و شرایط چکاری از من برمیاد؟ اتفاقا من خیلی -

 ...وامخوب میدونم چی میخ

 :پرهام چپ چپ نگاهش کرد و بطری را برداشت

خب پس با غزال صحبت کن...اون شرایط تورو درک میکنه. قبال -

هم بهت گفته که تحمل میکنه...که برات صبر میکنه. میتونی بچه 

ت و مادرش رو همینجا توی ایران ساپورت کنی. برگردی اینجا 
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ق میگیرن و دوباره همه چیز حل میشه. اینهمه مرد با یه بچه طال

 .ازدواج میکنن. انقدر همه چیزو سخت نگیر

 :مایع بی رنگ را سرکشید و سری تکان داد

 .فکر نکنم دیگه بخواد با من باشه-

بخاطر اینکه هنوز دلخوره. آخرین چیزی که از تو دید، حضور -

 .ستاره توی اتاق خوابت بود

 :آهی کشید و فکرش به یک سال قبل رفت

دم...بارها زنگ زدم. جواب نداد. مسیج دادم...براش بهش زنگ ز-

نوشتم که اون چیزی که فکر میکرده نبوده. بهش همه چیزو گفتم 

 .اما اون حتی پیامامو نخوند

اگر پشت تلفن گوش نمیده، برو سراغش. مجبورش کن به -

حرفات گوش بده...شانستو امتحان کن...یا میتونی باز بذاری و 

نتخاب با توئه...ولی وقتی تصمیمتو گرفتی بری...مثل همیشه! ا

 .مطمئن شو که قرار نیست پشیمون شی
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سر دردناکش را میان دستانش گرفت و پلک هایش را روی هم 

 :گذاشت

 یه مسکن به من میدی پرهام؟-

پرهام بلند شد تا بدنبال مسکن برود. از چیزی که در صورت 

تصمیم گرفتن، برای  غزال دیده بود، اطمینان داشت. حاال دیگر

 .زیادی دیر بود

*** 

کلید انداخت و داخل خانه رفت. هوا کم کم تاریک میشد و فضای 

نیمه تاریک هال باعث شد، دلش بیشتر بگیرد. از دیدنش 

خوشحال شد و حس خوبی زیر پوستش دوید. به سمت کاناپه 

رفت. چشم های بسته اش نشان میداد در خواب عمیقی به سر 

م نفس کشیدنش، ذوق زده اش کرد. شالش را میبرد. صدای آرا

برداشت و روی زمین انداخت. بی آنکه مانتویش را دربیاورد، خم 

 .شد. خودش را روی تنش کشید و سرش را روی سینه اش فشرد



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1334 

 

هنوز همان لباس های صبح را به تن داشت و این نشان میداد تازه 

شته رگبرگشته. میدانست خسته کار است. تازه امروز از سفر ب

بودند و پدرش مجبورش کرده بود، برای سرکشی به کارها، سری 

 .به کارخانه بزند

از سنگینی بدن غزال روی تنش، تکانی خورد و آرام چشم هایش 

 :را باز کرد. نیمخیز شد و شانه های غزال را گرفت

 غزال؟-

کمی جا به جا شد و با ناراحتی سرش را از روی سینه مردش 

 :برداشت

 .بیدارت کردم...دلم تنگت بودببخشید -

 :سام دستی به صورتش کشید تا خوب از سرش بپرد

نه عزیزم...کار خوبی کردی...نشسته بودم پای لپ تاپ یهو -

 بیهوش شدم. کی برگشتی؟

 :لبخندی زد و گونه اش را محکم بوسید
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 ...همین االن-

سام بالخره از گیجی درآمد و لبخندی به رویش زد. کامل نشست 

ال را روی پاهایش نشاند. زیرچانه اش را نوازش وار بوسید و و غز

 :دستش را دور کمرش انداخت

 خوش گذشت؟-

نمی خواست در مورد روزی که گذرانده بود صحبت کند. 

 :گفت و لبخندی مصنوعی زد "اوهومی"

بد نبود...فکر نمیکردم روز فرمالیته انقدر سخت باش. حتما فردا -

 .ویسمون کننشب واسه عروسی قراره سر

 :سام دست انداخت تا مانتو را از تنش بیرون بکشد

 واسه مهمونی شب میری؟-

تکانی خورد و اجازه داد، مانتو را از زیر باسنش بیرون بکشد. 

 :برای حفظ تعادل، دستش را دور گردنش حلقه کرد
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 باید برم. سپیده هیچ بهونه ای رو قبول نمیکنه. تو میای؟-

 :را باال انداختسام متعجب ابروهایش 

 من؟-

 ...سیامک گفت دعوتت کرده-

 :سام سری تکان داد و دستش را زیر تی شرت غزال برد

 .آره...بهونه آوردم-

با وجود اینکه میدانست، سام از جواب دادن طفره میرود، کوتاه 

 :نیامد

 ...فردا شب عروسی رو که باید بیای-

 :سام شانه ای باال انداخت

 .ردیاوهوم. چقدر عرق ک-

 :خواست از روی پاهای سام بلند شود

 .آره...خیلی گرمه-
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 :سام اجازه نداد و کمرش را کشید

صدبار گفتم اون کولورو ببر درست کنن. یا بده من ببرم بذارم -

 .درست کنن

سرش را به سر دوست پسر عزیزش چسباند و دماغش را به 

 :دماغ او مالید

 .ارام نمی رسممنم صدبار گفتم بدون ماشین بمونم به ک-

 :سام سرش را عقب کشید

 !ماشین منو بردار چند روز...اینطوری که نمیشه! تو اوج تابستون-

مثال فرض کنیم من رانندگی با ماشین اتوماتو بلدم که بلد -

 .نیستم...بازم خودت پیاده میمونی

 :سام سرش را باال برد و خندید

 ...تاکسی میگیرم خب-
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ی سوار شدن سام با صدای بلندی غزال هم از فرض کردن تاکس

 :خندید و نچ کرد

 ...نمیشه...بنا به تاکسی سوار شدن باشه که خودم با تاکسی میرم-

 ...آخه خسته میشی عزیزم-

دست سام به نزدیکی حاشیه های گیپوری لباس زیرش رسیده 

بود. بی حرف دیگری سرش را جلو برد و عمیق و طوالنی لب های 

نمی توانست نقاب خوشحالی و  دوست پسرش را بوسید.

سرخوشی را زیاد روی صورتش نگه دارد. روز خوبی را نگذرانده 

بود. شانه هایش را به سینه سام چسباند. ارسالن متوجه حلقه شده 

بود. چقدر طول میکشید تا همه رازش را بفهمند؟ شاید اینطور 

 .بهتر بود. بالخره که باید به آنها میگفت

 .سام چسباند. می خواست در او حل شودخودش را بیشتر به 

سام انگشتانش را به قالب لباس زیرش رساند و با یک دست آنرا 

باز کرد. هردو می دانستند در اینکار مهارت زیادی دارد. مخالفتی 
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نکرد. با چشم های بسته و همانطور که لب باالی سام را میان 

یراهن دندان هایش می کشید، شروع به باز کردن دکمه های پ

 .جینش کرد

دکمه ها را باز کرد و دستش را روی سینه کم مویش گذاشت. از 

لمس پوست داغ بدن سام زیر انگشتانش، حس خوبی پیدا کرد. 

سام واقعی بود. آنجا حضور داشت و هیچوقت نمی رفت. می 

خواست پیراهن را از تنش بیرون بیاورد که سام با دست آزادش 

 .ش را چسبید و سرش را عقب کشیدموهای فر خورده و آشفته ا

دست دیگرش را از زیر تی شرت غزال بیرون آورد و با دلخوری 

نگاهش کرد. متوجه دلیل دلخوری سام نشد. دو طرف یقه 

پیراهنش را چسبید و خواست باز او را ببوسد اما سام شانه اش را 

 .چسبید و او را از خودش دور نگه داشت

 :ه کردگیج و سردرگم در چشمانش نگا

 چی شد؟-
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سام در عمق چشمانش به دنبال جوابی که حتی سوالش را هم نمی 

 :دانست میگشت. خشک و بی احساس پرسید

 چیکار میکنی؟-

 :بادش خالی شد و فاصله اش را با بدن داغش زیاد کرد

 چیو چیکار میکنم؟-

هیچوقت اجازه نمیدی انقدر پیش برم...عجیبه که امروز خودت -

 ...نیمشتاق تر از م

 منو نمیخوای؟-

سام عقبش زد و مجبورش کرد از روی پاهایش بلند شود. با 

ناامیدی بلند شد و دستش را از پشت داخل لباسش برد تا قالب 

 .لباس زیرش را بندازد

سام دو طرف پیراهن جینش را به سمت هم کشید و صاف 

 :نشست
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 ...دیدن می خوام...میدونی که میخوام...ولی نه امروز...نه بعد از-

ادامه حرفش را خورد و نفس عصبی اش را بیرون فرستاد. می 

دانست دارد سعی میکند، خونسرد بماند. سام مرد آرامی بود و 

معموال کنترل خوبی روی رفتارهایش داشت اما بمحض اینکه 

بحثی پیش می آمد که مربوط به ارسالن میشد، کنترلش را از 

 .دست میداد

 :شش نیامد و اخم کرداز لحن حرف زدن سام خو

 واقعا میخوای دوباره شروع کنی؟-

من نمیخوام چیزی رو شروع کنم...غزال خسته تر از اونیم که -

 ...بخوام باهات دعوا کنم

خم شد و مانتویش را از روی زمین برداشت. اعصابش به اندازه 

 :کافی خورد بود
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ای رمیدونستم...میدونستم وقتی برگرده باز تو شروع میکنی...ب-

همین میگفتم می ترسم برگرده. بخاطر این واکنشای تند و بی 

 !منطق تو

 :سام چشم هایش را درشت کرد و به سمتش قدم برداشت

بی منطق؟ غزال بی منطق؟! توی این مدت هرکاری کردم گفتی -

رابطه نه! گفتی به اون اصول مزخرف و قدیمیت پابندی و منم 

ماه لعنتی! من از پونزده سالگی هیچی نگفتم. چهار ماه غزال! چهار 

 !تا حاال چهار ماه واسه کسی صبر نکردم. جز توی لعنتی

 !با من درست صحبت کن-

دِ آخه نمیذاری! بعد چهار ماه جلز و ولز کردنم درست روزی که -

 ...دوباره دیدیش اومدی

دستی به صورتش کشید و بقیه حرفش را خورد و جور دیگری 

 :ادامه داد

 ...و چی فرض کردینمیدونم من-
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تو حساس شدی...خودتم میدونی که چقدر نسبت به این موضوع -

حساسیت الکی داری. فقط چون اومدم تو بغلت فکر کردی رابطه 

میخوام؟ ما چهار روز تمام توی سفر تو بغل هم بودیم و چنین 

فکری نکردی...شبا تا صبح کنار هم خوابیدیم...از این نزدیک 

 !تر...مشکلی نبود

 :ام پوزخندی زد و سری از روی تاسف تکان دادس

 !بعضی وقتا میمونم که خودت متوجه دروغات میشی یا نه؟-

لعنتی! هنوز ارسالن از راه نرسیده، سام بهم ریخته بود. بقدری 

عصبانی بود که نمی دانست چطور باید آرامش کند. شاید کمی تند 

 .کردن نداشتپیش رفته بود، اما قطعا قصد رابطه جنسی برقرار 

سام...عزیزدلم...سعی کن متوجه حرفام بشی! من هیچکسو جز -

تو نمی خوام. دیگه نمی دونم باید چیکار کنم که باورم کنی...برام 

 ...حلقه خریدی...انداختمش

 :سام درحالیکه هر لحظه عصبانی تر میشد، صدایش را باال برد
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 ...آره انداختیش...اما پیشنهادمو قبول نکردی-

 .نکه انداختمش یعنی قبول کردم. فقط ازت زمان خواستمای-

زمان چی؟ حتی حاضر نیستی کسی متوجه رابطمون شه! من -

صادقانه جلو اومدم. گفتم بازی نمیخوام. گفتم تورو میخوام. پای 

حرفمم هستم. چهارماهم واست صبر کردم. دیگه چی میخوای؟ 

 دلیل اینهمه پنهون کاری چیه؟

 .رمو از دست دادمسام من تازه ماد-

تازه؟ یک سال گذشته غزال! حتی سالشم دراومد. منتظر چی -

بودی؟ منتظر بودی ببینی ارسالن برمیگرده یا نه؟ منتظر همین 

 .بودی؟ بیا! برگشت...راهت باز شد

از فریاد آخر سام گوشش زنگ زد و بغض گلویش را گرفت. 

 .چقدر بی انصافی میکرد. چقدر بی رحم شده بود

 :و به دست به دنبال شالش گشت و بغضش را قورت دادمانت

 !واقعا بی انصافی-
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سام برای بار چندم دستی به صورت سرخ شده اش کشید و به 

 :سمت غزال رفت

 ...متاسفم غزال...نمی خواستم-

غزال درجایش ایستاد و چند لحظه طلبکار نگاهش کرد. هردو 

را  فت و دستشنفس نفس می زدند. سام با حالی پریشان جلوتر ر

 :گرفت

خیلی سخت دارم هندلش میکنم غزال. سعی کن درکم -

کنی...نمی خواستم ناراحتت کنم. فکر اینکه...بخوای 

بهش...دوست ندارم بهش فکر کنی. حتی به عنوان یه رابطه 

 !قدیمی

 :دستش را بیرون کشید

بهش فکر نمیکنم. سام تو باید به من اعتماد کنی...بدون اعتماد -

 .ابطه ای دووم نمیارههیچ ر

 :سام آهی کشید و سینه بی پوششش باال و پایین شد
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غزال اعتماد اکتسابیه...باید به دستش آورد. تا حاال برای جلب -

 اعتماد من چیکار کردی؟

حالش از اینهمه بی انصافی بهم میخورد. لحظه ای خشم و 

 :عصبانیت تمام وجودش را گرفت و با صدای بلندی غرید

یکار باید میکردم؟ هرچی گفتی گفتم باشه! هرجا گفتی دیگه چ-

برو رفتم...هرجا گفتی نرو نرفتم. بخاطرت این حلقه لعنتی رو 

 ...انداختم دستم

به سرعت جلوی دهانش را گرفت. گند زده بود. اینبار واقعا گند 

 .زده بود. ترسیده و گریان به صورت سام خیره ماند

 :یش را جنباندسام پوزخندی زد و ناباور لب ها

 حلقه لعنتی؟-

سپس همانطور که دکمه های پیراهنش را می بست، به سمت در 

 :رفت و ادامه داد

 ...اگر انقدر ازش بدت میاد میتونی درش بیاری-
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 :به دنبالش دوید و با بیچارگی نالید

 ...منظورم این نبود که نخوام-

 :از بازویش چسبید و او را به سمت خودش برگرداند

 میری سام؟کجا -

سام بازویش را در اوج خشم و عتاب از میان مشت غزال بیرون 

 :کشید

 .میرم یکم هوا بخورم...همینطوری پیش بره یه بالیی سرت میارم-

بازویش را رها کرد و بعد از بیرون رفتنش و کوبیده شدن در، 

تکیه اش را به دیوار داد و روی زمین نشست. نمی خواست گریه 

اشک هایش دست خودش نبود. سام هم مثل کند اما کنترل 

خودش از حضور ارسالن می ترسید. شاید حق داشت! هنوز نیامده 

 .همه چیز را بهم ریخته بود
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با تکان دستی از خواب پرید. کمر و گردنش خشک شده بود و به 

شدت درد میکرد. تکانی خورد و ناله اش بلند شد. نمی دانست 

 .ریک بودخانه تا چند ساعت گذشته. فضای

 غزال؟-

صدای زمزمه سام سرحالش آورد. رهایش نکرده بود. می دانست 

برمیگردد. کم کم چشمانش به تاریکی عادت کرد و طرح صورت 

 .سام را در ظلمات شب تشخیص داد

می توانست حدس بزند صورتش متعجب است. درست مانند لحن 

 :سوال پرسیدنش

 ساعت یازده شبه! چرا نرفتی؟-

 :دستی به گردن دردناکش کشید صاف نشست و

 ...نتونستم-

سام نفس عمیق و صداداری کشید و کنارش نشست. دست سرد و 

 :خواب رفته اش را گرفت و نزدیک لبش برد
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 ...متاسفم عزیزم-

انگشتانش را تک به تک بوسید و سپس دستش را روی سینه 

 :کوبانش گذاشت

کر نمیکردم یه غزال من شب مهمونی تو و ارسالنو دیدم. واقعا ف-

روز انقدر درگیرت بشم که هربار یادش میفتم اذیتم کنه. هروقت 

حرفش میاد وسط یاد اون صحنه میفتم و از دستت عصبانی میشم. 

میدونم اونموقع حتی منو نمی شناختی...میدونم بعد از اون هیچ 

اتفاقی نیفتاد. میدونم خودم با علم به این موضوع جلو اومدم 

ی فرض کنی چنین چیزی چقدر برای یه مرد ولی...نمی تون

سنگینه! تو یبار با من بهم زدی...سعی کن درک کنی که مدام فکر 

 ...میکنم خیلی راحت میتونی دوباره اینکارو بکنی

یاد پنهانکاری اش افتاد و تنش لرزید. میدانست اگر راستش را به 

 هاو بگوید، هیچوقت سام نمی بخشیدش. بعد از گذشت یکی دو ما

از زمان بهم زدنشان، به محض اینکه سام با پیامی حالش را 
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پرسیده بود، رابطه شان دوباره  کم کم جان گرفت. اول سعی 

کردند به عنوان دو دوست معمولی گاهی همدیگر را ببیند اما 

هردو می دانستند، قرار نیست دوست معمولی باشند. اوایل می 

بیشتر گذشت و  خواست حقیقت را به سام بگوید اما هرچه

 .حساسیت های او را دید، دل و جراتش کمتر شد

دستش را روی صورت اصالح نشده سام گذاشت و خودش را به 

 .سمتش کشید. چشم های روشنش در آن تاریکی برق میزد

 :زمزمه آرامش فضای خانه را پر کرد

تو هم حرفای بدی به من زدی...گفتی کافیه با دو نفر بخوابی تا -

 ...هم یادت برهاسمم رو 

 ...برای اینکه عصبانی بودم-

پس میفهمی آدم ممکنه توی عصبانیت حرفایی بزنه که منظوری -

ازشون نداره. من این حلقه رو دوست دارم چون باعث میشه باور 

کنم واقعا توی زندگیم دارمت. منم میخوام باهات ازدواج کنم. 
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با عجله کردن  واقعا میخوام. ولی ازت زمان خواستم چون نمیخوام

همه چیز باز بهم بریزه. ولی تو همه رو ربط میدی به 

 ...ارسالن...هرچی من میگم...هرکاری میکنم

سام به سمتش خم شد و با حرکتی غیرمنتظره لب هایش را 

بوسید. یادش رفت چه میخواسته بگوید. فکر کرد حتما دوستانش 

د و که میرواز غیبتش نگران شده اند. تا آخرین لحظه گفته بود 

نرفته بود. اهمیتی نداشت. بعدا بهانه ای جور میکرد. حاال فقط 

حفظ رابطه اش برایش مهم بود. از قبل هم میدانست با برگشتن 

 .ارسالن، روزهای سختی را خواهند گذراند

*** 

در آینه به صورت خواب آلوده اش خیره مانده بود. سپیده نزده 

خانه برگشت. ساعت شش  بود که با سام خداخافظی کرد و به

صبح تازه توانست چشم هایش را روی هم بگذارد و ساعت هشت 

نشده سپیده بیدارشان کرده بود. یکسری کار برای انجام دادن 
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داشتند بعد باید همراهش به آرایشگاه میرفتند. انقدر خسته بود 

 .که خیلی راحت می توانست زیر دست آرایشگر چرت بزند

مانع بسته شدن چشم های خسته اش میشد،  همانطور که به سختی

موبایلش زنگ خورد. شماره سام روی صفحه اش افتاده بود. از 

 .ترس اینکه کسی ببیند، اسمش را سیو نمیکرد

موبایل را برداشت و نگاهی به اطراف انداخت. سالن آرایشگاه 

بزرگ و شیک بود. شاید بهترین آرایشگاهی که در عمرش به آن 

د. سپیده و مریم آن اطراف نبودند. تماس را وصل پا گذاشته بو

 :کرد و گوشی را کنار گوشش گرفت

 ...الو-

 سالم عزیزم. صبحت بخیر. خوبی؟-

 :خمیازه ای کشید و چشمانش به اشک نشست

 ...بد نیستم. دارم میمیرم از خواب-

 اِ بیدارت کردم؟-
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 :صاف نشست و دستی به صورتش کشید

 ...و ساعتم نخوابیدم بخدانه بابا...آرایشگاهیم. د-

 !منم نخوابیدم. بیا اینجا بخوابیم-

 :ناخون کاشت و طرح دارش را بین دندان هایش گرفت

 کجایی مگه؟-

 :صدای خنده آرام سام لبخند به لبش آورد

 .شرکتم-

 :مردد و با مکث پرسید

 شب میای؟-

سکوت سام طوالنی تر از خودش بود. انقدر که مجبور شد واکنش 

 :هدنشان د

 ...سام-

 ...فکر نکنم بیام غزال-
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 :با ناامیدی گفت

 .سیامک ناراحت میشه-

 .فردا میرم دیدنش یه بهونه ای میارم-

 ...سام-

 :سام حرفش را برید. صدایش محکم و بی انعطاف بود

ببین غزال...میدونم نمی تونم جلوتو بگیرم که نری چون عروسی -

محال بود اجازه بدم  نزدیک ترین دوستاته. حضورت واجبه وگرنه

تو هم بری...بهرحال در این مورد صحبت کردیم و من سر قولم 

هستم. ولی نمی تونم بیام. مطمئن نیستم بتونم خودمو کنترل کنم. 

وقتی هیچکس از رابطمون خبر نداره و فکر میکنن حاال که ارسالن 

 ...برگشته قراره اتفاقی بین شما بیفته

 ...کسی همچین فکری نکرده-

 .باشه...همچنان خودتو گول بزن-
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 :آهی کشید و آرام گفت

 ...بخدا اگه مجبور نبودم منم نمی رفتم-

 ...میدونم-

می دانست که غزال هم دلش به رفتن راضی نیست ولی همچنان 

لحنش دلخور بود. هردویشان می دانستند غزال چقدر از مواجه 

 .دشدن با ارسالن فراریست. و این خودش نشانه خوبی نبو

خداحافظی کوتاهی کرد و موبایل را روی میز آرایش انداخت. 

آرایشگر همچنان موهای نیمه خیسش را سشوار می کشید و 

حواسش به کارش بود. از کشیده شدن موهایش، چشم هایش را 

 .بست و آخ بلندی گفت

باید همراه با مریم، زودتر از بقیه به سالن می رفتند تا از درست 

ت مطمئن شوند. سپیده حسابی گوششان را پیش رفتن تدارکا

پیچانده بود که یکوقت کمکاری نکنند. ساعت نزدیک چهار بود 

که به سالن عروسی رسیدند. خانواده سپیده و سیامک قبل از آنها 
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رسیده بودند و همه مشغول کارها بودند. این باغ از آنی که دیروز 

بزرگ تو  برای عکس ها انتخاب کرده بودند بسیار مجلل تر و

بود. قبال چند بار برای انتخاب غذا و تشریفات دیگر به آنجا رفته 

بودند. تاالر بسیار بزرگ و خوش ساختی داشت که با هزاران هزار 

رز سفید و صورتی که سپیده انتخاب کرده بود، خیره کننده به 

چشم می آمد. تمام باغ با گل های زیبایی تزئین شده بود. 

ی نشستن جوان ها و قلیان کشیدنشان، ساختمان بزرگی برا

نزدیک تاالر اصلی قرار داشت. برکه مصنوعی کوچکی با آبنمای 

خیره کننده ای سمت دیگر باغ قرار داشت که پلی چوبی از روی 

آن رد میشد. فضای باغ رویایی تر از تصورش شده بود. چند مرد 

ند، دبا صندلی های تاالر به سرعت از کنارشان گذشتند و باعث ش

 .کمی خودش را عقب بکشد

نمی دانست چه کمکی از آنها برمی آید. آنهم با آن لباس های 

ناراحت و سر و ظاهر آرایش شده. مانتوهایشان را داخل رختکن 

به مسئول لباس ها تحویل دادند. جلوی آینه ایستاد و موهای 
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عسلی رنگش را روی شانه اش ریخت. باید اقرار میکرد که 

 .ش را به بهترین نحو انجام داده بودآرایشگر کار

مریم کنارش ایستاد و مشغول آویزان کردن گوشواره هایش شد. 

موهای تا زیر گوشش را جمع و چند طره را کنار گوش هایش 

حلقه حلقه ریخته بودند. هیچوقت مریم را آنطور زنانه و جذاب 

ندیده بود. همیشه ساده میگشت. خبری از گوشواره های هیپی و 

 .نگشترهای متعدد نبودا

 :دستش را روی شانه دوستش گذشت

 ...خوشگل شدی مریم-

 :مریم درآینه لبخندی به مهربانی اش زد و لب کج کرد

 .نمیتونم صبر کنم تا برم خونه و از شر این لباس راحت شم-

چشمکی زد. سرش را تکان داد و گوشواره هایش تاب زیبایی 

 :خوردند

 ...خوشگل شدی ولی ممنون...تو هم خیلی-
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از پرو بیرون آمدند. تاالر خالی، حاال پز از صندلی های شیک و 

شیری رنگ شده بود. روی هرمیز را با گل های صورتی و سفید 

تزئین کرده بودند. واقعا همه چیز مطابق رویاهای سپیده پیش 

رفته بود. همه می دانستند چقدر دوست داشت، جشن عروسی 

ا باشد و گوشه و کنارش را در فضای اش تا ماه ها سر زبان ه

 .مجازی پخش کنند. شک نداشت همینطور هم میشد

بلندی پاشنه کفش هایش، راه رفتن را برایش سخت میکرد و 

هردو بالتکلیف  . هنوز چیزی نشده، کف پایش درد گرفته بود

 .بهم نگاه کردند

 :قبل از اینکه بتوانند حرفی بزنند، صدای پرهام به گوششان رسید

 اومدید؟-

 :به آنها رسید و دست سریعی به هردویشان داد

مامان سیامک گفت واسه ترئین اتاق عقد کمک میخوان...مثل -

 .اینکه کار تشریفاتو نسپندیده
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پرهام با کالفگی سر تکان داد و بی آنکه چیزی از دلیل اخم و 

 :تخمش بگوید، به سمت کارکنان رفت

 ...اونو اونجا نذارید-

د و درحالیکه خبری از عروس و داماد نبود و یک ساعت بع

مهمانان مراسم عقد یکی یکی می رسیدند، در هوای نیمه خنک و 

شبانه تابستانی، دور یکی از میزهای چیده شده در فضای باغ 

نشستند. همه فامیل درجه یک سپیده و سیامک بودند که 

حضورشان در مراسم عقد ضروری بود. میدانست سپیده و 

ند هفته پیش عقد کرده بودند و این تنها نمایشی برای سیامک چ

 .فیلم برداران و دادن کادوها بود

 :پرهام دستی به کمرش کشید و به سختی آنرا صاف کرد

 .کمرم دراومد-
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مریم و غزال نگاهی بهم انداختند و خندیدند. پرهام هم از خنده 

 یآنها خنده اش گرفت و اشاره ای به یکی از کارکنان که سین

 :نوشیدنی دستش بود کرد

 ...ببخشید-

دختر جوان و خوش لباس به سمتشان رفت و با لبخند سینی را 

 :جلویشان گرفت

 ...بفرمایید-

همه گیالسی برداشتند. پرهام خیره به دور شدن دختر جوان نگاه 

 :کرد و لبخندش عمق گرفت

 ...االن اگه سیامک اینجا بود و مجرد بود دنبالش راه میفتاد-

 :زال زودتر از مریم واکنش نشان دادغ

 تو چرا دنبالش راه نمیفتی؟-

 :شانه ای باال انداخت و کمی از نوشیدنی اش را سرکشید
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نمی دونم. حال و حوصله ندارم. امیدوار بودم با فرشته به یجایی -

 ...برسم

 :مریم با سر حرفش را تایید کرد

کر میکردم حیف شد...ولی بهم نمی خوردید دیگه. من همیشه ف-

از همه زودتر تو زن میگیری...ولی آخرین پسر مجرد جمعی 

 ...االن

چیزی در گلوی غزال جمع شد. بغض نبود اما نفس کشیدن را 

برایش سخت میکرد. مهم نبود. ارسالن و هرچیزی که به او 

مربوط میشد، برایش بی اهمیت بود. پرهام به صورت سخت شده 

 :تکیه داد غزال نگاهی کرد و به صندلی اش

 ...ارسالنم ازدواج اونطوری نکرده که-

نگاه خیره پرهام روی انگشت حلقه دست چپش باعث شد، به 

سرعت دستش را از روی میز بردارد و زیر میز، روی دامنش 

بگذارد. پرهام مشکوک و حتی کمی معتجب نگاهش کرد و 
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سرش را آرام با حالت سوالی تکان داد. احتماال ارسالن با او 

حبت کرده بود. چطور در آن دو ماه، توجهی به حلقه نکرده ص

 بودند؟

پرهان دهان باز کرد اما قبل از آنکه بتواند چیزی بگوید، سوال 

 :مریم متوقفش کرد

اصال ارسالن کجا مونده؟ االن عروس دوماد میرسن! باید -

 ...ساقدوشا تو مراسم عقد باشن حتما

ر ز بلند شد. نوشیدنی را دپرهام دیگر چیزی نپرسید و از پشت می

یک دستش گرفت و دست دیگرش را داخل جیب شلوارش 

 :فرستاد

 .االن بهش زنگ میزنم-

اما به محض اینکه تلفنش بوق خورد، صدای گوشی ارسالن از 

همان نزدیکی ها به گوششان رسید. همه به سمت صدا برگشتند. 
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 از زن وارسالن با سری پایین افتاده به سمتشان می آمد. اثری 

 .بچه اش همراهش نبود. نمی دانست چرا احساس سبکی میکرد

دست هایش را در جیب شلوار پارچه ای و مشکی رنگ فرستاده 

بود و مثل همه همان لباس دیروزی را به تن داشت. هیچوقت فکر 

نمیکرد انقدر کت و شلوار رسمی به او بیاید. از همیشه مردانه تر و 

مخصوصا که عادت داشت او را در کت  جذاب تر به نظر می رسید.

چرم و جین ببیند. اصال نمی توانست جور دیگری تصورش کند. از 

 .حالت صورتش معلوم بود، بی حوصله و خسته است

 :پرهام زودتر از بقیه به سمتش رفت

 می خواستی االنم نیای...ریحانه و علی کجان؟-

سید. با به محض تمام شدن سوال  پرهام، ارسالن به دخترها ر

هردویشان دست کوتاهی داد. غزال این حالت بی تفاوتش را 

خوب می شناخت. انگار هیچ چیز اهمیتی نداشت. هیچکس مهم 
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نبود. بیشترین زمان آشنایی شان با همین بی محلی های ارسالن 

 .گذشته بود

 :بی نگاهی به سمت غزال جواب سوال پرهام را داد

 .ونعقد دعوت نبودن. شب میرم دنبالش-

دوباره همگی دور میز نشستند و منتظر رسیدن عروس و داماد 

ماندند. غزال دستش را زیر میز برد و حلقه را از انگشتش درآورد 

تا انگشتر پرنگین و گران قیمت، بیشتر از آن جلب توجه نکند. 

سپس آنرا داخل کیف کوچکش گذاشت و کیف را بست. می 

ورده، قیامت به پا میکرد دانست اگر سام میدید حلقه اش را درآ

اما سام آنجا نبود. ترجیح داده بود غزال را تنها بگذارد و این 

موضوع باعث میشد، لجش بگیرد. حمایتش را در آن شرایط 

سخت نداشت. اگر آنجا بود غزال راحت تر می توانست آرامشش 

 .را حفظ کند
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مراسم عقد به باشکوه ترین حالت ممکن برگزار شد. کادوی 

د برای عروس بنز مشکی گلکاری شده مدل باالیی بود که دوما

همه شان را متعجب کرد. صدای زمزمه میهمانان شگفت زده را از 

گوشه و کنار میشنید. برق چشم های سپیده را نمی توانست 

فراموش کند. مشخص بود خبر نداشته. انقدر جا خورده بود که به 

 ه که پدر سیامک با آنگریه افتاد و همه برایشان دست زدند. البت

همه مال و ثروت برای تک پسرش کم نمی گذاشت. میدانست 

زیاد سپیده را نپسندیده بودند و تاییدش نمی کردند اما همینکه 

دستی به ظاهر آشفته  سیامک تصمیم گرفته بود ازدواج کند و

زندگی اش بکشد، دلیلی محکمی بود برای سنگ تمام گذاشتن در 

 .مراسم عروسی شان

حالت صورت سپیده باعث شده بود به پیشنهاد سام جدی تر فکر 

کند. مثل سپیده دربند تجمالت نبود اما همچین روزی را برای 

خودش هم می خواست. خوشحالی و ذوق و شوق سپیده تحت 
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تاثیرش قرار داده بود بقدری که نگاهش خیس شد و با سام 

 .تماس گرفت. اما هرچقدر بوق خورد جوابی نگرفت

ا ورود عروس و داماد به تاالر، مراسم رقص و پایکوبی به صورت ب

جدی شروع شد. ارسالن رفته بود زن و بچه اش را بیاورد. پرهام 

و مریم در کنار عروس و داماد می رقصیدند. از جمعشان فیلم می 

گرفتند و لبخند از روی لب هایشان کنار نمی رفت. حال و هوای 

رده بود. وارد فضای باز باغ شد و عروسی حسابی احساساتی اش ک

خنکی باد تابستانی شانه های برهنه اش را هدف گرفت. لرز 

 .کوچکی از بدنش رد شد

شماره سام را برای بار دوم گرفت و گوشی را کنار گوشش نگه 

 .داشت

 ...بوق اول خورد
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چشمش به دختر بچه ای افتاد که با لباس صورتی و پرنسسی اش 

از دستش افتاد و کمی آنسوتر پرت  چرخ میخورد. گل سرش

   .شد

 ...بوق دوم در حلزونی گوشش پیچید

دخترک به دنبال گل سرش در مسیر آسفالت پوش دوید. باد گل 

سر سبک را همراه خودش عقب تر برد. متوجه نزدیک شدن 

 .ماشین لوکس و سفید رنگی به کودک شد

 ...بوق سوم بیشتر به درازا کشید

 ...آنا-

اسمش را جیغ کشید و به سمتش دوید. دخترک اما  مادر دختر

 .همچنان دنبال گل سرش جلوتر رفت

 ...الو-

خشکش زده بود. فاصله اش با محل حادثه زیاد بود. نمی توانست 

نگاه از پیراهن صورتی که روی زمین کشیده میشد بگیرد. صدای 
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جیغ ترمز بلند شد. کاری از کسی برنمی آمد. چشم هایش از آن 

تر نمیشد. همان لحظه که فکر میکرد ماشین کودک را  درشت

زیر خواهد گرفت، مرد بلند قد و آشنایی، به سمت مسیر ماشین 

رو دوید. دست کودک را کشید و جسم کوچکش را آنسو تر پرت 

 .کرد

 ...الو غزال-

صدای جیغش بلند شد و گوشی از میان انگشتانش سر خورد. 

الن خورد و او را روی زمین ماشین سفید مقابل چشمانش به ارس

انداخت. قلبش نمیزد. می توانست قسم بخورد که قلبش از 

حرکت ایستاده. درد بدی در قفس سینه اش پخش شد. دستش را 

جلوی دهانش گذاشت. صدای گریه و شیون دختربچه بلند شده 

بود. مشخص بود از اینکه ارسالن پرتش کرده، حسابی ترسیده. 

بت به آن دختر کوچک حس تنفر دست خودش نبود که نس

 .داشت
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میان همهمه و صدای کمک خواستن میهمانان مانند دیوانه ها، به 

سمت جسم سیاه پوش دوید. قبل از اینکه ماهیچه های قلبش از 

تپش بایستد، ارسالن نیمخیز شد و دستش را به سرش گرفت. زن 

 و پسر بچه ای باالی سرش ایستاده بودند. حدس میزد زن و بچه

اش باشند. دامنش زیر پاشنه بلند کفشش گیر کرد و تلو خورد. 

به سمتشان قدم تند کرد که هجوم مردم باعث شد، دیگر در 

 .دیدش نباشند

جلوتر رفت و از میان دیواره گوشتی که توسط میهمانان ایجاد 

شده بود به زور گذشت. اهمیتی به نچ نچ کردنشان نداد. هیچ چیز 

گینی خودش را به در و دیوار سینه اش اهمیت نداشت. جسم سن

 .می کوبید

پسر جوانی که راننده لکسوس سفید رنگ بود و از همان دور 

میشد متوجه مستی بی حد و اندازه اش شد، از ماشین پیاده شده 

 .بود و مدام عذرخواهی میکرد
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نگاه ترسیده اش را به ارسالن دوخت. کتش پاره شده و زخم 

ا شکافته بود. اما همین هوشیار چندش آوری پیشانی اش ر

 .بودنش، باعث شده بود نفسش برگردد

چند نفر خم شدند تا در بلند شدن کمکش کنند. همین که دستی 

زیر بازوی راستش را چسبید، صدای دادش بلند شد. از زور درد 

عرق کرده و صورتش یکپارچه سرخ بود. اینبار با مالحظه تر او را 

انده بود به ارسالن برسد، او را همراهشان بلند کردند و چند قدم م

 .بردند. نتوانسته بود به او برسد

طاقتش را از دست داد. روی زمین فرود آمد و با بیچارگی گریه 

کرد. جلوی چشم هایش پرت شدن ارسالن را دیده بود. فکر 

 .کرده بود، برای همیشه از دستش داده

 ...خانوم-

 :دستی روی بازویش قرار گرفت

 .شون خوب بود. بلند شیدحال-
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 :دست دراز شده زن جوان را چسبید و به سختی بلند شد

 کجا بردنش؟-

فکر کنم بردنش داخل...بنده خدا فکر کنم دستش شکست. خدا -

 ...عمرش بده. نزدیک بودا

نزدیک بود؟ بهرحال ماشین به ارسالن خورده بود و خودش خوب 

یاید، ترجیح میداد می دانست اگر قرار بود بالیی سر ارسالن ب

جانش را فدای کودکی که هیچکدام نمی شناختند نکند. قلبش تند 

میزد و دست هایش می لرزیدند. موبایل متالشی شده اش را از 

 .روی زمین برداشت و اشک هایش را با پشت دست پاک کرد

وقتی به اتاقی که ارسالن را آنجا برده بودند رسید، سیامک و 

ا و باالی سرش بودند. دست خودش نبود که پرهام قبل از او آنج

مدام صحنه تصادف جلوی چشمانش تکرار میشد. تعادلی روی 

 .اعمال و رفتارش نداشت
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از همان دم در و به محض دیدن ظاهر بهم ریخته ارسالن، طول 

سالن را به سمتش دوید. کت و پیراهنش را درآورده بودند و مرد 

سته اش را بررسی می مسنی، دست احتماال ضرب دیده یا شک

 :کرد

 ...نمیتونی تکونش بدی؟ همینجا نگهش دار-

اهمیتی نداد که ارسالن لباسی به تن ندارد. اهمیتی نداد که مردم 

چه میگفتند و در موردش چه فکری می کردند. می توانستند فکر 

کنند دیوانه است. دیوانه شده بود. اگر دیوانه نبود، چطور می 

 برود؟ چطور چنین جسارتی پیدا کرده بود؟ توانست تا آنجا پیش

تمام وجودش از خشم و ترس می لرزید. با صورتی خیس از اشک 

و سرخ از عصبانیت، به سمت میزی که ارسالن روی آن نشسته 

بود دوید. به محض نزدیک شدنش بقیه متوجه حضورش شدند. از 

 کنار تک تک مردها رد شد. ارسالن سرش را باال برد و با همان

 .دردی که در صورتش بیداد میکرد، متعجب و گیج نگاهش کرد
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از دیدن نگاه حق به جانبش جری تر شد و خودش را به او رساند. 

هردو دستش را روی سینه برهنه و داغ ارسالن گذاشت و 

همانطور که با تمام قدرت نداشته اش عقبش میزد، از اعماق 

 :وجودش جیغ کشید

 ...احمق-

جمع کرد و سعی کرد با دست سالمش عقبش ارسالن صورتش را 

 :بزند

 ...آخ...دستم-

کسی دستش را محکم دور بازوی بی پوششش انداخت و عقبش 

کشید اما بقدری پریشان و آشفته بود که اهمیتی به درد 

استخوانش نداد و باز جلو دوید. حرصش خالی نشده بود. یکبار 

لند شیونش ب دیگر با دو دست تخت سینه ارسالن کوبید و صدای

 :شد

 ...ممکن بود بمیری...لعنتی...ممکن بود-
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اینبار دستی دور کمرش پیچیده شد و با تمام قدرت عقبش 

 :کشید

 ...چیکار میکنی غزال؟ ولش کن-

با همان صورت سرخ و خیس و نفس نفس زنان به پرهام خیره 

ماند. به معنای واقعی کنترلی روی اعمالش نداشت. خواست 

ت ارسالن حمله ور شود که پرهام با جدیت جلویش دوباره به سم

 :را گرفت و بازویش را چسبید

 ...برو یکم هوا بخور-

قطرات اشک  قدمی عقب رفت. موهای کنار صورتش از هجوم

خیس شده و به پوستش چسبیده بودند. نگاهی به جمع مردانی که 

هاج و واج نگاهش می کردند انداخت. نمی توانست جلوی لرزش 

را بگیرد. دستش را جلوی دهانش گذاشت تا بغضش  بدنش

نشکند. حالت نگاه ارسالن کم کم از عصبانیت به سمت نگرانی 
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برای پریشان حالی غزال میرفت. رو از جمعیت گرفت و دوان 

 .دوان از سالن رختکن بیرون رفت

* 

کنار فواره نشسته بود و قطرات آب صورت خیس از اشک و گر  

ی بخشید. حضور سایه ای را باال سرش حس گرفته اش را خنکی م

 :کرد

 ...حالش خوبه نگران نباش-

 :با بغض نگاهی به پرهام انداخت

 .مطمئنی خوبه؟ خیلی بد تصادف کرد-

منظورم از خوب اینه که زنده میمونه. دستش احتماال شکسته و -

زخم سرش باید چک بشه. داره لباس میپوشه ببرمش 

 ...بیمارستان

ودگی کشید و احساس کرد باید توضیحی بابت آهی از سر آس

 :رفتارش بدهد
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 .نمی دونم چرا کنترلمو از دست دادم-

 :پرهام عاقل اندرسفیه نگاهش کرد و کنارش نشست

 واقعا نمی دونی؟-

 .توروخدا شروع نکن. توی سر من به اندازه کافی آشوب هست-

 .باشه چیزی نمیگم. سام زنگ زده بود-

 :گرفت و به تته پته افتاد شکه شده سرش را باال

 سام؟ یعنی...سام...برای...چی؟-

 غزال چرا فکر کردی که باید رابطتون رو از ما پنهون کنی؟-

 :به سختی افسارش را دستش گرفت و خونسردتر پرسید

 چی گفت؟-

خیلی نگران بود. سعی کرد چیزی رو لو نده...فقط گفت وقتی -

 .نمیدیحرف میزدید جیغ کشیدی و حاال جوابشو 

 :گوشی خرابش را کف دست عرق کرده اش فشرد و لب گزید
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 تو چی بهش گفتی؟-

پرهام دستش را روی بازوی لرزانش گذاشت و فشار دوستانه ای 

 :به آن آورد

فقط گفتم دیدی که یه بچه داشته تصادف میکرده. خیالت راحت -

چیز دیگه ای نگفتم...غزال داری با زندگیت چیکار میکنی؟ این 

 طه چند وقته شروع شده؟راب

 ...چهار ماه-

 :پرهام شگفت زده و با چشمانی درشت داد زد

 چهار ماه؟-

 ...تورو خدا داد نزن-

پرهام چند لحظه صورتش را میان دستانش گرفت. بلند شد و 

 :دلخور رو به غزال ایستاد

 چهار ماهه از ما پنهونش کردی؟ االن چی؟ میخوای ادامه بدی؟-
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 :ن دادمصمم سرش را تکا

معلومه که میخوام ادامه بدم. سام ازم خواسته باهاش ازدواج کنم -

و منم قبول کردم. به ارسالن و قصد و نیتش اعتماد ندارم. خودت 

 .میدونی آدمی نیست که بشه بهش تکیه کرد

خدای من شما عقلتونو از دست دادید. دیگه به من ربطی -

 .ی هدر نمیدمنداره...دیگه از اینجا به بعد انرژیمو الک

 .عقب عقب رفت و همانطور که غر میزد، به سمت سالن برگشت

* 

از انتهای راهرو که گذشت، همسر و پسر ارسالن را دید که روی 

صندلی نشسته بودند. همان لباس های عروسی تنشان بود و 

ریحانه چیزی دم گوش پسرش میگفت. امیدوار بود کسی آنجا 

ا انگار تیرش بد به سنگ نباشد و متوجه حضورش نشوند ام

 .خورده بود
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به محض اینکه به آنها رسید، سالم آرامی گفت. ریحانه سرش را 

برگرداند و از دیدنش بطور واضحی جا خورد. هردو از روی 

صندلی بلند شدند. به شدت احساس معذبی میکرد. واقعا نباید به 

بیمارستان میرفت. باید مستقیم پیش سام برمی گشت. پرهام 

ته بود باید از سرش عکس بگیرند و این یعنی هنوز ممکن بود گف

 .اتفاق بدی برایش افتاده باشد

 ...سالم غزال جان-

ریحانه بی هیچ لبخند و خوش آمدگویی دستش را به سمتش دراز 

 :کرد

 خوبی؟-

با او دست داد و تنها نگاهی به پسر کوچک انداخت. چقدر شبیه 

 .ست او را دوست نداشته باشدارسالن بود. ناخودآگاه نمی توان

 کاری داشتی اینجا غزال جان؟-
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آب دهانش را به سختی پایین فرستاد و پا به پا شد. ریحانه بد 

 .شمشیر را از رو بسته بود. کامال متشنج بودن جو را حس میکرد

 :مکثی کرد و گفت

 .اومدم به ارسالن سر بزنم-

 :ریحانه بی تعارف و رک و پوست کنده گفت

د میومدی عزیزم...اما بهرحال دکتر داخله...نمی تونی بری نبای-

 ...تو

از حسی که از این زن میگرفت، هیچ خوشش نیامد. اخمی کرد و 

 :با پررویی روی صندلی نشست

 .منتظر میمونم-

 :ریحانه پوزخندی زد و باز کنار پسرش نشست

 ...هرطور که راحتی-

 بستریش میکنن؟-
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ویی غزال نگاه عصبی سمتش ریحانه متعجب از اینهمه پرر

 :انداخت

 ...فکر کنم شبو برای احتیاط باید بمونه-

نیم ساعت بعد دکتر و پرستاری از اتاق بیرون آمدند. ریحانه به 

سمتشان رفت تا از حال همسر عزیزش بپرسد. از حواس پرتی 

 .شان استفاده کرد و به سمت اتاق ارسالن پا تند کرد

داخل شد. ارسالن با دست و پیشانی در نیمه بازش را هل داد و 

 .باندپیچی شده، به تخت تکیه زده بود

 .به محض اینکه حضور غزال را حس کرد، چشم هایش را گشود

 :شگفت زده و کمی عصبی غر زد

ببین غزال اگر باز اومدی داد و بیداد کنی میتونی بذاریش برای -

 ...بعد

 :لب گزید و بغض کرد
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 ...من تو رو میخوام-

در دهان ارسالن ماسید. مات و گیج کمی به خودش تکان حرف 

 :داد و صاف نشست

 چی؟-

 ...گفتم تو رو میخوام-

پس چرا داری ازدواج میکنی غزال؟ پرهام بهم همه چیزو گفت. -

 ...حتی گفت با کی داری ازدواج میکنی

 :با حرکت سر تایید کرد و اشکش چکید

 ...وامآره دارم ازدواج میکنم اما من تو رو میخ-

ارسالن کالفه شد و دست سالمش را میان موهای بهم ریخته اش 

 :فرستاد

 ...داری ازدواج میکنی...بهش بله گفتی-

 ...آره گفتم-
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 ارسالن جان؟-

هردو سرشان را به سمت در برگرداند. ریحانه میان در نیمه باز 

ایستاده بود و کامال میشد فهمید به سختی خودش را کنترل 

 .میکند

 بلندی گفت و به "لعنتی"ن کالفه از اوضاع بهم پیچیده ارسال

 :ریحانه اشاره کرد

 ...ریحان چند دقیقه بیرون وایسا باید با غزال صحبت کنم-

 ...ولی-

 :ارسالن سرش را کج کرد

 .خواهش میکنم-

غره حرصی  و پرغیضی به غزال رفت و بی آنکه در  ریحانه چشم

ارسالن فرصتی برای حرف را ببندد، بیرون رفت. قبل از اینکه 

 :زدن پیدا کند، چند قدم به سمت تختش رفت و گفت
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ارسالن من قرار نیست چیزی رو بهم بزنم...آره تو رو میخوام. -

می خواستم...دیگه حتی نمی دونم. ولی میدونم هیچوقت دیگه 

 .نمی تونم بهت اعتماد کنم

 :ارسالن خنده ناباوری کرد و سرش را با تاسف تکان داد

اینهمه راهو اومدی حال منو خراب تر کنی؟ میتونستی تا فردا -

 ...صبر کنی

نه نمی تونستم. من یک ساله دارم سعی میکنم فراموش -

کنم...بعد باز دوباره میای توی زندگیم...میپری جلوی ماشین و 

جون خودتو بخطر میندازی تا یه بچه رو نجات بدی. همین االن با 

تی. فکر میکردم دیگه برام مهم اومدنت همه چیزو بهم ریخ

نیستی...اما با اتفاق امشب فهمیدم هستی...ولی فرقی توی اصل 

ماجرا نمیکنه. من باید بفکر خودم باشم و کسی رو انتخاب کنم که 

 ...برام خوبه. سام خوشحالم میکنه
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نگاه ارسالن درد داشت. دلگیری و خشم داشت اما با بی تفاوتی 

 :زمزمه کرد

 !خوشحال باشپس برو و -

*** 

با کمک ریحانه روی تخت نشست و سعی کرد دکمه های 

پیراهنش را باز کند اما موفق نشد. دستش به شدت درد میکرد و 

مسکن ها کمک زیادی به درد استخوانش نکرده بودند. بقدری 

 .خسته و کالفه بود که دلش می خواست سر کسی داد بزند

می دانست ناراحت است.  ریحانه تمام مدت ساکت مانده بود اما

 !خیلی ناراحت

همانطور که به سمتش خم میشد تا در خارج کردن لباس کمکش 

 :کند با حالتی گرفته گفت

 !ارسالن باید صحبت کنیم-



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1386 

 

برخورد انگشت های ریحانه با بدنش باعث شد، ناخودآگاه عقب 

 :بکشد

 ...خودم میتونم. نمیشه بمونه برای بعدا؟ من واقعا داغونم-

 :انه عقب کشید و صدایش را باال بردریح

 .نه نمیشه! من دیگه نمی کشم-

آه از نهادش بلند شد. مگر یک نفر آدم چقدر جان داشت؟ انگار 

 :دقیقه ای آرامش حرامش بود

 ...داد نزن علی می شنوه-

 :ریحانه جلوی چشمش به گریه افتاد

 ارسالن من دیگه نمی تونم...یه سال شکنجه رو نمیخوای تموم-

کنی؟ تا کی منو بخاطر این و اون پس میزنی؟ اول ستاره و حاال 

 غزال؟

 ...چی داری میگی؟ من واقعا نمی دونستم غزال میاد بیمارستان-
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ریحانه برای لحظه ای صورت گریانش را میان دستانش فشرد و با 

 :حرص غرید

خدای من...اصال ربطی به اومدنش نداره. اصال ربطی به اون نداره. -

ارم در مورد تو حرف میزنم. خودت میفهمی داری با زندگی من د

من چیکار میکنی؟ یک ساله دارم توی ممکلت غریب دست و پا 

میزنم. تنهای تنها...بی یدونه هم زبون...جون دادم تا شاید یه 

 .روزم منم ببینی! دیگه نمی تونم

حضور پسرش را در خانه فراموش کرد و ولوم صدایش را باال 

 :برد

م نمی تونم. منم کم آوردم...از اینکه همه تک تک کارامو من-

قضاوت کنن...مقصرم بدونن و بهم بی اعتماد باشن وقتی هیچ کار 

اشتباهی انجام ندادم. وقتی برگشتم اومدم سراغت...حمایتتون 

کردم چون کار درستی بود. غزالو از خودم روندم چون توی اون 

ه همیشه کنار گذاشتم چون شرایط کار درستی بود. ستاره رو واس
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کار درستی بود. االنم اینجائم...پیش زن و بچم...جایی که باید 

 !باشم

 :ریحانه قدمی به سمتش گذاشت و با گریه نالید

 چرا باید حرفاتو باور کنم؟-

 :از روی تخت بلند شد و عربده کشید

 !برای اینکه زنمی-

پیچید. صدای عربده اش در فضای بزرگ و تقریبا خالی اتاق 

ریحانه چند ثانیه ساکت ماند و بغض سنگینش را پایین فرستاد. 

 :سپس آرام و شمرده گفت

من بخاطر کاری که قبل رفتنت باهام کردی بخشیدمت. میدونم -

کم سن بودی و جبرانش کردی. اما اگر بازم بگی میخوای باهام 

ادامه بدی و گولم بزنی نمی تونم ببخشمت. انقدر صادق بودن 

 ...سخته؟ بگو که می خوایش برات
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آب دهانش را که پایین فرستاد، سیبک گلویش تکان خورد. نمی 

توانست حرفی بزند. منطقش میگفت همان چیزی که ریحانه 

میخواهد را بگو اما نمی توانست دروغ بگوید. ساکت و شرمنده، 

 .فقط به صورت ریحانه که هرلحظه سرخ تر میشد خیره ماند

و با مشت کوچکش ضربه محکمی به بازوی  ریحانه جلوتر رفت

ارسالن کوبید. درد تا مغز استخوانش را سوزاند اما تکان نخورد. 

اینبار ریحانه با دو دست تخت سینه اش زد و بغضش دوباره 

 :شکست

 ...ای کاش برای یه لحظه میفهمیدی چه حسی دارم-

 باری دیگر به سینه اش کوبید. از جایش جم نخورد. ریحانه ضجه

 :زد

ای کاش میتونستی صورت خودتو ببینی...وقتی نگاش میکنی...یا -

 ...وقتی اسمشو میگی

 .سکوت تنها جوابش بود
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 :ریحانه مویه میکرد. از ته دل...با بغض و با حسرت

 !بگو ارسالن...بگو غزال...بذار خودت بشنوی! بذار باورت شه-

ن باز هم سکوت کرد. حال خوشی نداشت. دلش برای زن گریا

جلوی رویش می سوخت. فکر اینکه باعث اینهمه درد است، 

وجدانش را ناراحت میکرد. ریحانه دست از زدن کشید و با گریه 

 :سری از روی تاسف تکان داد

 ...ارسالن...تو واقعا گم شدی-

 :با پشت دست زیر چشم هایش کشید و گفت

 ...من برنمی گردم ایتالیا-

 :اینبار نتوانست ساکت بماند

 داری میگی؟ چی-

 :ریحانه جیغ کشید
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گفتم دیگه نمیام توی اون خراب شده. این یه سالو فقط با یه امید -

واهی تحمل کردم. دیگه نمی تونم. پسرم پیشم میمونه. اگر 

میخوای باالی سرش باشی باید برگردی همینجا و حمایتش 

 .کنی...من طالق میخوام

بود را آرام  سپس حلقه ای که یک روزم از دستش درنیاورده

 :بیرون آورد. آنرا روی بغل تختی گذاشت

تصمیم با خودته! من و پسرم با مهریه ام میتونیم زندگی خوبی -

 .اینجا داشته باشیم

بی آنکه منتظر جوابی از سوی ارسالن باشد از اتاق بیرون رفت. 

درد دستش امانش را بریده بود. عقب عقب رفت و روی تخت 

حسی دارد. احساس پوچی میکرد. مثل افتاد. نمی دانست چه 

مردی که هیچ چیز برایش نمانده باشد. واقعا هم هیچ چیزی 

برایش نمانده بود. هربار چیزی را خواست، به بدترین نحو ممکن 

 .از دستش داده بود
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*** 

ماشینش را که پارک میکرد، سام را دم در آپارتمانش دید. بیشتر 

ر و مادرش زندگی نمیکرد از شش ماهی میشد که با دیگر با پد

ومستقل شده بود. از کیف و تیپ و ظاهرش، مشخص بود به 

 .شرکت می رود. سریع پیاده شد و به سمتش رفت

به چند قدمی اش که رسید، نفسی تازه کرد. فکرهای روز قبل را 

 :بیرون ریخت و لبخندی روی لبش نشاند

 سام؟-

است در سام با همان سوییچی که میان دستش داشت و میخو

 :ماشین را بازکند، متعجب به سمتش برگشت

 غزال؟-

 :در را باز کرد و سوییچ را داخل جیبش فرستاد

 .هیچ معلوم هست کجایی؟ فکر کنم صدباری زنگ زدم-
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گوشیم افتاد از دستم. شکسته. امروز که تعطیله. فردا میذارمش -

 .برای تعمیر

ش را نرم و به سام رسید. به سمتش خم شد و گونه ته ریش دار

 :آرام بوسید

 .ببخشید نگرانت کردم-

 :سام سری تکان داد و بی حوصله خودش را عقب کشید

 ...بشین تو ماشین-

دست روی پیشانی اش گذاشت تا مانع تابش نور مستقیم آفتاب 

 :در چشم هایش شود

 مگه سرکار نمیری؟-

ه ب سام همانطور که در را باز میکرد تا بنشیند، عینک آفتابی اش را

 :چشمش زد

 .مشکلی نیست. دیرتر میرم-
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بی حرف ماشین را دور زد و روی صندلی نشست. کمی ترسیده 

بود اما خوشبختانه سام حرفی از ارسالن نزد و این یعنی از چیزی 

 .خبر نداشت

دیشب اومدم دم خونه باز نکردی...نه پرهام جواب زنگامو داد نه -

 مریم. چه خبره؟

د. استرسش بیشتر شد. همیشه موقع دستی زیر بینی اش کشی

 :دروغ گفتن استرس میگرفت. اصال دروغگوی خوبی نبود

دیشب تا اومدم خونه خوابیدم. سپیده خستمون کرد بخدا. مریمم -

خونه نبود. دیشب یه تصادف کوچیک تو باغ شد یکم عروسی بهم 

 .ریخت

 :سام متعجب به سمتش برگشت

 بهم ریخت؟-

 :اد و آفتابگیر را پایین زدآب دهانش را پایین فرست
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وای کور شدم. نه اونطوری. خداروشکر اتفاق بدی برای کسی -

نیفتاد. ولی خب همون کافی بود تا سپیده احساس کنه جنگ 

 .جهانی سوم شروع شده. انقدر که شلوغش کرد

سام دست سردش را گرفت و خیره به رو به رو، فشاری به آن 

 :آورد

 نبوده. خودت خوبی؟خب خداروشکر اتفاق مهمی -

خواست دهان باز کند که سام دستش را باالتر برد و به انگشت 

 :هایش نگاه کرد

 حلقت کو؟-

ترس مانند برق از بدنش رد شد و ضربان قلبش باال رفت. نورون 

های مغزی اش از کار افتادند. نمی توانست فکر کند. نمی توانست 

 .حرف بزند

 ...غزال میگم حلقت کو-

 :ربده سام از جا پرید و آرام زمزمه کرداز صدای ع
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 ...صبح درش آوردم-

سام ماشین را گوشه ای کشید. عینکش را از روی چشم هایش 

برداشت و با نگاهی سرخ و بیش از حد عصبی براندازش کرد. 

 :دست لرزان غزال را با ضرب رها کرد و پوزخند زد

 صبح؟ یا دیشب؟-

 :دصدایش هم درست مثل دست هایش می لرزی

 .چرا داد میزنی؟ میگم صبح درآوردم-

 :سام رو گرفت. استارت زد و راه افتاد

 !که پس صبح درآوردی...باشه-

میدان را دور زد و به سمت خانه برگشت. گیج از واکنش سام، 

 :بغضش را پایین فرستاد و پرسید

 داری برمیگردی؟ چرا دور زدی سام؟-

 :پرسیدسام چنگی میان موهایش زد و با بی قراری 



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1397 

 

 غزال منو میخوای یا نه؟-

 :به سختی نفس کشید اما بی معطلی جواب داد

 ...معلومه که میخوام-

 :سام پایش را روی گاز فشرد و اخمش بیشتر درهم رفت

 !پس بهم ثابت کن. همین امروز...همین االن-

*** 

سام کلید به در چوبی انداخت و همانطور که آن را هل میداد، 

 :اشاره کرد

 ...تو برو-

 :نگاه خواهش آلودی به سام انداخت

 ..خواهش میکنم سام-

 :سام کالفه شد و داد زد

 ...گفتم برو تو-
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نمی توانست باور کند، سام توانایی آسیب رساندن به او را داشته 

باشد. به او اعتماد داشت اما بازهم می ترسید. بیشتر از حد 

 .انتظارش عصبانی اش کرده بود

کلیف وسط سالن ایستاد. سام در را پشتشان داخل رفت و بالت

بست و جلوتر از او داخل رفت. با پرده های کشیده شده، نور 

 .کمی خانه را روشن میکرد

سام بی آنکه چراغ ها را روشن کند به سمت بار کوچک گوشه 

 :پذیرایی رفت

 ...بشین-

سعی کرد خونسردی اش را حفظ کند. ظاهر آرامی برای خودش 

د و روی مبل نشست. هزاربار با سام به این خانه دست و پا کر

آمده بودند. خندیده بودند. فیلم دیده بودند. یکدیگر را بوسیده 

بودند و درآغوشش احساس امنیت کرده بود. امروز اما می 

ترسید. امروز اما فرق میکرد. کامال مشخص بود سام دیگر بریده. 
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ابش را میکرد. جواب می خواست. نمیشد وسط بماند. باید انتخ

 .باید ثابت میکرد در انتخابش جدیست

سام بطری مشروب مورد عالقه اش را همراه با دو شات، روی میز 

 .گذاشت. خشم و عصبانیت از تک تک حرکاتش میبارید

 :کنار غزال نشست و بی حرف هردو شات را پر کرد

 ...بخور...کمکت میکنه-

 :الن رفتاز جایش بلند شد و چند قدم به سمت دیگر س

 !نه! اینطوری نه...با این حالی که داری نه! تو االن عصبانی ای-

 ...عصبانی نیستم غزال-

 پس چرا داد میزنی؟-

 ...چون دیگه به اینجام رسوندی-

 :دستش را جلوی گلویش گذاشت و ادامه داد
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همش نه! همش بهونه! روشنم کن...بذار منم بفهمم! چرا همش -

؟ ما که همدیگرو میخوایم و بهرحال این موضوعو میندازی عقب

 !ازدواج میکنیم...چه فرقی داره کی

چون مامانم اینطوری بزرگم کرده...چون میخواست که اولین -

 ...رابطم شب عروسیم باشه

 !شرمنده اما نمی تونم اینو قبول کنم...یه بهونه دیگه-

تو االن نمی دونی چی میگی...صبر کن یکم آروم شی بعد -

 ...حرف

ز حرف زدن خسته شدم. من خوب میدونم چی میخوام غزال. ا-

 !همین امروز...همین االن

 :اخم کرد

 اگه بگم نه؟-

 :سام مصمم و با صدایی رسا جوابش را داد



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1401 

 

 ...تمومه! راهت بازه که بری-

جا خورد. انتظارش را نداشت. راه رفته را برگشت و زیر پای سام 

 ش کند. خیره به چشمنشست. نمی توانست به همین راحتی تمام

 :های خون گرفته سام، دستش را میان مشتش گرفت و گفت

سام من تورو می شناسم. میدونم آدمی نیستی که بخوای زوری -

چیزی رو پیش ببری...االن ناراحتی...حقم داری. من حلقه رو 

دیشب درآوردم. اما نه بخاطر ارسالن! ارسالن روز قبل از اون 

متعهدم. وقتی فهمید واقعا از داشتن تو  حلقه رو دید و میدونست

به خودم افتخار کردم. واقعا افتخار کردم. هردختری انقدر خوش 

شانس نیست که مردی مثل تو سر راهش سبز شه...که اینطوری 

که تو دوستم داری دوستش داشته باشه. حلقه رو درآوردم چون 

همه نگاهش میکردن. چون اینهمه مدت پنهونش کرده بودم و 

هول شدم که نکنه بفهمن. خودم میدونم کار احمقانه ای بود. عذر 

 .میخوام
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سام چند لحظه ساکت ماند. آهی کشید و دستش را از میان 

انگشتان غزال بیرون کشید. از روی مبل بلند شد و پرتحکم و بی 

 :تزلزل گفت

من چیزی که میخوامو بهت گفتم. حرفمم عوض نمیشه. غزال یا -

ری. صبر من تموم شده. به اندازه کافی بهت فضا اینوری یا اونو

دادم. میتونی به خواسته ای که ازت دارم جواب مثبت بدی یا 

 ..میتونی بری. انتخاب باتوئه

انتخابش را می دانست. اصال و ابدا قصد بهم زدن نداشت. سرپا 

ایستاد. شالش را از روی سرش برداشت و روی مبل کنارش 

را از تنش بیرون کشید و پیش شال  انداخت. مانتوی جلوبازش

گذاشت. کشش را کشید و موهای روشن و بلند دورش ریختند. 

کف سرش از حرکت تند دستش سوخت. نمی خواست به چیزی 

فکر کند. شاید باید به خودش هم ثابت میکرد، هرچه با ارسالن 

 .داشتند تمام شده
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ود ب سام به سمتش آمد و رو به رویش ایستاد. از نگاهش مشخص

قصد عقب کشیدن ندارد. دستش را دور کمر غزال انداخت و 

سرش را میان موهای ریخته روی گردنش برد و بو کشید. بوسید 

 .و نفس نفس زد. بدنش لرزید

 :سام با حالتی خمار نگاهش کرد

 !الکل کمکت میکنه نترسی-

 :دستش را روی گونه سام لغزاند

 .من هیچوقت از تو نمی ترسم-

ا زیر تی شرت گلدار و نازکش انداخت و آنرا از سام دستش ر

سرش بیرون کشید. چند لحظه با چشم هایش باال تنه غزال را 

خیرگی کرد. لبخندی زد. انگار دیگر عصبانی نبود. بار دومی که 

سام لب هایش را روی پوست گردنش کشید، چشم هایش را 

 .بست و اشکی از گوشه چشمش به سمت پایین سُر خورد
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انست چقدر گذشته. سام از روی تن کوفته اش غلتی خورد نمی د

و کنارش روی تخت افتاد. صدای نفس نفس زدنش بلند بود. 

تکانی به بدنش داد و به سمت سام برگشت. لبخند از روی لبش 

کنار نمیرفت. سرش را روی سینه بی پوشش و کم موی سام 

ابطه اش گذاشت و نگاهش کرد. به اندازه ای که میشد از اولین ر

لذت برده بود. کمتر از آنچه فکر میکرد درد کشیده بود و 

 .خونریزی نداشت

دستش را به سمت صورت سام برد. همینکه خواست انگشت 

هایش را روی صورتش بگذارد، سام عقبش زد. بی توجه و بی 

 نگاهی

به غزال، روی تخت نشست و شلوار کتان سیاهش را از روی زمین 

 .برداشت



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1405 

 

و شوکه شده، سرجایش خشکش زد. دلیل بدخلقی و هاج و واج 

پس زدن سام را نمی فهمید. مگر همین را نمی خواست؟ بغض تا 

 .پشت دندان هایش باال آمد. دلش مچاله شد

سام شلوارش را پوشید و زیپش را باال کشید. تالشش برای نگاه 

نکردن به صورت غزال، او را تا مرز دیوانگی کشاند. همین را می 

ت؟ اینهمه مدت دنبال همین بود؟ حاال دیگر به چیزی که خواس

می خواست رسیده بود. فکر میکرد سام را بهتر از اینها می 

 !شناسد

 :با صدای بغض دار و گرفته ای زمزمه کرد

 سام؟-

سام به سمت پنجره اتاقش رفت و به قابش تکیه داد. رویش را به 

 :زدسمت غزال گرداند و دستش را زیر سینه عریانش 

 !واقعا متاسفم غزال-
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بغضش ترکید. درد و شرم و بغض در تنش پیچید. ملحفه تخت را 

 :روی تنش کشید و نیمخیز شد

 چی داری میگی؟-

 :صدای پرناله اش اوج گرفت

متاسف برای چی؟ همینو میخواستی؟ حاال که به خواستت رسیدی -

 میخوای ولم کنی؟

 :رفش را بریدسام با شتاب اما همچنان ناراحت و دلخور ح

نه! نه بخاطر اون...وقتی میگم میخوامت یعنی میخوامت! غزال -

 ...من

نفسی گرفت و سینه اش سنگین شد. معلوم بود حرف زدن 

برایش بیش از حد تصور سخت است. غزال هم از دستپاچگی سام 

 :دستپاچه شد و صاف نشست

 !چی شده سام؟ داری دیوونم میکنی-
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 :و نگاهش را از صورت غزال دزدیدسام دستی به صورتش کشید 

 .من چند شب پیش با یه دختر دیگه رابطه داشتم-

* 

آسانسور تا طبقه ششم باال آمد. اشک هایش را با پشت آستینش 

پاک کرد و از روی زمین بلند شد. ارسالن با سری به زیرافتاده و 

بی توجه به اطراف بیرون آمد و به سمت واحدش قدم برداشت. با 

که به خودش داد، ارسالن سرش را باال گرفت و نگاهش تکانی 

کرد. آنقدر که فکر میکرد ارسالن از حضورش جا نخورده بود. 

 .هنوز دستش گچ داشت و آویزان گردنش بود

بی حرف به سمت در واحدش قدم برداشت. غزال کنار در 

ایستاده بود. فاصله شان به اندازه نیم متر هم نبود. برای اینکه 

بتواند کلید به در بیندارد، کمی خودش را کنار کشید و به  ارسالن

چهارچوب آهنی تکیه داد. تمام وجودش درد بود. آشوب بود. 

دیگر فرق خوب و بد را نمی فهمید. فقط میدانست که باید ارسالن 
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را ببیند. از همان یک سال پیش، هیچکس نمی توانست مثل 

اشت وگرنه دیوانه ارسالن آرامش کند. حاال نیاز به آرامش د

میشد. چیزی برای از دست دادن نداشت. تمام آرزوها و 

 .رویاهایش را با دست خودش به باد داده بود

ارسالن کلید به در انداخت و کمی خم شد تا در را باز کند. بازوی 

گچ گرفته اش با بازوی غزال برخورد کرد. در را هل داد و کامل 

 .بازش کرد

رت غزال نگاه کرد اما منتظر جوابی از سمت با حالتی سوالی به صو

 :او نماند و همانطور که بازویش را کنار می کشید داخل رفت

 ...خوش اومدی-

آب دهانش را به سختی پایین فرستاد. توقع برخورد بهتری 

داشت. نمی دانست چرا اما فکر میکرد ارسالن بیشتر از اینها 

و بی روح بود.  تحویلش بگیرد. خوش آمدگویی اش هم اما سرد

 روزگارش از این سیاه تر هم میشد؟
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 ...فکر نکنم درست باشه بیام داخل...زن و بچت-

 کدوم زن و بچه؟-

ارسالن کلیدش را روی کابینت انداخت و صدای جیرینگش بلند 

 :شد. به سمت غزال برگشت

 ...امروز صبح رفتن-

 :تعجب کرد

 کجا رفتن؟-

 ...من...ترکم کردن ترجیح دادن توی هتل بمونن تا پیش-

 :باید برای کدام درد عزادار می بود؟ بیچاره ارسالن! لب گزید

 ...متاسفم ارسالن-

 :ارسالن ابروهایش را باال برد

 هستی؟ واقعا؟-
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ناراحت شد. درد ارسالن ناراحتش میکرد.انگشت هایش را بهم 

 :پیچید و از جلوی در جم نخورد

 تن؟اگر تورو ناراحت میکنه آره...چرا رف-

چون ریحانه فکر میکنه یه آدم نمی تونه عاشق دو نفر باشه. برای -

 چی اومدی اینجا غزال؟

 :قدمی داخل گذاشت

 برای چی برگشتی؟-

 :ارسالن پوزخندی زد و رو گرفت

ساعت یک و نیمه شبه! دم در آپارتمان من معلوم نیست چقدر -

 !نشستی تا بیام که بپرسی چرا برگشتم؟ چون دوست داشتم

 :رعت بیشتری به قدم هایش داد. صدایش را باال بردس

 آره اومدم اینجا که بپرسم چرا برگشتی؟ چرا حاال؟-

 :ارسالن با کالفگی موهایش را بهم ریخت
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 .خودت میدونی برای چی برگشتم-

دلش می خواست دست بیندازد و موهای آشفته اش را درست 

 :کند. باز جلوتر رفت

 ...نه نمی دونم...بهم بگو-

ارسالن بی توجه به نگاه پرحسرت غزال به موهایش، عربده 

 :کشید

تو...برای دیدن تو...مهم نیست چقدر بخودم دروغ بگم غزال -

 .نمی تونم زندگیمو...آیندمو بدون تو تصور کنم

 :بغضش شکست و به گریه افتاد

مزخرفه...تو رفتی! توی اون حال ولم کردی و رفتی. دلم شکسته -

یر بودم...اما هنوز عاشقت بودم. ولی تو رفتی. بود...ازت دلگ

چطوری میتونی به یکی بگی خداحافظ وقتی نمیتونی زندگیت رو 

 بدون وجودش تصور کنی؟

 :ارسالن نفسی گرفت و ولو صدایش را پایین آورد
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من نگفتم خداحافظ...من هیچی نگفتم. من فقط رفتم. ولی -

ن بار کی بود که میدونستم برمیگردم. دقیقا یادم نمیاد آخری

 ...تونستم یه شب بدون اینکه به تو فکر کنم بخوابم

 .هررفتنی رو نمیشه بخشید ارسالن...حتی با گذشت زمان-

تو خودتم میدونی که بین من و ستاره هیچی نبود. خودت -

 .خواستی بی خداحافظی برم

نمی تونستی صبر کنی تا آروم شم؟ تا ببخشمت؟ حتما باید همه -

ند می کشیدی؟ که برسیم به اینجا؟ که نتونم چیزو به گ

 ببخشمت؟

 :ارسالن با بیچارگی نالید

باشه...نبخش! چرا پاشدی اومدی اینجا پس؟ تو که -

خوشخالی...تو که داری زندگیتو میکنی...با مردی که به قول 

خودت بهش اعتماد داری و پیشش آرومی...منم که گذشتم. اینجا 

 اومدنت برای چیه؟
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 ...منمی دون-

 .نمی دانست؟ چون دلگیر بود. چون دلشکسته بود

 :میان هق هق گریه گله کرد

ارسالن من یبارم ازت نشنیدم بگی دوستم داری...حتی یبار! حتی -

وقتی برگشتی! فقط ناراحت شدی که چرا جواب مثبت دادم. از 

من چه انتظاری داشتی؟ برای چی باید صبر میکردم؟ برای کسی 

برای دلخوشیم بگه دوستم داره. برای کی  که حتی حاضر نشد

 باید صبر میکردم؟

 :صدای ارسالن باز سقف آسمان را شکافت

 ...برای من...باید برای من صبر میکردی-

تمام حرصش از سام را جمع کرد. تمام حسش از ارسالن را جمع 

 :کرد. تمام حرصش از زندگی را جمع کرد و جیغ کشید

 ...داری تو حتی یبارم نگفتی دوستم-
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 :ارسالن به سمتش پا تند کرد و داد کشید

 میخوای بشنوی که دوستت دارم؟-

با دست سالمش بازوی غزال را میان مشتش گرفت و با خشونت 

او را به سمت خودش کشید. بی معطلی، با حرص و یک سال 

خواستنی که در وجودش جمع شده بود، لبش را روی لب غزال 

اما عشق هم داشت. غزال تقال  گذاشت. بوسه اش خشونت داشت

کرد. دستش را روی سینه ی ارسالن گذاشت و با تمام قدرتی 

 .نداشته اش عقبش زد

ارسالن عقب نکشید. اینبار به دست آسیب دیده اش کوبید. 

ارسالن دادی زد و سرش را با درد عقب برد. بازویش را از میان 

می ه محکمشت ارسالن بیرون کشید. دستش را باال برد و کشید

زیر گوشش کوبید. صدای برخورد دستش با صورت ارسالن در 

خانه پخش شد. ارسالن بی حرف دست روی گونه اش گذاشت. 
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هیچ اثری از پشیمانی در نگاه سیاهش دیده نمیشد. قدمی عقب 

 .رفت. از شدت گریه صورتش سرخ بود و شانه هایش می لرزید

 :شیون کرد

آشغالید. فقط بلدید تحقیر  لعنتی! همتون مثل همید. همتون-

کنید...فقط بلدید زور بگید. دیگه حالم داره از این زندگی بهم 

 .میخوره

با گریه به سمت در قدم برداشت. ارسالن دنبالش نرفت. خودش 

هم می دانست قرار نیست دنبالش برود. هیچوقت نرفته بود. 

داخل آسانسور رفت و با تمام وجودش گریه کرد. خودش را بغل 

کرد و روی زمین سُر خورد. تمام بدنش از شدت گریه و بغض 

 .می لرزید

*** 

 غزال جان؟-

 .نگاهش را از پنجره نگرفت و فقط آه کشید
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قربونت برم من...چرا اینطوری میکنی؟ از دیروز نه چیزی -

 ...میخوری نه حرف میزنی با من

 ...مریم من بدبخت شدم! دیگه هیچی ندارم-

دستش را روی موهای بلند و روشنش مریم کنارش نشست و 

 :کشید

چرا عزیزدلم؟ چون بکارتتو از دست دادی؟ کی گفته هرکی -

 دختر نیست بدبخته؟

 !خیلی احمقم...من خیلی احمقم-

اون خیانت کرده اونوقت تو احمقی؟ امیدوارم حسابی نشونده -

 ...باشیش سرجاش

مریم با چشم هایی که از زور گریه می سوخت و نور نداشت به 

 :نگاه کرد

هیچی نگفتم...هرچی گفت...هرچی عذرخواهی کرد. هرچی داد -

زد...عربده کشید...من هیچی نگفتم. فقط لباس پوشیدم و زدم 
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بیرون. هرچی دنبالم اومد هیچی نگفتم. سکوت کردم. انقدر که 

مردم فکر کردن مزاحمه و جلوشو گرفتن. ولی من بازم سکوت 

 کردم. میدونی چرا؟

 :دارش را گزید لب بغض

چون نمی تونستم از دستش عصبانی باشم. تقاص کارام بود. چون -

 ...خودمم بهش خیانت کردم...تو که میدونی

آره...آره کار تو زشت بود غزال...دوست پسر داشتی و اجازه -

دادی ارسالن بهت نزدیک شه اما اوال شما رابطه کامل نداشتید. تو 

دی. دوما سام فقط بهت خیانت عاشق ارسالن بودی...عزادار بو

نکرد. اگر میومد میگفت خیانت کرده فرق داشت تا اینکه اول 

باکرگیت و چیزی که برات مهمه رو ازت بگیره و بعد که مطمئن 

شد به همین راحتی باهاش بهم نمیزنی همچین بمبی بندازه رو 

 ...سرت. حق نداری ببخشیش...من اجازه نمیدم

 ...مریم خیانت خیانته-
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خیانت خیانته درست اما بازم درجه داره. کاری که سام با تو کرد -

 .بخشیدنی نیست

 ...ولی سام-

 :مریم کفری شد و با تحکم گفت

گوربابای سام...گوربابای ارسالن. ولشون کن...از نو شروع کن. -

همه چیز خیلی بهم ریخته تر از اونه که بتونی جمعش 

 .بهمت ریختن حروم نکنکنی...خودتو واسه آدمایی که اینطور 

 :مریم خم شد و در آغوشش کشید. روی موهایش را نوازش کرد

میدونم االن حالت بده. قاطی کردی. تنها چیز مهمی که داشتی رو -

ازت گرفتن...اما خوب میشی عزیزم. زمان بده! ارسالن اونقدر 

عاشق ستاره بود و میگفت یا ستاره یا هیچکس اما میبینی که 

ره عاشق شد و ستاره رو فراموش کرد. تو هم عاشق بالخره دوبا

میشی دوباره. حالت خوب میشه. ازشون دور بمون. چند روز دیگه 

ارسالن میره. سامم اگر نخوای دیگه دور و برت نمیاد. نمیذارم که 
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بیاد. حلقه رو گذاشتم روی میز آشپزخونه. بهش پسش بده. حتی 

ن بندو...به حرفم اگر نخوای ببینیش من خودم پسش میدم. بک

 .گوش بده

سرش را بیشتر میان آغوش مریم فشرد. هر اشکی که پایین 

میریخت، چشمانش را تازیانه میزد. می سوخت. تمام وجودش می 

 !سوخت. این درد تمام نمیشد. نه! تمام نمیشد

*** 

با باال رفتن سر و صدا، از لبه پنجره پایین رفت و به سمت هال پا 

 .تند کرد

 !ه رو شکوندی...غزال نمیخواد باهات حرف بزنهدر خون-

در نیمه باز اتاق را کامل باز و کرد و به قابش تکیه داد. چله 

تابستان بود و هوا گرم، اما احساس سرما میکرد. دستش را دور 

 .بازوهایش پیچید

 :سام بی خبر از حضور او در ورودی را هل داد



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1420 

 

 .خودش بیاد بگه نمیخواد حرف بزنه-

 :عی کرد در را ببندد و صدایش را باال بردمریم س

 ...چیکار میکنی؟ در شکست-

 مریم؟-

هردو دست از کش مکش کشیدند و به سمت غزال برگشتند. 

 :مریم در ورودی را رها کرد و به سمت غزال رفت

 ...اگه دوست نداری باهاش حرف بزنی-

 :سرد و بی روح شانه باال انداخت

 ...مهم نیست...بذار بیاد تو-

داخل اتاق برگشت اما در را پشتش نبست. بعد از گذشت چند 

روز آماده بود بشنود. روی تخت چوبی و یک نفره اش نشست. 

اتاق شلوغ و بهم ریخته بود و می دانست سام از بهم ریختگی 

 .بدش می آید اما مهم نبود. دیگر هیچ چیز مهم نبود
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و   به شیکیچند دقیقه بعد سام با سری پایین و ظاهری که اصال

 .مرتبی همیشه نبود، قدم داخلش اتاقش گذاشت

 :پوزخندی زد و به صندلی چرخان اشاره کرد

 ...بشین-

 :سام از جایش تکان نخورد

 ...اومدم حرف بزنم باهات-

 :خودش را از تخت باال کشید و تکیه اش را به دیوار داد

 ...خب حرف بزن-

تاد. درحالی که سام پوفی کشید و دستش را میان موهایش فرس

 :سعی میکرد خونسردی اش را حفظ کند به سمت غزال رفت

 ...ببین غزال-

خودش را عقب کشید و دستش را باال برد تا مانع نزدیک شدن 

 :سام شود
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 ...جلوتر نیا...ترجیح میدم فاصلتو با من حفظ کنی-

مهم خیانتش نبود. می توانست او را ببخشد. دستکم سام انقدر 

مت داشت تا به گناهش اعتراف کند. اما نمی جربزه و شها

توانست او را بخاطر خودخواهی اش ببخشد. اگر قبل از رابطه 

شان اعتراف میکرد، مهم نبود. چطور آدمی می توانست چنین 

بالیی سر کسی که عاشقش بود بیاورد؟! اینکه تا شب ازدواجش 

باکره بماند برایش مهم بود چون برای مادرش چنین موضوعی 

ارزش بحساب می آمد. سام آخرین بندی که او را به مادرش 

وصل میکرد را پاره کرده بود. بابت این موضوع نمی توانست او را 

 .ببخشد

سام سرجایش ایستاد و بیشتر جلو نرفت. با ناراحتی نگاه به 

 :صورت غزال انداخت و خواهش آلود گفت

 ...غزال خواهش میکنم-
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داشت و سری از روی تاسف  بغضش را پشت دندان هایش نگه

 :تکان داد

 ارزششو داشت؟-

 :سام حرفی نزد. غزال صدایش را باال برد

 ارزش گند زدن به رابطمونو داشت؟-

 ...من مست بودم غزال-

 :پوزخند زد

بهونه تمام آدما برای گندایی که میزنن! باور کن من خودمم از -

 ...این بهونه قبال استفاده کردم

 ...بذار برات بگم...بذار الاقل از خودم دفاع کنم نه! بهونه نیست.-

 ...بگو-

یه هفته پیش ما یه دعوای خیلی بد باهم کردیم...نمی دونم یادته -

 !یا نه
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یادش بود. دعوایشان سر برگشتن ارسالن و حضور غزال در 

عروسی بود. غزال روی حضورش پافشاری میکرد و سام به شدت 

و داد و گریه غزال، سام از خانه مخالف بود. درآخر بعد از جیغ 

بیرون زد و شب هم برنگشت. پس تمام شب را مشغول بوده. 

آنهم درحالیکه غزال تا صبح، گریان روی کاناپه نشست و منتظر 

 .چشم به در دوخت

سام اجازه نداد بیشتر به آن شب نحس فکر کند و حواسش را 

 :جلب حرف هایش کرد

بودم. به امیر زنگ زدم و رفتم  غزال اونشب من واقعا بهم ریخته-

پیشش. یه دورهمی کوچیک داشت. وقتی رفتم اونجا اصال برام 

مهم نبود کی اونجا بود. باهم دیگه نشستیم پای مشروب و من 

کلی باهاش حرف زدم. انقدر خورده بودم که اسم خودمم یادم 

 ...نبود
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سام دستی به صورتش کشید. گویا به جای سختی از حرف هایش 

 :یده بودرس

بعد یکی از دوست دخترای قدیمیم اومد برای سالم دادن و -

خوش و بش. مدام میگفت برقصیم. یادمه حتی بهش گفتم دوست 

دختر دارم...براش مهم نبود. برای هیچکدومشون هیچی مهم 

نیست. برای همینم از اون زندگی فاصله گرفتم. برای همینم نمی 

بعد حتی یادم نیست چی شد. اما  تونم از دستت بدم. از یه جایی به

میدونم که باهاش... غزال نمی تونی حتی تصور کنی که روز 

بعدش چه حالی داشتم. ولی تو من و چهار ماه از رابطه داشتن 

محروم کردی...تو درک نمی کنی برای پسری مثل من این مدت 

رابطه نداشتن یعنی چی! دیگه حتی نمی تونستم روی کار و 

کنم. اولش نمی خواستم بهت بگم...ترجیح میدادم  زندگیم تمرکز

اصال ندونی. گفتم من کیم که به غزال گیر بدم. برای همین با 

رفتنت موافقت کردم. فکر میکردم وقتی ارسالن برگرده باید 

خودمو کنترل کنم. همش با خودم میگفتم این غزاله...این دیگه 
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 فتم میتونممثل اون دخترایی که دورم بودن نیست...همش میگ

بهش اعتماد کنم...اما نشد...نتونستم. وقتی قبول کردی باهام 

رابطه داشته باشی از خودم متنفر شدم. نتونستم جلوی خودمو 

بگیرم...خدای من غزال...من نتونستم جلوی دختری که برام هیچ 

ارزشی نداشت جلوی خودمو بگیرم...چجوری توقع داری در برابر 

دوستت دارم غزال...اون دختر برای من  تو مقاومت میکردم؟ من

 !هیچ ارزشی نداشت

 :غزال صدایش را باال برد و با عصبانیت داد زد

با اینحال ارزش اینو داشت که رابطمونو بخاطرش به گند -

 !بگی...سام تو منو گول زدی بکشی...می تونستی قبلش بهم

می دونستم اگر قبلش بهت بگم هیچ شانسی برام -

اسفم غزال...از خودم بخاطر کاری که کردم بدم میاد نمیمونه...مت

اما انگار تحت کنترل خودم نبود. برای همینم نتونستم خودمو 
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کنترل کنم و بعدش بهت گفتم. که حتی خراب ترش کردم. باید 

 ...بهم یه شانس دیگه بدی

 :غزال سری تکان داد و خودش را از تخت پایین کشید

 میدادی؟ تو بودی به من یه شانس دیگه-

 :سام گیج و پرسوال نگاهش کرد

 چی؟-

سوالم واضح بود. اگر من با کس دیگه ای رابطه داشتم منو می -

 بخشیدی؟

 :سام سکوت کرد و حرفی نزد. غزال از سکوتش جری تر شد

قبول میکردی که مرد دیگه ای منو بغل کنه! منو ببوسه! منو تو -

 ...تختش ببره...لباسامو دربیاره

 :ش را از دست داد و عربده کشیدسام کنترل

 ...خفه شو-
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نمی بخشید! از اول هم می دانست که سام اگر می فهمید، هرگز 

نمی بخشیدش! به بن بست رسیده بودند. برای چه باید ادامه می 

 دادند؟

به سمت در رفت. آنرا باز کرد و منتظر ماند تا سام بیرون برود. 

نسردی اش را حفظ کند. چند ثانیه طول کشید تا سام توانست خو

 :سرش را پایین انداخت و آرام تر گفت

 ...داغون میشدم. اگر با کس دیگه ای-

 :نتوانست جمله اش را کامل کند و جور دیگری ادامه داد

واقعا داغون میشدم غزال اما هنوزم می خواستم که با تو -

باشم...چون تو رو می شناسم. حتی اگر این اتفاق میفتاد هم از 

 .ت نمی دادمدست

از جوابش شوکه شد اما حرفی نزد. مطمئن نبود واقعا و از ته دلش 

اینرا میگفت یا فقط چون می خواست غزال کارش را ببخشد. 
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همانطور در سکوت منتظر ماند تا سام بیرون برود. سام به سمت 

 :در رفت و رو به روی غزال ایستاد

ند ساعت پیش بهت زمان میدم غزال...اما بی خیالت نمیشم. چ-

سیامک زنگ زد بهم. گفت حاال که دوباره با همیم فردا شب بریم 

خونشون. گفت قبل ماه عسل رفتنشون یه مهمونی کوچیک 

 ...گرفتن...اگر تو نخوای منو ببینی نمیام

 :حرفش را با لحن سردی قطع کرد

تو کاری رو بکن که فکر میکنی درسته...به من ربطی نداره که -

 !جا نمیری...خداحافظکجا میری و ک

این یعنی حرف دیگری نمانده. سام آهی کشید و با شانه های 

 .افتاده از اتاق و بعد خانه بیرون رفت

چند دقیقه بعد مریم برای مطمئن شدن از خوب بودن حالش، 

 :سری به اتاقش زد. اشاره ای به حلقه روی بغل تختی کرد و گفت

 ...حلقه رو بهش پس ندادی-
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اهش را به حلقه درشت و پرنگین دوخت و دلش بهم غزال هم نگ

 :پیچید

 .فردا شب پسش میدم-

*** 

 !سیامک یه موزیک خوب میذاری؟ کم کم بچه ها میرسن-

سپیده از داخل آشپزخانه و درحالیکه مشغول چیدن سینی مزه ها 

بود، امر کرد. سیامک روی کاناپه ولو شده بود. تی شرت پولویش 

فته بود و بی توجه به دستورهای سپیده تخمه تا نزدیک ناف باال ر

 .می شکست

 .دست نزن...اونارو واسه مهمونا گذاشتم-

ارسالن با کالفگی نفسش را بیرون فرستاد و از روی مبل بلند شد. 

 :سیامک هم دست از تخمه شکستن کشید و صاف نشست

 !اگه گذاشتی یه دقه بشینیم-
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جا رفته بود قدم به سمت اتاقی که مریم چند دقیقه پیش آن

برداشت. متوجه در شیشه ای و نیمه باز تراس شد. از همان جا 

سایه مریم را دید که مشغول سیگار کشیدن بود. از میان در نیمه 

باز گذشت و داخل تراس رفت. مریم به محض اینکه متوجه 

حضور کسی شد به سمتش برگشت و دستش را روی قلبش 

 :گذاشت

 .ارسالن! سکته کردم-

حوصله لبخند زدن هم نداشت. به نرده ها تکیه زد و سیگار  حتی

 :را از دست مریم بیرون کشید

 !وید نمی زنی دیگه-

پکی به سیگار مریم زد و با ابروهایی باال انداخته نگاهش کرد. 

 :مریم شانه باال انداخت و نخ دیگری برای خودش آتش زد

ی چت م نمیذاره به کارام برسم. وقتی می کشمش صبح تا شب-

 .زنم
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 :خیره به آسمان پر ستاره دود سیگارش را بیرون فرستاد

 !غزال نیومده-

نگرانش بود. با حال بدی از خانه اش رفته بود و از آن موقع هیچ 

خبری از او نداشت. می دانست نباید غزال را می بوسید. نه درآن 

حال پریشانی که داشت اما دست خودش نبود. چند لحظه نزدیک 

به غزال باعث میشد کنترلش را از دست بدهد. حاضر بود ماندن 

متهم به بهم زدن رابطه غزال و سام شود. قضاوت دیگران برایش 

اهمیتی نداشت. غزال یکبار سام را بخاطر او کنار گذاشته بود. می 

دانست دوباره اینکار را خواهد کرد. اما نمی خواست آن وسط 

 .شکسته بود غزال را بشکند. نه بیشتر از آنی که

 ...میاد حاال-

سری به معنای فهمیدن تکان داد. انگار مریم دوست نداشت 

بیشتر در مورد حضور غزال توضیح دهد. به جای آن نگاه استفهام 

 :آمیزی به سمت ارسالن کرد و گفت
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ارسالن...خودت میدونی من چقدر عاشقتم. تو واقعا فوق العاده -

به منه...فاصله تو باهاش ای ولی االن غزال نزدیک ترین کس 

حفظ کن و بذار این چند روزم بگذره و برگردی سر زندگیت. 

غزال به اندازه کافی توی این یه سال زجر کشیده. تو اینجا نبودی 

که ذره ذره نابود شدنشو ببینی. وقتی با سام دوباره شروع کرد یه 

آدم شکسته بود. کم کم خوب شد. خوب نشد...بهتر شد! 

وباره سر و سامون داد. تو خودت نمی دونی که چقدر زندگیشو د

میتونی روش تاثیر بذاری. حسی که غزال به تو داره چیزیه که من 

همیشه میگفتم وجود خارجی نداره. وقتی دور و برش باشی نمی 

تونه روی زندگیش و خودش تمرکز کنه. میشی همه چیزش. با 

یشتر و بیشتر این شرایطی که دارید فقط قراره غزال هر روز ب

 ...آسیب ببینه

 :لبخند تلخی زد و حرف مریم را برید
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نمی دونم بچه ها بهت گفتن یا نه. ریحانه طالق میخواد. گفت که -

دیگه نمیخواد برگرده ایتالیا و علی رو هم میخواد همینجا نگه 

 !داره

 :سرش را به سمت مریم برگرداند تا واکنشش را ببیند

دم...اما ممکنه به همین زودیا باز بیام من چند روز دیگه برمیگر-

ایران...شاید توی چند ماه آینده. نمی تونم دوباره بذارم پسرم منو 

فراموش کنه. همینطوری هم برام سخته بعد یه سال هنوز من 

براش مفهوم پدرو ندارم. دوستم داره...بهم احترام میذاره اما 

رای همین نمی میفهمم هنوز پدرش نیستم. سالها زمان میخواد. ب

تونم باز ولش کنم و برم. زندگیمو جمع و جور میکنم و برمی 

گردم. پس فکر نکن چند روزی اینجامو میرم. ایندفعه دیگه فرق 

میکنه...ایندفعه میام که بمونم...ایندفعه به هیچکس قرار نیست 

تعهد داشته باشم. میدونم غزال و سام باهمن ولی بهرحال من 

نم. ازش میخوام چند ماه بخاطرم صبر کنه. شانسمو امتحان میک
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مهم نیست که توی این مدت با کس دیگه ای بوده. میتونم باهاش 

 ...کنار بیام. ولی من یه شانس دیگه میخوام. اگر قبول نکرد

چند لحظه ساکت ماند و پوک دیگری به سیگار به انتها رسیده اش 

 :دزد. از میان دود سیگارش با حالتی محزون زمزمه کر

 ...نمی دونم اگر منو نخواد باید چیکار کنم-

ارسالن تو باید به حال خودش بذاریش. غزال خیلی شکسته! الزم -

 ...داره تنها باشه...با کاری که سام باهاش کرد

به اینجا که رسید، لب گزید و سکوت کرد. ارسالن تکیه اش را از 

 :نرده سفید رنگ گرفت و اخم هایش را درهم کشید

 رت چیه؟منظو-

 :مریم سیگارش را خاموش کرد. سرش را پایین انداخت و گفت

 ...چیز مهمی نیست-
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خواست رو بگیرد و به سمت در تراس برود که ارسالن دستش را 

 :محکم چسبید و با عصبانیت غرید

 سام چیکار کرده باهاش مریم؟-

 :مریم دستش را به سختی از مشت ارسالن بیرون کشید

 !بهت بگم...از خود غزال بپرس من نمی تونم چیزی-

قبل از اینکه مریم به در تراس برسد، دستش را روی دستگیره 

 :گذاشت و مانع رفتنش شد

اگر بهم نگی نمیذارم بری! یکار نکن قیمات بپا کنم مریم. سام -

 چیکار کرده باهاش؟

مریم پوفی کشید و موهای کوتاهش را پشت گوشش زد. به 

 :شمرده گفتارسالن خیره شد و شمرده 

 ...سام به غزال خیانت کرده-
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گیج و سردرگم به مردمک های قهوه ای رنگ مریم خیره ماند. 

اصال انتظارش را نداشت. با سبک زندگی سام به خوبی آشنا بود 

اما واقعا باور داشت که غزال را دوست دارد. خیانت کرده بود؟ به 

 تازه غزال؟ عجیب بود که اصال احساس رضایت نمیکرد. حاال

متوجه شده بود چرا غزال با آن حال آشوب به آپارتمانش رفته و 

زار زده بود. دلش بهم پیچید. غزال را در آن حال بوسیده بود. 

 .حالش را بدتر کرده بود. از خودش بدش آمد

 :مسیر رفته را برگشت و دستش را روی پیشانی اش کوبید

 ...وای وای...چرا؟ چطوری؟ مرتیکه الشی-

 !کردم خوشحال میشیفکر -

 :به سمت مریم برگشت و با نگاهش اخطار داد

 ...ناراحتی غزال خوشحالم نمی کنه-
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ناراحتی غزال بیشتر بخاطر توئه...با وجود همه کارایی که سام در -

حقش کرده آخرشم تو اون آدمی هستی که قدرت نابود کردنشو 

 !داری

احتی و حرف های مریم اذیتش میکرد. نمی خواست دلیل نار

پریشانی غزال باشد و خودش هم میدانست که از همان روز اول 

 .آرامشش را بهم زده بود

 میخوان بهم بزنن؟-

 :مریم خنده معنی داری کرد و شانه باال انداخت

نمی دونم. فرقی  توی اصل ماجرا نمیکنه چون غزال به تنهایی -

به  نیاز داره. بهرحال هشدارای منو جدی بگیر ارسالن...غزال

 .اندازه کافی عذاب کشیده

مریم حرفش را زد و تراس را ترک کرد. احساس میکرد، بار 

سنگینی روی دوش هایش افتاده. باد گرمی موها و پیراهن تنش 
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را به بازی گرفته بود. دست مشت شده اش را روی نرده کوبید. 

 .در زندگی اش هیچوقت انقدر احساس بالتکلیفی نکرده بود

سام همراه با کادویی برای عروس و داماد از راه  بعد از پرهام،

رسید. با اینکه واقعا دلش نمی خواست با سام در یک جمع باشد، 

اما به احترام سیامک و سپیده سالم سرسنگینی داد و سعی کرد 

خونسرد بماند. قبل از اعتراف مریم کمی احترام برایش قائل بود. 

 .رد به غزال داردالاقل بخاطر حس صادقانه ای که فکر میک

بعد از پرهام و سام چند مهمان دیگر از راه رسیدند که آنها را 

خوب نمی شناخت. بی حوصله و غرق در فکر داخل آشپزخانه 

 .رفت. کنار بار ایستاد و برای خودش مشروب ریخت

 چه خبر؟-

نفس عمیقی کشید. حسی شبیه خشم در تنش اوج گرفت. خودش 

ه در می رود و در آن لحظه انقدر می دانست چقدر زود از کور

دلش از اتفاقات اخیر پر بود که قابلیت آدم کشی را در خودش 



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1440 

 

میدید. مخصوصا که این مرد لعنتی دلیل نصف بیشتر بدبختی 

هایش بود. فکر کرد چطور دلش آمده به غزال خیانت کند؟ اگر 

خودش غزال را داشت، تا آخر عمر فکر هیچ زن و دختر دیگری 

 .نمیزدبه سرش 

چند یخ داخل لیوانش ریخت و بی آنکه به سمتش برگردد، 

 :خشک و جدی زمزمه کرد

 ...خبری نیست-

 :سام دست به سینه شد و پوزخندی گوشه لب هایش نشاند

شنیدم داری طالق میگیری...خودتو خیلی هم ناراحت -

 ...نکن...بهرحال همه روابط به سرانجام نمی رسن

 :جدی و بی حوصله نگاهش کردبی لبخند...بی پوزخند...

خیلی ممنون بابت نگرانیت...راستش از وقتی دوباره با دوست -

 .دخترت در ارتباطم حالم خیلی بهتره
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خیلی ممنون بابت نگرانیت...راستش از وقتی دوباره با دوست -

 .دخترت در ارتباطم حالم خیلی بهتره

 و به سمت سام برگشت و اینبار نگاهش کرد تا از دیدن خشم

عصبانیتی که در صورتش اوج میگرفت لذت ببرد. لیوان مشروبش 

را به سمت دهانش برد و شانه باال انداخت. سام برخالف تصورش 

 .از جایش تکان نخورد و فقط سری از روی تاسف تکان داد

 :همانطور که رو میگرفت گفت

اگه فکر کردی انقدر احمقم که بخوام سر حرفای مفت اینجا -

 ...راه بندازم اشتباه کردی جنگ و دعوا

 ...ولی انقدر احمق هستی که به دختری مثل غزال خیانت کنی-

سام از رفتن ایستاد. دست هایش را مشت کرد و باز به سمت 

 :ارسالن برگشت

 کی همچین زری زده؟-

 :لیوانش را روی کابینت گذاشت و یک تای ابرویش را باال انداخت



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1442 

 

 یعنی میخوای بگی نکردی؟-

ر سام کنترلش را از دست داد. جستی زد و محکم به یقه اش اینبا

 :چسبید

 به تو چه ربطی داره؟-

دست باندپیچی شده و شکسته اش تا مغز استخوان درد گرفت اما 

به روی خودش نیاورد. با یک حرکت دست های سام را از یقه اش 

 :جدا کرد و عقبش زد

نمی تونی غزال قبل تمام این جریانات دوست من بود. حتی -

فکرشو بکنی که چقدر برام عزیزه. باید بخاطر این کارت گردنتو 

بشکونم. ولی واقعا دلم نمی خواد مهمونی سیا و سپید رو خراب 

 !کنم. به نفعته دیگه دور و بر غزال نری

 :سام پوزخندی زد و تی شرت پلویش را مرتب کرد

خودش  اگر واقعا انقدر برات ارزش داره که میگی...اجازه بده-

 .برای زندگیش تصمیم بگیره



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1443 

 

من هیچوقت برای زندگی غزال تصمیم نگرفتم. ولی با کاری که -

کردی...با وجود شناختی که ازت داشتم نمی دونم چرا از اینکه 

شنیدم بهش خیانت کردی حتی تعجب کردم. شاید چون داشت 

 ...باورم میشد واقعا دوسش داری

 :طعیت گفتسام میان حرف ارسالن پرید و با قا

واقعا دوسش دارم. انقدر که مطمئنم میتونم مجبورش کنم منو -

 ...ببخشه! اگر تو بری

 انقدر از حضورم می ترسی؟-

سام در سکوت نگاهش کرد. گویا حتی نمی توانست مخالفتی 

 :بکند. ارسالن از سکوتش استفاده کرد و ادامه داد

 .آره میرم...ولی خیلی زود برمی گردم-

بحث بی فایده شان ادامه نداد و از کنار سام گذشت. حس اینبار به 

میکرد از بازی کردن خسته شده. دنبال دشمنی و جنگ و دعوا 
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نبود. آرامش می خواست و هرچه بیشتر به دنبال آرامش می 

 .گشت، کمتر به دستش می آورد

نمی دانست کی غزال آمده بود اما به محض ورود به سالن، کنار 

را دید. لبخند کمرنگی روی لبش نشانده بود ولی  مریم و سپیده او

غم در نگاهش بیداد میکرد. کامال مشخص بود اصال حوصله جمع 

 .را ندارد. به سمتشان رفت

غزال پیراهن نقره ای و کوتاه قشنگی پوشیده و موهای عسلی 

رنگ و نرمش را دورش ریخته بود. آن روزهای اول اینطور به 

دانست گذشت زمان زیباتر و فریبنده چشمش زیبا نمی آمد. نمی 

 .ترش کرده یا احساسی که به او پیدا کرده بود

به اندازه کافی که نزدیک شد، سالم گرمی داد. غزال برای لحظه 

ای نگاهش کرد و سر تکان داد. به نظر می رسید بخاطر اتفاقی که 

میانشان افتاد و آن بوسه شرمنده است. نباید شرمنده میبود. اگر 

 .تقصیری بود، به گردن ارسالن بودهم 
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 :به سمت غزال خم شد و نزدیک گوشش زمزمه کرد

 !غزال جان میشه چند لحظه صحبت کنیم؟ تنها-

غزال چند لحظه نگاهش کرد و موافقتش را در سکوت و با تکان 

سر اعالم کرد. موقع خارج شدن از سالن متوجه نگاه هشدار 

 .نداد دهنده و عصبانی سام بود اما اهمیتی

داخل تراس ایستادند و غزال بی توجه به حضور او به نرده ها 

چسبید و شب را به نظاره نشست. سیگاری آتش زد و کنارش 

 :ایستاد

 ...بابت اونشب متاسفم. زیاده روی کردم-

غزال همچنان از نگاه کردن به او پرهیز میکرد. شانه باال انداخت 

 :و آرام گرفت

 ...اشکالی نداره-
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ابستانی طره موهای جلوی صورت غزال را بازی می دادند و باد ت

منظره ای زیبا را طرح می زدند. انقدر زیبا که دلش نمی آمد نگاه 

 .بدزد و شب را بنگرد

دست سالمش را جلو برد و موهای کنار گردن خوش فرم غزال را 

 :تا پشتش هدایت کرد

با اون حال اشکال داره...باید میومدم دنبالت...نباید میذاشتم -

 ...بری

 :غزال برای لحظه ای با پوزخند نگاهش کرد

 ...ولی نیومدی...نه دیشب...نه قبل رفتنت...هیچوقت نیومدی-

شانه بی پوشش غزال را چسبید و او را به سمت خودش برگرداند. 

 .چشم های غزال بغض داشت. اشک داشت. درد داشت

مانش نگاه چانه لرزان غزال را چسبید و مجبورش کرد در چش

 :کند و زمزمه وار گفت

 .اگه تو بخوای میام...از این به بعد تا همیشه میام-
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 :غزال چانه اش را بیرون کشید و قدمی عقب گذاشت

 !نمیشه ارسالن...تو داری میری-

 :قدم عقب رفته غزال را با یک گام کوچک پر کرد

 ...آره ولی برمی گردم. اندفعه برای همیشه-

 :د و روی گونه اش افتادبغض غزال اشکی ش

 .نه بخاطر من...برای اینکه پیش پسرت باشی-

 ...غزال-

 :غزال دستش را باال آورد و عقب رفت

خواهش می کنم ارسالن. من االن اوضاع روحی خوبی ندارم. -

 .خیلی طول میکشه تا باز بتونم به یه شروع دوباره فکر کنم

دی فشار بیاورد و ناراحتی غزال ناراحتش میکرد. نمی خواست زیا

او را بشکند. مخصوصا که خیانت سام به شدت آسیب پذیرش 

 :کرده بود. کمی فکر کرد و گفت
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تو درگیر کنی. من چند ماهی  الزم نیست االن فکر-

 ...نیستم...هرچقدر هم که بخوای بهت وقت میدم

غزال سری تکان داد و بغضش را به سختی پایین فرستاد. گویا 

داشت. رو گرفت تا به داخل برگردد. به رفتن حرفی برای زدن ن

غزال خیره ماند و فکر کرد هردویشان خیلی جاها را اشتباه رفته 

بودند وگرنه حاال به چنین بن بستی نمی رسیدند. آهی کشید و 

 .سیگارش را زیر پایش خاموش کرد

*** 

وقتی غزال به جمع سرخوش و مست حاضر در سالن پیوست، 

بود. تمام سعیش را میکرد تا به حرف  سردردش شدیدتر شده

های ارسالن فکر نکند. دلش می خواست یک دوستت دارم ساده 

از دهانش بشنود و نشنیده بود. هیچوقت نشنیده بود. دیگر فرقی 

در اصل ماجرا نمیکرد چون غزال واقعا نیاز داشت مدتی تنها 

باشد. اما واقعا دلش می خواست از احساسات ارسالن بشنود. 

لش می خواست برای یکبار هم که شده ارسالن بجای منطق، د
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افسارش را دست احساساتش بدهد...اما ارسالن هنوز هم خشک 

و منطقی بود. مشخص کرده بود که وقتی برگردد میخواهد با 

غزال باشد اما احساس میکرد، بعد از تمام این اتفاقات به چیزی 

 .بیشتر از یک وعده ساده نیاز دارد

جمعیت گذشت. سیامک و سپیده مرکز توجه بودند و  از میان

همانطور که تنگاتنگ هم نشسته بودند، می گفتند و از ته دل می 

خندیدند. برای لحظه ای نگاهش روی آندو ماند و احساس کرد 

که چنین چیزی را برای خودش هم میخواهد. تا چند روز پیش 

ار ی که قرسام را کنارش میدید. تا چند روز قبل شک نداشت کس

بود کنارش بماند و با او باشد سام است. حاال اما همه چیز فرق 

داشت. دلزده بود و احساس افسردگی میکرد. مریم میگفت باید 

منتظر آدم جدیدی باشد. شاید حق با مریم بود. دستش را روی 

سرش گذاشت و تلو خورد. چند لحظه خودش را کنار دیوار کشید 

 .ا ببلعدتا نفسی بگیرد و بغضش ر

 خوبی غزال؟-
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با حس کشیده شدن دستش به عقب برگشت. از دیدن نگاه 

روشن سام احساس بدی وجودش را پر کرد. سعی کرد دستش را 

 :عقب بکشد

 ...دست از سرم بردار-

سام بی توجه به ناراحتی غزال خودش را جلو کشید و مستقیم در 

 :چشم های خسته و پر درد غزال نگاه کرد

 ؟حرف بزنیم-

دهان باز کرد تا حرفی مبنی بر مخالفتش بزند که سام انگشتانش 

 :را میان مشتش فشرد و خواهش آلود زمزمه کرد

لطفا؟! ده دقیقه! پنج دقیقه! چند ثانیه...فقط بیا حرف بزنیم...فقط -

 ...با من حرف بزن

آب دهانش را به سختی پایین فرستاد و بی حرف به چشمان خون 

 .گرفته سام خیره شد

 :سام که سکوتش را دید ادامه داد
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جواب زنگامو نمیدی...منو نمیخوای؟ غزال همینطوری تموم شه؟ -

خواب و خوراک ندارم غزال...نمیخوای این شکنجه رو تمومش 

 کنی؟

لب گزید. یادش به حلقه اهدایی سام افتاد. باید پسش میداد. باید 

ا از میان این رشته را میبرید. نگاهی به اطراف کرد و دستش ر

 .مشت سام بیرون کشید

 :آرام و با صدایی که هیچ حس خاصی در آن نبود گفت

 ...بیا توی اتاق صحبت کنیم-

قبل از سام داخل اتاق رفت. برق را روشن کرد و وقتی مطمئن شد 

کسی آنجا نیست، منتظر سام ماند. بعد از ورود سام در را تا نیمه 

به مستی اش برد ولی از او  بست. از ظاهر و اعمال سام میشد، پی

نمی ترسید. انقدر سام را می شناخت که مطمئن باشد، برخالف 

میلش کاری نمیکند. عجیب بود که هنوز هم به او اعتماد داشت. 

این مرد دیگر برایش آن آدم سابق نمیشد اما می دانست آدم 
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وقتی عاشق می شود، دست به هرکاری میزند تا عاشق بماند. تا با 

بماند. خودش هم روزی جایگاه سام را داشت. برای بودن عشقش 

با ارسالن دست به کارهایی زده بود که غرور و شخصیتش را له 

کرد اما همه آن کارها را بخاطر عشق کرده بود. پس می فهمید. 

سام می توانست هر دختری را داشته باشد. با غزال بد کرده بود 

رام ترش میکرد. باعث اما کارش از روی عشق بود و این کمی آ

 .میشد کمی سپرش را در برابر سام پایین بگیرد

 :سام روی تخت نشست و سرش را میان دستانش گرفت

روزی هزار بار میگم کاش میشد برگردم عقب. غزال بخدا نمی -

 ...خواستم تو رو

غزال لبخند تلخی زد و چند قدم جلو رفت. سام دو دستش را روی 

 :و مردانه اش را رها کرد صورتش کشید و نفس عمیق
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من بهت احتیاج دارم غزال...فکر اینکه نباشی که...که بغلت -

کنم...اشتباه کردم غزال...من دوستت دارم. رفتی توی پوست و 

 ...استخونم. بدون تو...بدون تو نمیشه

دست خودش نبود که ناراحتی سام دلگیرش کرده بود. کنارش 

گذاشت. سام سر  نشست و دست سردش را روی شانه سام

 .برگرداند و عمیق نگاهش کرد

 :غزال لبخندی زد و نگاه نگرفت 

سام من نمی تونم...می تونم ببخشمت...با وجود اینکه مهم ترین -

چیزمو ازم گرفتی می بخشمت...اما دیگه نمی تونم بهت اعتماد 

 !کنم. هیچی دیگه بین ما مثل قبل نمیشه

وشی اش رفت. آنرا روی مانتو از کنار سام بلند شد و سراغ کیف د

و شالش گذاشته بود. کیف را برداشت و درش را باز کرد. حلقه 

داخل جعبه مخملی اش قرار داشت. آنرا میان مشتش گرفت. چند 

نفس عمیق کشید. باید تمامش میکرد و برای اینکار به قدرت و 
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اعتماد به نفس زیادی نیاز داشت. چیزی که در آن لحظه با آن 

کوبان و دست های لرزان، نبودش را با تمام وجود حس قلب و 

میکرد. جعبه را میان مشتش فشرد و کیف را سرجایش برگرداند. 

 .هرطور شده امشب تمامش میکرد

سام با گیجی نگاهش کرد. گویا متوجه دلیل رفتن و برگشتن 

غزال نشده. رو به روی سام ایستاد و دستش را روی پوست گرم 

اطرات خوب زیادی با او داشت که نمی گونه اش گذاشت. خ

توانست نادیده شان بگیرد. همین هفته قبل با هم به سفر رفته 

بودند. تا قبل از برگشتن ارسالن، این مرد باعث آرامشش بود. 

کمکش کرده بود، با غم نبود مادرش کنار بیاید. چطور اینهمه 

ه ردخوبی را نادیده میگرفت؟ سام بد کرده بود. خیلی هم بد ک

 .بود. اما هنوز هم میشد بابت آنهمه خوبی او را بخشید

دستش را روی پوست صورتش کشید و لبخندش عمق گرفت. 

دستش را پایین برد و دست سام را چسبید. انگشتانش را باز کرد 
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و جعبه را کف دستش گذاشت. سپس دست سام را بست و 

 :فشاری به آن وارد کرد

ش همه چیز جور دیگه ای پیش ممنونم که بهم دادیش...ای کا-

 .میرفت

نگاه سام در عر ض چند ثانیه رو به خاموشی رفت و با ناامیدی سر 

 :تکان داد

 ...انقدر زود تصمیم نگیر غزال-

غزال دست سام را رها کرد. قدمی عقب رفت و بغضش را پایین 

 :فرستاد

 ...سام-

با  سام اجازه نداد حرفش را تمام کند. از روی تخت بلند شد و

حرص به سمت غزال رفت. جعبه کوچک را به زور میان دست 

 :کوچک غزال جای داد و بازویش را چسبید

 .حق نداری پسش بدی. این یه هدیه بود-
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غزال اخم کرد و سعی کرد فاصله اش را با سینه سام که با حرص 

 :باال و پایین میشد زیاد کند

 .نمی تونم چنین هدیه با ارزشی رو قبول کنم-

 :م کنترلش را از دست داد و داد کشیدسا

همه اینا بخاطر اینه که باهم خوابیدیم؟ قبول دارم...گولت -

زدم...نامردی کردم. اما پاش وایسادم. باید قبل رابطه بهت میگفتم 

 ...ولی

 ...بس کن سام-

غزال آرنجش را با عتاب از میان انگشت های سام بیرون کشید. 

 .وداستخوان بازویش درد گرفته ب

 چه...تو چه غلطی کردی مرتیکه؟-

غزال چشم هایش را بست و به شانس بدش لعنت فرستاد. 

عصبانیت و صدای بلند ارسالن نشان میداد بیشتر از آنچه که باید 

 .شنیده بود
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غزال چشم هایش را بست و به شانس بدش لعنت فرستاد. 

اید ب عصبانیت و صدای بلند ارسالن نشان میداد، بیشتر از آنچه که

 .شنیده

در یک لحظه ارسالن به سمت سام پا تند کرد. مغز غزال درست 

کار نمیکرد. نمی دانست باید چه بکند. فقط چراغ قرمزی در 

ذهنش خاموش و روشن میشد و اخطار میداد که باید جلوی 

 .هرگونه زد و خورد را بگیرد

بی آنکه خودش متوجه باشد، به سمت سام دوید و به محض 

 .رسالن، میان آندو قرار گرفت و میان تنشان فشرده شدرسیدن ا

 :دو دستش را روی سینه ارسالن گذاشت و سعی کرد عقبش بزند

 ...اینجا نه ارسالن-

ارسالن با فشار دست غزال قدمی عقب رفت. صورتش سرخ شده 

بود و نفس نفس میزد. چند لحظه نگاه ناباور و مغمومش را روی 

ز که به سام نگاه کرد، خشم و صورت غزال ثابت کرد و با
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عصبانیت در نگاهش اوج گرفت. دست های مشت شده ای که 

اگر بخاطر پادرمیانی غزال نبود به فک سام کوبیده میشد را پایین 

 .انداخت

سام اما حسابی مست بود و پافشاری غزال در تمام کردن رابطه 

 :دیجری اش کرده بود. غزال را کنار زد و تخت سینه ارسالن کوب

 تو چیکاره ای اصال؟-

ارسالن که انتظار این حمله را از سمت سام نداشت، کمی به عقب 

رانده شد. نگاهی به صورت ترسیده غزال انداخت و دندان هایش 

 :را روی هم سابید

 چیکار کردی سام؟-

سام پوزخندی زد و با بی تفاوت ترین حالت ممکن شانه باال 

 :انداخت

 ......فکر نمیکنمبا دوست دخترم خوابیدم-
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قبل از اینکه جمله اش تمام شود، ارسالن مشتی که به نشانه تسلیم 

پایین برده بود را با تمام قدرت به فک خوش فرمش کوبید. سام 

داد کشید و همانطور که عقب عقب میرفت چانه اش را چسبید. 

غزال جیغی زد و چشم هایش را بست. چطور نتوانسته بود جلوی 

بگیرد؟ حاال باید چطور جواب سیامک و سپیده را دعوایشان را 

 .میداد؟ حتما سپیده حسابی سرزنششان میکرد

سام همانطور که دستش را روی چانه اش می کشید به سمت 

 :ارسالن حمله ور شد

 چه گهی خوردی؟-

 چه خبره؟- 

صدای پرهام انگار آبی شد روی آتش وجودش. نگاهش را از دو 

یز شده بودند گرفت و خواهش آلود گرگ گرسنه که با هم گالو

به پرهام نگاه کرد و میان بغضی که هر لحظه رشد میکرد التماس 

 :کرد
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 ...پرهام جلوشونو بگیر-

پرهام معطل نکرد. به سمت ارسالن رفت و بازوی باندپیچی شده 

 :اش را چسبید

 ...تمومش کنید-

صدایش بلند بود اما گویا به گوش هیچکدامشان نمی رسید. 

الن دست پرهام را پس زد و دست سالمش را دور کمر سام ارس

پیچید. روی پیشانی اش عرق نشسته بود و کامال مشخص بود، 

کنترلش را از دست داده. غزال خوب می دانست ارسالنِ آرام و 

منطقی وقتی بخواهد قیامت بپا کند، هیچکس جلودارش نخواهد 

قصد کوتاه آمدن بود و این هم یکی از همان بارها بود که اصال 

 .نداشت

همانطور که دستش را دور کمر سام حلقه کرده بود، فشاری به 

کمرش آورد و سام که حسابی مست بود تعادلش را از دست داد 

و روی میز وسط اتاق افتاد. میز با صدای ناهنجاری شکست. غزال 
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به سمت در اتاق برگشت و با دیدن جمعیتی که پشت در ایستاده 

 .شا میکردند، رنگ از رخش پریدبودند و تما

سام از درد کمرش ناله ای کرد و فحش رکیکی داد. ارسالن که 

مشخص بود هر لحظه عصبی تر می شود، خواست باز به سمتش 

حمله کند اما اینبار سیامک هم سر و کله اش پیدا شد و همراه با 

 .پرهام بازوهای ارسالن را گرفتند

 :و مانند شیری غریدارسالن بازوهایش را محکم کشید 

ولم کن بابا...ولم کن سیا...لهش میکنم. فکر کرده غزال بیکس و -

 ...کاره؟ ولم کن

بغضش شکست و به سمت ارسالن رفت. رو به رویش ایستاد و 

چند لحظه با بغض و صورتی خیس فقط نگاهش کرد. مایوسانه و 

 .دلخور نگاهش کرد

 :الیدبا هردو دست تخت سینه اش کوبید و گریان ن
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نشنیدی گفتم نکن؟ اصال گوش میدی به من ارسالن؟ اصال -

 میبینی منو؟ چیم من؟ من چیم هان؟

ارسالن از تب و تاب افتاد و دیگر اصراری برای آزاد کردن 

بازوهایش نکرد. گویا نگاه مغموم غزال راحت تر از هر زور و 

 .اجباری، آرامش را به او برگردانده بود

وجه تسلیم شدن ارسالن شدند، رهایش پرهام و سیامک که مت

کردند و عقب کشیدند. سیامک همان لحظه از اتاق بیرون رفت تا 

 :جمعیت را متفرق کند

چیزی نیست بچه ها...دیگه مهمونی مشروب داشته باشه این -

 .چیزام پیش میاد. بفرمایید...بفرمایید که کم کم وقت شامه

عی فسی عمیق سارسالن دستی به صورتش کشید و با گرفتن ن

کرد، کمی از آرامش از دست رفته اش را پس بگیرد. از حالت 

صورتش مشخص بود که از گرد و خاکی که بپا کرده پشیمان 

است. به سمت غزال نگاه کرد. عمیق و طوالنی اما حرفی نزد. مثل 
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همیشه! جوابی نداشت...یا اگر هم داشت انقدر خودش را به 

 .ش را توجیه کندزحمت نینداخت تا بخواهد کار

غزال سری از روی تاسف و یاس تکان داد و ارتباط چشمی شان را 

قطع کرد. با عجله به سمت سام برگشت که درتالش بود تا بتواند 

بنشیند. صورت خوش ترکیبش از درد جمع شده بود و خون و 

عرق از پیشانی اش به سمت پایین شره میکرد. خم شد و بازویش 

 :را چسبید

 خوبی؟-

سلما خوب نبود. میز چوبی زیر بدنش شکسته بود. چطور می م

 .توانست خوب باشد؟ شک نداشت کمرش آسیب جدی دیده

 :سام رنجیده نگاهش کرد و دستش را پس زد

 خودت چی فکر میکنی؟-

 ...بیا بریم ارسالن-
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صدای پرهام را شنید که سعی میکرد، برای جلوگیری از دعوای 

آنجا دور کند. حتی برنگشت تا نگاهی  احتمالی دوم، ارسالن را از

به سمتشان بیندازد. سام هم چند ضربه مهیب به صورت و دست 

بسته شده و ضرب دیده ارسالن زده بود ولی غزال نمی خواست 

 .نگرانش باشد

 ...ارسالن؟ بیا بریم-

 ...غزال؟ منو نگاه کن-

آب دهانش را پایین فرستاد و به سمت ارسالن برگشت. انقدر بی 

 :حرف نگاهش کرد تا ارسالن خودش زبان باز کرد

خودت میدونی برای چی کنترلمو از دست دادم...فکر اینکه کسی -

 ...بخواد بهت آسیبی بزنه

بلند شد و همانطور که با حرص به سمتش میرفت، حرفش را قطع 

 :کرد
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من بلدم از خودم دفاع کنم! بهت گفتم دیگه اون دختر بچه -

؟ من بزرگ شدم ارسالن! یادته بهم میگفتی احمق نیستم...نگفتم

تجربه ها آدمارو بالغ میکنه؟ من دیگه بی تجربه و ساده 

 .نیستم...دیگه مادری ندارم که جای من مراقب باشه

 :ارسالن لبخند تلخی زد و دست هایش را به نشانه تسلیم باال برد

من دارم میبازمت غزال...وقتی تسلیم میشم میبازم...وقتی -

 ...گم میبازم. دیگه نمی دونم باید چیکار کنممیجن

برو ارسالن...برگردد همونجایی که تمام این مدت بودی. برام -

مهم نیست برمیگردی یا نه. بهت گفته بودم وقتی شنیدم داری 

میای ترسیدم...برای همین روزا بود که ترسیدم. چون تو فقط 

 ...بلدی همه چیزو خراب کنی

رسالن بماند، راه رفته را برگشت و پشت به بی آنکه منتظر جواب ا

آنها کنار سام خم شد. دروغ میگفت. نمی خواست ارسالن برود. 

اما به اندازه یکسال دلتنگی و عقده داشت و نمی توانست حرصش 
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را کنترل کند. صدای بسته شدن در نشان میداد که ارسالن و 

 یه بازویشپرهام اتاق را ترک کرده اند. کنار سام نشست و با گر

 :را چسبید

چرا اینکارو کردی؟ میخواستید آبروی منو ببرید؟ باید همه -

 بفهمن توی زندگی شخصی من چی میگذره؟

 :سام به سختی نیمخیز شد و دست به کمرش کشید

 ...من چنین قصدی نداشتم. رفت رو مخم-

غزال با پشت دست اشک هایش را خشک کرد و بیشتر به 

 :شدن کمکش کند سمتش خم شد تا در بلند

 ...بیا...تکیه بده به من...باید بریم یه دکتری چیزی کمرتو ببینه-

سام وزن بدنش را روی شانه غزال انداخت و لنگان لنگان تا وسط 

 :اتاق رفت

 ...لباساتو بپوش بریم...اصال نباید امشب میومدم-
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غزال بی حرف فقط کمک کرد سام تکیه اش را به میز کار بدهد و 

ه سرعت لباس هایش را پوشید. همه فکر و ذکرش پیش خودش ب

ارسالن بود. حرف های زشتی زده بود که فقط از روی حرص و 

کینه بود و هیچ ریشه درونی ای نداشت. فکر کرد اگر ارسالن 

میرفت و هیچوقت برنمی گشت باید چه میکرد؟ بدون ارسالن 

 .باید چگونه روزگارش را میگذراند

باند بهم ریخته و از شکل افتاده ارسالن پرهام دستش را روی 

 :گذاشت و کمی خم شد

 ...بذار ببینم چیکار کردی-

 :ارسالن دستش را پس کشید و کتفش به ذوق ذوق افتاد

ولم کن پرهام. باید میذاشتید بکشمش...مرتیکه بی -

 ...وجدان...وقتی فکر میکنم
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ل بلب گزید و همانطور که چشم هایش را می بست، سرش را به م

تکیه داد. از تکان خوردن کاناپه فهمید پرهام هم کنارش نشسته و 

 .همانطور که انتظارش میرفت، قصد نصیحت کردن داشت

ارسالن دوست دخترشه...بهش حلقه داده...دارن ازدواج -

 ...میکنن...میدونم که

 :چشم هایش را با حرص باز کرد و صدایش را باال برد

گوربابای این چیزا...بچه که گور بابای حس من به غزال...-

نیستم...اگه برای غزال انتخاب مناسبی بود...اگه غزال خوشحال 

بود...بخدا که منم خوشحال میشدم. پرهام اون الشخور خیانت 

کرده بهش...دروغ گفته بهش...گولش زده و باهاش خوابیده. تو 

میدونی غزال چجور دختریه. این چیزا براش مهمه. مگه دوستت 

 مگه برات عزیز نیست؟ چرا انقدر خونسردی؟ نیست؟
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پرهام چند لحظه در سکوت نگاهش کرد. معلوم بود جا خورده. با 

اینحال خونسردی اش را حفظ کرد. بعد در سکوت نفس عمیق و 

 :متفکرش را بیرون داد و زمزمه کرد

ارسالن جان...برادر من! غزال بچه کوچولو نیست. خودش از پس -

رابطه ها هزارتا باال پایین دارن. یا ولش مشکالتش برمیاد. 

میکنه...که مطمئن باش غیر از این نخواهد بود...یا اینکه تصمیم 

میگیرن یه شانس دوباره بهم بدن. هرچی که باشه...تصمیم 

تصمیم غزاله. نه من و تو! خودتو جمع و جور کن. اینطوری که 

ه رو سپیدمیبینمت یاد ارسالن نوجوون میفتم. مهمونی سیامک و 

خراب کردی. دل غزالو شکوندی...سام و درحد مرگ زدی. بعدم 

 ...که بی توجه به اصرار اون بنده خداها ول کردی اومدی خونت

می دانست حرف های پرهام چیزی جز حقیقت نیست اما در حال 

و هوایی نبود که بخواهد به زشت بودن و نبودن کارهایش فکر 

سرش را تکان میداد، شیشه  کند. پوزخندی زد و همانطور که
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ویسکی به نیم رسیده اش را برداشت و همانطور که به سمت اتاق 

 :خواب میرفت غرید

 .چند روز دیگه گورمو گم میکنم همتون از شرم راحت شید-

داخل اتاق رفت و در را با تمام قدرت بهم کوبید. در بطری را 

 ارنجیبیرون کشید و گوشه ای پرت کرد. چند قلوپ از الکل ن

رنگ را به معده خالی اش فرستاد و صورتش از درد معده اش 

جمع شد. آه دردآلودی کشید. بطری را روی بغل تختی کوبید که 

صدای ناهنجاری داد. کنار پنجره بزرگ و قدی اتاقش رفت و 

سیگاری آتش زد. پیراهنش را از سرش بیرون کشید. آنرا روی 

خیس شده بود. کل تخت پرت کرد. گرمش بود. تنش از عرق 

وجودش در آتش خشم می سوخت. تمام نفرت و حرصش از سام 

بخاطر خیانتش نبود. دلش درد میگرفت که اولین کسی بوده که 

بکارت روح و جسم غزال را از او گرفته. ناخودآگاه به آمیختن و 

یکی شدنشان فکر میکرد و دلش بهم می پیچید. هیچوقت چنین 

 .کرده بودحسی را با هیچکس تجربه ن
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بغضش گرفت و همانطور که چشم هایش رو به خیس شدن می 

رفتند، دو دست بزرگش را روی صورتش کشید. نمی توانست از 

حقیقت فرار کند...تقصیر خودش بود که کارشان به اینجا کشید. 

خیلی جاها خراب کرده بود. اگر درست پیش می رفتند، حاال 

 و پنجره را باز کرد. دیگرغزال متعلق به خودش بود. پوفی کشید 

 .کاری از دست هیچکس برنمی آمد. همه چیز تمام شده بود

*** 

 پنج سال بعد

آنجا ایستاده بود. ایستاده بود و شور و شوق جمع را تماشا میکرد. 

همخوانی و رقصیدن و جیغ زدن هایشان را. کیکی که به صورت 

سیاه و پرهام مالیدند و عروس تازه اش فقط خندیده بود. کت 

 .بلندش را بیشتر روی شانه هایش کشید و بغضش را بلعید

 ...غزال-
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چشم های پرش را به شدت روی هم مالید تا اشک جمع شده در 

چشمش خشک شود و با لبخندی که مصنوعی بودنش غمگین 

 :ترش میکرد، به سمت صدای آشنا برگشت

 ...سالم-

طور که با سیامک دهان باز مانده اش را به سختی بست و همان

ذوق و همچنان شوکه شده می خندید به سمتش پا تند کرد. 

دستش را از زیر کت دور کمر باریکش پیچید و با تمام قدرت در 

 :آغوشش کشید

 غزال؟ خودتی؟-

 ...کمی عقب کشید و نگاهش کرد. ناباورانه...در بهت

دوباره غزال نحیف و پر درد را در آغوشش جای داد و روی 

 :سیدموهایش را بو

دختر دلم برات تنگ شده بود. دیوونه...اصال باورم نمیشه. کی -

 ...اومدی؟ چ...چ
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غزال را از آغوشش بیرون کشید و به دنبال کسی نگاهی به پشت 

 :سرش کرد

اصال یجوری شوکه کردی منو که نمی تونم حرف بزنم. وقتی -

 .دیدمت گفتم اشتباه میکنم

تنگ شده بود.  لبخند کوچکی روی لب هایش نشاند. دلش

سیامک همان پسر شاد و بی قید و بند چهار سال پیش بود. می 

دانست نزدیک به یک سال است که از سپیده جدا شده و یک 

دختر دو ساله دارند. اما بنظرش غمگین یا دلشکسته نمی رسید. 

انگار با این موضوع خیلی خوب کنار آمده بود. مریم همه خبرها 

به او منتقل میکرد. از وقتی رفته بود، جز را از پرهام میگرفت و 

مریم با کسی ارتباط نداشت. تمام راه های ارتباطی اش با همه 

قطع شده بود. حتی جز چند شب پیش که خبر نامزدی پرهام را به 

او داده بود، نزدیک به یک سال میشد که از مریم هم خبر 

کار و نداشت. مریم به کانادا مهاجرت کرده و به سختی مشغول 

 .درسش بود
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سرش را پایین انداخت و موهای مش شده و روشنش دور 

 :صورتش را قاب گرفتند

 ...باید زنگ میزدم شرمنده که-

سیامک به شانه اش زد و با همان هیجان و ذوق اخمی تصنعی 

 :کرد

نزن این حرفو...فقط خیلی خوشحالم که اومدی...واقعا دلتنگت -

 یبه که باورم نمیشه؟ کی اومدی؟بودیم غزال. باورم نمیشه...عج

لبخندش عمیقتر شد. فکر میکرد همه از او دلخور خواهند بود. 

انتظار استقبالی چنین گرم را اصال نداشت. موهایش را پشت 

 :گوشش فرستاد

یه هفته ای میشه. حقیقتش خیلی کار داشتم...ولی مریم گفت -

وست نامزدی پرهامه...فکر کردم نمی تونم از دستش بدم. د

 ...داشتم بیام همتونو ببینم. بابت

 :لب گزید و با ناراحتی ادامه داد
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وقتی در مورد جداییتون شنیدم خیلی ناراحت شدم. واقعا -

 ...متاسفم

 :سیامک پوفی کشید و لپ هایش را باد کرد

 .اوکیه عزیزم. زندگی باال پایین داره دیگه. بهرحال باید ادامه داد-

 .بریک میگمشنیدم دختردار شدی...ت-

آره...یه شیطونه وروجکیه! اسمش نیلگونه. باید ببینیش. -

 ...راستی

کمی مردد بود که میتواند حرفی که نوک زبانش مانده بود را بزند 

 :یا نه! بهرحال ادامه نداد و حرف را عوض کرد

 ...اصال نفهمیدیم داری میای-

 :شرمنده خندید

 ...ر کردم که شایدآره...واقعا شرمنده. باید...راستش...فک-
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دلخور باشیم؟ معلومه که هستیم دختر! اما بهرحال گذشته ها -

گذشته...خوشحالم اینجایی...حتی موقت! یا دائم...موقت اومدی 

 دیگه؟

دهان باز کرد جواب سیامک را بدهد که صدای جیغ بنفشی به 

 :گوشش رسید و کسی از پشت آویزان گردنش شد

  غزال؟ خودتی؟-

از پشت محکم بغلش کرده بود. آرنج دست سپیده را سپیده بود. 

گرفت و به زحمت به سمتش برگشت و در آغوشش کشید. 

 :سپیده حسابی او را در آغوشش فشرد و عقب کشید

می کشمت! اینطوری بی خبر؟ کی اومدی دیوونه؟ چرا خبر -

 .ندادی؟ بی خبر میری...بی خبر میای! پرهام می کشتت ببینتت

 :و دوباره او را در آغوش کشیدسپیده بغض کرد 

چقدر الغر شدی...خوشحالم که میبینم خوبی و اینجایی...همه از -

 هم پاشیدیم یهو. اومدی بمونی دیگه؟
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 ...داشتیم کیک میبریدیم شما دوتا کجا-

با شنیدن صدای پرهام وجودش غرق خوشی شد و از آغوش 

 مد وسپیده فاصله گرفت. پرهام همانطور که به سمتشان می آ

گویا قصد توبیخ کردنشان را داشت، با دیدن غزال خشکش زد. 

چند لحظه همانطور بی حرف ایستاد و نگاهش کرد. دهان باز کرد 

حرفی بزند و باز دهانش را بست. سرش را تکان داد و چشم 

 .هایش را درشت کرد

بیشتر منتظر نماند و خودش به سمت پرهام رفت و برای در 

 :شد آغوش کشیدنش پیشقدم

سالم پرهام...مبارکه...نمی دونی چقدر خوشحال شدم که شنیدم -

 ...جشن نامزدیته

پرهام بالخره از شوک بیرون آمد و دستش را دور کمر غزال 

 :پیچید

 .غزال خودتی؟ احساس میکنم دارم خوابی چیزی میبینم-
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چون پرهام داماد آنشب بود، بیشتر از آن در آغوشش نماند که 

 :ود و قدمی عقب رفتبرایشان شر نش

بخدا خودمم. همه هی میپرسن خودتی خودتی...بابا خودمم. مگه -

میشه بشنوم داری داماد میشی و نیام آخه؟ مبارکت باشه 

عزیزدلم. نمیخوای منو به عروس خوش شانس و خوش اقبالت 

 معرفی کنی؟

پرهام که هنوز شوکه شده و ناباور بود سری تکان داد و سعی 

 :جمع و جور کندکرد خودش را 

 ...آره آره حتما...از اینور بیا-

همه باهم به سمت جایگاه زیبا و پر از گل و چراغ عروس و داماد 

رفتند. باغی زیبا و رویایی بود. یاد شب عروسی خودش افتاد و باز 

بغضش گرفت. نمی خواست فکر کند. دیگر نمی توانست به 

ر بود. از فکگذشته فکر کند. روحش خسته بود. جسمش خسته 

 .کردن خسته بود
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ارسالن را ندیده بود. خیلی دور از انتظار بود که در شب نامزدی 

بهترین دوستش حاضر نشده باشد. دلش ریخت. نکند رفته بود. 

 نکند ایران نبود. چرا همیشه درگیر فاصله بودند؟

آهی کشید و روی تازه عروس تمرکز کرد. عروس را بوسید و 

ر جمع به آن شادی نمی توانست خوشحال تبریک گرمی گفت. د

باشد. می دانست دوست هایش سواالت زیادی دارند و اصال نمی 

دانست از کجا باید شروع کند. درگیر کالف پیچ در پیچی شده 

 .بود که انگار رهایی برایش ممکن نبود

*** 

 ...سالم-

پرهام همانطور که برای خودش کمی نوشیدنی میریخت به سمت 

 :برگشت و لبخند زد صدای آشنا

 ...به به...فکر کردم نمیای مرد حسابی-

 :دست هایش را به نشانه تسلیم باال برد و لبخند سردی زد
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شرمنده هرچی بگی حق داری. کار فیلم برداریم واقعا طول -

 .کشید. ولی خودمو رسوندم هرطور شده

پرهام نگاهی به سرتاپایش انداخت و با اشاره ای به کاپشن چرم 

 :اهش، پوف کشیدسی

نمی تونستی الاقل یه کت و شلوار بپوشی؟ یا ریشاتو بزنی؟ -

 !نامزدیمه مثال مرتیکه

ارسالن موهای تا زیر گوش رسیده اش را بسته بود و طره ای کنار 

گوشش را غلغلک میداد. جلو رفت و دوست عزیزش را برای 

 :چند لحظه بغل کرد

 ...ول کن این حرفارو داداش! مبارکه-

 :هام اخمی کرد و سری از روی تاسف تکان دادپر

 ...کادوت کو-

 :ارسالن ضربه ای به شانه اش زد
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فرار که نمی کنی بعدا میدم. بچه ها اومدن؟ برم سالم اینا کنم. -

 خانومت کو؟

 :پرهام من و منی کرد و از بازویش چسبید

 ...صبر کن...ارسالن...اووم-

رت هی به تشویش صوبرگشت و با اخمی آمیخته به شگفتی نگا

 :پرهام کرد

 بله؟-

 :پرهام بازوی ارسالن را رها کرد و دستی روی سرش کشید

 ...خب-

کروات قرمز رنگش را کمی شول کرد و آب دهانش را پایین 

فرستاد. اخم ارسالن عمیق تر شد و پیشانی بلندش را چین 

 :انداخت

 چیزی شده؟-
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 :پرهام نفس عمیقی کشید و بالخره گفت

 ...رگشته...پیش بچه هاستغزال ب-

سپس به نشانه همدردی ضربه ای به کتف ارسالن زد و از او 

فاصله گرفت. شوکه شده همانجا خشکش زد. پرهام خبر نداشت 

چه بمبی را روی سر ارسالن رها کرده. شاید هم خبر داشت. 

پوزخندی زد و دندان هایش را بهم فشرد. هزار حس متفاوت به 

د. حتی اسم غزال، عصبی اش میکرد. سمتش هجوم آورده بو

ترجیح میداد، هیچوقت دیگر رویش را نبیند. زندگی اش داشت 

خوب پیش میرفت. برخورد آندو باهم، همیشه گند میزد به همه 

چیز...آه عمیقش را از سینه رها کرد و دست هایش مشت شدند. 

برای چنین برخوردی اصال آمادگی نداشت. بعد از اینهمه 

 از اینهمه اتفاق برای چه برگشته بود؟ سال...بعد

سعی کرده بود دور از جمع بایستد و فقط آنشب را بدون هیچ 

برخوردی بگذراند. شاید اگر میدانست غزال برگشته اصال در آن 
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جمع حاضر نمیشد. اما دوری کردن گویا فایده ای نداشت. با چشم 

 .هایش تمام شب دنبالش کرده بود. نزدیک شدنش را حس کرد

بوی شنل میداد. عوض شده بود. جا افتاده و زیباتر شده بود. 

 .صورتش می درخشید

 ...سالم ارسالن-

 :برگشت و آرام و خونسرد برای لحظه ای نگاهش کرد

 ...سالم غزال-

برای چند لحظه سکوتی مرگبار حکمفرما شد. معلوم بود غزال 

شت و را پدستپاچه شده و اصال نمی داند که چه باید بگوید. طره م

گوشش فرستاد. پوزخندی زد و او را از این سکوت زهرآلود و 

 :حالت معذبش نجات داد

 سام چطوره؟-
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نفسی تند از میان لب های ماتیک خورده غزال بیرون زد. مشخص 

بود اصال انتظار این سوال را نداشته. لبخندی دستپاچه و شرمگین 

 :زد

 ...سام...خو...خوبه! اووم-

د و به شادی آدم های جلوی چشمش خیره دست در جیبش کر

 :ماند

   ...عالیه...خوشحالم که خوبه-

غزال همچنان نگاهش میکرد اما او اهمیتی به نگاه خیره غزال 

نداد. پرهام با عروسش می رقصید و زن مسنی روی سرشان پول 

 .میریخت

 ...از دست من عصبانی ای-

 هه...آره...تو بودی عصبانی نبودی؟-
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زال پر شد و نگاهش را به جایی که مردمک های چشم های غ

ارسالن هدف گرفته بودند چرخاند و سرش را برای چند لحظه 

 :تکان داد

 ...چرا...حق داری-

 ...خوبه-

سپس بی آنکه دوباره نگاه به چشمان ستاره باران غزال کند، 

سری تکان داد و از دختری که سالها بود می پرستید، فاصله 

 .گرفت

*** 

هوه و صدای جلز و ولز کردن روغن در ماهیتابه هرلحظه بوی ق

بیشتر هوشیارش میکرد. احساس کوفتی شدیدی داشت. کمی 

خودش را کش و قوس داد و خم شد تا پنجره کنار تخت را باز 

کند. با نگاهی به ساعت طالیی آویزان به دیوارِ رو به رویش، آه از 

دانست، چطور  نهادش برآمد. نزدیک به ظهر بود و اصال نمی
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آنقدر خوابیده. نسبت به چند روز اخیر روحیه بهتری داشت. بعد 

از روزهای پرتنش و سیاهی که گذرانده بودند، فکر میکرد کمی 

 .آرامش حقش است

شلوارک گشاد سیامک را باال کشید و نشست. موهای بلند و 

نرمش را از روی شانه عقب زد و دستی میان آنها کشید تا 

د. دوست نداشت سیامک را آنقدر به دردسر بیندازد. مرتبشان کن

اصال برنامه نداشت شب را آنجا بگذراند. می خواست برگردد به 

آپارتمان خودش. اما یک هفته ای که در تنهایی گذرانده بود و 

فکر و خیال های همیشگی و ترسش از تنهایی باعث شد که در 

 .برابر اصرارهای سیامک مقاومت بیشتری نکند

رهام و سپیده هم تعارف کرده بودند تا شب را پیش آنها بماند پ

اما می دانست که پرهام می خواهد شبش را کنار نامزد عزیزش 

بگذراند و سپیده هم با پدر و مادرش زندگی میکرد. دوست 

نداشت مزاحم کسی شود. سیامک بهترین گزینه برای فرار از 

  .تنهایی اش بود
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زنگ میزد. هنوز آمادگی اش را نداشت.  احتماال باید به پدرش هم

می دانست بالخره باید همه چیز را برای همه توضیح دهد. 

حضورش آنطور ناگهانی و بدون حضور سام برای همه جای 

تعجب داشت. البته گویا همه جز ارسالن ترسیده بودند، چیزی در 

مورد سام بپرسند. به خوبی می دانست که این چیزی از تعجب و 

 .وی شان کم نمی کندکنجکا

فکر و خیال های باطل را کنار زد و از روی تخت یک نفره و گرم  

و نرم اتاق مهمان بلند شد. به دستشویی رفت و آبی به صورت پف 

آلودش زد. لباس های سیامک اصال به تنش ننشسته بود و به 

نحیفی اندامش نمی آمد. انقدر وزن کم کرده بود که از صورت 

ی جز گونه های استخوانی و زیر چشم های خوش فرمش چیز

گود افتاده نمانده بود. پوفی کشید و شیر آب را بست. همانطور 

که حوله دستش بود و صورتش را خشک میکرد، از اتاق بیرون 

رفت. سیامک موزیک شادی گذاشته بود و همانطور که سیگاری 
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میان انگشتانش داشت، نیمرو و سوسیس ها را اینور و آنور 

 .کردمی

سالم بلندی گفت که هردو را متوجه خش صدایش کرد. سیامک 

 :سیگارش را روی کابینت خاموش کرد و صورت غزال جمع شد

 ...اونجا خاموشش نکن-

 :سیامک لبش را جلو داد و شانه باال انداخت

ول کن بابا اول صبی...صبحت بخیر خوشگل خانوم. خوب -

 خوابیدی؟

ن انرژی سیامک نیاز داشت. چقدر لبخند شرمگینی زد. چقدر به ای

نیاز داشت یکی زیبا صدایش بزند. مدت ها بود احساس زیبایی و 

جوانی نمی کرد. نفس عمیق و درد دارش را رها کرد و به سمت 

 .آشپزخانه رفت

سعی کرد نفس هایش غمگین نباشد. سعی کرد خوب باشد. باید 

 .دز تمام شده بوبهتر میشد. باید دردهایش را التیام میداد. همه چی
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 :لبخندی زورکی زد

 ...صبح کجا بود؟ ظهره-

صبح جمعه همون ساعت دوازده حساب میشه. منم االن پاشدم. -

 .بیا بشین ببین عمو سیامک چیکار کرده

 :پشت میز نشست و نخودی خندید

 ...تو زحمت افتادی سیامک-

 :سیامک دو بشقاب روی میز چید و چاقو و چنگال گذاشت

 ...از اولم همش دردسر بودی آره بابا-

چشم غره ای به نگاه پرشیطنت و خندان سیامک رفت. سیامک 

بی قیدانه خندید و آب پرتغال طبیعی را با دو لیوان بزرگ روی 

 :میز کنار بشقاب غزال گذاشت

 چشاتو واسه من اون شکلی نکن...نمیگی عاشقت میشم؟-
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ت نفهمیده چقدر سیامک حالش خوب بود. چقدر قوی بود. هیچوق

بود این مرد انقدر قوی و محکم است. چرا پس خودش انقدر درد 

داشت؟ چرا کوله باری سنگین روی شانه هایش افتاده و داشت 

 خفه اش میکرد؟

سیامک با ماهیتابه برگشت و برای هردویشان سوسیس و تخم 

 :مرغ گذاشت

 چایی میخوری یا قهوه؟-

 ...هرکدوم راحت تره-

 :را کشید سیامک خم شد و لپش

 ...هردوتاش آمادس عزیزم...امر بفرما-

 :خجوالنه خندید

 ...خب...قهوه پس-
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سیامک به سمت دستگاه قهوه ساز رفت و ابروهایش را باال 

 :انداخت

 ...سال رفتی آمریکا خارجکی شدی. قهوه خور شدی 4اوهوی! -

سیامک با دو فنجان قهوه و بشقابی نون تست شده، به میز 

 :برگشت و نشست

شروع کن...این مربا...اینم کره معمولی و کره بادوم زمینی...چیز -

 دیگه نمیخوای؟

 :سری تکان داد

 ...نه دستت درد نکنه. بوی قهوه ت بیهوش میکنه آدمو-

آره یه جا هست توی همین تجریش از اونجا میگیرم قهوه -

 ...هامو...تو کل تهران نظیر نداره. شروع کن...چقدر تو الغر شدی

 :خند غمگینی زد و تکه ای نان برداشتلب

 ...آره همه میگن-
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سیامک هم ماگ قهوه اش را که صورتکی خندان رویش داشت را 

به صورتش نزدیک کرد و از باال فنجان خیره به صورت رنگ 

 .پریده غزال ماند

 .شادمهر میخواند...این یکی آهنگ دیگر شاد نبود

 فسیه پنجره با یه قفس...یه حنجره بی هم ن

 سهم من از بودن تو...یه خاطره س همین و بس

همین را کم داشت. دلش غم داشت. نگاهش اشک داشت. همه 

 .جای وجودش درد میکرد

 تو این مثلث غریب...ستاره هارو خط زدم

 دارم به آخر میرسم...از اونور شب اومدم

لقمه در گلویش ماند و اشک بی اجازه روی گونه اش سر خورد. 

شیطان سیامک رنگ ناراحتی گرفت. می دانستند. همه نگاه شاد و 

آنها می دانستند روزگارش خوش نگذشته. می دانستند که نمی 

 .پرسیدند



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1493 

 

 یه شب که مثل مرثیه...خیمه زده رو باورم

 میخوام تو این سکوت تلخ...صداتو از یاد ببرم

 بذار که کوله بارمو...رو شونه شب بذارم

 موندن ندارم باید که از اینجا برم...فرصت

سیامک صندلی را عقب زد و بلند شد. موبایلش را از روی اپن 

برداشت و موزیک را قطع کرد. غزال سرش را در گریبانش فرو 

برده بود و اشک میریخت. سیامک صندلی کنار غزال را بیرون 

کشید و نزدیک به او نشست. دستش را روی شانه های استخوانی 

 :ی به شانه اش آوردو ظریفش گذاشت و فشار آرام

 غزال؟ چه بالیی سرت آورده که انقدر داغونی؟-

گریه اش شدت گرفت. فکر میکردند سام اذیتش کرده؟ بیچاره 

سام...بیشتر از همه سام درد کشیده بود. بیشتر از همه سام تاوان 

  .داده بود. بیشتر از همه سام باخته بود. دلش بهم پیچید
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. شوهری که دیگر شوهرش دلش برای شوهرش تنگ شده بود

نبود. پنج سال را خوب و بد با هم گذرانده بودند. پنج سال 

شوهرش بود. عزیزش بود. روز و شبشان باهم بود. پنج سال 

خاطره، کم چیزی نبود. هرگز نتوانسته بود، جای ارسالن را در 

 .قلبش بگیرد. اما در تمام آن پنج سال دوستش داشت

پاک کرد و پوست نازک صورتش اشک هایش را با پشت دست 

 :سوخت

سیامک سام کاری نکرده...جز خوبی...من کردم. همشو من -

 .کردم. من خراب کردم. ما داریم جدا میشیم

 :سیامک هینی کشید و با غصه نگاهش کرد

غزال...واقعا متاسفم که اینو می شنوم. مطمئنی که...منظورم اینه -

 ...هکه دعوا و اینا پیش میاد. شاید رفع ش

 :باز بغضش ترکید
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نه...تمومه! سام با کسی آشنا شده...و دا...دارن...بچه دار میشن. -

 ...میخواد ازدواج کنه

سیامک شوکه شده بود. واضح بود که انتظار چنین چیزی را اصال 

نداشت. با اینحال تنها لبخند غمداری زد. هردو دستش را روی 

سینه پهن و خوش شانه های غزال گذاشت و جسم کوچکش را به 

 :بویش فشرد

چقدر درد داری تو دختر...چی کشیدی! ولی غزال! بهم اعتماد -

کن. یه مدت داغونی...یه مدت انقدر درد و افسوس داری که فکر 

میکنی دیگه نمی تونی ادامه بدی...اما عزیزدلم به من اعتماد کن. 

بالخره خوب میشی غزال...زمان بده به خودت. گریه کن. غصه 

 .ور...ولی تسلیم نشوبخ

شده بود. پنج سال پیش تسلیم سرنوشت شده بود. دیگر خیلی 

دیر بود. صدای گریه اش بلند شد و تی شرت سیامک خیلی زود 

 .از خیسی اشک هایش نم دار شد
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*** 

 پنج سال قبل

طبق معمول عادت یک ماه اخیرش، روی سکوی سنگی پنجره 

وچه و آمد و رفت آدم نشسته بود و با فنجانی چای در دستش، ک

ها را تماشا می کرد. به همه چیز فکر می کرد و هیچ چیز در 

 .سرش نبود. ضربه ای به در خورد و مریم داخل آمد

بی آنکه نگاه دومی سمت مریم بیندازد، باز نگاه خسته و درمانده 

اش را به بیرون داد. نه حرفی داشت با کسی بزند و نه دلیلی برای 

بتی اش. ارسالن رفته بود. هیچکس با او در مورد ادامه زندگی نک

رفتن ارسالن حرف نمیزد. او هم نمی پرسید. نمی دانست قصد 

برگشت دارد یا نه...مهم هم نبود. دیگر هیچ چیز برایش اهمیت 

نداشت. بعد از رفتن مادرش، روز خوش ندیده بود. هنوز هم 

یخت. هرشب به یاد مهربانی نگاه بی فروغ مادرش اشک می ر

نفس عمیقی کشید. مریم کنارش نشست و دستش را میان دست 

 :گرم و مهربانش گرفت
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الهی دورت بگردم من. حرف بزن غزال...با من حرف بزن. با -

یکی حرف بزن. چجوری من برم آخه؟ چجوری با این حال ولت 

  .کنم و برم

مریم هم داشت میرفت. تنهای تنها میشد. سعی کرد بغض نکند. 

 .گریه کردن بهم می خورد. دیگر گریه و زاری نمی کرد حالش از

 :لبخند زورکی زد

 .نگران من نباش...خوب میشم مریم-

چجوری نگران نباشم؟ حالتو ببین! نور از چشمات رفته...کار و -

زندگیتو ول کردی به امون خدا. میشینی جلوی این پنجره زل 

 غزال. نه میزنی به بیرون. اینطوری که نمیشه. یک ماه گذشته

هیچکسو میبینی نه پاتو از خونه میذاری بیرون. بچه ها همه 

نگرانتن. ارسالن هزار بار از اونور دنیا زنگ زده. نگرانته...همه 

 .نگرانتن! جواب هیچکسو نمیدی

 :شانه ای باال انداخت
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 ...نگرانی نداره. مریم من-

 :نفسی گرفت و مشغول بازی با انگشتان دستش شد

یک ماه...خب با سام در ارتباط بودم. من و سام  من توی این-

 .تصمیم گرفتیم یه شانس دیگه بهم بدیم

مریم شوکه و با چشم های گشاد شده از روی لبه ی سنگی پرید و 

 :جیغ زد

 ...چی داری میگی؟ دیوونه شدی؟ یادت رفته باهات-

 :لبخند تلخی زد

نیم ه تر از اویادم نرفته...الزم نیست یادم بندازید. مریم من خست-

که بتونم دیگه بجنگم. برنامه قبل اومدن ارسالن همین بود. هنوزم 

همینه! من و سام با هم زورگار گذروندیم. سفر رفتیم. خندیدیم. 

گریه کردیم. جنگیدیم. با وجود کاری که کرد...همیشه بود مریم. 

همیشه خواستنشو گفت. فرار نکرد. حتی یبارم فرار نکرد. حوصله 

باز با یکی دیگه شروع کنم. سام از همون اول جدی اومد  ندارم
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جلو. منم بی تقصیر نیستم. اونطوری که می خواست و الیقش بود 

نبودم. اینبار میخوام باشم. جسمی و روحی. میخوام اندفعه واقعا 

تالش کنم. امیدی به ارسالن نیست. میدونی که نیست. سام 

هش دارم تند نیست. دوستم داره. منم دوسش دارم. حسی که ب

مثل حسم به ارسالن نیست. اما ثبات داره. فکرامو کردم. با سام 

 .ازدواج میکنم. تصمیمم عوض نمیشه

مریم چند لحظه در همان حالت شوک ماند و سپس بعد از گرفتن 

 :نفسی، باز روی لبه سنگی نشست

عزیزم زندگی خودته. ولی خوب فکراتو بکن. ازدواج چیزی -

سر درموندگی و غصه و تنهایی بهش فکر کنی. منم نیست که از 

نمی تونم جز راهنمایی حرف دیگه ای بزنم. امیدوارم باهاش 

 .خوشبخت بشی. هیچکدوم ما جز خوشبختی تو چیزی نمی خوایم

دست مریم را محبت آمیز فشرد و سرش را روی شانه تپلش 

 :گذاشت
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پشیمون  میدونم عزیزم. میدونم...باور کن خوب فکرامو کردم.-

نمیشم. باید با پدرم صحبت کنم. باید زودتر مراسمو بگیریم. نیاز 

 .به تغییر دارم. یه تغییر بزرگ

غزال سرش را از روی شانه مریم برداشت و نم چشمش را 

 :گرفت

 خب...کارات به کجا رسید؟-

امروز رفته بودم پیش دهمین مشاور واسه مهاجرت. هرکس یه -

یکم طوالنیه. ولی بالخره اوکی میشه. چیز میگه. دیگه پروسه ش 

یکم موضوع پولشم هست که مامانم میگه مغازه شریعتی رو می 

فروشه برام. میگه بالخره اول و آخر مال خودته دیگه. چه بهتر 

االن استفاده کنی و آینده تو بسازی. سخته برام هربار می بینمش. 

 .ول کردن و رفتن آسون نیست

 :و گفتغزال به زور لبخندی زد 
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اوکی میشه. اولش سخته. بعدم که میتونی خودت جاگیر شدی -

مامانتو هم ببری. شیش ماه میاد اونجا شیش ماه میاد ایران. همه 

 .چیز درست میشه

 :مریم دستش را برای بغل کردن غزال باز کرد

 ...امیدوارم خوشبخت بشی-

حال دلش از دلگرمی دادن مریم خوش شد. می دانست کارش را 

ید نمی کند اما مثل همیشه سعی میکرد حامی باشد. باید خدا را تای

 .برای داشتن چنین آدم های خوبی در زندگی اش شکر میکرد

*** 

 پنج سال بعد

صدای زنگ در باعث شد هر دو از فکر و خیال فاصله بگیرند. 

سیامک از پشت میز آشپزخانه بلند شد و غزال صورت خیس از 

 .کرداشکش را با پشت دست خشک 

 :صدای شاد و بشاش سیامک بلند شد
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به به...ببین کی اینجاست...دخترکوچولوی باباشه. ای جون...جون -

 ...بابا

صدای نق نق دختر سیامک و سپیده به گوشش رسید. باورش 

نمیشد بچه دار شده بودند. سیامک حاال پدر بود. چه کسی باورش 

د جمعش کرد میشد؟ آن پسری که روزی از مهمانی و پارتی نمیش

و همه فکر و ذکرش مشروب و گل و سکس بود حاال پدر شده 

بود...تنهایی زندگی اش را میکرد و کار درست و حسابی داشت. 

روزگار عجیب می چرخید. جوری که انگشت به دهانت می 

 .گذاشت

 :به سمت در رفت. صدای امر و نهی کننده سپیده بلند بود

ده. جاشو به موقع عوض کن سیامک نیام ببینم بچم گرسنه مون-

پاش می سوزه. از همون کرمه که خریدم دادم بهت بزن. باز 

وازلین نزنی. شبم زود بخوابونش. یه شب تایم خوابش جا به جا 

 ...بشه پدر من درمیاد. اِ! سالم غزال جونم. گفتم شاید خوابی
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سپیده دست هایش را با مهربانی باز کرد و غزال جلو رفت و با او 

 :سی کردروبو

ببخشید تو نمیام عزیزدلم. وقت دکتر پوست گرفتم. همین االنم -

 ...دیرمه. اندرزگوئه خدا میدونه چقدر ترافیکم هست االن

سیامک پوفی کشید و همانطور که دخترش را در آغوشش گرفته 

 :بود، پایش را پشت در گذاشت

 ...جای اینهمه حرف زدن برو به کارت برس...خداحافظ-

 :تش را روی در چوبی گذاشت و مانع بسته شدنش شدسپیده دس

 ...سیامک تورو خدا...دیگه سفارش نکنم...شب-

شب زود می خوابونم. پوشکشو زود عوض میکنم. غذاشو زود -

 ...میدم...باورت بشه یا نشه مثال پدر و دختریم. برو دیگه

 :سپیده چشم غره ای رفت و از در فاصله گرفت

 .می بینمت دیگهفعال غزال جون. حاال -
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 :سیامک در را روی آخرین کلمات سپیده بست و اخم کرد

 ...سر آدمو میبره. خواستم نیای-

 :سپیده جیغ زد

 ...صداتو می شنوما-

غزال و سیامک ریز خندیدند و به سمت هال رفتند. رابطه سپیده و 

سیامک زیاد تغییری نکرده بود. نمی دانست دلیل جدایی شان 

 .داشت بپرسدچیست. دوست هم ن

نمی توانست نگاه از صورت دختر کوچک بردارد. شاید به زور دو 

سالش میشد. پوست سفید و لطیف، لب های سرخ و دماغ فندقی 

داشت. موهای بورش را مرتب پشت سرش بسته بودند. چشم 

های درشت و مژه های بلندش برق عجیبی داشت. صورت 

 . دل غزال برایگردش حتی با هر نفسی که می کشید سرخ میشد

زیبایی و معصومیتش غش رفت. داغ دلش تازه شده بود. چقدر 

دلش می خواست بچه خودش را بغل کند. کودکی که از پوست و 
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خون خودش بود. نشده بود. حاال شوهرش...مرد زندگی اش از 

زن دیگری بچه دار میشد. خوشبختی را جای دیگری پیدا کرده 

 .د به چیزهای بد فکر نکندبود. نفس عمیقی کشید و سعی کر

 ...نیلگون بابا کجا بوده-

 :نیلگون زیبا و کوچک خنده ای کرد و صورت سفیدش سرخ شد

 ...ددر...ر...رفه بودیم..ددر-

 آره با مامانش رفته بوده ددر. تاب بازی هم کردی؟-

 :نیلگون سری تکان داد و موهای خرگوشی اش تکان تکان خورد

 ...آیه...میمیمو بده-

 :امک به سمت غزال برگشتسی

غزال جان پستونکشو از جیب ساکش بده. تو جیب راستیش -

 .میذاره
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غزال خم شد و پستونک سرپوش دار را از داخل جیب راست 

ساک بیرون آورد و بعد از درآوردن سرپوشش آنرا به سمت 

دهان نیلگون برد. نیلگون با شک نگاهی به غریبه رو به رویش 

سمت پدرش برگرداند. سیامک خنده ای کرد و نگاهش را به 

 :کرد و مهربانانه گفت

 .بخورش بابا جان. خاله غزاله گاز نمیگیره-

نیلگون پستونک را از دست غزال گرفت و داخل دهانش برد. 

 :غزال ضربه آرامی به بازوی سیامک زد

 .بی تربیت-

 :نیلگون اخم کرد و انگشت اشاره اش را باال گرفت

 ...بابا سیامو نزن-

سیامک خندید و با ذوق زیادی صورت دخترش را به صورتش 

 :چسباند
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ببین چقدر باباشو دوست داره. نیلگون بابا با خاله غزال بریم تاب -

 .بازی؟ بستنی هم بخوریم

 .نیلگون هورا کشید و دست هایش را بهم کوبید

غزال میان خنده بغضش گرفت. نتوانسته بود به سام بچه بدهد. 

دختربچه ها بود. چقدر بختش سیاه بود. پوفی سام هم عاشق 

کشید و روی مبل نشست. حاال باید با بقیه زندگی اش چه میکرد؟ 

دیگر هیچ هدف و انگیزه ای برایش نمانده بود. دست از پا دراز 

تر برگشته بود ایران و باید طالق میگرفت. چه روزگار بد برایش 

 .رقم زده بود. چه روزگار بی رحم بود

*** 

 نج سال قبلپ

 "فکر کنم چهل مین دیگه برسیم. آماده ای دیگه؟"

 :تایپ کرد

 ".آره عزیزم. کار من تموم شده. منتظرم"
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بوسی هم فرستاد و گوشی را روی پیشخوان گذاشت. نگاهش را 

باال آورد و به عروس نشسته میان آینه چشم دوخت. خودش بود. 

 ته بود. نمیباورش نمیشد. همه چیز خیلی زود و سریع پیش رف

خواستند اجازه بدهند، موضوع دیگری مانع ازدواجشان شود. 

هنوز نه جهاز غزال آماده بود نه خانواده اش. اما هردو اصرار 

  .داشتند مراسم را زودتر بگیرند

یک هفته بود به سام اجازه نمیداد نزدیکش شود. می خواست 

کرد میشب عروسی شان شور و هیجان داشته باشد. سام بی تابی 

و کارش را مسخره می دانست اما به اجبار کوتاه آمده بود. 

لبخندی روی لبش نشست و باز به خودش خیره شد. لباس 

عروسش دنباله دار بود و باشکوه. موهای روشنش را باالی سرش 

جمع کرده بود و آرایش ملیحش به صورتش می آمد. تور بلند و 

 .کشیده میشدطرحدار همراه با دنباله لباس روی زمین 

 :آرایشگر زیبارویش دستی روی شانه اش کشید
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 .دومات اومد خوشگل خانوم-

متعجب سرش را باال گرفت و اخمی کرد. آمده بود؟ همین االن 

پیام داده بود که چهل دقیقه تا رسیدنشان طول میکشد. با جت 

 آماده بودند؟

 :با تعجب ابروهایش را باال انداخت

 داماد من؟-

 .....داماد شماآره عزیزم.-

فکر کرد حتما اشتباهی شده. از روی صندلی راحت آرایشگاه بلند 

 :شد و به طرف در رفت

 ...مطمئنید که-

 .زبانش از حرکت ایستاد و انگار جریان صائقه از بدنش گذشت

آقا چیکار می کنید؟ شما که داماد نیستی...پرستو جان...پرستو -

 .خانوم بیا ببین این آقا چی میخواد
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پرستو که صاحب آرایشگاه بود و خودش تمام آرایش غزال را 

بعهده گرفته بود با تعجب نگاه از صورت رنگ و رو پریده غزال 

 :گرفت و به سمت در رفت

آقا شما کی هستید؟ نمی تونید بیاید داخل آرایشگاه. ما عروس -

داریم اینجا...مشتری داریم. بفرمایید بیرون. بفرمایید بیرون االن 

 !میزنم سکیوریتی زنگ

غزال به زور آب دهانش را پایین فرستاد و چند قدم لرزان و 

ترسان به سمت ارسالن برداشت. ارسالن نفس نفس میزد و 

محکم و استوار همانجا ایستاده بود. تی شرت و شلوار جین بپا 

داشت و از صورتش خستگی میبارید. تمام وجودش از عرق خیس 

  .ه بودبود. زیر چشم هایش گود شد

چند شب پیش همدیگر را دیده بودند. با وجود اینکه می دانست 

نمی آید، از سام اجازه گرفته و دعوتش کرده بود. سام مثل قبل 

سرسختی نکرده و تصمیم را بعهده خودش گذاشته بود. برای 
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چند دقیقه در خانه سپیده و سیامک با او رو به رو شده بود، به 

 .از آنجا گریخته بودعروسی شان دعوتش کرده و 

 :لب های خشک و رژ خورده اش به سختی از هم باز شدند

 ...ارسالن؟ اینجا...اینجا-

 :پرستو با شک و تردید نگاهش کرد

 می شناسیشون عزیزم؟-

سری به نشانه تایید تکان داد. ارسالن دستی میان موهایش کشید 

ل پا و بالخره دست از این پا و آن پا کردن کشید. به سمت غزا

 :تند کرد

 ...غزال من دوستت دارم...ازدواج نکن-

 .تقریبا همه حضار هین کشیدند و پچ پچ هایشان شروع شد

چشم هایش درشت تر از آن نمیشد. نفسش به سختی باال می آمد 

 :و تنش می لرزید
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 ...ارسالن من-

گوش بده غزال...میدونم دیره...اما نه اونقدر که نشه کاریش -

چجوری اومدم اینجا. فقط می دونستم باید بیام.  کرد. نمی دونم

غزال من دوستت دارم. همیشه داشتم...حتی چیزایی که در 

موردت آزاردهندست هم دوست دارم. اصال نیومدم اینجا چیزی 

رو بهم بزنم. نیومدم آیندتو خراب کنم. انتخاب باتوئه. اومدم بگم 

وستت دارم دوستت دارم...و اگر تو هم منو همونقدر که من د

دوست داری...اینکارو نکن...ازدواج نکن. هوم؟ دوسم داری 

 غزال؟

لب هایش باز و بسته می شدند و اصوات نامفهومی بیرون میزد. 

دستش را روی قلبش گذاشت. باورش نمیشد. چند ساعت مانده 

بود تا برای همیشه متعلق به سام شود. چقدر آرزوی شنیدن این 

بود. برای دوستت دارم شنیدن دیر بود.  جمالت را داشت اما  دیر

 .حتی اگر از دهان ارسالن بیرون می آمد
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چندبار پشت هم پلک زد. واقعا دیر بود؟ یک لحظه همه چیز کنار 

رفت. ارسالن رو به رویش بود. غزال را می خواست. انقدر که پا 

روی اخالقیات گذاشته بود. نمی خواست غزال ازدواج کند. با این 

 .وز تا آنجا آمده بود تا مانع عروسی شان شودحال و ر

 قدمی جلو گذاشت. واقعا دیر بود؟

نفس تندی کشید و بی آنکه دست خودش باشد از میان لب 

 :هایش بیرون پرید

 ...منو از اینجا ببر ارسالن-

*** 

 بعدپنج سال 

 ...غزال-

 :از فکر بیرون آمد و نگاهی به سیامک انداخت

 هوم؟-
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ست نداشته باشی در موردش حرف بزنی...اما میدونم شاید دو-

 ...من بهرحال می پرسم

دستی پشت سرش کشاند و تاب کوچکی که نیلگون رویش 

 :نشسته بود را کمی هول داد

 اومدی که بمونی؟-

آهی کشید. آمده بود که بماند؟ چاره دیگری هم مگر داشت؟ 

ز اهنوز پاسپورت و گرین کاردش را نگرفته بود. بعد از جدایی 

سام بدون بچه و حامی نمی توانست آمریکا بماند. قصدش را هم 

 .نداشت. تنها و بی یار و یاور می خواست چه بکند؟ دق میکرد

نمی دونم سیامک...راستش آره...اومدم بمونم. فکر کنم. یعنی -

چاره ای ندارم. احساس آدمی رو دارم که به هیچ جا تعلق نداره. 

نجا...من اونجا به اندازه کافی تنها بودم. نه اینجا دووم میارم نه او

مخصوصا این ماهای آخر. جهنم مطلق بود. الاقل به اینجا احساس 

 .تعلق دارم. شماها هستید
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 جدا شدید غزال؟-

 :سریع اضافه کرد

 ...دوست نداری نگو-

از کی سیامک مراعات حال اطرافیانش را میکرد؟ چقدر عوض 

و بند کیفش را روی شانه اش  شده بود. نفس سنگینش را رها کرد

 :انداخت

تقریبا مراحلش تموم شده. چون توافقی بود به مشکل -

برنخوردیم. چندتا امضا مونده. مهریه نخواستم. یه قرون پول 

نخواستم. بچه ای نبود که سرش بجنگیم. حتی به بحث و جنگم 

نرسید. خیلی خسته تر از اونی بودم که بخوام بجنگم. زندگیم 

ه گند کشیده شده بود که نمیشد دیگه تالش کرد. سامم انقدر ب

بریده بود. کم اذیت نشد اونم. بالخره کند و رفت. یه چیزی 

داشت که بهش انگیزه رفتن و کندن داد. بچه اش! زنی که قرار 
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بود مادر بچه ش باشه. یه زندگی نرمال و آروم. فکر کنم حقش 

 ...بود

و ناباورانه سر تکان سیامک دست از تاب دادن کودکش کشید 

 :داد

غزال متوجهی باز بهت خیانت کرده؟ شما زنا چرا اینطورید؟ -

رفته زده یه نفر دیگه رو حامله کرده. مگه تو چت بود که 

 نخواست با تو بچه دار بشه؟

 :پوزخند لبش را تکانی داد

تالش کردیم. یک سال تالش کردیم...نشد...رفتیم پیش دکتر. -

بلی رحم. گفت می تونیم به تالشمون ادامه گفت مشکل دارم. تن

بدیم اما ممکنه هیچوقت بچه دار نشیم. از اونجا به بعد...دیگه سام 

تالش نکرد. دیگه نخواست...فقط تحمل کرد. روز و شباشو با کس 

دیگه پر کرد. باز به زندگی خاکستری که من براش رقم زده بودم 

وم...گفت دیگه نمی رنگ و رو داد و یه روز اومد نشست رو به ر
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کشم. می دونستم خیانت میکنه. می دونستم با کس دیگه ست. 

هیچی برام مهم نبود. فقط زنده بودم...زندگی نمی کردم. گفت 

طالق بگیر...دیگه نمی تونم. میخوام برم دنبال آینده م. با تو و 

بدون بچه آینده ای نداریم. واسه چی تالش کنیم؟ چی مونده که 

نیم؟ بحث نکردم. لج نکردم. خیلی نکشید...سوار براش تالش ک

هواپیما شدم...برگشتم. تقریبا یه ماهی میشه. مریم گفت نامزدی 

 ...پرهامه. دیگه بیشتر نتونستم قایم شم

نگاه سیامک غمدار شده بود. دلش سوخته بود. دلش به حال بی 

کسی و بیچارگی غزال سوخته بود. غزال ترحم هیچکس را نمی 

سیامک خم شد و دختر بی طاقتش را از روی تاب بلند خواست. 

 :کرد و در آغوش کشید

متاسفم غزال...اینهمه مدت تنهایی عذاب کشیدی؟ چرا ارتباطتو -

با همه قطع کردی؟ چرا خودتو تنهاتر کردی؟ ما که بودیم. ما که 

 ...نرفته بودیم. الزم نبود اینهمه تنهایی بکشی
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 :و رویش کشیددستی به صورت خسته و بی رنگ 

سیامک شرمنده ام. نمیشد. سام نمیذاشت. بعد از آخرین کاری -

که شب عروسی مون کردم. تمام راه های ارتباطیم رو با ایران 

قطع کرد. گفت اگه میخوامش باید قید همه رو بزنم. بد کرده 

 .بودم باهاش...راه دیگه ای نداشتم

ه سمت سیامک با همان دختری که در آغوشش کشیده بود ب

 :غزال رفت و سرش را به سمت دیگر سینه اش تکیه داد

فکرشم نکن. تموم شد. بهرحال طالق و جدایی سخته. میدونم. -

میفهمم! منو ببین؟ از اول حالم خوب نبود. نیلگون هنوز شیر 

میخورد که جدا شدیم. فکر میکنی با یه بچه راحته؟ یک سال 

غرق کردم. که فکر و خودمو تو کار و باشگاه و کالسای مختلف 

خیال نکنم. واسه خاطر بچه م نمی تونستم خودمو باز مشغول 

کارای قدیمم بکنم. سخت بود...اما نشدنی نبود. االنم خداروشکر 

اوضاع خوب شده. با سپیده راه میایم بخاطر نیلگون. که پدر و 
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مادرشو باالی سرش داشته باشه. حتی خیلی وقتا شام و ناهار 

خودخوری نکن. ما هم اشتباه کردیم. از اول می  میریم بیرون.

دونستیم یه عشق و عاشقی زودگذره. صمیمی بودیم...راحت 

بودیم. دوست داشتیم همو...فکر کردیم مناسب همیم. فکر 

 .کردیم همو بلدیم. بلد نبودیم

دست مردانه و بزرگش را که یک دنیا مهر و دوستی داشت، روی 

 :ی خوشبویش را بوسیدموهای غزال کشید و روی موها

یادته غزال؟ تازه اومده بودی تو جمع ما! یادته چقدر همه چیز -

 ...فرق میکرد؟ چقدر بی خیال بودیم

غزال فین فینی کرد و با خنده سرش را از روی سینه سیامک بلند 

 :کرد

 .بروبابا...فقط تو بی خیال بودی! دنیا به هیچ جات نبود-

موقع هم فین فینو بودی و زرت  آره راست میگی...تو از همون-

 .زرت قهر میکردی
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هردو در سکوت به نقطه ای خیره ماندند. گویا به سیامک و غزال 

قدیم فکر می کردند. بالخره سیامک به حرف آمد و سکوت 

 :سنگین را شکست

ول کن این حرفارو...گوربابای همه! ناهار چی بزنیم؟ سپیده -

 !حم وقتمون بشهتکست داده بریم اونوری میخواد مزا

هوای دودآلود تهران را به ریه هایش فرستاد و خدا را بابت 

 .چیزهایی که هنوز داشت شکر کرد

* 

 پنج سال قبل

 ...ارسالن نگه دار...خواهش میکنم نگه دار-

 :غزال جیغ می کشید و میان گریه نفس نفس میزد

 ...این ماشین لعنتی رو نگه دار-

شت و همانطور که به سمت گوشه ارسالن پایش را روی ترمز گذا

 .خیابان میراند، ترسیده به سمت غزال برگشت
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غزال چشم های خیس و درشت شده اش را به نگاه سیاه ارسالن 

 :دوخت

 ...داریم چه غلطی می کنیم ارسالن؟ من امشب عروسیمه-

آرایش چشمش کمی ریخته و مژه های بلند و تابدارش از خیسی 

تعادل روانی و رفتاری ندارد. مشت  اشک برق میزد. معلوم بود

 :کوچکش را به بازوی ارسالن کوبید

 چیکار کردیم ارسالن؟-

لرزه بدی به تنش افتاد. مگر غزال هم همین را نمی خواست؟ 

مگر به خواست خودش با او فرار نکرده بود؟ مگر نخواسته بود از 

 آنجا ببردش؟

 ...غزال؟ مگه همینو نمی خواستی؟ خودت خواستی بیای-

 :صدای گریه اش بلند شد

نمی تونم...سام چی میشه؟ نمی تونم همینطوری پشت سر ولش -

 .کنم...حقش نیست
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 :دستش را به سمت دستگیره برد و خواست درب را باز کند

 ...نمی تونم ارسالن-

 :ارسالن چنگ انداخت و بازویش را چسبید

 دیوونه شدی؟ با این وضعیت و این لباس میخوای کجا بری؟-

غزال انگار تازه متوجه باز بودن لباس عروسش شده باشد هینی 

 :کرد و چنگ به صورتش انداخت

نمی تونم ارسالن. بابام...مامان بابای سام...چجوری سرشو تو -

خانواده ش بلند کنه؟ خودخواهی کردم. غلط کردم. منو 

 .برگردون

 :سری تکان داد و اخم کرد

مر با کسی زندگی کنی که ولی تو دوسش نداری...میخوای یه ع-

 دوسش نداری؟

 :غزال میان گریه به بازوی ارسالن چسبید
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گوربابای من! نابود میشه...بخدا بدجور میشکنه...نمی تونم. -

خوشبخت نمیشیم. اینطوری با آه و نفرینای پشت سرمون 

 .خوشبخت نمیشیم

از شدت گریه صورتش خیس شده بود و نفسش باال نمی آمد. 

دش شد. اینرا نمی خواست. پریشان حالی غزال را نگران حال ب

نمی خواست. چیزی جز خوشحالی غزال خوشحالش نمی کرد. کم 

عذابش نداده بودند. فکر میکرد غزال هم میخواهد با او باشد. 

 .اشتباه بزرگی کرده بود

 :آه سنگینی کشید

 واقعا اینو میخوای؟-

 :بیشتر چنگ هایش را در بازوی ارسالن فرو برد

 .آره...میخوام تا نیومده برم. منو برگردون-

 .پس ما چی غزال؟ من و تو چی میشه؟ بدون تو نمی تونم-
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تموم شد ارسالن...من و تویی وجود نداره. مدت هاست تموم -

شده. فقط باور نمی کنیم. قبول نمی کنیم. ارسالن من روزی که 

یم اشتقبول کردم با سام ازدواج کنم...می دونستم همه چیزی که د

تمومه. فکر شده تصمیم گرفتم. خواهش می کنم منو برگردون 

 .قبل اینکه دیر بشه

ارسالن خم شد و صورت کوچک غزال را میان دست های مردانه 

 :اش قاب گرفت

گریه نکن. باشه...چشم...برمی گردیم. هرچی تو بخوای. بی -

 .قراری نکن. بر می گردم

نگاه گریان غزال گرفت، صورت زیبای غزال را رها کرد. چشم از 

 :سری تکان داد و استارت زد

 ...ببخشید غزال...نباید میومدم-

دعا دعا میکرد دیر نشده باشد اما پیام های پشت هم و زنگ های 

 .بی وقفه گوشی غزال نشان میداد دیر شده. خیلی هم دیر شده
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 :ارسالن نگاهی به صفحه گوشی اش انداخت

مطمئنی؟ مطمئنی هنوز میخوای  سامه...فکر کنم رسیده غزال!-

 بریم؟

 :غزال سرش را تکان داد

 .آره...نمی تونیم انقدر خودخواه باشیم-

امید داشت...دختر احمق هنوز امید داشت خیلی هم خراب نکرده 

باشند. ولی خراب کرده بودند. وقتی آرایشگاه را ترک می کردند، 

 .روی برگشتنشان حساب نکرده بود

 :راحتی غزال را نداشت. زمزمه کردآهی کشید. طاقت نا

بهش میگم مجبورت کردم. میگم خواستم آبروریزی کنم. -

 ...اومدی که راضیم کنی که آبروریزی نشه

 :نیمرخ ارسالن را از نظر گذراند

 واقعا میخوای اینکارو بکنی؟-
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 :پوزخندی زد

 .هنوز نفهمیدی؟ من برای تو هرکاری میکنم غزال-

ل اینطور می خواست. دل و جرات و بغضش را قورت داد. غزا

شهامت ارسالن را نداشت. هنوز بچه و خام بود. غزال نمی دانست 

برسر آبروی مردی که با تازه عروس فرار کند، چه می آید. فقط 

به فکر خودش بود. به فکر سام بود. به فکر ارسالن نبود. 

آبرویش برایش مهم نبود. هیچوقت وجهه و آبرویش برایش مهم 

د. مخصوصا حاال که پای غزال و آبرویش وسط بود. حاضر بود نبو

کتک بدی از سام بخورد. حاضر بود از همه نصیحت و سرزنش 

 :بشنود. برای بار هزارم کسی در سرش فریاد کشید

 ".اصال نباید میرفتی"

* 

 پنج سال بعد
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ارسالن بسته حاوی سکه ها را روی میز گذاشت و رو به پرهام 

 :کرد

شب نرسیدم بیام خونه کادورو بیارم. شرمنده دست ببخشید دی-

 .خالی اومدم

 :پرهام خیره به پاکت لبش را گزید

 این چه کاریه داداش؟ چرا زحمت کشیدی؟-

 :تکیه اش را به مبل راحت داد و پاهای کشیده اش را درازتر کرد

 !این چه حرفیه؟ تنهایی-

شامم  آره گلناز صبح پاشد رفت خونشون. کار و اینا داشت.-

 .مامانشینا دعوت کردن

 .خوبه دیگه...سرت شلوغ میشه منبعد. خوشبخت شید-

 :پرهام پقی خندید
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اینطور حرف زدنا بهت نمیاد...دیشب کجا غیبت زد. نیم ساعتم -

 نشستی؟

 :دستی به سرش کشید و کش مویش را سفت کرد

 ...شرمنده. واقعا خسته بودم-

تر و آشفته تر هم  آن موهای بلند و ریش بلند بی شک خسته

 .نشانش میداد

 خسته بودی یا فرار کردی؟-

 :پوزخند زد

فرار؟ حرفتو رک بزن داداش! منظورت از غزاله؟ من دیگه فقط -

یه سایه ام از مردی که بودم. خسته ام. نفس ندارم. چند سال دیگه 

میشه چهل سالم! باورت میشه؟ حوصله عشق و عاشقی و دراما 

 .یخوامندارم دیگه. آرامش م

چقدر بگم بهت؟ زن بگیر! خسته نمیشی؟ از تنهایی؟ رابطت که -

با مامانت اونطوریه...باباتم که خدا بیامرزه...مرد خوبی بود. 
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داداشاتم که همه زن و بچه دارن و مشغولن...ریحانه ازدواج 

کرده. ما هم همه داریم یکی یکی متفرق میشیم. به خودت میای 

 ...میبینی تنهای تنها شدی

حرف پدرش که میشد، دلش می گرفت. چقدر جای خالی اش 

پررنگ بود. چقدر هوای آنها را داشت. تا زنده بود همه جوره 

ساپورتشان میکرد. آدم های خوب زود می رفتند. مادر غزال هم 

 .زود رفته بود

 :صورت خسته اش را مالید و شانه باال انداخت

.همش سر علی هست! منم مشغول کارمم. میبینی که..-

فیلبرداری...وقت سر خاروندن ندارم. همون یه ذره تایم خالیمم 

 میره واسه علی. زن میخوام چیکار؟

بگو خودمو مشغول کردم برادر من. اینهمه آدم کار میکنن. زن و -

 زندگی دارن. بهونه میاری واسه چی؟

 :پوفی کشید و نیمخیز شد
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 .میخوای باز شروع کنی پاشم برم-

 :د و دستش را روی شانه اش فشردپرهام بلند ش

بشین بابا...توهم هرچی میگیم بهت برمیخوره میذاری میری. اگه -

 .از اول بلد بودی وایسی بجنگی اوضاعت این نبود

 :از کوره در رفت

واسه چی می جنگیدم؟ واسه کی می جنگیدم؟ واسه کسی که منو -

 ؟هنخواست؟ معلوم نیست برای چی برگشته! با چه رویی برگشت

بالخره اختیارش را از دست داده بود. دلش می خواست خونسرد 

بماند اما این روزها خونسرد ماندن برایش سخت شده بود. صبر و 

 .تحملش کم شده بود و زود از کوره درمیرفت

 :پرهام با کمی مکث گفت

واال سپیده دیشب بهم گفت مثل اینکه جدا شده. یا داره میشه. -

 .نکه اومده بمونهنمی دونم. ولی مثل ای
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اخم هایش را بیشتر درهم کشید. جدا شده بود؟ از سام؟ بعد از 

پنج سال؟ اصال انتظار چنین خبری را نداشت. فرقی میکرد؟ از 

 خودش چندبار پرسید. فرقی هم میکند؟

 :سوال خودش را بی جواب گذاشت و از روی کاناپه بلند شد

 ...من برم پرهام. کارام-

 :پرهام غیض کرد

تازه اومدی...بعد مدت ها رفیقمو دیدم. بشین ببینم. همش بهونه -

 .کار...ما کار نداریم؟ عالفیم؟ کلی حرف دارم باهات

 ...بخدا حوصله داستانای تکراری ندارم-

خب از هرچی که خواستی بگو. از علی...از زندگیت. از کار و -

بهم  وبارت...انقدر دور شدیم که گاهی دلم میگیره. گلناز چند نفر

معرفی کرده که به تو معرفی کنم. همش میگه حیفه ارسالن که 

بخواد تنها باشه. همینو میگم دیگه نمیگم. یکم از این دیواری که 

کشیدی دورت فاصله بگیر. دنیا تموم نشده. غزال و ستاره و 
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هرکی که تو ذهنت بوده موندنی نیست. به فکر خودت باش. 

اهل عشق و حالم نیستی بگم سرت  تنهایی سمه...مرد و زنم نداره.

 .یجوری گرمه

 :دستی به بازوی ارسالن کشید

بشین...دیگه من هیچی نمیگم. فقط تو خواستی لب تر کن برادر -

 .من...برات ریخته

نفس سنگینش را رها کرد. کاش پرهام می فهمید چقدر احساس 

خستگی میکند. احساس پیری میکرد. موهای سفید میان خرمن 

 .یداد میکرد. پرهام نفسش از جای گرم بلند میشدموهایش ب

صورت غمگین و چشمان ستاره نشان غزال مدام جلوی چشمش 

می آمد. حس کرده بود غمگین است. پوفی کشید. نیامده باز 

فکرش را مشغول کرده بود. اصال این را نمی خواست. غزال 

 معرفت نداشت. خودخواهانه رفته بود. بدون فکر کردن به حال و



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1533 

 

روز ارسالن رفته بود. فقط باید بدبختی هایش را به دوش 

 !میکشید؟ موقع کیف و حالش که یاد ارسالن نمی افتاد

 

 پنج سال قبل

صدای فریاد سام اوج گرفت. گلدان گران قیمت که جهیزیه تازه 

و دسته اول غزال بود را از روی اپن برداشت و به سمت دیوار 

ه شد و گل های رز تر و تازه و پرتاب کرد. گلدان زیبا هزار تک

 .خیسش همه جا ریخت و آب گلدان روی صورت غزال پاچید

دست هایش را روی گوش هایش فشرد و گریه اش اوج گرفت. 

 .تمام وجودش می لرزید. صورت آراسته اش از اشک خیس بود

با شنیدن صدای عربده سام، دامن سپید رنگ لباس عروسش را 

رد. گریه میکرد و فریاد میزد و همه چنگ زد. سام هم گریه میک

 .چیز را می شکاند. می شکاند تا دست روی غزال بلند نکند
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جنده! کثافت! بی شرف...تو خرابی...تو کثافتی! باید مثل یه تیکه -

 ...آشغال از زندگیم پرتت می کردم بیرون...تقصیر خودم بود

کف دستش را محکم تخت سینه اش کوبید و صورتش سرخ تر 

 :شد

تقصیر من بی غیرت بود. فکر میکنی من خرم؟ فکر میکنی باور -

کردم چرت و پرتای او دیوث مادرجنده رو؟ آرایشگرت بهم 

گفت...گفت خودت باهاش رفتی...روز عروسیت! روز عروسیمون! 

باید این عروسی لعنتی رو بهم میزدم...باید همونجا زیر مشت و 

 سی رو بهم نزدم؟لگد می کشتمت...فکر میکنی واسه تو عرو

 :پوزخندی زد و فریاد کشید

نخیر! دلم واسه مادر بدبختم سوخت...دلم واسه بابام سوخت. -

کمرشون می شکست زیر این بی آبرویی. طالقت میدم. می شنوی 

 !غزال؟ طالقت میدم کثافت
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وقتی غزال دهانش را باز کرد، از خشکی بیش از حد دهانش، 

 :سختی بیرون آمد زبانش سوخت و صدای کم جانش به

 ...سام...توروخدا-

صدای عربده سام پرده گوش غزال که هیچ، سقف آسمان را 

 :شکافت

خفه شو غزال...تمام شب تحمل کردم. تمام شب ریختم تو -

خودم...می فهمی چیکار کردی؟ بهترین روز زندگیمو کردی یه 

کابوس! ازت متنفرم...تحمل دیدن ریختتو ندارم...آبروی منو 

 غزال. چیکارت کرده بودم؟ بردی

اشک های غزال آرایشش را بهم ریخته بود. می دانست اشتباه 

کرده. می دانست فاجعه رخ داده. از این بدتر نمیشد! نمی دانست 

برگشتنش کار درستی بوده یا باید با ارسالن فرار میکرد و با این 

 .وضعیت مواجه نمیشد. سام هیچوقت او را نمی بخشید



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1536 

 

ر برنگشته بود، حاال کجا بودند! می دانست ارسالن فکر کرد اگ

حمایتش میکرد. می دانست جلوی همه می ایستاد. شاید نباید 

 .برمیگشتند

لب های سام لرزید و خسته از جنگی که به راه انداخته بود، اپن را 

 :دور زد

 چرا با من اینکارو کردی؟-

 کسته وفضای خانه تنها با نور ماه روشن شده بود اما صورت ش

بغض دار سام را به خوبی میدید. موهای روشنش بهم ریخته و 

عرق کرده، روی پیشانی اش ریخته بود. کت و شلوار خوش 

 .دوخت خارجی اش، کثیف و بهم ریخته شده بود

صدای فریاد سام باعث شد از جا بپرد و نگاه ترسیده اش را به 

 .مردمک های خون گرفته دامادش بدوزد

 فت دهنتو وا کن بگو چرا...چطور تونستی؟زر بزن...کثا-
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نمی دانست باید چه کند. می ترسید حرفی بزند و روی آتش 

خشم سام بنزین بریزد. می ترسید سکوت کند و جری ترش 

 .کند

 :بالخره به زور گفت

 ...بخدا...نمی دونم سام...شاید-

نمی توانست حقیقت را بگوید. نمی توانست به شوهرش بگوید 

را دوست دارد. نمی توانست بگوید با ارسالن رفته  مرد دیگری

چون رویای با ارسالن بودن و داشتن مرد رویاهایش برای لحظه 

ای وسوسه اش کرده. انقدر وسوسه اش کرده که پا روی تمام 

اخالقیات و وجدانش گذاشته. می دانست سام هم به دنبال شنیدن 

گر میگفت حقیقت نیست. مدت ها بود حقیقت را می دانست. ا

 .کمرش می شکست

 :نفسی گرفت و لب زد
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اصال فکر نکردم...می خواستم...می خواستم از اونجا دورش کنم. -

ترسیدم سام. ترسیدم سر برسی...درگیری پیش بیاد. نتونستم 

 .فکر کنم

 :سام چند لحظه خیره ماند و سپس پوزخند زهرداری زد

 ه که تو یه دخترهردومون می دونیم اینا چرت و پرته! حقیقت این-

بی بته ای! هویت نداری...شخصیت نداری...وجدان نداری. موضوع 

 !اینه که تو لیاقت خوبی های منو نداشتی...من برای تو زیادم

نمی دانست چقدر همانجا نشست و به توهین ها و تحقیرهای سام 

متری  200گوش داد. فقط وقتی به خودش آمد که سام آپارتمان 

 .ک کرده بودو لوکسشان را تر

*** 

 پنج سال بعد

قطره های آب از دوش بسته، آهسته روی صورتش می ریخت. 

آنجا با قطره های اشک همراه و در خیسی صورتش گم میشد. 
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تنها نشانه گریه هایش، بینی و چشمان سرخش بود. به یاد آوردن 

گذشته حالش را منقلب میکرد. تنهای صدایی که به گوش می 

یک قطرات آب بود. بغضش شکست و سرش رسید، صدای تیک ت

را زیر آب فرو برد. از زیر آب موهای روشن و شناورش را میدید 

که روی سطح آب مانده بود. چقدر راه آمده بود. چقدر راه را 

اشتباه آمده بود. تمام راه را اشتباه آمده بودند و بهایش را سنگین 

 !پرداخت. خیلی سنگین

 ...در سرش تکرار میشد

 ج رفتاری ای چرخچه ک

 چه بد کرداری ای چرخ

صدای زنگ آیفون که از زیر آب، گنگ و نامفهوم به گوش می 

رسید، باعث شد سرش را از داخل وان بیرون بکشد. سیامک نیم 

ساعتی میشد که برای خرید بیرون رفته بود. فکر کرد سیامک 

 .همیشه از کلیدش استفاده میکرد. عجیب بود که حاال زنگ میزد
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لند شد و پایش را از وان سپید بیرون گذاشت. حواسش را جمع ب

کرد پایش را حتما داخل دمپایی های آبی رنگ بگذارد تا سُر 

نخورد. بدن عریانش یخ کرد و پوستش دون دون شد. قطرات 

آب راهشان را به سمت پایین پیدا کردند. صدای دوباره زنگ 

ه بود. نگاهی به باعث شد به سرعت از حمام خارج شود. هول کرد

دور و برش انداخت. از اتاق سیامک بیرون رفت. سیامک خودش 

گفته بود که حتما برای حمام کردن از حمام داخل اتاق خوابِ 

مستر استفاده کند. تنها وان خانه بود که درست کار میکرد. او هم 

 .از نبود سیامک استفاده کرده بود

ی به آیفون رسید، حوله صورتی رنگ و نازکش را پوشید و وقت

آیفون مجهز باری دیگر زنگ خورد. همانطور که گوشی را برمی 

داشت، به تصویر آن خیره ماند. لرزش بدنش هزار بار بیشتر شد. 

ارسالن بود. سرش پایین بود و به صفحه گوشی اش نگاه میکرد. 

بغضش گرفت. ارسالن آنجا بود. فکر کرد کاش میشد زمان را 

و ماه ها و سال ها به صورت مبهم عشقش نگاه نگه داشت و روزها 
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میکرد. اثر گذشت زمان را در صورتش میشد دید. جا افتاده تر 

شده بود. صالبتش بیشتر شده بود. هنوز هم عاشق بود؟ احتمالش 

 .کم بود

 :نفسی گرفت و با صدای لرزانش پشت گوشی زمزمه کرد

 ...سالم-

. اخم هایش را در ارسالن به سرعت سرش را از گوشی بلند کرد

 .آن مانیتور کوچک هم میشد دید

 سالم خانوم...ببخشید...اووم...سیامک خونه س؟-

صدای غزال را نشناخته بود. نتوانست جلوی وسوسه اش را بگیرد. 

شاید ارسالن او را میدید و کم کم گذشته را فراموش میکرد. 

 .ودشاید میشد تمام راه رفته را برگشت. شاید هنوز هم امید ب

 ...بفرما باال-

منتظر نماند و آیفون را گذاشت. آب از موهای خیسش می چکید. 

حوله تنش منظره زیاد جالبی نداشت. به سمت اتاق دوید و به 
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سرعت لباس هایش را تنش کرد. تی شرتش را از سرش رد 

میکرد که چند تقه به در ورودی خورد. به سرعت تی شرت 

هایش را روی شانه اش ریخت. مشکی رنگ را به تنش کشید و مو

 .موهایش هنوز خیس آب بود و بوی نارگیل میداد

وقتی به سمت در ورودی میرفت نمی توانست باور کند که 

سیامک در این دیدار غافلگیرکننده، هیچ نقشی نداشته. شاید با 

 .سپیده هماهنگ کرده بودند

بعد از ماه ها لبخند گرمی روی لبش نشست. پشت در ایستاد. 

نفسی گرفت و دستش را روی قلب کوبانش کشید. آخرین 

دیدارش با ارسالن شب بارانی بدی بود. شب شومی بود. شب 

نحسی بود. نمی خواست آخرین خاطره شان از هم باشد اما بود. 

 .چیزهای بد را از ذهنش بیرون کرد و دستگیره را چرخاند

شد یمیشد ارسالن به آن آخرین شب بارانی نحس فکر نکند؟ م

 یادش رفته باشد؟
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ارسالن برای لحظه ای از دیدن غزال جا خورد اما خیلی زود افسار 

 :احساساتش را به دست گرفت و اخم کرد

 ...سالم-

نگاهش روی موهای خیس غزال چرخید و سرش را پایین 

 :انداخت

 خوبی؟ سیامک نیست؟-

غزال انگار کیلومترها راه را دویده باشد، نفسی گرفت و لبخند 

 :دز

 سالم ممنون...تو خوبی؟-

 :ارسالن فقط سرش را در جواب تکان داد و سوالش را تکرار کرد

 سیامک نیست؟-

 :از جلوی چهارچوب کنار کشید

 ...راستش گفت میره برای خرید. بیا تو...االنا می رسه-
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 :ارسالن قدمی عقب گذاشت و گارد گرفت

 یتونیگفت خونه ست. یه سری وسیله هاش دستم بود. شما م-

 بهش بدی؟

تنش لرزید. بغضش گرفت. چقدر سرد. چقدر دور. حق  "شما؟"

 داشت...نداشت؟

آن شب بارانی نحس شوم جلوی چشمش رژه رفت و منزجرش 

 ...کرد

برای بار هزارم نفس عمیقی کشید و رنگ انزجار را از صورتش 

 :پاک کرد

 ...اوووم-

 :بغضش را قورت داد

 ...حاال بیا داخل-
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ن یکبار دیگر باال آمد و صورت غزال را جست و جو نگاه ارسال

کرد. انگار متوجه سرخی چشم ها و بینی اش شد. فهمیده بود 

 تمام روز را گریه کرده؟ دلش نمی سوخت؟ برایش مهم نبود؟

 :لب باالیش را گزید و با کالفگی هوفی کرد

  .بهتره داخل نیام...اینارو بهش بده-

ال گرفت و نگاهش را دزدید. کیسه داخل دستش را به سمت غز

غزال ناامید و شکست خورده دستش را دراز کرد تا کیسه را 

بگیرد. اصرار بیشتر از این جایز نبود. از سمت او جایز نبود. بعد 

 .از آن شب...بعد از آن اتفاق جایز نبود

به به...چطوری داداش ارسالن؟ چه عجب؟ چرا وایسادی دم در؟ -

 ...برو تو ببینم

ن که از وجناتش مشخص بود تا سر حد مرگ عصبی و کالفه ارسال

شده، سیامک را از سر راهش کنار زد و کیسه را روی زمین 

 :انداخت
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 .اینم وسایلت که خیلی واجب بود-

سیامک چشمکی به غزال زد و با لبخندی بی خیال قدمی به سمت 

 :ارسالن برداشت و شانه اش را چسبید

 چرا عصبانی میشی داداش؟-

 :سالن دستش را پس زد و با نگاهی برزخی به سمتش برگشتار

 ...سیامک برو پی کارت-

 :سیامک خندید و صدایش را نازک کرد

 نمیرم بی شرف...زدی توش...حاملم کردی! کجا برم؟-

غزال دیگر نتوانست موضع غمگینش را حفظ کند و آرام خندید. 

ه ار داد کارسالن نگاه کالفه ای به سیامک کرد و با نگاهش هشد

تمامش کند. غزال اما دیگر برای ارسالن وجود خارجی نداشت. 

دیگر نگاهش هم نمیکرد. بهتر...تحمل نفرت نگاهش را نداشت. 

 ...ارسالن از او نفرت داشت
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 حق داشت...نداشت؟

ارسالن دستش را کشید و باری دیگر تالش کرد البد فضای 

. حتی حاضر مسمومی که غزال در آن نفس میکشید را ترک کند

نبود چند دقیقه ی کوتاه بماند. دل غمگین غزال هزار تکه شد. با 

این مرد...با این مرد مهربان...با این دوست خوب چه کرده بود؟ 

نابودش کرده بود. می دانست نابودش کرده. لبخند روی لبش 

 .خشک شد

پسر خوب...رفتم خرید. زنگ زدم همه بیان. بچه بازی چرا -

ه قبول! خواستم زود بیای تا بقیه نیومدن سنگاتونو درمیاری؟ باش

وا بکنید. بشینید حرف بزنید. عین دو تا آدم عاقل و بالغ و بزرگ 

سال. بچه که نیستید. ناسالمتی دوستای خوبی بودید یه روز. غزاله! 

 !هیوال نیست که...غزال خودمونه
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بر خهیوال بود...نبود؟ سیامک نمی دانست. از آن شب بارانی شوم 

نداشت. اگر می دانست اینطور پافشاری نمی کرد. بغض ریشه 

 .دواند دور سیبک گلویش

در را رها کرد و داخل رفت تا بیشتر از آن شاهد حرص و خشم 

ارسالن نباشد. دیگر تحمل نداشت. کم ظرفیت شده بود. زودرنج 

 .شده بود

 !حق نداشت...حق نداشت

 .باید بیشتر از این را تحمل میکرد

ا...حاال اینیکی قهر کرد. ارسالن بخدا بری ناراحت میشم. اگر بی-

من می تونم سپیده رو تحمل کنم و دعوتش کردم بیاد شما دو تا 

هم میتونید همدیگرو ببخشید و تمومش کنید بره. بیا تو ببینم. 

ساله میمونی...از ریش و پشمات خجالت بکش.  16عین دخترای 

 ...و بودم سه تا بچه داشتماز هیکلت خجالت بکش. من همسن ت
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نماند تا ببیند ارسالن می رود یا تسلیم اصرارها و حرافی سیامک 

می شود و داخل می آید. به اتاقی که سیامک در اختیارش گذاشته 

بود رفت. موهای مش شده و براقش را سشوار کشید. سشوار 

روشن فرق سرش را سوزاند. نمی توانست روی هیچ کاری تمرکز 

م های پر شده اش را با پشت دست خشک کرد. پوست کند. چش

 .نازکش سوخت. سشوار را خاموش کرد

صدای اصرارهای سیامک و ممانعت ارسالن در ماندن به گوشش 

رسید. سشوار را روی میز کوبید و از روی صندلی بلند شد. به 

 .سمت در رفت و اتاق را ترک کرد

بود را روی  ارسالن داشت کیسه ای که برای پس دادنش آمده

 :مبل می گذاشت

 ...کارات بچه گانه س سیامک...فکر کردی مشکل ما با-

از دیدن غزال که به آنها نزدیک میشد حرف در دهانش ماند.  

 :غزال چند قدم باقی مانده را طی کرد و رو به رویش ایستاد
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متاسفم...بابت تمام اتفاقایی که افتاد...تمام اشتباهاتم...بابت همه -

تاسفم. تاوانشو دادم. هر روز تاوانشو دادم. هر روز که به چیز م

سام نگاه کردم...هر روز که باهاش نشستم سر میز...هر روز که 

باهاش خوابیدم تاوانشو دادم. منم کشیدم ارسالن. من مقصر بودم. 

از همه بیشتر من مقصر بودم...تو الزم نبود هر روز با سام رو در 

 ...رو بشی و بمیری از خجالت

اشک هایش بی مهابا می باریدند. کالفه اشک هایش را پس زد. 

اهمیتی به سوزش پوستش نداد. نباید می گذاشت این حال بارانی 

 .مانع حرف زدنش شود

آره ارسالن...من مقصر بودم. از همه بیشتر...قبول دارم! اما تو هم -

 بی تقصیر نبودی. روزایی که با تمام وجود می خواستمت و دوستت

داشتم پسم زدی. خودخوری کردم. همش گفتی دوستمی. نه 

چیزی بیشتر. هرشب گریه کردم. درست وقتی بلند شدم...وقتی 

دستمو گذاشتم روی زانوم و بلند شدم. یه آدم خوب پیدا کردم 

که منو می خواست...درست همونجا منو خواستی. همش با دست 
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ه. تموم میش پیش کشیدی و با پا پس زدی. گفتم ازدواج میکنم

تموم میشی واسم. آره تصمیمتو گرفتی بالخره. گفتی منو 

میخوای...ازم خواستی تو رو انتخاب کنم...ولی من نمی تونستم 

بهت اعتماد کنم...همش فکر می کردم سامو از دست میدم تو هم 

تنهام میذاری. همش فکر میکردم فقط وقتی منو میخوای که نمی 

من از نظر روحی تو شرایط درست خوامت. احمقانه بود. اما 

تصمیم گرفتن نبودم. شایدم بالغ نبودم. شاید هنوزم نیستم. من 

 ...متاسفم ارسالن...من

 :ارسالن دستش را مشت کرد و با تمام وجود فریاد کشید

 ...غزال تو منو شکستی-

غزال همانجا خشکش زد. سیامک اخمی کرد و دستش را به سمت 

 :ارسالن دراز کرد

 ...شدادا-

 حرف نزن سیامک...خودت خواستی حرف بزنیم...خوب شد؟-
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ارسالن دست سیامک را عقب زد و به سمت غزال رفت. انگشتش 

 :را روی سینه غزال کوبید و مجبورش کرد قدمی عقب بگذارد

تو منو نابود کردی...هیچ میفهمی چیکار کردی؟ من هرشب تا -

جود منو صبح بیدارم. مشت مشت قرص میخورم. تو تمام و

 ...شکوندی لعنتی

 :غزال با چشمان پر اما محکم و استوار نگاهش کرد

 فکر میکنی من نشکستم؟-

 :ارسالن باز فریاد زد

نه به اندازه من...تو اینجا بودی...تو دیدی خیانت مادرم با من -

چیکار کرد...یه عمر فکر کردم از اون بهترم! فکر کردم 

زنی  قط کار زنای خرابه...تا وقتیپسته...کثیفه...فکر کردم خیانت ف

که عاشقانه دوستش داشتم همونکاری رو کرد که زنی که یه عمر 

 .ازش نفرت داشتم کرده بود

 ...ارسالن من-
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غزال بس کن. بخدا نمی کشم. تموم شدم. اینهمه تو زندگیم -

. سرم اومد. زندان رفتم. غربت رفتم. خیانت مادرمو دیدم

یچکدوم انقدر منو خورد نکرد. میدونی ریحانه...علی...ستاره! ه

 چرا خورد شدم؟ چون خود لعنتیم کردم. روز و شبم شده

سیاهی...تقصیر تو بیشتر از من نیست غزال...هردومون مقصریم. 

 .فقط من دیگه تحمل دیدنتو ندارم

ارسالن دستی به صورت سرخش کشید و دیگر حتی اجازه نداد 

تالشی برای نگه داشتنش سیامک مانعش شود. البته سیامک هم 

نکرد. گویا در بهت و ناباوری بود. گویا نمی توانست چیزهایی که 

 .شنیده را باور کند

غزال از زانو خم شد و روی زمین نشست. زمین پارکت شده به 

استخوان زانویش فشار وارد کرد. از شرم دو دستش را روی 

 :صورتش گذاشت

 ...خدایا منو بکش-
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د برمال کردن رازشان را نداشت. می می دانست ارسالن قص

دانست گاهی کلمات خودشان بیرون میزنند. اینهمه سال حرفی به 

کسی نزده بود. حتی سیامک. اینهمه فشار عمق فاجعه را نشان 

 .میداد

 :سیامک به سرعت به سمتش رفت

پاشو دیوانه! پاهات داغون شد. پاشو یه آب قند بدم رنگ به -

 .روت نمونده

امک روی مبل نشست. سیامک لیوان آب قند را به با کمک سی

 :دستش داد

 ...بیا بخور...خودتو اذیت نکن-

 :با پوزخند به صورت سیامک نگاه کرد

 نمیخوای قضاوتم کنی؟-

 :سیامک اما لبخندش بوی دوستی میداد
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 ...تو مرام من نیست-

 :غزال نفسی گرفت و محتوای لیوان را با یک نفس نوشید

شب عروسیم با ارسالن فرار کردم...در جریانش بعد از اینکه -

 ...بودید

 :سیامک سری تکان داد

آره...عروسیتون بدترین عروسی بود که رفتم. دوماد با چشماش -

 .عروسو خفه میکرد. آبروریزی بود اصال

 :سپس خنده ای کرد

 ...البته ببخشیدا-

 همش هه...از اینا بدتر بود. چند هفته طالق از دهن سام نمیفتاد.-

فحش میداد...ظرف میشکوند. بغض میکرد. داد می کشید. باز 

آروم میشد. باورم شده بود میخواد طالقم بده. اما هرچقدر زمان 

گذشت آروم تر شد. یه روز اومد نشست پیشم. گفت منم اشتباه 

کردم غزال...بهت خیانت کردم. گفت نمیخوام حق به جانب باشم. 
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 ببخشیم و به زندگیمون شانس گفت می بخشمت...گفت باید همو

دوباره بدیم. اما شرط داشت. باید باهاش میرفتم...مشکل رفتن 

نبود. ولی گفت باید بی خبر بریم. گفت دیگه هیچ ارتباطی با شما 

نداشته باشم. می خواستم زندگی کنم. قبول کردم. کارامو کرد و 

م. همه فترفتیم. اونجا برام جهنم بود. تنهایی از خونه بیرون نمی ر

چیزم شده بود سام. تمام زندگیم شده بود سام. همینو می 

خواست. جرات نداشتم تا سر کوچه برم اوایل. هرشب گریه...هر 

روز غصه! کم کم عادت کردم. کم کم زبانم خوب شد. کالس 

رفتم. دوست پیدا کردم. همه چیز خوب بود. سامو دوست داشتم. 

م. چند ماهی بود تالش همش می خندیدم. همش با هم می گشتی

می کردیم بچه دار بشیم. هیچ مشکلی نداشتم. نه با سام نه با 

زندگی مشترکم تا وقتی برای چند روز اومدم ایران. اومده بودم 

 ...بابامو ببینم. یکم مریض بود. ولی کاش نمی اومدم

 :غزال ساکت شد و خیره به نقطه ای زمزمه کرد

 ...ای کاش نمی اومدم-
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 قبلدو سال 

کافه را باز کرد و داخل رفت. انگشتانش روی دستگیره در چوبی

می لرزید. چند سال از آخرین باری که غزال را دیده بود 

گذشت؟ چند سال از آخرین باری که صدایش را شنیده بود می

گذشت؟ یادش نبود! خیلی سال گذشته بود. شاید صد می

اومت توانسته بود مقآمد. نسال...شاید بیشتر. نباید به دیدنش می

کند. دلش تنگ بود. جدا از همه چیز دلش برای غزال تنگ شده 

بود. برای آرامش نگاهش. معصومیت چشمانش. لبخند گرم و 

 !دوستانه اش

بار آخر چند ساعت قبل از عروسی اش سراغش رفته بود. آنشب 

غزال را در دردسر انداخت. فهمیده بود، غزال هرگز سام را برای 

نخواهد کرد. حاال که دیگر یه زن شوهردار بود و این  او رها
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کشید. همه چیز برای همیشه تمام موضوع خط قرمزی میانشان می

 .شده بود

 چه غلطی میکرد؟ پس آنجا

های جوان همه جا به نگاهش را در فضای کافه گرداند. دختر پسر

چشم می خوردند. یاد وقتی افتاد که جوان تر بود. بیست و اندی 

اله! با پرهام دوران خوشی را گذرانده بودند. پایه خالف هم س

کشیدند و بی خوردند. سیگار میزدند. مشروب میبودند. وید می

. حاال اما باید از مدت ها شدندرفتند. یکهویی جیم میخبر سفر می

ریختند و هیچ وقت هم برنامه شان با هم جور قبل برنامه می

 .نمیشد

ریخته بود. مجبور شده بود از ایران برود. تنها همه چیز یکهو بهم 

تعلق نداشت. بی هویت شده  و غریب. دیگر انگار به هیچ کجا

 .بود
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آهی کشید و بار نگاهش را گرداند. کافه شلوغی بود. غزال 

خیلی عوض شده  ترها جاهای شلوغ را دوست نداشت. حتماقبل

 .می شناختند، نبود غزالی که بود. البد دیگر

دوباره یاد آخرین دیدارشان افتاد. یاد حال و روز آن روزش افتاد. 

 .روز ازدواج غزال. دلش لرزید. تمام وجودش درد گرفت

از چند ماه قبل به خودش اجازه نداده بود به چیزی فکر کند. 

میکرد.  هرچیزی که مربوط به غزال و عروسی اش میشد را انکار

د. شب تا صبح نخوابیده روز قبلش تمام روز استرس کشیده بو

بود. فکر میکرد از پسش برمی آید. می خواست که بربیاید. می 

خواست قبول کند غزال تصمیمش را گرفته...انتخابش را کرده. اما 

نتوانسته بود. اصال خودش هم نفهمید چطور لباس پوشید. چطور تا 

آرایشگاه رانندگی کرد. میان صحبت های دوستانش شنیده بود 

 .یشگاهی و چه ساعتی می رودچه آرا
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نمی خواست عروسی شان را بهم بزند. قصد ناراحت کردن کسی 

را نداشت. فقط می خواست مطمئن شود، غزال تصمیمش را به 

خواست مطمئن شود احساسی میانشان نمانده. درستی گرفته. می

فکر میکرد غزال مرتکب اشتباه بزرگی خواهد شد. ازدواج با 

 .یردبگ خواست جلوی فاجعه راشت. فقط میکسی که دوستش ندا

کرده بود؟ غزال همه چیز را ول  چقدر احمقانه! چه با خودش فکر

 میکند و می رود؟ آن هم روز عروسی اش؟

می رسید و داشت با دسته  غزال را گوشه ای پیدا کرد. بنظر پکر

ماگ قهوه بازی میکرد. نفسی گرفت و به میزش نزدیک شد. نمی 

بغلش کند؟ باید دستی ساده میداد؟ حق دست  تواندیدانست م

 دادن هم نداشت؟

غزال به محض دیدن ارسالن لبخندی زد و از روی صندلی بلند 

 .شد
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قبل از اینکه به میز برسد، با سر سالم داد و لبخند زد. می خواست 

دستش را باال ببرد و دستی بدهند ولی غزال دست هایش را برای 

تاه باز کرد. بی آنکه دست رد به سینه اش یک بغل ساده و کو

بزند، برای چند ثانیه کوتاه بغلش کرد و سپس روی صندلی 

 .نشست

 ...چقدر عوض شدی غزال-

 :غزال که حاال دیگر بنظر پکر نمی رسید، بشاش خندید و نشست

 کجا عوض شدم؟-

خیره به لبخند زنی که داغ عشقی نا تمام را به دلش گذاشته بود، 

 :ردزمزمه ک

 .چرا...عوض شدی. چه خوب شد اومدی ایران-

 :غزال حرفش را با سر تایید کرد

 .راستش زیاد نمی مونم. بخاطر حال بابا اومدم-
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گارسون جوان و سبزه رو کنار میزشان ایستاد و منو را جلوی 

 :دست ارسالن گذاشت

 .خوش اومدید-

 :ارسالن تشکری کرد و منو را از جلوی دستش عقب راند

 .ی ممنون. انتخاب کنم بعد صداتون میزنمخیل-

پیشخدمت سری تکان داد و میز را ترک کرد. ارسالن دنباله 

 :حرف غزال را گرفت

 .در مورد پدرت شنیدم. خداروشکر چیز خاصی نبوده-

 :غزال تایید کرد

آره. یه غده توی پاش بود که ام آر آیش بد اومده بود و باید می -

ول. گفتن تا ندونن بدخیمه یا نه عملش فرستادیم برای پاتولوژی ا

 .نمیکنن. که خداروشکر خوش خیم بود
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غزال لبخند تلخی زد و جرعه ای از قهوه اش نوشید. بنظر آنطور 

که باید شاد و سرزنده نمی آمد. با خودش فکر کرد یعنی با سام 

خوشحال و خوشبخت بود؟ از سوالش شرمنده شد و فکرهای 

 .شوم را پس زد

 ی؟کی اومد-

 :غزال ماگ را روی میز گذاشت و نفس عمیقی گرفت

یک هفته ای میشه. یکم بیشتر. اصال زمان و مکانو گم کردم. -

هفته ی سختی بود. به محض اینکه شنیدم اینطوری شده پرواز 

گرفتم و اومدم. میدونی که از بابا دل خوشی ندارم. ولی میدونستم 

 .کنار بیاماگه نیام و چیزی باشه نمی تونم با خودم 

 :سری به نشانه فهمیدن تکان داد و سوالی که نباید را پرسید

 شوهرت همراهت نیومده؟-

نمی دانست احساس کرد یا واقعا رنگ غزال به آنی پرید. بهرحال 

یکی از آنها باید این موضوع را پیش می کشید. دیگر غزال و 
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ویند و گارسالن سابق نبودند که بنشینند و با فراغ بال، ساعت ها ب

 .بخندند

 :غزال با حرکت سر حرفش را رد کرد

 ...نه-

کوتاه و مختصر. پافشاری بیشتر فایده نداشت به همین خاطر 

 :مسیر صحبت را عوض کرد

 زندگی توی آمریکا چطوره؟ بهت خوش میگذره؟-

 :غزال آرام خندید و سر تکان داد

 .آره..میشه گفت کم کم دارم با فرهنگ جدید خو میگیرم-

 بان یاد گرفتی؟ز-

-are you kidding me? I speak better than you 

know! 

ایول...البته من توی کشور انگلیسی زبان نبودم. ولی تا صبح -

 .میتونم برات ایتالیایی حرف بزنم



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1565 

 

 :مکثی کرد و با طمانینه پرسید

 قصد دارید اونجا بمونید؟-

 :غزال دستی به شال روشنش کشید و با مکث جواب داد

اووم. فکر میکنم آره. نمی دونم...یجورایی دیگه عادت کردم. -

اولش عجیب بود. سام مدام سرش با کارش گرم بود...من 

همینطوری واسه خودم توی خیابون می گشتم...خیابونای ال ای 

واقعا قشنگن. ساحل فوق العاده. نخالی کنار هم. اما میدونی؟ 

 ی. بعد از یه مدتکشور خود آدم که نیست. احساس غریبی میکن

 .همه چیز اون حالت رویایی و جدیدشو از دست میده

احساس کرد برای شنیدن از زندگی مشترک غزال با مرد دیگری، 

اصال آمادگی الزم را ندارد. بعد از سه سال چطور هنوز برایش 

 .دردناک بود؟ باید تا حاال این درد کمرنگ تر میشد

 :پرسید

 خانواده سام اونجا نبودن؟-
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چرا...میان و میرن. ولی خب خانواده من که نیستن. از وقتی -

 ...برگشتم ایران یه حس خوبی دارم. انگار بالخره برگشتم خونه

 .باید بیشتر بیای-

 :غزال شانه باال انداخت و با حالت معذبی خندید

 .فعال که اینجام-

 کسی رو از بچه ها دیدی؟-

 :غزال لب گزید

 .بینمنه...دوست داشتم تو رو ب-

درست از چیزی که وحشت داشت. با خودش فکر کرد که نباید 

 .اصال می آمد

 ...غزال تو ازدواج کردی-

 :به آنی صورت غزال پر از بغض شد و سرش را پایین انداخت
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میدونم...اونطوری نیست که فکر میکنی. یه قرار ساده ست. دو تا -

 .دوست. دلم برات تنگ شده بود

 :ه چشم های ارسالن خیره ماندسرش را باال آورد و ب

 خیلی اشتباهه اگر بخوام یه دوستو ببینم؟ باهاش درد و دل کنم؟-

 :دل ارسالن لرزید برای نگاهش که خیس بود

 غزال پشیمونی؟ از زندگیت راضی نیستی؟-

 :غزال به سرعت مخالفت کرد

 ...نه نه...یعنی نمی دونم. خب یعنی...سام خوبه اما-

 .ر موردش حرف نمی زنیماگه دوست نداری د-

 :غزال به سختی آب دهانش را پایین فرستاد

 بزنیم...اینجا نه! مشروب داری؟-

نتوانست جلوی تعجبش را بگیرد. این همان غزالی بود که می 

شناخت؟ سه سال زندگی در آمریکا انقدر عوضش کرده بود؟ یاد 
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 ای کهبار اولی که غزال را دیده بود افتاد. دختر خجالتی و ساده 

زخم دستش را برایش بسته بود. تپش قلبش تند شد. چقدر زمان 

  !گذشته بود. چقدر همه چیز عوض شده بود. مخصوصا غزال

 :شگفت زده به خودش اشاره کرد

 تو خونم؟ یعنی بریم خونه من؟-

 .فقط حرف میزنیم-

 :سرش را به تندی تکان داد

 ...غزال نمیشه. اگه شوهرت بفهمه-

 :داد که یعنی درک میکنمغزال سر تکان 

می خواستم حرف بزنیم. خیلی وقته کسی رو ندارم که واقعا -

 .بتونم باهاش حرف بزنم. مثل قدیما...نمی خواستم معذبت کنم

ارسالن نفس عمیق و کالفه ای کشید. غزال رو به رویش نشسته 

بود. غمگین و بی قرار. دلش یک دوست می خواست تا درد و دل 
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تمام بارهایی افتاد که درگیر مادرش و مشکالت کند. یادش به 

 .زندگی اش بود و غزال گوش داده بود

خودش جواب خودش را داد. آن روزها هردو مجرد بودند و حتی 

اگر اتفاقی میانشان می افتاد مشکلی نداشت. حاال اما فرق میکرد. 

 .غزال زن شوهردار بود

زال به او بیفتد. غ از طرفی فکر کرد حتما که نباید اتفاقی بینشان

رو آورده بود و رد کردن زنی که عاشقانه دوستش داشت، سخت 

 .و غیرممکن به نظر می رسید

 :بالخره با خودش کنار آمد و از روی صندلی بلند شد

 .حق با توئه...اگه الزم داری صحبت کنی من اینجام-

*** 

غزال خم شد و گیالس شرابش را روی نرده های آهنی تراس 

 :جور خانه ارسالن گذاشتجمع و 

 ..چه هوایی-
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ارسالن که هنوز کمی معذب بنظر می رسید، تکیه اش را به نرده 

 :ها داد و تایید کرد

 آره...خیلی خوبه. پروازت فردا چه ساعتیه؟-

پروازش صبح زود بود. اما جواب سوال ارسالن را نداد و سوالی در 

 :جواب سوالش پرسید

 پسرت کجاست؟-

 :ال جواب سوالش، جواب دادارسالن بی خی

پیش مادرشه. من سالهاست از ریحانه جدا شدم! از اول هم -

 ...برنامم همین بود

 :غزال خیره به نگاه ارسالن سرش را تکان داد

اما برنامه ت عوض شد...گفتی که تصمیم گرفتی باهاش -

بمونی...گفتی که میخوای به بچه ت شانسی رو بدی که خودت 

 ...کدوممون نداشتیمنداشتی...که هیچ
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ارسالن کالفه دستی میان موهایش کشید و نفسش را مقطع بیرون 

 :فرستاد

 ...غزال لطفا-

گیالسش را برداشت و جرعه ای از شرابش نوشید. دستش می 

 :لرزید و بغض کرده بود

متاسفم ارسالن...ولی واقعا خنده داره. اوضاع و شرایط ما مثل یه --

..گاهی به راهی که اومدیم فکر میکنم و کمدی لعنتی سیاه میمونه.

 خندم میگیره. این همه سال...چرا اینجوری شد؟

 ...نمی دونم غزال-

نتوانست جلوی خودش را بگیرد و برخالف میل ارسالن بیشتر 

 :پیش رفت

 چرا وقتی خواستمت منو نخواستی؟-

 :ارسالن صدایش را باال برد و فریاد کشید
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تصمیم گرفتی با مردی دیگه ای غزال تو ازدواج کردی...تو -

ازدواج کنی. من مجبور بودم با تصمیم تو راه بیام و بپذیرمش و 

پذیرفتم. ولی تو بودی که تصمیم گرفتی ازدواج کنی...حتی با 

 ...وجود تالش من برای پشیمون کردنت

صدای بلندش در فضای شب طنین انداز شده بود. غزال گیالسش 

 :گذاشت و با نا امیدی گفت را باری دیگر روی لبه تراس

 ...اونموقع دیگه خیلی دیر بود-

 :صدای ارسالن همچنان بلند بود

 .نه غزال...اونموقع دیر نبود. اما االن هست-

دیر بود...دیر بود لعنتی...من چطوری باید اونهمه آدمو زیر پام -

 له میکردم؟

 قبلش چی؟ ازت خواستم منتظر بمونی تا برم و برگردم. ولی تو-

تصمیم گرفتی ازدواج کنی...اونم با مردی که بهت خیانت کرده 

 ...بود. پای تصمیمت بمون غزال
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نمی تونستم روی حرفت حساب کنم. هیچوقت نخواستی درست -

و حسابی بیای جلو و تکلیف خودت و منو روشن کنی. همش پس 

زدی و پیش کشیدی...سام تکلیفش مشخص بود. از اول منو می 

دم بودن با کسی که انقدر دوستم داره راحت تره خواست. فکر کر

تا کسی که دوست داشتنش فقط برام عذاب بوده. نیومدی جلو 

 ...ارسالن

 .شرایط سختی داشتم-

 :غزال پوزخندی زد

من نداشتم؟ مادرم مرد...دوستت داشتم. قبلش دوستت داشتم. -

بعدش دوستت داشتم. هنوزم دوستت دارم...این دوست داشتن 

ده مثل یه بیماری. مگه قرار نیست عشق و دوست داشتن برام ش

قشنگ باشه؟ چرا برای من همیشه نکبت بوده پس؟ از همون اول 

هم برام فرق داشتی...انگار...مثل لباسی که بپوشی و فیت تنت 

باشه. هیچ توجهی بهم نشون نمیدادی...برای همین با پرهام وارد 
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ه ای باشه یادم رابطه شدم. همش فکر میکردم اگه کس دیگ

 ...میره...یادم نرفت

خودش هم نمی دانست کی به گریه افتاده بود. ارسالن ناراحت از 

 :گریه و حال آشوب غزال قدمی به سمتش رفت و لبخند زد

غزال من توی شرایط دوست داشتن نبودم. اصل نمی تونستم -

فکرشم بکنم که بخوام کسی رو وارد زندگیم کنم وقتی زندگیم 

مشکالت بود. مشکالت ستاره...ریحانه...علی...مامانم! از همه پر از 

مهمتر علی! آره برای من طول کشید...نمی دونم دقیقا کجا و کی 

اما بالخره دیدمت. یجور دیگه دیدمت...قشنگی هاتو...مهربونیتو. 

عالقه ای که به من داشتی و هر روز پر رنگ تر میشد رو...نمی 

کم بود. چون اصال نمی دونم چجوری  تونم بگم یهویی بود یا کم

اتفاق افتاد. یهو روت حساس شدم. برام بیشتر از فقط یه دوست 

مهم شدی. نشسته بودم روی صندلی فرودگاه...داشتم میرفتم. 

یهو اومد توی ذهنم...من غزالو دوست دارم. وقتی داشتم سوار 

هواپیما میشدم تا برم و شرایطمو درست کنم فکر کردم دلم 
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ش تنگ میشه. یه احساس جدید بود. شبیه حسم به ستاره برا

نبود. شاید برای همین بود که نمی تونستم تشخیص بدم 

چیه...نمی فهمیدم عاشقی توی سی سالگی با عاشقی توی نوجوونی 

فرق داره. گیج بودم غزال...تقصیر منم بود. حق با توئه...اما...این 

ست. غزال تو دیگه حرفا...زدن این حرفا االن دیگه درست نی

دختر بچه نیستی...بی تجربه نیستی. یه زن بالغ شدی. باید بفهمی 

 .ازدواج و تعهد خیلی مهمه

 ...ای کاش اون روز برنمی گشتم آرایشگاه-

با درماندگی سرش را پایین انداخت و با پشت دست اشک هایش 

را پاک کرد. صدای فین فینش بلند شده بود. ارسالن نزدیکش 

خیلی نزدیک...دست های بزرگش برای آن شانه های  ایستاد.

ظریف و شکننده زیادی مردانه بودند. دو دستش را روی شانه 

 :های غزال گذاشت و فشاری به بازوهای استخوانی اش آورد
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هی...ببین منو...گریه نکن. غزال به گذشته برنگرد...به زندگیت -

رای گی ای بفکر کن. به شوهرت فکر کن. به این فکر کن که زند

 .خودت ساختی که هرکس شانس داشتنشو نداره

 .اما من هیچکدومشو نمیخوام. هیچوقت نخواستم-

خودش هم نمی دانست چه مرگش شده. انگار سه سال حرف 

نزده جمع شده بود. سه سال قدم زدن های هر روزه و مرور 

خاطراتش در ایران. می دانست خطا میکند. اما نمی خواست به 

اهش فکر کند. می خواست فراموش کند که هستند. می کار اشتب

خواست برچسب های همسر و پدر و همه چیز را از روی خودشان 

 .بکند. می خواست غزال و ارسالن چند سال قبل باشند

خودش را در آغوش ارسالن رها کرد. دست هایش را روی سینه 

کوبانش گذاشت و سرش را به انگشت هایش فشرد. صدای 

 .ارسالن را می شنید که اوج میگرفت کوبش قلب

 :از آغوش ارسالن بیرون آمد و دستی به اشک هایش کشید
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 .بهتره من برم. باید صبح فرودگاه باشم-

نگاه ارسالن با قطره اشکی که روی لب های سرخ غزال چکید، 

 :پایین رفت

 ...اوهوم. دیروقته...بهتره بری-

ای پاک کردن لب های دستش را برای لحظه ای باال برد. شاید بر

خیس غزال. دستش میان راه خشک شد و پایین افتاد. نفس 

 .عمیقش را به سختی بیرون فرستاد و قدمی عقب رفت

 ...غزال من نمی تونم...تو باید...بهتره بری-

قدم عقب رفته را دوباره پر کرد و نزدیک غزال ایستاد. نگاهش 

دوم دستش را دراز کم کم تا لب های غزال باال آمد و برای بار 

کرد. اینبار نتوانست دستش را عقب بکشد و نوک انگشتان 

 .سردش، گرمی لب های غزال را لمس کرد

غزال انگشتی که روی لبش را لمس میکرد را میان دستش گرفت. 

حق با ارسالن بود. نباید به خانه اش می آمدند. باید در همان کافه 
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د اشتباهی را مرتکب میش شلوغ می ماندند. قلبش تند میزد. داشت

که می دانست تا آخر عمر مانند بختکی دنبالش خواهد آمد. در 

 .آن لحظه اما برایش مهم نبود

وقتی برای بوسیدن ارسالن سرش را جلو میبرد فکر کرده بود که 

 .حاضر است برای این مرد جهنم را به جان بخرد

*** 

 

 دو سال بعد

قند نوشید. از شدت  غزال نفس عمیقی کشید و کمی دیگر آب

 :گریه و حال بد به سختی نفسش باال می آمد

ما با هم رابطه نداشتیم اون شب. زیادی پیش رفتیم...اما جلوشو -

گرفتیم. فرقی نمیکنه. من به شوهرم و زندگیم وفادار نبودم 

بهرحال...اونشب بغلش روی تختش خوابیدم و بهش قول دادم که 

برگشتن به حال و هوای گذشته فکر برمیگردم. با دیدن ارسالن و 



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1579 

 

میکردم میتونم طالق بگیرم. فکر میکردم خیلی راحت میتونم از 

سام جدا شم و زندگی ای رو داشته باشم که سالها می خواستمش. 

االن خیلی احمقانه بنظر میرسه اما اون لحظه و توی اون حال و هوا 

یمو زندگفکر خوبی به نظر می رسید. ارسالن مدام میگفت نباید 

بهم بزنم. گفت رازمونو نگه میداره. خیلی ناراحت و پریشون بود. 

متقاعدش کردم که جدایی از سام به نفع سام هم هست. بالخره 

 .اونم میره دنبال زندگیشو آدم خوبی برای خودش پیدا میکنه

 :غزال میان گریه خنده پر کنایه ای کرد

شایدم فقط من یه باورت میشه آدما میتونن انقدر احمق باشن؟ -

دختر احمق احساساتیم. نمی دونم. وقتی هوا روشن شد و همه 

چیز برگشت به حالت عادی تازه فهمیدم چه غلطی کردم. انگار 

روشنایی روز یادم انداخت زندگی واقعی فیلم نیست. من نمی 

تونستم به سام بگم میخوام ولت کنم و برگردم ایران. دیوونه 

دوست دارن خیلی کارا بکنن اما پای  میشد. آدما توی ذهنشون

عمل که میاد وسط می بینن چقدر غیرممکنه. مثل حاال که میگم 
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باید با ارسالن فرار میکردم و شب عروسیم برنمی گشتم...اما توی 

اون لحظه واقعا نشدنی بود. صبح اون روز وقتی بیدار شدم ارسالن 

پیدا کردم.  هنوز خواب بود. یه کاغذ و قلم از گوشه کنار خونش

براش نوشتم که متاسفم. که نباید بهش زنگ میزدم و میدیدمش. 

بهش گفتم اشتباه کردیم. نوشتم بهتره دیگه در موردش صحبت 

نکنیم. نوشتم میخوام زندگیمو بکنم. نوشتم پیگیرم نباشه. بعدم 

زدم بیرون...وقتی وسایلمو جمع میکردم زنگ زد. تکست داد. 

م. تمام اون راه طوالنی رو گریه کردم. همه رو نخونده پاک کرد

حالم از خودم بهم میخورد. هنوزم بهم میخوره. ارسالن حق داره 

 ...اگه نتونه منو ببخشه

سیامک روی مبل خودش را به سمت غزال کشید و سر گریانش 

 :را در آغوش کشید

آروم باش...باشه...تموم شده رفته. تموم شد. راحت -

سالن خودش مگه بی تقصیره؟ اونم هزار شدی...گوربابای همه! ار

تا مشکل شخصیتی داره. هزار بار اشتباه کرده. آدمیزاد اشتباه 
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میکنه. حتی یه اشتباهو هزار بار گاهی تکرار میکنه. قبول کردنش 

سخته...ولی نباید همش به گذشته فکر کنی...به آینده فکر کن. 

اد رت میخودخوری نکن. تا وقتی فکر کنی لیاقتت همینه که س

 .اوضاعت بهتر نمیشه

غزال سرش را به سینه سیامک فشرد و صدای گریه اش رفته 

رفته خاموش شد. چقدر احساس بدبختی میکرد. انگار تمام 

کائنات نوشته بودند که آن دو نباید هرگز با هم باشند. چه وقتی 

 .دربند بودند و چه وقتی هیچ تعهدی به هیچکس نداشتند

پیشونی ما رو کجا "زرگش افتاد که میگفت یاد حرف های مادرب

دلش برای گذشته تنگ بود. دلش برای مادرش  "می نشونی؟

تنگ بود. باید هرچه زودتر به شهر قدیمش میرفت. باید به خانه 

اش میرفت. باید برمی گشت گرگان. میرفت سر خاک مادرش! 

نیاز داشت حضور گرم مادرش را حس کند. باید میرفت به خانه 

ه در آنجا بزرگ شده بود. فکر میکرد اگر باز به آنجا برود، ای ک
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همان دخترک ساده و خام می شود. همان غزال بی قید می شود 

 .که با پسرخاله اش بازی میکردند و خیابان ها را می گشتند

نفس عمیقی کشید و سرش را باال برد. سیامک با لبخندی دوستانه 

 :نگاهش میکرد و پرسید

 بهتری؟-

 :دش را با لبخندی جواب داد و با سر تایید کردلبخن

آره...وقتی برگشتم آمریکا به سام حرفی نزدم. نمی تونستم. از -

فکر اینکه چه واکنشی نشون میده تمام بدنم می لرزید. اما بالخره 

بهش گفتم. وقتی اومد نشست جلوم و گفت طالق میخواد. وقتی 

داره بچه دار میشه گفت کس دیگه ای رو دوست داره. وقتی گفت 

با خودم فکر کردم ما الیق همیم...با این همه دروغ و پنهون 

کاری...واقعا جفت هم بودیم. برام مهم نبود اصال. اون زندگی 

حکم مرگ تدریجی رو داشت. از روزی که برگشتم آمریکا سرد 

و بی حوصله بودم. نمی دونم شاید سام هم مقصر نبود. شاید 
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شتن یک طرفه. شاید که نه! حتما خسته خسته شد از دوست دا

شد. من داستانو از زبون اون نمی دونم. حتما اونم خیلی حرفا داره 

واسه زدن. اینو میدونم که زن خوبی براش نبودم. هیچوقت! روزی 

که دکتر بهم گفت مشکل دارم و بچه دار نمیشم دستمو گذاشتم 

یشم. بغلم رو سینم و روزها زار زدم. روزای اول سام میومد پ

میکرد. بوسم میکرد. میگفت یکاریش میکنیم. میگفت بچه 

میاریم. میگفت اینهمه راه داریم. اما روزای آخر که ناامید شد ولم 

کرد واسه خودم گریه کنم. وقتی داشتیم کارای طالقو نهایی 

میکردیم بهش گفتم. در مورد خودم و ارسالن...با اینکه خودش با 

صبانی شد. بازم از من عصبانی شد. بهم کس دیگه ای بود اما ع

گفت هیچوقت خوشبخت نمیشم. گفت تربیتم مشکل داشته. 

گفت وقتی بابام توی سن کم ولم کرده و رفته باید میفهمیده چه 

گندی زده به شخصیت من. اومده بودم ایران اما دلم نمی خواست 

 یهیچکسو ببینم. افسرده و ناامید بودم. تا اینکه فهمیدم نامزد

پرهامه. فهمیدم باید خودمو بالخره نشون بدم. شرمنده بودم. 



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1584 

 

روی دیدن ارسالنو نداشتم. اما میدونستم که هرچی دیرتر جلو 

 .بیام دلخوری ها بیشتر میشه

 :سیامک سری تکان داد و روی موهای غزال را نوازش کرد

  .متاسفم که می شنوم این همه روزای سختی رو گذروندی-

م شد دیگه. باید از نو شروع کنم. میخوام یه مدت آره...ولی تمو-

برم گرگان خونمون. مادر بزرگم اون خونه رو واسه من گذاشته. 

که اگه یه روز بیکس شدم...اگه یه روز باز بابام منو ترد کرد. 

 ...یجایی باشه که سرپناهم شه. باید برم دیدن مادرم

آغوش  اشک هایش دوباره روان شدند و خودش را میان گرمی

 .سیامک جای داد

*** 

سیامک همانطور که موهایش را مرتب میکرد از داخل آینه نگاهی 

 :به غزال انداخت

 ...بنظر من شاید بد نباشه چند روزی بیشتر بمونی-
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غزال زیپ چمدانش را باز کرد و شانه باال انداخت. تگی که موقع 

 :دیبرگشتنش به ایران روی چمدان زده بودند را کند و آهی کش

 .باید برم. اینطوری نیست که برنگردم-

 ولی نمیدونی کی برمیگردی...خسته نشدی انقدر فرار کردی؟-

 :غزال چمدان را رها کرد و از روی مبل بلند شد

فرار نمی کنم. آروم و قرار ندارم اینجا. باید برم دیدن مامانم. -

 .برم خونمون. واقعا از نظر روحی نیاز دارم که اینجا نباشم

 :سیامک بی خیال موهای بی حالتش شد و به سمت غزال برگشت

خیلی خب...من نمی خواستم حرفی بزنم ولی نمی خوای یکم -

بری خونه پیش پدرت و خواهرت؟ من واقعا خوشحالم که اینجا 

پیش منی بد برداشت نکن. اما پری به پرهام گفته که پدرت خیلی 

ون سر نزدی و ناراحت و نگرانه که حتی درست و حسابی بهش

ترجیح دادی جای اینکه خونه خودت و پیش خانوادت باشی اینجا 

 .بمونی
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پوفی کشید و احساس گرمای ناگهانی باعث شد، سویی شرتش را 

از تن بیرون بیاورد و روی مبل بیندازد. چیزی که از فکر کردن و 

حرف زدن در مورد آن وهم داشت را سیامک پیش کشیده 

ر نمی تواند فرار کند. حدس میزد پدرش بود.احساس میکرد دیگ

دلخور و دلشکسته باشد. حرفی به غزال نمیزد چون جسارتش را 

نداشت. می دانست در جایگاهی نیست که غزال را زیر منگنه 

بگذارد.این حق را سالها پیش که غزال و مادرش را رها کرد از 

دست داده بود. معاشرت با آنها را دوست نداشت. نمی خواست 

نقدر دل چرکین و ناراحت باشد اما دیدن خوشبختی شان ا

ناراحتش میکرد. باران را دوست داشت. دختری ذاتا مهربان و 

شیطان بود اما دیدن زندگی راحت و مفرحش او را یاد چیزهایی 

می انداخت که در شهر کوچک و خانه قدیمی شان هیچوقت 

 می توانست نداشتند. از همه بدتر یاد بی پدری هایش می افتاد.

در همان شهر کوچک و خانه قدیمی خوشحالترین باشد اگر 

 .پدرش ولشان نمیکرد
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دیدن جوانی و زیبایی پریناز با آن تیپ و ظاهر شیک او را یاد 

صورت چروک دار و خسته مادرش می انداخت. می دانست که 

رابطه اش با پدرش بقدری فروپاشیده و بهم خورده است که 

تش کرد. محمد هم اهل تالش نبود. اینرا دیگر نمی شود درس

 .همان موقع که فرزند و همسرش را رها کرد ثابت کرده بود

سیامک با دیدن صورت پکر غزال سریع به سمتش رفت و سعی 

 :کرد دلجویی کند

من کیم که بخوام تو رو قضاوت کنم. واقعا میگم...آدم یبار -

. من ه شاد باشهزندگی میکنه و باید سعی کنه تا جایی که میتون

 ...فقط

 :دستی به سرش کشید و ادامه داد

فقط میگم بد نیست گاهی بهش سر بزنی. وقتی سنت میره باالتر -

و خیلی مراحل رو می گذرونی تازه میفهمی هیچکسو جز خانوادت 

نداری. دوست و رفیق خوبه...اما بهرحال همه کم کم میرن دنبال 
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پدرت تنها کسیه که  زندگیشون. گاهی بهشون سر بزن غزال.

برات مونده. من همیشه رابطم با پدرم بد بود. اون از سبک 

زندگی من خوشش نمی اومد...من از طرز فکر اون خوشم نمی 

اومد. واقعا سعی میکردم زیاد نبینمش. چون همیشه غر زدناشو 

کوبیدن این و اون تو سرم اذیتم میکرد. ولی بعد از طالقم تازه 

د تمام اختالفاتمون...تنها کسایی بودن که واقعا فهمیدم که با وجو

همراه من شکستن. غصه خوردن. هیچوقت ازدواجم و انتخابم رو 

قبول نداشتن اما توی سرم نزدن که دیدی همونی شد که ما 

 ...گفتیم؟ غزال تنها میمونی

 :غزال لبخند تلخی زد

 من بعد رفتن مادرم همیشه تنها بودم. برای تو گفتنش راحته.-

رابطه منو پدرم خیلی با چیزی که تو میگی فرق داره. پدر من مارو 

ول کرد. ولمون کرد سیامک. نه مثل تو که طالق گرفتی و مثل 

 ...کوه پشت بچتی...نه مثل پدرت نه مثل هیچکس دیگه ای
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سیامک دستش را روی شانه غزال گذاشت و با دست دیگرش 

 :موهای پریشان غزال را پشت گوشش فرستاد

حق با توئه. من نمی تونم بفهمم چقدر دلخوری چون جای تو -

نیستم. ولی فقط فکر کن که پدر و مادرای ما هم یکی ان مثل 

خودمون. آدمن. اشتباه میکنن. پدرت خودخواهی کرد. ولی شاید 

 .بخواد جبران کنه. این فرصت رو بهش بده. زندگی کوتاهه

 :غزال لبخندی زد و با سر تایید کرد

حق با تو باشه...اما امروز نمی تونم بهش فکر کنم. امروز شاید -

نیاز دارم که برم. عالوه بر اون سام با یه سری برگه میخواد بیاد 

که باید امضاشون کنم. دقیق نمی دونم چیه. کارای طالق تموم 

شده ولی فکر کنم یه سری کارای حقوقیش مونده. بهرحال باید 

کنم. امروز واقعا نمی تونم بهش خودم رو برای دیدن اونم آماده 

 .فکر کنم

 :سیامک دستش را پس کشید و اخم کرد
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 سام داره میاد اینجا؟-

قرار نیست بیاد تو...واقعا تایم اینکه برم کافه یا رستورانو -

 .نداشتم. فقط میاد امضاهارو میگیره و میره

 :سیامک اخمش را عمیق تر کرد

ایین یترسم بزنم فکشو بیارم پبهتره وقتی میاد من اینجا نباشم...م-

 .واسه کاری که باهات کرد

غزال سعی کرد جلوی بغضش را بگیرد. دیگر حالش از گریه 

کردن های مداوم بهم میخورد. بغضش تبدیل شد به آهی غلیظ و 

 :سر تکان داد

سیامک سام آدم بده ی ماجرا نبود. هیچوقت نبود. نمیخوام ادای -

ون واقعا تالششو کرد. چون منو زنای فداکارو دربیارم ولی ا

دوست داشت. میدونی یجورایی تحسینش میکنم...عاشق شد و 

تالش کرد واسش. کاری که من و ارسالن هیچوقت نکردیم. من 

دردشو میدیدم وقتی میدونست دوستش ندارم. نه اونطوری که 
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شایستگی شو داشت. خدای من...من روز عروسیمون با یه مرد 

رست شب عروسیمون. براش هیچ چاره ای دیگه فرار کردم. د

نذاشتم. همونطور که من نتونستم فرار کنم و برم...اونم نمی 

تونست عروسی رو بهم بزنه. موند با زنی که دوستش داشت و 

 ...میدونست ازش عشق نمیگیره. خواستیم درستش کنیم ولی

 غزال چی میگی؟ زده یه زن دیگه رو حامله کرده...حالت خوبه؟-

میفهمم. ولی تو نمیدونی ما به کجا رسیده بودیم. هیچکس آره -

نمیدونه توی یه زندگی مشترک چه اتفاقاتی میفته که شرایط به 

اینجا میرسه. اون سال آخر مثل جهنم بود. خونه سرد و بی روح. 

یه زن شکسته که مدام افسرده ست. تالشمون برای بچه دار شدن 

د از آی وی اف که همیشه شکست میخورد. هربار که بع

میفهمیدیم حامله نیستم تا چند هفته فقط میشستم و گریه 

میکردم. سام تالششو کرد درستش کنه ولی غیر قابل درست 

شدن بود. من خودم گند زدم به زندگیم سیامک...نمی تونم از 

  .سام برای سالها دوست داشتن بی توقع دلگیر باشم
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 :سیامک چشم چرخاند و پوف کشید

میشد فهمید تو سر شما زنا چی میگذره. اما خوبه که ای کاش -

زندگی مشترکتو با کینه و نفرت تموم نکردی. شهامت زیادی 

میخواد. بهرحال من دارم میرم بیرون چیزی نمیخوای برای 

 سفرت بگیرم؟

 :غزال همانطور که به نقطه ای خیره مانده بود، سر باال انداخت

 .نه مرسی-

*** 

بود و به منظره بیرون نگاه میکرد. بار اولی داخل اتوبوس نشسته 

را به یاد آورد که با اتوبوس به تهران آمده بود. چقدر همه چیز 

فرق میکرد. اگر همان روزی که در اتوبوس نشسته بود و با کلی 

امید و آرزو به این شهر بزرگ می آمد به او می گفتند که در 

ازدواج عرض چند سال عاشق می شوی...شکست می خوری...

میکنی...شکست می خوری...و از همه مهم تر مادرت را خیلی زود 
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از دست میدهی، شاید هیچوقت پایش را در تهران نمی گذاشت. 

شاید اگر پیش مادرش بود و از او مراقبت میکرد آن تصادف 

 .لعنتی اتفاق نمی افتاد. خسته از شایدها آه کشید

 را نداشت. فقط تماسبه دیدن پدرش نرفته بود. انرژی دیدنشان 

گرفت و خبر داد میخواهد چند صباحی را در گرگان و در خانه 

قدیمی شان بماند. پدرش حرفی از ناراحتی اش نزده بود. 

درخواست پدرش را برای بازدیدی کوتاه به بهانه اینکه تا زمان 

 .حرکتش چند ساعت بیشتر نمانده رد کرده بود

میرفت. نمی دانست برنامه قبل از هرچیزی باید سر خاک مادرش 

اش برای آینده چیست. شاید باید همینجا کاری پیدا میکرد و 

میماند. یا شاید به تهران برمیگشت و زندگی جدیدی را آنجا 

شروع میکرد. فکر کرد آینده ای هم داشت؟ می دانست که دیگر 

نمی تواند ازدواج کند. زنی مطلقه در آستانه سی سالگی که بچه 

یشد، زیاد کاندید مناسبی نبود. پس باید با بقیه عمرش دار هم نم
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چه میکرد؟ از اینهمه بی برنامگی ترسید و سعی کرد دیگر به 

 .آینده فکر نکند

یادش رفت به چند ساعت قبل که سام با برگه های طالق آمده 

بود. دعوتش کرد داخل و سام در نهایت ادب دعوتش را رد کرد. 

نه ای داشتند، دیگر به روی هم نمی اگر هم از هم دلخوری و کی

آوردند. هردو سعی میکردند همه چیز را در نهایت آرامش و 

صلح تمام کنند. موقع امضای برگه ها دستش می لرزید و اشک در 

چشمانش حلقه بست. حس عجیبی داشت. احساس میکرد برگه 

ای خط خطی را ورق زده تا به صفحه سفید و تمیزی برسد. برگه 

سام برگرداند و با بغضی که در نگاهش النه کرده بود،  ها را به

برای بار آخر همسر سابقش را بغل کرد. سام که از این حرکت 

غزال جا خورده بود کمی معذب شد اما پسش نزد. هیچکدام 

حرفی نزدند. همه حرف ها زده شده بود. سام برگه هایش را 

فت. فکر داخل پوشه گذاشت و با خداحافظی کوتاهی از آنجا ر
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کرد دیگر مردی که روزی همخانه و هم خواب و همدلش بود را 

 .نمی بیند و این غمگینش میکرد

* 

قبرستان کوچک و خاکی محله شان حال و هوای همیشه را داشت. 

کودکان که با چهره هایی بشاش و فارغ از دنیا، میان خاک و خل 

گو  و می دویدند. بزرگ تر ها بعضی گریان و بعضی در حال گفت

بودند. از میان قبرها گذشت و راهش را به سمت مقصدش باز 

کرد. به محض دیدن سنگ قبر مادرش، کنترلش را از دست داد. 

روی سکوی سنگی کنار قبر نشست. به خودش قول داده بود که 

دیگر گریه نکند و قوی باشد. قول داده بود سرنوشتش را بپذیرد 

نمی توانست جلوی اشک و برای شروعی تازه تالش کند. اما 

هایش را بگیرد. حس کودک گم شده و ترسیده ای را داشت که 

لرزان و ترسان به آغوش مادرش برگشته. سنگ قبر مادرش 

کثیف و خاک گرفته بود. دیگر کسی به او سر نمیزد. شاید 

آخرین پنج شنبه سال اقوام درجه یک می آمدند و فاتحه ای می 
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باز کرد و روی سنگ قبر ریخت.  خواندند. بطری آب معدنی را

دستش را روی سنگ سرد کشید و قبر را شست. فاتحه خواند. 

 .گل هایی که آورده بود را روی سنگ پرپر کرد

 :باری دیگر دست روی سنگ قبر تمیز کشید

 ...سالم مامان-

 :صدایش لرزید

 .من اومدم. بالخره اومدم. دیر اومدم مامان-

که مادرش زنگ میزد و التماس  یادش به تمام بارهایی افتاد

میکرد برای دیدنشان بیاید و سری به او و مادربزرگ پیرش بزند. 

 .راه نفسش بسته شد

مامان منو می بخشی؟ باید منو ببخشی...میدونم ناامیدت کردم. -

البد پیش خودت فکر میکنی...البد فکر میکنی توی تربیتم کم 

ام هرکار تونستی بر گذاشتی که کارم به اینجا کشید. ولی بخدا

کردی. مامان منو ببخش. ببخش که همه چیزو خراب کردم. 
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مامان بهترین روزای زندگی من توی این شهر و زیر سایه تو بود. 

دیر فهمیدمش...اما فهمیدم. میدونم منو می بخشی. انقدر دلت 

بزرگه که نمیذاری ناراحتی و دلخوری توش جا باز کنه. ای کاش 

م. بابا رو بخشیدی...همه رو بخشیدی...منم می منم شبیه تو بود

بخشی. مامان دلم برات تنگ شده. برای بغل مهربونت...برای 

بوی تنت...برای نگرانی هات...مامان خیلی تنهام. جز تو هیچکس 

 ...نیست. مامان

دیگر نتوانست به زمزمه های آرامش ادامه دهد. خم شد و سرش 

 .و گریه اش شدت گرفترا روی سنگ خیس و سرد قبر گذاشت 

* 

تمام هفته را سر خاک مادرش رفته بود و حاال احساس سبکی 

میکرد. احساس میکرد مادرش کم کم او را خواهد بخشید. حتی 

دو بار مادرش به خوابش آمده بود. سالها بود دیگر خوابش را 

نمیدید. شاید دیگر خودش هم می توانست خودش را ببخشد و 

ند. خریدها را روی کابینت گذاشت. کم کم دوباره از نو شروع ک
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باید فکری برای شامش میکرد. می خواست خودش را با آشپزی 

 .حتی شده برای چند ساعت سرگرم کند

بسته مرغی که چند روز پیش در فریزر گذاشته بود را بیرون 

گذاشت تا یخش باز شود. تصمیم داشت پاستا درست کند. درحال 

نیدن زنگ گوشی اش دست هایش را شستن پیازها بود که با ش

شست و سراغ موبایلش رفت. از دیدن شماره ارسالن جا خورد. 

انتظارش را نداشت. فکر میکرد دیگر هیچوقت از او تماسی 

 .دریافت نخواهد کرد

هول شد و دست هایش لرزیدند. قلبش تند میزد و احساس 

 :حرارت میکرد. دکمه تماس را زد و ترسید صدایش هم بلرزد

 ...الو-

بهم نگو که دوباره فرار کردی و رفتی چند سال بی خبرمون -

 ...بذاری
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صدا و لحن ارسالن اصال دلخور و عصبی نبود. برعکس شوخی و 

خنده در آن موج میزد. لبخندی زد. چقدر به این لحن و به این 

 .تماس نیاز داشت

 :روی مبل کنار دستش نشست و آرام خندید

 ...هنوز نمی دونم خبر بد اینه که خودمم-

 اوه...چه بد! خبر خوبی هم داری؟-

 !خب...متاسفانه نه-

لحظه ای سکوت پشت خط برقرار شد. ارسالن نفس عمیقی کشید 

 :و گفت

بابت اونروز متاسفم. نمی دونستم...خب...نمی دونستم...راجع -

به...بگذریم. نباید باهات بد حرف میزدم. مشکل من بود...نباید 

احتت میکردم. بهرحال دلم نمیخواد دوباره شش ماه اونطوری نار

یا شش سال بگذره تا دوباره بتونم خبری ازت بگیرم یا ببینمت. 
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برام با ارزشی. خیلی زیاد! دوباره غیب نشو...من...میخوام 

 .بشناسمت...توی زندگیم باشی و بشناسمت

 :لبخند غزال عمیق تر شد

 ...نتو منو به اندازه کافی می شناسی ارسال-

لحظه ای مکث کرد. نمی دانست از طالق و جدایی اش چیزی 

 :میداند یا نه. لب گزید و آرام گرفت

 .من برنمی گردم آمریکا ارسالن...سام منو ترک کرد-

 ...متاسفم غزال...واقعا متاسفم. چی...چی شد که...خب-

 :لبخند غزال کمی تلخ شد

 .با کسی آشنا شد. عاشق شد. منو ول کرد-

 ...متاسفم...االن غزال-

 طالق گرفتم؟-

 نه...می خواستم بپرسم االن حالت خوبه؟-
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 ...حالش خوب بود؟ از چند دقیقه پیش که بهتر بود بدون شک

 ...اوم...نمی دونم. فکر کنم...آره خوبم-

 طالق گرفتی؟-

تقریبا...آره...هفته پیش...همه چیز تموم شد. مدتیه درگیرشیم. -

همش یه خواب بوده. ازدواجم. تموم شد. احساس میکنم 

 ...آمریکا

 :دستی به صورتش کشید

 ...ببخشید دارم زیاده روی میکنم-

 .نه نه...بگو. هرچیزی که دوست داری بگی رو گوش میدم-

 !خب چیزی برای گفتن نیست جز اینکه من یه احمقم-

 .بی خیال غزال. تو احمق نیستی. بی فکر و عجول شاید باشی-

 ..هی-

 ...منم بی فکر و عجولم. غزالاوکیه...-
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 :مکثی کرد و پرسید

 قراره اونجا بمونی؟-

نمی دونم...اصال...خودمم نمی دونم. شاید برای مدتی آره...شاید -

اینجا بمونم...نمی دونم. توی این یه هفته به این نتیجه رسیدم که 

اینجا موندنم برام سخته. هم کسی رو ندارم. هم عادت کردم به 

 .نمی دونم. فعال هستم. نیاز به کمی تمدد عصاب دارم تهران. ولی

آره فکر خوبیه...اووم...میدونی...زنی که سام باهاش...میدونی کی -

 بود؟

 :خنده ای کرد و از روی مبل بلند شد

 .بهترین قسمتش همینه که هیچوقت ازش نپرسیدم-

داخل اتاق خواب مادرش رفت و روی تخت دراز کشید. نمی 

فکر میکرد یا واقعا تخت هنوز بوی مادرش را  دانست اشتباه

میداد. برق را روشن نکرد و تنها کمی از نور ماه اتاق را روشن 

 .کرده بود. میان پتو خودش را گم کرد
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 خیلی خب...سکوتت طوالنی شد...اشتباه کردم پرسیدم؟-

نه...اومدم توی اتاق. تخت مامانم هنوز بوشو میده. یه هفته اخیرو -

فتم سر خاکش...دلم گرفت وقتی دیدم قبرش کثیفه. بی هر روز ر

 .خیال من...تو یکم از خودت بگو...یکم از بچه ها خبر بده

می خواست بحث را عوض کند. نباید می گذاشت بحثشان به 

 .جاهای غمگین برسد

 .خب...پرهام نامزد کرد-

 :خندید

 .خودم اونجا بودم-

د نصیحت کردن آره ولی وقتی فرداش رفتم پیششو شروع کر-

 ...اونجا نبودی

 انقدر بد بود؟-

 :ارسالن خندید
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نه...بد که...از نصیحت کردن من و بهم دختر معرفی کردن -

خسته نمیشه. نه خودش نه نامزدش. فکر میکنه ازدواج بهترین 

تصمیم برای هرکسیه. ازدواج با یه آدم خوب. میگه وقتو هدر بدم 

 .انقدر پیر میشم که بهم دختر نمیدن

 دلش گرفت. برای ارسالن دختر در نظر می گرفتند؟

خب...بالخره باید ازدواج کنی. جز مریم کسی توی جمع ما -

 ...نمونده که

 :ارسالن حرفش را با هیجان برید

 میدونستی مریم اونجا دوست دختر داره؟-

از شدت تعجب موهای بدنش سیخ شد. روی تخت سیخ نشست و 

 :جیغ کشید

 شوخی میکنی؟-

! باورم نمیشه هیچوقت به ما نگفت و نفهمیدیم که همجنس نه-

گراست. میدونی؟ همیشه رفتاراش یکم متفاوت بود و دوست 
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پسر نداشت و اینا ولی فکر میکردم مدلشه. هیچوقت فکر نکردم 

ممکنه گرایشش متفاوت باشه. میتونست به ما بگه. ما دوستاش 

 .ی فهمیدیمبودیم. جامعه شاید نتونه بپذیره ولی خب ما م

 .بی خیال ارسالن. شاید خودشم نمی دونسته-

 .هنوز شوکه بود

آره شاید نمی دونسته. باورم نمیشه بچه ها بهت نگفتن. البته -

 .همین اواخر عکسشونو گذاشت توی اینستاش. گفتم شاید دیدی

 .اینستامو خیلی وقته پاک کردم-

 چرا؟-

ایران قطع خب...سام فکر میکرد که اگر کال رابطه م با -

 ...بشه...خب

 .متوجهم-
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دوباره روی تخت دراز کشید. ارسالن از چیزی صحبت میکرد. بی 

وقفه صحبت میکرد و از همه جا میگفت. از کارش. از مستند 

سازی. از شرکت. احساس خستگی باعث شد چشم هایش روی 

 .هم بیفتند. صدای ارسالن هنوز از آن سوی خط می آمد

 ...دی؟ من اینجامغزال...هستی؟ خوابی-

وقتی چشم هایش را باز کرد تازه آفتاب زده بود. حدس زد 

صبح باشد. گوشی موبایل کنار گوشش افتاده  7ساعت نزدیک 

بود. صدای خفیفی از آن سوی خط می آمد. چشمانش را مالید و 

موبایل را به گوشش نزدیک کرد. صدای سوت کشیدن کتری به 

 .گوش می رسید

 ...الو-

 :رفته بود. دوباره بلندتر گفتصدایش گ

 ...الو-
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ارسالن که گویا گوشی را از جایی برداشت و به گوشش چسباند 

 :گفت

 .الو...صبح بخیر-

ناباور آب دهانش را پایین فرستاد. گرسنه بود و گلویش خشک 

 :شده بود

 قطع نکردی از دیشب؟-

خب...میدونی توی یه سایتی می گشتم. بنظرم جالب بود که -

هزار زن توی آمریکا مفقود گزارش شدن.  300حدود  بدونی

بنظر من به آمارایی که توی ایران میدن نمیشه اعتماد کرد. ولی 

  !هزار تا 300باورت میشه؟ 

 واسه این قطع نکردی؟-

 :ارسالن خندید و خودش را به آن راه زد

 .نمی تونستم قبل اینکه اینو بهت بگم قطع کنم-
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کرد مدت هاست اینطور بی وقفه و لبخند روی لبش آمد. فکر 

 :پشت هم نمی خندد. با سرخوشی پرسید

 .خب پس خوبه توی آمریکا گم نشدم-

 ...آره...شاید توی گرگان بشی...یا تهران...پاشو یچیزی بخور-

 :خودش را روی تخت رها کرد

حتی انرژی ندارم بلند شم. دیشب درحال شام درست کردن -

 .بودم زنگ زدی

 ام نخوردی خوابیدی؟ای بابا...ش-

 ...مهم نیست-

 .مهمه-

غزال از تخت دل کند. بی آنکه قطع کند موفق شد دست و 

صورتش را بشورد و صبحانه اش را آماده کند. از همه چیز حرف 
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زدند. کتاب. فیلم. سریال. بقدری حرف زدند که از ناهار گذشته 

 .بود و غزال هنوز سر سفره صبحانه بود

یر. من خیلی بدم میاد وقتی ملت یه لقمه گنده لقمه های بزرگ نگ-

 ...میگیرن و اونو هی گاز میزنن. ضایعه س

 از کجا میدونی لقمه بزرگ گرفتم؟-

 .از فاصله بین گاز زدن و لقمه گرفتنات

 .انقدر دنیا رو سخت نگیر...فردا میفتیم میمیریم-

 .آره واقعا همینطوره. هیچوقت نمی دونی کی نوبتت میشه-

...بیچاره مامانم...خیلی هنوز راه داشت. هیچکس فکرشو واقعا-

 ...نمیکرد

 .خدا بیامرزه. متاسفم-

 :مکث طوالنی و صدای گرفته ارسالن غزال را غمگین کرد

 ...ماه پیش 9غزال پدرم...حدود -
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غزال متوجه منظورش شد. لقمه از دستش افتاد. پدر ارسالن را 

 .دیده بود. مرد آرام و با ابهتی بود

 .خدای من...واقعا متاسفم ارسالن. من...من خبر نداشتم-

 ...میدونم. مرسی-

 .مرد خوبی بود-

بهترین بود. مثل مادر تو...واسه ما همه کاری تونست کرد. حتی -

 .زندگی با یه زن عوضی! خیلی سخت بود باورش

 :چند دقیقه سکوت را باری دیگر ارسالن شکست

کلی اتفاق خوب هم افتاده.  نمی خواستم جو رو غمگین کنم. ولی-

علی بزرگ شده. باید ببینیش. باورت نمیشه. پیانو میزنه. فوق 

العاده خوب میزنه. میدونم یچیزی میشه. ریحانه رو بردم توی 

شرکت و بهش یه قسمت از سهاممو دادم. واقعا نیاز به یه آینده 

خوب داره. چند وقتیه با یکی آشنا شده که مثل اینکه خیلی جدیه 
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رابطشون. زندگی که همش غم و غصه نیست. یه سری چیزا 

 .درست میشه یه سری چیزا خراب

 :صدای زنگ اس ام اس گوشی اش بلند شد

 ...یه لحظه ارسالن-

گوشی را جلوی چشمش گرفت. فکر میکرد پیام تبلیغاتی یا 

چیزی شبیه به آن باشد اما شماره سام بود. متن اس ام اس را 

ل کردم. تموم شد. زندگی خوبی داشته باشی همه چیزو ح"خواند. 

 ".غزال. خداحافظ

گوشی را نزدیک گوشش برد اما دیگر حال و حوصله حرف زدن 

 :نداشت. آهی کشید و ارسالن به سرعت متوجه حال منقلبش شد

 چیزی شده؟ خبر بدی گرفتی؟-

 ...نه...خب...همه چیز تموم شد. من-

 :احساس کرد چیزی راه گلویش را بسته
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 .ارسالن میشه بعدا صحبت کنیم؟ بهت زنگ میزنم-

 آره آره حتما. حالت خوبه؟-

 ...آره خوبم. فعال-

 .فعال عزیزم-

تماس را قطع کرد و برای آرام شدن کمی آب نوشید. همانجا 

 .روی صندلی نشست و به سفره صبحانه اش خیره ماند

چند ساعت همانجا نشست و سپس به اتاق خواب رفت و چند 

یگر خوابید. وقتی بیدار شد شب شده بود. خیره به نور ساعت د

ماه فکر میکرد چقدر روزش زود تمام شده بود. حتی حوصله بلند 

شدن نداشت. صدای زنگ حیاط باعث تعجبش شد. کسی نمی 

دانست او آنجاست. کمی ترسید. زیاد اتفاقات بد آن اطراف نمی 

 قدیمی رفت که افتاد با اینحال باید مراقب میبود. سراغ آیفون

 .تصویری نبود
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آیفون را برداشت و آرام و با شک و تردید بفرمایید گفت. از 

 :شنیدن صدای ارسالن خشکش زد

 .نور ماهو دیدی؟ ماه کامله...عاشق این حالتشم-

 ارسالن؟-

 .آره بابا خواب نمیبینی پاشدم اینهمه راهو اومدم. درو باز کن-

هنی راهرو تقریبا دوید و دکمه آیفون را فشرد و به سمت در آ

آنرا باز کرد. ارسالن با همان قد و قامت بلند طول حیاط را طی 

میکرد. دهان باز مانده اش را به سختی بست. ارسالن ریشش را 

کوتاه و موهایش را زده بود. تر و تمیز تر از بار آخری که او را 

 دیده بود به نظر می رسید. مثل همیشه کت چرم و شلوار جین به

تن داشت که برازنده اش بود. قبل از اینکه بخواهد تصمیمی 

بگیرد که چطور باید خوشامدگویی کند، ارسالن او را جلو کشید و 

 .بغلش کرد

 :زیرگوشش زمزمه کرد
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 .وقتی اونطوری قطع کردی نگرانت شدم-

 .لبخندی زد و صورتش را میان سینه ارسالن پنهان کرد

*** 

اشته بود و هردو به ماه نگاه سرش را روی سینه ارسالن گذ

میکردند. ارسالن سیگار دومش را روشن کرد و غزال مجبور شد 

با بی میلی سرش را بردارد. آنجا و روی تخت بودنشان کمی 

نگرانش میکرد. اتاق تاریک بود و جو معذب کننده. اصال آمادگی 

بودن با مرد جدیدی را نداشت. حتی اگر آن مرد ارسالن بود. 

د ارسالن هم این را میداند و بعید میدانست بخواهد حس میکر

 .کاری بکند

ارسالن پوکی به سیگارش زد و رو به روی غزال نشست. سیگار را 

در لیوان انداخت و دست های سرد و الغر غزال را میان دستان 

 :بزرگش گرفت
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غزال من خیلی فکر کردم. میخوام با تو باشم. میدونم شکستی. -

سبی نیست. ولی من اینجام. هیچ جا هم نمیرم. میدونم زمان منا

هستم تا خوب بشی و سرپا. هرجوری که بخوای. اینبار هیچی سر 

راهمون نیست. حتی غرور و مشکالت و عجول بودن و کله 

شقیمون هم نمیتونه چیزی رو عوض کنه. هردو ضربه خوردیم. 

باز  هردو دلخوریم از هم شاید. اما همه اینا میگذره. نمی تونستم

یه مدت صبر کنم تا سرپا بشی بعد بیام. باید حرفامو میزدم. واقعا 

خیلی زود دیر میشه. دوست ندارم با کس دیگه ای آشنا بشی. 

 میدونم که تو هم دوسم داری. آره غزال...دوستم داری؟

دوستش داشت؟ دیوانه اش بود. لبخندی زد و اشکش چکید. این 

خوشبختی بود. ارسالن گویا اشک اما از روی احساس خوشحالی و 

 :جواب سوالش را گرفته بود. فشاری به دست غزال آورد

خیلی چیزارو باید درست کنیم. نه من نه تو دیگه توی سن بچه -

بازی نیستیم. بالغیم. دیگه وقتشه واسه زندگیمون تصمیم درست 

 .بگیریم. ازدواج کنیم
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 :لبخند عمیقی زد

 .بچه دار بشیم-

غزال پر کشید. دستش را از میان دست های  خنده از روی صورت

 :ارسالن بیرون کشید و سرش را پایین انداخت

 ...متاسفم ارسالن ولی-

 :ارسالن نگران پرسید

 چی شد غزال؟-

ارسالن هیچی رو توی این دنیا بیشتر از با تو بودن نخواستم. -

هیچوقت. ازت نا امید شدم. از این عشق نا امید شدم. ولی همیشه 

 ...تم که باشی. منتظر موندم منو بخوای...ولی نخواستیخواس

 ...خواستم غزال-

 :دستش را باال برد



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1617 

 

بذار حرف بزنم. انقدر اشتباه رفتیم که کلی سال رو از دست -

دادیم. دوست ندارم بعدا حس کنی ازت پنهونش 

کردم...خب...ارسالن یکی از مشکالت من با سام...دوست ندارم از 

خب مهمه. من نمی تونم بچه دار بشم. یعنی  گذشته بگم...ولی

 ...اینطوری نیست که غیرممکن باشه اما

حرف زدن و نفس کشیدن داشت برایش سخت میشد. ارسالن باز 

 :دست هایش را گرفت

 .غزال مهم نیست. من همین االنم یه پسر دارم-

آره ولی خب باید بدونی تمام شانس اینکه من بتونم یه روزی -

درصده که خیلی کمه. سام منو ول کرد. رفت  15اشم بچه داشته ب

سراغ یکی دیگه...یه زن دیگه رو حامله کرد. میتونی بفهمی چه 

 احساس بدی به من دست داد؟

غزال من بچه دارم. برامم مهم نیست. من تو رو میخوام. با -

بچه...بی بچه! اینهمه راه هست. اصال چیزی نیست که ارزش 
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دلم میشکنه از اینکه ممکنه هیچوقت مادر حرف زدن داشته باشه. 

 .نشی...ولی برای من مهم نیست

 !یعنی تو بچه نمیخوای؟ یه خانواده...مثل همه-

چرا اگه بشه میخوام ولی اگر نشه...چیکارش میشه کرد؟ قبولش -

میکنیم. آپشنای دیگه رو در نظر میگیریم. بچه به سرپرستی 

ر دلیل من سام نیستم. من میگیریم. من سام نیستم غزال...به هزا

عاشقتم...و میدونم که تو منو دوست داری. من سالهاست با هیچ 

زنی نبودم. حتی فکر کردن به اینکه بخوام زنی رو وارد زندگیم 

کنم دیوونم میکنه. شاید برای هر مرد دیگه ای یکم جای مکث و 

فکر کردن داشته باشه این موضوع اما برای من نه. یا تو یا 

. بعدشم دنیا کلی قشنگی داره. وقتی بچه نداری کلی هیچکس

وقت داری برای خوش گذروندن. من بعد از علی دیگه به بچه 

دیگه ای فکرم نکردم. چی میگی؟ هان؟ من و تو...ایندفعه بدون 

 مسخره بازی و وقت تلف کردن؟ فقط من و تو؟



جایی که آب طعم شراب دارد   یاسمین منصوری  

  
 

  1619 

 

 :غزال جلو رفت و ارسالن را در آغوش گرفت

 ...فقط من و تو-

رش نمیشد. در عرض یکروز همه چیز عوض شده بود. در باو

عرض یکروز همه چیز درست شده بود. فکرها و نگرانی های 

هفته قبل حاال بنظرش مسخره می آمدند. چیزی که سالها خواسته 

بود را در آغوشش داشت. از این بهتر میشد؟ با خودش فکر کرد 

 ترین زندگی واقعا سرزمین عجایبی ست برای خودش. بدبخت

زن دنیا...دلگیرترین زن دنیا...حاال احساس خوشبختی بی امانی 

 .میکرد

*** 

شب یلدا بود. همه میگفتند و می خندیند. ارسالن او را در جمع 

خانواده اش دعوت کرده بود تا برادران و همه خانواده اش، 

همسر آینده اش را ببینند. از دیدن مادر ارسالندر مراسم 

ابی جا خورد. اصال آن چهره شیطانی و آن خواستگاری شان حس
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ظاهر پلیدی که در ذهنش بود را در آن زن ندید. زنی خندان با 

 .صورتی شکسته و پر از غم

آن شب هم مادر ارسالن بغلش کرده و صورتش را بوسیده بود. 

انگار بخواهد خودش را در دل غزال و اینطور در دل پسرش جا 

یده بود. یک زنجیر و پالک کند. برایش کادوی قشنگی هم خر

 .ساده و کوچک اما زیبا

میدانست ارسالن هنوز مادرش را نبخشیده و بعد از مرگ پدرش 

بدتر هم شده بود اما میدانست انقدر بزرگ و بالغ است که حفظ 

ظاهر کند. فکر کرد نه او و نه ارسالن هیچوقت نمی توانند پدر و 

شاید این دردی بود  مادرشان را بخاطر خودخواهی شان ببخشند.

که باید مانند باری سنگین با خود حمل میکردند و همین زخم 

مشترک بیشتر بهم متصلشان میکرد. ارسالن حلقه درشت و 

زیبایی را جلوی پدرش و بقیه دستش کرده بود تا به بقیه مراسم 

برسند. همه دوستانشان برایشان خوشحال شده و آرزوی 
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د بهار زندگی اش سر رسیده. بعد خوشبختی کرده بودند. فکر کر

 .از زمستانی سخت بالخره بهار شده بود. دلش شکوفه زده بود

خوشحال و شاد از پنجره باریدن برف را تماشا میکرد که صدایی 

 :به گوشش رسید

 .به به...عروس خانوم آینده-

به عقب برگشت. از دیدن ستاره جا خورد. می دانست که مهمانی 

ادند اما اصال فکرش را هم نمیکرد که او را بزرگ و مهمانان زی

اینجا ببیند. نمی توانست حدس بزند ستاره با کنایه صحبت میکند 

 .یا قصدش فقط تبریک گفتن است

ستاره کنارش ایستاد. هنوز زیبا و جذاب بود. مردی که ارسالن 

سالها عاشقانه دوستش داشت و می خواست با او ازدواج کند. فکر 

خری که ستاره را در تخت ارسالن دیده بود بدنش کردن به بار آ

را لرزاند. ترجیح میداد در آن حال خوش و آن شب زیبا این زن 

 .را نبیند
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 :به سختی به خودش آمد و لبخند کم رنگی زد

 ...سالم...ممنون-

 :ستاره با بی ادبی انگشت دست غزال را چسبید و آنرا باال گرفت

 ..مبارکت باشهاووه الال! ببین چه حلقه ای..-

دوباره تشکری کوتاه کرد. نگاهی به ارسالن انداخت که مشغول 

صحبت با یکی از برادرانش بود. رفته بود برای هردویشان کیک و 

 چای بیاورد. پس چرا نمی آمد؟

 :ستاره نفسی گرفت و گفت

میدونی...حس عجیبی داره برام...شاید گفتنش درست نباشه...اما -

وی دلم بوده گفتم. امیدوارم ناراحت نشی من همیشه حرفی که ت

ولی خیلی عجیبه که میبینم این خانواده چیزی رو جز خبر نامزدی 

 .من و ارسالن جشن گرفته

از حرفش جا خورد و خشکش زد. انتظار اینهمه رکی را اصال 

 :نداشت. ستاره از گیجی غزال استفاده کرد و ادامه داد
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قعا عاشق من بود. یه مرد به آخه میدونی...ارسالن اون روزا وا-

 .سختی عشق بیست سالگیشو یادش میره

پورخندی زد. این زن واقعا فکر میکرد می تواند سر راه آنها سبز 

شود؟ بعد از تمام سالها و روزهای سختی که گذرانده بودند؟ 

 :نفسی گرفت و خیره به نزدیک شدن ارسالن لبخند عمیقی زد

ی سی سالگیش باشم تا توی من ترجیح میدم عشق یه مرد تو-

 !بیست سالگی. ببخشید

بی توجه به صورت کنف شده ستاره به سمت مردش رفت و 

همانطور که در حمل کیک و چای کمکش میکرد، صورتش را 

 :بوسید. ارسالن گیج خندید

 ...مهربون شدی-

اینبار به درازای شب یلدا و تمام سالهایی که تلف کرده بودند 

 :کردلبخند زد و زمزمه 

  .دوستت دارم-
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 ...پایان

 1398 پانزده اسفند


