
"مدت هاست که دیگر شب، شب نیست
همان ادامه ی روز است

کمی تاریک تر!
ساکت تر!



و بی نهایت غمگین تر..."

بخش اول

"افرا و آزاد"

مم ناشی از انتظاری که به ثمر نمی نشست، منتظر پیامی از جانب با اخم های در ه
راحله گوشی ام را بال و پایین می کردم که فنجان سفید رنگ و لبریز از مایعی از

خانواده ی قهوه ها شاید، بی هوا و از پشت سر، مقابل صورتم قرار گرفت. سیخ شده
به پشتی صندلی چسبیدم. آنقدر یک دفعه ای اتفاق افتاد که گیج و گم تنها نگاهم خیره

ی لبخند قهوه ای رنگ نشسته بر کف های سفید و کرم رنگ روی فنجان باقی مانده
 بود.

می خواستم بگویم اشتباه شده من هنوز سفارش نداده ام اما قبل از آنکه دهان باز
کنم صدایی در حد زمزمه از جایی حوالی گوشم، خودش را به سلول های شنوایی ام

چسباند:

_ نوش جان

 بلفاصله فنجان روی میز گذاشته و سایه از بالی سرم جابه جا شد.
همانطور نشسته سر چرخاندم و تا آمدم دهانم را باز کنم با دیدنش دهانم کامل بسته

شد. نه دوخته شد. نه اصل زبانم از ته چیده شد.
بهتم سرحالش آورده بود انگار که این چنین لبخندش عمق می گرفت.

مد آدم فروش را لعنت کردم و خواستم بلند شوم که او سریع تر از ته دل راحله ی نامر
از من صندلی کناری ام را بیرون کشید و نشست و بعد هم عامدانه طوری پایش را
می من گذاشت که نتوانم بلند شوم. و اینبار خودم را برای نشستن روی پایه ی صندل

کنار دیوار لعنت کردم.

_ اخماشو...

همانطور خیره در نگاهم که اخم هایم دم به دم پر رنگ تر می شد به فنجان اشاره کرد
و ادامه داد:

_ از این یاد بگیر!

بی اراده نگاهم به سمت لبخند روی فنجان و دانه های سیاهرنگ قهوه که احتمال به
حکم تزئین، کنار فنجان در پیش دستی ریخته بود، کشیده شد و باز راحله ی نامرد را

لعنت کردم.
می پایش با آن فشاری به صندلی آوردم برای بلند شدن اما به خاطر نحوه ی جاگیر

کتانی های گنده، اپسیلونی هم تکان نخوردم.



نمی دانستم چه عکس العملی باید نشان دهم. فقط می دانستم که هرگاه او را می
بینم ته دلم نمکزار می شود و به شور می افتد.

 باید می رفتم.

_ میشه لطفا پاتونو بردارید... من باید برم.

این خیرگی هایش همیشه معذبم می کرد و از اینکه انقدر عمیق خودش را در چشمان
من غرق می کرد عصبی می شدم. اما خودش اصل به دنیای دیگری می رفت انگار،

دنیایی که حتی شک داشتم خودش هم آنجا باشد.

با مکث پلکی زد و بی آنکه پایش را بردارد گفت:

_ اینو بخور... کم کم میاد.

نفسم را آرام بیرون فرستادم از اشاره اش که حتی کوچکترین شکی نسبت به نامردی
راحله باقی نمی گذاشت. واقعا جالب بود که او هیچ انکار و لپوشانی هم نمی کرد.

عینکم را روی بینی بالتر فرستادم و سعی کردم اعصاب به بازی گرفته شده ام توسط
راحله و او را کنترل کنم.

_ ممنون... فکر نمی کنم دیگه بیاد... بهتره برم.

بدون آنکه جای پایش را تکان دهد بال تنه اش را کمی به میز نزدیک کرد و فنجان را
اندکی به سمتم هل داد:

_ مخصوص تو درستش کردم.

_ ممنون اما من نخواسته بودم.

تکیه اش را باز به صندلی داد و با ژستی اعصاب خورد کن گفت:

_ من خواستم!

به خاطر گیر افتادن در این موقعیت عصبی شده بودم و کم کم داشتم به مرز انفجار
می رسیدم. فنجان را به سمتش هل دادم که تعدای از دانه های قهوه روی میز افتاد:

_ پس خودتونم بخورید.

باز فقط نگاهم کرد. حتی رد کوچکی از اخم هم بر چهره اش ننشست. اصل انگار
چشمانش خندان تر هم شد.

دیوانه بود.
همانطور ریلکس فنجان را برداشت و قبل از آنکه بنوشد زمزمه کرد:



_ هرچی تو بگی.

دیوانه بود به خدا دیوانه بود.
جرعه ای از شاهکارش نوشید و فنجان را از دهانش فاصله داد.

ابرویی تاب داد و گفت:

_ از دستش دادی...

چشمانش را ریز کرد:

_ هر چند، هنوزم می تونیم شریک شیم!

دیگر داشت از حد می گذراند. نفسم را بیرون فرستادم و اینبار جدی تر گفتم:

_ پاتونو بردارید!

_ آزاد!

با آمدن صدایی آشنا که اسمش را کمی جدی و با چاشنی توبیخ شاید، صدا کرد؛
مت سرم داد. کلفه نگاهم را به میز دادم و سعی کردم نگاهش را از من گرفت و به پش
آرام باشم. رودستی که خورده بودم کم کم داشت کامل بی ابهام می شد و من به هر

حال پدر راحله را در می آوردم.

_ سلم خانم شکیبا

با آمدن رفیق شفیقش و ضربه ای که مثل نامحسوس با پا به پای او زد. با خنده ای
شاید کمی عصبی پایش را از روی صندلی برداشت و من هم بلفاصله بلند شدم. آنقدر
از شرایط پیش آمده ناراحت بودم که شعور و ادب را بی خیال شدم و جواب سلمش

را هم ندادم. کیفم را روی شانه انداختم و با پا کمی صندلی ام را به عقب هل دادم:

_ با اجازه!

_ افر...

صدایش احتمال با ضربه ی دیگری از جانب رفیقش خفه شد و به جای اوی دیوانه
خودش در نهایت احترام گفت:

_به سلمت.

قدم هایم را برای فاصله گرفتن از آنها تند کردم، اما صدای غرغر هایش تا لحظه ی



خروجم از درب کافه، شنیده می شد:

_ مگه پیش بابات نبودی؟

_ این چه کاری بود؟

ااه... _ به تو چه بابا 

خودم را از کافه بیرون انداختم و صداها پشت سرم جا ماندند. همانطور که به سمت
ایستگاه اتوبوس می رفتم، شماره ی راحله را گرفتم و بلفاصله صدای توجیه گرش در

گوشم پیچید:

_ به خــــدا تو عمل انجام شده قرار گرفتم...

_ آره جون خودت... راحله خیلی نامردی

_ به خـــدا افرا...

_ ازت انتظار نداشتم.

_ باور کـ...

گوشی را روی صدای ملتمسش قطع کردم و درون کیفم انداختم.
خودش می دانست. در این مدت خوب مرا شناخته بود. می دانست وقتی از کسی

ناامید شوم کامل ناامید می شوم و در نتیجه رابطه ام را هم به طور کامل با شخص
مک دوستان که نه در واقع هم مورد نظر قطع می کنم. و حال باید او را از لیست اند

کلسی هایم پاک می کردم.
باید می فهمید که من مثل خودش که تنها دردش شاید ترک برداشتن ال سی دی

گوشی آیفونش که هنگام تجدید آرایش در دستشویی دانشگاه از دستش افتاده بود و
مه سر به هوایی اش خریدش را تحریم کرده بود، وقت بابا جانش چند ماهی برای تنبی

 برای این مسخره بازی ها نداشتم.
من حال باید خودم را به فروشگاه می رساندم. پشت صندوق می نشستم و لبخندی

گگ وارنگ ملت را حساب می کردم. هم بر چهره می نشاندم و خرید های رن

روی صندلی های ثابت درون ایستگاه نشستم و نگاهم را به انتهای خیابان و اتوبوسی
که از دور سوسو می زد، دوختم و فکرم رفت پیش لبخند نشسته بر روی کف های

من فنجان. لغزا
دیوانه چه فکری پیش خودش کرده بود با آن لبخند مسخره و دانه های قهوه!



.
نگاهم را از اتوبوس می گیرم و باز به کافه ی تاریک کمی آن سو تر خیره می شوم.
انگار امروز هم نمی خواهد باز کند. سعی می کنم تکان های اعصاب خرد کن پایم را

کنترل کنم. کف دستم را به چانه ام بند می کنم و انگشت اشاره ام را میان دندان ها
می فشارم.

"چرا نمیای پس"

بلند می شوم و از ایستگاه بیرون می آیم.
مضطرب دست هایم را درهم می پیچم و به طرف کافه می روم. هیچ خبری نیست

 اصل انگار صد سال است که تعطیل است.
به سمت مغازه ی تزئینات دکوری کمی پایین تر می روم. وارد که می شوم پسر جوان

سرش را از روی گوشی اش بلند می کند:

_ بفرمایید

_ ببخشید این کافه شما نمی دونید کی باز می کنه؟

_ وال دقیق نمی دونم الن یک هفته بیشتره که تعطیله.

تمام امیدم ناامید می شود. آرام تشکر می کنم و از مغازه بیرون می آیم و بی آنکه
نگاهی دیگر به کافه ی تاریک آن سو بیندازم، قدم هایم را به سمت انتهای خیابان به

دنبال خود می کشانم.
.
.
.

_ بابا پس یادت نره ها به خانم غلمی بگو یکی دو ساعت دیرتر می رسم.

دنده را جا انداخت و سرش را تکان داد:

_ باشه بابا... می خوای بیام دنبالت؟

_ نه، نمی دونم که چقدر طول می کشه شما هم شاید سرویس باشی... خودم میام
فقط یادت نره ها

_ حواسم هست بابا برو به کارت برس

با لبخند نگاهش کردم و دستم را همراه با "خداحافظ" ی که گفتم برایش تکان دادم.

دیروز از دانشگاه تماس گرفته بودند که عکسی را که برای صدور مدرک کارشناسی به



همراه بقیه ی مدارک در پرونده داشتم، قابل قبول نبوده و باید عکس دیگری
جایگزینش کنم. خب نه من و نه خانم متصدی که تماس گرفته بود نفهمیدیم ایراد

مر پشت سفیدی که با حجاب کامل گرفته بودم چیست، اما به هر حال مس سه در چها عک
 دیگر خیلی هم مهم نبود چون من مجبور بودم دوباره عکس بگیرم.

دیروز عصر باز هم چند ساعتی خانم غلمی به جایم پشت صندوق مانده بود تا من
بتوانم به آتلیه ی عکاسی همان نزدیکی بروم و برای گرفتن عکس جدید اقدام کنم.

دستی به مقنعه ام کشیدم و از مقابل حراست گذشتم شاید آنها می دانستند که ایراد
عکس های قبلی چیست!

از آن روز در کافه دیگر هیچ خبری از راحله نداشتم دورغ چرا، جای خالی اش میان
خلوتی زندگی ام زیادی پیدا بود اما کاری از دستم بر نمی آمد در این مورد جایی برای

چشم پوشی نبود.
امروز اما احتمال دیدنش زیاد بود و هنوز نمی دانستم دقیقا چطور با او برخورد کنم.

به جای رفتن به آموزش مستقیم مسیر بخش بایگانی را در پیش گرفتم تا هم شاید
کارهایم زودتر تمام شود و هم خطر رودرویی با راحله، کمتر!

خداراشکر تحویل دادن عکس ها خیلی سریع تر از آنچه فکر می کردم، تمام شد و
فقط باید نامه ای هم برای مسئول آموزش می بردم. همین که وارد ساختمان آموزش

شدم راحله را مشغول صحبت با گوشی اش دیدم. از آنجا که فکرش را کرده بودم
قبل از آنکه دست و پایم را گم کنم نگاه دزدیدم و به سمت راهروی مورد نظر پیچیدم

و از شانس خوبم درب اتاق مورد نظر قفل بود و تعدادی دانشجوی دیگر هم پشت
درب اتاق منتظر بودند.

کمی عقب تر ایستادم و نگاهم را به ابتدای راهرو دادم و ثانیه ای از گذر این فکر که
احتمال خطر دیدن راحله از بین رفته، نگذشته بود که رضا از مقابل راهرو رد شد و به

سمتی که راحله ایستاده بود رفت.
اینبار کامل هول شدم اما انگار ته این راهرو گیر افتاده باشم راه فراری هم نداشتم.
حضور خود رضا خیلی مشکل ساز نبود اما از آنجا که اکثر اوقات حضورش به معنای

حضور شخصی بود که من همیشه در حال فرار از او بودم، در نتیجه فقط می توانستم
دعا کنم که امروز جزء آن حداقل اوقاتی باشد که رضا تنهاست.

می شان از این پشت به ورودی راهرو و رو به در اتاق ایستادم تا در صورت گذر احتمال
سو کمتر قابل شناسایی باشم. در میان همهمه ی رفت و آمد های دانشجویان صدای

خنده ی راحله کامل قابل تشخیص بود.

ده دقیقه گذشته بود که مسئول مربوطه آمد و از آنجا که دیگر صدای راحله هم نمی
آمد، نمی دانستم کامل رفته اند یا فقط در سکوت مشغول جیک جیک کردن های

مستانه اند.



 به هر حال تا ابد نمی توانستم اینجا بمانم و همان بهتر که خودم را به آن راه می زدم.

نامه را که تحویل دادم همانطور که مثل نگاهم به زمین بود و در فکر بودم از راهرو
بیرون آمدم و همین که به سمت خروجی چرخیدم، اول صدای راحله به استقبالم آمد.

بعد صدای قدم هایش بعد هم دستی که محکم دور بازویم حلقه شد.

_ قربونت برم من که انقدر قهرقرویی عشقم...

مس حرف زدن و او خوب این را می دانست و می متنفر بودم از این لحن و حالت لو
خواست حرصم را در آورد. با حالتی چندشناک دستم را از دستش بیرون کشیدم که به
قهقه افتاد. نامحسوس دور و اطراف را نگاهی انداختم. خداراشکر انگار رضا رفته بود.

_ افرا تو رو خدا من بگم غلط کردم کوتاه میای

_ بهت گفته بودم تو این مورد شوخی ندارم.

چهره اش حسابی پشیمان بود.

 _ می دونم. اما به خدا خیلی اصرار کرد. تازه رضا هم کلی دعوام کرد.

"دلم خنک" ی در دل گفتم و بی توجه به سمت خروجی رفته که به سرعت هم قدمم
شد.

_کافه ی رضا بود دیدی چه خوشکله تازه دو هفته ست که بازش کرده... آزادم
اونجـ....

نگاه چپ چپم صحبتش را قطع کرد.

_ خیلی خب خفه می شم... تو رو خدا قهر نباش...

بی توجه باز نگاهم را به روبرو دادم که کنجکاو پرسید:

_ اصل تو چرا اومدی دانشگاه؟

سرسنگین با اخم گفتم:

_ کار داشتم.

بی توجه به سردی من باز از بازویم آویزان شد:

_ خوش به حالت راحت شدی افرا من این ترمم تموم نمی شم... بابام قول داده بود



مدرک که گرفتم برام ماشین بخره... اما دیشب می گفت اون مال وقتی بود که سر
گنه خبری از فارغ التحصیلی نباشه... منم چار سال مدرک بگیری نه که هنوز تو ترم 

دیگه انگیزه ای برای درس خوندن ندارم... این رضا هم نمیاد من و بگیره راحت شم...

همیشه همینطور بود یک ریز می گفت و می گفت و آخر تمام قصه هایش هم می
رسید به نیامدن رضا و نگرفتنش. هر چند این ها به نظر من توهمات راحله بود. من که

قصد ازدواجی در رضا ندیده بودم.

کم محلی ام عصبی اش کرده بود انگار که مشتی آرام به بازویم کوبید:

_ قهر نباش دیگه

داشتم سبک سنگین می کردم که آیا جای ارفاق مانده یا نه که "او" بی هیچ مقدمه و
کامل ناغافل روبرویمان سبز شد. قدم های من که بلفاصله خشک شدند. راحله اما
حواسش پرت بود انگار که با ایستادن من اول سوالی مرا و بعد هم مسیر دیدم را

نگاه کرد و بلفاصله صدای افتادن دوزاری اش اندکی هول در گوشم نشست:

_ به خدا بی خبر اومده.

مانده بودم چه کنم که به جای هر حرفی همین که به ما رسید با لحن شیطنت واری
گفت:

ایم من. _ عجب خوش شانس

راست می گفت دیگر. او خوش شانس بود واقعا و من هنوز نمی دانستم که این
مس کوفتی چیست! شان

کمی چشمانم را روی هم فشار دادم تا بر خودم مسلط شوم و درست برخورد کنم.
با این که هنوز دلم با راحله صاف نشده بود اما به هرحال برای اینکه یک دفعه رفتنم

خیلی هم زشت نباشد، بی توجه به اویی که انگار داشت طبق معمول خودش را آماده
می من می کرد، خطاب به راحله گفتم: ی غرق شدن در چشمان کوفت

_ من عجله دارم فعل خدافظ.

خواستم او را دور بزنم که سد راهم شد.

_ قدمم سنگین بود؟

ایستادم و از گوشه ی چشم بال بال زدن های راحله را دیدم، احتمال رضا این نزدیکی
ها بود.

مه من شده بود گفتم: خیره در چشمان سیاهش که باز درگیر نگا



_ نه خیر... من دیگه کاری ندارم... با اجازه.

 از گیجی ناشی از غرق شدنش استفاده کردم و از کنارش گذشتم.
باز استرس گرفته بودم. چه می خواست از جان من.

_ چرا همش فرار می کنی؟

صدایش در عین نزدیکی بلند بود و البته لحنی متعجب و بی نهایت سوالی داشت.
فرصت تحلیل بیشتر نداشتم چون بلفاصله قدمم را سد کرد و طوری مقابلم پیچید که
مم برداشته ام را زمین می گذاشتم، روی کتانی های گنده ی او فرود می آمدم. اگر قد

یک قدم عقب رفتم تا جای پایم روی زمین باشد نه پاهای او.

_ ببخشید من عجله دارم.

_ آزاد

باز رضا سر رسیده بود انگار. کل رضا در روابط ما حکم بازدارنده و نگهدارنده ی آزاد
را داشت. وقتی نبود به کل از چله رها می شد.

همانطور که مقابلم بود نگاه از چهره ی من گرفت و به پشت سرم داد و کمی تند
شده گفت:

_ چیه هی آزاد آزاد. کاری نمی کنم که، داریم حرف می زنیم.

نزدیک شدن رضا را از پشت سر حس کردم و راحله باز کنارم قرار گرفت.

_ آزاد، می فهمی اینجا دانشگاست!

پوزدخند زد و با تمسخر گفت:

_ جدی میگی... آخه من اومده بودم نون بخرم واسه قهوه خونتون.

راحله طبق معمول نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد. رضا اما عصبی شده بود.

_ آزاد!!

تا خواست دهانش را باز کند گفتم:

_ میشه لطفا از سر راه من برید کنار بعد به ادامه ی بحثتون برسید.

باز حواسش جمع من شد و باز انگار یادش رفت که تا همین چند ثانیه پیش با چه لحنی



با رفیق شفیقش صحبت می کرده که آرام گفت:

_ فقط یه ربع، باهم حرف بزنیم؟

_ من حرفی با شما ندارم... النم عجله دارم.

 _ باشه حرف نمی زنیم...

سرش را طوری بی مقدمه نزدیک صورتم آورد که به آنی عقب رفتم و باز صدای
معترض رضا بلند شد:

_ آزاااد!

او اما بی توجه به اطراف در دنیای خودش بود انگار که زمزمه کرد:

_ یه ربع ... فقط نگات کنم.

می قلبم به دهانم را با تمام وجود حس کردم. صعود آن

_ آزاد الن وقت این حرفاست؟

زبانم تقریبا بند آمده بود. فقط یک کلم در ادامه ی حرف رضا که جویده جویده از
میان دندان هایش گفته بود، گفتم:

_ لطفا برید کنار.

راحله هم بی شک جمله اش را شنیده بود که این چنین در چشمانش قلب منفجر می
شد. بی حواس بود که کنارش زدم تا از این سمت راهی باز شود و خودم را از دست

او و نگاه و لحن دیوانه کننده اش، نجات دهم اما باز مقابلم ایستاد.

_ باشه باشه... ببین من قصدم بد نیست... نمی خوام اذیتت کنم که... من فقط می
گم با هم آشنا بشیم...

من کم پیدا... ستاره ی سهیل شدی جناب! بوفه جاتون خالیه! _ بــه بـــــه آزاد خا

با آمدن صدای مریم کریمی اخم هایش به شدت در هم رفت.
"خروس بی محل"ی که مثل آرام از زبان راحله خارج شد آنقدر بلند بود که همه

بشنوند و بی شک گفته بود تا بشنود. و مریم هم صد در دصد شنیده بود و از آنجا که
اگر جواب نمی داد می مرد با لبخندی مصنوعی خطاب به راحله گفت:

_ شما مشکل داری برو راحله جان کسی جلوتو نگرفته!



راحله چیشی گفت و خودش را به رضا چسباند.
گیر افتاده بودم میان این دیوانه ها و دلم فقط فرار می خواست.

آزاد بی توجه به مریم دوباره نگاهم کرد:

_ بریم؟

چقدر پر رو بود خدا طوری می گفت "بریم" انگار من قبل از رسیدن این به قول راحله
"خروس بی محل" درخواستش را قبول کرده بودم. دیگر کامل عصبی شده بودم. از
جای خالی شده ی راحله استفاده کردم. قدمی به سمت جای خالی رفتم و در همان

حال با اشاره به مریم گفتم:

_ مثل اینکه با شما کار دارن!

دو قدم رفته بودم که صدای پراز عشوه اش دوباره بلند شد:

_ چیزی شده آزاد جان؟

انگار که نه انگار اینجا خیر سرش دانشگاه بود!

_ رضا اینو بفرست بره تا اون روم بال نیومده.

مریم پر حرص در جواب لحن تند آزاد گفت:

_ خیلی نامردی آزاد حال دیگه من شدم این؟!

_ خانم کریمی لطفا...

نمی دانم قدم چهارم بودم یا پنجم که باز خودش را به سرعت مقابلم انداخت و من از
آنجا که دیگر انگار به این حرکات عادت کرده بودم، به موقع تعادلم را حفظ کردم و

ایستادم:

_ افرا لطفا بذار من...

 انگشت اشاره ام را به طرف مریم گرفتم و به میان حرفش رفتم:

می که نمی خوام آشنا شیم. _ اون، فقط یکی از دلیل

مات شد. همانطور مات در نگاهم مانده بود که از گیجی اش استفاده کردم و به
سرعت از کنارش گذشتم و با قدم هایی که با دویدن فرقی نداشت خودم را از مهلکه

 دور کردم.



آخر هم نفهمیدم مسئولین مربوطه مرا شبیه به چه جانوری در عکس قبلی دیده بودند
که مجبور شدم برای تحویل عکس جدید در این مهلکه ی کذایی گیر بیفتم!

بیست دقیقه ای می شود که روبروی دانشگاه ایستاده ام و هنوز جرات داخل رفتن
پیدا نکرده ام. نمی دانم حسی می گوید اینجاست. یعنی جای دیگری به ذهنم نمی رسد

 و نمی دانم چرا آن ته دلم می خواهد مثل کافه ی تعطیلش اینجا هم نباشد.
خب من کمی بیشتر از کمی از رویارویی با او واهمه دارم.

"وای اگر راست گفته باشد!"

ده دقیقه ی دیگر هم در خودخوری های نافرجامم می گذرد و من باز قدم از قدم بر
نمی دارم. دارم کم کم به این نتیجه می رسم که خودم را به خریت و نفهمی بزنم و

می استرس زایم شوم، اما با دیدن خروج چهره ای آشنا از درب بی خیال پلیس باز
دانشگاه باز از رفتن پشیمانم می شوم. کمی سبک سنگین می کنم و بی فکر و اراده

 به سمتش گام بر می دارد.
در همان حین مغزم را جستجو می کنم تا اسمش را به یاد بیاورم اما بی فایده ست،

مخصوصا حال که مغزم به کل از کار افتاده. قدمی به سمت مرد جوانی که هرچه می
کنم هیچ ردی از اسمش میان حروف الفبا پیدا نمی کنم می روم و نمی دانم صدایش

مب من می شود.  کنم " آقای چیز؟" که عاقبت خودش توجهش جل

_ سلم...

_ سلم خانم شکیبا... خیلی وقت بود این طرفا نیومده بودید.

و تعجب می کنم از این که بعد از این همه وقت چه خوب نام مرا در خاطر دارد. امان
از دست پسرها و مغز فلن فلن شده یشان...

_ بله فرصت نمی شد... ام... ببخشید آقای ...

لعنت به این سر پرفکر و مغز پوک!
لحظه ای مکث می کنم تا مغزم آرامش گیرد و فامیلش را از میان فایل های به هم

ریخته ی ذهنی ام بیرون می کشم:

_ آقای غفاری امروز اومدن؟

_ رضا؟

سر تکان می دهم که لحظه ای به پشت بر می گردد و دوباره رو به من می کند:



_آره اومده بود همین جاها بود...

و همانطور که چشم می گرداند تا رضا را ببیند سرو کله اش حین خروج از درب
امن اخم و چهره ای آشفته! دانشگاه پیدا می شود. البته با هزار 

چهره ای که دل بی قرارم را بی قرارتر می کند.
.
.
.

_ دویست و هفتاد و پنج هزار تومن

مشتری بد عنق طوری با حالتی آمیخته با تعجب نگاهم کرد که انگار دروغ می گویم و
من بی آنکه به خود بگیرم بلفاصله فاکتور خریدهای نه چندان زیادش را به دستش

دادم. حس و حال مرد بیچاره را عمیقا درک می کردم و حتی اگر فحشم هم می داد به
دل نمی گرفتم.

کمی فاکتور را بال و پایین کرد و وقتی از بروز معجزه در تغییر ارقام ناامید شد، چند
تراول و یک کارت بانکی به سویم گرفت و گفت:

_ بقیه ش رو از کارت بکشید.

سرم را با لبخندی همدردانه به تاییدش تکان دادم که البته هیچ تاثیری بر حال ناخوش
او نداشت و هنوز حس می کردم دلش می خواهد گلوی مرا به خاطر هزینه ی خرید

هایش پاره کند.
تروال ها را شمردم و کارتش را روی دستگاه کارت خوان کشیدم. هفتصد و پنجاه هزار
ریال را وارد کردم و بعد از تایید، دستگاه را به سویش چرخاندم تا رمزش را وارد کند.

دکمه ها را با چنان حرصی فشار داد که گفتم همین حال دستگاه سوراخ می شود.
رسید را که تحویلش دادم، بی هیچ حرفی کیسه های خریدش را برداشت و رفت.

ساعتم را نگاه کردم. از ده و نیم گذشته بود و حدود ده دقیقه تا پایان وقت کاری باقی
بود و من دیگر برای باز نگه داشتن چشمان سوزانم به چوب کبریت محتاج بودم.

 فروشگاه خلوت بود و به جز دو سه تا صندوقی که در دیدم بود، بقیه مشتری نداشتند.
شروع به مرتب کردن صندوقم کردم و بعد از گرفتن رسید کارت هایی که امروز از

دستگاه کشیده بودم، گوشی ام را از کمد زیر سیستم بیرون آوردم و بی توجه به
تماس ها و پیام های رسیده از راحله شماره ی بابا را گرفتم و در حالی که لبخندی

الکی در جواب لبخند همکار کناری که او هم احتمال الکی نثار من کرده بود، روی دهان
می چسباندم، صدای خسته ی بابا در گوشم پیچید.

_ الو

صدای شلوغی ماشین ها و خیابان می آمد.



_ سلم بابا فروشگاهین؟

 _ نه هنوز بابا مسافر داشتم. دارم بر می گردم، ده دقیقه ی دیگه می رسم.

_ باشه پس منتظرم.

_ باشه بابا خدافظ

خمیازه کشان گوشی را قطع کردم و خودم را روی صندلی انداختم. چشمان خواب
آلودم را به ساعت دوختم تا دقیقا یک ربع به یازده سنگرم را خالی کنم اما بی فایده

مل وصال داشتند. بود چون پلک های بیچاره ام عجیب می

دو روز از آخرین دیدارم با اهالی مجنون دانشگاه گذشته بود و هنوز وقتی او و حرکات
و حرف هایش را به یاد می آوردم، قلبم همان مسیر صعودی را طی می کرد.

من در یک کلم از نگاه بی پروا و اصل از چشمانش می ترسیدم. همیشه طوری نگاهم
می کرد که حس می کردم اصل چشم های مرا هم نمی بیند انگار غرق چیزی می شد

که اصل از من نبود. یک جوری نگاهم می کرد که معنی اش را نمی فهمیدم. هر چه بود
مس من کامل منفی بود و همین در رویارویی با او اذیتم می کرد. ح

با بلند شدن صدای بوق دستگاه کارت خوان سرم با شدت از پشتی صندلی جدا شد و
 چشم هایم چهار تا.

مردی جوان با یک بسته آدامس تریدنت روبرویم ایستاده بود و احتمال برای اینکه
مزاحم من و استراحتم نشود خودش اقدام به کارت کشیدن کرده بود. نگاهم را که دید

ابرو های بال رفته اش را پایین آورد. به سختی خنده اش را خورد و گفت:

_ ببخشید.

سریع بلند شدم و خودم را جمع کردم. اسکنر را برداشتم و مقابل بارکد آدامس
 گرفتم.

قیمت روی مانیتور نقش بست و با تایید من فاکتور صادر شد. اینبار خودم کارتش را
 که به طرفم گرفته بود، از دستش گرفتم و کشیدم.

در تمام این مدتی که اینجا مشغول شده بودم، این مدلش را ندیده بودم.

همانطور که هزینه را وارد می کردم نگاهی هم به ساعت روی صفحه ی کارتخوان
انداختم. فقط دو دقیقه به پایان ساعت کار مانده بود و به نظرم این مرد جوان کت و
شلوار پوش با آن کیف چرم آویزان به دستش،خوشی زیر دلش زده بود که برای یک
مس ناقابل، به این فروشگاه زنجیره ای که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را به بسته آدام

فروش می گذاشت، آمده بود!
آن هم این ساعت که فقط دو دقیقه به پایان وقت کار فروشگاه مانده بود! و این در
حالی بود که مشتری های ما اکثرا برای خرید های عمده به اینجا می آمدند یا حداقل

یک چیز درست و حسابی می خریدند نه یک بسته آدامس!



نگاهش خیره ام بود و از آنجا که به نظر می رسید حرف هایم را مو به مو از نگاهم
خوانده و باز هم از آنجا که شعار فروشگاه مشتری مداری بود، حال هر چقدر هم که
مشتریمان خل وضع باشد، لبخندی مشتری خرکن که در واقع کارفرما خرکن بود، بر

مت شعور و ادبی که در آن لحظه فقط خودم می دانستم پشتش چهره نشاندم و در نهای
چند جلد فحش خوابیده، کارت بانکی اش را پس دادم.

_ ممنون...

باز از همان لبخندهای پربار تحویلش دادم تا زودتر شرش را کم کند اما قبل از رفتنش
لحظه ای مکث کرد و از جیبش کارتی بیرون آورد و روبرویم گذاشت. ناخودآگاه نگاهم

به سمت کارت و نوشته ی:
" دکتر علی شفیعی... متخصص چشم"

کشیده شد و اخم هایم به آنی درهم رفت. نگاهم باز بال آمد و اینبار با اخم به چشمان
او چسبید. با ابرو های بال رفته ای که منظورش را نفهمیدم نگاهم کرد و گفت:

_ چشمای زیباتون بیش از حد قرمزن... ممکنه از خستگی باشه ممکنم هست که علت
مت... مجانی شاید، بد نباشه... دیگه ای داشته باشه... در هر صورت یه ویزی

مر بی شخصیت. بی شعو
دلم می خواست اسکنر را بر دارم و به صورتش بکوبم. خاک بر سرش خیر سرش

می این مملکت کوفتی تر بود. دکتر کوفت
همانطور خیره در نگاهم مانده بود که بی آنکه نگاه خشمگینم را از چشمانش بگیرم
کارتش را به سمتش انداختم و با دستم به سمت خروجی اشاره کردم و یک کلم با

خشمی که توان کنترل کردنش را نداشتم، گفتم:

_ بفرمایید.

لبخندی نمی دانم باز با چه معنی مزخرف دیگری روی لب هایش نشست که نگاهم را
گرفتم و صدای نحس قدم هایش بالخره خبر از رفتنش داد.

عصبی روی صندلی افتادم. کیفم را از کمد بیرون کشیدم. سیستم را با دستانی لرزان
خاموش کردم و با اعصابی به خردی شن ریزه های کویر از سنگر بی دفاعم بیرون

آمدم.
خاک بر سر من که هر کسی به خودش اجازه می داد حرف های مفتش را بارم کند.
خاک بر سر این زندگی که من باید به خاطر رفتار بی شرمانه ی آدم های دیگر خودم

را مواخذه می کردم.
خاک بر سر این نسل که دکترش این بی شعور و کافه چی اش آن بی شعور بود.

.

.

.



 بی حال پله های شرکت را بال می روم.
امروز به هیچ عنوان حوصله ی کار کردن ندارم. کاش به جای مرخصی ساعتی کل روز

را مرخصی گرفته بودم.
عینکم را از روی چشمم بر می دارم و پلک هایم را بر هم می فشارم. سر درد دارم و

 همیشه در این مواقع عینکم عضوی مزاحم می شود.
با دوره ی هزار باره ی آنچه در این دو سه ساعت پشت سر گذاشته ام باز سرم تیر

می کشد.
هنوز هم نمی دانم چطور آن هم دانشگاهی سابق که هنوز هم اسمش را به خاطر نمی

 آورم را پیچاندم و بی آنکه رضا را ببینم فرار را برقرار ترجیح دادم.
روی پاگرد می چرخم و باز در دل آسانسور همیشه خراب را لعنت می کنم که با

شنیدن صدای علی در جا متوقف می شوم.

با ترس سرم را بال می آورم. بعد از عمری شانس با من است انگار که پشت به
مسیر پله ها ایستاده در نتیجه هنوز مرا ندیده است. به سرعت اما در سکوت می

چرخم و از پله ها پایین می آیم و آنقدر گوشه ای در پناه راه پله می ایستم تا خیالم از
رفتنش راحت می شود.

به هیچ عنوان حوصله ی نقش بازی کردن در برابرش را ندارم. مخصوصا که اگر به
چیزی شک کند همه ی عالم و آدم را هم خبر می کند. و من نمی خواهم این همه ی

"عالم و آدم" فعل به پرو پایم بپیچد.
.
.
.

گوشی ام را میان گوش چپ و کتفم نگه داشته بودم. در دست چپم یک سطل ماست
بود و داشتم سعی می کردم تا با دست راستم شیشه ی خیار شور را از میان قفسه

بردارم.

_ چیز دیگه نمی خوای مامان؟

_ به باباتم گفتم گوجه بخره... برای شام کتلت درست کرده بودم چیزی نبود تو خونه
کنارش بذارم.

_ باشه پس فعل کاری ندارین؟

_ نه، دستت درد نکنه خدافظ.

خواستم شیشه ی خیار شور را سرجایش برگردانم تا بتوانم گوشی را از میان کتف و
گوشم بردارم که سطل ماست از دستم کشیده شد و سرم بی هوا و کمی ترسیده از

می رخ داده به پشت چرخید که باعث لغزش شیشه ی خیارشور میان حرکت ناگهان



دستم و طبقه ی بالی قفسه ها شد و همزمان با چرخش سرم گوشی هم از میان
کتف و گوشم رها شد و من فقط توانستم شیشه ی خیارشور را بگیرم و منتظر صدای

برخورد گوشی ام با زمین بودم که دست گیرنده ی ماست گوشی ام را میان زمین و
هوا قاپید.

همه چیز خیلی سریع و در عرض چند ثانیه رخ داده بود و قلبم به شدت می کوبید.
کمی با مکث و البته آرام دستم را از شیشه رها کردم و کامل به سمت خروس بی

محل مزاحم چرخیدم.
در یک دستش سطل ماست و یک دستش گوشی ام بود و با نگاهی عذرخواهانه چهره

ام را می کاوید. نفس نفس زدن های ناشی از استرس و البته حرصم را که دید ابرو
بال داد و گفت:

_ گوشیتو نجات دادم.

دندان هایم را محکم بر هم فشار دادم و دست هایم را هم مشت کردم تا خدایی نکرده
دستم به سمت قفسه ی کنسرو ها نرود و یکی از آنها مستقیما در دماغش فرود نیاید.

خنده اش را از حس و حال در حال انفجار من خورد و گفت:

_ خب ببخشید... خواستم کمک کنم...

_ من کمک خواسته بودم!

_ عزیزم چه تو بخوای چه نه من دوست دارم کمکت کنم.

می زنجیری. می از قفس پریده  می دیوانه  لعنت
مر قدمی پیش رفتم و گوشی ام را از دستش بیرون کشیدم و بی خیال ماست و خیارشو

سفارش مامان پشت به او راه افتادم.
در دل فقط خدا خدا می کردم که نیاید و بی خیالم شود اما بعد از لحظه ای صدای

قدم هایش آمد و بعد هم خودش در کنارم قرار گرفت .
از گوشه ی چشمم ماست و خیار شور درون دستش را دیدم و کلفه از این هم قدمی

 که بی شک فرجامی نداشت، ایستادم. او هم ایستاد.
"مرگ یکبار شیون هم یکبار"

به طرفش چرخیدم. او هم چرخید.
حال باز روبروی هم بودیم.

او با نگاهی شیفته. من با نگاهی کلفه و خسته.
قبل از آنکه دهان باز کنم لبخندی زد و گفت:

_ چیز دیگه نمی خواستی... هر چی می خوای بگو؟

این همه حس لحن و نگاهش را من واقعا درک نمی کردم. کلفه گفتم:



_ هر چی؟

با تمام وجودش گفت:

_ هرچی.

_ میشه دست از سر من برداری!

نگاه پر حسش لحظه ای کدر شد و گفت:

_ نه!

مستاصل مانده بودم چه بگویم، چه کنم که گفت:

_ تو رابطه با من تو لزم نیست کاری کنی... فقط بودنمو تحمل کنم.

عصبی عینکم که این روزها کمی گشاد شده بود و مدام سر می خورد را روی تیغه ی
بینی بال فرستادم:

_ من اهل این روابط نیستم.

گت برداری؟ _ میشه یه لحظه عینک

پوف کلفه ای کشیدم. من چه می گفتم او چه می گفت.
از آنجا که حرف زدن با او همان قضیه ی میخ آهنین و سنگ بود، بی حوصله گفتم:

_ برید لطفا.

هول گفت:

_ باشه باشه ببخشید... آهان گفتی اهل این روابط نیستی... رابطه ی بدی نیست که
من که از تو چیزی نمی خوام.

_ من اهل دوستی نیستم... هیچ مدل... نه وقتشو دارم نه حوصلشو نه اصل دلیلی
براش هست، اونم با شما.

_ تو اگه بذاری با هم آشنا بشیم دلیلم پیدا می کنیم... چرا عمل نمی کنی؟

گیج گفتم:

_ به چی؟



لبخندی زد عجیب و غریب و همانطور که در چشمانم شیرجه می زد گفت:

_ به چی نه... منظورم عمل چشم بود... لیزیک... حیف این چشما نیست...

دیگر حتی حوصله ی عصبانی شدن هم نداشتم. او دیوانه بود. عقل نداشت کله اش
پوک بود و می خواست مرا هم به درد خودش دچار کند انگار.

ناامید از حرف زدن. چرخیدم و بی توجه به او قدم هایم را تند کردم.
راهم را سد کرد.

_ چرا از من بدت میاد؟

_ من هیچ حسی به شما ندارم.

_ خیلی خب همین بی حسی...به خاطر گذشته ی منه... به خاطر اون دختره؟

_شما دنبال چی هستید؟

_ تو

_ خیلی خب منم میگم نه!

_ منم کوتاه نمیام.

_ دارید وقتتون رو هدر میدید.

سر کج کرده گفت:

_ اما من اینطوری فکر نمی کنم.

نه جوابی داشتم نه حرفی و نه می دانستم چه کنم.
با نزدیک شدن خانمی با گاری پربار خرید هایش کمی به سمت او متمایل شدم که

گفت:

_ به جز ماست و خیار شور چیز دیگه نمی خواستی؟

نگاهش کردم. آخ خدا دنبال چه بود در این من!
آه کشان گوشی را در جیبم انداختم و سطل ماست و شیشه ی خیارشور را از دستش

 بیرون کشیدم. سرکج کرده با لبخند فقط نگاهم می کرد؛طبق معمول چشم هایم را.
ناامید نفسم را بیرون فرستادم واقعا هیچ حرفی نداشتم. نگاه از او گرفتم و به پشت

چرخیدم.



چند قدم رفته بودم که صدایم زد.

_ افرا

طوری افرا گفت که خود به خود ایستادم.
صدای نزدیک شدنش آمد و پشت سرم متوقف شد.

_ مدتهاست هیچ کس تو زندگیه من نیست... همه ی ادما اشتباه دارن... گذشته ی
منم، اشتباه منه...

مم درون صدایش حال عجیبی داشت. مخصوصا وقتی گذشته را ادا کرد. غ
با این حال برنگشتم. حرفی نداشتم. چه می گفتم. او خیلی راحت می توانست با

من تنها و محتاج محبت، بازی کند و من این را نمی حرف ها و حرکاتش با احساست م
 خواستم.

رفتم. اینبار اما تند تر و دیگر صدای قدم هایش نیامد.

_ بیا برو درس بخون خیر سرت کنکور نداری تو مگه؟

ااه... _ باز چشمت به من افتاد... ولم کن بابا 

چشمانم را باز کردم و خیره به در نیمه باز اتاق که فقط تصویر ماتی از سفیدی دیوار
را نشان می داد، ماندم.

_ولت کردم که شدی این دیگه...

_ آره دخترت خوبه حتما... چار سال دانشگاه درس خوند، شد صندوق دار فروشگاه...
خو منم که با همین دیپلم می تونم بشم.

_حرف بی خود نزن... خواهرت داره زحمت میکشه که با لیسانس حسابداری دانشگاه
دولتیش به قول تو شده صندوق دار... فکر کردی نمی تونست بره واسه فوق بخونـ...

_ باز شروع شد... آره اصل افرا جونت دهقان فداکار... من درس و دانشگاه خوشم
نمیاد... اگه خیلی هم دلت می خواد برم دانشگاه، این همه دانشگاه بدون کنکور، منو

بفرست یکی از همونا تا به آرزوت برسی...

بی توجه به حرف هایش که دیگر برایم عادی شده بود، عینکم را از کنار بالشت
برداشتم و روی چشمم گذاشتم. هنوز فرصت نکرده بودم برای تعمیر دسته ی شل

شده اش اقدام کنم.



من... ما از این پول نداریم گاتول خا _ پاشو برو درس بخون ببینم... فکر کرده پسر 

_ پسر اتول خان نیستم درسم نمی خونم... بابا خوشم نمیاد از درس و دانشگاه زوره
مگه...

_ آره زوره... کم خرجت کردیم این دوسال تو این هنرستانا... بشکنه این دس که نمک
نداره

_ می خواستین خرج نکنین... منت سر من نذارین.

و صدای کوبیده شدن درب اتاق آخرین جواب پسرک یاغی به مادر بود.
بلند شدم و همزمانی که به سمت در می رفتم، موهایم را پشت سرم بستم و دسته ی
عینکی که مدام روی تیغه ی بینی ام لیز می خورد را جایی میان موهایم گیر انداختم تا

 پایین نیاید.
صدای تقریبا بلند آهنگ راک مزخرفی که دو سه روز بود امیر به آن بند کرده بود از

اتاقش می آمد و از آن طرف هم صدای تق و توق مامان از آشپزخانه. صدایی که انگار
در اعتراض به امیر بود.

نزدیک آشپزخانه بودم که مامان مرا دید.

_ بیدار شدی؟

قبل از آنکه جواب دهم خودش گفت:

_ نذاشتیم بخوابی.

_ خواب نبودم... دراز کشیده بودم...

مگر با فکر آن دیوانه خواب هم به چشمان آدم می آمد!
چاقویی از داخل کشوی کابینت برداشت. همانجا روی موکت آشپزخانه نشست و

مشغول خورد کردن سیب زمینی ها شد.

_ مامان خیلی به پرو پاش نپیچ.

_ مگه نمی بینش... همش داره ول می چرخه!

 _ شما هم که بش میگین بدتر لج میکنه...

_ چی کارش کنیم خب... امسال قبول نشه باید بره سربازی...

_ بره بهتر... شاید آدم بشه، قدر بدونه...



دیگر جوابی نداد. هر چند نارضایتی اش هم معلوم بود. لیوانی آب خوردم و از
آشپزخانه خارج شدم. دلم می خواست دادی بزنم تا برادر دیوانه ام آن صدای نکره را

قطع کند اما از آنجا که همه چیز روی او نتیجه ی معکوس داشت نفسم را بیرون
 فرستادم و سعی کردم توجهی به صدا نکنم.

آن از دیروز و آن دیوانه و این هم امروز و این یکی. هر دو انگار عضو ثابت به هم
ریختن اعصاب من شده بودند. خسته بودم و دلم یک آرامش معمولی می خواست.

آرامشی که فقط در آن صداها بلند نباشند.
کنترل تلوزیون را برداشتم و روشنش کردم. سعی داشتم تمرکزم روی سریالی باشد

که پخش می شد اما نمی توانستم. از دیروز نتوانسته بودم حتی برای لحظه ای هم که
شده به او و حرفهایش فکر نکنم. درست که بار اولش نبود و در دو سال گذشته هم

همیشه مزاحمت های خاص خودش را داشت. اما مدتی بود که بی پروایی اش طوری
شده بود که نمی توانستم رفتار هایش را فراموش کنم. درست که او را اصل گزینه ی

مناسبی نمی دیدم و حسی هم به او نداشتم اما خب نمی توانستم از تاثیر رفتار و
حرف هایش، که برای من در این سن اولین تجربه ی این مدل روابط به حساب می

آمد، جلوگیری کنم. فکرم را مشغول می کرد و کاری از دستم بر نمی آمد و همین
باعث می شد عصبی باشم.

حداقل قبل تر ها فقط نگاهم می کرد.

همانطور که خرید های مشتری را حساب می کردم مجبور بودم ویزویز های راحله کنار
گوشم را تحمل کنم. ده روز بیشتر بود که ندیده بودمش. البته نه فقط او را بلکه هیچ

 یک از اهالی مجنون را.

_ گوش می دی افرا؟

فاکتور خرید ها را به مشتری تحویل دادم و چشم غره ای نثار چانه ی خستگی
 ناپذیرش کردم. آخر حواسم را پرت می کرد.

مشتری عزیز با پول نقد حساب کرد و من هم باقی پولش را با یک پانصد تومانی و سه
تا شکلت پس دادم و نگاهم را گرفتم تا چشم غره اش به شکلت ها را نبینم.

_ میای باهام؟

به سویش چرخیدم. هنوز نمی فهمیدم چطور خودش را در این باریکه کنار من جا داده.

_ کجا؟

_ وای افرا دو ساعته چی دارم میگم برات پس... خرید دیگه... آخر هفته تولدشه...

_ من وقت ندارم...



_ خیلی نامردی افرا تو اصل منو تحویل نمی گیری من هی باید خودمو بچسبونم بهت...

_ خب نچسبون.

_ افرا تو هنوز ناراحت اون قضیه ای بابا من چیز خوردم انقدر کینه ای نباش...

از لحنش خنده ام گرفته بود و فهمید. با ذوق خودش را بیشتر به من چسباند و گفت:

_ بیا دیگه افرا آفرین. من نمی دونم چی براش بخرم... آخه رضا همه چی داره...
پارسال آزاد کمکم کرد...

چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:

_ خب النم برو از همون کمک بگیر...

 _ نمیشه...

حرفش را خورد و ادامه نداد. مثل می خواست مرا کنجکاور کند. بی توجه نگاهم را به
می پرو پیمانش داشت نزدیک می شد. منتظر بودم آقای تقریبا اخمویی دادم که با گار

وارد لین شود اما با صدای خانمی از پشت سرش انگار، اخم هایش بیشتر شد و
چرخید و باز به سمت قفسه ها رفت.

_ کنجکاو نشدی افرا؟

_ راجب چی؟

_ آزاد دیگه.

_ نه!

دهانش را کج کرد:

_ وای من اگه اسم رضا از دهن تو در میومد تا تهشو در نمی آوردم ول نمی کردم...

_ تو رضا رو دوست داری و الن با هم دوستین... من با اون پسر نه نسبتی دارم نه
 علقه ای

_ از بس که خلی من از خدام بود رضا مثل آزاد بهم ابراز علقه کنه... من باید خودمو
بکشم تا رضا سالی یه بار یه جمله تو مایه های دوست دارم بهم بگه...

_ خب تو خلی که چسبیدی به رضا...



چشمانش را گرد کرد و حق به جانب گفت:

_ خل، دیوونه هر چی می خوای بگو من بدون رضا می میرم.

شانه بال انداختم:

_ به سلمتی.

با ورود مشتری به لین، اسکنر را برداشتم و او هم خداراشکر سکوت کرد. همین که
مشتری با کیسه های فراوان خریدش رفت. دوباره شروع کرد:

_ به من چه که تو کنجکاو نیستی من نمی تونم نگم...

فقط نگاهش کردم.

_ چند روزه که حال آزاد خوب نیست.

نفسم را بیرون فرستادم:

_ خدا شفاش بده... اما واقعا به من مربوط نیست.

"چیش" گویان ضربه ای به پهلویم کوفت و گفت:

_ صب کن بذار حرفمو بزنم. همین ده روز پیش بود رضا خیلی تو خودش بود هر چی
می گفتم چته جواب نمی داد خیر سرمون شام با هم رفته بودیم بیرون... آخر شب بود

می خواست منو برسونه خونه که یکی بهش زنگ زد رضا هم هول کرده بود، بد... از
جوابایی که می داد تقریبا فهمدیم جریان چیه واسه همین مجبور شد خودش همه چیزو

برام بگه...

باز طوری منتظر حرف یا واکنشی نگاهم کرد که انگار حرف هایش باید خیلی مرا
کنجکاور کرده باشد. وقتی واکنش مورد نظرش را در من ندید پشت چشم نازک کرد و

گفت:

_ وای که چقدر خنثایی تو افرا... به جهنم خودم میگم... آزاد و گرفته بودن... یعنی تو
یه مهمونی... یکی از رفیقاش که تونسته بوده در بره به رضا خبر داده بود. وای نمی

دونی رضا چه حالی بود... اول زنگ زد به عمه ی آزاد بعدم زنگ زد به بابای خودش...
خلصه بابای رضا با بدبختی درش آورده بود انگار... این چند روزم رضا همش پیش

آزاده... منم دیگه ندیدمش... مثکه چند شب پیشم باز از بس خورده بوده مدهوش و
لیعقل از توی یه مهمونی دیگه کشیدتش بیرون... افرا، آزاد گناه داره...



پس غیبت این مدتش به این خاطر بود. مسخره بود واقعا. آقا مشغول کیف و حالش
بوده و راحله می گفت حالش بد است. دلم به حال خودم می سوخت. این هم شانس

من بود دیگر!
پوزخندی زدم و گفتم:

_ راحله یعنی واقعا تو اگه جای من بودی به همچین آدمی فکر می کردی؟

_ معلومه که فکر می کردم ... مگه چشه؟

خب جواب راحله خیلی هم عجیب نبود. ما نه تنها از لحاظ سطح اقتصاد خانوداده
فاصله ای از زمین تا آسمان داشتیم بلکه از لحاظ فرهنگی و اعتقادی هم در همان

فاصله بودیم و من هنوز نفهمیده بود که چطور در دانشگاه با هم دوست شدیم و این
دوستی ادامه پیدا کرد.

سکوتم را که دید گفت:

_ ببین از عشقت به چه روزی افتاده؟

باز نتوانستم پوزخند نزنم.

_ از عشق من؟ اگه به خاطر من بود این کارو نمی کرد وقتی می دونه با این کارش
بیشتر از چشمم میوفته... فکر می کردم بعد از این چند سال تو دیگه منو شناخته

باشی راحله ...

_ چه می دونم بابا اصل به من چه... حال میای؟ سه روز دیگه تولدشه...

چند لحظه سبک سنگین کردم، می دانستم تا قبول نکنم دست از سرم بر نمی دارد.

_ حال چند سالش میشه؟

_ بیست و پنج

_ تو این دوره سه سال فاصله ی سنی کمه!

_ هیچم کم نیست، من حتی اگه از رضا بزرگ ترم بودم برام فرقی نداشت... تو برو
فکر خودت باش که همش دو سال از آزاد کوچــ....

چنان چشم غره ای نثارش کردم که ماستش را کیسه کرد:

_ خب بابا غلط کردم...

برای اینکه دست از سرم بردارد. انگشت اشاره ام را به تهدید مقابلش گرفتم:



_ فردا عصر... دو ساعت بیشتر وقت ندارما به موقع اومدی اومدی نیومدی دیگه به
من ربطی نداره.

دستش را با ذوق درو بازویم حلقه کرد:

_ مرســـــی عشــــقــــم!

صدای خنده اش که با دیدن حالتم به هوا رفت، بازویم را از دستش بیرون کشیدم و
نگاهم را به مشتری که وارد لین می شد دادم.

پسر جوان دو بسته کالباس و دو بسته سوسیس به همراه کلی چیپس و ماست موسیر
و نوشابه از داخل گاری اش بیرون آورد. من اما نگاهم روی شیشه های خیارشور

مانده بود.

با راحله برای خرید رفته بودیم و او طبق عقاید مزخرفش که عطر جدایی می آورد
برای رضا ساعت خریده بود. هر چند می گفت ساعت هم زیاد دارد اما چیز دیگری هم

به ذهنش نرسیده بود.

با ماشین مادرش دنبالم آمده بود و اصرار داشت شام را هم با هم بخوریم و از آنجا که
من دیگر به او اعتماد نداشتم و می ترسیدم هر لحظه سروکله ی رضایی که شاید آزاد

هم همراهش باشد، پیدا شود، نپذیرفته بودم و او هم مرا به خانه رسانده و رفته بود.

مامان پتوی دونفره یشان را از داخل کمد دیواری اتاقم برداشت و شب بخیر گویان از
اتاق بیرون رفت.

زیر پتو خزیدم و ساعت بالی سرم را برای شش صبح کوک کردم.
چشمانم سنگین شده بود که با صدای زنگ اس ام اس هوشیار شدم. اخم کرده

چرخیدم و بی توجه سرم را بیشتر درون بالشت فرو کردم که باز پیام دیگری آمد. نمی
دانستم خودم را فحش دهم که فراموش کرده بودم گوشی را سایلنت کنم یا شخص

پیام دهنده ی وقت نشناس را!
ناچار کمی نیم خیز شدم و گوشی را از روی میز تحریرم برداشتم و پیام رسیده از

شماره ی ناشناس را باز کردم:

" اگر امکانش هست فردا ببینمتون کار خیلی واجبی دارم"
" رضا هستم خانم شکیبا لطفا جواب بدید"

اخم هایم کورتر شدند، بعید می دانستم این کار خیلی واجب به حرف های راحله و در
نتیجه آزاد ربطی نداشته باشد. روی جایم نشستم و با کمی تعلل نوشتم:



" ببخشید من فردا کل سرم شلوغه"

پیام را فرستادم. دورغ نگفتم فردا دوشیفت در فروشگاه بودم اما به هر حال دلیلی
هم برای دیدارمان نمی دیدم.

" باشه فروشگاهین دیگه؟"

 هر که بود از پیامم نخواستنم را می فهمید! عجب گیری کرده بودم.
دوباره پیام آمد:

"خواهش می کنم... خیلی مهمه... لطفا"

به هر حال وقتی می دانست کجا هستم و انقدر اصرار داشت می آمد، پس بهتر بود
خودم سنگین و رنگین اجازه دهم:

"باشه. ساعت هشت، فروشگاه"

گوشی را سایلنت کردم و روی میز انداختم. خواب از چشمانم رفته بود دیگر.
.
.
.

طبق معمول بی خواب شده ام. دو شب است که خواب ندارم و مدام فکر می کنم
اگر حقیقت باشد من دقیقا چه غلطی باید کنم. نگاهی به گوشی خاموشم می اندازم و

با نفسی که کلفه بیرون می فرستم آرام و پاورچین از اتاق خارج می شوم.

صدای خروپف بابا از سوی سالن می آید. به سمت آشپزخانه که می روم مامان را می
بینم که دستمال به پیشانی بسته و کنار بابا به خواب رفته است. آرام تر از قبل قدم بر

 می دارم. خوابش سبک است و سر دردهایش بی نهایت سنگین.

لیوانی آب از کلمن پر می کنم و تکیه زده به کابینت ها در تاریکی جرعه ای می نوشم.
پنج سال پیش که بابا توانست به هزار بدبختی این خانه ی نیمه کلنگی را بخرد، هر چه
به امیر اصرار کردم من و تو در یک اتاق باشیم تا مامان و بابا هم اتاقی داشته باشند،
گمردشور این سن بلوغ را ببرند که آدم قبول نکرد. اصل از همان موقع یاغی شده بود. 

را از این رو به آن رو می کند. خدایی قبل از آن امیر قابل تحمل تر بود. هر چند که
مامان و بابا هم از اول اتاق ها را به ما اختصاص داده بودند اما من هنوز هم حس بدی

دارم.
به هر حال حریف تحفه ی مامان نشدم، فقط توانستم قانعش کنم که اتاق کوچکتر را
بردارد و او هم با اکراه و یک هفته سرسنگین بودن، قبول کرد. اتاق کمی بزرگتر برای
من شد تا مامان و بابا هم بتوانند کمد لباس و وسایلشان را آنجا بگذارند و فقط برای

خواب به سالن ال مانندمان بروند و در پناه دیوار جا بگیرند.



نگاهم را در تاریکی می چرخانم و خانه ی بابابزرگ را تجسم می کنم. یاد آن روزها که
در خانه ی بابابزرگ در کنار مامان بزرگ زندگی می کردیم، بخیر. خانه ی تقریبا بزرگی
بود. آن روزها من و امیر یک اتاق داشتیم. مامان و بابا هم یک اتاق و مامان بزرگ هم

 اتاق خودش را.
البته که هر وقت من و امیر به تیپ و تاپ هم می زدیم، اتاق مامان بزرگ پناهگاه من

می شد؛ من و امیر هم که تقریبا در هفته شش روزش را با هم درگیر بودیم.

در دل صلواتی برای شادی روح مامان بزرگ می فرستم. خدارحمتش کند اگر زنده بود
شاید هنوز هم خانه دار نشده بودیم و در کنارش زندگی می کردیم. به هر حال آنجا

 بودن هم خوبی ها و بدی های خودش را داشت.

شش سال پیش بعد از فوت مامان بزرگ برای اینکه حرف و حدیثی در خانواده پیش
نیاید بابا خانه را فروخت. سهم عمو و عمه را داد. و ما با سهم خودمان و هزار قرض و

وام این خانه را خریدیم.

مر خانه خراب کنم به چه فکر هایی که پناه نمی برم. نفسم را پوف می کنم. از شر افکا
لیوان را با کمترین صدا روی کابینت می گذارم که برق حلقه ام در چشمم می نشیند و

باز افکارم مسیر دردناک خود را پیدا می کنند.
دست حلقه پوشم را مشت می کنم و باز با همان سکوت به سمت اتاقم می روم.

از دیروز به بهانه ی کار، یا تماس هایش را بی جواب گذاشته ام یا به بدبختی دست به
سرش کرده ام. باید کاری کنم. تا ابد که نمی توانم از او پنهان شوم. اصل اگر به خانه

 یمان می آمد چه غلطی می خواستم بکنم.
به سمت گوشی می روم و با بغضی چسبناک که راه گلویم را بسته، موبایلم را بعد از

جند ساعت روشن می کنم.

بلفاصله سه پیام می رسد.

 "افرا عزیز دلم خوبی؟"
"کجایی خانوم چرا جواب نمیدی؟"

" گوشیت چرا خاموشه افرا "

گوشی را روی پتو می کوبم و صورتم را با دست هایم می پوشانم.
"وای اگر راست گفته باشد."

.

.

.
از بی خوابی دیشب سرم سنگین بود.

خبری از رضا نبود و حال که ساعت نزدیک دوازده بود بعید می دانستم بیاید و مانده
بودم در آن همه اصرار شب قبلش که مرا از شدت فکر، بی خواب کرد.

ساعت دو بود که با بابا تماس گرفتم و چون سرویس بود خودم به تنهایی به گوشه ای



از محوطه ی فروشگاه رفتم تا در این نیم ساعتی که فرصت داشتم، ساندویچ کتلتی
که مامان برایم گذاشته بود را بخورم. حوصله ی بودن در جمع باقی همکارانم را

نداشتم. دلم شور می زد و نمی دانستم چه مرگم شده.

_ خانم شکیبا؟

می کمی هولش سرم را بلند کردم. کمی آشفته به نظر می رسید. با شرمندگی با صدا
نگاهم کرد:

_ واقعا معذرت می خوام... کاری پیش اومد که...

 _ مهم نیست...

_ راستی سلم

سرم را تکان دادم و سلم آرامی گفتم.

_ مزاحم استراحتت شدم.

ساندویچم را داخل نایلونش فروکردم و گفتم:

_ نه ... لطفا کارتون رو بگید من خیلی وقت ندارم.

_ باشه پس بیشن لطفا.

 مردد روی نیمکت نشستم و او هم با کمی فاصله کنارم نشست.

 _ ببین من می دونم درخواستم یکمی نامعقوله اما...

اا؟؟؟ درخواست نامعقول، اونم از افرا خانوم! _ جد

صدای شمرده شمرده و البته کمی خشنش از پشت سر هردویمان را از جا پراند.
من بیشتر شوکه شده بودم، رضا اما آشفته بود، آن هم خیلی زیاد.

صدای نفس های رضا در گوشم پخش می شد و دل شوره ام را بیشتر می کرد.
قبل از هر حرفی باغچه ی باریک پشت نیمکت را دور زد و روبرویمان ایستاد. نگاهش

هنوز با خشم به رضا بود:



اا منتقل شده اینجا؟! _ شرکت بابات جدید

_ آزاد شلوغش نکن لطفا!

_ باشه شلوغ نمی کنم، داشتی می گفتی... پیشنهاد بی شرمانه و...

لحنش علوه بر آن خشم زیرپوستی تمسخر هم داشت که رضا را کلفه تر کرد!

_ آزاااد!

مب مبادی آداب، همون "درخواست نامعقول"! _ اوه اوه ببخشید جنا

رضا که کامل مشخص بود افسار امور از دستش در رفته نگاهم کرد و گفت:

_ عذر می خوام وقت شما رو هم گرفـ...

_ آره وقتشو گرفتی، حرفتو بزن و برو!

_ آزاد لطفا تمومش کن.. من و تو؛ الن، با هم می ریم. ایشون باید به کارشون برسن.

هر دو عصبانی بودند و هر لحظه منتظر بودم تا یقه ی هم را بگیرند. هرچند بیشتر
انتظار داشتم آزاد حمله کند.

_ حیف نیست! این همه راه اومدی که نگفته بری!

حتی منی که هنوز در جریان حرف هایشان قرار نگرفته بودم، کنایه ی آزاد را گرفتم،
رضا که جای خود داشت.

خیره در چشم هم مانده بودند و انگار با چشمانشان برای هم خط و نشان می
کشیدند. سرم میانشان می رفت و می آمد و نمی دانستم باید بروم یا بمانم. انگار آزاد

 حرف رضا را می دانست، که اینطور شده بود.
عاقبت رضا نفسش را بیرون فرستاد و کامل ناراضی نگاهم کرد و با اکراه گفت:

_ خب حتما راحله بهت گفته... فردا تولد منه... همه ی دوستان و بچه های دانشگاه رو
توی کافه دعوت کردیم. به هر حال تجدید دیدار میشه... خواستم شخصا شما رو هم

دعوت کنم.

خب کامل مشخص بود که این حرف اصلی اش نبوده و بی آنکه منتظر جواب از من
بماند، با حالتی منظور دار آزاد را نگاه کرد و او هم نیشخندی حواله اش کرد و گفت:

_ حال شد!



می دانستم که چیزی این وسط می لنگد اما در دوئل نگاهشان جایی برای پی بردن به
آن نبود. جای راحله خالی بود تا ته و توی قضیه را در آورد.

_ افرا که صد در صد نمیاد،

سرش را به سویم چرخاند و با نگاهی که صد و هشتاد درجه با نوع نگاهش به رضا
تفاوت داشت، گفت:

_ مگه نه عزیزم؟

مس رضا، معذب نگاهم را گرفتم که خطاب به رضا همزمان با صدای بیرون فرستادن نف
با لحنی که باز هم به سردی نشسته بود، گفت:

_ برو دیگه پدر گرام خیلی وقته منتظر ولیعهدن!

_ با هم می ریم.

پوزخند آزاد نگاهم را به چهره ی سخت شده ی رضا کشاند.

_ من که مثل شما شرکت و کافه م رو زمین نمونده، بیکار و بی عارم... شما بفرمایید
مر سودتون نیوفته! یه وقت خدایی نکرده فشا

انقباض فک رضا معنی خوبی نداشت. چند لحظه باز خیره ی هم ماندند که رضا با
دست هایی مشت شده و قدم هایی سنگین بی آنکه کلمی بگوید یا حتی خداحافظی

کند، رفت و من مانده بودم که دقیقا کجای بحث پر مجهول این دو رفیق قرار داشتم.
قامتش که کامل مسیر نگاهم را گرفت، ناچار چشم به چهره اش دوختم. لغر شده

بود!

 _ من سراغی از تو نگیرم تو نباید یادی از من کنی؟

دلخوری لحن و نگاهش را درک نمی کردم که کلفه گفت:

_ حتما راحله ی دهن لق گفته کجاها بودم نه؟

 اخم هایم ناخودآگاه درهم رفت.
مسلما من حرفی با او نداشتم. نیم قدمی عقب رفتم. خم شدم و نایلون ساندویچ

دست نخورده ام را از روی نیمکت برداشتم. می خواستم بروم. که بی هوا دستم را
 گرفت.

_ فقط پنج دقیقه



از حرکت بی هوایش کامل شوکه شدم. فهمید انگار که خیلی سریع، قبل از آنکه خون
به مغزم برسد و واکنشی نشان دهم، خودش دستم را رها کرد.

_ ببخشید.

هول شده بودم و همانطور هول گفتم:

_ باید برم سر کارم...

_ افرا

راهم را سد کرد و مردد گفت:

_ فقط یه چیزی... به حرفای رضا فکر نکن... باشه؟

گیج نگاهش کردم که گفت:

_ می دونم که فهمیدی اصل حرف رضا دعوت نبود.

خب این واضح بود و احتیاجی به فکر کردن نداشت. با این حال فقط برای اینکه از این
شرایط خلص شوم، گفتم:

_ به من ربطی نداره.

_ دیگه به حرفاش گوش نکن باشه؟

اخم هایم از نفهمیدن منظورش درهم رفت. خودش هم اخم هایش در هم شده بود و
 حسی مثل ترس در چشمانش سوسو می زد.
قدمی پیش آمد و سرش را به سویم خم کرد:

_ افرا من دوست دارم... خودتو... چشماتو... دنیاتو... حتی اسمتو... هیچ کس اینو
نمی فهمه... حتی رضا... حتی اون دکــ...

حرفش را خورد و کلفه دست در موهایش کشید. دستش می لرزید. متوجه نگاهم به
لرزش دستانش شد که سریع دست در جیب شلوارش فرو کرد و قدم پیش آمده را

عقب رفت.
نگاهش جایی حوالی چشمانم دودو می زد وقتی گفت:

_ برو، دیرت شد...

حالش خوب نبود و این آنقدر واضح بود که احتیاجی به فکر کردن نداشته باشد.



نمی دانستم باید با رضا تماس بگیرم یا نه. ساعت چهار بود و آزاد هنوز در محوطه ی
 فروشگاه بود.

عصبی شده بودم از اینکه من واقعا به آنها کاری نداشتم و آنها دست از سرم بر نمی
 داشتند. مثل آدم هم که حرف نمی زدند. این مدل رفتارشان فقط مرا می ترساند.

از شانس خوبم روز خیلی شلوغی هم نبود که افکارم را در پس شلوغی صندوقم پنهان
کنم و مدام فکرم پرواز می کرد به محوطه ی پشت فروشگاه و دست هایی که می

لرزید.

دو تا مشتری در لین بودند و من سعی داشتم در نهایت دقت کارم را انجام دهم که
پیامی برایم رسید. بی توجه خرید های هر دو را حساب کردم و بعد از رفتنشان گوشی

را برداشتم و با دیدن شماره ی رضا باز دلم نمکزار شد.

"بابت امروز عذر می خوام. البته دعوتم سرجاشه... خوشحال می شم بیای... اما سر
فرصت باید در مورد مسئله ای صحبت کنیم"

نه انگار قراری بر آرامش نبود و این قصه سر دراز داشت .
گوشی را درون کمد زیر پایم انداختم و سعی کردم بی خیال باشم کاری که شدنی نبود

انگار.
خاک بر سر خوش خیالم که فکر می کردم با تمام شدن دانشگاه این دیدارها هم تمام

می شود و من نجات پیدا می کنم.
اما از آنجا که شانس من همیشه زودتر از خودم همه جا می رسید، نه تنها تمام نشد،
بلکه بیشتر هم شده بود و من دیگر واقعا نمی دانستم چه غلطی باید بکنم. هر چقدر

هم که گاهی احساساتم تحت تاثیر حرکات و رفتار های آزاد اوج و فرود می گرفت اما
من هیچ آینده ای برای خودم با او تجسم نمی کردم. من با شرایطی که داشتم دنبال

بچه بازی نبودم و تجسم مرد زندگی ام را به هیچ وجه در آزاد نمی دیدم. اصل خودم به
کنار، اما محال بود که مامان و بابا نظر مثبتی روی او داشته باشند.

ساعت نزدیک شش بود که بابا تماس گرفت و گفت ساندویچش را به کانکس
مخصوص راننده ها ببرم. یک دوغ و یک نوشابه از یخچال درآوردم و به سمت خروجی

رفتم و با ترس و لرز بیرون آمدم. خدا را شکر ندیدمش البته او آن سو ی محوطه بود
و نمی دانستم رفته، یا هنوز روی همان نیمکت نشسته است.

بابا تنها در کانکس روی مبل سه نفره ی سمت چپ دراز کشیده بود. خستگی اش
کامل مشهود بود و دیدنش در این حالت دلم را کباب می کرد. آنقدر که دلم می

خواست بگویم تو برو خانه من جای تو مسافرها را هم جابه جا می کنم.

_ سلم.



دست از روی پیشانی اش برداشت و نیم خیز شد.

_ سلم بابا خسته نباشی...

_ شما خسته نباشی.

ساندویچش را به دستش دادم.

_ چرا تا الن چیزی نخوردی؟

_ سرویس راه دور داشتم، رفت و برگشت با توقف، دیگه الن رسیدم.

دوغ و نوشابه را روبرویش گرفتم تا خودش انتخاب کند.

_ نوشابه رو باز کن دختر دوغ خوابم می گیره.

نوشابه اش را باز کردم و روی میز وسط گذاشتم.

_ دستت درد نکنه بابا.

_ نوش جان...کاری نداری فعل؟

همانطور که با ولع ساندویچش را گاز می زد سرش را به بال تکان داد و من دوغ به
 دست از کانکس خارج شدم.

نزدیک درب ورودی فروشگاه بودم که حسی بی نهایت قوی مرا به دور زدن ساختمان
وادار کرد. نمی دانم کنجکاوی بود فضولی بود یا چه، خیلی هم مهم نبود انگار چون

خود به خود و البته پاورچین پاورچین از پشت باغچه و روی لبه ی نسبتا باریکی که در
حد فاصلش با دیوار وجود داشت ،خودم را به آن سو رساندم و همانطور در پناه دیوار

کمی سرم را پیش بردم تا ببینم رفته یا نه که:

_ نیستش؟

از شدت غافلگیری ناخواسته جیغ کوتاهی کشیدم و در جا پریدم، که تعادلم را از دست
دادم و از روی لبه ی باغچه به دورنش لیز خوردم. دستش از پشت بازویم را گرفت اما
مگل ها افتاد و دوباره صدایش اینبار اما تهی از هر شیطنتی عینک شل شده ام تق درون 

:

_ ببخشید...ترسوندمت.



نفس عیقی کشیدم و همانطور پشت به او بازویم را از دستش بیرون آوردم. دلم می
خواست بمیرم که مرا در این حالت غافلگیر کرده بود. خاک بر سرم. کاش زمین مرا

در خود می بلعید.
می ترسیدم نگاهش کنم و حرف چشمانش اشاره ای به دید زدنم داشته باشد و

اعصابم را بیشتر به هم بریزد. وای که آبرویم به کل رفته بود و دلم می خواست با
تمام وجود زار بزنم.

قبل از آنکه از باغچه ی گلی بیرون بیایم. خم شدم تا عینک بی نوایم را بردارم که
دستش زودتر از من عینک را برداشت. ناچار به طرفش چرخیدم و از باغچه بیرون
آمدم. فاصله اش آنقدری نزدیک بود که تاری چشمانم خیلی هم مشکل ساز نباشد.
در یک دستش لیوان کاغذی استارباکس بود و در دست دیگرش عینک من و وای از

نگاهش...
طوری عجیب و غریب خیره ی چشمانم مانده بود که یک لحظه گندی که زده بودم

فراموشم شد و بهت جایش را گرفت.
ای خدا! مگر چشمان کوفتی من چه داشتند؟

مگلی ام را از دستش بگیرم که زمزمه اش نفس در معذب دستم را پیش بردم تا عینک 
سینه ام حبس کرد:

_ عزیزم

هول شده دستم را پیش تر بردم که دستش را عقب کشید و لحن پر خواهشش شوکه
ترم کرد:

_ فقط ده ثانیه...

و من دستم میانه ی راه خشک شد و نگاهم به چشمانی خیره ماند که نم نمک برق
اشکی غریب، داشت میانش جا می گرفت.

نمی دانم دو سه ثانیه کمتر یا بیشتر گذشته بود، که شاید خودش هم متوجه اشکی که
داشت در چشمانش سوسو می زد شد، که سریع پلک زد و نگاهش را از چشمانم

گرفت.
من مانده بودم میان حال او و هیچ نمی فهمیدم؛ دقیقا هیچ!

چند لحظه ای در سکوت خیره به زمین ماند.
باید می رفتم و خودم را خلص می کردم. همین که دستم برای گرفتن عینک پیش

رفت، نگاهش را بال آورد و دستش را عقب کشید و انگار باز به خودش آمده باشد برق
شیطنت در چشمانش نشست و انگار که نه انگار تا همین چند لحظه ی پیش با چه

حس و حالی در نگاه من شنا می کرد:

_ خودم باعث شدم کثیف شه، خودمم تمیزش می کنم!

بلفاصله چرخید و مسیر باریکه ی بین دیوار و باغچه را خیلی سریع طی کرد و آن سو
 منتظر و خیره به من ایستاد. تصویرش از این فاصله دیگر تار بود.

همانطور که باز هم خودم و گندی که زده بودم را در دل فحش می دادم نگاهی به



کفش گلی شده ام انداختم. آخ خدا لعنت به این چشم های کور شده ی من که محتاج
 آن عینک بود و باید به دنبالش می رفتم.

دلم آشوب بود و فقط دلم می خواست که زمان به عقب برمی گشت و قلم پایم چنان
خرد می شد که دیگر هیچ گاه قدرت قدم برداشتن، پیدا نمی کرد.

.

.

.
چشمانم را باز می کنم و همانطور خیره به دیوار خودم و افکارم را که حتی دیگر در
خواب هم دست از سرم بر نمی دارند را از ته دل لعنت می کنم. این روزها به قدر

کافی عذاب می کشم، یاد آن روزهای لعنتی اما دقیقا قصد جانم را کرده است!

سر جایم می نشینم و موبایلم را اندکی با ترس و لرز بر می دارم. دکمه ی بغلش را
می فشارم و همین که نامش را روی صفحه می بینم کل انرژی نداشته ام ته می

 کشد.
آخ خدا امروز چطور باید دست به سرش می کردم.

پیامش را باز می کنم.

" جواب می دی یا باید قبل از بیمارستان بیام درخونتون؟"

عصبیت با چاشنی تهدید را از تک تک کلمات ساده اش حس می کنم. باید چه کنم.
خودم را کدام گورستانی گم و گور کنم. کجا به دنبال ردی از او بگردم تا این در به

 دری تمام شود.
نفسم را آرام بیرون می دهم. گوشی را برمی دارم و آرام آرام حروف را به هم می

چسبانم:

"سلم دیشب حالم خوب نبود زود خوابیدم بعدم شارژ گوشیم تموم شده بود. امروز
خیلی سرم شلوغه... باید با بابا دو سه جا بریم... هر وقت تونستم باهات تماس می

گیرم"

جوابی بهتر از این برایش ندارم.
نمی دانم چه مرگم شده اما هر چه می کنم نمی توانم گرم برخورد کنم. گرم تر از این

سرما نمی توانم. گوشی را روی زمین می اندازم تا در معرض دیدم نباشد هیج دلم
نمی خواهد دوباره نامش را روی گوشی ببینم. تنم را از پشت روی تشک آوار می کنم.
فکرم باز می رود سمت آن روز ها. سمت حرف هایش. آخ خدا چه گفته بود، آن روز؛

انگار حرفش داشت در زندگی ام تعبیر می شد!
.
.
.

روی همان نیمکت نشسته بودیم لیوان کاغذی استار باکس میانمان بود و درست پنج
دقیقه ای می شد که با وسواسی عجیب و غریب داشت شیشه های عینکم را پاک می



 کرد و دو سه باری که خواسته بودم عینکم را بدهد به روی خودش نیاورده بود.
باز در حال خودش غرق شده بود انگار. کامل مشخص بود که در دنیای دیگری سیر می

کند و من باز هیچ از حس و حالش نمی فهمیدم. فقط متوجه شده بودم که دیگر به
چشمانم نگاه نمی کند، اگر هم نگاه می کرد به سرعت نگاه می گرفت.

و من فقط به فرار از این ناحیه فکر می کردم.

 _ من باید برگردم سر کارم لطفا عینکم رو بدید.

بالخره دست از تمیز کردنش برداشت و به سمتم چرخید. کمی چهره ام را کاوید و با
لحن پر معنایی گفت:

_ کارم داشتی؟

اشاره اش به دید زدنم، هیچ احتیاجی به فکر کردن نداشت اما من هم هیچ علقه ای
 به، به روی خود آوردن نداشتم.

بیشتر به سمتم چرخید و به لیوان میانمان اشاره کرد.

_ رفته بودم یه نوشیدنی گرم بخرم...

دستش را به سمت لیوان برد و نگاهم همزمان به سویش کشیده شد.
انگشت اشاره اش را زیر درب لیوان زد و با یک فشار کوچک آن را روی نیمکت

 انداخت.
به طرح نامشخصی که وسط نوشیدنی قهوه ای رنگ خودنمایی می کرد، اشاره کرد و

گفت:

_ فکر کرده این مزخرفی که درست کرده رو تو لیوان استارباکس بریزه معجزه
میشه... از بوش مشخصه چه آشغال درجه دهیه...

لیوان را بلند کرد و مقابل صورتم گرفت:

_ ببین حتی بلد نبوده یه طرح ساده ی قلب دربیاره... بعد همین افتضاحو قیمت خون
باباش میده دست ملت.

باز هم جوابی نداشتم و چون می دانستم که بالخره در این مورد توانایی های فراوانی
دارد اظهار فضلش را جایز شمردم.

سکوتم را که دید لیوان را روی نیمکت برگرداند و با لحن مهربانی گفت:

اآشغال سفارش ندیا هر وقت خواستی فقط اشاره کن بهترین _ تو یه وقت از این 
طعم، بهترین کیفیت و بهترین طرح رو برات میارم... فقط برای تو!

نفسم را بیرون دادم و نگاهم را گرفتم.



_ نگفتی؟

سوالی نگاهش کردم، که نگاهش برقی از شیطنت گرفت و به سمت باغچه کشیده
شد. اخم هایم در هم رفت دست بر دارد نبود انگار.

خب حرکت من هم آنقدر در نوع خود ضایع بود که هیچ کاری برای لپوشانی اش نمی
توانستم انجام دهم. تنها کاری که از دستم برمی آمد، رفتن بود. البته اگر چشمان

دومم را پس می داد.
به همین خاطر ایستادم و دستم را به سویش گرفتم:

_ عینک!

 او هم ایستاد و من قدمی عقب تر رفتم.
دسته های عینکم را باز کرد و به سمت چشم هایم گرفت. کلفه پلک بر هم فشردم و
دستم را پیش بردم تا عینکم را بگیرم که دستش را باز عقب کشید و با لحنی شیطنت

بار و تخس گفت:

_ قول می دم دیگه به روی خودم نیارم که اونجا دنبال کی بودی!

دندان هایم را روی هم فشردم و عینکم را از دستش بیرون کشیدم. اینبار مقاومت
نکرد اما باز گفت:

مکیف نکنم! _ اما نمی تونم توی دلم از فکرش، 

نگاه پر اخمم را از شیطنت چشمانش گرفتم و نظری به اطراف انداختم. دوباره نگاش
کردم و با جدی ترین لحنی که می توانستم گفتم:

_ اینجا محل کار من و پدرمه. همه تقریبا میشناسنمون، بودنتون اینجا صورت خوشی
نداره... لطفا دیگه اینجا نیاید.

سرش را کج کرد و خیلی راحت گفت:

_ هر چی تو بگی... هر چی تو بخوای.

جلوی بال رفتن ابروهایم را گرفتم. باورم نمی شد به این راحتی پذیرفته باشد. اما نمی
خواستم بحث را هم کش دهم. همین هم خوب بود. خواستم برگردم که گفت:

_ حال که اینجوری دوست نداری می تونم از طریق خانواده اقدام کنم.

وارفتم. او اما حق به جانب ادامه داد:



_ اینجوری نگام نکن... وقتی اهل دوستی و حتی همین آشنایی ساده هم نیستی من
مجبورم طور دیگه ای اقدام کنم.

_ به هر حال بی فایده ست چون جواب من منفیه.

کمی نگاهم کرد، با حس و حالی که تعریفی برایش نداشتم و فقط گره اخم هایم را
کورتر می کرد.

قدمی پیش تر آمد و گفت:

_ شنیدی یارو میگه: عاشقت که میشه باشم، آرزوم که میشه باشی..."

دلم می خواست خفه اش کنم که با حرف هایش این چنین اعصاب و حس های مرا به
بازی می گرفت.

باز حرفم را تکرار کردم:

_ گفتم که بی فایده ست...

خواستم بروم که راهم را سد کرد:

_ تو مشکلت با من چیه افرا؟

_ من با شما مشکلی ندارم.

_ خب پس...

 _ما به درد هم نمی خوریم...

خیلی آرام زمزمه کرد:

مد دوای درد منی. _ اتفاقا تو خو

و بلفاصله بلندتر گفت:

_ افرا من پیش تو حالم خوبه.

_ فقط حال خوب شما مهمه؟

سرش را تکان داد:

_ نه، نه... بهت گفتم تو فقط بودنمو تحمل کن... باور کن با من بهت بد نمی گذره...
آخه تو اصل به من راه نمی دی...تو هنوز منو نمی شناسی... چطوری نتیجه می گیری



که من به دردت نمی خورم.

این بحث کامل فرسایشی بود. از وقتی عقلم رسیده بود، فکر می کردم ازدواج مسئله
ای نیست که بخواهم کامل احساسی با آن برخورد کنم. جدای این تفکر من نمی

توانستم مدل زندگی و افکار و عقاید او را بپذیرم و مهم تر از آن من اعصاب جنگیدن
نداشتم.

_ به هرحال من جوابمو دادم و امیدوارم شما هم دست بردارید و برید دنبال
زندگیتون... دارید عمرتون رو برای یک اتفاق محال تلف می کنید.

با لحنی سرشار از پشیمانی گفت:

_ ببین می دونم من... یعنی، باور کن مدت ها بود که دیگه نه مهمونی رفته بودم نه
زهرماری خورده بودم نه... خب ببین یه ماجرایی بود که یعنی...

_ مدل زندگی شما به من ربطی نداره... اما وقتی انقدر ضعیف هستید که برای به
قول خودتون یه ماجرا دوباره اینکارو تکرار کردید، پس در آینده هم مدام می تونید سر
هر ماجرایی تکرارش کنید و بعد خودتون رو قانع کنید که به خاطر فلن مسئله بوده...

_ یه لحظه گوش کن... افرا چرا باور نمی کنی من با تو حالم خوبه... تو باشی من هیچ
غلطی نمی کنم.

_ اینا همش شعاره...

_ تو چرا یه فرصت به من نمیدی؟... بابا خدا هم با اون خداییش یه فرصت میده!

_ من وقتی برای این کارا ندارم...

_ کدوم کارا؟

_ همین فرصت دادن و آشنایی، من الن تقریبا دو سال بیشتره که شما رو می شناسم
 اگه قرار بود نظرم تغییر کنه تو این مدت کرده بود...

_ افرا... تو دو سال فقط از من فرار کردی... اما من دو سال با فکر به تو زندگی
 کردم...

_ اشتباه کردید.

چند لحظه ای در سکوت، با دلگیری نگاهم کرد.
کاش می فهمید که من قصد آزارش را نداشتم اما نمی توانستم زندگی ام را هم به

بازی بگیرم.



_ تو خیلی ناشکری افرا... مگه چند نفر تو دنیا شانس اینو دارن که یکی اینجوری که
 من تو رو دوست دارم، دوستشون داشته باشه...

نفسی گرفتم و تا دهان باز کردم:

_ من...

_ تو چه رویایی هستی؟ دنبال کی هستی؟ شاهزاده سوار بر اسب می خوای؟ آره خب
من حتی الغم ندارم... همینم که روبروت ایستاده... اما چیزی تو این دنیا نیست که

بیشتر از تو دوسش داشته باشم.

می دیوانه خیلی خوب می دانست چه بگوید و با چه لحنی بگوید تا فکرم را درگیر لعنت
کند.

انگشتش را به سمت لیوان روی نیمکت گرفت:

_ دوست داری یه آدم مثل این بیاد سراغت... که ظاهرش شیک و اصل باشه باطنش
معلوم نباشه چه افتضاحیه... من ادعا ندارم که آدم به درد بخوری هستم اما زیر و روم

یکیه افرا... دارم سعیمو می کنم... چرا نمی فهمی آخه، تو اگه باشی من آدم میشم.

دلم می خواست گریه کنم. چرا با من این کار را می کرد.

 _ خواهش می کنم تمومش کنید...

برای لحظه ای هیچ نگفت، فقط نگاهم کرد.
نگاهش اما رنگ عجیبی از یک حس را داشت وقتی قدمی پیش تر آمد و در چشمانم

غوطه ور شد.

_ باشه عزیزم تمومش می کنم... من صبرم زیاده... می دونم یه روز به حرفام می
رسی... فقط ای کاش دیر نشده باشه...

 و نگاه آخرش را در کل صورتم چرخاند و رفت!
.
.
.

اشک هایم را از یادآوری اش پاک می کنم. به شکم می چرخم و صورتم را در بالشت
 فرو می کنم.

"رسیدم لعنتی به حرفت رسیدم"



وای خدا کاش زمان را به عقب بر می گرداندی. ای کاش به جای همه ی آرزوهایم
 همین یکی را براورده می کردی و من دیگر هیچ نمی خواستم.

آخ خدا قول می دهم، کتبی با مهرو امضا که دیگر هیچ نخواهم. فقط زمان را به عقب
بر گردان.

می صورتم را روی ملحفه ی بالشت می کشم و سرم را بلند می کنم. می نشینم و خیس
انگشت شست و اشاره بر پلک هایم می فشارم. می خواهم بلند شوم که پایم به

می بر زمین افتاده می خورد. چراغ چشمک زنش نشان از رسیدن پیام یا تماسی گوش
دارد. "به جهنمی" زیر لب می گویم و گوشی را با پا به آن سوی اتاق شوت می کنم و
از صدای برخوردش با دیوار "به جهنم" دیگری می گویم و به سمت چوب لباسی پشت

در می روم. امروز قصد دارم در خانه جا بگذارمش خیلی عمدی، اما در نگاه دیگران
کامل اتفاقی!

بی آنکه مقابل مامان آفتابی شوم تا چهره ام حال زارم را رسوا کند، به سمت درب
حال می روم و از همان جا رو به آشپزخانه می گویم:

_ من رفتم مامان خدافظ.

_ افرا... کجا بیا یه چیزی بخور بعد برو.

صدای قدم هایش که می آید سریع در را باز می کنم.

_ نمی خوام مامان دیرم شده.

خیلی سریع از خانه خارج می شوم و کفش پوشیده نپوشیده، حیاط کوچک مان را طی
 می کنم و وارد کوچه می شوم.

کمی محتاط اطراف را نگاه می کنم. نمی دانم امروز هم در دانشگاه هست یا نه من
فقط امیدوارم نباشد تا بتوانم به کارم برسم. آمده ام به دنبال جواب! جوابی که خیلی

راحت می توانم از رضا بگیرم اما نمی خواهم! اصل قدرت رویارویی با او را ندارم و
ترجیح می دهم از راه های دیگر به جوابم برسم. خب هنوز هم امید دارم که همه چیز

مغ زشت برای گند زدن به حال و روز این چند روزم باشد نه برای کل فقط یک درو
روزهایی که از عمر نامعلومم باقی مانده!

با دست و پایی تقریبا لرزان وارد بوفه ی دانشگاه می شوم و مستقیم به سمت پسری
که از فرط مو بر سر و صورت، غیر قابل شناسایی شده، می روم. غیر از او و دو

دانشجویی که پشت یکی از میز ها نشسته اند کس دیگری در بوفه نیست و من گزینه
 ی دیگری برای مراجعه کردن ندارم.

دو قدمی اش که می رسم توجهش جلب می شود:



_ بفرمایید.

_ سلم

 جوابم را می دهد و منتظر نگاهم می کند.
مر شانس و اقبال را به روی من باز کن. خدایا تو را به خدا یک امروز د

_ ببخشید من دنبال کسی می گردم.

ابرو هایش کمی قوس می گیرند و انگار توجهش بیشتر جلب می شود:

_ کی؟

_ خب... ببینید حدود دو سال پیش قسمت کافه ی اینجا دست آقای حقیقت بـ....

_ آزاد؟

ضربان قلبم اوج می گیرد و همزمان که آب دهانم را فرو می دهم سر تکان داده می
گویم:

_ بله آزاد... دیگه اینجا نیستن؟

کمی چهره اش در هم می شود و با مکث می گوید:

_ شما؟

مل لعنتی! لعنت به این سوا
 آخر من که هستم؟ چه کاره اش هستم؟

 _ من... خب...

کمی مرموز نگاهم می کند و می پرسد:

_ دوست دخترش بودی؟

نفسم را بیرون می دهم:

_ نه... فقط اگه ازش خبر داریـــ...

_ ندارم.



 لحن و حالتش مطمئنم می کند که دروغ می گوید.
حال مثل اگر دوست دخترش باشم خبری دارد!

بی توجه به منی که هنوز ایستاده و منتظر نگاهش می کنم، آن سوی پیش خوان می
رود و روی صندلی پایه بلندی می نشیند و سرش را در گوشی اش فرو می کند، تا مثل

من بروم و من واقعا دلیل این رفتار را نمی فهمم، مثل می میرد اگر خبری دهد!
حیف نمی داند که خودم هم نمی دانم امروز بیل به کجای سرم خورده که دست بردار

 نیستم.
نزدیک پیشخوان می ایستم و کمی خم می شوم:

_ ببینید آقای...

سرش را بلند کرده با همان اخم ها نگاهم می کند:

_ خواهش می کنم برای من خیلی مهمـ...

_ گفتم که خبر ندارم!

چرا باورم نمی شود.
قبل از آنکه حرف دیگری برای حرف کشیدن از او پیدا کنم. گوشی اش در دستش

شروع به لرزیدن می کند. اول نگاهی به من می اندازد و از روی صندلی بلند می شود،
کمی فاصله گرفته ارتباط را برقرار می کند.

صدایش پچ پچ خفیفی بیش نیست، منتظرم تماس را قطع کند تا به ادامه سوال هایم
بپردازم که یک لحظه نیم نگاهی حواله ام می کند و پچ پچ هایش یواش تر می شود،

بعد از لحظه ای با اخم بر می گردد و چشم ریز کرده با دقت خیره ی چشم هایم می
شود. متعجب از حرکات او هستم که همانطور خیره در چشمانم چیزی در گوشی می

گوید و ارتباط را قطع می کند.
متعجب خیره اش هستم که چند قدم به طرفم می آید. روبرویم می ایستد و خیره در

 چشمانم، با لحنی که هیچ حس خوبی برایم ندارد، می گوید:

_ الن میاد!

آب دهانم در لحظه خشک می شود و شوکه از حرفی که شنیده ام قلبم دیگر نمی زند.
دست و پایم سست می شود و قبل از آنکه بخواهم به فرار حتی در ذهنم فکر کنم،

صدای سلم گفتنش از پشت سرم در گوش هایم می نشیند و من زمین و زمان را که
نه، دقیقا خود احمقم را برای هزارمین بار در این دو سه روز لعنت می کنم.

لعنت به هر آنچه از آن فرار می کنی و بر سرت آوار می شود.
به امید قطره ای آب در کویر دهانم، زبان به سقف دهان چسبانده ماهیچه های گلویم



من پشمالو به سوی را منقبض می کنم اما از آنجا که بی اثر است، زیر نگاه طلبکار جوا
مد موذی طوری آمدنش را اعلم کرد که نزدیک بود جان صدایش بر می گردم. نامر

نداشته ام را دو دستی به جان آفرین تقدیم کنم.

مش من، حال روبروی هم هستیم. درست پشت سرم ایستاده و با چرخ
غلظت اخم هایش آنقدر زیاد است که باورم نمی شود. حتی آن روز هم که برای

آخرین بار دیدمش اینطور نبود و همین شک های خانه خراب کنم را به یقین نزدیک تر
می کند.

_ سلم

 زهی خیال باطل! همه چیز دارد رنگ حقیقت می گیرد انگار.
آنقدر لحنش تلخ است که انگار دارد برای دیدار آخری خداحافظی می کند.

لبهایم را کمی تر می کنم و به زور زبان خشک شده ام را برای تولید صدا می جنبانم و
وای از صدایم که ناله ای بیش نیست:

_ سلم.

کمی با همان حالت نگاهم می کند و می گوید:

_ آب بیار پژمان.

خوب است که می فهمد. کاش می گفت تا صندلی هم بیاورد. چون من دلم می خواهد
همین جا سقوط کنم.

آخ خدا که پرسه زدن در کابوسی که رنگ حقیقت به خود گرفته از هر چه سیاهی
ترسناک تر است.

پژمان لیوان آبی به دستش می دهد و همانجا کنارش روبروی من می ایستد، چشمان
من روی قطرات آب نشسته بر بدنه لیوان مانده است و عجیب منتظرم لیوان را به

مق بی خاصیت غرق کنم، که با همان لحن و سویم بگیرد تا من خودم را در این کم عم
حالت می گوید:

_ کاری داشتی؟

نگاهم از لیوان کنده و به چهره ی در همش کشیده می شود. آن روزها بیشتر مرا جمع
می بست و حال دیگر مفرد شده ام انگار. این رفتارها از او بعید است اما وقتی شواهد

 نشان می دهند که انگار حق با اوست، دیگر جای گلیه باقی نمی ماند.

مل بیابانی حرف گلوی خشک شده ام تکانی می خورد، نکند انتظار دارد جلوی این غو
بزنم. ندار بودن آنها با هم به من ربطی ندارد.

باز هم می فهمد انگار که دستش را کوتاه و از پشت به شانه ی پژمان می زند. او هم
بعد از لحظه ای مکث و با همان نگاه طلبکارانه که دلیلش را از جانب او به هیچ وجه



درک نمی کنم، دوباره آن سوی پیش خوان می رود و مثل تنهایمان می گذارد.

قدمی سست به سمتش می روم و عمیقا دلم می خواهد قدم بعدی راهم را به سوی
خروجی کج کنم و باز از این منبع "اسراری" که روزگارم را در این چند روز سیاه کرده

اند، فرار کنم.
اما ای خدا کمک کن تا امروز مرگ و شیون یکباره شوم. هرچند من حال دقیقا سه روز

است که در این مرگ و شیونی که تمام نمی شود گیر افتاده ام.
 خدایا تو را به خدا دروغ باشد.

 _ از... آقای...

بالخره لیوان را به سمتم می گیرد.
دستم را مشت شده به سوی لیوان پیش می برم تا لرزشش را نبیند. بی تعارف لیوان

را می گیرم. جرعه ای می نوشم و خیره به کفش هایش می گویم:

_ ازش خبر دارید؟

_ فکر نمی کنم به شما ارتباطی داشته باشه.

حتما از همان روزشمیرش را برای من از رو بسته که اینطور برخورد می کند.
آخ خدا آن روزها که کف دستم را بو نکرده بودم که قرار است به این روز بیفتم. خیر

سرم تصمیمی عاقلنه برای زندگی ام گرفتم.

_ اینجا بودنت اصل صورت خوشی نداره!

از این همه حق به جانب بودنش عصبی می شوم. این کنایه ها. این لحن و رفتار.
سرم را بلند می کنم و حرفی که حال خودم هم دیگر خیلی قبولش ندارم را به زبان

می آورم:

_ آقای غفاری... من از همون موقع که باهام صحبت کردید سعی کردم شما رو درک
کنم. اما شما انگار درک نمی کنید که تصمیمی که من گرفتم واقعا به کسی هیچ

ارتباطی نداشت.

عصبی تر می شود:

_ آره ربطی نداشته، پس الن دیگه اینجا چی می خوای؟

باز سعی می کنم تا درکش کنم. حق دارد فکر کند من زندگی رفیقش را خراب کرده
ام هر چقدر هم که خیلی به من ربطی نداشته باشد.

آرام نفسی می گیرم. به خودم نهیب می زنم که من برای اثبات خودم اینجا نیامده ام.
من آمده ام تا بفهمم چه گندی به زندگی ام وشاید زندگی "او" زده شده، فقط همین!



 _ آقای غفاری خواهش می کنم...

_ اون موقع که می تونستی باشی، بیخیال ول کردی رفتی! حال که باید سفت بچسبی
به زندگیت، اومدی؟... واقعا مسخره ست!

اشاره ی کامل مستقیش به حلقه ام که با نگاهش همراه می شود، حالم را بد می
 کند.

دستم ناخودآگاه مشت می شود. واقعا نمی دانم چه کنم. چه بگویم .
فقط می دانم این رضایی که روبرویم ایستاده، رضای روزهای درس و دانشگاه

 نیست.
رضای به قول آزاد مبادی آداب کجا و این مرد عصبی و افسار پاره کرده کجا!

نمی دانم چرا اما می گویم:

_ شاید شما نمی دونید اما این وسط من کم ضربه ای نخوردم.

پوزخندی که می زند را باور ندارم و می دانم که اینها همه نشانه هایی بر تحقق شنیده
هایم هستند:

می" خودت بوده! مم "منطق _ هر چی که هست، نتیجه ی تصمی

"منطقی" را چنان با تمسخر می گوید که به یقین می رسم، او به هیچ وجه قصد کوتاه
 آمدن ندارد.

مف مصر سرم را تکان می دهم. هرگز فکر نمی کردم اینطور برخورد کند و از آنجا که به 
خود زنی های روحی حال دیگر صد در صد خودم را مقصر می دانم، می گویم:

_ باشه حق با شماست... فقط لطفا بهم بگید چیزی که خواهرش گفت... حقیقت
داره؟

کلفه چشم می بندد و دستش را خیلی سریع از میان موهایش رد می کند. نگرانی و
آشفتگی اش که این چند لحظه در پس عصبیت هایش پنهان شده بودند، دوباره نمایان

می شوند:

_ فقط دعا کن پیداش کنم.

با این حال لحنش چاشنی تهدید دارد، ولی اصل مهم نیست چون من با این جواب می
 شکنم.

حال دیگر فقط دلم می خواهد همین جا بر سر گور خوش خیالی ها و ساده دلی هایم
آوار شوم و مراسم شب اول قبر را با تمام مخلفاتش به جا آورم.

_ در ضمن...



چشمان تار شده از زایش اشک هایم را به چشمان خشمگینش می دهم و سعی می
کنم نگاهم به انگشت تهدیدگرش نیفتد:

_ دیگه، دنبالش نمی گردی!... اون موقع که بودنت لزم بود رفتی، حال دیگه بی فایده
اگش... ست، چون فقط یه دردی رو دردای دی

 و می رود.
 به جای آنکه من بروم او می رود.

قبل از آنکه اشک در حال زایش از تولدگاهش جدا شود به سرعت از بوفه بیرون می
زنم و همانطور که گام هایم در حال پروازند، خودم را با تمام قدرت غرق در یاد

روزهایی می کنم که حال با تمام وجود آرزوی تکرارشان را دارم.
.
.
.

" سلم خانم شکیبا اگر اجازه بدید امروز ساعت نه توی فروشگاه ببینمتون. خواهش
می کنم. خیلی خیلی مهمه"

نفسم را فوت کردم و جواب پیامش را ندادم.
چون به هر حال او کار خودش را می کرد.

یک ماه بیشتر از آخرین دیدار رو در رویم با هر دویشان گذشته بود. هر چند آزاد را دو
سه باری در محوطه ی فروشگاه دیده بودم، نزدیک نیامده بود و من هم از خدا

خواسته به روی خود نیاورده بودم و خب شک داشتم حضورش به همین دو سه باری
که من متوجه اش شده بودم محدود شده باشد. رضا هم دو بار دیگر خواسته بود

صحبت کنیم که باز به دلیلی که من به آزاد نسبتشان م دادم قرار ها را کنسل کرده و
نتوانسته بود برای این صحبت های خیلی خیلی مهمی که می گفت و فقط دلم را

آشوب می کرد، اقدام کند.

و من، دیگر فقط دلم می خواست هر چه زودتر او حرف هایش را بزند و این قصه را
تمام کند.

در تمام این مدت آزاد مدام در فکرهایم بود، نمی دانم شاید هم فکر هایم مدام دورو
اطراف او می چرخیدند. خودآگاه و ناخودآگاهش را نمی دانستم فقط می دانستم که
تمام مدت به او فکر می کردم، به او و حرف هایش به او و احساساتش به او و تمام

حالت های عجیبش و باز آخر تمام فکر هایم رسیده بودم به این که انتخاب او اصل
عاقلنه نخواهد بود، من در واقع اصل نمی توانستم به او اعتماد کنم.

عینکم را روی تیغه ی بینی کمی جا به جا کردم. بالخره دیروز توانسته بودم برای
تعمیرش اقدام کنم و حال به نظرم زیادی تنگ شده بود. اما مهم نبود حداقل دیگر در



مگل نمی افتاد و رسوایی به بار نمی آورد.

ساعت نه و نیم بود و من دیگر شک داشتم که امروز هم بیاید و مثل این مدت سر کار
باشم. اما صدای زنگ گوشی و افتادن شماره اش بر روی آن تفکراتم را به هم ریخت.
گوشی را جواب دادم و گفتم تا ده دقیقه دیگر به محوطه ی پشتی فروشگاه می آیم.

خرید های تنها مشتری درون لین را حساب کردم و با علمت دادن به خانم غلمی
صندوقم را ترک کردم.

با خانم غلمی هماهنگ کرده بودم که برای نیم ساعتی به جایم بنشیند.

روبروی همان نیمکت دست در جیب قدم رو می رفت که با نزدیک شدنم، همانطور که
نگاهش به من بود، سر جا ایستاد. تردید از نگاهش بیرون می ریخت و باعث می شد

من بیشتر به هم بریزم.

_ سلم

_ سلم

_ هم شرمنده ام بابت این مدت و هم ممنونم که اومدید تا حرفامو بشنوید.

_ خواهش می کنم. فقط من نیم ساعت بیشتر وقت ندارم باید برگردم سر کار

_ باشه باشه حتما... واقعا ممنونم.

با همان حالت های پر اضطرابش به نیمکت اشاره کرد:

_ بشینید لطفا

نشستم و او هم بعد از لحظه ای کمی آنسو تر نشست و نفسش را چنان با فشار
بیرون داد که نگاهم به چهره اش کشیده شد.

با خودش درگیر بود و کم کم داشت مرا هم عصبی می کرد.

_ آقای غفاری من عجله...

_ ببخشید.

منتظر نگاهش کردم.

_ فقط لطفا قول بدید، حرفام باعث نشه رفتارتون تغییر کنه.



گیج و کمی هم متعجب گفتم:

_ من متوجه نمی شم.

اینبار نفسش را آرام تر بیرون فرستاد:

_ ببینید خب من نمی تونم همه چیز رو بگم. فقط این که...

چند لحظه فقط نگاهم کرد:

_ آزاد تحت درمانه...

لحظه ای آنچه شنیده بودم را در ذهنم تکرار کردم و گفتم:

_ مریضه؟

دست هایش را محکم به صورتش کشید:

_ خب نه اون جوری که فکر می کنیـ...

_ یعنی چی؟

_ ببین خب اون تحت نظر روانپزشکه...

خیره اش مانده بودم. کمی با بهت و کمی با ترس شاید.
شاید او هم حسم را درک کرد که سریع گفت:

_ نه ببین اصل مسئله ی مهمی نیست... یعنی هست اما خطرناک نیست... یعنی واسه
تو نیست... اون به تو آسیب نمی زنه مطمئن باش...

واقعا نمی دانستم چه بگویم. اصل چه کنم. فقط لحظه به لحظه ترس بیشتر در دلم
زبانه می کشید. دلهره چون خوره به جانم افتاده بود. آخ خدا این دیگر چه مصیبتی بود.

دلم می خواست بروم. دیگر میلی به شنیدن بقیه ی حرف هایش نداشتم. وقتی
خودش اینطور با ترس و لرز از بیماری که حال می گفت خطرناک نیست، صحبت می

 کرد، چه انتظاری از من داشت.
اصل به من چه از من که کاری بر نمی آمد. مگر من چند سال داشتم خدا ...

_ ببین منو خانم شکیبا... اینو نگفتم که بترسی... خودت که دیدیش مگه تا حال اذیتت
کرده... اون اگه بخواد کاری هم بکنه، زورش فقط به خودش می رسه...

طوری غمگین جمله ی آخرش را گفت که فکرم فقط به یک سو کشیده شد.



بی اراده بلند شدم که او هم بلفاصله ایستاد. سعی کردم آرام باشم و حرفم را بزنم:

_ ببینید شما خودتون می دونید من همیشه جوابم بهش منفی بوده پس ربطی هم به
اینی که شما گفتید نداره خب... پس لطفا برید دیگه هم اینجا نیاید هیچ کدومتون.

خواستم برگردم که سریع سد راهم شد. حرکات آزاد به او هم سرایت کرده بود انگار.

_ صب کنید یه لحظه فقط... ببین من به شما حق میدم. قط الن ازتون کمک می
 خواهم همین.

_ باور کنید من هیچ کاری نمی تونم براش بکنم.

سرش را تکان داد:

_ آره دقیقا منم از شما نمی خوام کاری انجام بدید... فقط مثل قبل برخورد کنید.
همین!

 ای خدا عجب گیری افتاده بودم.

 _ خب پس اصل چرا به من گفتید...

_ چون...

_ ببینید من خیلی برای ایشون متاسفم اما..

_ آروم باشید لطفا خانم شکیبا... باور کنید اصل جای نگرانی نیست... من خودم
همیشه حواسم بهش هست... به شما هم هست، لزم نیست بترسید... فقط الن چون

دوباره درمانش رو شروع کردیم نباید شرایط براش یک دفعه تغییر کنه... یکم با این
حضورش که من قول می دم خیلی خیلی کم باشه مدارا کنید، همین! اصل هم لزم

نیست نظرتون در موردش عوض شه... دلسوزی اصل، فقط یکم تحملش کنید خواهش
 می کنم...

درمانده از وضعی که در آن گیر افتاده بودم گفتم:

_ خب آخه مشکلش چیه... به من چی کار داره؟

نگاهش را گرفت:

_ متاسفم بیشتر از این نمی تونم توضیح بدم... بهش قول دادم اما به نظرم باید کمی
در جریان قرار می گرفتید البته نظر دکترش هم بود... فقط برای اینکه این مدت که

دوباره قبول کرده تحت درمان باشه اتفاقی نیفته که کنترلش از دستمون خارج بشه...



 حتی همین که قبول کرده تحت درمان قرار بگیره به خاطر شماست...

 دلم می خواست گریه کنم. سرم تیر می کشید.

_ من واقعا نمی تونم.

_ اگر مشکلی بود من تو این مدت قبل تموم شدن درستون که دانشگاه بودید، بهتون
می گفتم. اون فقط به دیدن شما راضیه... همین که می بینتتون حالش خوب میشه...

النم که با باز کردن کافه تقریبا اونجا سرش رو گرم کردیم... شما فقط یکم با ما
مدارا کنید... شاید این دفعه درمانش جواب داد. خواهش می کنم.

رضا رفته بود و من هیچ حرف دیگری نزده بودم. در واقع حرف دیگری به ذهنم
نرسیده بود.

فقط حس می کردم میان جایی که نباید گیر افتاده ام. می ترسیدم و هیچ کس را هم
نداشتم تا با او مشورت کنم. مامان و بابا که اصل گزینه های مناسبی نبودند. چون

علوه بر اینکه کل با روابط دوستانه ی میان دختر و پسر مشکل داشتند، به هیچ عنوان
می حتی آزاد صحیح و سالم را هم گزینه ی مناسبی نمی دانستند، چه رسد به حال که پا

یک بیماری هم در میان بود و حال من هر چقدر هم که می گفتم جریان از چه قرار
است، آنها امکان نداشت حتی این مدل رابطه ای که رضا خواسته بود را هم بپذیرند.

 روی امیر هم که کل نمی شد حساب کرد.

_ حساب می کنید خانم؟

با صدای مشتری به خودم آمدم و دستپاچه ایستادم. اسکنر را برداشتم و مشغول
حساب کردن خریدها شدم.

شام خورده نخورده به اتاق آمده و خودم را به خواب زده بودم. خدارا شکر که مامان
می حالم را به خستگی نسبت داده بودند. و بابا هم گرفگ

پتو را روی سرم کشیده بودم و چشمانم را هم بسته بودم اما خوابم نمی برد. تصویر
آزاد در پس صدای رضا در سرم چرخ می خورد و من دلم می خواست مغزم را منفجر

کنم تا راحت شوم.

در همان حال مزخرف بودم که صدای باز شدن درب اتاق آمد و بعد از آن صدای
مامان که احتمال برای بردن رختخوابشان آمده بود. سعی کردم کمتر تکان بخورم تا

بیدار بودنم فاش نشود.
بعد از لحظه ای بیرون رفت و صدای پچ پچ گونه اش احتمال خطاب به بابا آمد:

_ بمیرم براش از خستگی غذاشم درست نخورد.



_ از ماه بعد نمی ذارم دیگه دو شیفت وایسه...

صدا ها که دور و درو تر و کم کم محو شدند، پتو را از روی سرم کنار کشیدم و اول از
همه نفسی تازه کردم. بلند شده نشستم و کمرم را به دیوار تکیه دادم.

ای خدا چه غلطی باید می کردم.

مدام از اولین روزی که او را دیدم برای خودم دوره می کردم و حالتش را برای خودم
تفسیر می کردم و دنبال سرنخ هایی بودم تا به بیماری اش برسم. هرچند این فکرها

خیلی هم ارادی نبودند. فکرش خودش می آمد و بعد هم نمی رفت!

می آن ترم با رضا هم کلس شده اولین بار ترم پنج بودم و سر دو تا از دروس عموم
بودم. رضا ترم آخر بود در واقع ترم نه بود و به خاطر چند واحد درس عمومی نه ترمه

شده بود. قبل از آن رضا را در دانشگاه دیده بودم اما آزاد را اولین بار بود که می
 دیدم.

تمام اطلعات مربوط به رضا از جانب راحله تغذیه می شدند وگرنه من که کاری به
کسی نداشتم. اما راحله مگر می توانست ذهن فعال و همیشه کنجکاوش را آرام و بی
خیال نگه دارد! همیشه قبل از شروع هر کلس آمار تک تک دانشجو ها را در آورده بود.
هرچند رضا که جای خودش را داشت و از خیلی قبل تر، چشم هایش را کور کرده بود.

خب از آنجا که آزاد عضوی جدید بود ته و توی حضورش را مفصل درآورده بود. اینکه
دوست رضا بود اما دانشجو نه! و مدتی بود که انگار در قسمت بوفه ی دانشگاه کار

می کرد. در واقع از اوایل همان ترم. منتها حضورش در کلس به همراه رضا مربوط به
 اواسط ترم بود و همان شد اولین باری که همدیگر را دیدیم.

آن روز کلس یکی از دروس اختصاصیمان خیلی دیر تمام شده بود و من و راحله با ربع
ساعت تاخیر به کلس معارف اسلمی رسیده بودیم. خداراشکر استادش خیلی گیر

 نبود و از این بابت استرسی نداشتیم.
در دانشگاه بعضی از کلس های بزرگ که برای دروس پرجمعیت در نظر گرفته شده
بودند دو در داشتند یکی اول کلس که روبروی میز استاد بود و یکی هم انتهای کلس.
و خب مسلما ما وقتی دیر می رسیدم از در انتهایی وارد می شدیم تا کمتر آماج تیر و

ترکش های اساتید قرار گیریم.
به هر حال وقتی وارد کلس شدیم تمام صندلی ها پر بود جز یک صندلی؛ صندلی ای
می رضا در ردیف آخر و با فاصله ی سه صندلی از درب انتهایی که درست کنار صندل

قرار داشت.
راحله ی نامرد تا این صحنه را دید کل حضور مرا از خاطر برد و مثل تیری که از چله

می خالی پرواز کرد.  رها می شود اوج گرفت به سوی صندل
به هر حال در جریان حس و حال راحله بودم و خیلی به دل نگرفتم. در اصل دیگر

عادت کرده بودم. مخصوصا که وضعش خیلی خراب بود و دیگر حتی به جای قلب،
تصویر خود رضا در چشمانش منفجر می شد.

اا با اجازه ای آرام رو به استاد گفتم و از کلس خارج شدم، تا از کلس کناری یک ناچار



صندلی برای خودم بیاورم. پشت به در کلس در حال بلند کردن صندلی بودم که
صدایش آمد:

 " بذار کمک کنم، احتمال من جای تو رو گرفتم"

در تحلیل صدا و آنچه گفته بود، بودم که مقابلم آمد و حینی که صندلی را از دستم می
گرفت نگاهش به چهره ام افتاد؛ یک لحظه دو لحظه، دقیق نمی دانم چقدر گذشت که

دیدم خیره ی چشمانم مانده. با چهره ای که رنگ پریدگی را فریاد می زد. معذب و صد
البته متعجب، به جای او نگاهم را دزدیم و خواستم صندلی را دوباره از دستش بگیرم
که انگار به خودش آمد و با دستانی که کمی لرزش داشتند، به سمت در رفت و من

هم با اخم هایی که غیرارادی در هم شده بودند پشت سرش را افتادم.
صندلی را در تنها جای خالی آن قسمت، درست کنار صندلی خودش و درب کلس
گذاشت. البته جای دیگری هم نبود و اگر بود هم وسط کلس نمی توانستم صدای

صندلی ها را در بیاورم تا از نشستن در کنار او پرهیز کنم.

تا یک ربع سنگینی نگاهش را حس می کردم و مثل مجسمه ای رو به استاد خشک
شده بودم تا عکس العملی به خیرگی اش نداشته باشم. که بی هوا بلند شد و از کلس

بیرون رفت. بیرون رفتنش کمی نگاه های بچه های نزدیک مان را به این سو کشاند و
بعد هم بلفاصله رضا پشت سرش از کلس خارج شد و من آن لحظه نمی دانستم که

قصه ای دارد رقم می خورد که تا مدتها دست از دامانم بر نخواهد داشت.

بعد از آن مدتی تقریبا طولنی نبود یا شاید من نمی دیدمش، و من دیگر کم کم
فراموشش کرده بودم که باز سروکله اش پیدا شد درست از شروع ترم شش.

از آن به بعد سر هر کلسی که می توانست به عنوان فردی غیر دانشجو حضور داشته
باشد حاضر می شد. مدام سر راهم سبز می شد و گاهی هم البته ناپدید می شد و آن

روزها بود که حال رضا هم دگرگون بود.

تمام ساعات کلس هایم را می دانست و من با وجود اینکه گاهی در سکشن های
مختلف کلس می گرفتم تا از او فرار کنم باز بود و من چیزی جز استرس از بودن

هایش نمی گرفتم.

تا مدتها فقط نگاهم می کرد. کم کمک پا فراتر گذاشت تا این اواخر که علنی ابراز
عشق می کرد. رابطه ی رضا و راحله که شکل گرفت، وضعیت برای من سخت تر

شد. چون حتی اگر خودش هم نبود خبر هایش بود و راحله که فکر می کرد با فراهم
کردن موقعیت های گیر انداختن من با او دارد به من لطف می کند، شرایط را برایم

غیر قابل تحمل کرده بود.

بعد هم که با فارغ التحصیل شدن من خبر آمد که کار در بوفه را رها کرده...

نفسم را فوت کردم و بلند شدم. چراغ را روشن کردم و روبروی آینه ایستادم. نگاه
تارم را به چشمانم دوختم. کمرم را به سوی آینه خم کردم و سرم را نزدیک بردم تا



تاری دیدم جبران شود. آخ خدایا چه چیزی در این چشم های ارثیه ی مادربزرگ وجود
 داشت که او از هر فرصتی برای غرق شدن در آنها استفاده می کرد!

میان قفسه های مواد غذایی خارجی چرخ می خوردم. در واقع این یکی از سرگرمی
های جدیدم در فروشگاه بود.

نصف بیشترشان را که اصل نمی دانستم چه هستند، اما به هر حال همین که برای
دقایقی ذهنم را مشغول می کردند و فکر های چرت و پرتم را دور، برایم راضی کننده

بود.

راهروی قفسه های قهوه و مشتقاتش را خیلی سریع رد کردم و وارد قسمت سس ها
شدم. این روزها از هر چه یاد او را زنده می کرد فراری بودم. حیف که فقط نمی

توانستم چشمانم را از کاسه در آورم.

هنوز یک ربع دیگر از وقت استراحت بین دو شیفت مانده بود که به سمت صندوقم
 رفتم و همان موقع صدای پیامک گوشی ام بلند شد.

بابا خواسته بود برایش قرص مسکن ببرم.
امروز صبح قبل از آنکه از هم جدا شویم. غذایش را به دست خودش دادم تا احتیاجی
نباشد میان دو شیفت از فروشگاه خارج شوم. هرچند این کارها بیخود بود و آزاد می

توانست خیلی راحت وارد فروشگاه شود اما خب ترجیح می دادم اگر قرار است او را
ببینم، این دیدار همین جا پشت صندوقم اتفاق بیفتد.

قرص را برده بودم و در کمال تعجب از بابت شانسی که گویا داشت با صاحبش
همکاری می کرد،

خبری از او نشده بود. زمان استراحت تمام شده بود و یکی دو نفر مشتری میان ردیف
های قفسه ها در حال چرخش بودند. کمی با خیالی راحت تر به سمت صندوقم رفتم

که دیدم شانس بی شعورم باز صاحبش را تنها گذاشته.
تکیه زنده به ریل متحرک خریدهای روبروی صندوقم ایستاده بود و نگاهم می کرد.

دستم را درجیبم مشت کردم و فقط فکر کردم ای کاش نمی دانستم اینطور حداقل
طبیعی برخورد می کردم اما حال من، فقط می ترسم!

با این حال زیر نگاه ممتدش که لبخندی هم بر چهره اش نشانده بود، پیش رفتم و با
فاصله او را دور زدم و روی صندلی ام نشستم.

با اخم های در هم خیره ی مانیتور روبرویم شدم و فقط در دل خدا را صدا می کردم.
نمی دانم چه مرگم شده بود. نمی دانم چرا انقدر می ترسیدم. همه چیز انگار غیر

ارادی بود و من فقط دلم می خواست برود.

_ تحویل نمیگیری خــــانووووم؟



کمی سرم را به سوی چهره ی سرحالش گرداندم، طوری می گفت انگار همیشه با
دسته گل به استقبالش می رفتم!

_ مگه قرار نشد دیگه ایجا نیاید!

تنش را از روی حدفاصلی که میانمان بود به سویم خم کرد که ناخواسته کمی عقب
رفتم و رضا را از ته دل به فحش کشیدم که با حرف هایش وضعیت افتضاح میانمان را

بدتر کرده بود.

_ این یعنی دوست داری با خانواده پیش قدم بشم دیگه؟

بیچاره چه دل خوشی داشت. دلم می خواست این حالت حق به جانبش را زیر دست و
پا له کنم. چهره ام از اخم بی نهایت در هم رفته بود.

من چپ چپ نگاهش می کردم، او اما مثل همیشه خیره ی چشمان کوفتی ام مانده
بود.

 _ امروز اومدم خرید برای کافه ی رضا...

حتما هم که من باور می کردم وقتی این همه فاصله از کافه تا اینجا بود و در همین
فاصله فروشگاه های دیگری هم وجود داشت تا او بتواند خریدهایش را انجام دهد.

یک ابرویش را بال داد:

_ و بر اساس قوانین مشتری محوری نمی تونی باهام بد برخورد کنی!

دندان به هم فشردم که کمر خم شده اش را صاف کرد و سر کج کرده دست در جیب
با لبخندی که دم به دم عمق می گرفت گفت:

_ چی می شد تو به بار از دیدن من خوشحال می شدی.

نفسم را بیرون فرستادم. ای کاش همه ی شرایط خوشحال شدن فراهم بود. آن وقت
 من هم مریض نبودم تا اعصاب خودم را به هم بریزم.

چند لحظه در سکوت نگاهم کرد از آن نگاه ها که حس می کردم روحش این اطراف
پرسه نمی زند و به دنیای دیگری می رود و بعد آرام آرام به سمت قفسه ها رفت.

تمام مدتی که نبود نگاهم به آن سو بود. در دیدم نبود اما من مدام آن سو را نگاه می
کردم. مدام حرف های رضا را مرور می کردم. مدام حرف ها و حرکت های خودش را
تجزیه و تحلیل می کردم. مدام حرکت های خودم را بررسی می کردم اما به هیچ نتیجه

ای نمی رسیدم.
مل مامان اتول خان هم نبودم که بگویم همه ی اینها یک شوخی و برای آزار مر به قو دخت



رساندن به من و پدر اتول خانی ام بوده و همین بیشتر فکرم را مشغول می کرد.

 بالخره بعد از نیم ساعت با یک گاری لبریز از خرید به سویم آمد. با همان لبخند.
لعنت به رضا و حرف هایش که دیگر حتی نمی توانستم با خیال راحت در دل لقب

 دیوانه را به او نسبت دهم.
دائم با خودم درگیر بودم که قبل از شنیدن حرف های رضا دقیقا چقدر اخم در مواجهه
با او بر چهره می نشاندم یا مثل هر نگاهم چند لحظه طول می کشید یا مثل آن موقع

هم می ترسیدم یا فکر می کردم می ترسم یا ...

_ جیب رضا رو خالی کردم...

اشاره اش به خرید هایش بود که مشخصا همه هم از قفسه ی خارجی ها برداشته
شده بود. سعی کردم آرام باشم. از روی صندلی ام بلند شدم و اسکنر را برداشتم و

 برای ناپدید کردن لرز انگشتانم دستم را محکم به دور دسته اش پیچاندم.

خرید ها را یکی یکی و خیلی با آرامش روبروی من می گذاشت به طوری که برای
حساب کردن هر یک باید آن را از دستش می گرفتم و کامل ضایع بود که همه ی این

 کارها برای کش آوردن وقت است.
با تمام قدرت نگاهم را روی اجناس نگه داشته بودم و سرم را از حدی بالتر نمی

آوردم.

_ افرا

آب دهانم را قورت دادم و سرم را اپسیلونی هم تکان ندادم.

_ چرا حس می کنم از من می ترسی تو؟

ناخواسته سرم بال آمد و نگاهم در نگاهش قلب انداخت. رنگ نگاهش حسی را القا
می کرد که آدم را مجبور می کرد خودش را به خاطر فکر های ناجورش در مورد او

 لعنت کند.

می خرید ها نزدیکم آمد: چند بسته قهوه جلوی دستم گذاشت و بی خیال باق

 _ چشمات امروز یه حالی  ن...

باز آب نداشته ی دهانم را فرو دادم. خیره ی چشمانم لحظه ای اخم میان ابروهایش
نشست و مردد و کمی مرموز پرسید:

_ تو... رضا رو دیدی؟

دست و پایم سست شد. وای خدا گند زده بودم. داشت شک می کرد.



 صدای تمام نبض های تنم در سرم اکو می شد.
باید آرام می بودم. باید آرام می شدم.

_ آقای محترم من بیکار نیستم که دم و دقه شما و رفیقتون رو ببینم... النم اگر واقعا
قصد خرید دارید، خریداتون رو بذارید تا حساب کنم... اگرم نه که برید و نه وقت منو

بگیرید نه بقیه مشتری ها رو.

هر چند از شانس خوبم یک مشتری هم آن حوالی در انتظار نبود. باز کمی موشکافانه
 نگاهم کرد و کم کم گره ی اخمش پاک شد.

قدمی به سمت گاری اش رفت و گفت:

 _ اون اسکنر بیچاره رو کمتر فشار بده الن خرد میشه...

توجهی به حرفش نکردم و فقط امیدوار بودم دیگر از آن سوال های پلیسی نپرسد.
اصل حال دیگر این مدلش را ترجیح می دادم به آن مدلی که زمینه ای برایش نداشتم.

درحالی که مقدار دیگری از خرید هایش را روبرویم می گذاشت ادامه داد:

_در ضمن این همه صندوق باقی مشتریا برن یه جای دیگه...

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

_ این صندوق اختصاصی مال منه... با صاحبش!

آخ خدایا تا کجا باید خودم را به آن راه می زدنم. تا کی باید در معرض این مدل حرف
هایش قرار می گرفتم و خودم را می کشتم تا دیوانه نشوم. خدایا کاش می دانستم

چه خوابی برایم دیده ای .
می خریدها شد. قبل از آنکه من کاری کنم خودش عقب رفت و مشغول گذاشتن باق

من هم فشار دستم دور دسته ی اسکنر را بیشتر کردم و خیر سرم دل به کار دادم.

_ حاجیت می خواد تو مسابقات لته آرت شرکت کنه؟

عجب رویی داشت که خودش را این مدل خطاب می کرد. بعد هم مسابقات لته آرت
دیگر چه کوفتی بود؟

به جهنم اصل هر چه می خواهد برای خودش حرف بزند.
گاری اش خالی شده و حال روبرویم ایستاده بودم و من در نهایت سرعت داشتم جنس

ها را حساب می کردم که گوشی اش را مقابل صورتم گرفت.

_ منظورم این بود.

من احتمال لته، ثابت مانده نگاهم خیره ی تصویر زیبای قلب های قو شده بر روی فنجا
بود که گفت:



 _ البته این خیلی ساده ست، فقط می خواستم متوجه بشی منظورم چیه.

 پس متوجه شده بود که نفهمیدم چه می گوید.
گوشی را عقب کشید و گفت:

_ به نظرت خوبه!

نگاهش کردم. چه باید می گفتم. می ترسیدم با او از حدی بیشتر حرف بزنم و او فکر
و خیال اشتباه کند. فقط گفتم:

_ موفق باشید.

_ به خاطر تو می خوام شرکت کنم.

با کمی مکث گفتم:

_ چرا من؟

خیلی عادی شانه بال انداخت:

_ مدت هاست دلیل همه ی کارای من تویی!

همانطور که به سختی نگاهم را می گرفتم گفتم:

_ من نمی خوام دلیل کاراتون باشم...

با لحنی تخس و شیطان گفت:

_ فعل که هستی...

دیگر جوابی ندادم و خیلی سریع تمام خرید هایش را حساب کردم و او هم کارتی که
نام رضا رویش ثبت شده بود را به سمتم گرفت.

پانصد و بیست هزار تومان از کارت کشیدم و فاکتور و فیش را تحویلش دادم تا هر چه
سرع تر برود.

کسیه های خریدش را برداشت و باز مقابلم ایستاد.
از نگاه کردن به چشمانش پرهیز می کردم و او بی پروا در چشمانم غوطه ور بود.

_ افرا

نگاهم در نگاهش ثابت شد.



 _ اون مسابقه برام خیلی مهمه...

چیزی نداشتم تا در جوابش بگویم که چشم ریز کرده با حال عجیبی گفت:

_ مهمتر از تو نیستا...

کمی مکث کرد. انگار در فکر باشد. یک دفعه چهره اش جدی شد. طوری که کمی
ترسیدم.

مل که من بتونم پیش زندگیم _ تو دلیل زندگی کردن منی... اون مسابقه فقط یه دلی
سرمو بال بگیرم.

هیچ تحلیلی بر حرفش نداشتم. یعنی نمی خواستم داشته باشم. من بیشتر درگیر این
تغییر حالتش شده بودم که باز چهره اش مهربان شد. دوباره لبخندی محو بر چهره اش

نشست و گفت:

_ برام دعا می کنی افرا؟

انگار مسخ شده ها فقط زمزمه کردم:

_ امیدوارم... موفق باشید.

چشمکی زد و با لحن خاصی گفت:

_ حال دیگه برنده می شم.

و بعد از لحظاتی که انگار خودش را از دریای چشمانم بیرون کشید زمزمه کرد:

_ هوای زندگیمو داشته باش...

و رفت!

.
 حوالی عصر به خانه باز می گردم و حالم در یک کلم افتضاح است.

رضا و حرف هایش در دانشگاه مصداق واضح شنیده هایی ست که آرزو می کردم
دروغ باشند و انگار دارند با آخرین سرعت لباس حقیقت به تن می کنند.

وارد خانه که می شوم مامان با چهره ای که نگرانی اش زیر لیه ای از عصبانیت
می جانانه مدفون شده به استقبالم می آید و من حس می کنم دلش می خواهد یک سیل

حواله ی صورتم کند.



 _کجایی تو؟ گوشیتو چرا جواب نمیدی؟

حوصله ی پیدا کردن حرفی برای دفاع ندارم. خب آن لحظه که گوشی را عمدا جا می
گذاشتم، حواسم نبود که مادرم هیچ گاه از شغل دائم النگران بودن، بازنشسته نخواهد

 شد.

_ ببخشید جا گذاشته بودمش.

گمردم از ظهر تا حال حواست کجاست تو... یه تماس نباید با من بگیری؟  _

_ ببخشید سرم شلوغ بود.

عصبانیست و کامل مشخص است که با این ببخشید ها هم آرام نمی شود.

مغ چی بود؟ تو که امروز تعطیل بودی کجا رفتی اصل از صبح؟ _ شلو

آخ خدایا خودت آنکه باید در این لحظه لعنت کنی را لعنت کن!
آنقدر دل چرکینم که حتی برای راحت تر کردن خیال مامان هم زبانم نمی چرخد تا

بگویم که این مدت پیش "او" بوده ام. اولین حرفی که به ذهنم می رسد را بی فکر بر
زبان جاری می کنم:

_ رفته بودم دانشگاه برای اصل مدرکم... بعدم رفتم واسه کنکور پرس و جو
کردم...ترافیکم بود... ببخشید.

_ امیر کم بود تو هم شدی مثل اون... جون دارم من دیگه انقدر حرصم میدین شماها؟

در این لحظه هر چه بگویم بی فایده است پس سکوت می کنم که چشم غره روان رو
می گیرد و با گامی که به سوی آشپزخانه بر می دارد، عاقبت راه را برای ورودم به

خانه باز می کند.
در خلف جهت او قدمی به سمت راهرو می روم که صدایش می آید:

 _ یه زنگ به کیهان بزن از ظهر ده بار زنگ زده خونه... به باباتم خبر بده رسیدی...

صدای ریز غر غرهایش هنوز می آید و من فقط از خدا می خواهم تا به جای همه خودم
را هزار بار لعنت کند. وای که اگر اسمش را آورده بودم و غیبتم را به بودن در کنار او
نسبت می دادم؛ رسوا می شدم و آن وقت خر هم جوابگوی بار باقالی بر زمین مانده

نمی شد و مامان تا ته و توی دروغم را در نمی آورد رهایم نمی کرد.
بی حواس قدم هایم را به سوی اتاق تند می کنم. فکر نمی کردم با پیامی که برایش

فرستاده بودم باز هم پیگیرم شود.
باید خیلی سریع پیامی برایش می فرستادم تا یک وقت بی هوا قصد آمدن به اینجا را



نکند.

مب نیمه باز اتاق می زنم و وارد می شوم. تنه ای به در
دور تا دورش چشم می چرخانم و پایین کمد دیواری پیدایش می کنم.

خم می شوم تا گوشی را از روی زمین بردارم اما هنوز آنقدر بار لحن و حرف های
می کمد می رضا روی دوشم سنگین است که همانجا سقوط می کنم و کمر به سخت

فشارم.

لعنتی چراغ چشمک زنش خاموش و روشن می شود. قفلش را باز می کنم. ده پانزده
تماس و پیام از خودش روی صفحه خودنمایی می کند. سرم را چند بار به درب کمد

می کوبم و با چشم هایی که قطره قطره از حجم اندوه نشسته درونشان کم می کنند،
با دلگیری بی نهایتی که پاک شدنی نیست، برایش می نویسم:

"سلم. گوشیمو خونه جا گذاشته بودم... خوبم"

سرم را به کمد می کوبم و گوشی را در دست می فشارم. می ترسم گوشی را
خاموش کنم و او با تلفن خانه تماس بگیرد. اصل حوصله ی فیلم بازی کردن جلوی

مامان را ندارم. هرچند دل شنیدن صدایش را هم ندارم.

بلفاصله صفحه ی گوشی در دستم روشن و خاموش می شود. نامش روی صفحه
نقش می بندد و من دندان به هم می فشارم از سماجتی که بعد از لحظاتی قطع می

شود و به جایش پیامی می رسد:

"افراااا !!!!"

در این هفت هشت ماه او را خوب شناخته ام. در واقع فکر می کردم شناخته ام!
پوزخندی عمیق به این خوش خیالی مسخره می زنم. حیف که مسیر شناختم را از

همان ابتدا اشتباه طی کردم.
به هر حال حال عصبانیست و من این را کامل می فهمم، اما در این لحظه برایم مهم

نیست؛ چون من هم خسته ام، داغونم و بیشتر از هر چیزی مشکوکم!
حیف که بیش از این هم نمی توانم او را ندید بگیرم و بی جواب بگذارم.

به هیچ وجه نباید بگذارم این وضع آنقدر کش آید که ترکش هایش بر سر این خانه و
 اعضایش آوار شود.

صفحه را روشن می کنم و می نویسم:

" خیلی خسته م... سرم درد می کنه می خوام بخوابم... فردا میام بیمارستان"

گوشی را همانجا رها می کنم و بی حال بلند می شوم. همانطور که به سمت تخت می
روم مانتو و مقنعه ام را در می آورم و به سوی صندلی پرتاب می کنم. خودم را روی
تشک می اندازم و سرم را در بالشت فرو می کنم. باید خودم را برای دیدار فردا با او

آماده کنم. قایم باشک دیگر بس است.



 بالشتم را گاز می گیرم تا صدای گریه ام بلند نشود.
مل خوش باور و امان از او، اویی که تا همین چند روز پیش، در نظرم امان از این د
می زندگی مشترکی بود که با شوق و ذوق برای صاحب اختیار تمام و کمال جغرافیا

خودم ترسیم می کردم.

بخش دوم

"افرا و کیهان"

نگاهم را به ساعت دیواری روبرویم می دهم و سعی می کنم کمی از حرکت تند و
اعصاب خورد کن پای روی پا انداخته ام بکاهم. با چشم غره ای عصبی نگاه از ساعت

لعنتی می گیرم، عقربه هایش یخ بسته اند انگار. حس می کنم دو ساعتی هست که
انتظارش را می کشم اما این عقربه های بی وجود دو دقیقه هم جلو نرفته اند.

درست مثل آن روزها!

آن روزها هم زمان کند می گذشت همان روزهایی که آزاد بود. همان روزهایی که می
آمد با یک لیوان لته در دستانش و فقط طرحی که برای مسابقه تمرین کرده بود را

نشانم می داد و می رفت. همان روزهایی که من شاید ندانسته امیدی را ناامید کردم و
حال داشتم چوبش را می خوردم.

نمی دانم حال که به آن روزها نگاه می کنم می بینم من فقط خیلی ترسیده بودم. من
هیچ آینده ای برای خودم و آزاد در کنار هم نمی دیدم. من یک زندگی عادی می

خواستم و آزاد عادی نبود!

آن روزها که دلسوزی بیشترین نمود را در احساساتم نسبت به او پیدا کرده بود و دائم
یاد حرف رضا می افتادم که "دلسوزی نه!" و کاری هم در جهت تغییر این حس از

دستم بر نمی آمد. من یا از آزاد می ترسیدم یا دلم برایش می سوخت.

همه چیز همانطور در خمودگی ناشی از ندانستن های من از آزاد و دلیل کارهایش می
گذشت، تا اینکه کیهان آمد!

.

.

.
_ من رو کمک شما حساب کرده بودم.

_ من قولی نداده بودم. در ضمن من هنوز دلیل حال ایشون رو نمی دونم و هنوز
نفهمیدم که ربطش به من چیه!

کلفه بود و بر خلف همیشه کمی عصبی اما من هم دیگر طاقت این شرایط را



نداشتم. مخصوصا که بابا یکی دوبار آزاد را که در کنار من بود، دیده بود و من از این
که فکری کند می ترسیدم.

_ شما فقط یکم دیگه تحمل کنید... اصل من حاضرم خودم بیام با خواستگارتون
صحبت کنم و همه چیز رو براش بگم... فقط...

_ آقای غفاری خواهس می کنم... دارید شرایط رو برای من سخت می کنید.

_شاید حالش خوب بشه... چرا فکر نمی کنید که دارید این شانس رو ازش می گیرد...

داشت با وجدانم بازی می کرد. من خودم به قدر کافی درگیر بودم.

_ من واقعا امیدوارم حال ایشون خوب بشه اما می خوام منطقی برای زندگیم تصمیم
بگیرم... این حق منه...

و دیگر نگفتم که مامان و بابا بی نهایت با کیهان موافق هستند و اصل همه چیز را تمام
شده می دانند و من حتی اگر بخواهم هم نمی توانم مخالفت کنم.

اخم هایش بدجور در هم بود و این ها همه برای رضا عجیب بود.

_ بله حق شماست اما من از شما کمک خواسته بودم... مطمئن باشید اگه آزاد حالش
خوب شه خودش دست از سر شما بر میداره...

با این که متعجب از لحنش بودم اما به روی خود نیاوردم و گفتم:

_ شما خودتون هم مطمئن نیستید که بودن من روی خوب شدنش تاثیر داره که اگه
داشت توی این چند ماهی که از صحبت های اون روزتون می گذره یه اتفاقی می

افتاد...

کلفه موهایش را کشید و گفت:

_ آره اما امکانش هست.

_ شما خودتون به من گفتید نباید دلسوزی کنم اما من فقط دلم برای ایشون می
 سوزه...

عصبی دندان به هم فشرد و لحظه ای فقط نگاهم کرد. در فکر بود. انگار داشت سبک
سنگین می کرد. بعد از کمی با نارضایتی عمیقی که در چهره اش دیده می شد، گفت:

 _ شما شبیه مادرشی... چشمات...

نفسش را با شدت فوت کرد.



_ مادرش فوت کرده... آزاد خودش رو مقصـ....

_ رضا!!

صدای پر بهتش رضا را ساکت و مرا از شوک خارج کرد.
چرخیدم به سمت صدایش! به طرف اویی که مرا انگار مادرش می دید. نگاه خشنش
در فرار بود و آرواره هایش در فشار. و من عجیب بغضی که به گلویش چسبیده بود را

 حس می کردم.
نگاهش رنگی داشت که تا به حال ندیده بودم و این مرا می ترساند.
 صدای عصبی و پشیمان رضا زمزمه ای بیش نبود وقتی صدایش زد:

 _ آزاد

_ قول داده بودی رضا

من هنوز درگیر دیده ها و شنیده ها بودم که رضا هول قدمی به سمتش رفت، اما آزاد
بی آنکه دیگر نکاهی به چشمان من که نه، به چشمان مادرش بیندازد؛ رفت. با

شکستی که من در تمام وجناتش حس می کردم.
رضا به طرفم برگشت سرش را با خشم و از روی تاسف برایم تکان داد. دهان باز کرد

تا چیزی بگوید اما پشیمان شده بود انگار که بی حرف و با عجله به دنبال آزاد دوید.

حال که انگیزه اش برای ابراز علقه هایش به خودم را می دیدم هم دلم برای او می
سوخت هم به حال خودم. من فقط شبیه مادرش بودم!

.

.

.
کلفه از شر افکار تمام ناشدنی، از روی صندلی ناراحت اتاقش بلند می شوم که کیفم

با صدا روی زمین می افتد. نفسم را فوت می کنم و کیف را از زمین برداشته سر
 جایم روی صندلی می اندازم و به سمت میزش می روم.

مثل همیشه روی میز مرتب است و از تمیزی برق می زند. کشو ها را باز می کنم و با
دیدن آشفته بازار درونشان، ناخودآگاه پوزخندی عمیق چهره ام را می پوشاند.

" یعنی همش تظاهره..."

از ترسی که قلبم را سوراخ می کند، با شتاب کشوها را به داخل هل می دهم و میز دو
رو دو رنگش را دور می زنم. آخ خدایا یعنی اشتباهی دل بستم!

به طرف کمد ویترین سمت چپ میز می روم و نگاهم را به اسکلت ایستاده پشت
شیشه می دهم. چقدر هر گاه که اینجا می آمدم با اسکلتش مسخره بازی در می

آوردم و می خندیدیم. حتی آن اوایل که او خیلی جدی بود هم نمی توانست در برابر
بازی های من و اسکلت خودش را کنترل کند و می خندید و من از همین خوشی کوچک



چقدر ذوق می کردم و فکر می کردم خدا دنیا را به من داده.
حال اما فقط گریه ام می آید.

شیشه ی ویترین را به اندازه ی رد شدن دستم کنار می کشم و یکی از دست های
اسکلت را در دست می گیرم. نگاهش می کنم. سر کج کرده نگاهم می کند انگار می

خواهد بگوید:

" الن دقیقا اینجا چه غلطی می کنی؟"

و فکر می کنم که واقعا:

"نمی دونم..."

انگار با نگاهش پوزخندی زشت تحویلم می دهد:

"خر خودتی دختر جون"

حرص آلود دست زبر و استخوانی اش را می فشارم:

"آره خرم چون حال که اینجام می بینم خیلی احمقانه دلم براش تنگ شده و دلم نمی
خواد باور کنم که..."

قبل از آنکه اشک هایم از فکری که در سرم جولن می دهد جاری شوند. دستش را
کلفه رها می کنم و همین که می چرخم او را با آن روپوش سفیدی که شاید تا همین
سه روز پیش، دلم برای دیدنش غش و ضعف می رفت، دست به سینه و تکیه زده به

چارچوب در می بینم؛ ساکت و صامت، با طرح لبخندی که این اواخر عجیب دلبری می
 کرد.

وای از آن روزهای اوایل آشناییمان انگار اصل یک آدم دیگر بود، خیلی جدی بود؛ خیلی.
اما کم کم عوض شد، باز هم خیلی، آنقدر که من آن اوایل را از یاد بردم. درست تا

همین سه روز پیش!

آنقدر درگیر افکارم می شوم که تازه وقتی در یک قدمی ام قرار می گیرد، متوجه
فاصله ی اندک بینمان می شوم.

با وجود لبخندش اما دلخوری را هم از چهره اش می خوانم. کمی چشمانش را تنگ
می کند و با لحنی پرحرف می گوید:

_ سلم... چه عجــــب بانو افتخار دادن؟

نفسم را ذره ذره بیرون می فرستم و بی خیال بخش دوم جمله اش که اشاره به این



سه روز دارد، به نجوای آرامی اکتفا می کنم:

_ سلم

دستش که به قصد لمس صورتم پیش می آید، خیلی غیر ارادی قدمی به عقب بر می
دارم. تعجبش را پنهان نمی کند و من هم مسیر کوچه ی علی چپ را در پیش می

گیرم. البته اگر ضربان قلبم بگذارند.

_ افرا

تعجب، سوال، اخم، همه با هم از لحنش به گوشم می رسد و من فقط نگاه می دزدم.
کاش امروز هم مثل این سه روز، برای ندیدن و نشنیدنش، بهانه ای آورده بودم!

اکم بدهم یا نه! اش من بیشتر به  گیجم و هنوز نمی دانم باید اجازه ی پروبال گرفت
خودم را با بازی با تقویم روی میزش مشغول می کنم و با معمولی ترین لحنی که می

توانم می گویم:

_ مامان منتظرمه... زیاد نمی تونم بمونم.

قدمی که باز نزدیک می آید را حس می کنم و بدنم ناخواسته منقبض می شود.

_ بهشون نگفتی که با منی؟

برای لحظه ای چشم می بندم و باز می کنم. دست خودم نیست؛ آنقدر دل چرکینم که
 کنترلی بر واکنش هایم ندارم!

از دست خودم حرصی می شوم. چطور او توانست این همه وقت تظاهر کند، پس چرا
مک لعنتی، نمی توانم!  من برای یک ش

زبانم نمی جنبد و همین سکوت انگار دستمرا اسیر دستش می کند و من امروز هر
لمسی فراری ام.

_ با تو ام؟

جدی می شود و شاید کمی هم عصبانی!
دندان به هم می فشارم تا دست گیر افتاده در حصار دستش را با قدرت بیرون نکشم

و با کف دست هایم بر سینه اش نکوبم و هر چه شنیده ام را بر سرش هوار نکنم.
با مکث سر به سویش می چرخانم.

_ نه.

ایتش درست مثل آن روزهاست. همان روزهای چند ماه خیره خیره نگاهم می کند. جد
پیش که شاید احمقانه از آن گذشته بودم.

دیگر اثری از هیچ لبخند دلربایی بر چهره اش نیست! حال فقط ملغمه ای از اخم و



دلخوری و عصبیت است!
فشار پنجه هایش را بر دست اسیر مانده در دستش بیشتر می کند. سرش را نزدیک

صورتم می آورد و شمرده شمرده می گوید:

_ بعد از سه روز پیچوندن و جواب ندادن و دروغ بافتن، حال چته؟

اخم هایم خیلی واضح در هم می شود. دیگر نمی توانم خودم را کنترل کنم، فقط با
آرام ترین حالتی که می توانم، ساعد دستم را از میان پنجه هایش بیرون می کشم و

 باز قدمی به عقب می روم.

_اگه کاری نداری من برم.

باز بر غلطت اخم هایش افزوده می شود و فکش فشرده تر!

_ پس برای چی اومدی؟

بی حوصله از سوال و جوابی که به اصل مطلب نمی رسد، کمی تند می گویم:

_ کیهان من خسته م...

زبانش دیگر حرفی نمی زند، چشمانش اما هزار "چرا"، "چته" و شاید "چه مرگته" را
 به صورتم می کوباند و من هیچ جوابی ندارم.

فقط می دانم که اینطور مقابل هم ایستادنمان را؛ اینطور دوئل کردن نگاه هایمان را
دوست ندارم. آن روز که به خواست او محرم می شدیم قرار بود کنار هم باشیم و

 هرگاه لزم بود او پشت من باشد. اما اینطور رو در رو شدن در قرارهایمان نبود.
آخ خدا کاش نیامده بودم.

بالخره از میان چشمانمان، جفت او کوتاه می آیند و نگاه خیره و سنگینشان را می
گیرند.

با دستهای مشت شده به سمت چوب رختی گوشه ی اتاق می رود و لحظه ای در
مت پشت به من، می ایستد و آرام نفسش را بیرون می فرستد. همان حال

روپوش سفیدش را با پالتوی مشکی رنگی که همین دو هفته پیش به سلیقه ی من
خریده بود، تعویض می کند؛ دو هفته پیش؛ آخ که چقدر دور به نظر می رسید.

باز با کمی مکث می چرخد و به سمت میز می آید، سویچش را بر می دارد و بی آنکه
دیگر حتی نیم نگاهی حواله ام کند، یک "بریم" خشک و خالی در هوا می پراند و به

سمت درب اتاق می رود.

پشت سرش با قدم هایی که پیش نمی روند از اتاق بیرون می روم و فکر می کنم باید



صحبت کنیم. مگر از سکوت و خودخوری و فرار از او به نتیجه ای هم رسیده بودم که
 بخواهم ادامه اش دهم.

اما چه کنم که حس ترسی که از حقیقی بودن شنیده هایم دارم نمی گذارد، به خدا
نمی گذارد من می ترسم از این حقیقت و فقط از آن ته قلبم آرزو می کنم که لاقل

 همه چیز در مورد کیهان دروغ باشد.

نگاهم روی دستی که کلید را در قفل می چرخاند، لنگر می اندازد.
دل تنگ این دستها هم شده بودم. دل تنگ نوازش هایشان.

_ سلم بر زوج خوشبخت.

پوزخند کریح اسکلت در سرم تداعی می شود و اخم هایم در هم.
تقریبا همزمان با هم به سویش می چرخیم. دلم از او هم پر است. آن روزها قرار بود
برادرانه هایش را خرج من کند. نمی توانم مثل همیشه گرم برخورد کنم. سلم خشک

و خالی من با سلم اخم دار کیهان ترکیب می شود و حاصلش می شود تعجبی که
چهره ی علی را مزین می کند.

خوب می دانم که اصل تعجبش از دیدن افرای همیشه گرم و صمیمی ست نه اویی که
من هم او را آن اوایل کم با اخم نمی دیدم.

_ خوبی افرا خانم؟

نگاه از علمت سوالی که انگار به جای چشم هایش نشسته می گیرم:

_ ممنون

دیگر چیزی نمی گوید و سر به سوی کیهان و نقش اخم های هنوز مانده بر چهره اش
می دهد و طبق معمول بی رودوایسی می پرسد:

_ چیزی شده؟

من که جوابی نمی دهم. کیهان اما نفسش را کمی رها می کند و دستی به شانه ی
علی می زند:

_ ما بریم فعل، افرا خسته ست... بات تماس می گیرم.

می خواهد سردی مرا توجیه کند. من خسته نیستم من فقط سراپا شک و تردیدم.
نگاه علی را بی پاسخ می گذارم که کوتاه زمزمه می کند:

_ حتما



با خداحافظ، بی خداحافظ می چرخم و لحظه ای بعد کیهان هم قدمم می شود.
نزدیک ایستگاه پرستاری طبق معمول نگاهم با نگاه همیشه کینه دار خانم جمالی تلقی
می کند. بی حوصله نگاه می گیرم. شاید اگر می فهمید چه بر سرم آمده انقدر حرص

جایگاهم را نمی زد.
نفسم را آرام بیرونم می فرستم امروز حتی حوصله دوئل نگاه با او را هم ندارم.

مت کیهان شدن، برای کور شدن چشم هایش را ندارم. حوصله ی دست در دس
حوصله ی دست در بازوی محکمش حلقه کردن، برای یادآوری جایگاهم و جایگاهش را

ندارم.
به جایش فقط دلم هر لحظه سنگین و سنگین تر می شود. نگاهش را حس می کنم

 اما بی توجه به راهم ادامه می دهم.
سلم دکتر گفتنش، حال و احوال کردن مسخره و نادیده گرفتن من برای تلفی شاید

در سکوت سنگین میان ما لنگر می اندازد!

اما به جای هر جوابی از جانب کیهان به سر پرستار بی پروای بخش، تنها قفل شدن
پنجه ی دستش میان انگشتانم را حس می کنم و گرمایی که کمی آن ته دلم را گرم

می کند.
سرم آرام به سویش می چرخد به سوی نگاهی که جدی خیره به روبرو مانده و اینبار

خودم را از لمس گرمای دستانش محروم نمی کنم. هرچند با قدرتی که او دستم را
میان دستش گرفته، بخواهم، هم نمی توانم.

صدای من دیگه بچه نمی شم گفتن های داریوش ماشین را پر کرد است و به خوبی
سکوتمان را می پوشاند. خوش به حالش که مطمئن است، دیگر نه بچه می شود و نه
بازیچه؛ من اما فکر می کنم تا وقتی که گرمای دستش این چنین دستم را در خود ذوب
می کند، هم بچه می شوم و هم بازیچه و لعنت به این دل که رفته است برای اویی که
نهایت در همین روزها مطمئن می شوم همانی ست که من شناختم یا پوسته ای ست

اکمک فرو خواهد ریخت و مرا هم همراه با ریختنش خواهد شکست. که کم 

نگاهش می کنم. می دانم نگاهم را حس می کند. اما سر نمی چرخاند و فقط فشاری
 به دستم که زیر دستش روی دنده قرار دارد می آورد و می گوید:

_ تو شرکت مشکلی داری؟

نفس بی چاره ام درمانده از این وضعیت از دهانم بیرون می آید. سرم را دوباه به
روبرو می چرخانم و زمزمه وار لب می جنبانم:

_ نه

چرخش سرش و نگاهش را زیر چشمی می بینم و نگاه از روبرو نمی گیرم. با اندکی
مکث دوباره می گوید:



_ اگه ساعت کاریت زیاده می تونم به علی بگم صحبــ...

_ لزم نیست.

از کجل معلوم شاید مجبور می شدم دوباره به فروشگاه و شغل شریف صندوق داری
ام رجعت کنم.

صدای پوف کردن نفسش در ماشین می پیچد و داریوش هنوز هم اصرار دارد که بچه
نمی شود و دیگر بازیچه نمی شود.

_ خانوادت خوبن؟ امیر مشکلی نداره؟

سرم را به نفی تکان می دهم.
می حالم باخبر شود. اما نمی توانم. اصل کلمات می فهمم می خواهد به گونه ای از چرای

یاری ام نمی کنند. زبانم فلج شده انگار که نمی توانم رک و پوست کنده بخواهم
خودش حقیقت را بگوید و مرا خلص کند.

می دانم که او هم حتی به گوشه ی ذهنش خطور نمی کند که چه چیز مرا این گونه به
هم ریخته و دیوانه کرده.

پشت چراغ قرمز می ایستد و باز دستم را می فشارد:

_ حرف بزن عزیز من.

سر سنگینم بی اراده به سویش می چرخد، منتظر نگاهم می کند. تصور بودنش با او
برایم غیر قابل باور است.

باز لبخندی محو بر چهره می نشاند و آرام می گوید:

_ این چند روز سرم شلوغ بود و تو هم که حسابی تازوندی برای خودت حال هم که
اینجوری داری نگران ترم می کنی...

کلفه سر می چرخانم و نگاهم را غل و زنجیر می کنم. دلم می خواهد سرم را به
شیشه بکوبم تا مغزم متلشی شود. تا هر چه شنیده ام از یادم برود و من باز در خواب

خرگوشی ام غرق شوم. چطور ممکن است همه چیز دروغ باشد.

باز سکوت من و باز صدای نفس های او و باز داریوش که بچه نمی شود، که دیگر
بازیچه نمی شود!

سه روز فرار از او، از حرف های رها، از خودم و احساسی که داشت جانم را می
گرفت، بس بود. این مدل خودخوری فقط خودآزاری بود و من دیگر علقه ای به این

حس سادیسمی نداشتم، امروز تکلیف این شک لعنتی را روشن می کردم، باید! باید با
رها صحبت می کردم. باید چرندیاتش را ثابت می کرد. حرف که مدرک نبود باید دلیل

قانع کننده می آورد.



توقف کامل ماشین نگاهم را به مقصدی که اول درکی برایش ندارم و کم کمک با
آشکار شدنش اخم هایم را در هم تر می کند، می کشاند. فقط دلیل آمدنمان را نمی

فهمم.
قبل از آنکه بخواهم چیزی بگویم صدایش میان معادلتم وارد می شود و جای مجهول

ها می نشیند.

_ مامان می خواست برای شام دعوتت کنه... دیروز که پیام دادی امروز میای
بیمارستان. بهش گفتم که برای شام میریم خونه.

من در این شرایط پا در هوا حوصله ی مهمانی رفتنم کجا بود آخر.
بی اراده درمانده نگاهش می کنم. اخم هایش از دیدن حالتم در هم می شود و من

مستاصل می گویم:

_ باید از قبل به من می گفتی... من الن نمی تونم.

_ چی رو نمی تونی افرا... مگه بار اولته...

راست می گوید بار اولم نیست اما اولین باریست که با این پیش زمینه ی فکری می
خواهم در جمع او و خانواده اش قرار گیرم و من فیلم بازی کردن بلد نیستم.

می خواهم دستم را از زیر دستش بیرون بکشم. اما نمی گذارد:

 _ خب چته افرا... چرا نمی گی تا منم بفهمم.

و من باز دلم می خواهد در ماشین را باز کنم و خودم را با کله روی زمین بیندازم.
درمانده صدایش می زنم:

_کیهان

کلفه از استیصالم کمی نزدیکم می شود با جدیتی آمیخته به حمایت می گوید:

_ جانم عزیزم... من که از روز اول بهت گفتم باهام حرف بزن... باور کن من تا باهام
حرف نزنی نمی فهمم چی شده و نمی تونم کاری کنم.

اما من نمی خواهم تا وقتی که از اصل ماجرا مطمئن نشده ام چیزی بر زبان بیاورم.
اصل اگر بخواهم هم نمی توانم، نمی شود. اگر حقیقت داشته باشد چه؟ من طاقت

فروپاشیدن کوه اعتمادم به او را ندارم. کوهی که این روزها گرفتار بهمن شده است.
سرم را با ترس تکان می دهم:

_ می خوام برم خونه.



_ افرا...

تقریبا می نالم:

_ تو رو خدا... امروز نمی تونم.

ناامید نگاهم می کند. اخم هایش ده برابر می شود. دستم را رها می کند و ماشین را
دوباره راه می اندازد و من دست یخ کرده و تنها مانده ام را زیر بغل می زنم تا دیگر

هوای ناز و نوازش نکند.

پا در خانه گذاشته نگذاشته صدای دعوای همیشگی مامان و شاه پسرش به استقبالم
می آید.

خودم به قدر کافی اعصابم داغون است و شنیدن صدای داد و دعوایشان عصبی ترم
می کند. حیاط را به سرعت رد می کنم. در ورودی را باز می کنم و تن صدا ها بالتر

می رود.
کفشم را جلوی جاکفشی رها می کنم و با اخم های در هم راهروی کوچک را رد کرده

وارد هال می شوم.

_ چه خبره باز؟

یا صدایم متوجه حضورم می شوند انگار که برای لحظه ای سکوت می شود و امیر که
اگر یک بار در عمرش جواب ندهد خدای نکرده می میرد خطاب به من با تمسخر می

 گوید:

_ هیچی باز فضوله محله اومد.

اخم هایم خیره در چشم های گستاخش درهم تر می شود که طلبکار "چته" ای می
گوید و به سمت اتاقش می رود.

سری به تاسف تکان می دهم و رو به مامان که حرص آلود غرغرهایش را انگار با خود
در میان می گذارد می کنم که می گوید:

_ یک کلم به آقا گفتم مگه آخر ترم نیست تو امتحان نداری؟... به تریچ قباش برخورد!

ااه... _ بس کن مامان 

عصبی صدا بلند کرده در جواب صدای بی پروایش می گویم:

_ احترام بزرگترتو نگه دار امیر



به ضرب از اتاقش بیرون می آید و خیره در چشمانم می غرد:

_ به تو چه آخه... من نمی فهمم اصل تو تا کی قراره رو دل ما باشی... مگه شوهر
نکردی پس چرا گورتو گم نمی کنی از این خراب شده...

حرف ها و حرکاتش برایم جدید نیست اما شرایط خودم حال طوری رقم خورده که از
شنیدن حرف هایش تا ته جانم می سوزد. امیر از بزرگ شدن فقط درازی قدش را به

ارث برده است انگار.
مامان سریع دو قدم به سمتش می رود و تقریبا با جیغ می گوید:

_ خفه شو با خواهرت درست صحبت کن... ای خدا من چیکار کنم از دست این یاغی...

برادر با شعور و شخصیتم لحظه ای به اتاقش می رود و کاپشن به دست بیرون می آید
و همان طور که با قدم های بلند و عصبی اش به سمت در می رود می گوید:

_ آره من یاغی ام شما خوبین... دست از سرم بردارین...

و تق کوبیده شدن درب خانه به چارچوبش و لرزشی که به تمام پنجره های خانه منتقل
می شود.

به سمت راهرو می چرخم که مامان با صدای گرفته از داد و جیغ ها و با لحنی خسته
می گوید:

_ افرا قربونت برم به دل نگیر می شناسیش که زبونش تند و تیزه تو دلش هیچی
نیست...

 همانطور که پشتم به اوست و فقط برای آرام گرفتن دلش سرم را تکان می دهم.
امان از این دلهای خالی که مثل سوهانند، زبان ها را تند و تیز می کنند و دلها را

زخمی. امان...
به سمت اتاقم می روم. درب اتاق را هل می دهم و وارد می شوم. تکیه ام را به در

می دهم که با فشار ناشی از تنم بسته می شود. همانجا پشتش می نشینم. سرم را به
در می چسبانم. چشمانم را می بندم و باز بغضم را قورت می دهم.

مامان که با پتوی دو نفره یشان از اتاق خارج می شود، روی تخت پر سرو صدایم می
نشینم و گوشی ام را بر می دارم. پیام های قبلی اش را هزار بار بیشتر دوره کرده

بودم و همه را از بر بودم و حال بعد از سه روز خاموشی برایش می نویسم:

"چرا باید حرفاتو باور کنم؟"

حتی حال که شواهد زیادی برای باور کردن حرف هایش دارم، باز هم دنبال ریسمانی
برای چنگ زدن می گردم. حتی با وجود تایید رضا. من هنوز امید دارم که کیهان همانی



باشد که من شناختم.
چند دقیقه ای طول می کشد تا جوابش برسد. چند شکلک متعجب فرستاده و در آخر

نوشته:

"... فکر کردم حرفام برات مهم نبوده!"

بی حوصله می نویسم:

" نگفتی؟"

شک به " میل خودته... به هر حال فکر نمی کنم دوست داشته باشی زندگیت رو با
شروع کنی!" شوهرت

" حرفات باورم نمیشه نه تا وقتی مدرکی نداشته باشی"

کافی باشه" آزاد " فکر می کردم آوردن اسم

" هدفت از این کار چیه؟"

" هدف... فقط بدون که من برای آزاد حتی جونم رو هم می دم... "

" کامل مشخصه چون اصل برات مهم نیست که داری چه گندی به زندگی من می زنی"

" گند نه عزیزم من فقط دارم کمکت می کنم... اگه چشماتو باز کنی البته"

" مدرک "

تت پر " فردا صبح میام محل کارت... با !"دس

گوشی از دست بی جانم رها شده بر زمین می افتد. انتظارش را نداشتم. هوای ترس
و دلهره اتاق را پر می کند. در تاریکی با حس بی پناهی عمیقی خودم را روی تشک

 جمع می کنم و بی حال پتو را تا بالی سرم می کشم.
وای خدا باورم نمی شد مدرک داشته باشد. فکر می کردم دروغ می گوید. بیشتر در

خودم جمع می شوم. تنم یخ کرده است. اندک چراغ های امیدم یک به یک خاموش می
 شوند.

با قدم هایی سست و بیحال، با چهره ای هنوز مات و مبهوت و با چانه ای لرزان و
چشمانی تار، مسیر ناکجا را طی می کنم. دست هایم را مشت کرده در جیب کاپشنم
 می چپانم. هوا سرد تر از این حرف هاست که این کاپشن بی مصرف تنم را گرم کند.



همینطور در عالم هپروت می روم، می روم، می روم و قدم هایم روبروی کافه ای که
هنوز تعطیل است، هنوز تاریک است؛ خود به خود خشک می شوند و وای از من، وای

از آزاد...
روی تک پله ی روبروی کافه ی خاموش می نشینم و برای لحظاتی بی هدف خیره به

 خیابان می مانم.

حال باید چه می کردم؟
مط باید به مادر و پدر بدبخت تر از خودم می گفتم که دامادشان اشتباهی است؟ یک غل

مگ جبران ناشدنی؟ بزر
باید می گفتم که پوسته ای بیش نیست؟

باید به امیر می گفتم که من تا ابد روی دل شما می مانم و دیگر نمی توانم گورم را
گم کنم؟

گوشی ام همچنان زنگ می خورد و ای کاش دست از سرم برمی داشتند تا می
می لرزان بیرون مت در جیبم را همراه با گوش فهمیدم چه خاکی باید بر سرم بریزم. دس

می آورم و با دیدن شماره ی خانه با کمی مکث، از روی اجبار و ناچار ارتباط را برقرار
می مامان در گوشی می پیچد: می کنم و بلفاصله صدای شاک

_ الو افرا چرا جواب نمیدی گوشیتو؟

_ ببخشید.

افرای بیچاره چقدر صدایت غریبه است.

مر کیهان تماس گرفت گفت که اون خانومه دوستشون که خیاطه از _ از دست تو... ماد
سفر برگشته... برای امروز ساعت چهار قرار گذاشته بریم خونه ش... گفتم خبر بدم

 تو هم اگه می رسی بیا... مثکه کتایونم میاد.

آخ خدا من کجا هستم آنها کجا. چه بگویم! چه کنم! چطور او را از دوختن لباس برای
 عروسی دخترش ناامید کنم.

چطور بگویم من رفتنی نیستم. من تا ابد بیخ ریشتان می مانم. چه غلطی کنم خدا.

_الو افرا... صدامو می شنوی.

آب دهانم را زیر هجوم طعم تلخ بغض گلوگیرم فرو می دهم:

_ حال چه عجله ایه مامان

_ عجله چیه دختر... دو ماه عین برق و باد می گذره آماده باشیم خیالم راحت تره...

 امان از دو ماه آینده.



 بی اراده حرف دلم را در گوشی زمزمه می کنم.

_ من... نمی تونم مامان

لحظه ای مکث می کند و من فکر می کنم ممکن است متوجه منظورم شده باشد، که
می گوید:

اجم خودتو برسونی خوبه... _ خیلی خب حال سعیتو بکن تا ساعت پن

نفسم را آه مانند بیرون می فرستم و جواب خداحافظی اش را زمزمه وار می دهم و
گوشی را قطع می کنم. آخ خدا مامان آنقدر شوق عروس شدن دخترش با داماد

دکترش را دارد که هیچ از حس و حالم نمی فهمد.

گوشی دوباره مثل ساعات پیش زنگ می خورد. تماس های از دست رفته ی کیهان و
چند تایی هم از شرکت روی گوشی نقش بسته و من ناتوان از پاسخ دادن گوشی را

 دوباره دورن جیبم می چپانم.

سرم را روی زانویم می گذارم. از صبح که رها و مدرک سنگین و باورنکردنی اش را
دیدم و از درون خرد و خاکشیر شدم آرزوی چکیدن یک قطره اشک از چشمان تب
اتورم گلویم را عمیقا حس می کنم، انگار که خرده شکسته های دارم بر دلم مانده. 

جانم راه گلویم را سد کرده باشند. تنم از درون می لرزد و نای بلند شدن ندارم.
آنقدر گیج و ماتم که نمی دانم چه باید بکنم. حتی هنوز دقیقا نمی دانم چه حسی دارم.

فقط دلم می خواهد کوشه ای بیوفتم و چند سالی بخوابم و وقتی بیدار شدم؛ نه
کیهانی باشد نه آزادی نه رهایی و نه اصل افرایی!

باران که نم نم شروع به باریدن می کند. ناتوان بلند می شوم. دلم ضعف می رود اما
می دانم هیچ از گلویم پایین نمی رود. حالت تهوع کلفه ام کرده. کاش بال می آوردم

این خرده شکسته های لعنتی را تا راه نفس کشیدن باز می شد.
بلتکلیف و لرزان از خیابان می گذرم و در طولش به راه می افتم و روی صندلی های

ایستگاه اتوبوس وا می روم.
باز نگاهم را به کافه ی تاریک آن سوی خیابان می دهم و عذاب وجدان اینبار روشن تر

از همیشه بر سرم سایه می اندازد. وای که هنوز آزاد را پیدا نکرده بودند.

آنقدر با دست های بی جانم که از شدت سرما سرخ شده به در می کوبم تا بالخره
صدای پای کسی می آید.

در باز و قیافه ی همیشه طلب کار امیر که انگار یک موی گندیده اش به صد تای آدم
های متظاهر می ارزد، روبرویم نمایان می شود:

ااه _ مگه نمی دونی آیفون کوفتی خرابه، چرا کلید نمی بری با خودت...



خودش را روی من خالی می کند، نه بال می آورد و بی آنکه نگاهی به این تن در هم
شکسته بیندازد پشت کرده وارد خانه می شود. آخ برادر جان حال می فهمم که اصل

عاشق این یک رو بودنت هستم. عاشق دلت که مامان می گوید هیچ درونش نیست و
همیشه دلم را می سوزاند!

دستم را به در می گیرم. باز صدای آهنگ های مزخرفش کل خانه را برداشته.
آرام آرام پا درون حیاط می گذارم و به جای نفس، آه می کشم، تند و تند. پشت هم.

خیلی خوب می دانستم که آیفون به قول او "کوفتی" خراب است. کلید هم همراه
خودم دارم. من فقط دلم می خواست کسی در را به رویم باز کند. دلم کمی خیلی کم
حمایت می خواست و البته هنوز هم می خواهد و حیف که برادرم برادرانه ای ندارد تا

من در هم شکسته کند. خرج این م

بغضم را بر کول می گیرم و وارد اتاقم می شوم. عینک خیس از دانه های بارانم را بر
می دارم و روی میز می اندازم. کاپشن خیسم را در می آورم و روی صندلی می
 اندازم. گوشی در جیب کاپشن مانده ام، هنوز برای خودش می لرزد و می لرزد.

خب به درک!
 من هم دارم از درون و بیرونم می لرزم. چه کسی جواب بیچارگی مرا می دهد؟!

با خشمی که کم کم دارد خودش را از زیر لیه های گیجی ام بیرون می کشاند، مقنعه
و مانتو ی نم دارم را هم به کاپشن ملحق می کنم. دلم می خواهد انگشت در حلقم

فرو کنم تا تهوع تمام شود.

تنم را روی تخت می اندازم. سرم را دو دستی می چسبم و نگاهم را به فرش کهنه ی
زیر پایم می دهم. دست چپم را مقابل صورتم می گیرم. برق رینگ ساده ی درون

انگشتم چشمانم را می زند. سرم را از روی تاسف آرام تکان می دهم، چه راحت مرا
وابسته و دل بسته ی خودش کرده بود. چه راحت خودش را در دل پدرو مادر ساده

 دلم جا کرده بود.
مادر بیچاره ام که خیال می کرد به جای خودش دخترش دیگر صد در صد خوشبخت

می شود. اما زهی خیال باطل که چارقد مادر بر سر دختر افتاد. هرچند قیاس شایسته
ای نیست. پدر بیچاره ی من فقط پول ندارد؛ هرچه هم کار می کند باز هشت و نه اش

درگیر است. اما هیچ از مردانگی کم ندارد، او اما...

باورم نمی شود. این همه نامردی در کیهانی که من شناختم باورم نمی شود. بودنش با
رها باورم نمی شود. آن هم آنقدر عمیق و وای خدا...

پتو را کنار می زنم و خودم را در پناهش پنهان می کنم تا هیچکس خرده شکسته هایم
را نبیند.

صدای آشنای لعنتی اش می آید. چشمانم را به سختی باز می کنم. همه چیز تار است.
دلم تیر می کشد. دستم را روی شکمم چنگ می کنم. صداها نزدیک تر می شوند.

صدای مامان و دامادش و تهوع تمام ناشدنی من!



از روی تخت بلند می شوم و با شتاب به سمت در خیز برمی دارم. بی هوا عق می
زنم؛ بی ثمر! فقط حس می کنم از شدت فشار چشمم می خواهد از کاسه بیرون

جهد.
وارد راهرو می شوم و صدای لعنتی اش با لحنی نگران نامم را نجوا می کند. خودم را
درون حمام می اندازم و روی سنگ سرد کف به زانو می افتم و امان از این عق های

نافرجام.

دست نامردش روی کمرم می نشیند. تنم منقبض می شود. توان پس زدنش را ندارم.
 دلم می خواهد پسش بزنم اما به جایش فقط عق می زنم و بال نمی آورم.

چشمانم بالخره طاقت از کف می دهند و اشک هایشان را بال می آورند. مثل باران؛
 تند و تند، پشت هم.

دستش هنوز کمرم را در می نوردد. صدای عزیزم و افرا جان گفتنش گوشم را می
خراشد و دلم را می سوزاند.

مب قاشق در لیوان، صدای نگران و هراسان مامان و دست او صدای هم خوردن پر شتا
من جسم بی جانم دور کمرم حلقه می شود و تنی که از این تماس به که برای بلند کرد

لرزه می افتد.
کاش نبود خدا، کاش می رفت.

با یک حرکت زورش را به رخم می کشد و بلندم می کند. حالم از این مردانگی که
انگار فقط در بازویش خانه کرده به هم می خورد. تمام جانم را در پای بی جانم می
ریزم تا بتوانم اتکایم را از او بگیرم. به سختی سعی می کنم تا خودم را از چنگالش

 آزاد کنم. می فهمد و نمی گذارد.

من در دستش را به دهانم می چسباند و مامان هراسان نزدیکم می آید و هول لیوا
مجبورم می کند محتوای بی نهایت شیرینش را فرو دهم. به سرفه می افتم که کیهان

لیوان را از دستش می گیرد و همانطور که حلقه ی دستش دور کمرم را تنگ تر می
کند، آرام لیوان را هم به لب هایم نزدیک می کند. ناخود آگاه نگاهم در نگاهش می

نشیند و بغضی که دوباره اشک می شود و در پناه لیوانی که باز به دهانم می چسبد
 پنهان می گردد.

هنوز خیره ی چشمانش هستم و مانده ام که چطور نگرانی را انقدر عمیق بازی می
 کند!

کمکش را نمی خواستم او اما به زور کمک کرد تا سر جایم دراز بکشم. بعد کمی
چشمانم را نگاه کرد. کمی نبضم را گرفت و کمی هم سوال هایی درباره ی حالم که

 جوابی نگرفت و با کلفگی عیانی به مامان گفت که به دارو خانه می رود و رفت.

گذر دقایق را نمی دانم. فقط صدای تق و توق های مامان از آشپزخانه می آید و
چشمان من که گاهی قطره اشکی به بیرون می زایند و آه هایی که به جای نفس

 کشیده می شود.



صدای درب خانه می آید و بعد هم:

_ اومدی پسرم دستت درد نکنه

_ کاری نکردم.

صدای قدم هایشان می آید. اول مامان با سینی حاوی ظرف های غذا و پشت سرش
کیهان با کیسه ی دارو ،سرم و دستگاه فشار.

 مامان ظرف غذا را روی میز می گذارد و راه را برای ورود کیهان باز می کند.
نزدیک می آید. کنارم روی تخت می نشیند و آستینم را بال می زند. دلم می خواهد

دستم را از دستش بیرون بکشم اما مامان و نگاهش اجازه ی عکس العمل های این
 چنینی را نمی دهند.

اما به نظر می رسد آن که باید حسم را فهمیده که فشارم را با اخم های در همش می
 گیرد و بلند می شود.

_ حالش خوبه کیهان جان؟

_ یکم فشارش پایینه فقط... چیزی نیست.

چوب لباسی را از پشت در می آورد و کنار تخت می گذارد. مامان سریع لباس ها را از
مسرم نیست رویش جمع می کند و هیچ کدامشان به من که می گویم احتیاجی به 

توجهی نمی کنند.

_ غذا هم براش آوردم.

کاش هر دو می رفتند و تنهایم می گذاشتند.

_ میل ندارم... خوبم.

هر دو لحظه ای نگاهم می کنند و قبل از آنکه مامان اعتراضی کند کیهان می گوید:

_ دست شما درد نکنه... خودم بهش می دم.

دلم می خواهد پوزخند بزنم و بگویم تو خودت باعث و بانی حال خرابم هستی، اما
مامان چنان با نگاهش قربان صدقه ی دامادش می رود که خفه می شوم و نفسم را
مسرم بیرون فوت می کنم. مامان هم بعد از آنکه داماد عزیزش مشغول وصل کردن 

می شود، نگاهی به هر دویمان می اندازد و اتاق را ترک می کند. اصرار و اهتمامش به
تنها گذاشتنمان با هم در این شرایط عصبی ام می کند.

 اتاقم بوی بیمارستان گرفته و دست های لعنتی اش دست از سرم بر نمی دارند.



در سکوت کارش را انحام می دهد و من بی اراده خیره اش می شوم. خیره ی مردی
که تا چند روز پیش، او را تمام و کمال شوهرم می دانستم و حال از هر غریبه ای

غریبه تر به نظر می رسد.
آخ خدا چقدر دید زدنش در حین کار را دوست دوست داشتم. اخم های ناشی از

تمرکزش را اما حال...
دلم می سوزد و زخمی که خورده آنقدر کاری ست که هیچ مرهمی چاره اش نمی

شود.
لحطه ای عمیقا دلم برای کیهانی که دلبسته اش شده بودم تنگ می شود و بی اراده

زبانم می چرخد:

_ چه حسی داره؟

مسرم را بیخیال و حواسش جمع چهره ام می شود:

_ چی عزیزم؟

 نگاهم را به سقف می دهم.

_ اینکه خیلی ساده به هدفت برسی.

سکوت طولنی شده اش نگاهم را دوباره به چشمانش می کشاند. متوجه منظورم
نشده انگار.

آخ خدا، چه حرفه ایست، مرد دروغین من!
انگار آنقدر عمیق در نقشش فرورفته که حتی به خودش شک هم نمی کند.

_ واسه همین اصرار داشتی محرم شیم؟

اخم هایش درهم تر می شود. سوال و تعجب در نگاهش بیداد می کند.

_ منظورت چیـ...

 پوزخند هایم دست خودم نیست.

_ نمی خوای بری؟

با همان حالت مردد زمزمه می کند:

_ هستم... فعل

دوباره نگاهم را به سقف می دوزم و بغضم را قورت می دهم و زمزمه می کنم:



_ برو ... می خوام بخوابم.

باز شدن درب اتاق مهلتی برای حرف و واکنشی از جانب او نمی دهد. بابا با اخم های
نگرانش وارد اتاق می شود و پشت سرش مامان. کیهان احتمال به احترام بابا از کنارم

بلند می شود. می خواهم نیم خیز شوم که بابا سریع می گوید:

_ بخواب بابا... بلند نشو

_ سلم خسته نباشید.

_ سلم پسرم... تو زحمت افتادی.

_ این چه حرفیه... وظیفمه.

در دل به این وظیفه پوزخند می زنم. خب راست می گوید اینها همه جزء وظیفه اش
بوده و هنوز هم انگار هست.

اسرم می کشد و من بابا جای کیهان را در کنارم می گیرد و دست زمختش را به 
 ناخودآگاه به یاد بدبختی ام بغض می کنم.

_ بهتری بابا؟

مر موهایم می ترسم منفجر شوم. فقط سرم را تکان می هم، که باز دستش نوازشگ
گرم تقریبا به نیمه رسیده ام که قطره هایش با سرعت پایین می مس می شود. نگاهی به 

چکند می اندازد و می گوید:

_ نمی خواد ببریمش درمونگاه؟

مامان سریع با لحنی معترض می گوید:

_ وااا دامادم خودش دکتره ها

_ می دونم خانوم... میگم شاید دارویی چیزی لزم باشه تو خونه نباشه

کیهان خیلی آرام و موقر رو به بابا می گوید:

_ خیالتون راحت باشه همه چیز گرفتم تو ماشین هست. فشارش پایین بود... با همین
سرم بهتر میشه... جای نگرانی نیست.

با حرف هایش کمی آسودگی در چهره ی بابا نمودار می شود و می گوید:

_ خدا خیرت بده... بعد از خدا به تو سپردمش.



هرچه می کنم نمی توانم جلوی آه عمیقم که هزاران حرف در خود دارد را بگیرم، که
باعث می شود نگاهش به چشمانم بیوفتد. نگاهم را می گیرم و زبانم نمی چرخد تا

بگویم، پدر عزیزم دخترت را اشتباهی سپردی!
 بابا آرام از کنارم بلند می شود و من هنوز نگاه کیهان را حس می کنم:

_ استراحت کن بابا جون.

شانه ی کیهان را می فشارد و به سمت درب اتاق می رود و به همراه مامان از اتاق
بیرون می روند. کیهان لحظه ای پشت به من و رو به در بسته می ایستد. نمی دانم

مسرم می دهم. مه تارم را به  شاید کم کم دارد به چیزهایی شک می کند. باز نگا
بعد از لحظاتی آرام آرام پیش می آید و روبرویم می ایستد. انگار نمی داند چه بگوید

که می پرسد:

_ بهتری؟

بی حوصله اشاره ای به سرم می کنم و می گویم:

_ اینو درش بیار... خوبم.

جدی می گوید:

_ برات لزمه عزیزم... تحملش کن.

نفسم را فوت می کنم و نگاهم را به سقف می دوزم صدای نفس های شاید کلفه
شده اش را می شنوم و توجهی نمی کنم. بودنش حال و در این لحظه مثل باری روی

قلبم سنگینی می کند. لحظه ای کنارم می نشیند و من بلفاصله تنم را کنار می کشم:

_ نمی خوای حرف بزنی؟

_ اونی که باید خیلی وقت پیش حرف می زد؛ تویی!

_ افرا چرا واضح نمی گی حرفاتو؟

پوزخند می زنم:

_ واضح گفتم این کوفتی رو در بیار و برو

اا پس زمینه ی نگاهم می شود. کمی روی صورتم خم می شود و چهره اش ناچار
عصبی لبخند می زند و می گوید:



_ داری دیوونم می کنی، عزیزم!

تنم در حصار دستانش که در دو سویم روی تشک قرار گرفته گیر افتاده و من دیگر این
حصار را دوست ندارم. سرش خیره در نگاهم آرام آرام پایین می آید که سرم را به
سمت دیوار می چرخانم، با مکث نفسش را در نیم رخم فوت می کند و در گوشم

زمزمه می کند:

_ چی شده؟

_ برو کنار

 _ افرا

نمی توانم خوددار باشم. کم می آورم. دستم را روی شانه هایش می فشارم تا فاصله
بگیرد. تنش را که عقب می کشد، بلفاصله می نشینم همانطور که نفس نفس می

زنم، سوزن سرمی که هنوز تمام نشده را عصبی از دستم بیرون می کشم و به
سویش پرت می کنم:

گرمت، تموم شد برو دیگه! مس _ بیا اینم 

هنگ کرده از فوران یک دفعه ای من مبهوت نگاهم می کند و وقتی به خودش می آید،
مچ هر دو دستم را در دستانش می گیرد، با فشار مرا به خود نزدیک می کند و خیره

در صورتم می غرد:

_ دیوونه شدی؟

_ آره... دیوونه م کردی... تو... توی نامرد...

انگار باورش نمی شود این حرف ها را از من شنیده باشد که مبهوت نامم را صدا می
زند:

_ افرا

گریه ام می گیرد. هرچه می کنم تا اشک هایم در برابرش جاری نشود نمی توانم.
طاقتم طاق می شود:

_ افرا مرد... تو کشتیش ... حال هم نقش بازی کردن بسه... همه ی ناگفته هاتو خودم
شنیدم... فقط برو... به هدفت رسیدی... انتقامتو از عشق قدیمیت گرفتی... حال برو

برای خودت جشن پیروزی بگیر.

 نگاهش ترس و بهت را با هم فریاد می زند.



عاقبت انگار داور سوت پایان بازی اش را می زند و او از نقشش خارج می شود.
من من می رود و کیهان حقیقی نمایان می شود. کیها

مردی غریبه که هنوز مچ دست هایم را در دستانش دارد. اما دیگر نه او جان دارد، نه
من!

رفته بود.
 شاید هم فرار کرد؛ نمی دانم.

آنقدر حالم بد بود که فقط می خواستم تنهایم بگذارد.

بالخره بعد از ساعت ها خیره ماندن، نگاه از سقف می گیرم. ضعف دارم اما به
 سختی بلند می شوم.

در این زندگی هرچه را نفهمیدم، یک چیز خیلی خوب در کله ی پوکم فرو رفت، این که
من او در زندگی ام، کمی مه بود کسی جای من نیست تا پای من باشد. شاید این چند ما

این اصل را به فراموشی سپرده بودم اما این چند روز به زور و اجبار زمانه هم که بود،
باز به خود آمدم.

دیگر شک ندارم که خوشبختی و خوشحالی دروغی ست که برای سرکار گذاشتن آدم
ها علم کرده اند. این چند ماه هم احتمال خر شده بودم که فکر می کردم زندگی می

تواند کمی هم به جای خاکستری، رنگی باشد. حال اما باز فهمیدم زندگی همان چشمان
تار من است که گاهی فقط با عینک تصاویرش واضح می شود، همین!

می خانه، آرام و آهسته به سمت آشپزخانه گام برمی در میان تاریک و روشن سحرگاه
دارم. باید چیزی می خوردم. با این ضعف بار خودم را هم نمی توانستم بر شانه هایم

تحمل کنم چه رسد به بار این زندگی درب و داغون شده!
هرچند هنوز نمی دانم که چه غلطی می خواهم بکنم، فقط می دانم که دیگر پا در آن
شرکت کوفتی نخواهم گذاشت اصل حال که فکرش را می کنم می بینم، چقدر عاشق

 صندوق دار بودنم هستم.
مدینش باشم.  او که مرا دوست نداشته و ندارد، من هم دیگر نباید زیر 

بغضم می گیرد آخ خدا...

وارد آشپزخانه می شوم و دربش را پشت سرم می بندم تا سر و صدایم کسی را بیدار
 نکند.

 درب یخچال را باز می کنم و نگاهی به خالی درونش می اندازم.
مبکند تا این یخچال برای آهی از سر ناچاری می کشم. پدر بدبختم دیگر چقدر باید جان 

یک روز هم که شده پر از خالی نباشد؟
تنها تخم مرغ مانده در شانه ی خاکستری رنگ را بر می دارم. باید جان می گرفتم.

برای تنها ایستادن در برابر داماد مادرم باید نیرو می گرفتم.



دستگیره ی نیمه سوخته را از روی کابینت کنار گاز بر می دارم و ماهی تابه ی حاوی
نیمرو را از روی اجاق بلند می کنم. کف آشپزخانه می نشینم و تابه ی کج و کوله ی

مف آشپزخانه به مش ک رویی را روبرویم روی زمین می گذارم. تنم از سرمای موکت پو
 لرز می نشیند اما جان بلند شدن ندارم.

برای خودم لقمه ای بزرگ می گیرم و با بغض مشغول جویدن می شوم. نمی دانم
تخم مرغش مزه ی زهرمار می دهد یا خرده شکسته های روحم در گلویم چرک کرده

که جز تلخی هیچ حس نمی کنم.
می مدرک رها از چشمم لقمه ی اول را به زور فرو می دهم و بی اراده اشکی از یادآور

گوشه ی تابه می چکد، لب بر هم می فشارم و دست زیر چشمم می کشم. یاد نگاه
های خیره ی آزاد به چشمانم دیوانه ام می کند. شدت اشک ها بیشتر می شود و من
سر سختانه به درست کردن لقمه ی دیگری ادامه می دهم و در دهان لرزان شده از

اوم صورتم از اشک ها خیس می شود. اج  بغضم می چپانم و همانطور که می 
تخم مرغ با طعم بغض و هق هق عجب افتضاحی ست.

 پشت دست راستم را روی گونه هایم می کشم و لقمه ی دیگری آماده می کنم.

مق مادرش مرا نگاه می کرد و کیهان برای مرسی خدا واقعا ممنونم که آزاد به عش
سوزاندن عشق قدیمی اش، مرا انتخاب کرد. اما خودم را هیچ کس نخواست، پس من

میان این آشفته بازار چه غلطی می کنم، مرسی خدا واقعا ممنونم.

مض دوباره شکسته امانم لقمه ی آخر را هم به زور در دهان می چپانم. اما اشک و بغ
نمی دهند. تابه را کنار می زنم کف پا بر زمین می گذارم و پیشیانی به زانویم می

فشارم.
می آدمی باورم نمی شود کیهان همچین هیولیی باشد خدا. اصل مگر می شود دو رو
انقدر از هم دور باشد. چطور توانست انقدر راحت تر و خشک را با هم بسوزاند و

 اککش هم نگزد.

محتویات دهانم را جویده نجویده به سختی فرو می دهم که به سرفه می افتم. دست
روی دهان می فشارم و بلند می شوم. شیر آب را باز کرده، دهانم را زیرش می

گیرم. اشک و آب مخلوط می شوند و سرفه تمام اما بغض نه!

آب را می بندم. دستم را لبه ی ظرفشویی می گذارم و سرم را به سمت سینک خم
می کنم.

من میان جنگ کیهان و رها چه می کنم خدا. حتی آزاد بیچاره هم این میان بیگناه ست.
تنها جرمش برادر رها بودن؛ عزیز دل رها بودن است و من؛ به جرم شباهت چشمانم

به مادرشان بدبخت شدم.

عینکم را با دستمال تمیز می کنم و روی چشم می گذارم. اما باز هم همه چیز تار
 است.

بابا صبح زود، کمی بعد از صبحانه ی تلخ سحر گاهی ام رفته بود و من تمام این مدت



مکی از شاهکار دامادشان خودم را به خواب زده بودم. نمی دانم چه باید به آنها بگویم. 
بگویم. اصل بگویم، نگویم؟

صدای بسته شدن درب حیاط که می آید خودم را از زیر پتو بیرون می کشانم. آنقدر
منتظر مانده بودم تا مامان برای خرید از خانه بیرون رود تا احتیاجی به روبرو شدنمان

نباشد.
بی حوصله همان لباس های دیروز را می پوشم و گوشی را از جیب کاپشنم در می

آورم. به غیر از تماس های دیروزش تا قبل از آمدنش به خانه دیگر تماسی از او نیست
 اما به جایش از صبح چندین تماس از علی و کتایون روی گوشی ام افتاده.

حتما خواهر و رفیقش می خواهند گندش را ماست مالی کنند. بی اراده پوزخند خیلی
سفت کنج لبم می نشیند.

گوشی را در جیبم بر می گردانم و با چشمانی که دم به دم خیس می شوند از خانه
خارج می شوم. درب حیاط را پشت سرم می بندم که همزمان صدای باز شدن درب

ماشنی از پشت سرم می آید. بر می گردم و با دیدن کتایون که با چهره ای آشفته
 نزدیکم می شود. سر جا می ایستم.

شاید تقصیر آنها نیست. من زیادی خوشبین بودم که خواهرش را خواهر خودم می
دیدم و رفیق و شوهر خواهرش را برادرم. بغضم را قورت می دهم. اصل دوست ندارم

در برابرش گریه کنم.

_ افرا جان

صدایش مستاصل است من اما دیگر هیچ کدام از این لحن ها را باور نمی کنم. این هم
حتما فیلم دیگرشان است.

با چهره ی درهم و گرفته اش نزدیکم می آید و من بی هیچ حسی نگاهش می کنم.
مز من که جهنم و ضرر بگذار آخرین تلشش را هم برای برادرش بکند، برای حال و رو

فرقی ندارد.

_ قربونت برم خوبی؟

بی اراده تک خندی می زنم. بیشتر شبیه پوزخند است و می فهمد. دستش را پیش می
آورد و دستم را می گیرد.

_ حق داری به خدا، باور کن النم نیومدم ازش دفاع کنم.

اینبار واقعا خنده ام می گیرد. تلخ و پر از درماندگی.

_ پس برای چی اومدید؟

متوجه جمع بستن فعلی که مدت ها بود به اصرار خودش فرد شده بود می شود و
ناراحت نگاهم می کند آه کشان دستم را از دستش بیرون می آورم و بی نگاه به چهره

اش می گویم:



_ ببخشید من عجله دارم.

قدمی به چپ می چرخم که بازویم را می گیرد:

_ افرا جان لطفا... بیا من خودم می رسونمت... خواهش می کنم.

دستم را از دستش در می آورم.

 _ لطفا برید...

می خواهم تا مامان باز نگشته سریع بروم که باز می گوید:

_ به خدا منم نمی دونستم یعنی همش چند ماهه که فهمیدم... یادته یه مدت باهاش
قهر بودم. من اون موقع تازه جریان رها رو فهمیدم... شاید اشتباه کردم نباید پنهان

مست داره... النم داغونه به خدا... خواهش می کنم کاری می کردم اما به خدا کیهان دو
ازت یه فرصـ...

خیره شدن ناگهانی ام در چشمانش حرفش را نیمه می گذارد. شرمنده نگاهم می
کند.

 _ واقعا انتظار دارید بهش فرصت بدم...

بغض بی هوا صدایم را می لرزاند:

 _ شما اصل درک می کنید چی شده...

قطره اشکی خیلی ناگهانی از چشمم می چکد و نگاه پر ترحم او را هم خیس می کند.
لعنت به این حال که کنترلی رویش ندارم. نگران دستم را می گیرد و زمزمه می کند:

_ به خدا به جان خودش به جان علی شرمندتم عزیزم... اما ازت خواهش می کنم زود
 قضاوت نکن...

با دست آزادم اشکم را پاک می کنم و تمام سعیم را می کنم تا حرصم را کنترل کنم:

_ شما هم یه زنید... خودتون رو بذارید جای من... اگه یه خانمی بیاد و بگه قبل از شما
مم اون تو شناسنامه ی شوهرتون بوده چه حالی می شین... بازم از فرصت حرف اس

می زنید...

شرمنده دستم را رها می کند و نگاهش را به زمین می دوزد.
نفسی می گیرم و باز صورت خیسم را پاک می کنم. مرددم اما قبل از رفتن حرف



آخر را هم می زنم:

_ حال که شدید قاصد بهش بگید اون محرمیت از نظر من دیگه هیچ اعتباری نداره...
زود تر همه چیز رو تموم کنه.

نگاه مبهوتش با مکث از زمین کنده می شود. دهان نیمه باز مانده اش و بهت
چشمانش، نشان می دهد که انتظار این حرف را نداشته. خودم هم نداشتم اما چاره

ای هم مگر مانده؟
بی اختیار چانه ام می لرزد. سریع نگاهم را می گیرم و در خلف جهت او به راه می

  افتم.
 روبروی کافه می ایستم.

نیم ساعت بعد از جدا شدنم از کتایون مامان تماس گرفته بود و شاکی کلی داد و هوار
سرم کرده بود که چرا با آن حال و روز از خانه بیرون رفته ام و به من دروغ گفته بودم

 که باید به شرکت می رفتم و حالم خوب است.
اما خیلی خوب می دانستم که امکان ندارد دیگر پایم را در آن شرکت وابسته به او

بگذارم. دلم آنقدر از دستش پر است که دیگر به هیچ طریقی خالی نمی شود.

خیره به تاریکی درون کافه گوشی را از جیبم بیرون می آورم و مردد روی شماره ی
رها مکث می کنم. نمی دانم تصمیمم درست است یا نه اما نمی توانم بی تفاوت باشم

و این عذاب وجدان لعنتی دیوانه ام کرده است.
مر بیشتر ارتباط را برقرار می کنم و گوشی را به گوشم می چسبانم اما جواب بی فک

نمی دهد.
مردد قصد رفتن می کنم اما باز پای رفتنم سست می شود. همانطور خیره به کافه
دوباره شماره اش را می گیرم که اینبار با بوق سوم صدای بی نهایت گرفته اش در

گوشی می پیچد:

_ بله؟

_ سلم

 انگار نشناخته باشد مردد جوابم را می دهد.
دلیلی برای معرفی کردن مستقیم خودم نمی بینم فقط می گویم:

_ از برادرتون، خبر دارید؟

لحظه ای سکوت می کند و بعد با همان صدای گرفته می گوید:

_ افرا تویی؟

_ بله... میشه لطفا جوابمو بدید!



صدای نفسش در گوشی می پیچد و بعد صدایی که انگار از گریه ای کنترل شده لرزان
باشد، در گوشم می پیچد:

_ نه هنوز... رضا یه ردی ازش پیدا کرده... دعا کن پیداش کنیم...

صدای گریه اش بی هوا بلند می شود و بعد از لحظه ای صدای بوق های مشغول در
گوشم می پیچد و ارتباط قطع می شود.

روی همان پله های روبروی ورودی کافه وا می روم و امان از تصویر آزاد که یک لحظه
پس زمینه ی چشمانم را رها نمی کند.

لرزش گوشی در دستم حواسم را از هپروت بیرون می آورد. نگاهم را به گوشی می
 دهم. اسمش از روی صفحه ی گوشی به رویم دهان کجی می کند.

احتمال کتایون پیغامم را به گوشش رسانده. اما نمی توانم باور کنم که به خاطر من به
تکاپو افتاده باشد، ترس از آبرویش یا نقشه ای دیگر بیشتر معقول به نظر می رسد، تا
مس از دست دادن من! اصل از کجا معلوم شاید از شنیدنش خوشحال هم شده باشد. تر

 هر چه باشد هیچ علقه ای به شنیدن صدایش ندارم.
صدای محکم و مردانه و لعنتی اش!

با احاطه ی سفت و سخت افکار مشوش و آزاد دهنده ام، آنقدر خیره ی نامش می
مانم تا ارتباط قطع می شود. اما کوتاه آمدنی در کار نیست انگار که باز نامش روی
صفحه خاموش و روشن می شود. توجهی نمی کنم و آنقدر منتظر می مانم تا تماس

هایش ته بکشد.

آه کشان قبل از آنکه تماس گرفتن از سر گیرد، سریع السیر شماره ی خانه را می
گیرم. به مامان می گویم که شارژ گوشی ام تمام است و اگر گوشی ام خاموش بود

 نگران نشود و بعد از اتمام کارم به خانه باز خواهم گشت.
بعد هم سریع گوشی را خاموش می کنم و از روبروی کافه ی تاریک بلند شده، به

 سمت ایستگاه اتوبوس می روم.

تا پیدا کردن کار که نه در واقع تا گفتن حقیقت به مامان و بابا باید هر روز ساعات
کاریم در شرکت از خانه بیرون می زدم. دوباره باید به دنبال کار می گشتم. دوباره

شاید اشتغال به کاری که از نگاه او در شأنم نباشد!
.
.
.

_با پدرت صحبت کردم از این به بعد لزم نیست بری فروشگاه

کمی سوالی نگاه همیشه جدی اش را نگاه کردم و کمی مردد گفتم:

_ با کار کردنم مشکل داری؟



ا! _ نه

اکثرا تک کلمه ای و قاطع حرف می زد و گاهی حس می کردم هیچگاه یخش آب نمی
شود.

با این حال کوتاه نیامدم:

_ پس چرا...؟

_ دوست داری اون کارو؟

_ بحث دوست داشتن نیست... خب...

رویم نشد که بگویم شروع کارم در فروشگاه از سر ناچاری بوده. اما به هر حال خانه
نشینی محض را هم دوست ندارم، که خودش گفت:

_ اگه دوست داری کار کنی من کار برات پیدا می کنم. یه جای مطمئن که در شأنت
باشه.

نمی دانم چرا حس کردم باید از شغلم دفاع کنم که آرام زمزمه کردم:

_ اونجا جای بدی نیست.

لحظه ای خیره ی چشمانم شد و لبخندی بی نهایت محو کنج لبش نشست. در این
می اوست. مدت آشنایمان فهمیده بودم که این اوج ابراز خوشحال

_ می دونم اما، لیاقت تو بیشتر از اونجاست... من کاری مرتبط تر با رشته ای که
درسش رو خوندی برات سراغ دارم... فکر می کنم خوشت بیاد.

 تبسمی که بر چهره ام نشست شاید پاسخ مثبتم به این پیشنهاد تغییر شغل بود.
تغییر برای شغلی که در شأن من باشد.

.

.

.
به خودم که می آیم می بینم هنوز مات و مبهوت روی صندلی های ایستگاه اتوبوس

نشسته ام.
مد پنهان ساعت نزدیک دو بعد از ظهر است. هوا ابریست و روشنایی محدود به خورشی

مه ابرهای تیره. شده پشت انبو
نگاهم را به انتهای خیابان می اندازم خبری از اتوبوس نیست.

دوباره نگاهم را به کافه می دهم و باز بی فکر گوشی ام را از جیبم بیرون می آورم.
روشنش می کنم و بعد از فوران پیام های دریافتی که هیچ یک را حتی نیم نگاهی هم

نمی اندازم، برای رها پیام می دهم که شماره ی رضا را برایم بفرستد.



همین که پیام ارسال می شود گوشی در دستم می لرزد و باز بی رحمانه نامش را به
رخم می کشد. غمگین گوشی را روی نامش خاموش می کنم و در جیبم فرو می برم.

کاش دل کندن انقدر سخت نبود!

مل از همان دور هم می توانم ماشین علی را روبروی خانه تشخیص دهم و قدم هایم می
 به خانه رسیدنشان را از دست می دهند. دلم دیدن هیچ کدامشان را نمی خواهد.

_ استخاره می کنی وسط کوچه؟

کمی از حضور ناگهانی اش می ترسم. همانطور ایستاده سر به سویش می چرخانم و
من علی می گوید: او هم همانطور که از کنارم می گذرد با اشاره به ماشی

_ فامیلتم که ظهر و وقت خواب و استراحت حالیشون نیست اصل.

این یکبار از درشت گفتنش هیچ ناراحت نمی شوم. راست می گوید حال چه وقت
مهمانی ست!

قدم برداشته پشت سرش به راه می افتم که دو قدمی خانه می ایستد و همین که
کنارش می رسم می گوید:

گش پشت در گذاشته بود تو بارون _ دیشب این شوهرت چش بود مثه دیوونه ها ماشین
پیاده داشت می رفت... اونم عین خودت دیوونه ست انگار... شنیدی که می گن دو

دیوانه در یک سرزمین نگنجد!

لحظه ای فقط نگاهم می کند شاید منتظر است اعتراضی به لحن حرف زدنش یا
 ضرب المثل اشتباهی اش کنم.

مر هم انگار امروز آفتاب عمرش از جای خوبی طلوع کرده که سرحال است و افتخا
صحبتی می دهد.

سکوتم را که می بیند کلیدش را از جیبش بیرون می آورد و همانطور که پیش می رود
ررایش را هم ادامه می دهد:  و در را باز می کند، نطق غ

گم _ خلصه از من گفتن، نری دو روز دیگه برگردی بگی این دیوونه ست. من حق برادری
ادا کردم زودتر بهت گفتم.

بی توجه به من کوله اش را روی دوشش جا به جا می کند و وارد خانه می شود و نمی
داند که چقدر دقیق وسط خال زده است. با این تفاوت که کیهان دیوانه نیست اما

هیولیی ست که هیچ کس او را نمی شناسد.

هنوز پشت درب خانه در کوچه ام که درب هال باز می شود و مامان همانطور که این



سو را نگاه می کند، سریع دمپایی پا کرده تا وسط حیاط می آید. به خود آمده پا در
خانه می گذارم :

_ سلم

همانطور که نزدیک می آید جوابم را می دهد. در را پشت سرم می بندم. روبرویم می
ایستد نگاهش را در چهره ام می چرخاند و دستی به صورتم می کشد و می پرسد:

_ خوبی مامان؟

_ خوبم

_ خداروشکر... چرا رفتی صبح؟ کیهان دیشب گفت خودش خبر میده که نمیری.

به سختی جلوی پوزخندم را می گیرم:

_ نمی شد نرم، کار داشتم. حالمم خوب بود.

_ خیلی خب، بیا تو حال، شوهر خواهرش اومده دنبالت.

با این که حضورش را فهمیده بودم اما باز هم اخم هایم در هم می شود:

_ واسه چی؟

_ سلم افرا خانم.

نگاهم را به پشت سر مامان و چهره ی او می دهم. چهره ای که کامل مشخص است
از رویارویی با من معذب است.

مامان هم سریع به پشت می چرخد و در حالی که قدمی به سویش می رود، می گوید:

_ شما چرا بلند شدید بفرمایید الن میایم خدمتتون.

در حالی که کفشش را به پا می کند محترمانه جواب مادرم را می دهد:

_ خیلی ممنونم زحمت دادم بهتون.

_ این چه حرفیه تو زحمت افتادید این همه راه تا اینجا اومدید... کیهان جان می گفت
 باباش می آوردش...

کیهان جان دیگر در خواب ببیند که من کاری به میلش انجام دهم. آخ خدایا یعنی یک
آدم تا چه حد می تواند پر رو باشد!



_ زحمتی نیست. من وقتم آزاد بود.

خوب است که مامان رو به او ایستاده و حواسش کامل جمع اوست. چون کنترل اخم
هایی که روی هم گره می خورند و کور می شوند، اصل در دست من نیست و این را

شاید نگاه علی خیلی خوب می فهمد.

علی قدمی پیش می آید که مامان باز رو به من می کند:

_ آقای دکتر زحمت کشیدن تشریف آوردن ببرنت واسه انجام آزمایش...

و با ذوقی که خیلی مشخص است می گوید:

_ کیهان جان سفارش کرده...

نامردها خیلی خوب فهمیده اند مادر بیچاره ی من آنقدر گولشان را خورده که امکان
ندارد در موردشان شک به دلش راه دهد.

حتما اینطور می خواهند مرا تحت فشار بگذارند. اما کور خوانده اند.
گکشم تا در برابر مامان صدای پر حرصم را کنترل کنم: خودم را می 

_ زحمت کشیدن، اما احتیاجی نیست.

نگاه هر دویشان لحظه ای آمیخته به سکوت خیره ام می ماند. که علی با حالتی تقریبا
کلفه می گوید:

_ کیهان نمی تونست بیاد، حال اگه من بدون شما برم خودش میاد دنبالت.

 مثل در لفافه تهدیدم می کند.

_ افرا جان برو دخترم اینجوری خیال ما هم از بابت حالت راحت میشه... هنوز رنگ و
روت خوب نشده...

چشم غره ی ریزی هم چاشنی حرفش می کند و ادامه می دهد:

_ آقای دکترم زحمت کشیدن این همه راه اومدن درست نیست.

علی خیلی سریع پیش می آید و دیگر اجازه ی مخالفت کلمی نمی دهد و در همان
حالی که به سمت در می رود مهر تایید رفتنم را هم می کوبد و خطاب به مامان می

گوید:

_ پس با اجازه تون من تو ماشین منتظر می مونم... بازم ببخشید که بد موقع



مزاحمتون شدم.

مامان باز درگیر تعارفات می شود:

_ خواهش می کنم. مراحمید... شما ببخشید خیلی زحمت کشیدید.

دست ها مشت می شوند و دندان ها بر هم ساییده.
خدایا خودم به جهنم من با آرزوهای بر باد رفته ی مادرم چه کنم!

همین که ماشین از کوچه و تیررس نگاه مامان خارج می شود دست به سمت در می
برم و خشک می گویم:

_ نگه دارید!

_ ببین من واقعا عذر می خوام... مجبور بودم.

حرصی می گویم:

_ خیلی جالبه برای هر کاری یه توجیه دارید، حال فرقی نمی کنه، خیانت باشه دروغ
باشه... نه!

هیچ جوابی نمی دهد فقط سرعت ماشین را زیاد می کند و اخم آلود دست چپش که به
پنجره تکیه دارد را به دهان می کشد.

این که می بینم انقدر راحت من و خانواده ام را خر فرض می کنند حرصی و دیوانه ام
می کند. آنقدر که حس می کنم از صورت گر گرفته ام بخار بلند می شود:

 _ گفتم نگه دارید.

_ الن وایسم کجا می خوای بری؟ نمی تونی که به این سرعت برگردی خونه... مطبم
امروز تعطیله می ریم اونجا صحبت می کنیم.

آخ خدا چه راحت از نقطه ضعف های من بهره می برند. در بیچارگی خودم مانده ام
که با لحنی متاسف می گوید:

_ ببین قضیه اونجوری که تو فکر می کنی نیست.

پوزخند می زنم:

_ نکنه می خواید مثل همسرتون بگید شما هم همین چند ماه پیش خبردار شدید، آخه



من که اصل شما رو قبل از کیهان دیده بودم. وای خدا چه خر بودم من که نفهمیدم
چرا اونجوری چشمای کور شدمو نگاه می کردید...

نگاهم می کند. نگران است. نمی دانم شاید هم من دلم می خواهد اینطور فکر کنم.

_ لطفا آروم باش... بذار برات توضیح می دم.

_ هیچ احتیاجی نیست، چون خودم همه چیز رو می دونم.

مد رها! _ آره اما از دی

_ آهان تو دید رها کیهان غول قصه ست تو دید شما رها، چه فرقی به حال من و اون
آزاد بدبخت داره... چی عوض می شه...

"نچ"ی می گوید و ماشین را به گوشه ی خیابان هدایت می کند. می ایستد اما قفل
درها را باز نمی کند. همانطور خیره به روبرو در حالی که دست هایش را روی فرمان

می فشارد می گوید:

_ افرا من نمی خوام هیچ چیزی رو توجیه کنم... ما اشتباه کردیم... آره گناه منم کمتر
از کیهان نیست... اما حال که شنیدی و می دونی، بذار همه چیز رو برات بگم... کیهان

 نمی دونه من اومدم سراغت... اونم الن اصل حالش خوب نیست...

_ وقتی اصل چیزایی که شنیدم حقیقت داره دیگه برای چی تکرارش رو از شما
بشنوم... شما هم که انکار نمی کنید.

لعنتی صدایم می لرزد و او سکوت کرده فقط آه مانند نفسش را بیرون می دهد.
نگاهم را به بیرون می دهم و او بعد از لحظاتی که در سکوتی سنگین و تلخ می گذرد،

آرام ماشینش را به راه می اندازد.

تمام سعیم را می کنم تا متوجه اشک هایی که می چکند نشود اما زمزمه ی جویده
اش که در ماشین می پیچد می فهمم سعیم بیهوده بوده است:

"کیهان احمق"

عینکم را بر می دارم و دست زیر چشمانم می کشم که با لحنی دلسوزانه که شدت
ترحمش حالم را به هم می زند می گوید:

_ اینجوری خودتو اذیت نکن.

عینکم را روی چشمم می گذارم و ناچار از همراهی که گریزی ندارد، با جدی ترین
لحنی که می توانم می گویم:



_ من الن دارم باهاتون میام که دیگه دست از سرم بردارید... اما به هیچ وجه نمی
 خوام ببینمش

_ باشه ممنونم... خیالت راحت.

وارد پارکینگ ساختمانی که مطبش در آن قرار دارد می شود و میان دو تا از خط های
سفید رنگ پارک می کند. بی میل و با ضعفی که باز دامن گیرم کرده، پیاده می شوم.

صدای زنگ گوشی اش که بلند می شود بی توجه به سمت آسانسور می روم اما
صدای هر چند آرامش را که هر لحظه نزدیکم می شود، می شنوم:

_ الو کتی
...

_ نه مطبم
... 

_ میام حال... کار دارم فعل
...

_ باشه خدافظ

همزمان با ایستادنش کنارم، درب آسانسور باز می شود و اول من و پشت سرم او
سوار می شو د و آسانسور بسته می شود.

کلیدش را در قفل می چرخاند و در را به داخل هل می دهد. عقب می کشد تا من وارد
شوم. راهروی کوچک را طی می کنم و روی اولین صندلی پیش رویم می نشینم. به

سمت میز منشی می رود و تلفن را بر می دارد.

_ الو سلم آقا ابراهیم، شفیعی هستم... لطف می کنید یه کیک و آبمیوه بیارید مطب...
ممنونم.

 گوشی را می گذارد و بی هیچ حرفی به سمت اتاقش می رود.
چند دقیقه ای می گذرد و خبری از او نمی شود. کلفه از این انتظار بی معنی کاپشنم

 را در می آورم و روی شکمم دستانم را به دورش حلقه می کنم.
چند دقیقه ی دیگر هم می گذرد که بالخره از اتاق بیرون می آید. بی کت و در حالی

که وسایل تزریق در دست دارد به سویم می آید.
از دیدن وسایل در دستش اخم هایم در هم می شود. یکی از صندلی ها را همراه خود

می کشد و روبرویم می گذارد. می نشیند و ظرف حاوی سرنگ و لوله ی آزمایش و
پنبه و الکل را هم روی صندلی کناری ام می گذارد. کلفه نفس می کشم:

_قرار بود حرف بزنید!



_ طبقه ی بال آزمایشگاست.

دستش که به سمتم دراز می شود دستم را می کشم:

گم با فیلماتون می تونید گول بزنید اما من برای آزمایش _ مادر از همه جا بی خبر
نیومدم بعدم صبح اول وقت آزمایش می دن نه این موقع!

اخم کرده بی آنکه نگاهش را به چشمانم دهد، لوله ی پلستیکی گیره دار را از درون
ظرف بیرون می آورد و انگار که من فقط یک بیمار باشم او هم دکتری غریبه، می

گوید:

_ اون برای آزمایش های خاصه و بیشتر به این دلیل که معمول باید حدود ده دوازده
ساعت قبلش چیزی نخورده باشی... تو هم که از رنگ چهره ت کامل مشخصه که

خیلی وقته چیزی نخوردی...

عصبی از این همه مسخره بازی هایی که هیچ به دلم نمی نشیند بلند می شوم که
نگاهش همراهم بال می آید:

 _ آقای دکتر من بیمار شما نیستم...

_ افرا لجبازی نکن حرفم می زنیم... بذار برای راحتی خیال مادرت...

همزمان با حرفش چند تقه به درب بسته ی مطب می خورد. کش را در ظرف رها می
کند و به سمت در می رود. سینی حاوی ظرف کیک و لیوان شربت را از مردی تقریبا
مز میان صندلی ها می مسن می گیرد. بعد از تشکر در را می بندد و سینی را روی می

گذارد.
روبرویم می ایستد. مثل برادری بزرگتر نگاهم می کند و با لحنی قانع کننده می گوید:

_ بشین لطفا، اینجوری زودتر می رسیم به اصل مطلب... خواهش می کنم.

ناچار می نشینم. آستین مانتو ام را به سختی بال می زنم. دستم را روی دسته ی
صندلی می گذارم و نگاهم را به زانو هایم می دوزم تا هر چه سریعتر این مسخره

بازی هم تمام شود.

خون گیری اش که تمام می شود پنبه ی الکلی را روی دستم می گذارد و می خواهد تا
کمی فشارش دهم. لوله ی آزمایش حاوی خون سیاهرنگم را در دست می گیرد و به

می روی میز اشاره می کند: سین

_ تا اینارو بخوری برگشتم.



با گام های بلند به سمت در می رود و بی آنکه در را ببندد خارج می شود. بی نهایت
احساس ضعف می کنم. برای لحظه ای سرم را به دیوار می چسبانم و چشمانم را

 می بندم.

صدای پایش که بازگشت زود هنگاهش را به گوشم می رساند، چشمانم خود به خود
باز می شوند و شوکه از دیدنش و از رودستی که باز انگار ساده لوحانه خورده بودم،

بی هوا بلند می شوم .
چشمانم سیاهی می روند و بی تعادل، تلو خوران قدمی جلو می روم که تعادلم را
کامل از دست می دهم و قبل از آنکه دست آویزی برای چنگ زدن پیدا کنم، صدای

 عصبی علی در گوشم می پیچد:

_ تو اینجا چه غلطی می کنی؟

مت او که با شتاب و محکم دور کمرم حلقه می شود. و دس

چشمانم سیاه است و زمین با تمام قدرتش به دور من می چرخد. بی اراده و بی جان
می بی موقع زار می زنم. پیشانی به شانه اش می فشارم و از درون به خاطر این ناتوان

صدایشان نامفهوم و همهمه وار در گوشم می پیچد و بعد از لحظه ای کوتاه دستش
سرم را کمی از روی شانه اش عقب می کشد. لیوان به دهانم فشرده می شود و من
من نامردش جدا کنم تمام محتویاتش را می فقط برای اینکه بتوانم تنم را از حصار دستا

 نوشم.
مه لعنتی گم و گور جان ندارم و ای کاش می توانستم خودم را برای لحظاتی در این پنا

کند. اما دلم هم می داند نباید به این تکیه گاه دروغین دل خوش کند که عزمش را
برای کندن از او جزم می کند.

شیرینی شربت حالم را کمی جا می آورد. چشمانم را آرام باز می کنم. تاری شان نم
نم محو می شود و چهره ی پر اخم و نگران علی که روبرویم ایستاده برابرم ظاهر می

شود.

با غیض نگاهم را از او می گیرم و بی آنکه نگاهی به همسر وفادارم بیندازم با فشاری
مر لعنتی اش جدا می کنم. مقاومتی نمی کند و که به دستش می آورم خودم را از حصا

من به خاطر حرکت تندم با شتاب از او جدا می شوم و همین باعث می شود دوباره
کمی تعادلم را از دست دهم اما همین که دستش دوباره به قصد گرفتنم به کمرم

برخورد می کند، ناخودآگاه صدایم بال می رود:

_ به من دست نزن!

به سمت کیف و کاپشنم می روم که صدای علی را در گوشم می نشیند:

_ افرا صبر کن، کیهان برو.



بی توجه به سمت در می روم که علی خیز برداشته مقابل در راهم را سد می کند:

_ امکان نداره با این حال بذارم بری... باور کن من بهش نگفتم اینجایی، النم میره
تـ...

_ من جایی نمی رم علی... باش حرف دارم.

جوش می آورم از این همه پر رویی:

_ برید کنار

_ کیهان میشه دو دقه دهنتو ببندی

_ مگه نمی خوای از علی بشنوی خب من خودم برات می گم.

با پوزخند به سمتش می چرخم.
تا به حال این همه آشفته ندیده بودمش اما توجهی نمی کنم.

_ من، نمی خواستم و نمی خوام چیزی بشنوم... فقط ایشون اصرار داشتن غول قصه
 به جای تو، بشه رها... همسر سابقت... همین!

همسر سابق را که از زبانم می شنود شرمندگی وزنه می شود و نگاهش را با قدرت
روی زمین می اندازد. با لحنی داغون و صدایی بم شده می گوید:

_ همسر نبود... فقط یه اسم بود... همین!

 سرخ شدن صورتم از حرص را حس می کنم.
با تمسخر دستم را بال می آورم و نمایشی برایش کف می زنم:

می _ آفرین... مشکل منم حل شد... حال می تونیم بریم با خیال راحت به زندگ
کوفتیمون برسیم... آره دیگه از نظر تو اصل رها کیه ... آزاد بدبخت کیه... نه؟... فقط

یه اسم بوده!

دست هایش را محکم به صورتش می کشد و بی نگاه به چشمانم می گوید:

_ توضیح می دم.

چند ضربه ی محکم به در می خورد و نگاهم را از چهره ی آشفته اش جدا می کند.
کمی جابه جا می شوم. علی در را باز می کند و کتایون با حالتی همچون کیهان در

چارچوب در ظاهر می شود.



_ شما اینجایین؟

نگاهش روی تک تکمان چرخ می خورد و روی من ثابت می شود و باز شرمندگی، باز
ترحم...

_ افرا جون.

_ کتی جان خان دادشتو ببر...

_ علی گفتم نمی رم...

کتایون هول قدمی به داخل می گذارد و پریشان می گوید:

_ خیلی خب داد نزن، برید تو...

علی عصبی کنار می کشد. کتایون سریع وارد شده در را پشت سرش می بندد.
دلم نمی خواهد در جمع شان باشم. بین آدم هایی که مرا یک احمق فرض کردند و

خیلی راحت گولم زدند. آدم هایی که خیلی راحت ملعبه ی دستشان شدم و زندگی آزاد
را به گند کشیدم.

حس بی نهایت افتضاحی دارم که انگار فقط با رفتن آرام می شود.
نمی دانم خطاب به چه کسی، فقط می گویم:

_ من می خوام برم.

_ کجا عزیزم... بیا یکم بشین.

کتایون که نزدیکم می آید ناخودآکاه قدمی فاصله می گیرم که غمگین سرجایش
متوقف می شود.

سعی می کنم صدایم از بغضی که کنه وار به گلویم چسبیده نلرزد، در مانده می گویم:

 _ چی می خواین بگین... حال که خودم می دونم چه ارزشی داره... مهم اینه که

به سمت کیهان می چرخم:

_ تو قبل از من... بی خبر از من، زن داشتی؟

لحنش ملتمس می شود:

_ زنم نبوده عزیزم!



_ زنت نبوده پس چی بوده... مگه دو سال اسمش تو شناسنامت نبود؟

_ اون فقط برای انتقالی گرفتنش بود...

_ کیهان یک کلم، بود یا نبود؟

صدای زمزمه اش از هزار بلندگو رساتر در سرم کوبیده می شود:

_ بود.

آخ خدا چقدر آرزو داشتم که آن "نون" لعنتی به فعلش چسبیده باشد، آخ خدایا حیف...
دیگر جلوی لرزش چانه ام را نمی توانم بگیرم. نگاهم را به کتایون و علی می دهم:

_ کتایون خانم... آقای دکتر... حال اجازه می دید برم؟

کتایون بی هوا پیش می آید و مرا در بر می گیرد. اشک هایم جایی میان شانه اش می
چکند و می بینم علی به سویی که او ایستاده می رود و بعد صدایش که می توپد:

_ میشه لطف کنی چند دقیقه گورتو گم کنی... نمی بینی حالشو...

سکوتش و بعد صدای قدم هایی که به قامتش می انجامد و دری که باز می شود و او
در پس آن پنهان می گردد.

_ بیا عزیزم اینو بخور

چند دقیقه ای می شد که در اتاق علی نشسته بودم. لیوان آب را از دست کتایون می
گیرم و جرعه ای می نوشم. شیرین است. ظرف کیک را هم روبرویم می گذارد و

خواهش وارانه می گوید:

_ افرا جان به خاطر خودت برای حالت اینو بخور عزیزم... من میرم بیرون که راحت
باشی.

منتظر جوابی نمی ماند. سریع از اتاق بیرون می رود و در را هم پشت سرش می
بندد.

بی میل نگاهی به تکه کیک درون پیش دستی می اندازم و تکه ای در دهان می گذارم.
از ترس ضعف و آویزان شدن به این سه نفر هر طور شده خودم را مجبور به خوردن

 می کنم.

مم بیشترش را می خورم و آرام از روی صندلی بلند می شوم. به سمت پنجره تقریبا نی
مد نسبتا سردی می روم و بازش می کنم. هوا هنوز ابری ست و قطره ای نمی بارد. با



 می وزد، می لرزم اما از جلوی پنجره کنار نمی روم.

می فراموش شده ام را از جیبم بیرون می آورم و روشنش می کنم. بعد از گوش
بارگذاری صفحه، پیامی از رها برایم می رسد. با اخم هایی که ناخودآگاه در هم می

شوند پیامش را باز می کنم. شماره ی رضا را برایم فرستاده و انتهایش نوشته:
"هنوز خبری نیست"

ناامید تر از قبل سرم را به لبه ی پنجره ی باز شده می چسبانم و با یادآوری هزار باره
ی چهره ی آزاد عذاب وجدان بیخ گلویم را می چسبد. چشم بر هم می گذارم و ازخدا

می خواهم حداقل همه چیز را برای آزاد ختم به خیر کند.

صدای باز و بسته شدن درب اتاق می آید و چشمانم خود به خود باز می شوند. بوی
عطرش گویای همه چیز هست. نزدیک و نزدیک تر می شود و در یک قدمی پشت سرم

احساسش می کنم. تنها راهم برای فرار از او سقوط به پایین این ساختمان است.

تکیه ی سرم را از پنجره بر می دارم که زمزمه می کند:

_ سرما می خوری

انگشتان کشیده اش که روی پنجره، برای بستنش، فشار می آورند، طوری مقابل
 پنجره می ایستم که بی خیال دل سوزی های بیخودی اش شود.

دستش با مکث از پنجره برداشته می شود و بعد از لحظه ای شانه هایم سنگین می
شود و بوی عطرش کل حواس بویای ام را تصرف می کند. لعنتی حتما می خواهد

 ضعفم را به رخم بکشد.
لحظه ای چشم بر هم می گذارم. ترجیح می دهم پنجره را ببندم تا این طور در هوای

او خفه شوم.

همین کار را هم می کنم. پنجره را می بندم. پالتو اش را از روی شانه ام برمی دارم.
می چرخم و بی آنکه نگاهش کنم آن را به سینه اش می کوبم و از مقابلش می

 گذرم.
به سمت صندلی که رویش نشسته بودم می روم. دلم می خواهد بروم اما می نشینم

و خیره به کیک باقی مانده می گویم:

_ دیگه هیچ علقه ای به دیدن دوباره ت ندارم... اگه حرفی داری همین حال بزن چون
دیگه فرصتش رو پیدا نمی کنی.

کوبیده شدن چیزی به میز سرم را خود به خود بلند می کند. پالتو اش را روی میز علی
انداخته و پشت به من دست به کمر سر به سوی آسمان گرفته.

با مکث به سویم می چرخد. خیره در چشمانم پیش می آید و روی صندلی مقابلم می
نشیند. تکیه نمی دهد، فقط کمی به جلو خم می شود و همانطور که نگاهش چشمانم

را رها نمی کند لب می گشاید:



 _ فوق پرستاری می خوند... برای کمک به انتقالیش... عقد کردیم،

میان حرفش می روم و جمله ی رها را برایش تکرار می کنم:

_ به پیشنهاد تو!

عضلت چهره اش سخت می شود. که با تمسخری که ارادی نیست می گویم:

_ببخشید، فقط محض یادآوری گفتم!

با چهره ای گرفته تر ادامه می دهد:

_ نیازی به اجازه نبود، پدر و پدربزرگش فوت کرده بودن، یه سری کارای محضری
 داشت که انجام شد... خانواده ی منم نمی دونستن...

لحظه ای مکث می کند و من باز نمی توانم جلوی زبانم را بگیرم تا این صحبت
مسخره هر چه سریع تر تمام شود. خودآزارانه با لحنی خبری می گویم:

_ دوسش داشتی.

بالخره نگاهش کنده می شود و روی زمین می افتد. درست که جمله ام را خبری
می من هم که شده، انکار کند. که، نکرد! گفتم، اما بیشتر دلم می خواست، برای دلخوش

هنوز مسکوت است که کمی عصبی شده می گویم:

_ خب بعدش، عقد کردید... بعدش چی شد آقای دکتر.

مکی تا سرش را باز بال می آورد. نگاهش شرمنده است، پشیمان است. می فهمم! اما 
به حال پشیمانی سودی داشته که اینبار داشته باشد.

گم می گذروندم خیلی همدیگه رو نمی گس دانشگاه بود. منم طرح _ تمام مدت درگیر در
دیدیم، هر وقت هم که می دیدمش تمام حرفاش تو یه کلمه خلصه می شد؛ آزاد و

گاهی... دختری که آزاد دوسش داره.
بغض بی اجازه خودش را به دهانم می رساند و وزنه می شود. خودش را از گوشه لب

 هایم آویزان می کند و به پایین می کشاندشان.
نگاهم می کند. غم دارد و غم دارم. اما چه فایده دارد. این همدردی به چه دردی می

خورد؟

نگاه از چشمانش می گیرم و سر به زیر انداخته، خیره ی زانوهایم قطره اشکی از
چشمم چکیده می شود. بلند شدنش را حس می کنم. صدایش کلفه است:

_ افرا من نمی خواستم اینطوری بشه... اشتباه کردم



سرم را تکان می دهم:

_ منم

نگاهش می کنم. پر از عذاب خیره ام مانده.

_ حداقل آزاد اگه به خاطر خودم دوستم نداشت، آسیبی هم بهم نزد... اما تو...

_ من دوست دارم افرا

_ انتظار داری باور کنم؟

_ چرا نکنی!

_ دیگه چقدر از نقشه ت مونده که هنوز به من احتیاج داری؟

سرخی چهره اش هر لحظه بیشتر می شود. می بینم که سعی دارد آرام باشد و
خودش را کنترل کند. قدمی نزدیک می آید. از روی صندلی تکان نمی خورم. از آن

سوی میزی که ظرف کیک رویش قرار دار کمی به سویم خم می شود:

_ تو الن عصبانی هستی... حرفای رها رو شنیدی و من هر چی بگم باور نمی کنی...
نمی خوای باور کنی.

_ مگه غیر از حقیقت شنیدم؟

لحظه ای چشمانش را برهم می فشارد و باز می کند:

_ نه اما به قول خودت منو کرده غول... اونم کم بیگناه نیست...

مد عالم، _ باشه اصل رها ب

شمرده شمره خیره در چشمانش ادامه می دهم:

می دختر مورد علقه ی آزاد؟ _ تو برای چی اومدی خواستگار

در لحظه صورتش کبود می شود. شنیدن این جمله از زبان من خیلی برایش گران
تمام می شود انگار، که دندان بهم می فشارد و انگار کنترلش را از دست داده باشد

دهانش به نگفته هایش باز می شود:

_ اون... زد زیر حرفاش... استفاده شو از من برد و انداختم دور... هیچی تو اون دو



سال براش کم نذاشتم... اما اون فقط منتظر بود تا درسش تموم شه... درخواست
طلق داد... کاری کرد که به امتحان تخصص نرسیدم... کل عمرمو گذاشته بودم واسه
اون امتحان، زندگیمو بهم زد... آبرومو تو دانشگاه برد... جوری قصه بافته بود که همه

فکر می کردن من یه هیولم که اسیرش کردم... هزار تا قصه پشت سرم بافت...

نفس نفس می زند. عصبی آستین های پلیور سورمه ای رنگی که خودم برایش خریده
بودم را بال می زند، پشت به من کرده، موهایش را با قدرت مشت می کند. من هم

دلم می خواهد دانه دانه موهایم را از ریشه جدا کنم، تا دردش کمی حواسم را از درد
دلم دور کند.

چند لحظه در سکوت می گذرد. انتظار دارد چه نتیجه ای از حرف هایش با این همه
حرص و کینه ای که در لحنش خانه کرده بگیرم. اینطور بیشتر عمق دردی که از رفتن

 رها کشیده را حس می کنم و بیشتر می سوزم.
شاید با حرف هایش فقط می خواست ثابت کند که انتقامش را با دلیل مثل موجه

گرفته! خب باز چه به من می رسد؛ چه به آزاد می رسد.
آخ خدا چه نتیجه ای بگیرم از این همه درد جز اینکه؛ این وسط هیچ کس مرا دوست

مل او! ندارد و من فقط یک وسیله هستم، برای خنک شدن د

آهی که می کشم هیچ دست خودم نیست.
دست به سمت کیف و کاپشنم روی صندلی کناری دراز می کنم که خیلی سریع برمی

گردد. میز روبرویم را به چپ هل می دهد و به جایش روبرویم زانو می زند. آنقدر
 سریع این حرکات را انجام می دهد که فرصت عکس العملی پیدا نمی کنم.

به زور دست هایم را در دستش می گیرد و کمی هول انگار که فرصتی نداشته باشد
می گوید:

_ ببین فکر بیخود نکن... آره من گند زدم، قبول دارم ... اولش با یه هدف دیگه بهت
نزدیک شدم اما مهم النه، الن که من دوست دارم و مثل سگ پشیمونم از گذشته ی

مزخرفی که برای خودم ساختم... افرا تو زن منی...

لب هایم شکل پوزخند به خود می گیرند:

_ رها هم زنت بود.

 سرش را زیر می اندازد و نگاه می دزدد. دستانم را میان دستانش می فشارد:

_ رها فقط یه اشتباه بود... نمی شناختمش... عاشقش شدم... آره اما نه عاشق رها،
عاشق تصویری که توی ذهن خودم ازش ساخته بودم... تصویری که هیچ شباهتی به

رهای واقعی نداشت...

دندان به هم می فشارم از حرصی که به جانم ریخته می شود از شنیدن در مورد
عشقی که درست یا غلط، به هر حال بوده و تاوانش را من و آزاد پس دادیم!



سرم را به سر خم شده اش نزدیک می کنم و از میان دندان هایم می غرم:

_ هر لحظه بیشتر حالمو بهم می زنی...

سرش را آرام بال می آورد و من همزمان سرم را عقب می کشم.
مه سرخ چشمانش درماندگی را فریاد می زند، اما دلم حالش با این چیز ها خوب نگا
نمی شود. بلند می شوم و همزمان دستم را هم از دستانش بیرون می کشانم. به

خاطر فاصله ی کمی که بینمان است، از حرکتم صندلی پشت سرم اندکی به عقب
 می رود و من هم همراهش کمی عقب می روم. آرام بلند شده، مقابلم می ایستد.

خیره در چشمانش می گویم:

_ حرف دیگه ای هم مونده؟

آنقدر اعصابم تحت فشار است که فرصتی برای جواب دادن نمی دهم. هر چند بعید
می دانم حرف به درد بخوری هم داشته باشد!

_ به خواهرت گفتم، نمی دونم بهت گفت یا نه... اون صیغه برای من دیگه هیچ
رسمیتی ند...

_ بس کن افرا

می مثل آرامش نهفته آنقدر زیاد آرام می گوید اما بار عصبیت و کلفگی که پشت صدا
است که برای چند لحظه ساکت خیره ی آتشفشان چشمانش می مانم.

با مکث نفسس را در صورتم بیرون می دهد و لبخندی عصبی لب هایش را کج می
کند:

_ تو زن منی... شرعا و قانونا... قانونا تا من نخوام اون صیغه باطل نمیشه و بذار
خیالتو راحت کنم عزیز دلم...

و ادامه ی جمله اش را دیکته وار در صورتم می کوبد:

_ اون صیغه باطل نمیشه!

بعد از لحظه ای خیره در نگاه ماتم، دستش را بال می آورد و گونه ام را نوازش می
کند.

انقباض تنم از حس بدی که لحن و نگاهش در دلم ریخته عصبی ترش می کند و اینبار
چشمانش سراسر غم می شود و لحنش آرام:

_ روزی هزار بار می گم غلط کردم... هر کاری بخوای، هرکاری بگی می کنم... اما
نمی ذارم بری...



چشمانم از شرایطی که گیرش افتاده ام خیس می شود و درمانده زمزمه می کنم:

_ خیلی پستی

باز تلخ می شود.
سرش را به تاییدم شاید، تکان می دهد و دوباره تکرار می کند:

_ آره اما نمی ذارم بری!

دلم می خواهد از حرص بر سرش فریاد بزنم:

_ دو ماه که تموم شه چی؟ فکر کردی افرا انقدر خره که صداش درنیاد و بعد دو مــ...

 _ سسسسس... نگو افرا... آخه چه جوری بگم که باورم کنی...

می نامردو باور نمی کنم... می دروغگو  _ باورت نمی کنم... تو

نگاه لعنتی اش که روی چشمانم کش می آید، دل زود باورم هوایی می شود که
درمانده می نالم:

 _ به بابام میگم، همه چیزو بهش می گم...

با تبسمی محزون صورتم را میان دستان نامردش اسیر می کند:

 _ تو مثل من نشو عزیزم... من اشتباه کردم...

کلفه دست های گرمش را پس می زنم. با پا صندلی پشت سرم را بیشتر هل می
دهم تا فضا بازتر شود. عقب می روم. آرام نفس می گیرم تا کمی بر خودم مسلط

شوم. به سمت صندلی کناری خم می شوم و کیف و کاپشنم را برمی دارم که دستش
را روی دستم می گذارد:

_ لج نکن...

دستش را با قدرت بیشتری پس می زنم و با ضربه ای که به سینه اش می کوبم از
مقابلش می گذرم، اما دستم را می کشد و مرا به سوی خودش می چرخاند و با

آشفتگی عیانی می غرد:

_ چی کار کنم ببخشی؟

_ همه چیزو برگردون به حالت اولش... از دختر مورد علقه ی آزاد خواستگاری نکن!



داد می زند:

_ بس کن... انقدر اسمشو نیار

داد می زنم:

 _ میارم... اسمشو میارم...

 درب اتاق باز می شود که باز کیهان فریادش را به رخ می کشد:

_ برو بیرون

و صدای علی:

_ بیا اینور کتی

و بسته شدن دوباره ی در.

برای لحظه ای همه چیز در سکوت و سکون فرو می رود که دستم را از دستش بیرون
 می کشم.

هنوز هیچ نشده من دیگر جان ندارم. خسته ام. آنقدر بار این درد برایم زیاد بوده و
هست که تاب تحملش را ندارم. حس می کنم چیزی به سقوطم نمانده خدا. لحظه ای

خشم لبریزم می کند و لحظه ای درماندگی!
دلم می خواهد همه چیز تمام شود و از این سیاهی به همان خاکستری سابق برگردد.

_افرا

با همان خستگی و خواهشی که نمی خواهم در صدایم باشد اما هست، می گویم:

_ کیهان تمومش کن... من هر کاری هم کنی دلم دیگه با تو صاف نمیشه... پس بیشتر
از این عذابم نده... خودم با بابام صحبت می کنم... چیزی از شاهکارت نمی گم، فقط

میگم نمی خوامت... تو هم این صیغه ی کوفتی رو باطلش کن...

_ فکر می کردم دوسم داری!

_ داشتم!

می خوشخیالی ام را می گیرد و مر روزها می یادگا مب لعنت مس نا نگاهش رنگ عمیقی از یک ح
مسخم می کند:

_ پس میتونی بازم داشته باشی... من هر کاری می کنم افرا... تا دوباره بتونی دوسم



داشته باشی... تا دوباره بهم اعتماد کنی... من اشتباه کردم... قابل گذشت نیست اما
می خوام جبرانش کنم... به خدا به جون خودت هیچ کس رو تا به حال مثل تو دوست

نداشتم... حاضر نیستم تو رو... زنمو... دختر مهربونمو... عشقمو... با دنیا عوض
کنم... خواهش می کنم، فرصت بده تا جبران کنم ....

مل بی جنبه و زود باورم مت خودم، از دست د حس می کنم دارم کم می آورم. از دس
من دلم در برابرش، بغض و میل فرو رفتنم حرصی می شوم و از ترس ضعف و کم آورد

در آغوشش را با آخرین قوا پس می زنم و به جایش حرصم را با بدترین لحن بر
سرش آوار می کنم:

_میدونی نکه تجربه ت زیاده، توی خر کردن دخترا استادی... اما دیگه گولتو نمی
خورم.

سرخ می شود و من بی توجه ادامه می دهم:

گل ساده ام... آخه مثل جنابعالی تجربه های آن چنانی _ تو خوب منو شناختی... من خ
نداشتم. واسه همین زود گوشام دراز می شه...

پوزخند می زنم. من دیوانه شده ام انگار و او کبود تر می شود:

_ البته می دونی تقصیر تو نیست، تقصیر خوده احمقمه... من روابطم مشکل داشته
که محدود به هم جنسای خودم بوده... اگه منم مثل خودت، قبل از تو با چهار تا پسر

رابطه داشتم و یه حالی هم این وسط برده بـــ...

_ خفه شــــــو

مب شستش خفه ام می کند و عینکم را کمی آن سو تر از پایم پرتاب می کند! ضر
گوشم سوت می کشد.
 نفسم حبس می شود.

 خوب کرد زد.
باید خفه می شدم. خودم هم حالم از جمله ای که ناتمامش گذاشت، به هم می خورد.
نه به خاطر او، به خاطر خودم. داشتم به خاطر موجود بی ارزشی مثل او وجودم را به

گند می کشیدم.

مر درب اتاق به ضرب باز می شود. علی و کتایون هراسان داخل می آیند و چشمان تا
مت من از رگ گردنی که دارد پوستش را پاره می کند کنده نمی شود. به رگ غیر

نداشته اش برخورده بود.
صدای مبهوت کتایون با پس زمینه ی سوت به گوشم می رسد:

_ چیکار کردی کیهان



و علی:

_ افسار پاره کردی روانی

نمی دانم چند لحظه منگ سر جایم می ایستم فقط حس می کنم تنی را که که مات
شده در جهت پرتاب عینک به راه می افتد. خم می شود. عینکش را بر می دارد و بر

چشم می گذارد. بر می گردد به سوی او...
اویی که نگاه سرخ و رگ باد کرده ی گردنش حال پشیمان است. نگران است.

مم اینها مهم نیست. مهم این تن است که هم می لرزد هم شرمنده است. اما هیچ کدا
 نه! هم می رود هم نه!

کیفش را بر دوش می اندازد. صدای کتایون را می شنود و نمی شنود!
هنوز خیره ی چشمان اوست.

_ صیغه رو تموم میکنی... وگرنه...

صورتم خیس می شود. بی صدا، بی هق هق، فقط خیس می شود

_ آبروتو می برم...

صدا برای خودم هم آشنا نیست. اصل نمی دانم به گوش او می رسد یا نه!
این تن فقط می داند که دیگر وقت ماندن نیست.

می چرخد...
به سمت در می رود.

 هیچ نمی فهمد.
مت خیسش نبض دارد و دلش دیگر نمی زند. فقط نیمی از صور

کتایون و چشمان خیسش تنهایم نگذاشته بودند. همراهم شده بود و من و تن مات و
مبهوتم را سوار ماشینش کرده بود و من آنقدر در هم شکسته بودم که توان سرپیچی

و مخالفت نداشتم.

کمی پایین تر از خانه توقف می کند و ماشینش را خاموش.
قبل از آنکه مغزم پیام پیاده شدن را به دست و پایم مخابره کند، خیلی سریع کیفش را

مک دیگری را بیرون می آورد. مف کوچ  از روی صندلی عقب برمی دارد و از درونش کی
دستم به سمت دستگیره ی در می رود که می گوید:

_ یه لحظه صب کن عزیزم

مک گرد و کوچکی را بیرون می آورد. دربش و سریع از درون کیف کوچک، جعبه ی باری
را باز می کند و پد پنکیک را بر می دارد. به سمت صورتم می آورد و بی آنکه نگاهش

 را به چشمانم دهد پد را روی ضرب شست برادرش می کشد.
در واقع دارد گند برادرش را ماست مالی می کند.



تکان نمی خورم و می گذارم کارش را انجام دهد. به هرحال خودم هم دلم نمی خواهد
مد شاهکار داماد عزیز کرده یشان مامان و بابا قیافه ام را با این اندک رد کبودی ببینند. ر

را!

کارش که تمام می شود، سرش را پیش می آورد و گونه ی سالمم را می بوسد.

_ به خدا عین خواهری برام افرا

_ حاضری خواهرت با یکی مثل برادرت ازدواج کنه؟

لحظه ای نگاهم می کند. منتظرم تا جوابی در جهت دفاع از برادرش دهد تا بقیه ی
حرصم را هم سر او هوار کنم که می گوید:

 _ نه...

انگار خودش هم می فهمد که از جوابش جاخورده ام که لبخندی غمگین بر چهره اش
می نشیند:

_ گفتی خودمو بذارم جای تو... گذاشتم... دیدم راست میگی... دیدم دارم الکی شعار
می دم... دروغ نمیگم دلم نمیخواد جداشی ازش اما، حق با توئه... حال هم هرکاری

 کنی، هر تصمیمی بگیری، من پشتتم...

مش خشمم، کمی دل بی پناهم را آرام می کند. آنقدر که جوابش مثل اندک آبی بر آت
حرصم فروکش می کند. اصل همین که حتی به ظاهر هم که شده نشان داد درکم می

کند. کمی از آشفتگی ام می کاهد.

تکانی می خورم و دستم را به سمت دستگیره ی در می برم و زمزمه می کنم:

_ ممنون

پیاده می شوم و همانطور که به سمت خانه می روم، چند نفس عمیق هم می کشم.
روبروی در کلیدم را از درون کیفم بیرون می کشم. در را باز می کنم و وارد می شوم.

من کتایون هم می آید.  در را که می بندم صدای روشن شدن ماشی
قدم در حیاط گذاشته به سوی درب هال می روم که مامان در را باز کرده به پیشوازم

می آید:

_ اومدی افرا، سلم.

_ سلم



_ خوبی؟ با کیهان اومدی؟

_ نه

نه را به سوال اولش می گویم او اما به سوال دومش ربط می دهد و می گوید:

_ باز با شوهرخواهرش اومدی؟

سعی می کنم کلفگی ام را پنهان کنم:

_ نه با کتایون اومدم...

و برای اینکه سوال هایش را تمام کند خودم سریع ادامه می دهم:

_ جایی کار داشت رفت...سلم رسوند... آزمایشم دادم حالمم خوبه مشکلی ندارم
خیالتون راحت.

لحظه ای نگاهم می کند. برای اولین بار امیدورام بفهمد که حال و حوصله ندارم و
انگار می فهمد که از مقابل در کنار می رود و می گوید:

_ خداروشکر... بیا برات یه چیزی آماده کنم بخوری، رنگت پریده... ضعیف شدی.

و نمی ماند تا جوابی بشنود. وارد حال که می شوم او هم به آشپزخانه رسیده است.
بی حوصله به سمت اتاقم می روم. صدای بلند آهنگ از اتاق امیر، حضورش را به رخم
می کشاند. دلم می خواهد پیش خودم فکر کنم که اگر جریان را بفهمد می رود و حق
کیهان را کف دستش می گذارد. یا نه حداقل پناهی می شود برای دل شکست خورده

 ی من. اما خوب می دانم که این ها همه در هاله ای از رویا باقی خواهند ماند.

در را به داخل هل می دهم و همانطور با لباس روی تشک وا می روم.
عینکم را بر می دارم و لحظه ای نگاهش می کنم.

" خوبه که نشکستی"
مض بیچاره باز در گلویم کنار بالشتم می گذارمش و چشمانم را بر هم می گذارم. بغ

گیر می افتد.
از حسی که بی هوا در دلم جان می گیرد بدم می آید.

این که حال دلم برای آغوشش تنگ شده باشد و همزمان هم یادش حالم را بهم بزند،
 حس بی نهایت نامانوسی ست که علتش را خودم هم درک نمی کنم.

اشک آرام از گوشه ی چشمم راه می گیرد. خب چه کنم، کسی به من یاد نداده بود که
نباید تک تک سلول های تنت را به نام کسی بزنی...

_ خوابیدی افرا...با لباس... حالت خوب نیست؟



همزمان با برداشتن سرم از روی بالشت، نامحسوس اشک رسواگر را هم پاک می
 کنم. با اینکه تار می بینم اما اخم نگرانش را بر چهره اش تشخیص می دهم.

_ نه خوبم... فقط خوابم میاد...

نزدیک می شود و سینی حاوی کره و مربای دست سازش را روبروی تخت روی زمین
می گذارد. عینکم را بر چشم می گذارم.

گج بیشتر دوست داری. _ یکمی برنج و خورشتم از ناهار مونده اما گفتم مربای هوی

_ دستت درد نکنه...

روی تخت می نشیند و من روی زمین. دستم به نان نرسیده با ذوق می گوید:

_ دیروز که نیومدی... همون پارچه گیپورم که خالت از مکه سوغات آورده بود برام،
نشون زهرا خانم دادم... گفت یه چیز خوب از توش برام در میاره... نمیدونی مادر و

 خواهر کیهان چقدر تعریف پارچه مو کردن.

ناخودآگاه بی توجه به ذوقش می گویم:

_ مامان به نظرت زود نیست؟

_ دوختن لباس؟

مد چاقوی فرو کرده در کره می کنم: دستم را بن

_ ازدواج، برای من؟

بعد از لحظه ای سکوت، پایین می آید و کنارم روی زمین می نشیند. دستش را روی
پایم می گذارد و من ذره ای نگاهم را از ظرف کره جدا نمی کنم:

_ می ترسی؟

صدایم می لرزد:

_ خیلی!

_قربونت برم من طبیعیه... خداروشکر کیهان پسر خیلی خوبیه... مرد زندگیه...
الحمدولله خانوادشم خوبن... منم تا قبل از اینکه خدا سر راهت بذارتش می

ترسیدم... شبانه روز دعا می کردم خدا یکی رو جلو رات بذاره که جز خوشبختی هیچ
راه دیگه ای تو مسیر زندگیت نباشه... حال دیگه خیالم راحته...



و هرچه می کنم. نمی توانم دهان بگشایم تا بگویم؛ نباشد مادر من نباشد!

صدای سلم گفتن خسته ی بابا که می آید. در تاریکی نگاه از سقف می گیرم و گوش
به صدای خسته ی پدرم می سپارم.

_ خسته نباشی... چرا انقدر دیر اومدی؟

_ مسافر خارج از شهر داشتم... افرا کجاست حالش خوبه؟

گش _ خوبه خداروشکر... النم خوابیده ... خدا خیرش بده کیهان ظهر شوهرخواهر
فرستاد دنبالش تا برای آزمایش و این کارا ببرتش... بعدم خواهرش رسوندش خونه...

 _ خب الحمدلله ... امیر کجاست؟

گتن صدای آرام مامان حرص آلود می شود:

اه ت یک ساعت پیش شال و کل کرد رفت بیرون... منم که نمی تونم جلوشو _ شازد
بگیرم...

_ همون موقع که شبانه روز نذر و نیاز می کردی واسه قبول شدنش تو دانشگاه گفتم
اینی که حال داری می گی شازده ی منه، بره سربازی شاید آدم بشه... هی گفتی وای

مت سختی نداره، بش سخت می گذره... ال میشه بل میشه... بچم بد غذاست، طاق
همینه دیگه حال هم خیر سرش داره درس می خونه... عین خیالشم نیست ترمی چقدر

مل نداشته رو می ریزم تو حلقوم اون دانشگاش که نره خرت فقط محض خنده بره پو
و بیاد، انگار واسه سرگرمیه...

_ خب چیکار می تونیم بکنیم... وظیفمونه... حال گیریم رفته بود سربازی بعدش چی،
 بعدشم همین آش بود و همین کاسه...

_ چشمم کور دندم نرم بچمه، وظیفمه تا آخر عمرمم که شده، تا جایی که بتونم،
خرجشو بدم و میدم... اما دلم می سوزه می بینم ده برابر من از اون دختر بی زبون

می گیره... خجالتم نمی کشه... جای اینکه یکم شرایطو درک کنه... نه که بخوام کمک
خرج باشه، به ولی علی نه، فقط به همون که بش می دم قانع باشه... این پسر اصل

انگار تو این خونه زندگی نمی کنه ... نمی بینه این دختر هر چی در میاره نصفشو میده
به تو نصفشم می ذاره تو حساب برای جهیزیه ای که منه خاک بر سر نمی تونم براش

آماده کنم...

 اشک هایم به بی صدا چکیدن عادت کرده اند انگار.



 دلم برایشان می سوزد برای هر دویشان، برای درماندگی شان.
لعنت به من که به زودی دلیل استیصال بیشترشان خواهم شد!

_ حرص نخور... جور میشه ایشال... یکم طل دارم می فروشیم... خدا بزرگه... امیرم
باش حرف می زنم... اونم به خدا تو دلش هیچی نیست... پاشو بیا برات شام بکشم...

خسته شدی امروز.

آخ خدا با چه رویی بگویم که دیگر نه شغلی دارم، نه احتیاج به جهیزیه ای و نه حتی،
شوهری!

سه رخم را مقابل آینه می گیرم و چشم روی گونه می چرخانم، اندک ردی از دیروز و
نحسی هایش باقی مانده، اما آنقدرها هم در چشم نیست که احتیاج به پوشاننده داشته

باشد.
انگشتم را آرام روی رد پای دست نامردش می کشم:

"بابامم روم دست بلند نکرده بود کیهان خان"
قبل از آنکه مراسم آبغوره گیری آغاز شود، چشم از آینه می گیرم و از دستشویی

بیرون می آیم.

لرزم می گیرد از سرمای هوای صبح گاهی. با قدم های تند شده ی ناشی از هجوم
سرما، حیاط را طی می کنم و همین که درب هال را باز می کنم، مامان را می بینم

که کنار میز تلفن نشسته و گوشی در دست نگاهم می کند:

 _ دارم با کیهان تماس می گیرم.

جلوی در خشک می شوم که بابا لباس پوشیده از اتاقم بیرون می آید و رو به مامان
می پرسد:

_ جواب نداد؟

_ نه هنوز

نگاهش را پدرانه به چهره ام می دوزد:

_ خوبی بابا؟

_ چی کارش دارین؟

آنقدر هول کرده ام که نمی دانم لحنم چطور است یا بابا چه برداشتی می کند که
چشمانش خندان می شود:



_ می خوام ازش تشکر کنم.

صدای الو گفتن مامان در گوشی قلبم را از ریتم می اندازد و رو به بابا می گویم:

_ تشکر واسه چی؟

_ سلم کیهان جان، خوبی پسرم؟

بابا جوابم را می دهد:

_ به خاطر دیروز

 _ ببخش از خواب بیدارت کردم؟

دلم می خواهد سرم را به دیوار بکوبم. مغزم خالی شده انگار. نمی دانم چه کار باید
بکنم.

آخ خدا لعنت به صبحی که اینطور آغاز شود.

_ نشد دیروز ازت تشکر کنیم. خیلی تو زحمت افتادی این دور روز.

دندان به هم می سایم.
"آره خب تو زحمت افتاد، دیروز دست رو دخترتون بلند کرد، دستش درد گرفت!"

بابا ساعتش را از کنار تلفن بر می دارد و همانطور که بر مچ دستش می بندد کمی
آرام می گوید:

_ خودم به مادرت گفتم قبل از رفتنم باهاش تماس بگیره... برم فروشگاه همش
سرویسم، دیگه وقت نمی کنم.

_ سلمت باشی پسرم. لطف داری.

در سرم غوغاست. افکارم بی سامان در سرم می چرخند.
لعنتی این همه وقت نقشه کشیده و برای غلط دیروزش حال با افتخار تشکر هم می

 شنود!

_ قربونت برم... گوشی رو میدم به پدر افرا

یک دفعه با حرصی که نمی توانم کنترل کنم رو به بابا می گویم:

_ تشکر لزم نیست بابا وظیفه شو انجام داده...



می تلفن است و انگار دیگر حرف های مرا نمی شنود. اما بابا حواسش به گوش

_ سلم آقا کیهان... احوالت چطوره؟

مامان هم که اصل در این دنیا نیست انگار که حرف و لحنم را بفهمد.
فقط با خط و نشان می گوید:

_ افرا بی صبحانه نریا... باز ضعف می کنی.

باز نگاهش را به بابا می دهد.
کاری از دستم بر نمی آید و فقط با غیض و قدم هایی کوبان رو می گیرم و به سمت

 اتاقم می روم.
دور خودم می چرخم نمی دانم چه کنم تا کمی آرام گیرم. پتویم را از روی تخت بر می
دارم و با قدرت کف زمین می کوبم. همانجا کنارش روی زمین آوار می شوم و از پس

نفس های حرص آلودم، صدای بابا آرام خودش را به گوشم می رساند:

_از آقای دکتر و کتایون خانم هم از طرف ما تشکر کن... دیگه مزاحمت نمی شم،
فقط گوشی یک لحظه مادر افرا کارت داره... خدانگهدارت باشه...

_ الو کیهان جان... راستی برای ناهار امروز منتظرت هستیم... خودت که می دونی
افرا هم امروز تا ظهر بیشتر سر کار نیست... ناهارو دور هم بخوریم.

مشتم را به پیشانی ام می کوبم و درمانده روی پا می ایستم.
"چه غلطی کنم خدا"

_ تعارف می کنی پسرم... می خوام برات دلمه درست می کنم.

" تا حرف نزنی وضع همینه ...برو راستشو بگو خودتو خلص کن"

_ خانم زورش نکن شاید کار داشته باشه

_ پس منتظرتیم ... خداحافظت باشه پسرم.

" چی بهشون بگم خدا... چجوری بتشون رو بشکنم"

_ کاری نداره می خواست من تو زحمت نیوفتم...

مر من... چرا انقدر حسرت داری" " آخ خدا چرا انقدر ذوق می کنی ماد

_ افرا برام گفته برنامه هاشون رو... اکثرا پنجشنبه ها افرا رو از شرکت برمی داره
 میرن بیرون با هم غذا میخورن، حال امروز بیان خونه...



_ خیلی خب ... برم من دیگه، کاری نداری؟

 _ برو به سلمت...

صدای باز شدن در می آید.

_ راستی منصور اگه تونستی برای افرا یکم جگر بخر... دیروزم خون داده... بخوره
جون بگیره...

و صدای بسته شدن در!
جدال سلول های مغزم با دخالت های گاه و بی گاه دلم، برای گفتن و نگفتن آنقدر

خسته ام می کند که انگار نه انگار تازه خورشید طلوع کرده. انگار کم کم دارد
مقدمات غروبش را فراهم می کند.

مه می تلخ و تیره قدم هایم مرا به اینجا کشانده بودند، به ایستگا طبق معمول این روزها
می کافه ی تاریک! مس آن سو اتوبو

صفحه ی آگهی های روزنامه را ورق می زنم و آخرین ستون را هم از نظر می گذرانم.
ناامید روزنامه را تا زده زیر کیفم می گذارم. بیشتر از یک ساعت می شد که اینجا

نشسته بودم.

مش نمناکش را از نگاهم را به آسمان می دهم چند دقیقه ای می شد که دوباره باز بار
سر گرفته بود. این آسمان هم مثل من خود درگیری داشت انگار. من بین گفتن و

نگفتن؛ بین رفتن و ماندن، او بین باریدن و نباریدن. آخ خدا کیهان را چه می کردم.
 لعنتی کاش نمی آمد.
" اصل خونه نمی رم"

به خودم و تفکراتم پوزخند می زنم:
" آره حتمنم که مامان می ذاره"

کلفه نگاهم را به روزنامه ی تا زده می دهم.
مز این دنیای شکم پرست، مد نیا کار هم که شکر خدا نیست. تنها کاری که به وفور، مور

یافت می شود، پیک موتوریست! که آن هم از عهده ی من خارج است.
درست که دو موردی هم مربوط به حسابداری پیدا کرده بودم و البته که تماس هم
گرفته بودم و یک موردش لطف کرده و گفته بود برای پر کردن فرم درخواست به
شرکت مراجعه کنم، اما امیدی هم نداشتم. حتی از پس این آگهی هم می توانستم

نتیجه را خیلی راحت پیش بینی کنم.

تصمیم داشتم حضوری به چند فروشگاه مراجعه کنم. آخ اگر بابا جای دیگری کار می
کرد، می توانستم به فروشگاه قبلی برگردم و هیچ مشکلی هم نبود به هر حال با کمی

تاخیر هم که شده می توانستم به شغل سابقم که او در شأن همسر آینده اش نمی



دید، باز گردم.

خسته از این بلتکلیفی آهی کشان گوشی را از روی پایم بر می دارم. هیچ خبری
نیست، هرچند اگر چندین تماس بی پاسخ مانده از کیهان را همچنان نادیده می گرفتم!

بعد از آنکه زیر نگاه مامان به زور صبحانه ام را خوردم، از خانه بیرون زدم و با ترس و
لرز شماره ی رضا را گرفتم. هر چند دو سه تماسی که گرفتم، بی جواب ماند اما به

هر حال هنوز من منتظر بودم. احتمال می دادم که هنوز شماره ام را نگه داشته باشد
و با علم به همین موضوع ست که جوابم را نمی دهد. خب من همان روزهایی که

اشتباه ترین تصمیم زندگی ام را می گرفتم، تمام رد و اثر آنها را پاک کردم.

بلند می شوم و تقریبا بی احتیاط از خیابان می گذرم. روبروی کافه می ایستم و با
ترس و لرز باز هم شماره اش را می گیرم. حس عجیبی ست تماس گرفتن با او. هم

می خواهم بدانم چه بلیی سر آزاد آورده ام، هم نمی خواهم. می ترسم! به قدر کافی
مت بیش از اینها را ندارم. مر خودم آوار شده و من طاق این دنیا بر س

باز جواب نمی دهد. مستاصل گوشی را نگاه می کنم. دیگر دلم نمی خواهد با رها هم
تماس بگیرم. حس بدی که با هر لحظه فکر کردن به او و کیهان در وجودم جان می

گیرد آنقدر آزاد دهنده است که اخم و کنایه و عصبیت های رضا را به خبرهای با اشک و
مه او ترجیح دهم. آ

باز شماره اش را می گیرم. انتظار جواب دادن ندارم و به همین خاطر وقتی بعد از
پنج شش بوق که قصد قطع کردن می کنم، ارتباط برقرار می شود. دست و پایم را

گم می کنم و زبانم بند می رود.
هنوز زبان نجنبانده ام که با لحنی گرفته و البته بی نهایت تلخ می گوید:

_ کاری داشتی؟

آب دهان فرو داده به سختی می گویم:

_ سلم.

انگار عصبی می شود:

_ خانم شکیبا من واقعا الن دیگه دلیلی برای تماسات پیدا نمی کنم.

تمسخر از لحنش چکه می کند و من بی اراده تنها یک کلم می گویم:

_ آزاد

پوزخندش را با تمام جان حس می کنم.



_ واقعا مسخره ست!

_ خواهش می کنم آقای غفاری... من اشتباه کردم... حال هم دارم تاوانش رو پس می
دهم... شما هیچی نمی دونید... نمی دونید که چه بلیی سر من اومده، که اکر می

دونستید این طور با من برخورد نمی کردید... فقط خواهش می کنم اگر خبری ازش
دارید بهم بگید تا حداقل از این عذاب وجدان لعنتی خلص بشم.

 سکوت می شود. شاید یک دقیقه و من نمی دانم چرا این حرف ها را بر زبان آوردم.
 گفتنشان دست خودم نبود، اما حرف دلم، چرا!

شاید اگر این عذاب وجدان لعنتی دست از سرم برمی داشت راحت تر می توانستم
برای حال و روز خودم تصمیم بگیرم... شاید!

اینبار که حرف می زند. لخنش دیگر فقط آن گرفتگی عمیق را دارد، بی هیچ
تمسخری:

 _ لعنتی می دونه دنبالشم که هر جا می رسم، رفته...

_ از حالش خبر ندارید؟

آه عمیق و پر دردی که می کشد مو بر تنم سیخ می کند:

_ دعا کن همه ش دروغ باشه... هرچند...

حرفش را با آهی که می کشد می خورد و من ناامید دیگر هیچ جانی برای جنباندن
 زبانم پیدا نمی کنم.

بعد از لحظه ای کلفه می کوید:

_ اگه مشکلی پیس نیاد و به موقع برسم، امشب دیگه نمی تونه از دستم در بره...
یعنی نمی ذارم... بهت خبر می دم.

گوشی قطع می شود.
 و من ترسان روی پله ی ورودی کافه وا می روم.

 وای خدا کاش حقیقت نداشت.
 دیگر تا ابد خودم را نمی بخشم!

نمی بخشم.

می بی مامان و کیهان با تماس هایشان دیوانه ام کرده بودند. می دانستم که کیهان رو
من خانه رفتن را ندارد و من هم به هیچ وجه قصد همراهی کردنش را نداشتم. همین

که مجبور بودم چند ساعتی حضورش را در خانه تحمل کنم از سرش هم زیاد بود.



تا قبل از آنکه تماس های مامان شروع شود، با آن همه درماندگی که از فکر آزاد
داشتم، به دنبال راهی برای خانه نرفتم می گشتم، درست تا آخرین تماسی که در

جواب تیری که بی هدف در تاریکی انداختم و به او گفتم که شاید نتوانم خودم را به
موقع به خانه برسانم و منتظرم نباشند و او آنچنان "بیخود" غلیظی تحویلم داد که
درجه عصبانیتش را عمیقا فهمیدم و بی خیال بحث بیشتر که هیچ اعصابی برایش

نداشتم، شدم.

می همین که وارد کوچه می شوم خودش را تمام و کمال در قاب نگاهم جا می دهد. آقا
مر لعنتی که استیلش از صد فرسخی هم این را داد می زند. دکت
"آخ خدا اصل اون کجا و من کجا... چرا تفاوتا رو جدی نگرفتم"

تکیه زده به ماشینش با قامتی که در عین مرتب و لعنتی! شیک بودن، حتی از این
فاصله هم آشفتگی را فریاد می زند. به هر حال کامل مشخص است که خودش هم از

حضور اکنونش راضی نیست.

گام های متوقف شده ام از دیدنش را دوباره به حرکت می اندازم. دلم می خواهد
ادوم. تا زمان لعنتی زودتر بگذرد و همه چیز تمام شود. می خواهم نگاهش نکنم اصل ب

 اما چشمانم؛ لعنتی ها گاهی بازی در می آورند و روی چهره اش می نشینند.

تکیه از صندوق ماشین می گیرد و در عقبش را باز می کند. غیر ارادی همانطور خیره
ی حرکاتش پیش می روم که دسته گل بی نهایت پرو پیمانی از نرگس ها را همراه با
جعبه ی بزرگ شیرینی بیرون می آورد. از همین فاصله هم دسته ی نرگس ها بینی ام

را پر می کنند از عطر بی نظیرشان و من فقط با تمام قدرت قدمی که می رود تا
متوقف شود را به ضرب و زور روان می کنم و تمام تلشم را می کنم تا دیگر حتی نیم

نگاهی هم به چهره ی نامردش نیندازم.
" خدا خودت به دادم برس"

من بی جنبه ام سرکی به سویش می کشند، طوری نگاهم نزدیکش که می رسم چشما
می کند که حتی اگر کور باشم هم عمق نگاهش را تا ته جانم حس می کنم.

مل قبل از آنکه دست و پایم را گم کنم دست در کیف برده کلیدم را در می آورم و در قف
در فرو می کنم.

ایستادنش پشت سرم با اندکی فاصله و نرگس های لعنتی که دارند تمام تلششان را
برای از راه به در کردنم می کنند.

نزدیک شدن سرش به سرم را به وضوح حس می کنم و صدایی که می رود تا خودش
را به سلول های شنوایی ام بچسباند و دری که باز می شود و من با تمام وجودم خودم

و در را به داخل هل می دهم و صدایش را در همان نطفه خفه می کنم.

با گام های بلند به سمت خانه می روم و درب هال را باز می کنم که مامان با شتاب از
اآشپزخانه بیرون می آید:

_ سلم مادر اومدین؟



_ سلم

نگاهی به پشت سرم می اندازد:

_ کیهان کو پس؟

 _ داره میاد

به سمت اتاقم گام های بلند برمی دارم و او به حیاط می رود. می دانم مامان آنقدر
سرگرم استقبال از داماد متظاهرش می شود که اصل رفتارهای من به چشمش نمی

آید.

وارد اتاق می شوم و در را به هم می کوبم. دست خودم نیست، اعصاب درب و
 داغونم با هر بار دیدنش تحریک می شود.

مل لعنتی یعنی انقدر در نظرش احمق هستم که فکر می کند می تواند با یک دسته گ
بزرگ خرم کند؟

_ چقدر زحمت کشیدی پسرم... دستت درد نکنه... به به چه عطری دارن... افرا
عاشق گل نرگسه... می ذارم تو گلدون بذاره تو اتاقش... خوش اومدی... بیا تو

تعارف نکن... بفرما پسرم.

_ خیلی ممنون تو زحمت افتادین.

_ نگو پسرم خوشحالم کردی... من اینو بذارم تو گلدون

 _ بفرمایید راحت باشید.

روبروی آینه می ایستم و به دنبال گوش های درازم آینه را جستجو می کنم.

_ افرا مادر کجا موندی بیا دیگه.

بی توجه تکان نمی خورم که در باز می شود و مامان سرش را داخل می آورد:

_ چرا نمیای پس... چرا لبـ...

صدای کوبیده شدن در می آید. مامان سر می چرخاند و همزمان می گوید:

_ ای وای امیره فکر کنم.

_ من باز می کنم.



مامان به سرعت در را رها می کند و به سمت او می رود :

_ نه شما بشین پسرم خودم باز می کنم... زنگ در خرابه حتما کلید نبرده با خودش...

دوباره نگاهم را به آینه می دهم و در حالی که فقط کاپشنم را از تن در می آورم به
 سمت در می روم. وقتی دیگر او را شوهرم نمی دانم چطور در برابرش راحت باشم.

صدایی در سرم می گوید:
"بیشتر می خوای حالشو بگیری"

صدا را خفه می کنم:
"خوب می کنم"

_ به به دکی هم که اینجاست!

_ امیر مامان این چه طرز حرف زدنه

_ سلم امیر خان.

مم علیکم جناب آقای دکترای عمومی... _ اوه اوه سل

امیر از همان اوایل هم از او خوشش نمی آمد و همیشه مکالماتش با او با لحنی
تمسخرآمیز همراه بود و چقدر من و صد البته مامان همیشه از این وضع حرص می
خوردیم، البته خب این وضع برای من تا وقتی بود که متوجه علت اصلی رفتار امیر

شدم و با توجه به روحیات مزخرفش به او حق می دادم؛ این که مامان مدام امیر را با
کیهان مقایسه می کرد و اعصابش را با قیاس هایش به هم می ریخت و البته هنوز هم

می ریزد. حتی با این که مامان را در جریان گذاشتم و از او خواستم این کار را نکند
اما خب انگار این کار را غیر ارادی و از روی عادت انجام می داد که نمی توانست به

کل کنارش بگذارد.

مامان با حرصی زیرزیرکی نام امیر را صدا می زند و جواب امیر:

_ بــــــله

شاید اگر امیر جریان را بفهمد فقط از این بابت حالش کمی جا بیاید و مدام گند کیهان
من بیچاره بکوبد تا دلش را خنک کند، وگرنه که چشمم آب نمی خورد به را بر سر ماما

 خاطر من کاری کند.

نفسم را فوت می کنم. بعد از لحظه ای پشت سر هم وارد خانه می شوند. اول امیر
بعد اویی که هیچ چهره اش را نگاه نمی کنم و بعد هم مامان.

مامان رو به امیری که پشت به او با عجله به این سو می آید می گوید:



_ امیر جان زود لباساتو عوض کن بیا ناهار بخوریم

_ نمی خورم می خوام برم بیرون.

_ کجا؟

در همان حال که از کنارم می گذرد آرام می گوید:

_ خونه ی عمو شجاع.

مامان نچ گویان چشم غره ای به مسیر رفتن امیری که دیگر داخل اتاقش ست می
رود و با دیدن سر تا پای من همان چشم غره را اندکی غلیظ تر تحویلم می دهد و می

گوید:

_ تو چرا لباستو عوض نکردی افرا جان؟

نگاه کیهان را روی خودم حس می کنم و همانطور که به سمت مامان و در واقع
آشپزخانه می روم عادی می گویم:

_ خیلی زود باید برگردم شرکت... بهتون که گفتم نمی رسم بیام. شما اصرار داشتید.
کیهان هم در جریانه...

به سوی او که چهره اش از هر لحظه ای گرفته تر است می چرخم و با پوزخند خیره
در نگاهش ابرو بال فرستاده، می گویم:

_ مگه نه... کیهان جان؟

منتظر نمی مانم تا با آن نگاهی که چشمانم را سوراخ می کند، جوابی دهد. می چرخم
و سریع وارد آشپزخانه می شوم و اولین تصویری که در چشمانم می نشیند گلدان پر
اکمک در تمام فضا جاری می شود و من بی توجه از نرگس هاست و عطرشان که کم 

نگاهم را می گیرم.
صدای تعارفات مامان را می شنوم و خودم را با وسایل سفره مشغول می کنم که

مامان داخل می آید و نزدیک گوشم پچ پچ وار می گوید:

_ چیزی شده افرا؟

همزمان صدای بلند امیر می آید:



_ من رفتم خدافظ

و بلفاصله صدای بسته شدن درب حال و بعد از اندکی هم صدای کوبیده شدن درب
حیاط و نگاه من و مامان که با صدای امیر و متعاقبش صدای کوبش درها به آن سو

 کشیده شده بود، در چشمان هم می نشیند.

_ آبرو نمی ذاره برای آدم.

می خواهم بچرخم و سفره را از کشوی کابینت بیرون آورم و این مراسم ناهار بیخودی
را هرچه سریعتر فرجام دهم که دست روی شانه ام می گذارد:

_ جوابمو ندادی؟

خیره در چهره ی پر سوالش در حال تحلیل برای یافتن پاسخی مناسب هستم و او با
فکر به اینکه سوالش را نفهمیده ام با اشاره به بیرون از آشپزخانه و احتمال کیهان،

دوباره تکرار می کند:

 _ گفتم چیزی شده...

یک لحظه دلم می گوید همه چیز را بیرون بریز و خودت را خلص کن، اما لعنتی زبانم
نمی چرخد! و به جای آن تنها چیزی که در لحظه به ذهنم می آید را بر زبان جاری می

 کنم:

_ چه عجب چشم از دامادت گرفتی منو هم دیدی؟

چشمانش گرد می شود. حق دارد خب من هیچ گاه در عمرم از این ادا اصول ها
نداشتم.

_ وااا حسودی می کنی افرا.

در این شرایط، دست آویز دیگری برای چنگ زدن ندارم و همین را سفت می چسبم:

_ آره مامان تو فکر کن حسودی می کنم... لزم نیست انقدر بهش محبت کنی و
جلوش دول راس شی... خیلی هم دلش بخواد

با خنده ای که هنوز ناباوری درونش موج می زند، سرش را جلو می آورد و گونه ام را
می بوسد:

_ قربونت برم من... هر کاری می کنم به خاطر توئه...

هرچند می دانم علقه اش به کیهان شاید فقط پنجاه درصدش وابسته به من باشد اما



دیگر چیزی نمی گویم و سفره را برداشته از آشپزخانه خارج می شوم و به خودم تشر
می روم که یا مثل آدم نقشت را بازی کن یا رک و پوست کنده جریان را بگو!

سفره را در هال و روبروی تلویزیو ن پهن می کنم. درست مقابل او. مقابل نگاهش.
مقابل بلند شدن و نزدیک شدنش. مقابل افرای نرمی که از زبانش جاری می شود، و

من فقط بی توجه به آشپزخانه بر می گردم. مامان مشغول چیدن دلمه ها در دیس
است.

اینبار سینی بزرگی که خیلی ماهرانه تقریبا تمام وسایل سفره درونش چیده شده تا
نخواهیم مدام بین هال و آشپزخانه در حرکت باشیم را بر می دارم که مامان سریع می

گوید:

_ بذار اونو خودم میارم افرا، سنگینه.

_ نیست مامان می برم.

اآشپزخانه خارج می شوم که او مقابلم قرار می گیرد. قبل از هر حرکتی سینی را از از 
می او حتی به چشم هم نمی آید. می لعنت دستم می گیرد و مقاومتم در برابر زور بازو

می ترسم به آشپزخانه بر گردم و مامان بیاید و چیدن سفره توسط او را ببیند و من
 اصل حوصله ی چشم غره هایش را ندارم.

لبخند محوش را از حضورم در آن سوی سینی حس می کنم و اخم هایم درهم تر می
شود.

او بشقابها را می گذارد و من لیوان ها را بر می دارم و نگاهش را روی نیم رخی که رد
انگشتانش را بر خود دارد، حسم می کنم.

دست هایم تند و تند می چرخند تا سریع چیدمان سفره تمام شود که صدای لعنتی اش
بختک وار به جان گوش هایم می افتد:

_ بشکنه دست کیهان که غلط اضافه کرد.

توجهی نمی کنم و در حالی که فقط اخم روی اخم گره می زنم از لحن خانه خراب
کنش، مشغول گذاشتن کاسه ی ترشی و سبد های کوچک سبزی در سفره می شوم

می لعنتی! مر بازو که دستش دستم را میان راه می گیرد، محکم؛ باز هم با همان زو

سرم را بلند می کنم و می بینم که باز خیره ی گونه ام مانده و پشمان زمزمه می
 کند:

_ بابت دیروز، عذر می خوام.

پوزخند صداداری تحویلش می دهم که نگاهش را از گونه به چشمانم می کشاند.

_ خیلی خوبه که هیچ عذاب وجدانی از بابت چیزای دیگه نداری... حتما همین رمز



موفقیتته، نه!

دستم را از میان دست شل شده اش بیرون می کشانم و بی توجه به چشمانی که
رنگ درد را به نمایش گذاشته اند، به سوی آشپزخانه می روم. همزمان مامان با دیس

دلمه خارج می شود و من به سمت قابلمه ی استانبولی پلو می روم.

مامان مدام مشغول تعارف ست و من و کیهان بیشتر با دلمه های درون بشقابمان
بازی می کنیم و البته که کیهان مجبورست جواب تعارفات مامان را هم بدهد. من اما
مدام فکرم هول رضا و آزاد می چرخد. کاش همین حال خبری می رسید و مرا از این

وضع نجات می داد.

_ خیلی زحمت کشیدید واقعا عالی بود دست شما درد نکنه.

_ نوش جونت پسرم... آخه تو که چیزی نخوردی...

و او باز تکرار می کند:

_ بی نظیر بود دستتون درد نکنه.

_ نوش جونت پسرم.

در سکوتی که عجیب دهانم را دوخته، بلند می شوم و بشقاب و لیوانم را با خودم به
آشپزخانه می برم.

صدای معترض مامان می آید:

_ شما بشین کیهان جان... اینجوری که درست نیست.

_ نوبت شماست که بشینید. خسته شدید از صبح...

مر من: و باز ذوق ماد

_ دستت درد نکنه پسرم.

بر که می گردم او را می بینم که با دیس استانبولی و دلمه وارد می شود.
مقابلم می ایستد و آرام می گوید:

_ بریم بیرون حرف بزنیم؟

با خشم، دیس استانبولی را از دستش می کشم و به سمت قابلمه ی روی گاز می



روم:

_ شاهکار دیگه ای مونده که ازش خبر ندارم؟

نزدیکم می شود و تقریبا چسبیده به تنی که هر لحظه منقبض تر می شود، دیس دلمه
را روی کابینت می گذارد و با لحن غریبی می گوید:

_ دلم برای زنم تنگ شده!

دندان هایم را بر هم می فشارم:

_ من زنت نیستم.

_ هستی... همه کسمی.

با بغضی که نمی دانم کی خودش را به گلویم می چسباند می گویم:

 _ نمی خوام...

_ من می خوام... تو رو میـ...

_ برو بیرون.

مس نیمه پر را بی جان کنار ظرف دلمه ها تکان نمی خورد و من کلفه از این وضع دی
رها می کنم و می چرخم. سر کج کرده با آن نگاه دیوانه کننده، نگاهم می کند. هلش
می دهم و فقط فرار می کنم از مخمصه ای که می دانم اگر کمی بیشتر کش بیاید،

دیگر هیچ اعتباری به دلم نیست.
من سینی به دست مواجه می شوم. بی آنکه از آشپزخانه که بیرون می زنم با ماما

نگاهش کنم در جواب "افرا"یی که با لحن سوالی بر زبان می آورد می گویم:

_ باید برم مامان دیرم شده

_ وا به این زودی... افرا...

بی طاقت از این همه فشاری که تاب تحملش را ندارم، بی حرف دیگری راه اتاق را
در پیش می گیرم. تعجبش را کامل حس می کنم و صدایش که مردد خطاب به کیهان

می پرسد:

_ چیزی شده کیهان جان؟

من" مادرم را نمی شونم و فقط خودم و دلم را میان اتاقم پنهان و من جواب "کیهان جا



می کنم.
با مشت به پیشانی ام می کوبم. آخ خدایا من چه غلطی بکنم.

در آرام باز می شود و کیهان در حالی که کتش را تن کرده و جعبه ی نسبتا کوچکی هم
در دست دارد، داخل می آید. دلم می خواهد فریاد بزنم که لعنتی برو بیرون. گورت را

 از زندگی کوفتی ام گم کن تا به درد خودم بسوزم.
او اما با چهره ی گرفته اش نزدیکم می آید که می توپم:

_ مهمونی تموم شد، چرا نمیری؟

_ به مامان گفتم با هم میریم... رفتن نمازشون رو بخونن.

دندان به هم می سایم:

_ بی خود گفتی!

دست آزادش را با قدرت مشت می کند، تا شاید خودش را کنترل کند و این اصل برایم
مهم نیست.

کمی در سکوت خیره ام می ماند و بعد جعبه را با ژست خاصی مقابلم می گیرد و
سعی می کند لب هایش را به تبسمی مزین کند:

مز دلم. _ این برای توئه عزی

و من فقط می توانم پوزخند بزنم؛ به خودش، به هدیه اش و به فرمول ساده اش برای
دوباره خر کردن من!

حس می کنم تمام حس و حرفم را از همین پوزخند و نگاه می خواند که فکش منقبض
می شود. اما کوتاه نمی آید. خودش جعبه را باز می کند و از درونش عینکی که بی

نهایت برایم آشناست را بیرون می آورد. عینکی که درست دو روز قبل از پیغام خانمان
من یک عینک فروشی دیدم و البته که با دیدن قیمتش راهم را کج مز رها در ویتری سو

کردم. هرچند دلم را هم پیشش جا گذاشتم.

مت یکی از چشمات رو _ ده روز پیش که رفتی پیش علی چکاپ، گفت آستیگما
برداشته... این بر اساس شماره ی جدید چشمته.

آخ که اگر همه چیز سرجای خودش بود چقدر از داشتن این هدیه که نه، در واقع از
توجهی که "شوهرم" نصیبم کرده، خوشحال می شدم. در آن صورت این هدیه سرشار
مه ناب بود. چون من در برابر او هیچ ابراز علقه ای به داشتن آن عینک نکرده از یک توج

بودم. اما حیف که حال و در این شرایط نمی توانم هیچ حس و حرکتی از جانب او را
باور کنم.



باز ناخودآگاه زبان به نیش زدن می گشایم:

_ خیلی خوبه هنوزم رفیقت توی همه ی نقشه هات همراهیت می کنه... فقط برام
سواله که تا کی ادامه داره این بازی!

دستش را با عینک پایین می آورد. نه در واقع دستش پایین می افتد:

مر چیزایی که می _ افرا... عزیزم... هر چی می خوای به من بگو... حقمه... هزار براب
گق سر گی حقمه، اما علی این وسط هیچ کاره ست... اون هر کاری کرد تا منه احم

عقل بیاره...

حرصم را نمی توانم کنترل کنم:

_ می دونی چیه... حالم از روزی که برای اولین بار اون و تو رو دیدم بهم می خوره...

لحظه ای چشمانش را پر درد بر هم می فشارد:

_ افرا اگه بذاری اگه لج نکنی من می تونم حالتو خوب کنم...

پر تمسخر می گویم:

 _ وای زحمتت میشه واقعا...

نفسش را فوت می کند و بی حرف دیگری نزدیکم می آید، خیلی، آنقدر که عقب
من ناخودآگاهم رویش. رفتنم مصادف می شود با برخوردم به تخت و نشست

گمهر می کند و تار به تار موهایم خم می شود. سرم را از جایی که مقنعه ام عقب رفته 
را با این کارش دیوانه می کند.

ناتوان و درمانده از حس و حالی که مدام در جنگند، به سمت زانوهایم خم می شوم و
 سرم را میان دست هایم می گیرم.

صدای آهش کل اتاق را می گیرد.
لحظه ای بعد روبرویم می نشیند. دستش که با مکث دستم را لمس می کند هشداری

و شمرده شمرده می گویم:

_ دستت به من نخوره!

سرم را بلند می کنم و خیره در نگاه سرخورده اش می گویم:

_ گفتی دوسم داری!

مه چشمانش با همین سوال سوسو می زند، اما می بینم کورسوی امیدی را که در سیا
قبل از آنکه او چیزی بگوید، خودم خاموشش می کنم:



_ پنجاه و پنج روز از صیغه ای که برای من هیچ ارزشی نداره مونده و تو با تمام ادعات
به دوست داشتن من می خوای تو این مدت با بودنت منو عذاب بدی... در صورتی که

نمیبینی...

اشاره ای به لباس های تنم می کنم:

_ من دیگه تو رو حتی به محرمیت هم قبول ندارم، چه برسه به شوهری!

_ تو غلط می کنی!

این را نرم با لبخندی تلخ و غمگین می گوید.
سرم را به صورتش نزدیک می کنم و با خشمی که از ته جانم به خروش افتاده می

گویم:

مل پیش... یک سال پیش که تصمیم گرفتی من و _ کیهان... غلط رو تو کردی... یک سا
آزاد و بدبخت کنی و وارد زندگیم شدی و چند ماه بعدش اصرار کردی محرم بشیم،

فقط برای اینکه از رها جونت انتقام بگیـ...

آشفته انگشت روی لب هایم می فشارد:

 _ آره آره گند زدم، می دونم... اما تو مثل من نشو قربونت برم، بذار جبران کنم...

چشمانم خیس می شود. دستش را پایین می کشانم و بلند می شوم. او هم به تبع من
بلند می شود از مقابلم، کنار می رود.

به سمت کیفم می روم و گوشی را از درونش بیرون می آورم. اولین پیام رها را پیدا
می کنم و صفحه ی گوشی را مقابل چشمان اویی که منتظر خیره ی حرکاتم مانده

می گیرم.

لحظه ای نگاهش میان من و گوشی می رود و می آید. مردد گوشی را از دستم می
گیرد و با خواندنش هر لحظه چهره اش تیره تر، پریشان تر و بیچاره تر می شود و بی

اراده اشک از چشمان من جاری:

_ می بینی چی نوشته... اینو جبران کن... می تونی؟؟؟

مد بزرگ را جبران آنقدر بیچاره و درمانده ام که دلم می خواهد بگوید می تواند این گن
کند. اما او بیچاره تر از من مات پیغام رها مانده.

اشک هایم شدت می گیرند و زبانم آرام دردی که این روزها بیش از درد کیهان مغزم
را سوراخ کرده بود، بیرون می ریزد:

_ می بینی چی کار کردی... من دارم از عذاب وجدان می میرم کیهان... النم فقط



منتظرم رفیقش بهم خبر بده که منه بدبخت یه بار تو عمرم شانس باهام یار بوده و
این...

به گوشی می زنم:

_ دروغه!

 مستاصل دستم را مقابل دهانم می گیرم تا صدای گریه ی بی هوایم بلند نشود.
سرش را از روی گوشی بلند می کند. اما این بار با چروک هایی که انگار سالهاست

میان ابروهایش نشسته با چشمانی که دیگر چشمان کیهان قبل از خواندن پیام نیست،
 نگاهم می کند و اشک های من بیشتر می شود.

نمی دانم دیگر این جا هست یا نه! فقط دستش را می بینم که پیش می آید و مرا
میان بازوهایش محصور می کند و من بی جان و ناتوان از تکان خوردن و فرار کردن،

در میان دستان اویی که کامل حس می کنم دیگر جانی ندارد، دعا می کنم که خبر
اعتیاد دیوانه وار آزاد دروغ ترین دروغ دنیا باشد.

_ کیهان افرا بیاید چای تازه دم بخورید بعد برید.

بخش سوم

زیر نگاه مامان سوار ماشینش شده بودم و گوشی به دست خیره ی مسیری بودم که
از خانه فاصله می گرفت. دیگر فقط منتظر بودم، منتظر پیامی از جانب رضا.

دیگر جان جنگیدن نداشتم. حوصله ی دعوا هم نداشتم. فقط وقتی یادم می افتاد که
چه گندی به زندگی آزاد زدم نمی توانستم بودن در کنار او را هم تحمل کنم.

بی فکر قفل گوشی را باز می کنم و برایش می نویسم:
"پیداش نکردید آقای غفاری؟"

پیام را می فرستم و گوشی را میان مشتم می فشارم. وارد خیابان اصلی که می
شود. بی آنکه سر به سوی رخ بی رنگش بچرخانم آرام و بی حوصله می گویم:

_ نگه دار.

هیچ تغییری که در سرعتش ایجاد نمی شود، سر به سویش می چرخانم و می بینیم
اصل در این دنیا نیست. اصل شک دارم صدایم را هم شنیده باشد. اما قبل از آنکه
 دوباره دهان باز کنم، ماشین را به گوشه ی خیابان هدایت کرده و توقف می کند.

قفل ماندن درها نگاهم را خیره اش می کند.
همانطور دست روی فرمان و خیره به روبرویی که بعید می دانم منظره اش در ذهنش

همین خیابان روبرو باشد، شروع به صحبت می کند:



_ عاشق آزاد بود... اونقدری که بهش حسودیم می شد... همه ی زندگیش تو آزاد
خلصه می شد... وقتی با اون آبروریزی منو گذاشت و رفت... می دونستم تنها راه

ضربه زدن بهش آزاده...

سرش را آرام به طرفین تکان می دهد و دستش را از روی فرمان بر می دارد.
نگاهش را به پایش می دوزد و من حتی حوصله ندارم بگویم نمی خواهم حرف هایت

می را بشنوم. سرم را به پشتی صندلی تکیه می دهم و نگاهم را از پنجره به خیس
خیابان می دوزم.

_ هیچ کس از رابطه ی ما خبر نداشت یعنی از نزدیکانمون، جز علی که از همون اول
مخالف بود، اصل از رها خوشش نمیومد... همیشه هم سر رها با هم دعوا

داشتیم...خب من اون موقع ها کور شده بودم و هیچ کس حریفم نمی شد... رها هم
خیلی خوب می دونست که دوسش دارم... خب اونم بی میل نبود... یعنی اینجوری

نشون می داد... آره خب این من بودم که خواستم عقد کنیم برای کمک به انتقالیش
اما اون می دونست درد من چیه... می دونست و مخالفت نکرد...

به جای ادامه ی حرفش نفسش را در فضای ماشین پوف می کند. بعد از لحظه ای
مکث دوباره ادامه می دهد، این بار کلفه تر. اما دیگر نه از رابطه ی خودش و رها.

_ می دونستم افسردگی داره... اما علقه ش به تو رو خود رها هم خیلی باور
نداشت... می گفت فقط به خاطر شباهتت به مادرشونه... شباهتی که آزاد زیادی
بزرگش کرده و شاید اگه درست و حسابی تو جلسات مشاوره ش شرکت کنه از
سرش بیوفته... اما از اون طرفم می گفت، خیلی هم مهم نیست که خوده تو رو

دوست داشته باشه یا شباهتت رو، مهم اینه که حالش رو خوب می کنی... بودنت رو
مب آزاد لزم می دونست. مل خو برای حا

سرم را بیشتر به سمت پنجره می چرخانم تا بغضم را نبیند. کمی سکوت می کند،
نمی دانم شاید او هم بغض دارد.

آشفتکی مغز و ذهنش را کامل حس می کنم چون بی مقدمه باز به رابطه اش با رها
می زند:

_ بعد از جداییمون فهمیدم یه نفرو دوست داشته... از اقوام دور خانواده ی پدریش...
پسره چند سال قبل با یکی ازدواج کرده بود... وقتی با هم آشنا شدیم هنوز اون مردک

متاهل بود... یک سال و نیم بعدش که جریان انتقالیش پیش اومد، اونم تازه از زنش
جدا شده بود و رها هم برای ترمیم غرورش قبول کرد تا اسم من بره تو شناسنامه ش

فقط برای چزوندن اون مردک... من این چیزا رو نمی دونستم... رها جلوی من خیلی
خوب فیلم بازی می کرد... مرتیکه ی نامرد خیلی زود می فهمه جریان عقد صوریه، به
هر حال فامیل بودن، هر چند شک ندارم خوده رها خواسته بوده تا زودتر بفهمه... اون
مردکم که جریان رو می فهمه دلش رو بدست میاره... هر چند خیلی هم احتیاج نبوده
 چون رها از اولم دوسش داشت... بعد از جدایمون علی این جریان رو فهمیده بود...



با اندکی مکث می پرسد:

_ این چیزارو هم بهت گفته؟

نگفته بود.
 جوابم را به زبان نمی آورم. مثل اگر گفته بود چه می شد. چه فرقی داشت؟

هیچ؛ پس همان بهتر که سکوت کنم.

_ بعد از جداییمون یه مدت مدام آزاد رو زیر نظر داشتم... شبی نبود که از تو جشن و
مهمونی های آنچنانی جمعش نکنن... معلوم بود همش در حال زهرمار خوردنه ... چند

ماهی با داد و دعواهای علی بی خیال شده بودم، تا اینکه یه روز دیدمش خوش و
خندون با اون مردک... روانی شده بودم... تازه اون موقع بود که علی جریان رو برام

گفت... داغون شدم، آتیش گرفتم... تازه فهمیدم رها چطور منو دور زده...

بارش آغاز می شود و اشک ها نم نم چکه می کنند از آسمان تب دار چشمانم.

 _ دیگه عقلم کار نمی کرد...

مه کشیده و فریاد مانندش ماشین را اا چند ضربه ی پیاپی به فرمان ماشین می کوبد و 
می لرزاند و اشک های مرا هم بیشتر می کند:

_ نمی دونم چرا نمی دونم افرا به قرآن نمی دونم چرا خر شدم تا از این طریق حال
رها رو بگیرم... من اصل مغزم کار نمی کرد فقط می خواستم یه کاری کرده باشم...

یه ذره فکر نکردم... چشمام کور شده بود نه می دیدم نه می شنیدم فقط آزاد تو
سرم چرخ می خورد و علقه ی بی نهایت رها بهش، همین!

صورت خیسم را که به سویش می چرخانم می بینم که سرش را روی فرمان گذاشته
و دست هایش را دور فرمان مشت کرده. سفیدی بند انگشتانش از شدت فشار

چشمم را می زند.
بارش اشک هایم که تندتر می شود، نگاهم را به بارش آسمان می دوزم.

نمی دانم چقدر بی صدا اشک ریخته ام.
نمی دانم چند دقیقه یا ساعت است که او زیر بارش باران، تکیه زده به کاپوت ماشین

مر زیر افتاده اش می ایستاده و من هر بار که نگاهم به قامت قوزکرده و خیس و س
افتد، درمانده تر می شوم.

نمی دانم اصل چقدر گذشته. هوا تاریک تر شده است. نمی دانم خورشید هم غروب
 کرده یا فقط ابرها دم به دم تیره تر می شوند.



می صدای پیامک گوشی ام که بلند می شود نگاهم از او کنده می شود و با ترس به گوش
درون دستم می چسبد. دستم علنا می لرزد. نه فقط دستم. تمام تنم می لرزد.

پیام را باز می کنم و موجی از درد به چشمانم پاشیده می شود:

"پیداش کردم... داغونه... داغون تر از چیزی که فکرش رو می کردم... همش حقیقت
داشت"

گوشی از دستم کف ماشین می افتد و پیش چشمانم سیاه می شود.
چند لحظه بعد صدای باز شدن پر شتاب درب ماشین می آید. بوی باران، بوی تن نم
دارش مشامم را پر می کند. چشمانم را باز نمی کنم. جان ندارم. فقط حسش می

کنم که خم می شود و گوشی را از کنار پایم بر می دارد.
و لحظه ای بعد نفسش که حبس می شود می فهمم او هم تمام این مدت منتظر

پیامی که می توانست راه نجاتی برای ما از عذاب لعنتیمان باشد، زیر بارش باران
خیس خورده.

همانطور چشم بسته و سر به پشتی صندلی تکیه داده، دهانم به زمزمه ای تلخ باز می
شود:

 _ همش تقصیر منه... تقصیر من... من می تونستم بهش کمک کنم و نکردم...

کنترل غدد اشکی ام از دست مغزم در رفته بود انگار که هیچ طوره بند نمی آمد.
درد عذابی که دارم دست خودم نیست. فقط حس می کنم چیزی از درون به جان روح

و جانم افتاده و موریانه وار آرامشم را می جود و تارو مار می کند.
نمی دانم داغم یا اصل جوگیر شده ام، هر چه هست جور ناجوری خودم را در برابر آزاد

مسئول می بینم. شاید اگر کیهان و انتقامی که چیده بود نقشی این میان نداشت، تا
این حد تحت تاثیر قرار نمی گرفتم. اما وقتی می بینم آزاد هم مثل من این میان
بازیچه ای بیشتر نبوده و نیست، نمی توانم خودم را به بی خیالی بزنم. این حس

همدردی از درون آتشم می زند.

وقتی فکر می کنم که شاید با کمی صبر و مدارا از سوی من، همانطور که رضا آن
می آزاد وجود داشت و من خودخواهانه و البته که آن روزها روزها می گفت، امکان بهبود

فکر می کردم خیلی منطقی، این کار را نکردم، عذابم هزار برابر می شود و خودم و
منطقم را لعنت می کنم. آن وقت شاید حال آزاد هم خوب شده بود و انتقام کیهان بی
اثر و شاید برای همیشه پنهان می ماند و من از این خواب خرگوشی بیدار نمی شدم.

هر چند اگر کیهان مرا دور نمی انداخت.

می دانم او هم خوب نیست. هم می بینم هم می فهمم. حال دیگر چهره ی او هم شکل
عذاب وجدان شده است، اما دلم آنقدر از او پرست، آن قدر بی اعتمادم، که کاری از

دست و دلم بر نمی آید.



هوا دیگر کامل تاریک شده و ساعتی بود که چشمان پف کرده ام را بر هم گذاشته
بودم و او بی هدف، فقط می راند. هنوز هم اشکها خود را از میان چشمان بسته ام،

روی صورتم می چکانند.

یکی دوباری که خواسته بود نزدیکم شود یا برای آرام کردنم، لمسم کرده بود و من
عصبی خودم را کنار کشیده بودم و شدت گریه ها بیشتر شده بود، باعث شد دیگر

فقط صدای نفس های گاهی آه مانند و گاهی حرص آلودش را بشنوم اما دیگر قصد
 نزدیک شدن نمی کرد.

وضعیتم طوری بود که نمی توانستم پرخاشگری هایم را سر گیرم، نه جانی داشتم و نه
توانی! حتی نمی توانستم بگویم مرا پیاده کند یا به خانه برساند. فقط بی هیچ اراده ای

اشک می ریختم و با این وضع امکان رویارویی با مامان را نداشتم.

توقف ماشین هم باعث نمی شود تا چشمانم را باز کنم. هر چند که چشمان پف کرده
ام باز هم نمی شوند. یاد ندارم که در تمام عمرم انقدر گریه کرده باشم و از آن طرف

سبک هم نشده باشم. من فقط دلم می خواست تا زمان را به عقب برگردانم و هیچ
 گاه از در پشتی وارد آن کلس لعنتی نشوم تا با آزاد مواجه نشوم.

مت من باز می شود و چیزی در حدود ده دقیقه شاید هم بیشتر می گذرد که درب سم
چشمانم طبق واکنشی غیر ارادی باز می شوند. به طرفم خم می شود و از گیجی ام

استفاده کرده دست زیر بازویم می اندازد و آرام به سمت خود می کشد:

_ بیا پایین عزیزم

مغزم به تکاپو می افتد اما باز هم هیچ نمی فهمم. عینکم روی چشمانم نیست و هیچ
در خاطر ندارم که چه بلیی سرش آمده. در این سیاهی شب و باراش باران یک کور

به تمام معنی هستم. هر چه چشمانم را ریز می کنم نمی توانم درکی از بیرون داشته
 باشم، فقط مطمئنم اینجا محله ی خودمان نیست.

می عمیقی وجودم را می گیرد که بغض نمی دانم چرا یک دفعه حس ترس و بی پناه
کرده می گویم:

_ ولم کن... کجا آوردی منو.

شل شدن دستش و بهتش را با تمام کوری ام حس می کنم. با این حال آنقدر ضعف
 دارم که نتوانم دستم را از چنگش رها کنم.

 امان از وقتی دیوار اعتماد فرو ریزد.

_ به قدر کافی حالم از خودم بهم می خوره... بدترش نکن.

داغون بهترین توصیف برای لحن اوست که هیچ به کار من و دلم نمی آید.
دستش را عقب می کشد و منتظر به چهره ام زل می زند و من فقط بغض روی بغض

 و درد روی درد می گذارم.



دست زیر پلک هایم می کشم و همانطور لرزان می گویم:

_ می خوام برم خونه.

هر چند واقعا نمی خواهم، اما جای دیگری هم ندارم.

_ تماس گرفتم هم با مادرت هم با پدرت صحبت کردم و گفتم شب...

با مکث ادامه می دهد:

_ پیش من می مونی!

در لحظه تنم یخ می بندد، چهره اش را تار می بینم و تحلیلی ندارم اما بی شک او
چهره ی بی رنگ و ترسیده ی مرا خیلی خوب می بیند، قبل از آنکه قلبم از کار بایستد

صدای علی می آید:

_ چرا نمیاید کیهان!

انگار سکته را رد کرده باشم. نفس به لوله های تنفسی ام باز می گردد و او بی شک
 تمام حالتم را به راحتی می تواند تفسیر کند.

سرم تیر می کشد. دستم را روی سرم می فشارم و چشمانم را می بندم. خم شدنش
را حس می کنم و زمزمه ی حرص آلود اش:

_ اونقدرام آشغال نیستم که بخوام به زنم...

 ادامه نمی دهد و به جای آن نفسش را ناامید پوف می کند.

_ کیهان، افرا... خوبید؟

و باز زمزمه ی من:

_ می رم خونه.

دست زیر چانه ام می گذارد خیره در نگاهم با حرص با درد با بغض با هزار حس
کوفتی دیگر می غرد:

_ لزم نکرده با این حالت... آوردمت اینجا پیش کتی که فکر نکنی قصد سواستفاده
دارم... می دونی که آپارتمانمون، آماده ست! همونجا که می گفتی به خاطر درختای

افرای روبروش دوسش داری... می تونستم ببرمت اونجا و تو هم هیچ کاری نمی
من منی! فهمیدی! تونستی بکنی، نه تو نه هیچ کس دیگه، چون تو ز



می شناسمش. می دانم حرصش و دلیلش از بیان این حرف ها، همان ترسی ست که
در نگاه من دید و شاید اینطور می خواهد مالکیتش را به رخ بکشد. یا غرورش را

ترمیم کند. نمی دانم علی هم می شنود یا نه من فقط سرشار از حسی تلخ نگاهم را
می دزدم که صدای علی می آید:

_ باز رم کردی تو؟

 پس شیده است. خجالت می کشم.
کیهان کلفه عقب می کشد و می چرخد. خشن علی را کنار می زند. روبروی ماشین

می رود و با حرص با خشم و شاید با عذاب، مشتش را به کاپوت می کوبد.

_ ای بابا ... روانی!

علی این را می گوید و سرش را به طرفم خم می کند:

_ پیاده شو افرا جان.

_ علی کیهان، افرا کو پس؟

علی به سمت صدای کتایون بر می گردد:

_ بیا کتی جان به افرا کمک کن.

بعد از لحظه ای با چتری در دست جای علی را می گیرد. نگاهی به من و نگاهی از
کیهان که پشت به ما به کاپوت تکیه زده می اندازد. دوباره نگاهش را به من می دهد.

با دیدن چشمانم چهره اش بی نهایت درهم و غمگین می شود. دست آزادش را نزدیکم
می آورد:

_ خوش اومدی عزیزم

 دستم را همراه با خودش می کشد و ناچار پیاده می شوم.
بدون عینک برایم سخت است. حس ناامنی که از واضح ندیدن می گیرم از کودکی

همراهم است. چشمانم که نمی بینند، حس می کنم هیچ کدام از حواسم به درستی
کار نمی کنند. حتی گوشهایم هم کارایی خود را از دست می دهند.

بیرون ماشین می ایستم و نگاهم را به صندلی می دهم. نیست. یا نمی بینمش؛ نمی
دانم.

_ چیزی می خوای؟

_ عینکم



چرخش کیهان به سویم را حس می کنم. خب او این مسئله را می داند، به خودم
پوزخند می زنم؛ فقط او! دستم را مقابل دهانم می گیرم تا چین خوردن چانه ام را

نبینند. خب من خیلی احمقانه و ساده لوحانه تمام ترس ها، دردها و حرف هایم را به او
می گفتم و نمی دانستم که من این میان سر جای خودم نیستم؛ که من اصل دوست

داشتنی نیستم.

همین که قدمی به این سو بر می دارد، کتی دستم را می کشد:

_ بیا بریم داخل

و خطاب به کیهان ادامه می دهد:

_ همه ی وسایلش رو بده به علی بیاره بال.

معذب روی مبلی نشسته بودم . پنج دقیقه بعد از ورود ما به خانه، کیفم را با آسانسور
مک خودم، عینکی بود که ظهر در خانه نشانم بال فرستاده بودند و درونش به جای عین

داده بود.
چاره ای نداشتم عینک را زده بودم و در حالی که چشمانم هنوز به این تغییر شماره

عادت نکرده بود، زانو هایم را نگاه می کردم.

سینی که مقابلم قرار می گیرد سرم را بلند می کنم. بخار از لیوان بلند می شود و
بوی شیرکاکائو در مشامم می پیچد. لیوان را بر می دارم و روی میز مقابلم می

گذارم.
کنارم می نشیند.

_ میشه برام تاکسی بگیرید.

لیوان شیرکاکائو را از روی میز برمی دارد و به دستم می دهد:

_ بخور گرم شی... کیهان به پدر و مادرت خبر داده پیش منی... بهشون گفته علی
شب نمی تونه بیاد خونه خودشم باید بره بیمارستان. ازشون اجازه گرفت تا تو امشب

پیش من بمونی، فردا هم که جمعه ست... قبل از اینکه بیام پایینم داشتم با مادرت
صحبت می کردم. خیالت راحت. فقط خودتم خواستی باهاشون تماس بگیر. مثکه

گوشیت خاموشه.

جرعه ای می نوشم و به زور پایین می فرستم و لیوان را دوباره روی میز می گذارم.
هیچ از گلویم پایین نمی رود.دلم می خواهد بروم. معذب بودنم را می فهمد انگار:

_ از جانب پدرو مادرت خیالت راحت باشه... مطمئنم باش که نمی ذارم کیهان شب
اینجا بمونه... بهت قول میدم... اما بازم اگر واقعا فکر می کنی بری خونه ی خودتون



 راحت تری خودم می رسونمت...

نمی توانم فکرم را جمع کنم. سردرگم نگاهش می کنم که می گوید:

 _ ببین تصمیم با توئه... فقط فکر کردم شاید خودتم دوست نداشته باشی،

به چشمان و حال زارم اشاره می کند و ادامه می دهد:

 _ با این وضعیت با پدر و مادرت رو در رو بشی...

آرام سرم را تکان می دهم. خودم هم دقیقا نمی دانم که در تایید اوست یا نه. اما او به
تایید می گیرد انگار که لبخند اطمینان بخشی چهره اش را پر می کند.

بلند می شود. گوشی تلفن را به دستم می دهد:

_ پس خودتم با مادرت صحبت کن... شاید چون با ما حرف زدن روشون نشه تماس
بگیرن.

با مامان تماس گرفته بودم همانطور که کتایون می گفت خیالش راحت بود، مگر می
شد کیهان چیزی از مادرم بخواهد و جواب رد بشنود! اما خب با شنیدن صدای من و

دروغ ها و نقش بازی کردن هایم بهتر هم شد.

باز هم همانطور که کتایون قول داد، دیگر خبری از کیهان نشد. علی را هم ندیدم. به
اتاق مهمان آمده بودم و حتی کتایون شامم را هم برایم به اتاق آورده بود تا راحت

باشم و من چقدر از این بابت ممنونش بودم. با این حال شنیده بودم که به علی
 سفارش می کرد تا غذای کیهان را هم برایش ببرد.

می دانستم که برادر بزرگ علی هم که ساکن آمریکاست در همین آپارتمان واحدی
 دارد و احتمال می دادم کیهان حال آنجا باشد.

علی از خانواده ی ثروتمندی بود. شرکتی هم که در آن مشغول به کار شده بودم
شرکت پدرش بود که خود علی هم از سهامدارانش به حساب می آمد، یک شرکت

واردات تجهیزات پزشکی.
سطح مالی خانواده ی کیهان اما معمولی رو به خوب بود. مادرش بازنشسته ی

آموزش و پرورش و پدرش بازنشسته ی بانک. هر چه بودند هر دو از خانواده ی من
من خر همان روزها نفهمیدم که این که می بالتری داشتند و چرا م سطح مالی و اجتماع

همچین آدمی خواستکاری دختری در حد من بیاید فقط و فقط در قصه ها رخ می دهد.
چرا نفهمیدم که چطور امکان دارد کیهان به من علقه مند شود. منی که تا آن روز هیچ

خواستگار به درد بخوری نداشتم.



پوف کشان از شر افکاری که با تمام قدرت اعتماد به نفس نداشته ام را نشانه رفته
بودند، بلند می شوم و سینی تقریبا دست نخورده ی غذایم را بر می دارم و از اتاق

مک خودم بود. در این شرایط نه تنها خارج می شوم. کمی موج دار می بینم. کاش عین
حس و حال تطبیق دادن خودم با این عینک جدید را ندارم بلکه هدیه او را هم نمی

خواهم.

به سمت آشپزخانه می روم. یکی دو قدمی اش که می رسم، صدای پچ پچ شان را می
شنوم. علی دارد جریان اعتیاد آزاد را می گوید. معلوم است که هیچ یک خبر نداشته

 اند.

سرفه می کنم؛ آرام و مصلحتی. صدای پچ پچ ها قطع می شود و من پا درون
آشپزخانه می گذارم. هر دو نیم خیز می شوند. کتایون کامل بلند می شود و به سویم

می آید. سینی را از دستم می گیرد و با نگاه به حجم غذایی که در واقع کم نشده،
ناراحت می گوید:

_ تو که چیزی نخوردی!

_ ممنون... ببخشید مزاحــ...

_ مراحمی عزیزم این چه حرفیه...

 از شدت سر درد چشانم را ریز می کنم و پیشانی ام را چین می دهم.

_ ببخشید میشه یه مسکن به من بدید؟

می روبروی خودش را بیرون می اینبار علی کامل از پشت میز بلند می شود و صندل
کشد و اشاره می کند بنشینم.

_ چند لحظه بشین لطفا

و رو به کتایون می گوید:

_ عزیزم از اون دمنوشی که مامان داده بودن درست کن لطفا.

کتایون سریع سر تکان می دهد و من بی حوصله ای برای اعتراض کردن، می نشینم.
علی هم روبرویم سر جای قبلی اش می نشیند.

_ خوبی؟

بی رودرواسی سرم را به نفی تکان می دهم. خب برای همین مسکن خواسته بودم
دیگر. هرچند می فهمم که سوال در واقع بی موردش فقط برای باز کردن سر صحبت



است.
دست هایش را روی میز در هم گره می کند و خیلی جدی می گوید:

_ اون بار که برای اولین بار اومدم فروشگاه تازه از هم جدا شده بودن...

صدای معترض کتایون بلند می شود:

_ علی!

_ اجازه بده کتی جان

و من ذهنم می رود به اولین باری که بعد از آشنایی با کیهان، علی را دیده بودم.
درست بعد از بله برونمان بود چون در خواستگاری های قبلی علی به دلیل مسافرت

کاری ایران نبود.
بین شک و تردید اینکه آیا درست شناخته ام یا نه مانده بودم که علی خجولنه خندیده
بود و همین مهر تاییدی شده بود بر آنچه به یاد آوردم. و خیلی سریع توضیح داده بود

که آن روز هم درواقع برای تحقیق آمده و پیشنهادش برای چکاپ هم کامل جدی بود و
مجانی بودنش هم به این خاطر بود که کیهان وظیفه داشته هزینه را حساب کند. و کلی
خندیده بود و کیهان هم کلی به تاسف برایش سرتکان داده بود و من خیلی ساده قصه

 را باور کرده بودم.

نگاهش که می کنم. حس می کنم فکر هایم را خوانده. کمی اخم می کند، اخمی ناشی
از ناراحتی.

 _ من از همون اولم از رها خوشم نمیومد...

نچ گفتن کتایون پس زمینه ی صدای علی می شود و او بی توجه ادامه می دهد:

_ وقتی فهمیدم کیهان چی کار می خواد بکنه اومدم سراغت. کنجکاو بودم ببینمت. آزاد
رو دیده بودم... وقتی دیدمت فهمیدم آزاد اصل گزینه ی مناسبی برای تو نیست.

سرم را پایین می اندازم تا پوزخندم خیلی هم عیان نباشد:

_ کیهان بود؟

_ منظورم این نیست... می خوام بگم از دور، به عنوان یه غریبه هم که نکاه می
 کردی، معلوم بود که شما زمین تا آسمون فرق دارید...

بیشتر به سمتم خم می شود.

_ می خوام بگم تو نباید عذاب وجدان داشته باشی... تقصیر تو نیست!



_ اما دارم.

با مکث سرش را به معنای فهمیدن حرفم آرام و جدی تکان می دهد بعد از لحظه ای
می گوید:

_ من خیلی سعی کردم منصرفش کنم... اما خب نگران هم بودم... می خواستم ببینم
اگه یک درصد کیهان کارخودش رو بکنه تو چه جور دختری هستی... نمی خواستم یه بار

مب کیهان نمی دیدم... اما خب اگه دیگه بره تو چاه... گفتم که من از اول رها رو مناس
یادت باشه کیهان چند ماه بعد از دیدار من با تو توی فروشگاه، پا پیش گذاشت... تو

اون مدت سعی کرده بودم منصرفش کنم اما خب با دیدن رها و اون مرده بعد از چند
ماه همه چیز بدتر شد... مخصوصا که مجبور شدم اصل جریان رو براش بگم و اون

دیگه قاطی کرده بود حسابی...

می خندم؛ آرام، کوتاه، تلخ و تعجب را از نگاهش می خوانم:

می من شد، یه دوست، یه رفیق، یه کسی رو داشت که نگرانش _ هر کس وارد زندگ
باشه...

اکس بودم..." و در دل ادامه می دهم، "این وسط فقط من بی 
آزاد، رضا را داشته و دارد.

کیهان، علی را
و من...

کتایون سه نیم لیوان حاوی دمنوشی تقریبا سبز رنگ را همراه با نبات و لیمو روی میز
می گذارد و خودش هم میان من و علی می نشیند.

مت چوبی را درونش قرار می دهد می لیوان مرا روبرویم می گذارد و همزمان که نبا
گوید:

_ کیهان اشتباه کرده و هیچ کس منکرش نیست... اما باور کن اون قصدش زندگی با
مت تو بوده و هست... هدفش اشتباه بود نمی خوام دفاع کنم، اما قصدش برای یه مد

مست داره... کوتاه نبود... باور کن... مخصوصا الن که بیشتر از هر کسی دو

می خواهد مثل از برادرش دفاع کند. که قصد دور انداختن مرا نداشته، اما فایده ای هم
دارد؟

تلخ می شوم.

_ قشنگه اما من دیگه باورم نمیشه... دیگه هیچ اعتمادی بهش ندارم...

سکوت می شود. آرام آرام نبات را در لیوان می چرخانم و تمام تلشم را می کنم تا
بارش چشمانم را به دقایقی دیگر موکول کنم که باز صدای علی سکوت را می شکند:



_ الن چند ماه از محرمیت تو و کیهان می گذره به نظرت عجیب نیست؟

سرم را بلند می کنم و نگاهش می کنم. کتایون هم خیره ی اوست. سوال نگاهم را که
می بیند می گوید:

_ منظورم اینه که اگه به خاطر ازدواج تو و کیهان حالش انقدر بد شده چرا همون
موقع اتفاق نیوفتاد... همون اوایل...

من این چیزها را نمی دانم. برایم هم مهم نیست چون هیچ کدام توجیه کار کیهان نمی
شود.

کنترل خودم را از دست می دهم و کمی صدایم بلند تر از قبل می شود:

_ الن به نظرتون این مهمه... یعنی این مهم نیست که کیهان به خاطر انتقام گرفتن از
می احمق؟ رها دست گذاشت رو آزاد و من این وسط شدم یه عروسک خیمه شب باز

_ معلومه که مهمه افرا... من می خوام بگم که این رها خیلی هم قابل اعتماد نیست...
همونطور که جریان رو برای تو نصفه نیمه و به نفع خودش تعریف کرد...

سرم را تند و تند تکان می دهم و در حالی که اشکی رسواگر از چشمم می چکد، از
پشت میز بلند می شوم و با صدایی که سعی در کنترل لرزشش دارم می گویم:

_ دیگه این چیزا برام مهم نیست... مهم اینه که این وسط هر چی سر من اومد چه از
نگاه رها چه از نگاه کیهان یکی بود... قصه ی هر جفتشون به من که رسید یکی شد...
مهم اینه... مهم اینه که من دیگه دلم نمی خواد محرم کیهان باشم... مهم اینه که من

نمی دونم چه جوری باید دل پدرو مادر ساده تر از خودمو بشکنم... مهم اینه که من
حالم بده...

و شکستن بغضم مجال حرف زدن بیشتر نمی دهد.

نگاهم را می دزدم بی آنکه نگاهی به چشمان بر ترحمشان کنم. ببخشید نامفهومی می
گویم و به سرعت از آشپزخانه خارج می شوم.

من من می آید، نه آسمان دست از خواب می کشد. نه خواب به چشما
دقایقی اتاق را با قدم هایم متر می کنم و خسته روی تک مبل گوشه ی اتاق ولو می

شوم. نگاهم را به لوستر شیک آویزان از سقف می دهم. دلم نمی خواهد حسادت
کنم. دلم نمی خواهد حسرت به دلم نیش بزند. کتایون خوب ست، مهربان ست و دارد

سعیش را می کند تا مرا درک کند. اما خب بی شک نخواهد توانست.

بلند می شوم و چراغ را خاموش می کنم. ترجیح می دهم در سیاهی بنشینم تا با دیدن



خانه و زندگی کتایون درگیر احساسات مخربی که واقعا هیچ جایی در این مغز شلوغ
 برایشان ندارم، شوم.

پرده را کنار می زنم و به آسمانی که آرام آرام دارد باز می شود و ستاره های پراکنده
ای که نرم نرمک قصد سوسو زدن کرده اند، چشم می دوزم. دوباره روی مبل می

نشینم و پاهایم را بال آورده در شکم می کشم. به پهلو در خودم جمع می شوم و چشم
از آسمان نمی گیرم.

همیشه از زمانی که عقلم به کار افتاد و شرایط خودم و خانواده ام را درک کردم، از
این که کارم به جایی برسد که خودم دلم به حال خودم بسوزد متنفر بودم، این برایم

اوج استیصال بود و حال چند روزیست که این حس رهایم نمی کند.

باید تصمیم می گرفتم. باید کاری می کردم. هر چند قبل از هر چیز باید آرام می شدم.
بعد از آن شاید بهترین کار این باشد که به مامان و بابا بگویم. هر چقدر سخت، هر

چقدر دردناک باید تا کار از کار نگذشته بگویم. اما باز هم اول باید با خودم کنار بیایم و
همین کنار آمدن با خود، سخت ترین کار دنیاست.

می سحر بیدار بودم با آویزان شدن پایم از روی مبل از خواب کم عمقم می پرم. تا حوال
و لحظه ای چشم از آسمان نگرفتم.

تنم از مچاله شدن در این چند مثقال جا خشک شده. عینکم در حالتی ضرب دری با
مر رویش نشکسته. چشمانم قرار گرفته و خوب است که از فشا

آرام دست و پایم را از هم باز می کنم و از دردشان صورتم درهم می شود. عینکم را
صاف روی چشمم می گذارم و ساعتم را مقابل صورتم می گیرم؛ یک ربع به هفت

است و خورشید کم جان می تابد.

آرام بلند می شوم و به سمت میز توالت کنار درب تراس می روم. گوشی ام را از
داخل کیفم بیرون می آورم و تازه با دیدن صفحه ی سیاهش خاموشی اش را به یاد
می آروم. آهم در می آید. کاش حداقل شارژر همراه داشتم. نگاهم به تلفن بیسیم

روی میز توالت می افتد. می توانم از آن استفاده کنم اما خب باز هم شماره اش را
 حفظ نیستم.

کمی مردد، کمی مضطرب از فکر این تماس، بی دلیل یا با دلیل خودم هنوز نمی دانم،
فقط تصمیمم را می گیرم و بی معطلی و با سلم و صلوات گوشی را روشن می کنم.

با این امید که لحظه ای فقط بتوانم شماره اش را بردارم. سریع خودکار و تقویمم را
من قرمز تند و تند خاموش و روشن می از رون کیفم بیرون می آورم. چراغ چشمک ز
شود. شماره را از نظر می گذرانم اما قبل از آنکه فرصت کنم چیزی بنویسم گوشی

در دستم می لرزد و صفحه اش سیاه می شود.

سریع ارقامی که به خاطرم مانده را می نویسم. بین دو رقم آخر شک دارم. هر دو
حالت را یاداشت کرده گوشی و تقویم به دست به سمت تراس می روم و در را روی

 هم می گذارم.



اولین شماره را می گیرم و منتظر صدای بوق هستم که صدای اپراتور خبر از خاموش
بودن مشترک مورد نظر می دهد. با استرس شماره ی دوم را می گیرم و امیدوارم

همین شماره اش باشد.
دفعه ی اول آنقدر بوق می خورد تا مشغول می شود. دوباره می گیرم بعد از چندین

بوق که دیگر خودم قصد قطع کردن می کنم، صدای زنی در گوشی می پیچد و من
ناامید می گویم:

_ ببخشید فکر کنم اشتباه گرفتم

_ نه خانم یه لحظه گوشی دستتون باشه.

یک دقیقه می گذرد و به نظرم صدای رضا از آن سوی خط می آید.

_ ممنون اعظم خانم. نمی خواد بری طبقه ی بال. خودتم برو، فقط به آقا کریم بگو
همه ی درا رو قفل کنه کلیداشو برام بیاره.

_ چشم آقا.

صدای الو گفتن بی حوصله اش در گوشم می پیچد و ضربان قلبم نامنظم می شود.

_ آقای غفاری.

کمی مکث می کند و بعد سوالی می گوید:

_ خانم شکیبا؟

 _ بله...

یک لحظه حس می کنم که بی خود تماس گرفته ام. معذب می گویم:

_ چه خـ... یعنی... حالش خوبه؟

_ نه خیلی!

_ می تونم بپرسم، شما الن کجایید؟

_ شمال، ویلی پدرم... تازه رسیدیم.

_ من کمکی... یعنی اگر کمکـ...



 _ اول باید بیارمش تهران و بذارمش یه مرکز ترک اعتیاد...

_ کی میاریدش؟

صدای نفس هایش را می شنوم. جالب است که بعد از مکالمه ی دیروزمان دیگر آن
حالت طلبکار و پر تمسخر در صدایش نیست. فقط بی حوصله و بی نهایت گرفته

است:

_ این مدت من شاید تند رفتم... به هر حال الن فکر می کنم لزم نباشه شما خودت
 رو درگیر کنی...

زبانم به هیچ حرفی نمی چرخد.
آه می کشد و به زمزمه می گوید:

_ از یه روانپزشک دیگه براش وقت گرفتم... اون قبلی که به هیچ دردی نخورد... حال
مد جدیدش... هم که با این در

دوباره آه می کشد:

_ توهم داره... میشینه یه گوشه با مادرش حرف می زنه...

دستم را روی گلوی متورمم می فشارم و به سختی زبان می جنبانم:

_ اگر، یعنی خب... روی کمک من حسـ...

به نظرم صدایی از آن سو می آید.

_ نمیشه زیاد تنهاش گذاشت، باید برم پیشش... خداحافظ.

مظ " نامفهومی زمزمه می می بوقی که در گوشم ضرب گرفته، "خداحاف خطاب به صدا
 کنم و گوشی را پایین می آورم.

چند نفس عمیق می کشم. به زور!
باید تحمل کنم. باید محکم باشم!

چشمانم می سوزند. پلک می بندم و باز نفس می کشم. باید می رفتم!

بر می گردم و در را هل می دهم. با دیدنش پشت در کامل جا می خورم و قدمم
متوقف می شود.



کی آمده بود!
چشمانش سرخ، اخم هایش گره خورده و چهره اش تیره است.

چند لحظه بی اراده فقط نگاهش می کنم. او هم. منتها من بی نفس او با نفس هایی
صدا دار.

می تلفن و تقویمم را روی میز آب دهان فرو می دهم و به راست می چرخم. گوش
توالت می گذارم.

از گوشه ی چشم چرخشش به سویم را می بینم و بعد هم صدایی که سعی در
کنترلش دارد:

_ با کی حرف می زدی؟

خیلی ساده می گویم:

_ رضا

عصبی می غرد:

_ رضا کیه اون وقت؟

مت آزاد! _ دوس

نام آزاد کبود ترش می کند و من نمی دانم این چه گیری ست که به بی کس ماندن
خودم این میان، داده ام، که می گویم:

_ دقیقا یکی مثل علی، برای تو!

بر می گردم تا از کنارش بگذرم اما نگاهم لحظه ای روی رگ باد کرده ی گردنش می
ماند. قبل از آنکه کامل از کنارش بگذرم او عصبی قدمی به سمت درب تراس بر می
دارد و بیرون می رود. روی مبل یا همان خوابگاه دیشبم، می نشینم و نگاهم را به او

که پشت به من ایستاده می دهم. کمی به سمت لبه ی تراس خم شده و دست هایش
را ستون تنش کرده.

من چشم بر قامتش می بندم و فکر می کنم دقیقا باید از کجا شروع کنم، برای گفت
 حقیقت به مامان و بابا.

جریان آزاد را هم بگویم؟
جریان انتقام را هم بگویم؟

یا فقط بگویم؛ دیگر کیهان را نمی خواهم! مثل به تفاهم نرسیدیم! یا به در هم نمی
خوریم! و از این چرندیات.

ورود دوباره اش به اتاق چشمانم را خود به خود باز می کند. روبرویم روی تخت می
نشیند و آرنج روی زانو گذاشته، به سویم خم می شود. سرش را رو به صورتم می



گیرد و جدی می گوید:

_ می خوای تلفی کنی... منو بسوزونی!

کمی نگاهش می کنم و آرام می گویم:

_ نمی دونم!

از جوابم تعجب می کند. خودم هم!
شاید انتظار دارد تا جواب رک تری بدهم. جوابی در جهت سوزاندنش!

اما من خودم هنوز نمی دانم چه می خواهم. فقط می دانم که دیگر تحمل بعضی
چیزها یا در واقع بعضی آدم ها را، ندارم.

_ چرا دنبالش می گردی؟

 نمی توانم حس حسادتی که از لحنش القا می شود را باور کنم.

_ تو الن چه حسی داری؟

سکوت می کند. معلوم است حرفی ندارد. خب چه بگوید، چه می تواند بگوید!
نگاهم را می گیرم و به بیرون خیره می شوم. شاید بهتر باشد اول با بابا صحبت کنم.

او منطقی تر برخورد می کند. بعد هم می توانم مامان را به بابا واگذار کنم.

_تو نمی تونی منو قضاوت کنی!

درد صدایش سرم را به سوی نگاهش می کشاند. چشمانش کلفه است. اصل کل
سلول های تنش کلفه است.

می عجیبی که در این لحظات حس نمی دانم چه مرگم شده. این سکون و شاید خونسرد
می کنم. کمی می ترساندم.

بی آنکه عصبی شوم خیلی آرام می گویم:

_ چطور نمی تونم؟ رها سر تو کله گذاشت... تو هم سر من کله گذاشتی... اما فرق
ما اینجاست... تو دو نفر بی طرف رو قاطی انتقامت کردی، من اما اگه بخوام انتقام

گن وارد بازیم نمی کنم.  بگیرم از خودت می گیرم... از خوده تو کیهان... کتایو

پلک بر هم می فشارد و با حسی غریب زمزمه می کند:

_ می خوای انتقام بگیری؟

_ دارم فکر می کنم، مثل تو نباشم...



سرش را با درد تکان می دهد. تایید وار. چندین بار. و سنگین زمزمه می کند:

_ خوبه که نمی خوای مثل من باشی...

آه کشیدنم طبق معمول دست خودم نیست:

می جدید بشی، نه من... فقط به _ من فقط، ترکت می کنم... تا نه تو وارد یه باز
حرمت این مدت و حسی که خودم داشتم، به مامان و بابا هم نمی گم چی شده... تو

هم که به هدفت رسیدی... پس دیگه با هم کاری نداریم.

بلند می شود. در واقع از جا می پرد. سرش را رو به سقف می گیرد و نفسش را پر
فشار پوف می کند. چند قدمی مقابلم رژه می رود. از این سوی اتاق به آن سوی

اتاق. چشمان من هم پاندول وار قدم هایش را دنبال می کنند. قدم های مردی که دیگر
مرد من، تکیه گاه من، پناه من، نیست!

کم کم دارم از خودم می ترسم. زیر نور ماه خوابیدم و مجنون شده ام انگار! این
می درمانده ی خونسردی از من بعید است. این تمام کردن، بی درد و خونریزی از افرا

این چند روز بعید است.

به سمت درب تراس می رود. خیره ی منظره ی بیرون می شود شاید. دستهایش را
پشت کمرش در هم گره می زند. گره ای سخت و محکم که بند های دستش را سفید

می کند. و صدایش؛ صدایش سخت تر و محکم تر از گره دست ها به گوشم می رسد:

_ گفتی پنجاه و پنج روز از مدت صیغـ

_ پنجاه و چهار روز... امروز میشه پنجاه و چهار روز.

 _ این مدت باقی مونده رو نمی بخشم...

صحت حرفی که می خواهم بزنم را خودم هم نمی دانم. مرا چه به سر در آوردن از
این مدل قوانین، فقط تیریست در تاریکی!

_ وقتی یکی از طرفین نخواد، صیغه دیگه رسمیت نداره!

با لبخندی که هست و نیست. به سویم می چرخد. نگاهش همچون پدری به دختر
کوچولوی خنگش است:

_ نه عزیز دلم اون هیچ ربطی به شرایط من و تو نداره... تا "من" نخوام، تا "من" این
مدت باقی مونده رو نبخشم، شما هیچ کاری نمی تونی بکنی... نه تو عشق من، نه هیچ

 کس دیگه ای...



با لبخندی که پرنگ تر می شود از نگاه خنگ و گیج من سر کج کرده می گوید:

_کافیه یا بیشتر برات بازش کنم؟

آرام نفس می گیرم.

گت نبخشی بعدش چی؟ _ این مد

_ ترجیح می دم تو حال زندگی کنم.

نفسی که گرفته بودم را ناامید بیرون می فرستم. او هم دیوانه شده.
لحظه ای نگاهم را به گره دستانم می دهم و باز به چشمان او:

_ باشه!

ابروهایش را بال می دهد و من ادامه می دهم:

_نمی خواستم کار پیچیده بشه... اما حال که خودت می خوای باشه! منم همه چیز رو
به مامان و بابام می گم... لزم باشه به پدر و مادر خودتم می گم!

مثل خودش ابرو بال می دهم:

 _ این گره به دست بزرگترا راحت تر باز میشه...

و نمی توانم جلوی تمسخر لحنم را بگیرم:

_ عزیزم!

آثار لبخند کامل محو می شود. چند گام بر می دارد و کنار مبل می ایستد، کمی به
سویم خم می شود و در حالی که صورتم را با دستان گرمش قاب می گیرد با خنده ای

که حرص دارد، درد دارد، می گوید:

مز دلم... هیچ کس نمی تونه حق منو ازم بگیره... هیچ _ به هر کس می خوای بگو عزی
 کس، کوچولوی من!

دستش را با حرکتی نرم از روی صورتم کنار می کشد و باز به سوی درب تراس بر
می گردد:

_ دوست داری ازت انتقام بگیرم؟

_ باش، بمون کنارم، انتقامم بگیر... اما بمون...



 _ چه لذتی داره بودن پیش کسی که نمی خوادت؟

با حرصی که سعی در پوشاندنش دارد سرش را به سویم می چرخاند و از میان دندان
هایش می گوید:

_ می خوای!

با تاکید می گویم:

_ می خواستم!

 باز نگاهش را به بیرون می دهد و صدای نفسش اتاق را پر می کند.

_ به هر حال مهم نیست... من حرفمو زدم.

مست داشتم... _ من هیچ ابایی ندارم از این که بگم دو

مر نگاهش می مانم که با مکث به سویم بر می گردد، نگاهش لحظه ای مسکوت منتظ
دنیایی ست برای خودش دنیایی که با جمله ی دومم ویران می شود.

_ اما "داشتم" کیهان دیگه ندارم!

_ من دوست دارم. به جای خودم، خودت ، همه ی دنیا...

_ اما قبلش نداشتی... فرق ما اینجاست.

 اگر همینطور چهره اش تیره شود، شب می شود و من دیگر نمی شناسمش.
دندان می فشارد بر هم و شانس می آورد فکش، که خرد نمی شود از این فشار:

_ گفتم که مهم نیست!

_ می دونی چرا حالم بده کیهان؟

آه می کشد. عمیق.
کامل بر می گردد و کمر به درب تراس چسبانده با ژست لعنتی اش، با چشمان

داغونش، منتظر نگاهم می کند.

_ این که تو پیش خودت فکر کردی این دختر نه کس وکار درست و حسابی داره نه
می به درد بخوری که بخواد در برابر خواستگاری مثل تو مقاومت وضعیت مالی و اجتماع

کنه... این که تو انقدر راحت مطمئن بودی من خامت می شم و همه چیز اونطور که



تو می خوای پیش میره و... رفت!

سرم را به تاسف برای خودم تکان می دهم.

 _ حتما تو دلت کلی بهم خندیدی و مسخره م کردی نه؟

_ نه ... نه عزیز من... نه خانومم... تو الن عصبانی هستی... حق داری... این چهار
روز خیلی عذاب کشیدی من باید خودم همه چیز رو برات می گفتم...اشتباه کردم اما

تو هم داری عجولنه تصمیم می گیری و من نمی ذارم افرا... اینو مطمئن باش...

بی آنکه تغییری در حالتم دهم یا مثل دیروز و دیشب که مدام گریه ام می گرفت،
کنترل خودم را از دست دهم، خیلی آرام ادامه می دهم. انگار دارم درد و دل می کنم

با باعث و بانی درد هایم؛ فقط این میان درد دلم هر لحظه و ثانیه بیشتر می شود،
 همین!

_ می دونی، اصل تقصیر تو نیست... تقصیر از منه... من که شاید طمع کردم و به تو
جواب مثبت دادم... طمع کردم و فرصتی که فکر کردم خدا برام فرستاده رو با چنگ و
دندون چسبیدم... می دونی کیهان فکر کردم بالخره نوبت من شده تا حس کنم زندگی

خیلی هم خاکستری نیست... وقتی که جواب مثبت دادم، حس کردم که دیگه همه ی
زندگیم توی تو خلصه میشه... می بینی کیهان تو داشتی بازی می کردی و من این

می تو زندگی می کردم! بازی رو جدی گرفتم. من داشتم با باز

سوزش قلبم آنقدر زیاد می شود که لحظه ای دست روی سینه گذاشته پلک بر هم می
فشارم.

بلند می شوم.

_ افرا...

امان از این لحن...
نگاهم باز با نگاهش تلقی می کند.

مد عمیق نگاهش را می بینم اما چه کنم که دیگر هیچ حس و حرفی از پشیمانی و در
جانب او به دلم نمی نشیند:

_ اولش بازی بود... اما فقط اولش... یعنی می خوای بگی نفهمیدی... نفهمیدی با دلم
چی کار کردی...

فکر می کردم، فهمیده ام!
از مقابلش می گذرم و به سمت میز توالت می روم. همانطور که تقویم و خودکار و
موبایل خاموشم را درونش می اندازم با خنده ای تلخ که ناخودآگاه بر چهره ام می

نشیند، می گویم:



_ می دونی از چی می سوزم، از اینکه با جواب مثبتم، منم شدم یکی از مهره های
انتقامت... که باعث شدم همه چیز اونطور که تو برنامه ریزی کرده بودی پیش بره...

حتی خیلی راحت تر از اون چیزی که فکرش رو می کردی... اینه که باعث میشه وقتی
یاد آزاد میوفتم حالم بد بشه... این که اگه همونطور که در برابر آزاد، جایگاه خودم و

اون رو می دونستم و مطمئن بودم که گزینه های مناسبی برای هم نیستیم، اما در
برابر تو این طور نبودم... یادم رفت کبوتر با کبوتر باز با باز...

کاپشنم را از روی تخت بر میدارم و تن می کنم. کیفم را روی دوشم می اندازم و او با
چهره ی پر گره اش تکیه از در می گیرد. خیره ی نگاهش می شوم:

_ اشتباه کردم... دلم رفت برای آقای دکتری که فکر کردم خدا از آسمون فرستاده
برای من... برای خوشبختیه من... یک بار توی عمرم خودخواهانه فقط به خودم فکر
می دروغیه من رقم خورد... این زندگی کردم و مقدمات بدبختی یکی دیگه با خوشبخت

دیگه چه ارزشی داره...

کلفه موهایش را چنگ می زند فرصت نمی کند دهان به کلمی باز کند چون بلفاصله
تقه ای به در می خورد درب اتاق آرام باز می شود.

به سمت در می چرخم. کتایون آرام داخل می آید و حقیقتا با دیدن کیهان چشمانش
گرد می شود و مبهوت می پرسد:

_ تو کی اومدی؟

جوابی که نمی شنود، کم کم اخم هایش در هم می شود. حتما حضورش از جان
فشانی های رفیق شفیقش است.

قبل از آنکه دهان به داد و دعوا باز کند همانطور که به سمت در می روم، می گویم:

_ مشکلی نیست کتایون خانوم، خونه ی خواهرشونه... من با اجازتون رفع زحمت می
کنم.

_ صب کن افرا...

به پشت سر بر نمی گردم و رو به کتایون که با اخم کیهان را نگاه می کند می گویم:

_ فقط ببخشید من صبح از تلفن اتاق استفاده کردم.

اخم کرده و نچ گویان نگاهش را به من می دهد:

می افرا جان. _ این چه حرف



صدای باز و بسته شدن درب خانه باعث می شود کتایون به آن سو بچرخد. کیهان هم
طبق معمول از فرصت سواستفاده می کند و دستم را به سوی خودش می کشد. دو

گام بلند بر می دارد و درب اتاق را به روی کتایون می بندد و پشتش را به در تکیه می
دهد.

صدای علی و همینطور کتایون که از این بسته شدن در شوکه شده می آید و جمله ای
که معترض رو به علی می گوید:

_ تو آوردیش تو خونه؟

 _عزیزم بیا ما بریم صبحانه رو آماده کنیم آش و حلیم گرفتم...

نگاهش می کنم. چشمانش را. بی حوصله می گویم:

_ چی می خوای بگی... من می خوام برم... خسته ام... اینجا معذبم... تو چرا انقدر
منو اذیت می کنی...

تکیه از در بر می دارد. قدمی پیش می آید:

 _ من نمی خوام اذیتت کنم... تو داری منو اذیت کنی...

مک هدیه اش خم می شود کمی رو به صورتم. با لبخندی که شاید هم نیست، به عین
چشم می دوزد. دستانش را آرام بال می آورد. روی دست هایش می گذارد و کمی

روی تیغه ی بینی به چشم هایم نزدیک ترش می کند و با حسی عجیب و با لحنی غریب
می گوید:

 _ دوست ندارم هیچ کس چشماتو ببینه.

و من منقلب از حسی غریب، قدمی عقب می روم تا از زیر سلطه اش آزاد شوم. هیچ
 دل خوشی از این چشم ها ندارم.

_ لطفا بس کن کیهان... من واقعا تحت تاثیر قرار نمی گیرم.

 بالخره دست های آویزان مانده در هوایش را دو طرف بدنش رها می کند.
دست هایم را مقابل سینه در هم قلب می کنم و جدی می گویم:

_ چی می خوای بگی... بگو و بذار برم...

بی مقدمه با اخم با رگی باد کرده، رک می گوید:
_ دوست ندارم بری دنبال آزاد... دوست ندارم بش فکر کنی... می فهمی اینو... تو



شوهر داری...

رفیق بی دریغ این روزهایم؛ بی دریغ خودش را کنج لبم می چسباند و دهانم را کج می
کند:

_ شوهر؟... جالبه... تو شوهری؟

داغ می کند از لحن و شاید پوزخندم:

_ هان چیه... نکنه باید عمل بهت ثابت کنم!

لرزی آنی کل وجودم را می تکاند. سرخ می شوم نه مثل او از حرص، از شرم. از
شرمندگی برای خودم، دلم... بغض خرخره ام را عاشقانه در بر می گیرد. چشمانم پر

می شود از تاسف برای اویی که خودش را شوهر خطاب می کند.
می بیند حالم را، حسم را می فهمد، پشیمان از حرفش نفسش را آرام بیرون می

دهد:

_ چرا دیوونم می کنی که...

_ کیهان...

نگاهش را با مکث بال می آورد و در چشمانم می نشاند.

_ من حتی اگه بی خیال اتفاقی که برای آزاد افتاده هم بشم... نمی تونم با این کنار
بیام که تو برای انتقام گرفتن از کسی که قبل عاشقانه دوسش داشتی به من نزدیک

شدی... حال هم داری تهدیدم می کنی... کیهان من دارم ازت می ترسم... تو اصل
نمی خوای منو درک کنی...

_ من درکت می کنم... تو اما با تصمیم عجولنت نمی ذاری من همه چیز رو درست
کنم...

بی توجه به حرفشمی گویم:

_ یه روزی که خیلی هم دور نیست حضورت کنارم آرامش و امنیت محض بود... اما
الن فقط ترس و اضطرابه... یه لحظه فکر کن جامون عوض شده بود... مطمئنم مثله

 یه تیکه آشغال منو می نداختی دور...

آنقدر مات حرف هایم هست، که با خیال راحت از کنارش بگذرم و از اتاق خارج شوم.
 نگاه کتایون و علی هر دو به استقبالم می آید.

همانطور که آرام آرام به سمت درب خانه می روم، دهان به گفتن خداحافظ می
گشایم که صدای زنگ تلفن بلند می شود و حرف در دهانم می ماسد. کتایون گوشی را



بر می دارد و همان اول کار با جوابی که می دهد قدم هایم را در جا خشک می کند:

"سلم مرضیه خانم... حال شما؟"
"خواهش می کنم... زحمت رو که من دادم... لطف دارید شما"

نگاهم می کند:

" افرا... بله بیداره... باشه چشم... خواهش می کنم... پس یه لحظه گوشی
خدمتتون... از من خداحافظ."

گوشی را به سویم می گیرد:

_ افرا جان مادرت...

و نگاه مرددی به علی می اندازد.
صدای زمزمه ی علی خطاب به کتایون دلم را پیچ می دهد:

_ نمی دونه؟

و من مضطرب از چیزی که نمی دانم سریع گوشی را از دستش می گیرم.

_ الو مامان... سلم.

_سلم خوبی؟ خوش گذشت بهت؟

دلم شکل پوزخند می شود:

_ بله مامان... خیلی!

_ خب خداروشکر... ببین افرا من و بابات تا یک ساعت دیگه راه میوفتیم... تو هم که
 از همون طرف با کتایون اینا میای، فقط بگو لباس چی برات بیارم...

و من شکل علمت سوالی بی جواب، بی اراده به سوی کتایون می چرخم که معذب
زمزمه می کند:

_ مامان برای امروز همه رو دعوت کرده خونه شون.

و دوباره صدای مامان و همزمان با آن صدای قدم های شاید خسته ای که بی شک قدم
های کیهان است.

_ اون بافت بلنده که کیهان برات خریده بود و بیارم با همون جوراب شلواری پشمیه...



خوبه؟

سرم به سوی کیهان چرخیده می شود. خیره در نگاهش و با فکر به اینکه امروز همه
چیز را تمام خواهم کرد، می گویم:

_ خوبه مامان... فقط شارژرم رو هم بیارید لطفا!

گوشی را که قطع می کنم. هنوز نگاهم از نگاه او کنده نشده که باز صدای کتایون می
آید:

_ دیشب وقتی مامان با من تماس گرفت، قبلش با مادرت صحبت کرده بود.

من با کتایون همراه شدم و علی با کیهان. هر چقدر هم که کیهان نگاهش را به در و
 دیوار کوباند، هیچ اهمیتی ندادم.

قبل از حرکت از کتایون خواستم تا عینک خودم را از کیهان بگیرد و او هم بعد از پنج
دقیقه، شاید کلنجار رفتن با برادرش، با عینکم بازگشت و من بلفاصله عینک ها را

 تعویض کردم و کامل حس کردم که حال بهتر می بینم.
می خودم همه چیز را واقعی تر می دیدم، تا با عینک زرق و برق با عینک روزهای بیچارگ

داری که همه اش دروغ بود و کیهان می خواست به زور بر چشمانم بنشاند.

تصمیمم را گرفته بودم. می خواستم بگویم. حال که تمام شدنی از سوی او این بین
نبود، خودم همه چیز را تمام می کردم. مقابل پدر و مادر هایمان. شاید اشتباه بود،

شاید بهتر بود اول با خانواده ی خودم مطرح کنم. اما شاید، روی لج افتاده بودم و هیچ
برایم مهم نبود که کارم درست است یا نه! مخصوصا به خاطر آن جمله ی که بر زبان
آورده بود. به خاطر تهدید و قدرت نمایی نامردانه اش! هر چقدر هم که در عصبانیت

 آن را گفته بود اما من به شدت ترسیده بودم.

آدم وقتی حرفی را می زند یعنی به آن فکر کرده. حرف، الکی لقلقه ی دهان آدمیزاد
مل ناجوانمردانه، فکر کرده بود و نمی شود. کیهان هم حتما به آن حرف و در واقع عم
بی شک یکی از گزینه هایش برای رام کردن من بود و من این را نمی خواستم. نمی

توانستم تنها دارایی ام را این طور با نامردی از دست دهم.

مق جبران ناپذیر بینمان رخ می داد، دیگر هیچ خاکی نبود تا بر سرم بریزم و اگر آن اتفا
حال با عقل ناقص و دل پر دردم فکر می کنم بهترین راه گفتن مقابل همه است. از
کجا معلوم که مامان و بابا با خواسته ام کنار بیایند، من دیگر به هیچ چیز خوش بین

نیستم. به هیچ چیزو هیچ کس اعتماد ندارم و خدا باعث و بانی این بی اعتمادی را
لعــ...



می مقصد، پیش چشمم نقش می اولین تصویری که با پیچیدن کتایون به خیابان فرع
مر او ست. مر من، در مقابل خانه ی پد می پد بندد، تاکس

بی شک از خانه تا اینجا کلی هم مسافر زده. پدر بیچاره ام که حتی کارش هنگام
مهمانی رفتن هم دست از سرش بر نمی دارد. فقط اینبار خودش مسافر ماشین

خودش می شود؛ بی کرایه!

تمام طول راه نه من کلمی گفتم نه کتایون. من مدام فکر می کردم که چه طور
حرف هایم را بگویم و او شاید به وضعیت ما و شاید هم، نمی دانم! فقط حس می

کردم که او هم حال خوشی ندارد.

_ ممنون

"خواهش می کنم"ش همزمان با پیاده شدن من و توقف ماشین کیهان کمی بالتر از
ماشین بابا می شود.

بی آنکه منتظر کسی بمانم به سوی درب سفید رنگ خانه می روم و کنار در می
ایستم. علی به سمت کتایون می آید و کیهان به سوی من.

مل من که انقدر راحت تمام حالت و حس هایش را درک می آشفته است و لعنت به د
کند!

_ افرا انقدر می شناسمت که بدونم این سکوت، این همراهی، کلی حرف توش داره...
چی تو فکرته؟

مق گذشته نیست و در واقع پس فهمیده بود. پس می دانست این "من" دیگر افرای احم
مش قبل از طوفان است. همان آرام

انگار خودش هم می دانست که اگر همه بفهمند خیلی هم زورش کارآمد نخواهد بود.

دستم را روی زنگ می فشارم و همزمان می گویم:

_ بهت گفتم!

م" شاد پدرش که از آیفون به گوش می رسد، باز می شود. و در با صدای "بفرمایید

ورودم به خانه ی پدری اش با موج بی نهایت سهمگینی از اندوه و درد، همراه می
مد بر باد رفته ام بود. آخ که چقدر پدر و مادرش را دوست شود. اینجا خانه ی امی

 داشتم.
می شان از شاهکار پسرشان را باور دارم اما دیگر نمی توانم مثل قبل هرچند بی خبر

 دوستشان داشته باشم. دست خودم نیست!



نگاهم در حیاط می چرخد؛ حیاط خانه ی آنها هم خیلی بزرگ نیست اما خب از حیاط
 ما بزرگ تر است.

می مادرم رونقی گرفته، دیدنی! مادرش آن اوایل با دیدن حیاط با گلدان های اهدای
گلدان های مامان، گفته بود، عاشق گل و گیاه ست و به قول خودش؛ دستش به اینکار

 نمی رود.

انگار مامان گلدان جدیدی برایش آورده که اینطور درگیر و محو کارشان هستند و
متوجه ورود ما نمی شوند.

دو سه قدم که در حیاط جلو می روم، متوجه یمان می شوند. دست از گلدان ها می
کشند و به سویمان می آیند. با شوق، با شور با شادی، ورودمان را نگاه می کنند. ورود

من و کیهان را!
حیف خدایا حیف! امروز من قاتل این شور و شوق خواهم شد.

مادرش با ذوق به سوی من می آید و مادر من به سوی او!
من بلتکلیفم را در بر می گیرد: ت

 _ سلم عروس قشنگم... خوبی مامان جان...

کمی دلخور می گوید:

_ دیگه سراغی از ما نگرفتی عزیزم!

سلمم را میان بازوانش می گویم و اندکی بعد جدا می شوم. به زور لبخند می زنم.
مگل، خدایا این چه وضعی ست! دل می خواهد بروم زیر 

_ ببخشید.

 مادرانه نگاهم می کند، در این مدت هیچ گاه مادر شوهر بازی برایم درنیاورد:

_ چقدرم لغر شدی، مراقب خودت نیستی دخترم.

به جای من مامان می گوید:

_ اصل سودابه جون... سه روز پیش هم کیهان جان بهش سرم زد.

مه جدی شده اش را از سودابه جان دست بر دست می کوبد و نگران لب می گزد و نگا
من به کیهان می کشاند:

_ کیهان چرا نگفتی به من مامان؟

مامان سریع جانب داماد موقتی اش را می گیرد:



_ خوبه که شما رو نگران نکرده...خودش اما خیلی تو زحمت افتاد.

_ وظیفه ش رو انجام داده... اما باید به من می گفت... حداقل یه حال و احوالی می
کردم...

دوباره نگاهش را به من می دهد و دستی به نوازش روی بازویم می کشد:

_ الن بهتری... هر چند رنگ و روت خیلی هم خوب نیست...

چیزی نمی گویم. حرفی ندارم. خب چه بگویم، بگویم تا دقایقی دیگر دلیل این بی رنگ
و رویی را برایتان شفاف سازی خواهم کرد!؟

انگار این بی حرفی و سکوت من، کش دار می شود که کتایون سریع می گوید:

 _ مامان خانوم ما هم هستیما...

و خدا را شکر که توجه هر دویشان به سوی کتایون و علی کشیده می شود. هر چند
نگاه تیز بین مادرش حرف های بیشتری برای گفتن دارد و شاید به روی خودش نمی

آورد.

بی اراده به سمت باغچه و گلدان های دور و اطرافش می روم.
باز بازار تشکرات هزار باره ی مامان از علی به خاطر زحماتش و تعارفات و مسخره
بازی های معمول و متداول گرم می شود و من هیچ حس و حالی برای نفس کشیدن

هم ندارم.

به جای نفس، آهی عمیق می کشم و نگاهم را روی گلدان ها می چرخانم. به خاطر
سرما تعدای از آنها خراب شده اند. نفسی می گیرم از عطر یخ بسته شان و حضورش

را کنارم حس می کنم.

_ افرا...

نگاهش می کنم. خواهشش را می خوانم. اما قبل از آنکه این خواهش به زبانش راه
یابد، صدای پدرش به سلم و احوال پرسی خطاب به من بلند می شود و من بی توجه

 به او، خواهش، آشفتگی و پریشانی اش، به سوی پدرانمان می روم.

یعنی ممکن است بابا به خاطر کاری که می خواهم بکنم دست رویم بلند کند؟
 چشم غره های مامان که روی شاخش است.

اما یعنی ممکن است مخالفت کنند؟
امیر اما هم دلش خنک می شود هم از ماندن روی دلشان ناراحت، یعنی اگر از من

بزرگتر بود برادرانه ای داشت تا خرجم کند؟



گخرد خواهد شد. به هر حال بی شک تمام کاسه کوزه ها سر من 
اما عیبی ندارد. این زندگی چهار روز پیش با تمام قوا روی سرم خراب شده بود.

گمهر می شود و من فقط دلم رفتن می خواهد. پیشانی ام توسط پدرش 

_ امیر نیومد؟

با حرص می گوید:

_ آدم نیست که فقط آبرو می بره...

اما به نظرم همان امیر از همه آدم تر ست.
کمی مشکوک نگاهم می کند و من امروز هیچ قصدی برای نقش بازی کردن ندارم:

_ خوبی افرا... چیزی شده؟

_ خوب نیستم مامان... یه چیزایی هست که باید...

تقه ای به در می خورد و صدای بابا می آید.

_ خانوم بیا ببین شازده ت چی میگه...

مامان مردد نگاه از من می گیرد و به سمت در می رود. در را بازکرده گوشی موبایل
بابا را از دستش می گیرد و مشغول صحبت با امیر می شود. موهایم را بی نظم

خاصی با کلیپس پشت سرم جمع می کنم و شال گلبهی رنگی که مامان همراه خود
آورده را روی سر می اندازم و حتی نگاهی هم در آینه به خودم نمی اندازم.

کل میلی به تعویض لباس نداشتم نیم ساعتی با همان مانتو و شلوار روی مبلی دونفره
در جوار کیهان میان جمع شادشان نشسته بودم و از بس مادر کیهان و مامان گفته

 بودند "افرا جان نمی خوای لباست رو عوض کنی" مجبور به اطاعت شده بودم.
من من کیهان آنقدر نزدیک به تنم نشسته بود که انگار نبض بی قرار و پر استرسش در ت

می تپید. دوست نداشتم این شرایط را و آن ته دلم که بی غرض سرک می کشیدم می
دیدم عذاب دادن او را هم نمی خواهم اما این شاید برای هر دویمان بهتر بود. اگر نمی

گفتم و تا ابد می خواستم با این جریان او را عذاب دهم، زندگی به هر دوسمان زهر
 مار می شد.

علی بحثی راه انداخته بود و تقریبا همه را درگیر کرده بود و فرصت دهان باز کردن
برایم پیدا نمی شد و کمی حس می کردم شاید این کار از عمد باشد.

گوشی ام را در اتاق به شارژ می زنم و بیرون می روم. مامان هنوز با شاه پسرش



من ناقابل است. سروکله می زند. درگیریشان سر پنجاه هزار توما

وارد هال که می شوم می بینم جمع انگار حالت زنانه مردانه به خود گرفته، مردها
روبروی تلویزیون در سالن جمع شده اند و صدای کتایون و مادرش هم از آشپزخانه

 می آید.
کیهان در سکوت و خیره به زمین نشسته و علی کنارش آرام چیزی را در گوشش می

گوید. پدر کیهان هم رادیوی محبوبش را آورده تا بابا برایش تعمیر کند.

پدر دیپلم فنی ام از هزار مهندس کارامد تر است، حیف که زمانه سر ناسازگاری با او
داشته و دارد.. شاید اگر روزگار کمی بهتر با او تا می کرد و او فرصت تحصیل داشت

اا آقای مهندس بود. هرچند همین حال هم گاهی اا و رسم حال به جای راننده، اسم
تعمیرات وسایل برقی و حتی ماشین آلت را انجام می دهد، اما چشم های آدم ها که
این چیز ها را نمی بیند. همه همان تاکسی را می بینند و بعد هم قضاوت می کنند! و

نمی دانم کدام آدم بیکاری از سر دلخوشی گفته، تن آدمی شریف است به جان
آدمیت...

امان از این هشت و نه همیشه درگیر. امان از بی پدری و سرپرست خانواده شدن در
سن کم حتی با وجود برادری بزرگتر که از ترس زنش هیچ کمکی به خانواده اش نمی

کرد و بابا یک تنه باید جور دو خانواده را می کشید. باید خواهرش را به خانه ی بخت
می فرستاد در حالی که در خرج زن و بچه اش مانده بود.

صدای خداحافظی مامان با امیر از فکرهای بی سروته خارجم می کند و همزمان
من من کمی بی رنگ و رو با سینی چای از آشپزخانه خارج می شود. با دیدن م کتایو

من هال می گوید: بلتکلیف ایستاده میا

_ بیا افرا جان چرا اونجا ایستادی.

مامان کنارم می رسد و سودابه جان هم با ظرف شیرینی بیرون می آید و او هم همان
تعارفات را اینبار خطاب به هر دویمان تکرار می کند و همه با هم به سوی مرد ها می

 رویم.
نگاه کیهان به من است و بافتی که خودش برایم خریده.

علی سریع از جا می پرد. به سوی کتایون خیز بر می دارد و در حالی که سینی چای را
 از دستش می گیرد، چیزی هم در گوشش زمزمه می کند.

نمی دانم همه می بینند یا فقط من امروز از همان صبح در خانه یشان، روی این زوج
زوم کرده ام و شاید تمرین حسرت نخوردن می کنم.

کتایون روی یکی از مبل ها می نشیند. مامان مرا به سوی جای خالی کنار کیهان هل
مل سه نفره ی روبرویمان می نشیند.  می دهد و خودش هم روی مب

_ خیلی بهت میاد.

توجهی به زمزمه ی زیر گوشی اش نمی کنم و نگاهم را به بابا می دهم و در گیری



اش با رادیو...

_ مصطفی حال وقت این کاراست، آقای شکیبا رو هم تو زحمت انداختی...

پدرم مثل همیشه متین و متواضع در حالی که استکانی چای از درون سینی بر می دارد
می گوید:

 _ دست شما درد نکنه آقای دکتر، زحمتی نیست خانوم

مامان مهلت نمی دهد و سریع اضافه می کند:

_ پدر افرا عاشق این کاراست...

بله پدرم عاشق این کارهاست منتها نه پول اجاره ی مغازه را دارد و نه شاگردی کفاف
خرج هایش را می دهد.

علی سینی چای را مقابل ما می گیرد، بر می دارم، فقط برای رفع برای خشکی گلو؛
هر چند داغ اما بهتر از هیچ است. کیهان که دستش را برای برداشتن بال می آورد علی

به شوخی و بی شک برای درآوردن کیهان از این حال و هوای گرفته می گوید:

_ خوبه من هم مهمونم هم ازت بزگترم، خجالتم نمی کشه پاشه یه کمکی کنه...

_ می خواستی خود شیرینی نکنی؟

علی هم با خنده جوابش را آرام زمزمه می کند:

_ دهن سرویس.

شیرینی اما نمی خواهم که به اصرار سودابه جان کیهان برایم بر می دارد و من باز
توجهی نمی کنم و باز هم نگاه مشکوک سودابه جان شکارم می کند!

_ خب گل دختر خوبی سراغی از ما نمی گیری؟

نگاهم را به پدرش می دهم و تنها تبسمی قرضی و نصفه و نیمه بر لبهایم می نشیند.

_ افرا جان در جریانی که، ثبت نام ارشد شروع شده ها...

نگاهم از پدرش به مادرش کشیده می شود، از ابتدای آشنایمان مادرش همیشه خیلی
رک و راست ابراز کرده بود که مایل به ادامه ی تحصیل من است. شاید می خواست

اینطور در حد پسر دکترش باشم. در حد به قول امیر پسر دکترای عمومی اش! به هر
حال من هم تا قبل از این، هیچگاه حس بدی از این درخواست نگرفته بودم اما حال...



تکان خوردن کیهان در جایش نشان از این دارد که از این بحث راضی نیست. کتایون و
علی هم کمی ناراضی به نظر می رسند. شاید آنها هم به این فکر می کنند که در این

شرایط این صحبت ها عواقب خوبی ندارد.

قبل از آنکه جوابی دهم پدرش می گوید:

_ البته امسال که فکر نمی کنم فرصت بشه، کنکور حدودا میوفته بعد از مراسم
عروسیشون... ان شا الله برای سال بعد اگر خودش دوست داشت البته.

مامان ان شا الله می گوید و مادر کیهان هم دنباله ی بحث را نمی گیرد.
نگاهم از روی کتایون و علی کمی معذب شده می گذرد و نفس های نامنظم کیهان که

در گوشم نواخته می شود. قلبم در دهانم می کوبد اما مرگ یکبا و شیون هم...

_ خب راستش موضوعـ...

مگ کیهان زیر لب نامم را صدا می زند و من همانطور که کمی خودم را در این حصار تن
من تن او و دسته ی مبل،جابه جا می کنم. آب دهانم را فرو می دهم و ادامه می میا

دهم:

_ موضوعی هست که من... یعنی ما... من و کیهان... می خواستیم در موردش...
باهاتون صحبت کنیم.

_ خواهش می کنم.

صدای بمش باز به زمزمه در گوشم می نشیند و من نمی توانم و شاید هم نمی خواهم
کوتاه بیایم. لحظه ای سکوت کرده نگاهم روی چهره هاشان می چرخد. بابا دست از

کار کشیده نگاهم می کند و مامان کمی اخم دارد. نگاه سودابه جان همان حس و حال
مشکوک را القا می کند و پدرش با دقت خیره ام مانده. این میان شاید فقط کتایون
است که دم به دم کمرنگ تر می شود و من واقعا کاری از دستم برای ترس نشسته

در نگاه کتایون بر نمی آید. چون حال دیگر کیهان هم همین قدر و شاید بیشتر، مرا می
 ترساند.

_ خب دخترم ما سراپا گوشیم.

نگاهم را به پدرش می دهم. شاید تنها جای کم استرس همین چهره ی همیشه خونسرد
پدرش باشد.

_ خب ما... به این نتیجه رسیـ...

صدای عق زدن های پیاپی از جانب کتایون نگاه همه یمان را به سویش می کشاند.



دست به دهان گرفته به سمت راهرو می دود و علی و مادرهایمان پشت سرش. کیهان
از جا بلند می شود و من هم نا خودآگاه می ایستم. همه چیز در هم و بر هم و

قروقاطی می شود. همهمه می شود. ترسیده از اینکه نکند من مقصر حالش هستم
نگاه مضظرب خیره ی مسیر رفتنش است و هنوز قدمی بر نداشته ام که کیهان با

همان صدای بم، با همان گرفتگی با همان درد، زمزمه می کند:

_ بارداره

و همزمان صدای مبارک باد و تبریک های شاد مامان و مادرش از ورای راهرو بلند می
شود و در یک لحظه همه چیز از آن همهمه ی پر استرس به هلهله ای پر شور و شوق

تبدیل می شود.

کیهان در همان حال که به سوی اتاقش می رود می گوید:

 _ علی بیارش اینجا فشارشو بگیرم.

مخرخر و بعد هم صدای رسایی از جانب رادیو می آید و من هنوز همانجا صدای 
می کیهان خشک شده ام. سرجایم، میان سالن خانه ی پدر

کتایون را در اتاق خوابانده بودند و هنوز هلهله ی شادی برقرار بود. بعد از دقایقی که
خیلی هم زود نگذشته بود سودابه جان با شوق و شوری بی وصف از اتاق بیرون می

آید و تقریبا به سوی آشپزخانه می دود:

_ خدایا شکرت خدایا شکرت

مامان هم بیرون می آید. به دنبال من می گردد انگار. با دیدنم طبق معمول با چشم
غره ای مرا به سمت اتاق هل می دهد و زیر گوشم می گوید:

_ چته امروز چرا خشک شدی؟ برو یه سر به خواهر شوهرت بزن، تبریک بگو.

از ورودم به اتاق که مطمئن می شود، خودش به دنبال سودابه جان به آشپزخانه می
رود و من بی رمغ پا در اتاق می گذارم، نگاه هر سه یشان ورودم را شکار می کند و
من فقط کتایون را نگاه می کنم و فکرم می رود سمت اینکه کتایون گفته بود کمکم
می کند و حال خیلی کمک کرده بود، واقعا. خب بی شک من زیادی خوش خیال بودم

 که انتظار داشتم این حرف واقعا از ته دل باشد.
نمی دانم شاید فکرم را می خواند و همانطور که نگاهش در فرار از چشمان من است

زیر لب زمزمه می کند:



_ ببخش

خنده ام می گیرد. تلخ. پر درد.
درست که امروز حالش را دیده بودم و حقیقتا خیلی مساعد نبود اما همزمانی عق زدن

هایش با اصل حرفم را خیلی هم نمی توانم باور کنم. به هر حال دیگر مهم نیست.
بی حرف پیش می روم. کنارش کمی خم می شوم و آرام و شاید بی حس گونه اش
را می بوسم. صدای ورود مامان ها می آید و بوی اسپند می زند زیر دماغم. سرم را

بلند می کنم و می گویم:

 _ مبارکتون باشه ...

نگاهم را به علی می دهم:

_ همچنین به شما آقای دکتر... انشاالله به سلمتی

سودابه جان هم در ادامه ی حرفم می گوید:

می خودت باشه عزیزم... _ انشاالله که روز

و "انشاالله" از ته دل مامان و من که بی نگاهی به کیهان از اتاق خارج می شوم و به
 سمت اتاق سابق کتایون می روم. همان جایی که گوشی ام را به شارژ زده ام.

 احتیاج دارم لحظه ای بی هیچ نگاهی تنها باشم. باید بتوانم خودم را پیدا کنم.
بی هدف به سمت موبایلم می روم و دکمه ی بالیی اش را چند لحظه ای می فشارم

 تا روشن شود.

فکرم می رود به سمت و سوی طبقاتی که هر کداممان از آن به دنیایش نگاه می کند.
می ما که چنگی به دل نمی زند زیرزمین است و اندک نوری از جانب خورشید که ویو
فقط شب و روزمان را از هم سوا می کند. خانواده ی کیهان شاید طبقه ی سوم و

 خانواده ی علی طبقه ی ششم یا هفتم.
خب پس چرا اختلف طبقاتی برای ازدواج کتایون بی اهمیت بوده اما برای من نه!
نمی دانم چیز هایی که امروز می بینم و حس می کنم از اول بوده یا من حساس و

بدبین شده ام. چرا حس می کنم سودابه جان از بال نگاهم می کند. چرا دختر خودش
نباید فوق بخواند؟ چرا؟ تازه شوهر او که تخصص دارد. چرا خانه داری او مهم نبود و

نیست، اما شاغل بودن من اهمیت داشته و دارد. چرا حس می کنم می خواهد با
مل من، طبقه ی خانواده ام را تا آنجا که می تواند پوشش دهد. تحصیلت و شغ

فکر ها بی وقفه مثل مور و ملخ به مغزم می آیند اما نمی روند و من نه کنترلی بر
رویشان دارم و نه می فهمم که اصل منصافانه بر خورد می کنم یا نه.

خب درست که من خودم هم به ادامه تحصیل راغب بودم، اما اصرار او... به خودم



تشر می روم که خب به هر حال هر مادری بهترین را برای فرزندان خودش می
 خواهد، فقط فرزندان خودش؛ و مادرها در این مورد خودخواه ترین انسان ها هستند.

اما این تشرها فایده ای ندارد. باز هم فکر ها می آیند و دیوانه ام می کنند.
اینکه اصل چرا مهریه ای که در بله برونم مقرر شد با مهریه ی کتایون زمین تا آسمان

فرق دارد. مگر خانواده ی کیهان خودشان در چه وضعی هستند، آنها هم که در مقایسه
با خانواده ی علی چیزی کم از وضع ما ندارند.

"بس کن افرا"

نمی توانم. انگار تازه تازه چشمانم دارند می بینند. چرا آن روزها کور شده بودم. چرا
تا همین چند روز پیش این چیزها برایم مهم نبود. چرا این فکر ها زودتر از این مغز

پوکم را درگیر نکرده بود. چرا خدا؟ چرا فکر کردم تن آدمی شریف است و ... اصل
 چرا دلم برای کیهان رفت.

چرا حال خورشید مغزم طلوع کرده است؟

صدای آلرم واتساپ از فکر خارجم می کند. دایره ی سبز رنگ را می فشارم و با
مس فرستاده شده اش در دیدن پیامی از جانب رها اخم هایم درهم تر می شود. عک

حال لود شدن است و من چشمم روی نوشته ی پر از غلط های تایپی که کامل
مشخص است هول هولی و شاید در عصبانیت نوشته شده، می چرخد:

"انگار هنوز باور نکردی حرفامو... نکنه گفته همه چیز صوری بوده و خودش پسر
پیغمر؛ آره.. خب آره صوری بود اما نه اونقدری که...

این عکس شاید یکم بیشتر حال و هوای اون روزا رو برات مجسم کنه... دیگه چجوری
باید بهت ثابت بشه که شوهرت یه دروغگوی نامرده..."

عکس لود می شود. انگشتم بی اراده تصویر را لمس می کند. دختر و پسری با لبخند
 های بی نهایت عمیق.

دخترک با تاپی زرد رنگ و شلوارکی جین، کمر به سینه ی ستبر پسری چسبانده که
افرا فکر می کرد مرد اوست. بازوان قدرتمند پسر دور دخترک حلقه شده و دستان

دخترک دور بازوان او. دخترک سخاوتمندانه لبخندش را نثار مردی کرده که سرش میان
موهای او خانه دارد.

افرا کجای این هم آغوشی تنگاتنگ قرار دارد!
 پوزخند می آید خودش را می چسباند به دهانم.

" اینجوری همه چیز صوری بوده؟ ... اینجوری زیاد هم دیگه رو نمی دیدین؟ ... خب آره
دیگه یه بار که اینجوری هم دیگه رو می دیدین برای مدت ها بس بوده دیگه! ...

اینجوری همه ی حرفشون حرف آزاد بوده؟ "

تقه ای به در می خورد و من چشمم روی عکس خشک شده.



 "چرا دردت اومده خنگ خدا خب عقد بودن، برای قشنگی که عقد نمی کنن"

در باز می شود و چشمان من کنده نمی شود از نیم رخ او و پلک بسته اش که نیم
دیگرش با موهای رها پوشیده شده.

" جمع کن خودتو، خودشم گفت که عاشقش بوده، تو این وسط حتی نخودی هم
نبودی"

صدای "افرا جان" گفتن علی همزمان می شود با اشکی که صاف روی صفحه ی
گوشی سقوط می کند.

"باید تمومش کنی افرا"
مد این گذشته های نگذشته! گذشته ها گذشته اما من دردم می آید از ر

کنارم می ایستد. دهان باز می کند اما زود بسته می شود. چشمم از تصویر کنده نمی
شود تا اینکه دستش گوشی را از دستم بیرون می آورد.

_ لعنتی

نگاهش می کنم. سرش را بلند کرده با اخم و نگرانی نگاهم می کند.

_ این دختر دیوونه ست افرا... فقط می خواد بین شما رو بهم بزنه... کیهان اشتباه
کرده اصل غلط کرده رها هم داره به بدترین نحو تکرارش می کنه... تو نذار ادامه پیدا

کنه... تو بزرگی کن...

 ناخودآگاه آه می کشم.
شاید رها، آزاد را دیده و سوخته از سوختن برادرش و خواسته در این سوختن تنها

می من است که کسی دیواری کوتاه تر از من پیدا نمی کند، نباشند. این دیگر از بدشانس
تا به آتش بکشاند.

نفسی می گیرم و سعی می کنم محکم باشم. وقتی تنها باشی، وقتی تکیه گاه و پناهی
نداشته باشی، مجبوری! مجبوری خودت نقش همه اش را برای خودت بازی کنی.

_ می دونم نگران کیهان هستید و هر کاری براش می کنید. شما، کتایون خانم، اصل
همه... خب حق دارید دوست و برادرتونه... منم باید نگران خودم باشم... خداروشکر

دور کیهان شلوغه و خیلی طول نمی کشه تا به زندگی عادی برگرده... فکر کنید من یه
آدم ترسو و ضعیف و کینه ای و اصل مزخرف هستم... اما این بار برای شونه های من

سنگینه... من تنهام... باید خودم هوای خودمو داشته باشم.

دیگر نمی مانم تا حرفی بزند. از اتاق بیرون می آیم تا خودم را برای آخر این قصه
آماده کنم.



پشت درب اتاق مقابلم در می آید. دیدن نبض گرفتن های رگ برجسته شده ی شقیقه
 اش خیلی هم سخت نیست.

اول می خواهم بی توجه از کنارش بگذرم اما سوالی در سرم چرخ می خورد که وادار
 به ایستادنم می کند.

_ تو این چند روز که من همه چیز رو فهمیدم و...

صدای بازشدن درب اتاق و بیرون آمدن علی، وقفه ای در صحبت کردنم ایجاد می کند.
لحظه ای نگاهش به پشت سرم می رود و نمی دانم چه در چهره ی علی می بیند که

 نگاهش اینبار مردد روی صورتم می نشیند.
بی توجه به حضور علی ادامه می دهم:

_ می خوام بدونم تو که فهمیدی رها اومده همه چیزو گذاشته کف دست من، نرفتی
سراغش؟

شاید منظورم را از این سوال نمی فهمد و می ترسد چیزی بگوید که همه چیز بدتر
شود که لحظه ای فقط نگاهم می کند و من هم دیگر صبری برای انتظار ندارم که بر

می گردم تا گوشی ام را بیاورم که در دست علی می بینمش. گوشی را از دستش می
گیرم و دوباره به سوی کیهان می چرخم:

_ برو بهش بگو دیگه چیزی بین ما نمونده که بخواد خرابش کنه... بهش بگو دست از
این کاراش برداره، چون من بیشتر از این کشش ندارم.

گوشی را به سینه اش می کوبم و از کنارش می گذرم و زمزمه ی عصبی علی به
گوشم می رسد.

_ کیهان، این دختر حق داره... تو هم هیچ غلطی نمی تونی بکنی.

کتایون کنار پدرش نشسته و شاید به قربان صدقه رفتن هایش گوش می دهد. بابا هم
 با محبت نگاهشان می کند. مامان و سودابه جان هم در آشپزخانه هستند.

به سویشان می روم بابا تمام محبت نگاهش را به صورتم می پاشد. و من باز گریه ام
می گیرد از کاری که می خواهم بکنم. این اولین باری ست که خودخواهانه فقط و

فقط و فقط، دارم به خودم فکر می کنم و خانواده ام جایی در تصمیمم ندارند و همین
 حالم را بد می کند.

کتایون شرمنده نگاهم می کند و از رد نگاهش است شاید، که نگاه پدرش هم به من
می رسد.

_ اومدی عروس خانم. بیا بشین پیش ما

سر جای قبلی ام می نشینم که بعد از لحظه ای می گوید:



_ راستی چیزی می خواستی بگی افرا جان.

_ ممم... بله خب...

_ کیهان جان مامان جوجه ها هم آماده ست، فکر می کنم تا نیم ساعت دیگه خوب
باشه که دست به کار بشن نه مرضیه جون؟

_ بله عالیه دستشونم درد نکنه.

تایید مامان را که می گیرد اینبار خطاب به دخترش می گوید:

_ الن برات قارچ آماده کردم که دوست داری، قربون تو نوه م برم من.

پدرها و مامان به ذوقش می خندند و همه دوباره کمی پراکنده تر در کنار هم می
نشینند. کیهان اما مردد کنار مبل من ایستاده. نگاهش نمی کنم اما امواج استرسی که

 از جانبش می آید دلم را پیچ می دهد.

_ چرا نمی شینی کیهان... خوبی مامان جان؟

همه ی نگاه ها به کیهان کشیده می شود و من نگاهم را روی میز روبرویم ثابت می
 کنم.

من شازده ی دکترش است، خب حق دارد. نگرا
آسمان پاره شده و پسر تک تک مادر ها، هر کدام از یک آسمان بر زمین افتاده اند!

انگار می داند که افرا افسار پاره کرده که کمی شاید هول می گوید:

_ اگه اجازه بدید چند لحظه ای با افرا بریم تا جایــ...

می همین حال وقتش است. تا کسی دیگر این میان بال نیاورده خودم باید روی این زندگ
طبقاتی  مزخرف بال بیاورم.

نمی گذارم جمله اش را کامل کند. دلم آتش می گیرد و چشمانم خیس می شود اما
نمی گذارم اشکی از مرز چشمانم رد شود. تپش های قلبم کند می شود و زبانم می

جنبد:

_ ما تصمیم گرفتیم جدا شیم!

من چند لحظه ایست که سکوت سنگین تر از هزار وزنه ی هزار کیلویی روی فضای سال
می مردی که دیگر مرد من نیست، چنبره انداخته و کلمات از میان این جمع می پدر خانه 

رفته است انگار.
یک جورهایی حس می کنم با جمله ای که بر زبان آوردم بخشی از قلبم را هم بال



آوردم.

عمیقا می ترسم نگاهم را از میز و استکان های یخ کرده و دست نخورده ی چای
بگیرم.

ثانیه ها کش می آیند انگار که شوک نمی رود و هوا باز نمی گردد.
پشیمانم؟ نیستم؟ نمی دانم! فقط در این لحظه فکر می کنم، این جمله باید بال آورده

می شد که، شد!

_ کیهان؟!

 صدای سودابه جان است که با بهت و سوال پسرش را خطاب قرار می دهد.
امواج منفی و استرس زا، هنوز از جانب کیهان به سویم می آیند. عمیقا حس می کنم
و می دانم که در این مسیر تنها هستم. پس آرام سرم را بال می آورم. اولین تصویر،

تصویر مات و مبهوت مامان است. بهت از چشمان گرد شده اش فواره می زند و
همین که نگاهم را می بیند زبانش حرف زدن را به یاد می آورد:

_ افرا... چی... گفتی تو؟

تنها سرم را به چپ و راست تکان می دهم. نمی دانم دقیقا چه چیز را نفی می کنم.
میمان است. شاید هم شاید برای ابراز تاسف برای آروزهای بر باد رفته ی مادر و دختر

برای حال و روزم.
می ترسم و به هیچ وجه جرات ندارم حتی نیم نگاهی به بابا بیندازم.

که صدایش می آید. و صدایش؛ وای از صدایش :

_ تقصیر منه!

حس می کنم نگاه هایی را که شاید با این صدا و حرف از من جدا و به سوی او کشیده
می زانویم. می شوند و من باز نگاهم را پایین می اندازم، جایی حوال

_ یعنی چی؟ چی میگین شما دوتا؟

سودابه جان کم کم دارد به نقطه ی جوش می رسد و ما انگار جوابی نداریم. درواقع
 جوابی که به درد بهت این جمع بخورد!

_ کیهان خان واضح حرف بزن!

پدر خونسردش هم به زبان می آید و من هنوز جرات نگاه کردن به بابا را ندارم و
عجیب حس می کنم، او دارد مرا نگاه می کند؛ دختر همیشه سر به زیرش را! دختر به

سیم آخر زده اش را!
و او فقط می گوید:



_ درستش می کنم. همه چیز رو درست می کنم.

_ چی رو درست می کنی؟ چی کار کردی پسر؟

و من تا به حال این لحن را از پدرش نشنیده ام!

_ مصطفی!

اعتراض سودابه جان هم بی جان ست! آخر لحن کیهان جایی برای دفاع باقی نمی
گذارد.

که اینبار مامان می گوید:

_ آخه چی شده؟ افرا خب یه چیزی بگو؟

و من خیلی ناخواسته زبان می جنبانم. نمی دانم چرا چیزی ته قلبم نمی گذارد او به
مل نشانه روی های این میان باشد و این کامل مربوط به بخش بی نهایت تنهایی سیب
مر وجودم است که انگار هنوز از جانم بال احساسی و بی منطق و در اصل بی شعو
نیامده. آنجا که هیچ گاه خیلی مجال عرض اندامش ندادم. آنجا که هنوز دلش برای

 دکتری ناشناخته و کامل متفاوت با این مرد می تپد.
بیچاره صدایم جان هم ندارد:

می کتایون خانم _ من از همه معذرت می خوام... واقعا نمی خواستم خبر خوش باردار
رو خراب کنم... اما... بی فایده ست، خب ما... یعنی... تفاهم نداریم.

_ یعنی چی این حرف... تفاهم ندارین؟

چرا زبانم به گفتن حقیقت نمی جنبد؟ چرا نمی گویم من همسر دوم همسرم هستم؟
خب دلم نمی خواهد تحقیری که از بازیچه بودنم این میان با تمام وجود حس کردم را
کس دیگری هم ببیند. ترحم نگاهشان را نمی خواهم. دلم نمی خواهد پدرو مادرم هم

بفهمند دخترشان چقدر بی ارزش بوده که وسیله ی انتقامی شده که هیچ ربطی به او
 نداشته...

با صدای دوباره ی مادرش سعی می کنم افکارم را خفه کنم تا سیل جاری نشود.

 _ یعنی چی اصل... زندگی که بچه بازی نیست که یه روز عاشق شین یه روز فارغ...

_ مامان لطفا اجـ..

مث زندگیتونه، شوخی که نیست...  _ یعنی چی کیهان بح

بالخره بابا هم به حرف می آید، جدی، گرفته، منتظر:



_ خیلی خب توضیح بده کیهان خان... هرچند من با دختر خودم هم حرف دارم!

لحن بابا داغون ترم می کند. و جانم ته می کشد برای حرف هایش با من!
کیهان معذب تر می شود. استیصالش را با تک تک سلول های تنم حس می کنم و تنها

کاری که شاید احمقانه می توانستم برای او که نه، برای احساسی که به او داشتم،
مم نداشته یمان خرد کنم! انجام دهم و دادم، که همه چیز را سر تفاه

_ آقای شکیبا... افرا از من ناراحته...حقم داره... من فقط می خوام بهم فرصت بده...
یعنی اگر فرصــ...

_ یعنی می خوای بگی افرا فقط به خاطر یه ناراحتی داره حرف از جدایی می زنه،
دختر من عاقل تر از این حرف هاست پسر جان!

می بابا از خودم را عمیقا حس می کنم اما این که باز هم این میان هوایم را دارد دلگیر
چشمانم را خیس می کند. اما مامان شاید کمی معترض نام بابا را صدا می کند که پدر

کیهان کمی عصبی خطاب به کیهان می گوید:

_ آقای دکتر... همه منتظر شمان!

لحنی که "آقای دکتر" را با آن ادا می کند آنقدر پر معنا و پر حرف است که مادرش
شاید طاقت نمی آورد این طور تکه انداختن به پسر دکترش حتی از جانب پدرش را که

خطاب به نمی دانم که فقط شاید از روی نارحتی و با حرص می گوید:

_ هر چیزی هم که شده باشه هر دو مقصرن!

_ مامان!

با وجود سر پایینم هم می توانم چشم غره ی سودابه جان به کتایون را حس کنم.
اینبار مامان آرام تر از بقیه البته بیشتر با نگرانی می گوید:

_ کیهان جان پسرم چی شده آخه، بگید شاید ما بتونیم کمک کنیم؟

_ مرضیه خانم مگه نمی بینید، تصمیمشون رو گرفتن... کسی منتظر کمک ما نبوده؟

با این که جمع می بندد، با اینکه نامی نمی برد، با این که مخاطبش در واقع مجهول
است، اما کامل تکه اش به خودم را حس می کنم و کامل به جای آن "کسی" نام خودم

در سرم زنگ می زند و نمی دانم این همه مادرشوهر گری کجای وجود مادرش جمع
شده بود که هیچگاه چیزی حس نکرده بودم. شاید هم من زیادی خودم را درگیر پسر

دکترش کرده بودم که چشمان چیزی دیگری جز او نمی دید.

_ مامان جان لطفا آروم باشید... خود کیهان داره میگه که مقصره!



 دفاع کتایون هم دلم را آرام نمی کند.
کیهان آرام از مقابلم می گذرد و کنارم روی مبل می نشیند.

دست هایش را در هم قلب می کند و کمی به سویم متمایل می شود و با صدایی
گرفته می گوید:

_ افرا جان من جلوی همه ازت خواهش می کنم... به من یه فرصت بده... من قول
 میدم به جان خودم، به جان خودت همه چیز رو درست کنم...

_ نمی گید چی شده و این نگفتن داره کم کم منو نگران می کنه... مخصوصا اگر
مسرم رفتنش به خاطر شما بوده باشه کیهان بفهمم حال بد این چند روزه دخترم و زیر 

خان... اونوقت نمی تونم همینطور فقط بشینم و نگاه کنم...

کیهان سرش به زیر می افتد و من نگاهم آرام بال می آید و روی چهره ی مردانه،
مر زحمتکشم می افتد. دلم می خواهد ذره ای شوم و حامیانه و صد البته پدرانه ی پد

خودم را میان بازوان پر اطمینانش قایم کنم. تا همه چیز تمام شود.

_ آقای شکیبا هنوز که نمی دونیم جریان چیه... درسته که هنوز اسمشون توی
شناسنامه ی هم نرفته اما همین صیغه هم کم چیزی نیست... اینا حکم زن و شوهر رو

دارن... دیگه وال هر کی ندونه من می دونم پسرم چقدر دختر شما رو دوست داره!

می ساکت و سر به زیر و کتایون نگاهم بی اراده اول روی او و اخم هایش و بعد هم عل
شرمنده می افتد.

 آخ خدا چرا انقدر کنایه از حرف هایش چکه می کند.
چه راحت از "عروسم" های شاید آبکی به "دختر شما" تنزل مقام پیدا کردی افرای

بیچاره!
آنقدر کنایه ها شفاف است، که حتی این بار مادر همیشه در جبهه ی دامادم را هم

ناراحت می کند، انگار که دلخور می گوید:

_ سودابه جان حال که وقت این حرفا نیست... مگه دختر من کم پسر شما رو دوست
داره! به قول خودتون اینا زن و شوهرن... به هر حال بحث و دعوا پیش میاد ما باید

 کمک کنیم مشکل حل شه...

قبل از آنکه سودابه جان جواب مادرم را دهد باز صدای بابا می آید و نگاهم را به سوی
نگاه دوخته شده به زمینش می دهد:

_ اون صیغه هم به اصرار خوده کیهان خان بود و من الن دارم پشیمون میشم به
خاطر موافقتم!

نگاهش را از زمین می گیرد و به سر زیر افتاده ی کیهان می دهد و خیلی جدی می
گوید:



_ یادت رفته شب بله برون تو حیاط چه قولیی به من دادی؟

کیهان همانطور سر به زیر اما محکم می گوید:

_ من سر قولم هستم آقای شکیبا... اما افرا زن منه، من ازش نمی گذرم.

صدای "نچ" گفتنی از جانب علی می آید.
اخم های بابا محکم تر در هم گره می خورند و فقط می دانم که اینطور زنم زنم کردن

در این شرایط و در برابر بابا ایده ی خوبی برای کیهان نیست.
بابا بلند می شود. یک دفعه. پدر کیهان هم کمی مردد می ایستد. و نگاه من و شاید

 نگاه همه جز نگاه زیر افتاده ی کیهان همراهش بال می رود.

_ زحمت دادیم اما انگار شرایط برای ادامه ی این مهمانی فراهم نیست... بریم
خانوم... بلند شو افرا!

_ آقای شکیبا

_ جناب دلپاک چیزهایی این بین هست که درست نیست... و هیچ کدوم از ما تا نفهمیم
چی شده نمی تونیم درست و منطقی برخورد کنیم... و انگار فعل هیچکدوم قصدی

برای گفتن ندارن... فکر می کنم بهتر باشه ما بریم تا یه تصمیم درست بگیریم...

می رود و قلب بیچاره ام دیگر در حلقم می کوبد.
مامان هنوز مردد خیره ی کیهان مانده شاید هنوز امیدوارانه منتظر است تا چیزی

بگوید و همه چیز ختم به خیر شود. من اما آرام آرام قدم بر می دارم تا به سوی اتاقی
 که لباس هایم را درونش گذاشتم بروم.

چند قدم بیشتر نرفته ام که صدای بلند شدن ناگهانی اش را می شنوم و حتی نفسی
که در سینه ها از حرکت یک دفعه ای اش حبس می شود. در لحظه بازویم کشیده می

شود و مرا به سوی خودش بر می گرداند.
علی معترض نامش را صدا می زند. او اما بی توجه سرش را به سرم نزدیک می کند.

من پشت سرش پنهان می تن نحیف من در پس قامت بلند و تن ستبرش از دید دیگرا
شود.

از میان دندان هایش خفه می غرد:

_ گفتی نمی خوای مثل من بشی، گفتی انتقام نمی گیری افرا؟

نمی توانم خودم را کنترل کنم تا در برابر این همه چشم حرکت تندی انجام ندهم اما
نمی شود. دستم را از دستش بیرون می کشم و خیره در چشمانش با اعصابی بی

نهایت متشنج خفه مثل خودش می غرم:



_ اگه می خواستم انتقام بگیرم... خیلی راحت جلوی همه از رها و آزاد می گفتم،
مدرکم داشتم، نه که مثله یه احمق بگم با هم تفاهم نداریم... بی انصاف

دست علی روی شانه اش می نشند برای عقب کشاندنش و شاید خفه تر از ما می
غرد:

_ بس کن کیهان... بیشتر از این گند نزن احمق

هنوز چشمان سرخش خیره ی چشمانم است که صدای مادرش بلند می شود:

_ چرا یکیتون نمی گه چی شده خب؟

بی توجه به صدایش خیره به سرخی چشمانش می گویم:

 _ دیگه نمی شناسمت... هیچ شباهتی به کیهانی که دوسش داشتم نداری...

بر می گردم و تمام سعیم را می کنم تا ندوم تا گریه نکنم تا فرارم خیلی هم در چشم
ها نمایان نشود.

باید می رفتم!
بابا منتظر توضیح بود، از همان دمی که به خانه رسیدیم. شاید هم از قبل تر، از آن

لحظه ای که سوار ماشین شدیم، از همان دم که من در برابر تمام چرا و اما و اگرها،
غرغر و دعواها، چشم غره و حتی قربان صدقه های مامان سکوت کردم و او فقط یک

کلم قاطع خطاب به من گفت:
" توی خونه توضیح میدی افرا "

می بیرون رفتن از اتاق را پیدا نکرده ام. و من هنوز آمادگ

شاید یک ساعت بیشتر است که همان طور مانتو پوش و شال به سر در اتاق نشسته
ام و افکارم انگار به بن بست رسیده اند.

بروم بگویم کیهان زن داشته؟
 گفتن از آزاد برایم سخت است.

بگویم آزاد مرا دوست داشته؛ از بابا خجالت می کشم.
گفتن از پسری با آن ویژگی های اخلقی که لباس پوشیدن و اصل همان مدل حرف

 زدنش هم برای بابا غیر قابل هضم است، چه رسد به کارهای دیگرش.
بعد نمی گوید چرا همان موقع ها در مورد آزاد نگفتی. ملقات های مرتبش را، بیماری

 اش را؟ اگر فکر بدی درباره ام کند؟ من از تعصب بابا می ترسم.
نفسم را مردد بیرون می فرستم. نمی دانم اصل شاید هم هیچ کدام این فکرها را

 نکند.
دلم فریاد زدن می خواهد. مشت زدن می خواهد. مشت زدن در سینه ی ستبری که



مل من نیست؛ نمی خواهم باشد! ما

می دیوانه کننده با نقش اولی بی نهایت آشنا، پیش چشمانم تصویری از یک هم آغوش
مل احمقم هم مثل نقش می بندد و تک تک سلول های تنم را به انزجار می اندازد. د

سگ پشیمان می شود از کمکی که در خانه ی پدری اش به او رساند و همه چیز را سر
 تفاهم نداشته ی مان خرد کرد.

مغ از ته دل می خواهد برای احساس پاکی که به مثل ترقه از جا می پرم. دلم یک جی
بازی گرفته شد.

مل یک بازی زشت و کثیف را خوردیم.  اصل می گویم ما خانوادگی گو
می گویم کیهان همه ی ما را گول زده، حتی خوده تو را بابا!

مد من خیلی هم قدمی به سوی در می روم. ازدواجش را می گویم، هر چند از شانس گن
بعید نیست که با اصرار کیهان به پشیمانی و جبران خیلی هم معضل بزرگی به نظر

 نیاید.
مردد می ایستم.

کاش کمی بیشتر فرصت داشتم تا با خودم فکر کنم. کمی با خودم حرف بزنم. کمی از
 دلم بپرسم چه می خواهد. کمی مغزم را به جان دلم بیندازم و کار را تمام کنم.

سرم را میان دست هایم می فشارم و چشم هایم را می بندم. این همه فکر های بی
 سروته این دیوانگی حالم را بد می کند.

درمانده آه می کشم.

 چاره ای نیست.
 بی هدف بی آنکه آخر هم دقیقا بدانم چه می خواهم بگویم از اتاق خارج می شوم.

صدای پچ پچ مامان با صدای باز شدن درب اتاقم قطع می شود.
وارد هال می شوم، آنها هم هنوز با همان لباس ها هستند. بابا سرش را بال می آورد و
زل می زند به چشمانم. حالت کمی ترسناک چهره اش را که می بینم همه چیز از یادم

می رود.
تکیه زده به پشتی قرمز و مشکی نشسته و در حالی که ساعد یک دستش را روی

زانوی پایش گذاشته، سویچش را کمی عصبی تکان می دهد، با اخم های در هم منتظر
توضیح من است.

آب دهانم را پر صدا فرو می دهم. حس می کنم اینجا در میان خانه ی خودمان، نباید
انتظار آن حمایت ها را از بابا داشته باشم. حال که فکرش را می کنم می بینم در

جریان نگذاشتنشان قبل از عنوان کردن در آن جمع، غلطی بی نهایت بزرگ بود و شاید
نیمی از عصبانیت بابا به همین خاطر باشد.

می میز تلفن در حالی که پایش را تند تند تکان می دهد، مامان با اخم از روی صندل
نگاهم می کند. او هم منتظر دفاعیات من است.



با بیشترین فاصله ای که می توانم روبرویشان می ایستم و سرم را تا ته پایین می
مم محکم روی قرمزی های قالی نگه می دارم. اندازم و نگاهم را محک

 دست هایم را در هم گره می کنم که مامان می گوید:

_ دلمون خوش بود که تو خودسر نیستی... پدرو مادرتو قاطی آدم حساب می کنی...
اما انگار برای خودت بریدی و دوختی... نباید قبلش به ما می گفتی!

حق دارند و من فقط بیشتر خجالت می کشم:

_ من... ببخشید... باید بهتون می گفتم... اما...

 _ اما چی؟

مس لحن بابا سکته را می زند و بی اراده و بی فکر دهانم باز می نیمی از قلبم از تر
شود:

_ اگه رسما با کیهان ازدواج کنم و بعد ازش جدا بشم خوبه؟

صدای دست بر هم کوبیدن مامان آنقدر بلند است که شانه هایم می لرزند.

من مردمو تو می مر ده _ وای افرا تو چت شده؟ مگه همین الن کم از جدایی داره... د
خوای ببندی؟؟

لعنت به دهان مردم!
بابا کمی صدایش را بال می برد:

_ امون بده مرضیه... باید دلیل داشته باشی افرا!

صدای مامان هم کم از جیغ ندارد:

_ یعنی چی منصور، تو موافقی؟!!!

_ نــــه... اما اول باید بفهمم چی شده که می خواد این غلطو بکنه!

می بابا کم عصبانی می شود اما امان از وقتی عصبانی شود و من می دانم با خودسر
 امروزم که کم کم دارم از آن پشیمان می شوم او را زیادی عصبانی کرده ام.

این بار صدایم می لرزد و نمی دانم چرا نمی توانم افکاری که قبل از بیرون آمدن از
اتاق داشتم را بر زبان آورم:

 _ انتخاب کیهان اشتباه بود بابا... ما از هیچ نظر به هم نمی خوریم...



_ مگه اون موقع که اومد خواستگاریت نمی دونستی؟

 صدای چرخیدن کلید در قفل درب حیاط می آید.

_ خب... خب این مدت... صیغه برای آشنایی بیشتر بود... خب من شناختمش... کیهان
اونی نیست که تصور می کنید...

من ما این موقع در خانه آن هم با درب هال باز می شود و امیر هم شاید متعجب از دید
این وضع، شوکه می شود که با حالتی سوالی می پرسد:

_ برگشتین؟

بابا بی توجه به سوال امیر جدی می گوید:

_ تو تا هفته ی پیش با شناختت هیچ مشکلی نداشتی... من می خوام بدونم توی این
هفته چی شده که بی مقدمه حرف از جدایی می زنی؟

_ جدا شی!!! خودتونین؟

انگار باورش نمی شود آنچه شنیده را که هرچند لحنش کمی شوخ است اما با تعجب
این کلمات را بر زبان می آورد و بابا عصبانی مخاطب قرارش می دهد:

 _ زبون به دهن بگیر

مثل همیشه بی توجه به موقعیت طلبکار می گوید:

_ چیه خب من آدم نیستم، نباید بدونم تو این خراب شده چه خبره...

بابا جوش می آورد. پر حرص از جا می پرد و به سمت امیر خیز برمی دارد:

_خراب شده قبر منه...

می بابا، قدمی عقب می روم و مامان مس حرکت یک دفعه ا ناخودآگاه و شاید هم از تر
سریع خودش را جلوی بابا می اندازد:

 _ ای وای منصور... امیر دهنتو ببند... ای خدا...

امیر هم انگار برای اولین بار در عمرش می فهمد که شرایط آنقدر خراب هست، که
غد بازی هایش را کش ندهد و زیر لب زمزمه می کند:

_ چی گفتم مگه.



_ وای منصور بشین برات آب بیارم... ای خدا کور بشه چشم اونایی که چشم نداشتن
خوشبختی بچمو ببینن...

بابا را به سمت صندلی می کشاند و خودش در حالی که زیر لب ادامه ی حرف هایش
 را برای خودش زمزمه می کند، به آشپزخانه می رود.

امیر هم با کمی مکث به دنبالش می رود و من می ترسم سرم را اپسیلونی تکان دهم
اصل نفس بکشم. آنقدر همه جا ساکت است که صدای تقریبا پچ پچ وار امیر هم کامل

واضح به گوش می رسد که از مامان می پرسد:

_ چی شده؟

مامان هم همانطور می گوید:

_ ول کن امیر...مگه نشنیدی؟

مر همیشه بی تفاوت نسبت این درخواست انگار آنقدرها عجیب و غریب هست، که براد
به خواهر و شاید کل خانواده را هم شوکه می کند. امیری که هیچ واکنشی به

 خواستگاری و بعد از آن هم جواب مثبتم از خود نشان نداده بود!
با تعجبی عمیق می گوید:

_ افرا می خواد؟

صدایی از جانب مامان نمی آید اما امان از صدای آرام اما پر تمسخر امیر که درد روی
درد می گذارد:

_ به به می بینم که آقای دکترتون هم تو زرد از آب درومده!

میتوانم پوزخندش را هم تجسم کنم و عجیب حس می کنم دلش خنک می شود که
مامان با حرص می گوید:

 _ بس کن احمق حرف زندگیه خواهرته...

بابا عصبی زمزمه می کند:

_ ل اله ال الله...

و امیر دیگر چیزی نمی گوید و شاید از آنجا که باز وسط خال زده است و دقیقا تلخی و
می حقیقت را به رخم کشیده، سرم درمانده زیر می افتد. تو زرد
مامان از آشپزخانه خارج می شود و من سرم را بلندنمی کنم.

بعد از لحظه ای بابا با همان درجه از عصبانیت، فقط با تن صدایی آرام می گوید:



_ زود باش حرف بزن افرا

و من بی اراده گریه ام می گیرد. می ترسم. من دلم می خواهد بی توضیح فقط
حمایتم کند؛ درست مثل وقتی خانه ی پدر کیهان بودیم. دست و دهانم می لرزد:

 _ بابا... ببخشید... خواهش می کنم... من نمی خوامش...

 باز از جا می پرد و سرم با این حرکت تند بال می آید.
 ازهره ام آب می شود از فریادش.

 _ زهر مار و نمی خوامش...

 امیر هم می ترسد شاید که تکیه از دیوار می گیرد و قدمی به سوی من می آید:

_ یک کلم بگو چی شده که نمی خوایش که خودش می گه مقصره، که می خواد
جبران کنه...

_ منصور

بابا هیچگاه این چنین برخورد هایی با من نداشته و من آنقدر ترسیده ام که فکر می
 کنم اگر نام آزاد هم این میان بیاید وضع بدتر خواهد شد.

می ترسم از نگاهش و دهان خشکم خود به خود باز می شود:

_ گذشته ش... بابا... دروغ گفته... زنـ ...

نمی چرخد لعنتی زبانم نمی چرخد ، فقط مستاصل می نالم:

 _ از خودش بپرسین...

و فرار می کنم. با گریه، با لرز، با ترس و خدا باعث و بانی این زندگی لعنتی را لعنت
کند.

صدای جار و جنجالشان تا لحظاتی پیش می آمد و عاقبت مامان با هزار قسم و آیه
موفق شده بود، بابا را از بیرون رفتن با آن حال و روز و عصبانیت، منصرف کند.

می خانه نگذشته که در اتاقم خیلی آرام باز می شود و امیر هنوز چیزی از سکوت قرض
بی اجازه با سرکی که به درون راهرو می کشد، داخل می آید.



اشک هایم را پاک می کنم و نگاهم را به زمین می دوزم. دلم می خواهد بگویم برود از
اتاقم گم شود بیرون اما حوصله ی حرف زدن با او را اصل ندارم.

مه ماتم را شوکه بال می که صدای آرام و لحن مشکوکش، و جمله ای که می گوید نگا
آورد.

_ اون "زن" ی که گفتی، چی بود؟

از بهتی که ناشی از تیزی اوست، زبانم بند می رود. فکر می کردم کسی متوجه نشده
باشد. حس استرس افتضاحی دلم را پیچ می دهد و او شاید از دیدن حالتم جوابش را

می گیرد که این بار می گوید:

_ واقعا زن داشته؟

این طور پیگیر شدنش هم برایم عجیب است هم در این شرایط مضطربم می کند،
مخصوصا چون حس می کنم بیشتر می خواهد با جمع کردن آتو، عقده هایش را خالی

کند. عقده های ساخت دست مامان و بابا را!
اصل نمی توانم حس برادرانه ای از این کنجکاوی بگیرم مخصوصا با جمله ای که با آن
لحن در آشپزخانه گفته بود و هیچ فکر نمی کرد چقدر دلم از شنیدنش سوخته است!

_ برو بیرون

پوزخند می زند:

_ پس داشته؟

با صدایی که هیچ قدرتی ندارد می گویم:

 _ فضولیش به تو نیومده

بی تفاوت شانه بال می اندازد:

_ باشه من فضول اما فعل که گند آقای دکتر درومده!

به سمت در می رود که کمی ترسیده می گویم:

_ بابا هم... فهمید؟

با مکث می گوید:

_ فک نکنم



در را باز می کند و من مردد میان اتاق ایستاده ام.
ته دلم بدم نمی آمد کمی برایم غیرتی شود. اما انگار فقط محض ارضای حس

کنجکاوی اش آمده بود.
قدمی به سمت بیرون می رود و با اندکی تعلل دوباره به داخل بر می گردد. در را هم

می بندد و می گوید:

_ تو که می خوای ازش جدا شی... پس چرا پنهان می کنی؟

مستاصل میان اتاق وا می روم:

_ می ترسم...

_ احمق! اون مرتیکه ی پفیوز باید بترسه... چرا انقدر خری تو

دلم می خواهد باور کند لحن امیر را که با وجود توهین ها حس حمایت را القا می کند
اما بیچاره عادت ندارد.
سرم را تکان می دهم:

_ به این سادگی نیست!

_ برو بابا جمش کن... تو خودت مشکل داری... انقدر الکی دکتر دکتر به خیکش بستین
فک کرده خریه... یکی باید جلوش وایسه مرتیکه ی حرومـ...

اشک هایم دوتا دو تا می چکند. هم از مصیبتی که دچارش شدم هم از حرف های امیر
و فقط می نالم:

_ بس کن

_ برو بابا

این را عصبی تر می گوید و بی مکث از اتاق خارج می شود!
 و من واقعا نمی دانم از این به بعد با دانستن امیر چه می شود.

خم می شود و به حال سجده سرم را روی زبری موکت می فشارم و ضجه هایم را در
دل زمین فرو می کنم.

صدای بسته شدن درب خانه که می آید، پاورچین از اتاق بیرون می روم.
دلهره دارم و عجیب حس می کنم بابا امروز به سراغش می رود و واقعا هیچ تصوری

برای نتیجه ندارم.



از دیروز ظهر و مکالمه ام با امیر، نه از اتاق بیرون آمده بودم نه دیگر با کسی صحبت
کرده بودم. مامان هم سرسنگین بود. گناه داشت. دلم برایش می سوخت. شاید فکر

می کرد داماد عزیز کرده اش را از چنگش در آورده ام.
با این حال برایم غذا آورده بود و بی هیچ حرفی روی میز گذاشته بود و فقط با چشم

غره ای غلیظ، دقیقا اشاره کرده بود که "کوفت کن" و رفته بود.

چشمان سرخ از گریه و بی خوابم را با انگشت می مالم و عینک پر از قطره های
خشک شده ی اشک را با گوشه ی لباسم تمیز می کنم و بر چشم می گذارم.

 مامان در حیاط ست.
 با سرعت خودم را به تلفن می رسانم و شماره ی خانه ی کتایون را می گیرم.

می موبایلی که دیروز بعد از دل کندن از آغوش زمین، به یاد گوشی ام افتاده بودم، گوش
آخرین بار به سینه ی او کوبیده شده بود.

با شفاف شدن همه چیز در ذهنم، آه از نهادم بلند شده و تا همین حال به دنبال خری
برای بار باقالی ها بودم.

کمی طول می کشد و من مضطرب نگاهم به در هال است. جوابی که نمی گیرم
گوشی را می گذارم که همزمان صدای کشیده شدن دمپایی مامان به زمین می آید و

من با سرعت به سمت اتاقم می روم و بعد مردد به سمت اتاق امیر بر می گردم.

آرام در را باز می کنم و وارد می شوم. اتاقش زلزله آمده انگار. هر جا پا می گذارم
چیزی زیر پایم فشرده می شود. به زحمت خودم را بالی سرش می رسانم و به حجم

مچاله شده زیر پتو چشم می دوزم.
هیچ گاه فکرش را هم نمی کردم کسی که اولین نفر از جانب خانواده ام در جریان

 ازدواج کیهان قرار گیرد، امیرباشد و هنوز واقعا نمی دانم چه خواهد شد.
چشمم را می چرخانم و گوشی اش را نمی بینم. آرام صدایش می زنم:

_ امیر.... امیر... یه لحظه

سرش را لحظه ای از روی بالشت بر می دارد و با دیدنم پر اخم و طلبکار می غرد:

_ هوووم... چته... کی گفت بیای تو اتاق من؟؟

 بی مقدمه می گویم:

_ گوشیتو می خوام

لگدی در هوا می پراند که پتو از رویش جا به جا می شود و می توپد:

ااه گند زدی به خوابم... _ برو بیرون افرا 



آخ خدا کاش من هم به قدر او بی خیال بودم.

_ امیر خواهش می کنم... گوشیم جا مونده خونه ی بابای کیهان

لحظه ای سکوت می شود. هیچ نمی گوید. شاید کم کم دارد چیز هایی را به یاد می
آورد که آرام تر از قبل اما با لحن آزار دهنده ای می گوید:

_ هـــــــــا... همون دکـــــــتر قلــــابی که زن دومشی...

 واقعا نمی توانم این حجم از برادری هایش را هضم کنم.
سعی می کنم خودم را کنترل کنم فقط اخطار گونه نامش را می گویم:

_ امیر!

خمیازه کشان می چرخد و در همان حال می گوید:

گت جای دیگه حواله کنه...  _ خب حال... شارژ ندارم پولم ندارم برو خدا روزی

دردش را می فهمم:

_بده خودم می خرم برات.

به آنی سرش را از روی بالشت بر می دارد، گوشی را از کنار سرش بر می دارد،
قفلش را باز می کند و به دستم می دهد و در حالی که به شکم می چرخد و سرش را

در بالشت فرو می کند خفه می گوید:

_ ده تومن بخر

آه کشان کد مورد نظر را شماره گیری می کنم و فکر می کنم کاش با پول می
توانستم برادری اش را هم بخرم.

ده تومان شارژ را می خرم و با کنایه می گویم:

_ بیا ده تومن، ببین یه وقت سرت کله نره...

آرام تر ادامه می دهم:

_ انگار نه انگار خواهرشم

_ برو بابا حساب حسابه خواهر برادر

سرم را به تاسف تکان می دهم. که می گوید:



_ شوهر دوروی تو خوبه حتما

 باز زهرش را می ریزد. به سمت در می روم و دلگیر می گویم:

 _ گاهی شک می کنم اصل نسبت خونی هم با هم داشته باشیم...

بیرون می آیم و در را می بندم.

بی خیال عقده های دلم، وارد اتاق می شوم و شماره ی موبایل کتایون را می گیرم و
 با بوق دوم صدای علی در گوشی می پیچد:

_ الو...

مردد میان حرف زدن یا قطع کردن هستم که دوباره می گوید:

_ الو؟

_ سلم

مکث می کند. بعد از شاید دو سه ثانیه می گوید:

_ افرا تویی؟

دلم نمی خواهد با علی صحبت کنم. هر چه باشد او هم در تمام اتفاقات افتاده،
 همدست کیهان بوده. حداقل کتایون همین چند وقت پیش جریان را فهمیده.

نگاهی به ساعت می اندازم، هفت و نیم صبح است و من خروس بی محل را هم رو
سفید کرده ام انگار.

_ الو... افرا.

_ ببخشید بد موقع تماس گرفتم... میشه با کتایون خانم صحبت کنم.

_ کتی... خوابه!

از مکثی که می کند کمی دلم به شور می افتد:

_ حالشون، خوبه؟

_ بد نیست.



واقعا نگران می شوم:

_ من... واقعا نمی خواسـ...

جدی و قاطع می گوید:

 _ تو مقصر نیستی...

و من با وجود تمام دلخوری ها ممنون این لحن هستم.
سکوت میانمان را پر می کند و بعد از کمی با لحنی بی نهایت مهربان و برادرانه، می

گوید:

 _ کاری که با کتی داشتی رو من می تونم برات انجام بدم؟

شاید بی جا باشد اما ستون های مقایسه ی او و امیر در سرم شکل می گیرند و من
باز هم با وجود تمام برتری های او نسبت به برادرم، اما امیر را به خاطر یک رو بودنش

ترجیح می دهم.

_ من... گوشیمو جا گذاشتم... میشه که...

_ ما همون جا هستیم... بذار ببینم کجاست باهات تماس می گیرم...

_ ممنون

_ راستی این شماره

_ شماره ی امیره..

_ باشه تماس می گیرم.

ارتباط را قطع می کنم و منتظر روی تخت می نشینم. نگاهم به گوشی امیر است و
فکرم از قیاس در مورد تفاوت برخورد او و علی دست بر نمی دارد.

امیر واقعا زبانش تند است. زخم زدن هم عادتش شده انگار. هر چند مامان و بابا و
مد من، مقصر رفتارهای او هستیم. مخصوصا مامان. این نمی دانم شاید حتی خو

مقایسه ی همیشگی مامان، میان بچه های خودش و "بچه های مردم" گاهی حتی مرا
 هم به ستوه می آورد.

نمی دانم شاید این همیشه کم پنداشتن امیر باعث این کینه ی عمیق نسبت به هر که
او را با او مقایسه می کنند شده که خودش را اینطور در این شرایط خالی می کند.

کاش به جای سرکوفت زدن و مقایسه کردن کمی آدم بودن را یادمان داده بودند.



گوشی در دستم می لرزد و قبل از آنکه صدای آهنگ متال مزخرفش بلند شود ارتباط
را برقرار می کنم.

 _ الو

مت کیهانه! _ افرا جان گوشیت... دس

این لحن، این "دست کیهان بودن" یعنی این قصه سر دراز دارد.

_ میشه که ... یعنی شما می تونید ازش بگیرید...

نفسش را پوف می کند.

_خونه نیست... باش تماس گرفتم... میگه که...

کمی انگار کلفه باشد مکث می کند. می توانم حرف کیهان را حدس بزنم، با این حال
می پرسم:

_ چی گفته؟

_ میگه خودت باید بری بگیریش!

نامرد!وای خدا چقدر نامرد شده بود. گوشی را محکم میان دستم می فشارم و صدایم
را از میان دندان های چفت شده ام بیرون می ریزم:

_ باشه ممنونم.

می خواهم قطع کنم که مغموم می گوید:

_ بذار ببینم چی کار می تونم بکنم.

_ باشه.

ارتباط را قطع می کنم و روی تخت می کوبم. به جلو خم شده سرم را میان دست
هایم می گیرم و فحش های صف بسته در دلم را حواله اش می کنم.

 یک ساعت گذشته و هیچ خبری نشده بود.
بعد از جدالی طولنی با خودم گوشی را بر می دارم و برایش پیام می فرستم:

"تموم کن این مسخره بازی هات رو آقای دکتر"



 پیام را می فرستم و خیلی زودتر از آنچه تصورش را می کردم پیامش می رسد.

"شد همون که می خواستی عشق من... انگار دارم میرم به مسلخ"

 ابروهایم در هم گره می خورند.
پیامش را چندین بار می خوانم و منظورش را نمی فهمم. یعنی دقیقا متوجه نمی شوم

مخصوصا بخش دومش را، فقط بیشتر گیج می شوم. در سرم غوغایی ست از
فکرهای بی سرو ته. ته دلم به شور می افتد و پیام دیگری می رسد.

"در ضمن... گوشی رو فقط به خودت می دم... خانوم کوچولو"

گوشی را میان مشتم می فشارم و دندان به هم می سایم. انگار نمی تواند از موضع
قدرتش پایین بیاید.

پیام ها را از گوشی امیر پاک می کنم خودم را از روی تشک پایین کشیده، روی زمین
چمباتمه زده در خودم جمع می شوم.

امیر آمده بود گوشی اش را گرفته و خداراشکر بی هیچ حرف اضافه ای و در بی
تفاوتی کامل، رفته بود.

و من شاید از فکر، شاید از استرس، شاید از هزار دلیل کوفتی دیگر به دل درد
شدیدی دچار شده بودم. مدام فکرم می رفت سمت افکار آزار دهنده ام در مورد

مر توضیح در مورد آزاد برای بابا! اتفاقات این چند روز؛ یک عکس لعنتی و فک

مامان یک کلمه هم با من حرف نمی زد و من هم حرفی نداشتم تا بخواهم برای قانع
کردنش بزنم. در واقع با این دل درد اعصابش را هم نداشتم!

همانطور که دستم را روی دلم می فشردم و کمی هم خم بودم از اتاق بیرون آمدم تا
به دستشویی بروم که با مامان رو در رو شدم. با دیدنم نگاهش به دست روی شکم و
کمر خم شده ام رفت و به چهره ام برگشت. چشم هایش تیز شد و با حالت مشکوک
و البته نگرانی نگاهم کرد و من از آنجا که بیش از این نمی توانستم خودم را نگه دارم

و البته نگاهش را تحلیل کنم، بی توجه به سمت در رفتم و تقریبا با دو، حیاط را
گذراندم و وارد دستشویی شدم.

یکی دو ساعتی بود که درگیر این مرض شده بودم و کم شدن آب بدنم را حس می
کردم. دهانم هم خشک شده بود.

بی حوصله وارد اتاقم می شوم اما فشار دستم برای بستن در با فشاری از آن سو
خنثی می شود و مامان با همان نگاه وارد اتاق می شود و لیوانی بزرگ و سرامیکی را

مقابلم می گیرد.

_ شربت به لیموئه... خوبه بخور



بی تعارف لیوان را می گیرم و منتظرم برود اما روی صندلی می نشیند.
کمی زمین را نگاه می کند. کمی دست هایش را کمی هم مرا و بعد می گوید:

_ سرکار نمیری؟

بی طفره می گویم:

_ دنبال کارم

سرش را به تاسف تکان می دهد و باز نگاه کنکاش گرش روی تک تک اجزای چهره ام
کش می آید. کمی مضطرب است و کمی شاید می ترسد. کمی هم نمی دانم مردد

است انگار که چند باری قصد صحبت می کند اما حرف بر زبانش نمی آید.
شربت را تا ته می نوشم و او هنوز با خودش در گیر است:

_ چرا حرفتو نمی زنی مامان.

_ افرا، کیهان کاری کرده... یعنی منظورم اینه که حال خراب این چند روز و این دل
درد...

تا ته حرفش را می خوانم و بلفاصله با صدایی که رویش نمی شود خود را از حنجره
 به زبانم برساند، سر به زیر می گویم:

_ نه مامان.

مت گلگون می شرم بخار از صور از خجالت آب می شوم و حس می کنم از شدت سرخ
شده ام بلند می شود و او نفس راحتی که می کشد، تمام اتاق را پر می کند.

درست یا غلطش را نمی دانم اما من و مامان هیچ گاه رابطه ی خیلی صمیمانه ای با
هم نداشتیم که هر حرفی را بی پرده با هم بزنیم یا مثل از همه چیز برای هم بگوییم.

حتی خیلی درد و دل با هم نمی کردیم. حتی در مورد ساده ترین مسائل دخترانه هم با
هم صحبت نمی کردیم. نمی دانم چرا، شاید ریشه اش خیلی خیلی با نفوذ تر از آن

باشد که بخواهم در خودم و مامان به دنبالش بگردم، به هر حال همیشه پرده ای
زمخت میانمان بوده و هست؛ گاهی از سر شرم، گاهی از سر درک نکردن و درک

نشدن و گاهی شاید از، ترس!

در کل صحبت کردن از این مسائل در نظر مامان درست نیست، آنقدر که حتی آن
وقت ها که کوچکتر بودم و وسایل بهداشتی مورد نیازم را تهیه می کرد، طوری در

حمل و نقلش با کیسه های متعدد سیاه رنگ و در زیر هزار کیف و پوشش دیگر برخورد
می کرد که اگر کسی زیر نظرش می گرفت، فکر می کرد، دارد محموله ای خطرناک

 را حمل می کند.
خب شاید او هم تقصیری نداشته باشد، نمی دانم به هر حال او هم این طور بزرگ



شده...

مب حیاط، سر زیرافتاده ی هر دویمان را با تعجب می در من تقریبا با صدا صدای بسته شد
و سوال بال می آورد. این وقت روز کسی به خانه نمی آمد.

می محکمی که نزدیک می شوند، ناخودآگاه باعث می شود هر دو بلند صدای قدم ها
شده، به سمت در برویم.

صدا گرفته ی بابا که نام مرا صدا می زند و بعد هم تقه ای که با باز شدن در همزمان
 می شود، آب دهانم را باز خشک می کند و قلبم را وحشیانه به درو دیوار می کوباند.

چهره ی دگرگونش که میان قاب در نمایان می شود بیش تر می ترسم.
مامان قدمی نزدیک می رود و پای من بر زمین خشک شده می ماند.

_ منصور تو...این موقع اومدی...

بابا نگاهش به من است. مامان بر می گردد و مرا نگاه می کند و دوباره مضطرب به
سوی بابا بر می گردد:

_ چی شده... خوبی؟

_ یه لیوان آب برام بیار

مامان دوباره نگاهی به من می اندازد و شاید او هم واقعا می ترسد که می گوید:

_ چی کارش داری منصور... چی شده خب؟

کامل مشخص است بابا دارد خودش را کنترل می کند تا عصبیتش را خیلی بروز ندهد:

_ هیچی خانوم... یه لیوان آب بیار تا بگم...

مامان با مکث و تردید از اتاق بیرون می رود و بابا داخل می آید. در را بی صدا می
بندد و من ناخودآگاه قدمی عقب می روم؛ از ترس! و پیام کیهان در ذهنم مرور می

شود؛ "مسلخ"
ترسم را می فهمد شاید که جلوتر نمی آید و میان اتاق می ایستد. رگ شقیقه اش پر

فشار می کوبد. نگاه سرخ و البته گرفته اش را از چشمان ترسیده ام می گیرد و
زمزمه می کند.

_ رفتم سراغش...

 دست او مشت می شود و لیوان خالی از دستم من روی زمین می افتد.

_ گفتی از خودش بپرسم...



پوزخند می زند و سرش را به تاسف تکان می دهد:

 _ بهش یه دستی زدم...

نفسم می رود:

_گفت، زن داشته!

باز سرش را به تاسف تکان می دهد. ناباوری اش را حس می کنم. این احمق انگاشته
شدنمان را!

صدای پاهای مامان که می آید روی صندلی پشت میز تحریر می نشیند و من خم می
اپر شده و ترک برداشته را از روی زمین بر می دارم. شوم و لیوان لب 

مامان با اخم های نگرانش وارد می شود. لیوان آب را به دست بابا می دهد و هول
می گوید:

_ چی شده چرا به من نمیگی؟

بابا اندکی از آب را می نوشد و لیوان را روی میز می گذارد.

_ تصمیم با افراست... وقتی نمی خواد نباید مجبورش کنیم.

مامان ابتدا شوکه می شود درست مثل خود من.
اکمک که جمله اش را هضم می کنیم، ته دل من قرص می شود، مامان اما بعد کم 

منفجر:

_ منصور چی میگی تــو... جای اینکه جلوشو بگیری، بهش میدون میدی... وای خدا
مردم چی میگن.

بابا مشتش را روی میز می کوبد و صدایش بال می رود:

 _ من و تو پشت بچه مون باشیم مردم زر مفت نمی زنن...

_ واااای منصور... چی شده خب... چی کار کرده مگه... به منم بگین خب؟

_ دروغ گفته خانوم... دروغ گفته؟

_ ای خدااا... خب چه دروغی گفته که حاضری از هم جدا شن؟



بابا کلفه و عصبی به ضرب از جا می پرد:

_ زن داشته...

شوک شدن مامان را عمیقا حس می کنم. آنقدر که دلم برایش می سوزد، وقتی با
چشمان گرد و چهره ی مبهوتش، ناباور زمزمه می کند:

_کی؟ کیهان؟

_ بله خانوم همین کیهان خان... همین آقای دکتر سر به زیر و متشخص... بی اطلع از
خانوادش...

_ مگه میشه؟

بابا این بار سرش را به تاسف برای مامانی که انگار نمی خواهد باور کند تکان می دهد
و کلفه می گوید:

_ حال که شده؟

همانطور که مامان را دور می زند و به سمت در می رود می گوید:

 _ همچین آدمی قابل اعتماد نیست...

از اتاق بیرون می رود و کمی بعد هم صدای بسته شدن درب خانه به گوش می رسد و
مامان که روی صندلی وا می رود.

_ تو مطمئنی افرا؟

 نفسم را فوت می کنم. نه انگار مامان نمی خواست دست بر دارد.
همانطور که لیوان به دست به سمت در می روم می گویم:

_ برو از خودش بپرس مامان... انگار اونو بیشتر از من و بابا قبول داری!
.
.
.

_مدت زیادیه که شما رو توی فروشگاه می بینم... چندین بار هم مسافر پدرتون
شدم... ببینین خانوم من دنبال رویا نیستم... دنیال دخترای رنگارنگ و پر زرق و برق

من زندگی باشه... نیستم... من دنبال کسی می گردم که بشه بهش اعتماد کرد... که ز
که همونطور که اون به من تکیه می کنه منم دلم به بودنش گرم باشه...



من زندگی هستم. _ از کجا می دونید من ز

_ دختری که همپای پدرش کار میکنه در صورتی که می تونست خیلی راحت به خاطر
ممتاز بودن در دانشگاه، بی کنکور وارد مقطع ارشد بشه... بی شک زنیه که هر مردی

توی زندگیش بهش نیاز داره...

تمام سعیم را کردم تا حس لذت بخشی که از جمله اش گرفته بودم را پنهان گنم و
گفتم:

_ اینجور که پیداست شما کامل راجع به من تحقیق کردید، اما من شناختی از شما
ندارم...

_ من با پدرتون هم صحبت کردم... قرار گذاشتیم که با خانواده م خدمت برسیم... اگر
مایل باشید زیر نظر پدرتون و با اجازه ی ایشون می تونیم بیشتر آشنا بشیم...

.

.

.
خب آشنا هم شدیم. اما انگار او قبل از آن، شاید در همان مکالمه به قدر کافی مرا خر

 کرده بود.
بعدها وقتی مادرش اصرار به ادامه ی تحصیلم داشت، کمی پیگیری کردم اما به دلیل

گذر زمانی طولنی از فارغ التحصیلی و موعد مقرری که دانشگاه بر این پروسه در
نظر می گرفت، دیگر امکانش نبود و شاید خودم هم کم کم از یاد بردم که من همان

دانشجوی ممتاز هستم، چون دیگر فقط پزشک بودن کیهان بود که چشم همه را می زد
و کسی اهمیتی به ممتاز بودن افرا نمی داد.

نفسم را بیرون می دهم تا از فکر چیزهایی که گذشته و فقط عذابش مانده خارج
شوم.

بخش چهارم

نگاهی به ورودی بیمارستان می اندازم و به سمت اتاقک نگهبانی می روم تا آمدنم را
 به کیهان اطلع دهند.

آمده بودم گوشی ام را بگیرم و این باز را تمام کنم.



همانطور که منتطر ایستاده ام نگاهی به خودم در شیشه ی رفلکس کابین نگهبانی می
می زیبایم می کشم. این پالتو شاید در تمام عمرم یکی از اندازم. دستی به پالتوی مشک
گران ترین خرج هایی بود که برای خودم کردم. البته در یک حراجی آخر سال، آن هم

به یک سوم قیمت اصلی و باورم نمی شد همچین شانسی به من رو کرده باشد.
مش مل کلو پالتویی که فقط برای مهمانی یا مکان های خاص می پوشیدم و عاشق مد

کمرش بودم. در واقع تنها لباس زمستانی  درست و حسابی ام بود.
هر چند کیهان در این چند ماه مرتب برایم خرید می کرد، اما امروز نمی خواستم هیچ

نشانی از او در من باشد.

نگاهم این بار روی نیم بوت های مشکی و پاشنه دارم می نشیند. دستم را در جیبم
فرو می برم و با دستمالی بیرون می آورم. خم می شوم و لکه ی خاکی نزدیک زیپش

را پاک می کنم. این کفش را هم دو سه سال پیش باز در یک حراجی پیدا کرده و باز
 هم فقط برای مواقع خاص استفاده می کردم.

کمر راست می کنم و کیف دستی کوچکم را زیر بغل زده، روسری ساتن مشکی رنگم
با آن گره ی خاص و زیبایش را روی سرم مرتب می کنم. گرهی که با هزار تمرین در
مر تازه ی کیهان در زندگی ام یاد گرفته بودم تا مثل یکی از ابزار های آن روزهای حضو

 دلبری باشد.
خوب می دانم که این مدل روسری بستن و حتی تیپ سر تا مشکی ام را خیلی دوست

 ندارد درواقع رگ غیرت نداشته اش بال می زد که در موردشان می گفت:

"اینطوری زیادی توی چشمی... دوست ندارم کسی نگات کنه."

من احمق البته که بیشتر منظورش به زمان هایی که خودش در کنارم نیست، بود و م
انگار عادت کرده بودم به ساز او برقصم و او هم راه آمدن های من با دلش را به

خریت و نفهمی ام ربط دهد.

باز نفسی دیگر، باز آهی دیگر و فکری که انگار خالی نمی شود.

چهره ام را از نظر می گذرانم. امروز تا آنجا که می توانستم و حد و حدودی که صرفا
خودم برایشان ارزش قائل بودم را در نظر گرفته بودم؛ به خودم رسیده بودم.

اما این بار نه برای دلبری از او. امروز می خواستم به او نشان دهم چه کسی را از
دست داده. می خواستم تصویر احمقی که از من در ذهنش دارد با این تصویر جایگزین

شود.

شاید دیر باشد، اما مهم این است که عاقبت فهمیدم؛ تا وقتی خودمان را دست کم
بگیرم، تا وقتی برای خودمان ارزش قائل نشویم تا وقتی زیادی متواضع باشیم، آدم ها

 به خودشان جرات می دهند ما را خر فرض کنند و بعد هم روی سرمان سوار شوند.
این آقای دکتر هم باید می فهمید که از امروز دیگر سواری دادن افرا تعطیل است.

پشت به اتاقک نگهبانی رو به خیابان می ایستم.



امروز بعد از آنکه بابا رفت، حال بدم هم خوب شد. استرسم تمام شد. انگار دردم که
ناشی از اضطراب بود، با حمایت بابا دود شد. این که گفت "تصمیم با افراست"، مثل
آبی بر آتش دلم نشست و می دانستم به هر حال مامان خیلی هم نمی تواند در تغییر

تصمیم بابا تاثیرگذار باشد.

بعد از آن حس کردم برای مواجهه با کیهان کمی قوی شده ام. حال بابا پشتم بود. اصل
همین که پدرم تا ابد تنها مرد زندگی ام میماند برایم کافی بود انگار.

بلند شدم. حمام رفتم و آنقدر خودم را با لیف و کیسه ساییدم تا گرد این ده روز از تنم
پاک شود.

هرچند روحم به مداوای طولنی تری نیاز داشت.
بیرون آمدم و ابرو های نامرتب و درآمده ام را تا آنجا که در توانم بود مرتب کردم. کم

می آغازین آمدنش می شدم. افرایی که با آمدن او انگار کم داشتم شکل افرای روزها
روح زندگی درونش دمیده شده بود و از آغاز حضور نحس رها ،از وجودش رخت بسته

بود.

_خانم؟

با صدایش دوباره به سویش می چرخم،

_ آقای دکتر فرمودن تشریف ببرید اتاقشون، هنوز کارشون تموم نشده.

این هم فیلمش بود! با این حال سرم را به تشکر برای پیرمرد نگهبان تکان می دهم و
وارد بیمارستان می شوم و هر قدم که به او نزدیک تر می شوم بیشتر تاسف می

خورم.

تاسف برای اینکه روح زندگی ام را در او جستجو کرده بودم. اینکه انگار خودم به
تنهایی کاری برای انجام دادن ندارم. این که خواسته بودم همه چیزم در یک زندگی

مک ساده خلصه شود. اینکه فکر می کردم تنها بودن زندگی در بن بست است، مشتر
در حالی که حال می فهیدم بهشتم را با حضورش از دست دادم.

این درد؛ درد تنهایی این نیاز به زوج شدن، که شاید درد خیلی از دختران بود و من دیگر
می خواستم درمانش کنم.

حال بابا پشتم بود و می خواستم یاد بگیرم خودم به تنهایی روح زندگی را به جریان
زندگی ام راه دهم و کیهان باید این را می دید و می سوخت. شاید درست نبود این

حس اما برایم هم مهم نبود.
می خواستم ببیند که من بی او نمی شکنم .می خواستم ببیند چه کسی را از دست

داده. باید می فهمید که بازنده ی این میدان اوست. هرچند دلم خیلی هم این را قبول
نداشت و خودش را بازنده ی این نبرد نابرابر می دید.

کیهان باید تقاص به بازی گرفتن احساسات ناب و پاک مرا پس می داد. باید تقاص بی



می عمیقم نسبت به آدمها را که در وجودم ریشه دوانده بود و شاید به این زودی اعتماد
 ها هم درمان نمی شد را پس می داد.

می درون مک تنها وارد آسانسور می شوم. دکمه ی طبقه ی دو را می فشارم و به دختر
آینه زل می زنم.

امروز موهایم را بال زده بودم. آن طور که خودم دوست داشتم. هر چند خیلی هم از
زیر روسری ام پیدا نبود اما کشیدگی ای که به چهره و مخصوصا چشمانم داده بود را

دوست داشتم. چیزی که کیهان اصل دوست نداشت. رنگ و لعاب چهره ام، هر چند که
در حد رژی تقریبا پررنگ و خط چشم بود، اما برای منی که در حالت عادی به غیر از

رژهای خیلی کمرنگ آرایش دیگری نداشتم، در چشم بود.

یا حتی این مدل لباس پوشیدن، که شاید در نگاه دیگران معمولی بود اما باز هم برای
می اساسی را داشت و برای منی که معمول خیلی ساده تر می گشتم، حکم یک میزامپیل

زمان هایی بود که کیهان همراهی ام می کرد؛ اما خب امروز که حالت عادی نداشت.
 امروز کامل یک روز غیر عادی بود.

حتی عینکم را هم با عینک بی فریم قدیمی ام که شماره ی شیشه اش نیم درجه با
شماره ی کنونی چشمم تفاوت داشت و کمی با آن تار می دیدم، را بر چشم زده

بودم. اینطور چشمانم بیشتر خودنمایی می کردند؛ چشمانی که در این زندگی فقط
بلی جانم شده بودند و کیهان دوست نداشت این چشم ها، خیلی هم در چشم باشد.

پشت درب اتاقش می استم. لحظه ای مکث می کنم و بعد آرام دستم را روی
دستگیره می گذارم.

 امروز کیهان و خواست هایش دیگر مهم نبود.
امروز فقط افرا مهم بود.

در را باز می کنم و محکم قدم درون اتاقش می گذارم.

قبل از آنکه در را پشت سرم ببندم، دلم را با تمام قدرت به بیرون از اتاق شوت می
کنم.

میان من و او دیگر هیچ جایی برای احساسات نبود، فقط عقل باید میان ما حکم می
کرد.

صدای پاشنه ی کفشم روی سرامیک ها سرش را آرام آرام و کمی هم ناباور بال می
 آورد.

 دروغ چرا کمی دلهره دارم.

" بابا پشتته نترس دختر"
نگاهش همانطور که بال می آید و هر دم، بر بهتش افزوده تر می شود، روی چهره ام



 مات می ماند. برخلف پوسته ی خوش فرم من، او زیادی داغون است.
 موهای آشفته، لباس های کمی نامرتب، چهره ی گرفته و...

بهتش برایم عجیب نیست. خب حق دارد انتظار دیدن این افرا برای خودم هم تعجب
برانگیز است چه رسد به او که به دیدن خریت های من، یا شاید بهتر باشد بگویم به

 دیدن افرای گوش دراز، عادت دارد.

کامل واضح به حالت نگاهش پوزخند می زنم و حس می کنم اسکلت، از پشت ویترین
برایم کف می زند. از این که با همین اولین حرکت کیشش کرده ام، کمی آرام تر می

شوم و اعتماد به نفسم جان می گیرد.

پاهایم را محکم تر بر زمین می کوبم و مستقیم به سمت میزش می روم. روبرویش
می ایستم و همانطور که نگاهم را از بال حواله اش می کنم، دستم را مقابلش می

گیرم و خیره در چشمان مات شده اش با جدی ترین و سردترین لحنی که می توانم،
می گویم:

_ موبایلم!

مل چهره ام را نگاهش از چشمانم به لب هایم کشیده می شود، دوباره بال می رود، ک
از نظر می گذراند، جزء به جزءش را می کاود و باز روی کشیدگی چشمانم توقف می

 کند.

از این مات شدنش، گذر نسیمی از قدرت را در وجودم حس می کنم و جگرم کمی،
خیلی کم، حال می آید. نمی دانم، بد جنس شده ام شاید که دلم می خواهد مادرش

هم در این لحظه اینجا باشد و درماندگی آقای دکترش را ببیند.

آرام از روی صندلی گردانش بلند می شود و من بی آنکه تغییری در موقعیتم ایجاد کنم
فقط

انگشتان دستم را، مقابلش مختصر تکانی می دهم و می گویم:

_ چیه آقای دکتر! مگه نگفتی گوشی رو فقط به خودم می دی... خب ممنون از امانت
 داریت...

اخم هایش عمیقا در هم گره می خورند. میز را دور می زند. من هم بی هیچ ترس و
تردیدی همراهش می چرخم و همین حرکتم باعث می شود کامل روبرویم بایستد. با

شاید کمتر از یک قدم فاصله. حال اما او مثل همیشه بالست و من حتی با وجود پاشنه
 ی کفشم، پایین!

و این دقیقا همان حقیقت رابطه ی ماست!

با این حال خودم را نمی بازم. سرم را بال می گیرم و نگاه از نگاهش بر نمی دارم.
اصل دلم نمی خواهد فکر کند که با نزدیک شدنش، با نگاه عمیق و از بالیش با عطر



لعنتی اش، هنوز هم می تواند مرا تحت تاثیر قرار دهد.

خیرگی نگاهمان که کش می آید، اخم هایش پاک می شود و نگاهش بی پرده، دلتنگی
و بی قراری اش را به نمایش می گذارد.

اما مهم نیست، مهم منم که دیگر دوست ندارم دستی که آنطور عمیق رها را در بر
می گرفته، تنم را لمس کند که دستش را که شاید برای لمس صورتم، بال می آورد،

خیلی سریع و البته جدی سرم را عقب می کشم:

 _ دستت به من نخوره، آقای دکتر...

 دوباره اخم ها در هم تنیده می شوند و صورتش ملتهب.
می ... من! مر بیچاره  می دکت کارش از کیش و مات و حتی آچمز هم گذشته، آقا

_ به چه حقی... اینجوری...با این سر و وضع... با این چشمای لعنتیت... با این رژ
کوفتی... تنها... راه افتادی اومدی اینجا... هان؟

تمام کلماتش را جویده جویده از میان دندان هایش به سمت صورتم شلیک می کند و
دلم بی رودروایسی از این سوختنش خنک می شود.

" افرای بیچاره روانی هم شدی... نه... روانیم کرد!"

بی توجه به صدای جلز و ولز سوختنش، خیره در چشمانش با خونسری ابرو بال داده با
طمانینه فقط می گویم:

_ گـوشـیم!

انگار خودش می فهمد که دیگر این مدل رفتارها بی فایده است که کلفه صدایش
می میانمان، تنها پیشانی اش پایین می آید و بی مقدمه با همان فاصله ی شاید نیم قدم

را روی شانه ام می گذارد و نفس عمیقی از عطر تنم بر می دارد و به درون جانش
می کشد.

 آنقدر بی مقدمه این حرکت را انجام می دهد که منگ فقط سر جا می ایستم.

زمزمه اش با آن لحن و حس لعنتی اعصابم را به بازی می گیرد:

_ اینجوری نباش افرا، منو نادیده نگیر لعنتی...

"لعنتی تویی... لعنت به تو کیهان"

آب دهانم را به سختی فرو می دهم. از این وضعی که ناخودآگاه درونش گیر افتادم
کلفه می شوم. درست که دلم را پشت در جا گذاشتم اما مگر من و این در چقدر با

هم فاصله داریم؟



بی اراده صدایم نجوا گونه از دهانم بیرون می پرد:

_ کیهان

آخ خدا اقتدار صدایم چه شد پس!
 می فهمد شاید. می داند چطور مرا رام کند. خر کند. دیوانه کند.

سرش را با مکث بلند می کند و با تمام وجودش شاید، رو به چهره ام، خیره در
چشمانم، لب می زند:

_ جــان کیهان... تو فقط بگو کیهان... انقدر اون دکتر کوفتی رو تو صورتم نکوب
قربونت برم...

دلم انگار از زیر در داشت سرک می کشید و هرچه چشم غره نثارش می کردم بی
فایده بود.

حرف زدن از موضع قدرت هم پیشکش، حال فقط داشتم سعیم را می کردم تا از
موضوع اصلی دور نشوم. نگاهم را از نگاهش می دزدم تا پروسه ی خر شدن را ناکام

بگذارم و فقط با همان نجوا می گویم:

 _ گوشیمو بده برم...

ناامید سرش را به سمت سقف می گیرد و نفسش را رها می کند و باز دوباره نگاهم
می کند.

_ بشین بذار حرف بزنیم... خواهش می کنم.

من روی میز شروع به زنگ خوردن می کند. همزمان با جمله اش تلف
با کمی تعلل و البته ناراضی به سمت میز می رود و گوشی را بر می دارد. از بخش

 پرستاریست انگار. مجبور به رفتن است و من چقدر از این تماس به موقع خوشحالم.
مل بی جنبه و بی شعور و زبان باید خودم را جمع و جور می کردم. به موقع حساب د

نفهمم را هم می رسیدم. فعل فقط باید کیهان را با تمام قدرت از زندگی ام بیرون می
فرستادم. با رهبری احساسات به هیچ وجه نمی شد زندگی کرد. که اگر می شد من

حال اینجای چرخ گردون نایستاده بودم.

می بدبخت باید خودخوری می باید این کار را می کردم وگرنه تا ابد مثل یک عقده ا
کردم. دیگر میانمان اعتمادی نبود، لاقل از جانب من که به هیچ وجه نبود. دوست

داشتن خالی هم که حکم همان کشک را داشت!

کامل ناراضی به سمت در می رود و قبل از آنکه بازش کند، به سویم بر می گردد و با
لحن و صدایی بم شده می گوید:

_ بمون افرا باشه... نرو... من زود برمی گردم.



دستش را در جیب روپوش سفیدش فرو می کند و گوشی ام را بیرون می آورد.

_ اینجاست، بمون تا بیام عزیزم... خب؟

مت دندان شکنی را از من صلب مت هر جواب و حرک لحنش سراسر خواهش است و قدر
می کند که فقط سرم به تاییدش آرام تکان می خورد.

مس بی اراده حبس شده ام را آرام رها می کنم و به سمت پنجره ی پشت با رفتنش نف
میزش می روم و برای لحظاتی بی فکر شاید خیره ی نقطه ی نامعلومی می شوم.

هنوز چیزی از رفتنش نگذشته که در باز می شود و من با فکر اینکه شاید خودش
دوباره برگشته، تغییری در حالت ایستادنم ایجاد نمی کنم که صدای زنانه ی آشنایی

باعث چرخیدنم به سمت در می شود.

_ افرا خانم

من نامم متعجب از دیدن خانم جمالی پرستار همیشه بی پروای بخش و اینطور صدا زد
آن هم با این لحن مستاصل، شوکه نگاهش می کنم که سرکی به بیرون از اتاق می

کشد و کمی داخل تر می آید. نگاهش را به جایی شاید نزدیکی های گره ی روسری ام
می دوزد و می گوید:

مت رهام! _ من... دوس

تحلیل و تفهیم عبارتی که شنیده ام در مغزم برای لحظاتی به طول می انجامد که حتی
 با وجود شنیدن واژه ی دوست، نمی توانم ارتباطشان را به درستی دریابم.

او مضطرب است و من آنقدر گیج شده ام که نمی دانم چه حرکتی باید انجام دهم که
اینبار نگاهش را به چهره ام می دهد:

_ ببین من معذرت می خوام اشتباه کردم فکر نمی کردم جریان انقدر پیچیده باشه
قرار بود من فقط یکم شیطنت کنم تا یه آتویی از آقای دکتر دستمون بیاد... رها به من
گفته بود که آقای دکتر بهش خیانت کرده... من فکر می کردم دارم به تو هم کمک می

کنم... یعنی رها اینجوری گفته بود...

با دهانی باز مانده از شنیدن مسلسل وار حرف هایش، مبهوت زمزمه می کنم:

_ چی داری می گی؟

اما ترس و اضطرابش آنقدر زیاد است که اصل انگار صدای مرا نمی شنود و با حالتی



که دیگر چیزی به گریه افتادنش نمانده، فقط تند و تند جمله ها را پشت هم ردیف می
کند:

_ حماقت کردم غلط کردم. آقای دکتر می خواد به رئیس بیمارستان گزارش بده
پرونده ی اخلقی برام درست کردن.... خواهش می کنم... کمکم کن... من اشتبـ...

_ تو اینجا چه غلطی می کنی؟؟

می مستاصل و البته ترسیده به چهره سرخ شده ی کیهان کشیده نگاهم از خانم جمال
می شود که اینبار رو به کیهان می گوید:

_ آقای دکتر خودم همه چیز رو براشون گفتم...گفتم همش تقصیر من بوده...

دوباره رو به من می کند:

_ خانوم من از شما معذرت می خوام، اشتباه کردم، خواهش مـ..

اما کیهان اجازه نمی دهد قدم داخل اتاق می آید و تقریبا روبریوش می ایستد اما عقب
رفتن خانم جمالی را می بینم:

گش آتیش می زنم که _ دهنتو ببند... برو به اون رفیق کثیف تر از خودتم بگو چنان زندگی
نفهمه آتیش کجاشو خاموش کنه...

خانم جمالی به گریه می افتد و تقریبا نامفهوم می گوید:

 _ افرا خانم خواهش می کنـ...

_ اسم زن منو تو دهن کثیفت نیار...

_ خواهش می کنـ...

کیهان در را تقریبا توی صورتش می بندد و لحظاتی همانطور پشت به من رو به در با
دست های مشت شده با صدای نفس هایی که اتاق را پر کرده اند، می ایستد و من

ناتوان از سامان دادن به ملغمه ی ذهنم روی صندلی پشت میزش ولو می شوم و
سرم را میان دست هایم می گیرم.

نمی دانم چقدر می گذرد که زنگ تلفن باز بلند می شود. صدای قدم هایش را می
شنوم. نزدیک شدنش را حس می کنم اما توان تکان دادن به خودم را ندارم و صدای

گرفته اش جایگزین صدای سرسام آور زنگ می شود:

"بله"



"خانم مگه دکتر قربانی هنوز نیومدن؟"
"خیلی خب اومدم."

گوشی را دقیقا روی تلفن می کوبد و دیگر فقط پاهایش را می بینم که مقابلم متوقف
می شوند و دستهایی که دستهایم را از سرم جدا می کنند.

_ عزیزم

بی خیال درگیریهای ذهنم می شوم و دست هایم را از دستانش بیرون می کشانم.
واقعا بیش از این کشش ندارم. حتی حوصله ی فکر کردن به خانم جمالی و رها را هم

 ندارم.

"خدایا من بین این همه دروغ و کثافت کاری چه غلطی می کنم."

می ایستم. او حتی اپسیلونی هم جابه جا نمی شود و من با هل دادن صندلی به عقب
کمی فضا برای خودم باز می کنم. با اخم هایی در هم جدی شاید کمی هم عصبی می

گویم:

_ گوشیمو بده می خوام برم...

_ معذرت می خوام عزیزم... حرفاش اذیتت کرد

کمی نگاهش می کنم و عمیق پوزخند می زنم:

مد توئه _ هیچ کس بیشتر از تو منو اذیت نکرده... اینا همش نتیجه ی گن

_ بذار جبران کنـ...

_نمی خوام... گوشیمو بده برو به اون بدبختی برس که منتظر توئه به اصطلح
 دکتره...

تلفن دوباره زنگ می خورد و کیهان عصبی گوشی را برمی دارد و بلفاصله می غرد:

_ اومدم خانـ...
...

_ کدوم گوری بودی تو حمید...
...

_ تشکر تو سرت بخوره، به موقع بیا...

و باز هم گوشی را محکم روی تلفن می کوبد و نفسش را با شدت فوت می کند.
کلفه و خسته دستم را مقابلش می گیرم:



_ بدش می خوام برم... چرا انقدر از آزار دادن من خوشت میاد...

ناراحت از دیدن حالم می گوید:

گن به هم زدن بگیرم... این زنیکه هم وقتی از _ ببین من چنان حالی از اونایی که بینمو
این بیمارستان اخراج شد می فهمه دنیا دست کیه!

وای خدا این مرد فراموشی داشت انگار.

اا... بعد اونوقت کی باید حال تو رو بگیره... کی باید به جنابعالی نشون بده که دنیا _ جد
دست کیه...هان؟

لحظه ای چشمانش را می بندد. ضربه ام به قدر کافی کاری بوده است انگار که
دهانش را که هیچ نفسش را هم می گیرد.

خیره در چشمانم با لحنی بی نهایت داغون و شکست خورده زمزمه می کند:

_ تو داری این کارو می کنی دیگه... عشـــقم، داره حالمو می گیره... داره نشون میده
بهم دنیا دست کیه...

دهانم را با جوابش می بندد و پشت به من کرده چندین بار موهایش را چنگ می کند، تا
شاید آرامش نداشته اش را باز یابد. بعد از کمی به سویم می چرخد و خواهش وار می

گوید:

_ میشینی؟

_ بشیــنم، گوشیمو میدی برم گورمو گم کنــم؟

عصبی شده مچ دستم را در یک حرکت آنی در مشت می گیرد و کمی به سوی خودش
می کشاندم :

_ یه بار دیگه اینجوری راجب خودت حرف بزن تا ببینـ...

دستم را از مچش بیرون می کشم و عصبی و با تمسخر می گویم:

 _ کیهان بس کن این فیلما رو ...

بی توجه به نگاه غمگینش از خلف جهتش، درست از روبروی اسکلت و پوزخندش،
میز را دور می زنم و روی اولین صندلی می نشینم. فقط برای اینکه مجبور نباشم

 برای گرفتن گوشی دوباره با او رو در رو شوم.
مر این بازی باشد. امروز باید روز آخ



آرام آرام نفس های عمیق می کشم تا آرامش ظاهری و ساختگی ام که با حرف های
خانم جمالی کامل دود شده بود را، کمی هم که شده دوباره بدست آورم.

کمی بعد لیوان آبی را روبرویم می گذارد و خودش هم آن سویم می نشیند.

_ بابات که خواستن حرف بزنیم... به خدا به هر چی قبول داری قسم، خودم می
خواستم جریان رو براشون بگم... هر چند ایشون یه دستی زدن و ...

سر کج کرده با طرحی محو از یک پوزخند فقط نگاهش می کنم.
انگار که بگویم: زحمت کشیدی آقای دکتر.

_ باور نمی کنی نه؟

کمی رو به جلو به سمتش خم می شوم :

 _ نه... می دونی چرا؟

کف دستم را مقابلش می گیرم:

گمزدم رو خیلی خوب دادی، کاری _ چون من اینجوری بودم تو رابطه با تو ... تو هم 
کردی که دیگه به هیچ چیز و هیچ کس اعتماد ندارم... اما دیگه تموم شد، دوره ی خر

 سواری تمـ...

_ درست صحبت کن افرا... به من هر چی فحش می خوای بده اما به خودت توهین
نکن...

اا اگر اجازه می دادم خامم کند: عمر

_ مرسی تحت تاثیر قرار گرفتم آقای دکتر... گوشیمو بده می خوام برم.

_ افرا من چه جوری به تو ثابت کنم که پشیمونم...

_ نمی دونم خیلی هم برام مهم نیست... چون من حق انتخاب دارم...

لحظه ای مکث کرده خیره نگاهش می کنم:

_ دارم دیگه؟ می تونم پشیمونیت رو بپذیرم اما خودت رو دیگه نمی پذیرم... پس بی
 خودی خودتو اذیت نکن...



 _ دارم تقاص پس می دم...

خیلی عادی می گویم:

_ خیلی خوبه اینطوری اون دنیا بارت سبک تره...

کم می آورد انگار و هیچ حرفی برای رام کردنم پیدا نمی کند که باز نگاهش روی
اندامم چرخ می خورد و با حرصی آشکار که شاید باز می خواهد بودنش را و مالکیتش

را به یاد آورد، می گوید:

_ اینجوری اومدی اینجا که حال منو بگیری آره؟

ابروهایم را بال می دهم:

_ خواستم بدونی اونی که از دستش دادی اون خری نیست که تو ذهنته، اینه که الن
روبروت نشسته و تو دیگه هیچ ارزشی براش نداری...

دندان به هم می ساید از بخش آخر جمله ام و می غرد:

_ من خوب می دونم تو کی بودی و کی هستی لزم نیست برای سوزوندن من، این
وقت ظهر تنها، با این قیافه بیای بیرون.

هر چه او بیشتر حرصی می شود من انگار آرام تر می شوم.
کمر راست کرده محکم به پشتی صندلی تکیه می زنم و نگاه از بالیم را حواله اش

 می کنم:

_ البته که قصد ندارم گند بزنم به خودم و شخصیت و اعتقاداتم... می دونی رابطه با
تو هر چی هم که برای من نداشت، باعث شد بفهمم ارزشم چقدره... باعث شد بفهمم

که تو، فقط از نظر وضعیت مالی و شاید تحصیلی از من و خانواده م بالتری... چیزی
که برای من هیچ ارزشی نداره.

مف کمر راست من او بیشتر به جلو خم می شود. سرش را میان دست هایش رو برخل
به زمین می گیرد و نامم را چندین بار پشت هم با تن های مختلف، با درد، با خواهش،

 با کلفگی بر زبان می آورد.
مص مخصوص خودش، با حالی پر از من خا لحظه ای بعد سرش را بلند می کند و با لح

حرف، همان حرف هایی که دقیقا می دانم حکم رام کننده ی افرا را دارند می گوید:

_ تو... ارزشمند ترین چیزی هستی که من توی زندگیم به دست آوردم... ارزشمند
گم می منی ... من زندگی ترینم رو به همین راحتی از دست نمی دم. اینو بدون که تو زندگ

به این راحتی نمی بازم افرا...



منتظر نگاهم می کند. تمام تلشم را می کنم تا هیچ حسی در چهره ام پدیدار نشود و
مت به بازی گرفته شده ام باز به پوزخندهای ارزان این برای پوشاندن خودم و احساسا

 روزها پناه می برم و می گویم:

_ چیه خب الن انتظار داری تشکر کنم. خیلی ممنون که...

با تمسخر می گویم:

گش به دست آوردی آقای دکتر خب!... اما من نمی خوام دیگه جزء مایملک من باارز _ م
 جنابعالی باشم...

سرش را برای خودش تکان می دهد به تاسف شاید :

_ حق داری عزیزم تقصیر تو نیست... من کاری کردم که تو هر حرف منو صد و هشتاد
درجه برعکس برداشت می کنی...

_ خوبه که می فهمی... حال هم باید برم... مصاحبه دارم... باید به موقع برسم.

دروغ گفتم. خودم هم با این سرو وضع عادت به این طرف و آن طرف رفتن نداشتم.
مخصوصا با پاشنه ی ناراحت این کفش. فقط برای سوزاندن او گفتم و من مرض
داشتم انگار! مرض داشتم که با سوزاندن او می خواستم خودم را آرام کنم و این

واقعا دست خودم نبود. غیر ارادی بود.

مثل اسپند روی آتش می شود:

_ مصاحبه ی چی افرا... چرا داری لج می کنی... می خوای منو بسوزونی، منو تنبیه
کنی، باشه حق داری؛ حقمه... اما چرا دیگه خودتو اذیت می کنی... اون کار مگه

 چشه...

_ اون کار چیزیش نیست... من دیگه نمی خوام هیچ چیز و هیچ کس به تو وصلم
 کنه...

_ یعنی چی افرا من و تو زن و شوهریم...

_بودیم آقای دکتر، هرچند رابطه ی ما زن و شوهری هم نبود... من فقط یه پله بودم،
که شما با یه صیغه ی محرمیت خیلی ساده ازم بال رفتی و حال دیگه وقتشه همه چیز

 برگرده سر جای خودش...

می بینم که تمام سعیش را می کند که آرامش را به وجودش جاری کند، اما نمی تواند:



_ قبول دارم که هدفم برای نزدیک شدن به تو بی نهایت اشتباه بود... غلط بود. ته
نامردی بود و من تا ابد شرمنده ی تو می مونم، اما افرا من به تو بد کردم تو این

مت بودنمون با هم؟ مد

_ نه،

با کمی مکث و کامل با منظور ادامه می دهم:

 _البته، فقط در ظاهر!...

مل می خواهم ساکت شوم اما نمی شود، حرف ها خودشان می آیند، دقیقا از جانب د
سوخته ی پشت در مانده ام و بر زبانم جاری می شوند:

_ ببین منو... اینی که جلوت نشسته اینی که از ده تا حرفش بیس تاش کنایه ست و
تمسخر اینی که دم به دم پوزخند می زنه اینی که همش داره به خودش توهین میکنه و

می که به تو اعتماد کرد... ببین با کارات خر بودنش رو به زبون میاره، اون افرای بدبخت
 از من چی ساختی...

پشیمانی و شرمندگی نگاهش را نمی خواهم. دلم نمی خواهد اینطور ببینمش، من
فقط می خواهم ترکش کنم.

_ تو به من بگو چی کار کنم که آروم شی که اصل دلت خنک شه، که ببخشی عزیزم...
که بذاری باشم؟

_ نمی خوام دیگه باشی... اصل وقتی می بینمت حالم بد میشه، تو، برام مرور اتفاقای
بدی هستی که افتاده... می بینمت فقط یادم میوفته که چطوری بازیچه م کردی... می
فهمی... نمی بخشمت... دلمم اونجوری که باید خنک نمیشه... اما اگه می خوای آروم

 شم... برو... از زندگیم برو بیرون کیهان...

می بینم که با شنیدن حرف هایم داغون و داغون تر می شود. اما من هم این میان
شکسته ام آنقدر که حتی حوصله ی چسباندن خرده شکسته هایم را هم ندارم.

مست دارم، تو هم منو دوست داری افرا؟ نگو نه _ برم افرا؟ به همین سادگی... من دو
که باورم نمیشه...

_ تو منو دوست نداری کیهان

_ دارم، به خدا دارم

_ بسه، انقدر به خودت و من دروغ نگو... بین ما دوتا فقط من بودم که همه ی
گم گذاشتم وسط و تو خیلی نامردی کیهان که از روش رد شدی... احساس



لحظه ای مکث می کنم. تا بغضی که خودش را به گلویم رسانده را کنترل کنم و کمی
آرام تر ادامه می دهم:

مست داشتم کیهان، خیلــی...اما داشــــتم... حال اما نفرتم ازت انقدر زیاده که _ من دو
 هیچی از اون دوست داشتن مسخره باقی نمونده...

خیره در چشمانم. دست به دهانش می کشد و انگشت اشاره اش را زیر فشار دندان
 هایش له می کند.

خسته ناامید در مانده به پشتی صندلی تکیه می دهد و سرش را به دیوار می چسباند.
چشمان ناآرامش را بر هم می گذارد و زمزمه می کند:

_ من کوتاه نمیام عزیز دلم...

_ برام مهم نیست

با مکث چشم باز کرده تکیه از دیوار می گیرد و به سویم خم می شود. خیره در
چشمانم با تمام احساسی که هیچ اعتمادی به حقیقی بودنش ندارم می گوید:

_ باشه...

سرش را بال و پایین می کند:

گم؟... خیلی خب، بهت ثابتش می کنم... می گی این مدت _ قبول نداری دوست داشتن
گت گذاشتی وسط، باشه، الن بذار با دوست تو فقط دوست داشتی، تو فقط احساس

داشتن من با احساس من پیش بریم... تو دوستم نداشته باش تو اصل هیچ کاری نکن،
فقط باش، من دوباره عاشقت می کنم و نشونت می دم که چجوری عاشقتم...

آرومت می کنم عزیزم... افرا من بدون تو... نمی تونم... کم میارم...

همان موقع صدای زنگ پیامک گوشی ام بلند می شود و مرا از آن خلسه ی نامرد و
اسارت چشمان لعنتی اش نجات می دهد. او هم با مکث نگاه پر حسش را از چشمانم
می گیرد. روشن ماندن صفحه ی گوشی را از درون جیب روپوشش می بینم. دستش

را درون جیبش می برد و گوشی ام را بیرون می آورد که جدی می گویم:

_ بدش به من!

بی توجه به حرفم در همان حال که رمز گوشی ام را وارد می کند می گوید:

_ گوشیه زنمه... رمزشم شماره ی شناسنامه ی خودمه...

_ بیچاره چه احمقی بوده زنت!



"زنت" را با تمسخر ادا می کنم اما او هم کوتاه نمی آید:

_ راجب عشق من درست صحبت کن... عزیزم.

من حرصی دندان به هم می فشارم و او بی توجه به من، شروع به خواندن پیام می
کند و اخم هایش نم نم جان می گیرند. صورتش سرخ می شود، اخم هایش عمیق تر و
فکش فشرده می شود که گوشی را بی هوا و عصبی روی میز میانمان می اندازد و پر

حرص می غرد:

_ می خوای منو ول کنی بری سراغ اینا... سراغ اون پسره...

هرچند تقریبا جریان را حدس زده ام اما گوشی ام را با اخم بر می دارم و پیامی که
بی شک از جانب رضاست را می خوانم:

" خانم شکیبا می دونم درست نیست... اما می تونم خواهش کنم همدیگرو ببینیم"

به صفحه ی مکالماتمان بر می گردم و از تعدد پیام هایی که مربوط به همین یک روزی
ست که گوشی ام در اسارت او بوده و البته جواب هایی که کیهان به جای من داده

اخم هایم در هم تر می شود. او هم می فهمد انگار که می گوید:

مک رفیقش ساکت بشینم و من من بره کم _ چیه نکنه انتظار داری مردک پررو می خواد ز
هیچی نگم.

متعجب و بیشتر متاسف نگاهش می کنم. به اویی که رگ گردنش باد کرده و دارد می
ترکد.

_ کیهان واقعا هیچ عذاب وجدانی از بابت آزاد نداری؟

از جا می پرد میز را دور می زند و روبه رویم می ایستد پاهایش به زانوهایم می
چسبند و به سمتم خم می شود و صدای تلخ و جویده اش را در صورتم رها می کند:

_ دااارم لعنتی، داارم. دارم می میرم ... تو که دیگه منو نمی بینی. نمی بینی داغونم،
نمی بینی چطور دارم جون می دم از این همه درد... اما تو حق نداری اسم اون پسره
رو بیاری، فهمیدی... اونی که باید عذاب وجدان داشته باشه... منم، نه تو... اینو بفهم.

من هر کاری بتونم براش می کنم... اما

بی هوا دست زیر بازو هایم می اندازد و خیلی راحت با زورش مجبور به ایستادنم می
کند. گوشی از دستم روی صندلی کناری می افتد او اما بی توجه انگشت اشاره اش را

در همان فاصله ی اندک میان صورت هایمان تکان می دهد و با تهدیدی که بیشتر
ملتمس است ادامه می دهد:



_ اما... تو... حق نداری بری سراغش... اینو تو کلت فرو کن افرا... حق نداری... اون
مر یه شباهته... عذاب وجدان مست داره اما تو خودت می دونی که فقط به خاط دو

نداشته باش... تو هیچ اشتباهی نکردی، تو فقط شبیه مادرشی... غلط رو من کردم
افرا... پس نمی ری سراغش... تو فقط مال منی... یادت نره.

و بی مقدمه تنم را میان حصار دستانش اسیر می کند.
نفسم می رود.

دلم زار زدن می خواهد. حصار دستانش آنقدر محکم است که نمی توانم حتی ذره ای
تکان بخورم. نمیفهمم حتی این نبض های کوبان و در هم ادغام شده برای من است یا

او!

_ عزیزم... عزیزم

دیوانه شده است. انگار هذیان می گوید.
تپش های قلبش ترس به قلبم می ریزد. گرمای تنش که ناشی از اعصاب داغون و

فشار بال رفته اش است، فقط استرس به جانم می ریزد.

_ نمی ری پیشش؟ مگه نه؟

_ ولم کن.

_ نمیری افرا

 به گریه می افتم.

_ تو منو ول نمی کنی بری سراغ اون پسره...

تمام اقتدار نداشته ام به آنی دود می شود و آنقدر سریع به هوا می رود که به هیچ
 طریقی نمی توانم به آن چنگ بیندازم.

اشک هایم جاری می شوند.

_ می برم می خوابونمش تا ترک کنه... به جان خودت افرا هر کاری بتونم می کنم.

دست های آویزان کنار تنم مشت می شوند و با درد بال می آیند. هق هقم بال می رود.
مشت هایم را یکی پس از دیگری به کمرش می کوبم و با تمام دردی که دلم را در این

روزها ناجونمرادانه به آتش کشیده بود، می نالم:

 _ چرا ... چرا این کارو... کردی ... کیهان...

مشت های من بی جان تر و حصار دست های او تنگ تر و عزیزم هایش ناب تر می



شوند. اشک هایم اما همانطور برای خودشان می چکند:

_ چرا... چرا نامرد؟...

_ درستش می کنم

_ چطور تونستی... کیهان... چرا منو آوردی... تو این بازی...

سرش را به گوشم می چسباند:

 _ اشتباه کردم قربونت برم...

لعنت به من خدا.
دلم برای خودم و آزاد می سوزد. گریه ام بیشتر می شود.

_ چطور دلت اومد... ازت متنفرم که باهام... این کارو کردی...

_ عزیزم... آروم باش... بزن منو فحش بده اما ... نگو متنفری افرا... نگو

نفس هایش که عمیق تر تار به تار موهایم را به بازی می گیرد، تصویر عکس لعنتی
اش با رها پیش چشمم پررنگ می شود و داغ دلم تازه:

_ هستم... متنفرم... ولم کن... ولم کن لعنتی...

دست روی شانه هایش می گذارم و با تمام قدرت به تنش فشار می آورم، برای
رهایی. اول نمی گذارد اما عاقبت رهایم می کند.

با دیدن چهره ی خیس و چشمان اشکبارم درمانده با اخم های گره خورده نگاهم می
 کند و دست هایش را نزدیک صورتم می آورد.

حرص دوباره با تمام قدرت به جانم می آویزد. با تنفر و شدت قدمی به عقب می روم،
که باعث می شود صندلی پشت سرم با صدا به شیشه ی ویترین برخورد کند.

نگران نگاهم می کند. اما جنون همین است دیگر. یک دفعه بال می زند.

_ تموم شد آقای دکتر دیگه همه چیز بین ما تموم شد... اگرم فکر کردی با اون صیغه
می تونی کاری از پیش ببری، بدون نهایت نامردایی و بالخره این پنجاه و چند روزم
می گذره... زودتر از چیزی که فکرش رو بکنی... از این به بعدم با پدرم طرفی...

حواست به خودت باشه...

بی توجه به او که مات مانده، سریع خم می شوم گوشی و کیفم را چنگ می زنم و با
قدم های بلند به سمت در می روم.

در را باز می کنم. دلم را از پشت در جمع می کنم و بی توجه به نگاه خانم جمالی و



پرستاری که نگران کنارش ایستاده به سمت راه پله می روم.
علی از انتهای راهرو مقابلم سبز می شود و با دیدنم به قدم هایش سرعت می دهد.

متعجب و کم کم نگران نگاهم می کند و صدایم می زند.

 _ افرا

بی توجه به سمت پله ها می پیچم و پله ها را پایین می دوم.

با گام های بلند از بیمارستان خارج می شوم از کنار نگهبانی می گذرم لحظه ای نگاهم
به دخترک سیاه پوش با چشمان کشیده می افتد... با وجود تمام سستی هایش اما

 بالخره کار را تمام کرده بود.
 سرم را به تاییدش تکان می دهم.

مل بغ کرده ام را می دم به دم د در این شرایط به هیچ وجه، حوصله ی سوزش و ناله ها
ندارم و در همان حال که از روی جوب می پرم تا به آن سوی خیابان بروم، دل تکه
پاره ام را هم به گنداب های درون جوب می سپارم و بی حس از رویش می گذرم.

با دل و احساس در این دنیا زندگی کردن فقط حرام کردن فرصتی ست که برای
زندگی کردن در اختیارمان گذاشته شده!

حکمت آشنایی با کیهان شاید همین بود. سخت فهمیدم اما مهم این است که عاقبت
فهمیدم.

می تاریک و روشن غروب به خانه می رسم. حوال
حس می کنم بعد از جدالی کامل نابرابر، حال فقط نیاز دارم تا برای ساعاتی بی هیچ

فکری در بی خبری محض، فقط بخوابم.
تک تک سلول های تنم درد را فریاد می زنند. انگار کتک خوره باشندو خب کم چیزی

نیست. زمانه ضرب شستش را نشانمان داده بود دیگر!

کلید را در قفل می چرخانم و همین که وارد خانه می شوم مامان را می بینم که
می یادگار خانه ی مادر بزرگ خیره به در با اخم روبروی درب هال روی صندلی ارج قدیم

نشسته و با ورودم از جا می پرد

_ کجا رفته بودی تو؟

اصل توان مجادله ندارم و می دانم مامان هم دست بردار نخواهد بود.

_ اون گوشی رو برای چی خریدی افرا وقتی قرار نیست هیچ وقت بهش جواب بدی؟



مر میان بیمارستان تا خانه، در دو سه ساعتس بود که به خاطر پیاده آمدن بیشتر مسی
راه بودم و هیچ تماسی را هم پاسخ ندادم. حتی نگاه نکردم تا ببینم پشت خطی بیچاره

 چه کسی ست.

_ کتایون چند بار زنگ زد خونه... کجا رفته بودی؟

بی حوصله ، کلفه، خسته، داغون اما رک می گویم:

_ رفتم بیمارستان گوشیمو ازش گرفتم

واقعا نمی فهمم چرا اشعه هایی از امید در چشمانش سوسو می زند واقعا نمی
فهمم!

_ رفته بودی پیش کیهان؟ حرف زدین با هم؟

بی جواب به سوالی که در اصل نیازی هم به جواب ندارد، به سمت خانه می روم و
همین که پا در هال می گذارم با دیدن گلدانی از نرگس های کمی پلسیده شده ای که

هنوز عطرشان فضا را پر می کند رو به رو می شوم و فقط حالت تهوع می گیرم با
دیدنشان و به جای عطرشان بوی احساسات به گند کشیده شده ام زیر دماغم می

 زند.

نفس هایم بی اراده تند می شوند. مطمئنم تا لحظه ی خروجم از خانه آنها را اینجا
 ندیده بودم آنقدر که اصل در این دو روز فراموششان کرده بودم.

با غیض رو می گیرم و همین که پا در اتاقم می گذارم بوی لعنتیشان بیشتر می شود.
گلدان نیمه پر درون هال در مقایسه با گلدان پری که در اتاقم قرار دارد هیچ است.

عصبی چشمانم را روی هم می فشارم آنقدر که چشمم از درد تیر می کشد.

ای خدا واقعا نمی دانم از دست مامان چه غلطی باید بکنم. چرا برای یکبار هم که
شده مرا درک نمی کند. چرا می خواهد تمام عقده ها و آروزهایش در زندگی را سر

 من خراب کند.وای خدا نمیفهمم با این کارهایش به کجا می خواهد برسد.
یعنی من انقدر در نظر مادر خودم احمق و ساده هستم که با چند شاخه گل پلسیده

خر شوم. وای خدا وقتی مادرم اینطور درموردم فکر می کند، حتما کیهان هم حق
 داشته مرا به بازی بگیرد. از بس که خرم.

مل روی میز می روم و گلها را با با خشم به سمت گلدان پر از گل های تقریبا بی حا
حرکتی یک دفعه ای و صد البته وحشیانه که از حرص درونم نشات می گیرد، از داخل

گلدان بیرون می کشم آنقدر با شدت که آب از ساقه هایشان به اطراف می پاشد.

به ست در می روم که مامان با شاید کمی ترس روبرویم سبز می شود. تمام تلشم
را می کنم تا دهانم را بسته نگاه دارم و حرفی نزنم که باعث بی احترامی شود. از

کنارش می گذرم و با سرعت به سمت گلدان درون روی طاقچه ی درون هال می روم



و آن ها را هم بیرون می آورم.
همانطور که ساقه های بیچاره را با فقدرت میان چنگم می فشارم به آشپزخانه می

روم و در جواب مامان که می پرسد:

_ افرا چی کار می کنی تو؟

در همان حال که گلها را با قدرت درون سطل زباله فرو کنم می گویم:

 _ مامان چرا نمی خوای قبول کنی که دومادت تو زرد از آب درومده؟

_ این چه حرفیه که می زنی تو؟ داری عجولنه تصمیم می گیری.

عصبی در همان حالت خم شده سرم را به سویش می چرخانم:

_ وااای مامان یعنی اصل دروغش برات مهم نیست... برات مهم نیست دخترت بشه
زن مردی که زن طلق داده...

ترس و تعجبش را از صدای بلند و عصبی ام می بینم که نگاهم را می گیرم و درب
سطل را خیلی محکم رویش می کوبم و نفس زنان دستم را روی درب می فشارم.

_ حرص نخور انقدر... معلومه که مهمه

اصل هم برایش مهم نبود این را شک نداشتم. حال شاید فقط از دیوانه بازیم ترسیده
بود.

سعی می کنم کمی آرام تر شوم. بی توجه به مامان نگاهی فاتحانه به سطل زباله ی
قرمز رنگ و درب سفیدش می اندازم و همانطور پشت به مامان کمر راست کرده.

صاف می ایستم.
نفسی می گیرم و کمی آرام تر، با آرمشی شاید دیوانه وار که ناشی از همین حرکت

 فاتحانه ی درجه ی ده باشد، به سویش می چرخم.
متعجب، ناراحت و شاید هم کمی عصبانی نگاهم می کنم.

لبخندی کامل تقلبی که انگار اصل مارک چینی اش هم به آن آویزان است را روی لب
می نشانم و می بینم که تعجبش بیشتر می شود از این افرای دیوانه ی مقابلش!

زل می زنم به چشمانش و شمرده شمرده کلملت را پشت هم ردیف می کنم:

_مادر عزیزم... من، امروز، همه چیز رو تمام کردم.

دست هایم را نمایشی چند بار روی هم می کشم.

_ تمــــام... من، به هیچ وجه، با کیهان، ازدواج، نمی کنم.

لب گزیزن و دست بر هم کوبیدنش جریح ترم می کند و شک می کنم او مادر من



است یا کیهان یا شاید هم مادر آرزو های از دست رفته ی خودش.

_ افر..

_ مامان...اگه غرور دخترت، غرور خودت و بابا، برات مهم نیست... اگر می خوای یه
مه افسرده ی بدبخت تر از اینی که هستم بشم... مجبورم کن به این می روانی عقده ا

 ازدواج...

نمی دانم عمق خرابی اعصابم را درک می کند یا نه اما ناراحت و شاید هم بغ کرده رو
می گیرد و من هم با خیالی راحت تر به سمت اتاقم می روم.

دلم می خواهد بی خیال همه چیز تنم را به گرمای تشک و پتو بسپارم، اما نمی توانم
 یعنی نمی شود، باید تمام کاهای نیمه تمام را انجام دهم.

مثل دیوانه ای به سمت کمد دیواری یورش می برم لباس ها را زیر و رو می کنم هر
کدام که نشانی از کیهان دارد را بیرون می کشم. روسری از سرم پایین می افتد و با

گره ی لعنتی اش مثل داری به دور گلویم می ماند و گلوی متورمم را خفه می کند.
با فشاری به جلو می کشانمش و باز دستم را میان لباس ها به حرکت در می آورم.

آخ خدایا، لعنتی جای خالی دلم هم تیر می کشد!

با تمام قدرت جلوی ریزش اشک هایم را می گیرم و تمام انرژی ام را در دستانم می
ریزم.

مر اشتباه مامان باز هم از نحوه ی رفتارم با او عصبی می شوم. باید و با وجود رفتا
خودم را بیش از اینها کنترل کنم. اما اعصابم در همین پنج روزی که مدرک رها را دیدم

و همه چیز رنگ و بویی بی نهایت حقیقی به خود گرفت، آنقدر تحلیل رفته که هیچ
جوره توان کنترل خودم را ندارم.

صدای کوبیده شدن درب خانه و بعد هم صدای زنگ تلفن در هم ادغام می شود، من
اما غرق در لحظه لحظه ی روزهایی هستم که حال فقط شکل رویایی دروغین را دارد.

که تا همین هفته پیش رنگشان سبزی بی نهایت روشن و در ترکیب با سفیدی شفاف
بود، حال اما خاکستری متمایل به سیاهش چشمم را می زد.

خشم و حرصم را بر سر لباس های کوفتی زیبایی که برایم می خرید، سر شال های
خوشرنگی که می گفت به چشمان کور شده ام می آید، خالی می کنم و با شدت روی

تخت پرتشان می کنم.
کیف و کفش، عطر های خوش بویی که حال بوی تعفنشان دلم را هم می زد.

زیور آلتی که همیشه در تمام زندگی ام، دوست داشتم اما هیچگاه میان حساب و
کتاب های جیب شپش انداخته ام، جایی نداشتند و با ورود کیهان به زندگی ام و بعد از

مق کوفتی و همیشه سرکوب شده آب شدن یخش و شروع کنجکاوی هایش در میان علی
ام، کمدم را پر کرده بودند.



مت بی حرمت شده ام، غوطه ور هستم که درب اتاقم باز می شود مب خاطرا میان گندا
و مرا انگار از مردابی که هر لحظه بیشتر از قبل در خود می کشاند، به درون اتاقم

پرتاب می کند.

نگاهم به سمت در می چرخد و کتایون مامان را با نگاه های نگرانشان که از صورتم
کنده نمی شود، دم در می بینم. اول دلیلش را نمی فهمم اما کم کم تری صورتم برای

خودم هم قابل لمس می شود و دستم را غیر ارادی به صورتم می کشاند و با سیاه
شدن دستم حواسم به خط چشم مزخرفی که استفاده کرده بودم می افتد.

نگاه از دست سیاه شده ام می گیرم و دوباره چشمم به سوی آن دو می افتد. مامان
نگاهش روی وسایل روی تخت است و کتایون غمگین چهره ی سیاهم را می نگرد.

کمی هول به سمت میز می روم و دستمالی بر می دارم تا صورتم را پاک کنم. خجالت
می کشم. در واقع دوست نداشتم کسی اینطور مرا ببیند.

که کتایون رو به مامان می گوید:

_ مرضیه خانم شرمنده ام واقعا... مزاحم شما نباشم، شارژر افرا جان رو بهش بدم
رفع زحمت می کنم.

مامان که هنوز چشمانش میان من و وسایل بیرون ریخته از کمد در حرکت است،
ناامید تر از قبل زمزمه می کند:

_ مراحمی... بفرمایید تو پذیرایی بشینید اینجا نامرتبه...

_ خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید همین جا راحتم. یکمی فقط صحبت کنیم، میرم.

_ هر طور راحتید... بفرمایید الن می رسم خدمتتون

_ تو رو خدا زحمت نکشید مرضیه خانم من هیچی میل ندارم

 _ مگه میشه عزیزم

به شکم تختش اشاره می کند،

_با این وضعیتت...

بعد هم برای من چشم و ابرویی می آید که خیلی هم دقیقا نمی دانم به چه معنی ست
مثل آدم باشم؟ یا چه غلطی کنم که مورد تایید باشد؟

به گمانم مامان اصل راضی تر باشد که من به خاطر گندی که کیهان به زندگی ام زده



از آنها عذر خواهی هم بکنم.

_ من برم مزاحمتون نباشم

کتایون "خواهش می کنم" ی زمزمه می کند و در بسته می شود.

 نگاه دلگیرم را به زمین می دوزم.
پاهایش را می بینم. که بی هیچ حرفی نزدیکم می آید و خیلی آرام مرا در بر می گیرد.
کاش مامان هم مثل کتایون حداقل در ظاهر طوری برخورد می کرد که انگار مرا درک

می کند. دخترش را درک می کند.
اما نشدنی بود. من و مامان انگار در دو سیاره ی جدا از هم زندگی می کردیم.

_ راحت باش عزیزم

چشمانم با شنیدن زمزمه اش بسته می شوند و پشت پلک هایم از نفوذ اشک ها گرم!
جلوی بارششان را می گیرم و فقط عمیق نفس می کشم. دستش آرام آرام کمرم را

نوازش می کند و من چقدر بیچاره ام که خواهر مسبب دردهایم باید برای آرامش
 دردهایم نوازشم کند.

دست های آویزان کنار تنم مشت می شوند و دهانم باز:

_ رفتم گوشیمو ازش گرفتم.

_ خوب کردی عزیزم

چانه ام چین می خورد:

_ بهش گفتم دیگه کاری به کار من نداشته باشه...

صدایش می لرزد:

_ خوب کردی عزیزم

بینی ام تیر می کشد:

_ بازم گفت پشیمونه...

بغ کرده ادامه می دهم:

_ من که باورم نمیشه ... شما اما باورتون میشه!

_ مهم تویی... تو هر فکری کنی حق داری.



خوب است. هیمن هم خوب است. همین که الکی همه ی حق ها را به من می دهد.
همین کاری که مادرم نمی کند تا کمی دلم خنک شود.

_ می دونید ...دیگه هر چی فکر می کنم حتی یادم نمیاد هفته ی پیش قبل از اومدن
رها، من و کیهان با هم چجوری بودیم... اصل انگار قبل از این چند روز، همش خواب

بوده... یه رویای پر از دروغ...

هیچ جوابی جز آه و افسوس ندارد.
مر روبرویم، بی فکر فقط حرف می زنم، شاید کمی مک دیوا چشم باز کرده خیره به تر

خالی شوم:

_ اگه رها نیومده بود... خودش بهم می گفت؟

_ می خواست بگه!

ناامید می گویم:

_ می خواست بگه تو این چند ماه گفته بود!

_ به من خودش گفت، می خواست به تو هم بگه!

انگار لج کرده باشم می گویم:

_ نمی گفت! انتقامش که کامل می شد... می نداختم دور!

سکوت می کند. خوب است که می فهمد دلم نمی خواهد روی کارهای نکرده ی او
تاکید شود.

مردد می گوید:

_ اگه خودش... بهت می گفت... می بخشیدی؟

قطره اشکی از گوشه ی چشمم به پایین می چکد:

_ نمی دونم!

_ باور کن می خواست بگه...

_ ببخشید اما باورم نمیشه...

_ ترسیده بود... می ترسید از دستت بده...



 _باورم نمیشه...

آهی می کشد و بعد از لحظه ای خیلی آرام زمزمه می کند:

_ انقدر نگفت که... دیر شد!

_ آره دیر شده...برای همه چیز... حتی پشیمونی!

و باز هم اشکی دیگر. آهی دیگر از جانب کتایون:

_ کاش کاری از دستم برمیومد...

صدایش را می شنوم و نمی شنوم. از این سوی ذهنم به آن سوی ذهنم می روم و
فقط حرف ها و سوالهای بی جواب این روزهایم را بیرون می ریزم:

_ شما چطور راضی به ازدواج ما شدین؟

مکثش باعث می شود خودم را از حصار مهربان دستانش جدا کنم.

_ کی حاضر میشه پسر دکترش با دختر یه راننده تاکسی از پایین شهر، ازدواج کنه؟

غمگین نامم را صدا می زند.

_ افرا...

باز زبانم روی فکر و درد دیگری می چرخد:

_ شما هم لیسانس داری اما مادرتون فقط اصرار داشتن من درس بخونم.

و بغضم از مظلومیت بی هوای صدایم می شکند و او باز مرا در بر می گیرد:

_ عزیزم... این فکرارو بریز درو... مامانم... یعنی خب... به منم می گفتن...

می دانم برای دل خوشی من می گوید.

 _باشه اما ما خیلی با هم فرق داریم...

_تو... تو دختر خیلی خیلی خوب و نجیبی هستی افرا جان چه ملکی مهم تر از این توی
 این دوره و زمونه...



عصبی می شوم از دست خودم از این اشک ها از این حرف ها که بی اجازه از زبانم
خارج می شوند و دوست ندارم این ضعفی که گاهی خودش را از جلد سفت و سختم

بیرون می کشاند و آبرویم را می برد.
از بغلش بیرون می آیم و اینبار فاصله را زیاد می کنم. دستمالی از روی میز بر می
دارم و صورتم را پاک می کنم. به دنبال کیفی کیسه ای چیزی در کمد می گردم و با

پیدا کردن یک کیسه ی سفید رنگ بزرگ با دوسوراخ کوچک در انتهایش، به سمت
وسایل بیرون ریخته از کمد می روم.

_ ببخشید میشه... یعنی اگه زحمتی نیست... اینا رو هم با خودتون ببرید.

از گوشه ی چشمم نزدیک شدنش را می بینم.
کنارم روی زمین می نشیند و با کمی مکث دستش را روی دستی که تند و تند لباس ها

را دورن کیسه می ریزد می گذارد:

_ افرا جان یه لحظه به من گوش می دی؟

خیره به لباس ها دست از کار می کشم.

_ این چند روز خیلی اذیت شدی... اتفاقایی که افتاد حرفایی که شنیدی هر آدمی رو از
پا درمیاورد... به علی گفتم که اگر تو هم دوست داشته باشی چند روزی باهم بریم
کیش... یا هرجا تو دوست داشتی... به کیهانم نمی گیم، تا تو یکم آرامش بگیری...

اونجا تا هر وقت خواستی فکر کن... بعد تصمیم بگیر... ازت خواهش می کنم.

قرار بود برای ماه عسلمان به کیش برویم. تا به حال نرفته بودم و شوقش برایم ا
هزار سفر خارجی هم بیشتر بود. حتی باوجود گرمای هوای شرجی اش در فصل بهار.

آخ خدا لعنت به خاطرات.
خوش به حالش که انقدر هوا خواه دارد.

 _ می دونم نگران برادرتون هستید کتایون خانم اما...

نگاهش می کنم:

_ باور کنید اون حالش بدون منم خوب میشه... یعنی اصل حالش به خاطر من بد
نیست... الن فقط عذاب وجدان داره ... که اونم خوب میشه...

_ من برای خودت می گم... به خاطر تو... کیهان حقشه بیشتر از این عذاب بکشه...
اما تو شاید با یه تصمیم عجولنه که البته در موردش کامل حق داری بیشتر عذاب

 بکشی...

بی اراده پوزخند می زنم:



_ می بینید من جوری برادرتون رو دوست داشتم که حتی شما هم می دونید با
تصمیمم به جدایی فقط خودمم که بیشتر از همه عذاب می کشم... کاش اون هم قبل

از شروع این بازی، فقط کمی به آدم بودن من فکر کرده بود... به اینکه... آه...

نفسم را آه مانند بیرون می دهم و ادامه ی حرفم را می خورم. نگاهم را از چشمان
خیسش می گیرم و به دستش که روی دستم قرار دارد می دهم و می گویم:

_ ممنونم از پیشنهادتون... اما هرچی زودتر ارتباط دو خانواده قطع شه بهتره...

_ نمی خوام با حرفم اذیتت کنم...اما من برادرمو می شناسم... اون کوتاه نمیاد...

دوباره نگاهش می کنم. شرمنده است. شاید از نگاهم خجالت می کشد؛ به جای
برادرش. دستش را در کیفش برده اول شارژرم را بیرون می آورد و بعد هم کیسه ی

کوچکی با آرم دارو خانه.

_ اینو خونه ی مامان اینا جا گذاشته بودی... اینم قرص آهن و فولیک اسید...
خداروشکر آزمایشت خوب بوده فقط یکم کم خونی و کمبود آهن داری که البته خیلی

کمه اما خب یه دوره اینارو مصرف کنی بهت کمک میکنه... فکر کردم شاید دوست
نداشته باشی کیهان برات بیاره...

_ ممنون... اما احتیاجـ...

سریع می گوید:

_ اینا رو خودم برات گرفتم... علی نذاشت کیهان اصل جواب آزمایشو ببینه...

بی حوصله از چک و چانه زدن فقط می گویم:

_ باشه پس هزینـ...

اخم می کند:

_ افرا جان خواهش می کنم.

دوباره سر می چرخانم و مشغول پر کردن کیسه می شوم.
کمی در سکوت می گذرد و او دوباره سکوت را می شکند:

_ باور کن مامان و بابام از هیچ چیز خبر ندارن... اگر از برخوردشون ناراحت شدی من
عذر می خوام.



_ مهم نیست اونا هم حق دارن.

_ هیچ کس بیشتر از تو حق نداره

آخ خدایا چرا هیچ جوره آن طور که باید آرام نمی شوم.
با شدت بیشتری و با حالتی پرتابی لباس ها را درون کیسه می ریزم؛ نه می کوبم. باز

حرصی شده ام. باز داغ کرده ام. خسته از این همه فشار دست از کار می کشم و
کیسه ی پر شده را رها می کنم و به سمت کتایون که نگران نگاهم می کند می چرخم

و می گویم:

_ کتایون خانوم... ببخشید... من یه سوالی دارم...

_ چی عزیزم؟

_ من واقعا شرمنده ام اما شما رو به بچه تون قسم می دم... خواهش می کنم ازتون
راستشو بهم بگین، خواهش می کنم.

نگرانی اش بیشتر می شود و متعجب از وضع من منتظر نگاهم می کند.

_ من دست خودم نیست. الن هیچ چیزو نمی تونم باور کنم... اما باور می کنم که
خانوادتون از ازدواجش خبر نداشتن... اما یعنی خانوادتون واقعا به خاطر اینکه فکر

کردن من دختر خوب و نجیبی هستم رضایت به ازدواج ما دادن... یعنی واقعا هیچ
مخالفتی نداشتن... یا واقعا اونا هم خبر نداشتن، حتی یه ذره... مثل همین که بدونن

کسی رو دوست داشته... یعنی واقعا... کتایون خانوم من دیگه هیچی نمیفهمـ...

نگران شاید درمانده از وضع من، پیش می آید و دست هایم را در دستش می گیرد و
می فشارد:

 _ افرا جان عزیزم چرا انقدر خودتو عذاب میدی...

نمی دانم. هیچ نمی دانم. باورم نمی شود. این همه دختر نجیب دکتر و پولدار هم
 داریم.

نمی دانم می خواهم ته دلم فقط آرزو دارم که حرف کتایون حقیقت باشد تا کمی از
مس سوراخ شده ام نشانه می رود کم شود. تا این همه تیری که به سمت اعتماد به نف
کمی باور کنم من هم آدمم. من هم حداقل از دید آنها گزینه ای هستم که می شود به

آن برای یک زندگی فکر کرد، نه فقط به عنوان وسیله ای برای انتقام.

_ ببین الن تو تو شرایطی هستی که هیچ حرفی رو باور نمـ...

_ قسمتون دادم کتایون خانوم...



مد به گند کشیده شده چشمانش را می دزدد و من حس می کنم دیگر هیچ چیز از وجو
ام باقی نمی ماند.

_ یه چیزی بوده نه؟

کامل معلوم است که از آمدنش به این جا پشیمان می شود.

_ نه... یعنی نه اونجوری که تو فکر می کنی؟

_ مادرتون راضی نبودن نه؟

_ افرا جان؟

_ خواهش کردم...

نفسش را با درد بیرن می دهد.

_ کیهان بعد از جریان رها حالش خیلی بد بود... خب البته من که اون موقع نمی
دونستم جریان چیه... ما همه حالش رو به از دست دادن امتحان تخصص ربط می

دادیم... آخه خیلی براش زحمت می کشید... یه مدتی تقریبا یک سالی همینطور
گذشت کم کم به این رفتاراش عادت کرده بودیم تا اینکه اومد گفت می خواد ازدواج

کنه... خب چی از این بهتر آرزوی همه ی ما بود... خب ... خب...

گن من کردنش می گویم: کلفه از م

_ خب بعدش شما فهمیدید گزینه ی کیهان منم... گزینه ای که هیچ جوره به شما نمی
خوره... خب بعد...

لحظه ای با درماندگی نگاهم می کند. انگار می فهمد که هیچ راهی برای پیچاندن حرف
ندارد که نفسش را فوت می کند و خیره به جایی که بی شک چشمان من نیستند می

گوید:

_ خب اولش مامان و بابا راضی نبودن... یعنی بیشتر مامان... درواقع... خب مامان
دختر یکی از همکاراش رو برای کیهان در نظر داشت... اما کیهان به هیچ صراطی

مستقیم نبود... فقط تو رو می خواست...

 _ منو نمی خواست... نقشه ای که کشیده بود و می خواست.

_ من واقعا شرمنده...

حس می کنم تمام حرص هایم یک جا فرو کش کرده اند. نه این که آرام شده باشم،



نه... دیگر حتی توان حرص خوردن هم ندارم. شاید هم ضد ضربه شده ام که حتی
اشک هایم هم بند آمده اند و آرام می گویم:

_ مهم نیست کتایون خانوم... ادامه شو بگید...

_ کیهان پاشو کرده بود توی یه کفش که یا افرا یا می ذاره از ایران میره... میره جایی
که هیچ خبری ازش نباشه... خب البته توی اون یک سال هم گاهی حرف از رفتن می

زد و مامان خیلی می ترسید از رفتنش...

کاش رفته بود... ای کاش رفته بود.
دستش را پیش می آورد و مردد انگشتان یخ کرده ام را در دستش می گیرد:

_ مامان خیلی خیلی به کیهان وابسته ست... حاضرم قسم بخورم که از منم بیشتر
دوسش داره... اصل یه جوره عجیبی دوسش داره که ... خب کیهان هم اینو خیلی

خوب می دونست... حتی یک ماه از خونه رفته بود و هیچ خبری ازش نداشتیم... باور
می کنی؟ حتی علی هم نمی دونست کجاست مامان دیگه داشت سکته می کرد... هیچ
جا هیچ خبری ازش نبود، جواب تلفنامون رو نمی داد. اما گوشیش روشن بود... مامان

گفت بهش پیام بدم که قبول هرکی خودش بخواد ... یک هفته بعدش کیهان برگشت
و ...

_ برگشت و شما هم راضی شدید بیاید خواستگاری دختری که دوسش نداشتید...

سکوتش از هر حرفی سنگین تر است.
هیچ کس مرا به خاطر خودم دوست نداشت.

یکی به خاطر شباهتم.
یکی به خاطر انتقام

یکی هم با تهدید.
حتما این همه اصرار کتایون هم برای ماندنم برای آرام کردنم از ترس خارج رفتن بی

هوا و بی خبر برادرش است. شاید هم نه! نمی دانم. من دیگر نه چیزی را می دانم نه
چیزی را باور دارم.

_ ببین افرا جان به جان همین بچم که قسمش دادی... شاید مامان اینا اولش مخالف
بودن اما وقتی خودتو خانوادتو شناختن نظرشون عوض شد... به خدا مامان و بابام

همیشه از تو تو خونه تعریف می کنن... خیلی دوست دارن...

لبخندی تلخ بر چهره ام می نشیند. دستم را از دستش بیرون می آورم و در حالی که
به سمت کمد می روم تا کیسه ی دیگری پیدا کنم می گویم:

_ من از شما یا خانوادتون ناراحت نیستم کتایون خانوم... هیچ کس جز خودم مقصر
نیست... من اشتباه کردم که انقدر زود دلم رفت...



بر می گردم بی نگاه به اویی که نگاهش را روی خودم حس می کنم، باقی چیزها را
هم در دو کیسه ی دیگر می ریزم و کیسه های لب ریز شده از کیهانی که دوستش

داشتم را بین خودم و اویی که دیگر ایستاده و ناامید تر از هر وقت دیگری نگاهم می
کند می گذارم و می گویم:

 _ لطفا اینا رو ببرید...

_ اینا برای توئه افرا جـ.

سرم را به نفی تکان می دهم:

_ من به خودش هم گفتم... من واقعا دیگه نمی تونم ادامه بدم... من چیزی به پدر و
مادرتون نمی گم... شما هم کاری کنید دست از سر من برداره...

کمی نگاهم می کند و مردد بین گفتن و نگفتن عاقبت می گوید:

_ می خوای... یعنی... تصمیم داری بری ... پیش اون پسره... آزاد.

دیگر نمی دانم. به بی حسی عمیقی رسیده ام. حالم خوش نیست. دلم فقط تنهایی
می خواهد.

_ نمی دونم... شاید، اما اگر ببینم کمکی از دستم بر میاد.. کمکش می کنم.

حس می کنم می ترسد. یا نمی دانم طوری نگاهم می کند که نمی فهمم. انگار می
خواهد چیزی بگوید:

_ افرا... تو که... نمی خوای به خاطر... به خاطر انتقام از کیهان...

مر این غلط را هم کرده بودم، اما... تا ته حرفش را می خوانم. در این چند روز گاهی فک

_ من اهل بازی با احساسات دیگران نیستم کتایون خانوم... گفتم که فقط اگر کمکی
از دستم بر بیاد انجام می دم... همین.

پشیمان می شود از قضاوتش و دیگر ناراحتی های او هم برایم مهم نیست.

_ من... منظوری نداشتم

_ مهم نیست... به این بی منظور بودن دیگران عادت کردن...

سرش را با درد شاید به تاییدم تکان می دهد و آرام می گوید:



_ من برای اتفاقی که افتاد... متاسفم

_ منم!

از بعد از رفتن کتایون درست تا همین لحظه که بیش تر از بیست و چهار ساعت می
گذشت تنها کارهای مفیدی که انجام داده بودم ، خاموش کردن گوشی، به زورخوابیدن

و البته به زور خوردن بود.

از دیشب هم برای شام هم برای صبحانه ی امروز هم نهار و باز هم برای شام از اتاق
خارج شده و کمی خورده بودم. ظرفها را هم شسته بودم و دوباره به اتاق برگشته و

زیر پتو پنهان شده بودم. فقط برای اینکه حوصله ی کل کل کردن با مامان سر غذا
نخوردنم یا از اتاق بیرون آمدنم را به هیچ وجه نداشتم.

اما دریغ از یک کلمه حرف که به میل خودم از دهانم خارج شود و هیچ تمایلی به انجام
این یکی نداشتم.

دیشب قبل از آمدن بابا عمیقا خودم را به خواب زدم آنقدر عمیق که بعد از دقایقی
بیهوش شدم انگار و اگر خواب های عجیب و غریبم امان می دادند، تا ساعت ها چشم

نمی گشودم. اما امان از افکار درهم و برهمم که خواب هایم را هم دیوانه کرده
 بودند.

مر دردی عمیق بود! خواب هایی که شاید فقط مرو
.
.
.

_ آقای دکتر؟

همانطور که سرش روی کتابش بود انعکاس لبخندش را از نحوه ی صدا زدنم، روی
چهره اش دیدم و گفت:

من آقای دکتر؟ _ جا

منتظر ماندم تا نگاهش را به نگاهم بدوزد. من نگاهش را دوست داشتنم.
تبسمش عمق گرفت و نگاهش آرام بال آمد. همانطور که انگشتش را بین کتاب

گذاشته بود گفت:

_ جـــانم.

طوری نگاهش کردم که یعنی" حال شد"



_ چرا امتحان تخصص شرکت نکردی؟

حس ناب نگاهش پر کشید و اخم هایش در هم شد و من آنقدر تعجب کردم که زبانم
پشت هم تند و تند کلمات را ردیف کرد:

_ آخه مامانت داشتن می گفتن خیلی دوست داشتی بعد نتونستـ...

لحظه ای با همان اخم ها نگاهش را به کتاب داد و دوباره سرش را بال آورد و من
کامل از نگاهش که دیگر هیچ رد و طرحی از آن تبسم ثانیه های پیش را نداشت،

 ساکت شدم.
من اینکه واقعا نمی دانستم باید چه کنم و اصل نمی دانستم چرا لبخندی از سر ندانست

ناراحت شده زدم و کمی دستپاچه گفتم:

_ همینجوری پرسیدم...

داشت سعی می کرد اخم هایش را پاک کند و به جایشان لبخندی بر چهره بنشاند که
البته خیلی هم واقعی به نظر نمی رسید و من قبل از آنکه چیزی بگوید با فکر اینکه از

صحبت در این باره ناراحت می شود گفتم:

_ ببخشید من خب... نمی دونستم حرف زد راجبش ناراحتت می کنه... یعنی به من
نگفته بودی...

لحظه ای در نگاهم ثابت ماند و نرم نرمک گرما به لبخندش بازگشت و گفت:

 _ ناراحت نشدم عزیز دلم...

کمی مکث کرد و دوباره با لحنی شاید کنجکاو، پرسید:

_ مامان... دیگه چیا گفتن؟

_ خب داشتن به من می گفتن که برای فوق بخونم بعد گفتن شاید تو هم بخوای باز
 برای تخصص بخونی اینجوری هر دومون مشغول درس می شیم و خوبه...

بالخره دست از کتابش کشید و از پشت میز بلند شد. سر جایم ثابت مانده بودم و
نگاهش می کردم. میز را دور زد و روبریم با ژستی دلنشین به میز تکیه زد و دست

هایش را هم روبروی سینه در هم قلب کرد.
چشمانش را ریز کرد و یکی از آن لبخند های بی نظیری که تازگی ها به رویم می

پاشید و دلم را ذوق مرگ می کرد، تحویلم داد و با حالی مرموز گفت:

_ من... الن... ترجیحم اینه که... تمرکزم رو بذارم... روی چیزای مهم تر...



خنده ام گرفته بود از لحن و البته منظورش اما خودم را نباختم و کامل خودم را به آن
را زدم:

_ مهم تر از تخصص تو و فوق من؟... فکر نمی کنم چیزی باشه...

_ مطمئنی؟

خنده ام را خوردم و سرم را تکان دادم و گفتم:

_ کامل

تکیه اش را از میز گرفت و با همان نگاه و لحن گفت:

_ این یعنی دوست داری برات بازش کنم دیگه...

همانطور که آرام آرام و عقب عقب به سمت در گام بر می داشتم، گفتم:

_ زحمتت میشه بالم جان، تمرکزت رو بذار روی اون کتاب!

با خنده سرش را تکان داد و سر کج کرده نگاهم کرد و زمزمه کرد:

 _ تو مگه تمرکزم می ذاری برای آدم...

می خودتو گردن من ننداز آقای دکتر... خوبیت نداره. _ تنبل

او قدم قدم با آن نگاهش پیش می آمد و من قدم قدم عقب می رفتم و دلم کارخانه
ی آب قند سازی شده بود.

_ که خوبیت نداره؟

در حالی که دیگر چیزی با درب اتاق فاصله نداشتم، ادامه دادم:

_ تازه منم ترجیح می دم، تمرکزم روی همون درس باشه.

اا _ جـــد

با خنده ای که کنترل شدنی نبود خواستم به سوی در بچرخم تا شکار دست های پیش
آمده اش نشوم اما او فرزتر از این حرف ها بود. تازگی ها زیادی این مدلی غافلگیرم

می کرد و من مگر خر بودم که درس را به این حصار دوس داشتنی ترجیح دهم!

من من. مل کیهان... جو مز د _ عزی



تن و روح و جسم و جانم را به اسارت زیبا و گرم بازوانش برده بود و قطره قطره
آرامشش را مهمان تار به تار موهایم می کرد و وجودم را از عطرش لبریز و من فقط
خنده ای که حال طرحی از یک لبخند شده بود را به قلبش چسبانده بودم و دست هایم

را دور کمرش حلقه و پیش خودم فکر می کردم، عاشق این مدل ترجیحات و اصل
بودنش هستم!

.

.

.
حال آن طرح لبخند طرحی از یک پوزخند زشت و کریح بود که فقط حالم را به هم می

زد و یادش به جای آرامش خوره وار روح و جانم را می خورد.
آخ که چه راحت با به بازی گرفتن احساستم حرف را می پیچاند و من خر تر از آن

بودم که بفهمم.

"حقته هر چی سرت اومد حقته"

صبح زود هنگام رفتن بابا که باز هم خودم را به خواب زده بودم، شنیده بودم که مامان
کامل ناراضی و با این جمله که :

"دخترت خودسر هر کاری دلش بخواد داره می کنه"

راجب رفتنم سراغ کیهان و آمدن کتایون و تحویل دادن وسایل صحبت که نه، درواقع
فقط غرولندهایش را تحویل بابا داده بود و فقط حرص خورده بود و تنها جواب بابا به

او سکوت بود.

ساعت ده و نیم است و بابا تا ازفروشگاه برگشته و من چقدر دلتنگ روزهایی که
همراه با هم از فروشگاه بر می گشتیم و آنقدر داغون و خسته از دنیا بودیم که
مق روزهایمان می شد، هستم. بیهوشی شبانه یمان از زور خستگی، بهترین اتفا

مل اکنونم، که از بس از دیشب تا همین حال یا خوابیده ام یا خودم را به نه مثل حا
خواب زده ام که دیگر خواب با چشمانم راه نمی آید و من حتی دیگر حوصله به خواب

زدن خودم را هم ندارم.

دست چپم را در تاریکی اتاق مقابل صورتم می گیرم، هنوز حلقه ی پیوند نامیمون و
 مبارکم را در دست دارم، نمی دانم چرا همان دیروز این را هم به کتایون ندادم.
هر چند در این چند ماه این حلقه آنقدر جزئی از وجودم شده بود که اصل تصور

نبودنش را هم نمی کردم. طوری که انگار از ازل با هیمن حلقه متولد شده باشم.

انگشت اشاره ی دست راستم را نوازش وار روی حلقه ی ساده ام می کشم، اما قبل
مت بی حرمت شده از چشمانم، درب اتاق خیلی آرام باز می شود و از فوران احساسا



سر بابا را تشخیص می دهم که از لی در سرکی به داخل اتاق می کشد و من بی
اراده به سرعت روی تخت می نشینم که می گوید:

_ بیداری؟

 دستی به موهای نامرتبم می کشم و آنها را تا پشت گوشهایم هدایت می کنم.
در حالی که کامل از زیر پتو بیرون می آیم، زمزمه می کنم:

_ بله

دستش را به دیوار کنار در می کشد و با یافتن کلید برق، چراغ را روشن می کند.
کمی چشمانم را جمع می کنم .همزمانی که داخل می آید عینکم را از کنار بالشتم بر

 می دارم و بر چشم می زنم.
می پشت میز در را پشت سرش می بندد و با گام های کوتاه پیش می آید و روی صندل

 می نشیند.

_ دیروز رفتی پیش کیهان؟

_ بله

نمی دانم مکثش برای توضیح بیشتر است یا نه اما دهانم به صورت خودکار به توضیح
گشوده می شود:

_ گوشیم دستش بود رفتم ازش گرفتم.

کمی نگاهم می کند و جدی می گوید:

_ می تونستی بگی، من یا امیر برات می گرفتیم ازش!

هول می شوم و کمی هم می ترسم. در واقع وقتی بابا جدی می شود من فقط از او
 می ترسم.

_ ببخشید.

با مکث نفسش را آرام بیرون می دهد و می گوید:

_ حرف زدین با هم؟

به جای جواب فقط آب دهانم را فرو می دهم.

_ من تصمیم رو گذاشتم به عهده ی خودت اما قرار نیست هر کاری خواستی انجام



بدی...

اینبار اشاره اش به کتایون است شاید. نمی دانم. به هر حال دوست ندارم فکر کند،
این که خودم به دیدنش رفته ام برای این است که دلم دیدارش را می خواهد. خب او

گفته بود گوشی را فقط به خودم می دهد و البته که اگر بابا رفته بود، نمی توانست در
برابرش غلدر بازی درآورد. خب در واقع من می خواستم او را با آن مدل رفتنم

 بسوزانم و نمی توانستم این را جلوی بابا بر زبان آورم.
پس فقط می گویم:

_ ببخشید.

_ دیگه نمی خوای بری سر کارت تو شرکت؟

ممن می گویم: ممن و  سرم را با شرمندگی به نفی تکان می دهم و با کمی 

_ بابا... میشه... من برگردم فروشگاه... یعنی میشه برام بپرسید؟

کمی اخم می کند:

_ احتیاجی به کار کردنت نیست بابا!

هیچ دلم شرمندگی اش را نمی خواهد. خیلی سریع و البته سر به زیر می گویم:

_ نه بابا من خودم دوست دارم... یعنی تا وقتی که یه کار خوب پیدا کنم اگه بشه
دوباره بیام فروشگاه خیلی خوب میشه... اینجوری حوصله م سر میره همش تو خونه

باشم...

نفسش آه می شود و مرا بیشتر می سوزاند.
بعد از کمی سکوت می گوید:

_ نمی خوای بیشتر فکر کنی؟

کامل مشخص ست که منظورش به کار نیست.
همانطور سر به زیر فقط سکوت می کنم.

_ مادرت گفت تمام چیزهایی که برات آورده بودن رو پس دادی... این یعنی من جدی
تر در مورد باطل کرن صیغه با این آقای دکتر صحبت کنم؟

_ بله

بله ام به نجوا به زور از میان دهان خشکیده ام بیرون پریده بود و در این لحظه فقط



دلم می خواست کسی مرا دربر گیرد، تنها یک کلم بگوید: من هستم؛ تو راحت گریه
کن...

آخ خدا حالم خوش نیست.
منتظرم برود، یا حرفی بزند اما در سکوت نشسته و با وجود سر زیر انداخته ام فقط

پاهایش را می بینم.

سرم را آرام بال می آورم و با دیدن نگاهش که روی حلقه ام ثابت مانده از خجالت آب
می شوم.

نگاهش کلی حرف دارد.
انگار که بگوید اگر می خواهی تمام کنی پس این حلقه هنوز آنجا میان انگشتانت چه

می کند!
نگاهش را بال می آورد و من نگاه می دزدم از نگاهش. نفسش را بیرون می فرستد و

می ایستد. به سمت در که می چرخد بلند می شوم اما قبل از آنکه دستش روی
دستگیره بنشیند صدایش می زنم:

_ بابا

آرام و شاید هم خسته از بازی های دنیا، به سویم می چرخد.
انگشت حلقه ام را در مشت دست راست می فشارم و قدمی به سویش می روم. به

آنکه نگاهش کنم. حلقه را از انگشتم بیرون می کشانم و مشتم را به رویش باز می
کنم و کف دستم را با حلقه ای در میانش به سویش می گیرم.

_ اینو هم... پس بدید...

تمام تلشم را می کنم تا نه اشکی بریزم نه چانه ای چین دهم نه هیچ حرکتی که
بیچارگی ام را عیان کند.

با چهره ای گرفته با دردی که در میان چین های اطراف چشمش، درست زیر عینکش
می بینم، با مکث با درد و با غمی پدرانه، حلقه را از کف دستم بر می دارد و من تهی

شدنم را حس می کنم و دلم می خواهد باز هم خودم را برای بیست و چهار ساعت
آینده زیر پتویم پنهان کنم.

همین که قدمی به عقب می گذارم دست بابا دور شانه ام می پیچد و فشاری ملیم
نثارش می کند. می ایستم و نگاهم به چشمانش کشیده می شود. کمی پیش می آید و

گمهر می کند و آهش را در تارهای گره خورده اش رها: با مکث موهای نامرتبم را 

_ درست میشه...

 و آرام از اتاق بیرون می رود.
.
.
.



تازه رفته بودند و من با گونه هایی شاید هنوز سرخ از شرمی شیرین، میان اتاقم
ایستاده بودم.

دست چپم را با ذوق مقابل صورتم گرفتم و از دیدن حلقه ی نشسته میان انگشتم
چنان ذوقی کردم که فقط خدا می دانست.

از خودم و ذوق بی حدم خنده ام می گرفت. همه اش به خودم تشر می رفتم که خوب
است فقط محرم شده ای و انقدر ذوق مرگی اگر اسمت رسما در شناسنامه اش

نشسته بود چه می خواستی بکنی.

همین طور با خودم و تصویر جدی کیهان که باز هم کمی از درصدش از روزهای اول
آشناییمان کمترشده بود، در ذهنم خوش بودم که تقه ای به در خورد و درب اتاق باز

شد و بابا با چهره ای گشاده وارد اتاق شد.
 نمی دانم چرا اما از بابا خجالت می کشیدم.

_ مبارکت باشه بابا جان

لبخندم پاک نمی شد و دلم می خواست یک تو دهانی به دهانی که نمی توانست جلوی
 گشاد شدنش را جلوی بابا، بگیرد، بزنم.

_ ممنون

_ خودت خوب می دونی که تمام امید منی بابا... می دونی که از خدام بود یکم از
مرام تو رو برادرت داشت... خوشبختی حق توئه...همیشه از خدا خواستم... خدا رو
صد هزار مرتبه شکر کیهان مرد خوبیه... مرد زندگیه... اما بدون هر وقت بخوای من

هستم بابا... این اتاق تا ابد اتاق توئه... خیالت تخت.

و من چشمانم از شوقی وصف ناشدنی خیس شده بود و بابا پیشانی ام را مهر کرده
بود:

_ خوشبخت بشی عزیز بابا.
.
.
.

خوشبخت شدم بابا. خیلی خوشبخت شدم.
آه کشان پتو را کنار می زنم و خودم را زیرش مچاله می کنم.
چرا این زمستان لعنتی تمام نمی شد. چرا انقدر کش می آمد.

برای دقایقی طوالنی فقط می غلطم، از این سو به آن سو. مدام فکرم می رود از
 این سوی خاطرات به آنسویشان و مرا هم به دنبال خودش می کشاند.

کلفه و بی خواب می نشینم و پتو را کناری می زنم.



اگر همینطور در خانه می ماندم دیوانه می شدم. باید دنبال کاری تمام وقت می
گشتم، کاری که فرصت فکر کردن برایم باقی نگذارد. موهایم را چنگ می زنم و گیر

مد سوزش کشیده شدن پوست سرم، افتادن دستم در میان کره هایش چشمانم را از در
می بندد و لعنتی ها تمام نمی شوند، فکر های دیوانه وارم تمام نمی شوند!

.

.

.
_ من ترجیح می دم... به هم محرم بشیم.

نمی دانستم چه باید بگویم. خب درست که من جوابم به او مثبت بود اما ما فعل
شرایط ازدواج را نداشتیم یعنی خب ما داشتیم خودمان را برای تهیه ی جهیزیه آماده

می کردیم ، بابا دنبال وام بود اما می دانستم تا چند ماه آینده اصل امکان پذیر نخواهد
بود و حال با این پیشنهاد نمی دانستم چه بگویم که میان افکارم می آید:

_ تو گفتی جوابت مثبته!

_ آره اما خب...

_ ببین اون هم مثل یه آشناییه بیشتر به حساب میاد... من همین جا بهت قول می دم
 هیچ حد و مرزی رو رد نکنم...

سرخ شده نگاهم را به زمین دوختم. خب البته که من شک داشتم حتی با محرم شدن
هم این آقای دکتر جدی و مبادی آداب کاری غیر اخلقی انجام دهد و خب البته که فعل

 از این شرایط راضی هم بودم.

_ فقط برای اینکه راحت تر بتونیم هم دیگرو ببینیم... خودت که دیدی کار من خیلی
تایم درستی نداره به همین خاطر شاید یه وقت تا دیر وقت بخوایم بیرون باشیم... و

خب...

طوری نگاهم می کند که معنایش را نمی فهمم فقط نمی توانم نگاهش را تاب بیاورم
که می گوید:

_ از نظر من همه چیز تموم شده ست، من می خوام خیالم از داشتنت، از بودن
همیشگیت تو زندگیم، راحت باشه...

دروغ چرا کلی ذوق می کردم وقتی این طور برای داشتن و خواستن من محکم و
مطمئن صحبت می کرد. با این حال سعی کردم خودم را کنترل کنم تا ذوق بی حدم

رسوایم نکند.

_ من خب... یعنی باید با پدرم صحبت کنی



_حتما این کار رو می کنم افرا جان... اما می خوام اول نظر تو رو بدونم.

خب من راضی بودم اما کمی هم می ترسیدم. یعنی کل علقه ای به صیغه نداشتم. از
این کلمه خوشم نمی آمد. اما خب دلم هم داشت ساز خودش را می زد و خیلی هم
محکم می نواخت این ساز را. طوری که صدای مغزم خیلی هم به گوش هایم نمی

رسید.

_ خب... من... نمی دونم.

_ باشه بهش فکر کن... اما...

انگار منتظر بود تا نگاهش کنم، که وقتی سرم را به رویش چرخاندم مثل همیشه
محکم و جدی گفت:

_ خیلی منتظرم نذار... عزیزم!

این عزیزم ها که گهگاه مثل دری نایاب از دهانش بیرون می ریخت آنقدر دلربا بود که
مرا مست و خمار می کرد و من اصل دلبسته ی همین جدیت و مردانگی اش شده

بودم.
.
.
.

شش ماه پیش که با اصرارش محرم شدیم همه اش پیش خودم فکر می کردم واقعا
خدا چقدر مرا دوست داشته که مردی را این چنین عاشقم کرده که برای از دست

ندادنم، انقدر تلش می کند و حال با فکر به آن روزها دلم برای افرای بیچاره آتش می
 گیرد و فقط آتش خشمم است که لحظه به لحظه شعله ورتر می شود.

مه پیش نه به گمانم سه ماه پیش بود که حال که فکرش را می کنم می بینم از دو ما
کیهان کامل از پوسته ی سختش که البته از بعد از بله برون و بعد هم، محرمیتمان روز

 به روز کمرنگ می شد، بیرون آمد.

یعنی اگر راست بگوید که پشیمان شده همه اش دو سه ماه است. حال که قطعات
پازل دارند کامل با هم جفت و جور می شوند، می بینم دقیقا همین دوماه و نیم پیش

بود که کتایون با او قهر کرد.
یک هفته ی تمام حتی یک کلمه هم با او صحبت نمی کرد و من چرا انقدر خل و ساده
بودم که خیلی هم کنجکاوی نمی کردم. یعنی می کردم اما با جواب های سرسریشان

قانع می شدم.

آخ خدا من از کجا باید فکرش را می کردم که او برای انتقام از کسی که برادرش
چشم های مرا با یاد مادرش، عاشقانه نگاه می کند، به من نزدیک شده.

از کجا باید می فهمیدم خدا.



مر ساده آی خدا دردم می آید از یاد خاطراتی که همه اش دروغ است. که همه اش یادآو
دلی و نشانگر بازیچه بودنم است.

آخ خدا لعنت به یک سال پیش لعنت به آن روزی که پایش را در زندگی ام گذاشت.
هر چند که از خیلی قبل تر پایش در زندگی ام بود...

 ساعت هاست که مهتاب می تابد و من هنوز زیر پتویم پنهان هستم.
از صبح هر چه با خودم کلنجار رفتم، باز هم نتوانستم این تن بی صاحب را تکان دهم و

از روی این گور بلند کنم. بهانه ام هم این بود که منتظرم تا ببینم آیا پرس و جوی بابا
در فروشگاه مثمر ثمر خواهد شد یا نه!

دلم همان صندوق داری را می خواهد. آن هم دو شیفت. مخصوصا که هر چه به عید
نزدیک شویم ازدحام جمعیت در آنجا هم بیشتر خواهد شد و من دیگر به معنای واقعی
کلمه وقت سرخاراندن هم نخواهم داشت و من در این برهه از زمان واقعا به همچین

شرایطی احتیاج دارم.

امروز دیگر برای غذا خوردن هم از اتاق بیرون نرفتم. امروز یک روز خوب برای امیر
بود. خب بالخره با تمام قدرت عقده هایی که از کیهان در دل داشت را روی مامان بال

مر به قول خودش داماد سوگولی مامان آورده بود و هر چه از دهانش در آمده بود با
کرده بود و رفته بود آن هم فقط به خاطر گیر دادن مامان به درس و دانشگاهش.

اما من خوشحال بودم. واقعا راضی بودم که برادرم دیگر عقده ای ندارد. خداراشکر
که قرار نبود یک عقده ای باقی بماند و من کمی دلم می خواست مامان را بابت این
طور شدن امیر نبخشم، آن هم وقتی قرار بود عقده های امیر خنجر شود و دل مرا

 چاک دهد.
ناراحت نبودم اما چیزی هم از گلویم پایین نمی رفت.

 ناراحت نبودم اما صدای ریز ریز گریه های یواشکی مامان دلم را آتش می زد.
ناراحت نبودم اما... هیچ!

ناراحت نیستم!

از این تیر کشیدن سلول های مغزم خسته ام. مخصوصا وقتی قطعات پازل لحظه به
لحظه کامل تر می شوند و من دیگر حتی حوصله ی آه کشیدن هم ندارم.

رضا و پیامش هم یکی در میان، میان جفت و جور شدن های پازل وار ذهنم می آیند و
می روند و من هیچ تمایلی حتی به روشن کردن گوشی هم ندارم. با خودم که

رودروایسی ندارم، من از رویارویی با آزاد می ترسم. از دیدن چیزی که تا به حال فقط
شنیده ام واقعا واهمه دارم.

اصل خود آزاد به کنار، این که فکر می کنم دیدن آزاد یعنی دیدن رها؛ رها هم یعنی
عشق کیهان، یعنی نفس های عمیق و از ته دل کیهان میان تار به تار موهایش، یعنی

 هزار فکر کوفتی و لعنتی دیگر و همین دست و پای رفتنم را سست می کند.



 اما از طرفی هم پیام رضا مغزم را رها نمی کند.
آخ که روح و جسمم دیگر با هم هماهنگ نیستند.

مد روحم به قدر حس می کنم دارم مریض می شوم و اصل حوصله اش را ندارم. در
کافی انرژی ام را می گیرد. اما علئمش را در گلو و سر دردناکم حس می کنم. پتو را

کنار می زنم. کمی هم چشمانم می سوزد و باید قرصی، چیزی بخورم تا درد را در
نطفه خفه کنم.

مت هر چند کوتاه، او می کرد و من چه زود بد عادت شده بودم.  کاری که در این مد

نمی دانم اصل ساعت چند است. حالم از خودم و شرایطم به هم می خورد. تمام
لباسم بوی گند عرق گرفته. از بس که خودم را در هوای خانه که خیلی هم سرد نیست

زیر پتو پنهان کردم.
تکانی به خودم می دهم تا هم این لباس ها را تعویض کنم هم آبی به دست و رویم

بزنم. موهایم دیگر تفاوتی با سیم اسکاچ ندارد.
بی رمق بلند می شوم که صدای جدی و البته کمی بلند بابا در خانه می پیچد:

_ یاالله...مرضی خانم مهمان داریم.

همانطور نیم خیز خشک می شوم و هر چه زور می زنم تا عقربه های روی ساعت
دیواری را تشخیص دهم، بی فایده است.

_ یاالله

تن نیم خیزم روی تشک رها می شود و نشسته به در خیره می مانم. صدا، صدای پدر
کیهان است.

_ سلم آقای دلپاک... خوش آمدید بفرمایید... آقا منصور چرا زودتر خبر ندادید؟

_ بنده شرمنده ام که بد موقع مزاحم شدم.

همانطور خیره به در با دهانی خشک شده، دستم را کنار بالشتم تکان می دهم تا به
چشمان دومم برسد.

مک پر از لک را روی چشمانم می گذارم.  عین

_ بفرمایید.

سرم را به سمت ساعت می چرخانم.
می حضور بابا در تازه نه و نیم است و همراه بودنش با بابا آن هم زودتر از موعد همیشگ

خانه، یعنی بابا در جریان آمدنش بوده.
گوش تیز کرده خیره به در می مانم. تا اینکه بعد از لحظاتی شاید طولنی بالخره

صدایش می آید.



_ حرفی جز شرمندگی ندارم.

 پس فهمیده است!
صدا فقط صدای سکوت است و بس.

لحظات همین طور کش می آیند تا اینکه صدای تعارفات آرام و تق و توق ظروف و
 البته نجوای "زحمت نکشید" گفتن پدرش زینت بخش سکوتشان می شود.

که بابا با سرفه ای کوتاه می گوید:

_ اینطور که پیداست شما هم در جریان نبودید... اما به هر حال عرض کردم
خدمتتون... ادامه ی این رابطه برای دختر من امکان پذیر نیست.

اولین تصویری که در ذهنم می نشیند لب گزیدن مامان است که خداراشکر طبق
 عادتش در جمع حرف روی حرف بابا نمی آورد.

_ امروز هم هر چقدر سعی کردم نتونستم آقا زاده رو ملقات کنم... محل کارشون
نبودن... تلفنشون هم خاموش بود.

صدای آهی شاید از جانب پدرش می آید.

_ما هم ازش خبر نداریم. از دیروز که دیدمش و جریان رو فهمیدم تا همین حال...
مادرش البته هنوز در جریان نیست...

لحظه ای مکث می کند.

_ قبل از آمدن به منزل عرض کردم خدمتتون جناب شکیبا انقدر خبطی که این پسر
کرده بزرگ هست که من واقعا روی گفتن از فرصت رو ندارم... من خودم هنوز توی

شوکم... اما زمان رو که نمیشه به عقب برگردوند، اتفاقیه که هر چقدر غلط اما
 افتاده... کیــ

_ بله اما میشه جلوی اتفاق های بعدی رو گرفت.

_ حق با شماست. شما حق دارید... باور کنید من انقدر از پسرم دلچرکینم که حد
نداره... من خودم دختر دارم...

_ پس خودتون رو بذارید جای من، من به چه اعتماد و اعتباری دخترم رو بسپارم به
پسر شما... هر چند که دختر من دیگه دلش با این وصلت نیست...

 باز سکوت می شود.

_ افرا جان منزل نیست؟



قبل از آنکه صدایی از جانب بابا بیاید مامان جواب می دهد

_ هستش الن صداش میـ...

صدای بابا جدی و کمی هم هشداری به گوشم می رسد:

_ شاید خواب باشه خانم!

پدرش گرفته و البته سنگین شده شاید از لحن و حرف بابا می گوید:

_ بله بذارید راحت باشه...

اما مامان ساز خودش را زده است انگار که در اتاق باز می شود و او داخل می آید.

_ پاشو افرا پدرشوهرت اومده زشته...

لفظ "پدرشوهر" آنقدر عادی و بر اساس عادت بر زبانش جاری می شود که فقط
کلفه می گویم:

_ پدر شوهر کجا بود

_ خیلی خب تو هم... آقای دلپاک... پاشو بیا زشته سراغت رو می گیره...

عصبی از تمام دردهای جسمی و روحی که رویم آوار شده بود می گویم:

_ مامان اونا خودشون می دونن پسرشون چه غلطی کرده... تنها کسی که نمی خواد
قبول کنه تویی

طبق معمول عادت همیشگی اش لب می گزد و دست بر هم می کوبد. کنارم می
نشیند و مثل با لحنی رام کننده می گوید:

_ الهی قربونت برم... من به خاطر تو می گم... عزیزم تو جوونی، نمی دونی... مادر
عجولنه تصمیم نگیر. مگه نمیگی خودش می دونه چه غلطی کرده ندیدی مگه اونروز

مر من چرا یه فرصت چند بار جلو همه گفت پشیمونه و همه چیز رو درست میکنه... ماد
 بهش نمیدی حرف زندگیتونه... بازی که نیست...

نمی گذارم بیش از این ادامه دهد:

_مامان من نمی خوام... شما منو درک نمی کنید...



عصبانی می شود:

گت ول _ درک نمی کنید، درک نمی کنید، چیه دیگه... یعنی منم باید با هر مشکلی بابا
کنم برم...

_ وای مامان بابا زن داشته قبل شما

خودش هم کم می آورد انگار که رو می گیرد و غرغر کنان می گوید:

_ تو فقط جواب برای حرفای من پیدا کن.

درب اتاق باز می شود و اینبار بابا داخل می آید و مامان از کنارم بلند می شود :

_ چی شد رفت؟

_ مرضی خانم شما برو یه چای بده دستشون... چاییا سرد شدن.

_ پدرو دختر خودتون ببرین و بدوزی منم که آدم نیستم کسی به حرفم گوش بده...

می گوید با غیض از اتاق بیرون می رود و بعد از کمی صدای تعارفاتش شنیده می
شود.

_ از مادرت به دل نگیر عادت کرده که فقط برای حرف مردم زندگی کنه... اما اینو
من توئه افرا... می ترسه از کیهان جدا شی و... مطمئن باش که فقط نگرا

بابا ادامه نمی دهد و خودم ادامه اش را می دانم. حتما می ترسد روی دستش بمانم.
خب حق دارد مگر چند درصد از این جامعه با مادرم هم فکر نیستند.

بابا جای مامان را کنارم می گیرد:

_ مادرت فکر می کنه بودنت با کیهان بهتر از نبودنته... من این همه سال نتونستم
عوضش کنم از این به بعد هم نمیشه... تو فقط از این نظر به حرفاش نگاه کن که

مادرت هر حرفی می زنه برای خوشبخت بودنه توئه منتها نظرات و دلیلش برای
 خودش قابل درکه و از نظر تو درست نیست...

درمانده می گویم:

_ الن من چی کار کنم؟

_ ببین بابا تصمیم تو برای من مهمه... هرچند که خودمم از این رابطه دل چرکینم، اما
مب منفیه تو به آسونی تموم شه به هر حال تا نباید انتظار داشته باشی همه چیز با جوا



مدتی این رفت و آمدها هست...

_ یعنی میگین بیام بیرون

_ حال که پدرش تا اینجا اومده و می خواد ببینتت، فقط به حکم ادب و به احترام خود
ایشون چند لحظه بیا بیرون بابا... هیچ حرفی هم لزم نیست بزنی من خودم قبل از

اینکه بیایم داخل گفتنی ها رو گفتم... مطمئن باش اگه کیهان اینجا بود امکان نداشت
بذارم ببینتت بابا...

به امید محال عوض شدن نظرش نگاهش می کنم. آرام پلک بر هم می گذارد و از جا
بلند می شود و به سمت در می رود.

ناچار بلند می شوم و به سمت آینه می روم داغون تر از تصورم هستم. اول از همه
شیشه ی عینکم را تمیز می کنم و باز گوشم به شنیدن صدایشان مشغول می شود.

_ آقای دلپاک امروز غرض از دیدار با آقا زاده، هم حرف مدت باقی مونده از صیغه
بود... هم این حلقه...

_ آقا منصور

لحن مامان کامل مبهوت و شوکه است.

_ آقای شکیبا من درک می کنم اما از شما خواهش کردم که یک فرصتی بدید... می
دونم من قبول دارم... اتفاقی که افتاده قابل بخشش نیست... اما... خب چی بگم...
کیهان هم پشیمونه... جبران می کنه... می شناسمش باور کنید دختر شما رو دوست

داره از ترسش بوده این نگفتن هم...

 پوزخندی به این ترس می زنم و موهایم را هول هولی شانه ای می کشم.
نمی دانم باید شال سر کنم یا نه به سمت کمد می روم شلوارم را عوض می کنم و

بافت ساده ی کار دست مامان را هم تن می زنم.

_ جناب دلپاک من خدایی نکرده قصد توهین به شما رو ندارم اما حتی خوده شما هم از
جریان ازدواج پسرتون خبر نداشتید من چطور به همچین آدمی اعتماد کنم؟

و در آخر با شالی بر سر از اتاق خارج می شوم منتظر جواب پدرش هستم اما می
دانم از صدای باز شدن درب اتاق متوجه بیرون آمدنم شده اند که سکوت کرده اند.

راهرو را که طی می کنم نگاهم به نگاه آقای دلپاک می افتد. هیچ گاه پدرش را با این
حالت ندیده بودم حتی آن روز در خانه یشان. آنقدر ناراحتی و شاید هم خشم و همان
مل نداشته ام به حال او هم شوکی که خودش می گوید در چهره اش پدیدار است که د

می سوزد.
مقابلم بلند می شود و من خجالت زده سرم را زیر می اندازم و آرام سلم می کنم.



_ سلم دخترم

مامان و بابا تعارف به نشستنش می کنند و من هم همانجا در محل تلقی دیوار راهرو
و هال، تکیه زده به تیغه ی دیوار می نشینم و نگاهم را به زانوهای خوابیده روی همم

می دهم.

_ خوبی دخترم؟

همانطور خیره به پاهایم زمزمه می کنم:

_ ممنون

_من از روی تو و خانواده ت شرمنده ام دخترم.

 کیهان باید اینجا می بود اینطور شرمندگی پدرش را می دید.
جلوی پوزخندی که این روزها زیادی با من خودمانی شده را می گیرم و فقط می

گویم:

_ شما چرا!

_ اون پسر ناخلفم هست.

چیزی نمی گویم. که بابا می گوید:

_ به هر حال ما ترجیح می دیم همه چیز هر چه سریع تر تموم شه... دخترم همه ی
هدایا و چیزهای که این مدت خریداری شده بود رو به کتایون خانوم تحویل داده...

حلقه ام را می بینم که با دست های بابا روبروی پدرش گذاشته می شود و اشکی
کامل ناخواسته روی پایم چکیده می شود:

_این هم باشه خدمت شما... لطفا خودتون با پسرتون صحبت کنید، این صیغه باید
باطل بشه... این هم فقط به احترام شماست... وگرنه کسی که بخواد با زندگی دختر

من بازی کنه... جزاش خیلی بیشتر از این طور ساده تمام کردن همه چیزه...

مه بابا و البته از زور ضعف و گرسنگی، چند لقمه ای در پس زمینه ی غر و همرا
دعواهای مامان به خاطر پس دادن حلقه، کوفت کرده بودم.

بابا گفته بود فردا همراهش به فروشگاه بروم تا هم خودم خانم غلمی را که حال با



اتمام درسش و البته سابقه ی طولنی اش به بخش حسابداری فروشگاه منتقل شده
بود، ببینم و هم در مورد کار صحبت کنم. البته که بیشتر فکر می کردم می خواهد مرا

از چپیدن در این اتاق باز دارد.

قرص مسکن و سرماخوردگی را دوتا دوتا زیر نگاه سرسنگین و البته سکوت کرده ی
مامان بال می اندازم و از آشپزخانه بیرون می آیم که درب هال باز می شود و امیر با

 سلمی که برای رفع تکلیف در هوا ول می کند وارد می شود.

جوابش را نمی دهم و باز فکر می کنم که از او ناراحت نیستم اما دلم هم نمی خواهد
جوابش را دهم!

صدای بابا از سالن می آید و لحظه ای بعد هم خودش نمایان می شود:

_ الن وقت خونه اومدنه؟

بی توجه به امکان شروع دعوایی دیگر در این وقت شب از مقابل امیر می گذرم و
صدای زیر لبی اش را می شنوم: "شروع شد باز"

و بعد صدایی که خطاب به بابا می گوید:

_ دیر نیست که، هنوز دوازده هم نشده !

ساعت از یازده گذشته و این برای امیر یعنی آغاز شب،اما بی شک بابا تعریف دیگری
از سر شب و تهش دارد:

_ حتما باید ساعت دوازده بشه که شازده بیاد خونه... حال امشب من زود برگشتم، تو
 نباید سر شب خونه باشی مادرو خواهرت تا دیر وقت خونه تنها نمونن...

_ تو بیابون که زندگی نمی کنیم بابا تو خونه ان درو قفل کنن چی میشه مگه...

_ ل اله ال الله

و من درب اتاقم را می بندم و تمام سعیم را می کنم تا گوشم دیگر صدایشان را
نشنود.

کم کم حس می کنم که دلم می خواهد بیابان را به این خانه تریجح دهم.
دلم فقط تنهایی و سکوتی بی حد و مرز می خواهد.

مانتو، شلوار، مقنعه حتی جورابم هم مشکی ست، کاپشن مشکی رنگم را هم می
پوشم و کیف مشکی رنگم را هم بر شانه می اندازم و به سمت در می روم.

می عزاداری سرتا چا مشکی شده ام، اینبار اما نه برای سوزاندن کیهان. خب تیپ رسم
همین است، دیگر! و من حال عزادار آروزهای بر باد رفته ام هستم و می خواهم مدتی



با خیال راحت بی تظاهر برای دلم عزاداری کنم، اینطور آرامش بیشتری دارم.
مر دلم هم سرد باشد و مرا هم بعد از مدتی سرد کند. مک گو امیدوارم خا

از اتاق بیرون می آیم که بابا می گوید:

گن گرم می کنم بیا _ تا ماشی

به سمت آشپزخانه می روم تا قرص بردارم.
اآشپزخانه است و با ورودم، با لیوانی حاوی ماده ای سفید رنگ که کمی هم مامان در 

بخار از بالیش بلند می شود به سویم می چرخد و لیوان را به سویم می گیرد:

 _ شیرو نشاسته س

و خدا من و خاطرات و شیر و نشاسته را با هم لعنت کند!
.
.
.

گلویم آنقدر می سوخت و ملتهب بود که حتی به سختی دهان باز می کردم. محال بود
پاییز بیاید و مرا با تمام قوایش مریض نکند.

_ بیا افرا این شیرو نشاسته رو بخور برات خوبه

حرف که نمی توانستم بزنم، قیافه ام را اما کج و کوله کردم. من از این مایه ی سفید
رنگ بیزار بودم.

_ اینجوری نگاه نکن افرا زود باش

همزمان با حرف مامان صدای باز شدن در آمد:

_ خانم من رفتم. کیهان خان هم اومدن

می او با بابا و بیرون رفتن با عجله ی مامان با همان لیوان و بعد هم صدای خداحافظ
شیر و صدای سلم و احوال پرسیشان با هم.

امروز قرار بود با هم به شرکت پدر علی برویم. مدت کوتاهی از محرمیتمان می
گذشت و او حال می خواست مرا به شغلی که به قول خودش در شأنم باشد مشغول

 کند.
می شنیدم که مامان از حال بدم برایش می گفت، دو سه روزی بود که نه او را دیده

بودم نه تماسی داشتیم. یکی دو پیام داده بود که خبر از سر بینهایت شلوغش در
بیمارستان می داد و من هم مزاحمش نشده بودم.



سعی کردم چهره ام را در سینی استیل پشت ظرف شویی ببینم اما خب تصویر خیلی
دلنشینی نصیبم نشد و من کمی ناامید از قیافه ی زار و نزارم در مواجهه با او، قصد

خروج از آشپزخانه را کردم و گوشم را به صدای مامان که دیگر به شکایت از من
رسیده بود سپردم:

_ حال هم این شیرو نشاسته رو نمی خوره...

همینم مانده بود که این مزخرف را بخورم و با این قیافه ی داغون مقابلش بال هم
بیاورم. آخر تا به حال امکان نداشت من جرعه ای از این ماده ی مزخرف بنوشم و

بعدش تمام دل و روده ام را بال نیاورم.
با دیدنش در آن کت و شلوار شیک به زور دهانم را باز کردم:

_ سلم

صدایم داغون بود و دردی که با همین یک کلم نصیب گلویم شد، تمام چهره ام را جمع
کرد و اخم هایی او را هم در هم:

_ چرا به من نگفتی حالت خوب نیست؟

خب ما هیچ تماسی با هم نداشتیم من چه می گفتم.
بعد هم او آنقدر جدی بود که من معمول برای حرف زدن با او کلی با خودم درگیر می

شدم.

مامان دوباره لیوان را مقابلم گرفت:

_ بخور دیگه منتظرن زشته

_ مسئله ای نیست. می تونیم یه روز دیگه بریم.

زیر زیرکی و طوری که او خیلی هم نشنود با حالتی التماسی رو به مامان گفتم:

_ بدم میاد؛ حالم به هم می خوره.

و من برای اولین بار شاید این لبخندی که انگار ناشی از قیافه ی ملتمس و جمله ام
بود را بر چهره اش دیدم و خیلی سریع نگاهم را از چشمانی که برای لحظاتی شاید

متفاوت از همیشه نگاهم کرده بودند دزدیدم!

_ لج نکن مامان جان

_ اجازه بدید



دستش را آرام و با احترام پیش آورد و لیوان را از مامان گرفت:

_ افراجان بهتره امروز رو استراحت کنی.

می اند و مرا زیر نگاه بی نهایت راض آتقدر قاطع گفته بود که حرفی برای اعتراض نما
مامان راهی اتاقم کند.

_ خدا خیرت بده پسرم... افرا همینجوره، یا مریض نمیشه یا اگه بشه به بدترین حال
میوفته

همانطور که آرام به سمت اتاق می رفتم، "با اجازه" ی آرامش را شندیم و بعد هم "
راحت باش پسرم" گفتن مامان و سنگینی قدم هایی که پشت سرم می آمد و قلبی

که، بی حیا، عجیب می کوبید.
کمی هول شده بودم. اولین بارمان نبود این تنها شدن با هم، اما او که هیچ وقت از آن

لبخند ها به رویم نپاشیده بودم. تازه هیچ وقت هم آن مدلی نگاهم نمی کرد!

وارد اتاق که شدم، به سمت در چرخیدم و او هم پشت سرم وارد شد و در را بست.
خیلی جدی انگار که در حال بیان قانون مهمی باشد، گفت:

_ از این به بعد اگر حالت بده یا مشکلی داری یا هر چیزی که من باید در جریانش
باشم، ترجیح می دم از زبون خودت بشنوم نه اینکه آخرین نفر باشم...

اخم هایم درهم شد و به سختی زبان گشودم و با درد و سوزش گلو، صدای آرام و
زیبایم را به نمایش گذاشتم:

_ خب سرت شلوغ بود، این دو سه روز یه زنگم نزدی!

و این اولین بار در عمرم بود که من از این گلیه ها می کردم و بی شک اگر حالم تا
این حد بد نبود و مغزم درست و حسابی کار می کرد، این دلخوری را هرگز بر زبان
نمی آوردم، هرگز! من اهل این ادا و اصول ها نبودم. درنتیجه خیلی سریع در برابر

چشمانی که شاید کمی هم متعجب نگاهم می کردند، گفتم:

_ البته من درک می کنم که کارت زیاده، منظوری نداشـ...

و از فشاری که به گلویم با همین دوجمله آمده بود، به سرفه افتادم. اشک از چشمانم
 جاری شده بود که سرفه های خشکم تمام شد.

نزدیکم آمد. با اخم اما آرام، مقنعه ام را از سرم بیرون کشید و روی پشتی صندلی
انداخت. عینکم را با یک دست از صورتم برداشت و در جیب پیراهنش گذاشت.

دستمالی از جیبش در آورد و آرام آرام زیر چشمان خیس شده ام کشید و من هنگ
کرده از حرکات تا به حال ندیده از او خیره اش مانده بودم. نمی دانم شاید این ندید

بدید بازی ام آنقدر عیان بود که اخم هایش رفت و باز آن لبخند بر چهره اش تکرار شد



و زمزمه کرد:

_ حق با شماست بانو...

و من این لحن را هم تا به حال نشنیده بودم.
طوری خیره در چشمانم مانده بود، که کامل مسخ شده پلک که هیچ، حتی نفس هم

نمی توانستم بکشم. بی آنکه نگاهش را بگیرد، دستمال را به جیبش بر گرداند و لیوان
حاوی شیر و نشاسته را به دهانم نزدیک کرد. بویش که زیر بینی ام زد، داشت اثرات

مسخی از بین می رفت و چهره ام در هم می شد که گفت:

مک خوشمزه ای که اون روز درست کرده بودی _ به چیزای خوب فکر کن... مثل اون کی

بی اراده زیر نگاهش با لحنی که انگار این فکر ها بی فایده است، گفتم:

_ اون پودرش آماده بود من فقط مخلوطش کردم.

از اعترافم باز همان لبخند ناب بر چهره اش نشست و من انگار تمام حواسم به
چشمانم آمده بود که دیگر حتی بوی مزخرف آن ماده را حس نمی کردم. من درگیر

این نگاه و تبسم تازه رویت شده از او بودم و دلم حالی به حالی...

خودش هم فهمیده بود انگار که لیوان را آرام به دهانم چسباند و من مجبور به باز
 کردن دهانم شدم و او لیوان را به سمت دهانم کج کرد.

همین که مایع مزخرف به دهانم راه پیدا کرد و من خواستم واکنش نشان دهم با لحنی
که هیچ توصیفی برایش نداشتم زمزمه کرد:

_ چشمات... بی نظیرن

اگر همین طور این سوپرایز کردن هایش را ادامه میداد دلم بی شک در سینه منفجر
می شد.

جرعه ای دیگر و باز:

_ ترجیح می دم ... این عینک همیشه روی چشمات باشه...

و این حرکات و حرف ها و لحن، آنقدر از آقای دکتری که در این مدت دیده بودم بعید
بود که من نفهمیدم کی آن مایع کوفتی زیر نگاه پیوسته اش تمام شد و او لیوان را

روی میز گذاشت.
و درست که دیگر هیچ اثری از آن نگاه و لحن جادویی بر چهره اش نمانده بود اما

اثرش را عمیق تر از هر حکاکی بر دل من گذاشته بود.
نزدیکم آمد و عینکم را از جیبش در آورد و به سویم گرفت و باز با همان لحن و جدیت

همیشگی اش که هیچ شباهتی به اوی لحظات پیش نداشت، گفت:



_ کیفم تو ماشینه برم بیارم معاینت کنم... اگه لزم بود میریم درمونگاه...
.
.
.

_ کجایی افرا بگیرش دیگه، یخ کرد

مد فریب خورده ام به هم هرچه خاطرات بیشتر دوره می شوند بیشتر حالم از او و خو
می خورد.

سرم را نامحسوس تکان می دهم.
مامان "نچ" گویان لیوان را مقابلم تکان می دهد. می دانم که منتظر است مثل همیشه

ممانعت و مخالفت کنم، از خوردن محتویات مزخرفش اما لیوان را از دستش می
گیرم و بی توجه به چشمان متعجبش همه را یک جا سر می کشم که دهانش از شدت
تعجب باز می شود. نمی دانم چه مرگم شده احتمال همه اش از اثرات خاطرات پر از

دروغ و دورویی است.

نامرد برای خر کردن من چه قشنگ نقش بازی می کرد. چه قشنگ مرا مسخ می کرد.
نامرد لعنتی!

لیوان را پایین می آورم و در برابر چشمان متحیرش، به دستش می دهم. اما همین که
می خواهم احساس پیروزی بر خاطراتم را با تمام وجود حس کنم، اینکه بی او هم می
توانم این مزخرف را بخورم و بال نیاورم، عق می زنم؛ بی هوا، بی اجازه، و همانطور

که دست روی دهان می فشارم، با شتاب خودم را به حمام می رسانم و در پس زمینه
ی صدای نگران مامان، همه ی شیرو نشاسته را با خاطراتی کثیف و صدایی مزخرف و

مک تقلبی و لحن ناب و چشم های بی نظیرم، یک جا بال می آورم. طعم کی
همه را بال می آورم.

همه را...

بخش پنجم

بازگشت دوباره ام به فروشگاه اتفاق عجیبی نبود. در همان دوره ای که خودم هم
اینجا مشغول بودم مدام این تغییر پرسنل را می دیدم. مخصوصا که فروشگاه بی

مر بابا و سابقه ی نهایت بزرگ بود و به پرسنل زیادی احتیاج داشت و خب البته که حضو
قبلی خودم هم کمک کننده بود.

دو روز بعد از بال آوردن خاطراتم در حمام به فروشگاه آمدم و از فردایش که درواقع
همین دیروز بود، دوباره مشغول به کار شدم و حال در ساعت های میانی دومین روز

می اندک خلوتم به سر می بردم. کار

پچ پچ های بابا و مامان در آن دو روزی که باز خانه نشین شده بودم خبر از تماس و



مد کامل بی حضورهایی داشت که من درواقع از آنها بی خبر مانده بودم. هرچند با وجو
مر بی فرجام کیهان ملحظه ی امیر که خیلی هم در بحر مراعات نبود، متوجه حضو

پشت درب خانه که با حضور به موقع بابا و البته امیری که چشم دیدن آقای دکترای
 عمومی را نداشت، بی فرجام مانده بود، شدم و از این بابت راضی هم بودم.

هرچند نمی دانستم چه اتفاقات دیگری افتاده و البته که همین ندانستن را هم ترجیح
می دادم.

 و حال اینجا میان یک مشت خاطرات کهنه ی نم گرفته و شاید بو کرده، گیر کرده ام.
لعنتی اینجا خاطراتش بیش از کیهان، بوی قهوه می دهند! بوی قهوه و آزاد!

قهوه ای که تلخی اش هیچ خوشایند نیست و نوشیدنش، رهایی ذهن را در پیش ندارد!
از دیروز تمام سعیم، درگیر کردن خودم در اعداد و اجناس و البته آدم هاست. این که
می شان در چه وضعیتی به از روی ظاهرشان یا نوع خریدشان حدس بزنم، زندگی حس

 سر می برد.
هرچند بیشتر به دنبال بیچاره ای شبیه به خودم می گردم.

هوف کشان نگاهم را به مانیتور روبرویم می دوزم، ساعت سه و نیم است و فروشگاه
خلوت و من کسل هستم، از خ.دم، از اینجا نشستن، از فکر هایم.

خانم غلمی مژده ی کار در بخش حسابداری را هم داده بود. هر چند خیلی امیدوار
نبودم اما خب فکر به رخ دادنش هم دلم را الکی خوش می کرد و من به این امیدهای

واهی هم نیاز داشتم.
کامل ترجیح می دادم که محل کارم به هیچ وجه خاطره انگیز نباشد.

مت به اسکنر نرسیده ام با نزدیک شدن مردی با گاری اش نگاه از مانیتور می گیرم. دس
با دیدن رضا میان راه متوقف می شود و من دقیقا پنبه شدن هر آنچه تا به حال با فرار

از فکر هایم، ریسیده بودم، را می بینم.
می ایستم و بی اراده نگاهم به اطراف می چرخد. هول و دستپاچه نگاهش می کنم که

سرش را زیر می اندازد:

_ ببخشید... مجبور شدم.

دستم را روی دسته ی اسکنر می فشارم و تنها چیزی که در این لحظه به ذهنم می آید
را می پرسم:

_ از کجا فهمیدید من اینجام؟

به جای جواب سوالم معذب می گوید:

_ من تازه فهمیدم چه اتفاقی برای شما افتاده... واقعا اصل نمی دونستم که خواهر
آزاد با همسر شما... یعنی من فقط فکر می کردم ... اصل فکرشم نمی کردم همچین

جریانی باشه... به خاطر برخورد این مدتم واقعا ازتون عذر می خوام... من واقعا
شرمنده ام...



اخم هایم درهم می روند و گره هایش روی خطوط چهره ام ماندگار.
می دردناکی می رسد که جان را از دستپاچگی ام با شنیدن حرف هایش باز به بی حس

تنم فراری می دهد.
باخبر بودن و نبودنش از اصل ماجرا برایم مهم نیست. من از حضورش از بودنش اینجا
راضی نیستم. اصل از این نگاه های پر ترحم، حالم به هم می خورد، از این که می دانم
او بی شک به خاطر آزاد حال اینجا ایستاده و د برابر من ابراز شرمندگی می کند، حالم

به هم می خورد از این که من خودم برای هیچ کس ارزشی ندارم؛ حالم به هم می
خورد.

ای خدا اصل چرا باید چشم های مرا طرح چشمان دیگری می زدی. تا این همه مصیبت
 بر سرم آوار شود.

کلفه، بی حوصله و خسته، بی آنکه دیگر نگاهش کنم، می گویم:

_ اگر واقعا برای خرید اومدید بذارید تا براتون حساب کنم اگرم نه که بفرمایید...

_ شنیدی خانم چی گفتن یا نه...

به گوش هایم شک می کنم و با بهت سرم به سوی صدای کیهان کشیده می شود، به
مخ سرخ رو به من مانده هم اویی که تیر خشم نگاهش رضا را نشانه رفته و همین نیم ر

حال و احوال داغونش را به خوبی نمایش می دهد.

_ آقای محترم من قبل با شما صحبت کردم... الن هم با ایشون کار دارم...

لحنی که با آن "محترم" را ادا می کند، نگاهم را به صورت تلخ و تیره شده ی رضا می
کشاند و در پی  ش صدای دورگه ی کیهان و اعصاب و من که دم به دم بیشتر تحلیل

می رود.
کیهان کمی صدایش بال می رود:

_ همین ایشونی که باهاش کار داری، همسر منه... اجازه شم دســ....

"همسر" همراه با پوزخندی که از زبان رضا خارج می شود و حرفش را نیمه می
گذارد، آتش خشم کیهان را چنان شعله ور می کند که آقای دکتر، بی خیال پرستیژ

همیشگی اش شده، به سویش خیز بر می دارد و یقه اش را می گیرد:

_ دست از سر زندگی من بردار

 و من هول، ترسیده خجالت زده فقط صدایش می زنم.

_ کیهان



مر تا به خودم آیم و از پشت صندوق بیرون بیایم و خاکی بر سرم بریزم، آقای صندوق دا
دو لین آنطرف تر با سرعت خودش را به آنها می رساند و من در میان دیدگان اندک
خریدارانی که کنجکاو و شاید هم متعجب این سو را نگاه می کنند، از لین بیرون می

آیم.

_ یکبار دیگه این طرفا پیدات بشه...

بازوی سخت و منقبض کیهان را می کشم و خجالت زده از این وضع ملتمس می گویم:

_ بس کن تو رو خدا

_ چی کار مثل می خوای بکنی؟

کم مانده به گریه بیفتم رو به رضایی که انگار او هم حال که اصل داستان را می داند،
قصد کوتاه آمدن ندارد، می گویم:

_ آقای غفاری خواهش می کنم.

همکار بیچاره ام هر چه زور می زند با آن هیکل ریز اندامش نمی تواند کاری از پیش
ببرد و تجمع همان اندک آدم های پراکنده در فروشگاه، کم کم بیشتر هم می شود و
همکار بی چاره ام خودش هم می فهمد که با این هیکل در برابر این کاری از پیش

نمی برد که فقط جدی می گوید:

_آقایون تمومش کنید وگرنه مجبور میشم حراست رو خبر کنم.

کیهان اما صدای هیچ کس را نمی شنود انگار:

_ حق نداری دوروبر زن من باشی بفهم اینو...

پیر مردی با فرم نظافتچیان هم نزدیک می آید و برای جدا کردنشان مداخله می کند:

 _ ای آقا صلولت بفرستید...

مر مانده به روی خودم، اینبار با قدرت بیشتر از کلفه از نگاه های پر حرف و منظو
بازویش آویزان می شوم و تقریبا نیم تنه ام را میان او و رضا قرار می دهم که باعث
می شود رضا کمی خودش را عقب بکشد و دست کیهان را با شدت از یقه اش جدا
کند و همکار بیچاره ام با نفس نفس زدن عقب بکشد و همراه با پیرمرد نظافتچی،

سعی به پراکنده کردن مردم کنند.
صدای تپش های قلب اوست یا خودم، نمی دانم. صدای نفس های اوست یا خودم نمی

دانم، فقط عصبی بازویش را رها کرده، خیره در چشمان سرخش که حال روی من
قفل شده از میان دندان های به هم فشرده ام با استرسی ناشی از این آبروریزی و



دستانی لرزان، می غرم:

 _ داری چی کار می کنی... چرا آبرو ریزی میکنی...

حوصله ی تفسیر نگاهش را ندارم.

_ افرا...

 _ افرا چی کیهان... بس نیست... آبرومو بردی...

نزدیک شدن فردی از کادر نگهبانی، باعث پراکندگی سریع تر می شود.
و از آنجا که من لباس فرم به تن دارم و دقیقا وسط مهللکه ایستاده ام، رو به من می

پرسد:

_ اتفاقی افتاده خانم؟

اکند، فاصله می سعی می کنم آرام باشم از کیهانی که مشت مشت موهایش را می 
گیرم و کمی به سوی مرد نگهبان می روم و با صدایی که کامل می لرز می گویم:

 _ نه خیر ببخشید چیزی نبود... تموم شد...

نگاهی جدی به کیهان و رضای پر از اخم و شاید باز هم شرمندگی، می اندازد و با
نگاهی به همکار دیگرم به سوی او می رود و من بی توجه به کیهان و رضا به جایگاهم
بر می گردم و در حالی که سعی می کنم صدایم خیلی بلند نباشد، طوری که فقط آن

دو بشنوند می گویم:

_ هردوتون برید وگرنه با پدرم تماس می گیرم.

نگاهم را می گیرم. صندلی ام را می چرخانم و پشت به آنها روی صندلیم ولو می
 شوم.

چشمانم را به انگشتان لرزانم می دوزم. دست هایم را در هم مشت می کنم و آرام
آرام نفس می کشم.

_ بفرمایید آقایون... بفرمایید بیرون.

صدای مرد نگهبان است که جمله اش را بی شک خطاب به رضا و کیهان می گوید و
من اصل بر نمی گردم تا ببینم چه می کنند.

 _ بیا عزیزم این آب و بخور... من با نگهبانی تماس گرفتم ببخشید...

صدای دختر صندوق دار لین کناری ست.



نگاهش می کنم، نگاهش شرمنده است.
لیوان آب را از دستش می گیرم.

_ اشکالی نداره...

_ ببخشید اول نفهمیدم که همسرتون هستن...

مر کار آمدنم. آبرو برایم نمی گذاشتند خدایا این هم از س

 سعی می کنم لبخند بزنم.

_ مهم نیست.

_ می خواید برید یه آبی به دست و روتون بزنید من حواسم هست به اینجا.

قبل از آنکه نگاهم را به پشت سرم بدهم می گوید:

_ یکیشون رفت یکیشونم داره با نگهبان صحبت میکنه... از این طرف برید تو دیدشون
نیستید.

 خب حدس اینکه کدام رفته و کدام با نگهبان صحبت می کند خیلی هم سخت نیست.
می پرسنل می روم. قدردان نگاهش می کنم و از همان طرف به سمت سرویس بهداشت

 باید در مورد حضور کیهان به بابا می گفتم وگرنه هر لحظه می خواست اینجا باشد.
اما با رضا چه باید می کردم خدا... با آزاد!

حال که فکرش را می کنم. دیروز هم انگار بعد از عمری شانس آوردم که کسی
سراغم نیامد وگرنه من مگر که هستم که پیدا کردنم برای آدم ها سخت باشد. آن هم

آدم هایی که فقط قصد استفاده از افرا و شاید چشمان افرا را داشته باشند.

کمی آب به صورتم می پاشم و بی آنکه خودم را در آینه نگاه کنم. دستمالی از رول
کنار شیر جدا می کنم و همانطور که به سمت در می روم صورتم را خشک می کنم.

 بیرون که می آیم با دیدن رضا درست مقابل در خشکم می زند.
"ای خدا..."

وای که این قصه سر دراز دارد انگار. نارضایتی ام از حضورش مشهود است و من به
 هیچ وجه قصد پوشاندنش را ندارم:

 _ آقای غفاری

اجازه نمی دهد حرف بزنم:



_ خانم شکیبا خواهش می کنم... خواهش می کنم ازتون یکبار فقط یکبار همراه من
بیاید دیدن آزاد خواهش می کنم ازتون...

_ من نمی تونم. من شرایط خوبی ندارم. نه وضع زندگیم نه اصل شرایط روحیم... من
نمی تونم. من برای ایشون متاسفم دوست دارم کمکش کنم. اما نمی تونم واقعا در

توانم نیست.

_ می دونم می دونم شما حق دارید... اما شما فقط به من کمک کنید من آزاد رو ببرم
کمپ بخوابونم، من دیگه قول می دم مزاحم شما نشم.... آزاد داره با رها لج می

کنه... تنها کسی که می دونم می تونه روش تاثیر بذاره شمایید... آزاد داره خودش رو
نابود می کنه... خواهش می کنم ازتون...

لحنش کم از خواهشی بی حد و مرز را ندارد و این وخامت اوضاع را نشان می دهد.
اما من خودم شرایطم وخیم است.

_ خواهش می کنم خانم شکیبا... قول میدم با رها روبرو نشید...

 چه خوب که می داند من از دیدن رها بیزارم.

_ آقای غفاری شما دارید منو تو منگنه می ذارید

ناامید نگاهش را به زمین می دهد و غمگین زمزمه می کند:

_ من به پدرش قول دادم مراقبش باشم... خواهش می کنم... آزاد حالش خوب
نیست...

_ منم حالم خوب ... اما انگار هیچ کس نمی بینه...

قبل از آنکه چکیدن اشکم رسوایم کند، از کنارش می گذرم.
ای خدا چرا هر لحظه این بی کسی را بیش از پیش به رخم می کشانی، من که

اعتراضی ندارم.
مک بیچاره را قبل از جاری شدن پاک انگشت اشاره ام را زیر عینک می فرستم و اش

می کنم و خودم را برای ناشکری ام مواخذه!
 "خداروشکر که بابا رو دارم خداروشکر"

 سعی می کنم مسلط بر خودم، به سمت لین صندوق ها بروم.
نگاهم را به دور و اطراف می چرخانم، دیگر هیچ نشانی از مهلکه ی چند دقیقه ی قبل

نیست. اما کیهان هست.
کنار صندوقم ایستاده و زمین را نگاه می کند.



چند قدمی که جلوتر می روم نگاهش را بال می آورد و به چشمانم می دوزد.
بی توجه به او به عطرش به صدای نفس هایش، لین را دور می زنم و وارد جایگاهم

می شوم و روی صندلی می نشینم.
مه پر از مد کوچک زیر پایم در می آورم و همانطور که خیلی جدی نگا گوشی ام را از کم

نوازشش را نگاه می کنم و سعی می کنم اصل فراموش نکنم که این نگاه چطور بارها
و بارها مرا خر کرده، با لحنی غریبه وار می گویم:

_ میری یا با بابا تماس بگـ...

_ معذرت می خوام.

آنقدر بی مقدمه می گوید که لحظه ای ساکت می مانم و لحن و نگاهش باعث می
شود اصل حرف هایم را فراموش کنم.

از روی صندلی بلند می شوم. متوجه نگاه همکار لین کناری هستم و اعصابم از این
کنجکاوی و نگاه های زیرزیرکی به هم می ریزد، فقط می گویم:

_ لطفا... لطفا کیهان... برو...

کمی به سمتم خم می شود:

_ برم، گوشیتو روشن می کنی؟... برم، اون حلقه رو دوباره دست می کنی؟

با لحنی که ناباوری را فریاد می زند می گوید:

_ افرا حلقه تو پس دادی!!!

آآآآی خدا دلم جیغ کشیدن می خواهد. از عمق دل تکه پاره ام.
امان از این سعی هایی که همیشه باید بکنم تا خودم را نبازم. امان از اینکه باخیال

 راحت نمی توانم فروریزم. امان از این درد...
ناخواسته آه می کشم.

داد و دعوا که چاره اش نشد.شاید با ملیمت همه چیز تمام می شد.

_ کیهان...

_ جان دلم

کاش می فهمید که من با بودنش عذاب می کشم .با دیدنش با حتی این ابراز
احساساتی که نمی توانم باور کنم و فقط مایه ی عذاب ست.

مب وجدان و پشیمونیتم قبول... اما برو...  _ می بخشمت... عذا



_ کجا برم بی تو!

_ اگه تو نری من می رم...

لبخندش بغض دارد، من با وجود تمام کج فهمی هایم در موردش اما نمی توانم این را
انکار کنم.

_ کجا بری بی من؟

_ هرجا که تو نباشی.

دستی به دهانش می کشد و لحظه ای کوتاه نگاهش را از چهره ام بر می دارد:

_ دیدم دم دستشویی داشتین حرف می زدین.

 جوابی برایم ندارد که حرف را عوض می کند.
ان ش" را می خورم. هر چند ذهنم به نشخوار کردن عادت کرده می "م آقای دکتر لعنت

انگار.

_ قبلشم داشتیم همین کارو می کردیم که تو نذاشتی و آبروی منو جلوی همه بردی.

دلخور نگاهم می کند:

_ ندیدی، نشنیدی... چه جوری پوزخند می زد و شوهر بودنمو می برد زیر سوال... افرا
من گند زدم قبول اما ...

طلبکار منتظر امایش هستم که سرش را تکان می دهد و با لبخندی تلخ خیره در نگاهم
با حالی پر از حرف زمزمه می کند:

_ هیچی... فقط گند زدم...

نگاهم را از نگاهش که انگار به تنه ی تمام مقاومت هایم تبر می زند، می گیرم. آب
دهانم را فرو می دهم و تنها زمزمه می کنم:

_ برو

_ حلقــ....

_ نمی تونم کیهان... برو.

_ دوست دارم.



_ نمی خوام.

پچ پچ وار می گوید:

_ به تو ربطی نداره!

نگاهم را به چشمان پر دردش می دهم و باز طبق معمول حرفی که با هر بار دیدنش
در ذهنم پررنگ می شود را بر زبان جاری می کنم:

مط انتقامت نکشیده بودی. _ کاش پای منو وس

سرش را ناامید شاید، تکان می دهد و با صدایی بم شده از بغض شاید می گوید:

_ متاسفم.

_ مهم نیست... من به تاریکی عادت دارم...قبل از اومدن تو دنیای من شاید با یه شمع
روشن بود... تو اومدی شدی چراغ زندگیم... اما با کاری که کردی... چراغ و که هیچ
گع هم خاموش کردی... حالهم خیلی فرقی نداره... دنیای من تاریک بود حال اون شم
فقط، یه کم تاریک تر شده... من بازم عادت می کنم... اصل خدا آدمو ساخته واسه

عادت کردن... اما اینبار دوباره، تنها... بی تو!

قبل از آنکه چیزی بگوید به رویش لبخند می زنم. لبخندم کامل غیر ارادی ست. من
هیچ تسلطی به رویش ندارم و نمی دانم مرا گاهی چه می شود که فقط زمزمه می

کنم:

_ نگران نباش، تو هم عادت می کنی... بی من!

مر شکسته ام مدیون هستم. و من این را به دلم به خودم به غرو
اینکه با هر بار دیدن او فقط داغ دلم تازه و هر چه خشم ست در وجودم شعله ور می

 شد، برایم زندگی نمی شد.
کیهان باید می رفت و من باید بی کیهان دوباره شروع می کردم؛ تا دلم آرام گیرد!

شاید هم با رفتنش دلم دیگر هیچگاه آرام نمی گرفت.
اما من باید با خودم و دل درب و داغونم کنار می آمدم.

برای بابا از حضور کیهان گفته بودم. رضا را نمی توانستم، وگرنه از او هم می گفتم و
همه را به خودش واگذار می کردم. به هر حال از آنجا که نمی توانستم اسم یکی از

طرفین دعوا را بیاورم اصل در این مورد حرفی به میان نیاوردم و فقط گفتم آمده بود
باز با همان حرف های تکراری و جواب تکراری تر من.

و خب از آنجا که هنوز عزادرار بودم، خیلی هم تلشی برای روبراه نشان دادن خودم



نکردم و بابا هم با دیدن چهره ی گرفته و درهمم وعده ی دیدار دوباره ی کیهان و
پدرش را داد.

صندوق را به همکار شیفت عصر تحویل می دهم و کیف بر دوش به سمت خروجی
می روم.

سه روز اول هفته ساعت کاری ام فقط تا ساعت دو و نیم بود و متاسفانه عصر هایش
را بیکار بودم. سه روز دوم را اما خوشبختانه دو شیفت بودم.

همانطور که گوشی ام را در می آورم تا با بابا تماس بگیرم چشمم به چراغ هشدار
مم رسیده من هم دارند، اولین پیام از دو پیا پیام می افتد و با ابروانی که میل به در برگرفت

از کیهان را باز می کنم:

" سلم عزیز دلم... این چند روز دارم نابود می شم از کار و...کار به جهنم؛ از نبود
تو... دلم برات تنگ شده... برای بغل کردنت... برای اینکه گوله بشی تو دستام و من

کیف کنم از داشتنت..."

می مقابل لحظه ای چشمانم را بر هم می فشارم. مگر من دلم را همان روز در جو
بیمارستان، میان گنداب هایش رها نکردم، پس این لعنتی که دم به دم تیر می کشد،

چیست!؟
کمی گرفته، کمی بغض دار، کمی با هوای گریه های فروخورده، پیام بعدی را باز می

کنم:

"امروز داغون شدم تو بیمارستان همش تو اورژانس بودم همش تصادفی... تو مراقب
عشق من هستی دیگه... حواست بهش باشه... من جز تو کسی رو ندارم... من اصل

کسی رو ندارم، وقتی تو رو ندارم"

و من فقط خشک می شوم میان زمستانی که او می خواست گرمش کند انگار و نمی
شد. نمی فهمید حالم بدتر می شود. نمی فهمید من خودم هم نمی فهمیدم چطور این

مب صاحب مرده آرام می گیرد و من روز به روز فقط بیشتر می سوختم. دل لمص
من فقط فکر می کردم چطور می شود آدمی که برای از دست دادن عشقش آنطور

انتقام گرفته بود حال در عرض شاید فقط دو سه ماه همه چیز را فراموش کرده باشد
و من عشق دیگری شده باشم. من این را باور نمی کردم.

می دیگر تند و انگشتانم خود به خود بی فکر با درد با بغض با حرص با هزار حس کوفت
تند روی حروف می چرخند:

" دو تا سیصد و شست و پنج روز برای رها جون دادی... یه سیصدوشصت و پنج روز،
با فکرش و برای انتقام ازش برنامه چیدی... چندین ماه منو بازیچه کردی تا به هدفت

مق من! " رسیدی... حال انتظار داری من باور کنم که توی فقط دو ماه شدی عاش



و بی آنکه اصل یکبار بخوانم ببینم چه نوشته ام پیام را می فرستم و بلفاصله هم
شماره ی بابا را می گیرم. نباید می گذاشتم مرا تحت تاثیر قرار دهد. او در این کار

استاد بود.
اصل من دیگر حتی فرق عشق و دوست داشتن و ترحم و فیلم بازی کردن را نمی

فهمم، اگر دلش برایم سوخته باشد چه؟ اگر ترحم باشد و باز چند وقت دیگر گند این
حس هم در آید، من چه کنم؟ من توان این هزار بار بلند شدن ها بعد از با سر زمین

 خوردن های مداوم را ندارم.

سست و بی حال به سمت اتاقک مخصوص راننده ها می روم که بعد از چندین بوق
بالخره گوشی اش را جواب می دهد و صدای بوق و ماشین خبر از نبودنش در

فروشگاه می دهد:

_ الو

_ سلم بابا من کارم تموم شد، برم خونه؟

_ افرا یه سرویس بهم خورد دقیق نمی دونم کی می رسم فروشگاه... می ترسم بگم
منتظر بمونی، خیلی معطل بشی بابا

_ اشکالی نداره...خودم میرم...

_ برو پیش آقای صیفی بگو بابام گفت برام ماشین بگیرید.

مغ نداشته ی این روزهای من، هر چه در می آورد را دلم نمی خواهد به خاطر دل و دما
من برایم کند.  خرج آژانس گرفت

محکم طوری که هر چه شک و تردید هست را از خودش دور کند می گویم:

_ نه بابا من با اتوبوس برم راحت ترم، ایستگاهش یکم پایین تر از فروشگاهه مستقیم
میره تا خونه...

کمی مکث می کند و ناراضی می گوید:

_ خیلی خب پس مراقب خودت باش رسیدی هم بهم خبر بده

_ باشه. خدافظ.

دست در جیب فرو برده آرام آرام به سمت ایستگاه اتوبوس می روم و تمام فکر و
حواسم را می دهم به حرکت پاهایم روی آسفالت. و دلم را خوش می کنم به این که

مک ماشین سواری هایم با او، به اتوبوس سواری برگشته مت هرچند اند دوباره بعد از مد
ام و به زور می خواهم به خودم به قبولنم که چقدر دلم برای تمام خط واحدهایی که



روزگاری همسفرم بودند تنگ شده.

قبل از رسیدن به ایستگاه اتوبوس با دیدن دکه و روزنامه های مقابلش به پیاده رو می
روم و یکی از آن پر آگهی هایش را بر می دارم. نباید منتظر این شاید یک روزی به

بخش حسابداری منتقل شدن فروشگاه دل می بستم، شاید جایی کاری بهتر انتظارم
 را می کشید.

آخ خدا چقدر دلم هوای یک سفر تنهایی را داد. سفری که نه پولش را دارم و نه
مطمئنن مجوز تنهایی رفتنش برایم صادر می شود.

پول روزنامه را حساب می کنم و در زمینه ی پر دار درخت پشت ایستگاه اتوبوس
نفسی می گیرم و به سمت جایگاه می روم.

دقیقا وسط نیمکت خالی اش می نشینم و کیف و روزنامه را هم روی پایم می گذارم.
نگاهم بی هدف به نقطه ای شاید روبرویم، خیره می ماند و فکرها در سرم بال پایین
می پرند. شاید بد نباشد اگر برای فوق هم اقدام موثرتری کنم. نمی دانم به هر حال

باید کاری برای تمام شدن این وضع می کردم.

آه کشان نگاهم را به انتهای خیابان می دهم و از گوشه ی چشم و البته با حس اینکه
می ایستگاه نگاهم می کند، نامحسوس سرم را به بهانه ای واهی مت شیشه ا کسی از پش

کمی به سوی شیشه و به سمت زمین کج می کنم و الکی مثل دستم را بند کیفم می
کنم و زیر چشمی، نگاهی که روی خودم حس کرده بودم را از پایین بررسی می کنم تا

اگر شبیه مزاحم ها بود سریع و سیر فکری به حال خودم کنم.

مل ضخیم و می سیاه و شا مردی با کتانی های گنده، شلوار جین سیاه رنگ، کاپشن چرم
باز هم سیاه رنگی که تا بینی اش را پوشانده.

نگاهم کمی ترسیده، کمی بی اراده بالتر می رود و چشمانش، وای از چشمانش...

سرم بی هوا بیشتر و اینبار کامل محسوس به سویش می چرخد و روی نگاهی تلخ اما
هنوز شیفته، ثابت می ماند، اما لحظه ای بیشتر نمی شود تا اینکه او نمی دانم کجا،

نمی دانم به کدام جهت، اصل نمی دانم چطور شاید در میان تنهی درخت ها پنهان می
مه پر از قهوه خیره می مانم و می آن نگا شود، که من همانطور بی نفس، به جای خال

آزاد، نگاه آخرش، چهره اش در آخرین دیدار، در پس زمینه ی صدای رضا خواهش و
خبر از حال بدش با تصویر سیاه رنگ و لغرش با آن چشمان تلخ و گود افتاده در سرم

پیچ و تاب می خورد.

نگاهم را بی جان از جای خالی اش می گیرم و همان موقع اتوبوسی که انگار لحظاتی
روبروی ایستگاه متوقف بوده، حرکت می کند و من در هوای دود اگزوزش کمی

مضطرب، نفس می گیرم تا شاید کمی هوا به مغزم برسد.

"چته... آزاد نبود که... اصل صورتشو کامل ندیدی"



گوشی در جیبم می لرزد و لحظه ای بعد صدایش هم بلند می شود. بلند می شوم و
کمی با دقت تر پشت سرم را نگاه می کنم اما هیچ اثری نیست.

دستم نمی دانم چرا می لرزد، نمی دانم.

مد خودش بود" " خودش بود... خو

می در حال خودکشی را از جیبم بیرون می آورم و با دیدن شماره ی منزل پدر گوش
کیهان مردد بین جواب دادن یا ندادن دستم خود به خود ارتباط را برقرار می کند.

گوشی را به گوشم می چسبانم و صدای مادرش در گوشم می نشیند:

 _ الو

_ سلم افرا جان.

باز افرا جان شده ام.

_ سلم

_ دخترم می خواستم اگر بشه همدیگرو ببینیم.

این لحن نرم، این خواهش، این "دخترم"ی که باز جایگزین آن "دختر شما" شده؛ یعنی
او هم فهمیده؟

نگاه سرگردانم میان درخت ها را می گیرم و می گویم:

_ ببخشید اما...

_ خواهش می کنم افرا جان...

بابا گفته بود این رفت و آمدها به این راحتی تمام نمی شود!

_ باشه.

_ کجایی الن دخترم؟

مم" شاید بی منظوری که من هزار منظور پشتش حس می نمی دانم چرا این "دختر
کردم، به دلم نمی نشست. یا از دل نبود؛ یا من زیادی بدبین شده بودم.

_ جلوی فروشگاهم کارم تموم شده دارم میرم خونه.

_ عزیزم میشه کمی منتظر بمونی من خودم رو برسونم بهت... البته اگر دوست



داشته باشی بیای خونه که خیلی خیلی خوشحال می شم... در ضمن هیچ کس خونه
نیست من تنهام.

تمام تلشم را می کنم تا لحنم کامل محترمانه و در نهایت آرامش باشد:

_ اگر صحبتتون واجبه، اجازه بدید همین جا منتظرتون می مونم.

کمی صدایش گرفته می شود از رد پیشنهادش اما خیلی هم به روی خودش نمی آورد.

_ باشه من تا نیم ساعت دیگه خودم رو می رسونم فروشگاه.

_ من باید به پدرم اطلع بدم.

کمی سکوت می کند و بعد آرام و شاید هم کمی ناراضی می گوید:

_ باشه هر طور راحتی.

بعد از خداحافظی به سرعت شماره ی بابا را می گیرم و مختصر همه را برایش می
گویم:

_ خیلی خب بابا اشکالی نداره... منم تا نیم ساعت دیگه می رسم. تو برو تو محوطه
ی فروشگاه بشین سعی می کنم زودتر بیام.

خداحافظی می کنم و آرام آرام با نگاهی که نمیگذارم میان درخت ها بچرخد، به سمت
فروشگاه قدم بر می دارم.

مش نمی دانم دلشوره ام از دیدار هنوز رخ نداده ام با مادر کیهان است یا مرد سیاه پو
مه اتوبوس. مت ایستگا پش

 هر چه هست اضطرابی که به جانم ریخته قرار را از سلول های تنم گرفته.
من آزاد را ندارم. من تمام مدتی که مل دید حال که همه چیز رنگ حقیقت به خود گرفته د

در به در دنبالش می گشتم، امید که هیچ با تمام وجودم آرزو داشتم همه چیز دروغ
باشد و حال می ترسم که اصل همه چیز فراتر از آن چیزی باشد که شنیده ام و من دل

دیدن شنیده های به حقیقت پیوسته را ندارم.



_ افرا جان

نگاهم رااز باغچه ی گل آلود می گیرم و به سمت صدا می چرخم.
تیپ رسمی و مرتبش که همیشه دبیرهای سابقه دار دبیرستان را در خاطرم تداعی می
کند، مثل میشه است، اما چهره اش؛ چهره اش از حالی خراب، قصه ها دارد. انگار یک

ناامیدی عمیق در نگاهش جا خوش کرده باشد.

_ سلم

_ سلم دخترم

به نیمکت اشاره می کنم:

_ بفرمایید

 بی حرف می نشیند و من هم کنارش با فاصله جا می گیرم.
دقایقی در سکوت می گذرد و من واقعا حرفی برای شکستن این سکوت ندارم. در

نتیجه منتظر می مانم تا او سنگی بر شیشه اش بزند.
اندکی بعد، بعد از آه عمیقی که می کشد، می گوید:

_ باورم نمی شد وقتی شنیدم... هنوزم باورم نمیشه... آخه من آرزوها داشتم واسش

انگار اصل حواسش نیست که چه می گوید، واقعا هم حواسش نیست، مثل نگاهش که
در افق ها سیر می کند؛ که این طور با حسرت از آرزوهایش می گوید و نمی داند

مف از آرزوهای بر انگار، که اصل با وجود من، در زندگی پسرش نباید حداقل مقابلم حر
 باد رفته اش به میان آورد.

و من واقعا توان بیش از این در خود ریختن را ندارم:

_ بله، حق دارید می دونم که با تهدید راضی شدید بیاید خواستگاری من!

یک لحظه به نظرم دستپاچه می شود. از افق به زمین کوبیده می شود و می گوید:

_ منظورم...

سرم را با تاسفی که فقط برای خودم است، تکان می دهم و با تبسمی تلخ بر چهره،
می گویم:

_ می دونم منظورتون به ازدواج پنهانیشه، اما خب اون هم حقیقت داره!

کمی نگاهم می کند و می گوید:



_ ایشال خودت مادر میشی حال منو درک می کنی

خوب است که نقش بازی نمی کند. من دیگر تحمل ادا و اصول و نقش بازی کردن را
ندارم،

_ حلقتو پس دادی

_ شما هم تا جای من نباشید منو درک نمی کنید

_ جای تو نیستم اما می تونم درک می کنم. این مسئله برای یک زن اتفاق ساده ای
نیست!

باز هر دو سکوت می کنیم.
نامحسوس ساعتم را نگاه می کنم حتما بابا در ترافیک مانده که هنوز نرسیده است.

_ خیلی آرزوها براش داشتم. کیهان رو خدا بعد از یه دوره ی سخت از زندگیم بهم داد.
پنج سال تمام بچه دار نمی شدم. از این دکتر به اون دکتر از این عطاری به اون

عطاری هر کاری کردم اما فایده نداشت... خب خانواده ی شوهرم هم مدام تو چشمم
می زدن اما خب شوهرم اونقدرا دوست داشت که براش مهم نباشه... ناامید شده

بودم که خدا کیهان رو بهم داد...

ناامید و شاید هم کمی خواهش وارانه ادامه می دهد:

_ بهش یه فرصت بده.... بچم شده پوست و استخون... لب به غذا نمی زنه... چند
روزم هست که اصل خونه نمیاد...

_ ببخشید اما...

دستم را در دست می گیرد و نمی گذارد ادامه دهم:

_ افرا جان اون اشتباه کرده... اما پشیمونه... ببین دخترم من به فکر تو هم هستم...
تو این جامعه وقتی یه رابطه تموم میشه کی بیشتر از همه آسیب میبینه...خب معلومه

دختر،زن...

کمی نگاهم می کند. نزدیک تر می آید و با لحنی که بی شک می خواهد تاثیر گذار باشد
ادامه می دهد:

_ درسته که کیهان پسرمه و دید من بهش مادرانه ست، اما در حقیقت هم ویژگی های
مثبتش اونقدری هست که بشه خیلی راحت رو این اشتباهی که براش انقدر هم

پشیمونه سرپوش گذاشت... چرا از این دید نگاه نمی کنی که تو خوش شانس هم
بودی... مگه چند درصد از مردا اینطور پشیمون میشن... خیلی راحت میرن روی زن



عقدی و شناسنامه ایشون زن میگیرن حتی با بچه، عین خیالشونم نیست، وقتی هم که
من من که اون موقع اصل تو رو هم نمی بهشون میگی چرا، میگن حقمه.... آخه کیها

شناخته...

لحن پر حرف و گاهی کنایه اش، به دلم که نمی نشیند هیچ، دلم را هم می سوزاند.
آخ خدا کاش همه چیز را می دانستند. کاش زبانم می چرخید و همه چیز را روی داریه

می ریختم و خودم را خلص می کردم.
ای کاش لزم نبود اینطور خفقان گیرم، فقط برای اینکه نمی خواستم با هم زدن

مر این گند، بوی متعفنش همه جا را بردارد. بیشت
فقط می گویم:

 _ من قصد بی احترامی ندارم... پشیمونه درست اما من هم حق انتخاب دارم...

نمی دانم اما حس می کنم بعد از آن حرف ها انتظار مخالفتم را ندارد که چهره اش
کمی در هم می رود و کمی هم با غیض شاید، می گوید:

_ ببین دختر جان به هر حال توی تصمیم گیری باید شرایط خودت و طرفت رو با هم
بسنجی!

دیگر داشت حالم را به هم می زد. این حرف چه معنی جز این داشت که چون وضع
می خانواده ی من خوب نیست، حق ندارم، برای پسر نامرد او طاقچه بال بگذارم! مال

تازه طاقچه بال هم نبود. حقم بود.
 چرا من این زن را نمی شناسم. چرا اصل نشناخته بودمش.

انگار بازیگری در ذاتشان است.
تمام تلشم را می کنم تا آرام باشم:

_ ببخشید اما خیلی دلم می خواد بدونم اگر همچین چیزی برای کتایون خانوم هم اتفاق
افتاده بود شما همین نظریات رو داشتید؟!

انگار می فهمد زیاده روی کرده که باز از حالت تهاجمی اش خارج می شود:

_ ببین عزیرم منظورم رو بد برداشت نکن تـ..

_ سلم عرض شد خانم دلپاک

کامل از حضور بابا جا می خورد و با سلمی که فقط سینش را می شنوم از روی
نیمکت بلند می شود. بابا بی مکث با لحنی جدی که کامل نشان می دهد حرف هایمان

را شنیده ادامه می دهد:

_ خیلی هم زحمت کشیدید که تا اینجا تشریف آوردید، بنده با جناب دلپاک و آقا زاده
هم صحبت کردم... اما جواب ما منفیه... صداقت و اعتماد برای من از هر چیزی مهم



تره.... چیزی که متاسفانه در پسر شما نیست و فکر نمی کنم دختر من احتیاج به
سنجش و البته قیاس با کسی داشته باشه!

دلم می خواهد یک گوله شوم و خودم را با تمام وجود در مشت گره خورده ی بابا جا
کنم تا پنهان بمانم از همه چیز و همه کس و او فقط از من دفاع کند.

سودابه خانم دستپاچه تبسمی بر چهره می نشاند و حس می کنم از اینکه بابا حرفش
را شنیده باشد، خجالت می کشد:

_ ای بابا آقای شکیبا ما بزرگترا باید کمک کنیم تا این مشکل ختم به خیر بشه...نه اینکه
خودمونم پر به پرشون بدیم... کیهان اشتباه کرده خیلی زیاد اما خب پشیمونه...

_ بله درستـ...

_ سلم

مل کتایون می چرخیم. همه به سمت صدای کمی هو
من و بابا جوابش را به زمزمه می دهیم، اما قبل از آنکه صحبت دوباره از سرگرفته
شود، آقای صیفی با عجله بابا را از دور صدا می زند و بابا ناچار با عذرخواهی از ما

فاصله می گیرد و به سویش می رود.

کتایون طوری نگاهم می کند که به نظر می آید تمام حرف هایی که مادرش زده را می
داند. حرف هایی که بی شک این روزها در خانه ی شان زیاد تکرار می شدند. و چهره

ی گرفته اش نشان از ناراحتی اش از دیر رسیدنش دارد.
سودابه خانم با لحنی که انگار سر دوراهیه تهاجم و تدافع گیر کرده و تکلیفش با

خودش روشن نیست، می گوید:

_ ببین افرا جان تو برای ما عزیز هستی که من خودم برای دلجویی پا پیش گذاشتم...
اما فکر می کنم پسر من لیق یه فرصت باشه...

نه انگار خیلی هم نمی خواهد از موضعش پایین بیاید و من نمی فهمم این همه اعتماد
 به نفس چطور در بعضی آدم ها جمع می شود.

غمی که از لحن حرف زدنش باز دلم را نشانه می رود، را نمیتوانم در چهره ام
منعکس نکنم و کتایون شاید درک می کند که به جای من می گوید:

_ کیهان اول باید خودش رو اثبات کنه مامان.

مر دخترش می کند و با لحنی سودابه خانم یکی از آن چشم غره های مدل مامان را نثا
که تظاهر به آرامش دارد می گوید:

_ خوبه که خواهر کیهانی!



نمی دانم کتایون را چه می شود که کوتاه نمی آید:

_ من طرف حقم مامان جان

مش ساختگی اش، دیگر کامل داغ می کند و چشمان من این مادرش بی خیال آرام
وسط فقط میان مادر و دختر از این به آن کشیده می شود.

_ پسر من ناحقه؟

_ نه اما گناهش قابل بخشش نیست!

_ کتایون

_ مامان شما از همه چیز خبر ندارید... فقط بدونید اگر من هم جای افرا بودم امکان
نداشت کیهان رو ببخشم چه برسه بخوام بهش فرصت بدم.

سودابه خانم شوکه شده، فوران بی هوای کتایون را که بی شک ارتباطی هم با این
تغییرات هورمونی حاملگی اش دارد، نگاه می کند و من نگاهم را به زمین می دهم.

هرچند ویژگی های اخلقی کتایون را می شناختم اما انتظار این دفاع از خودم را
نداشتم.

_ چی میگی تو کتی؟ اصل تو برای چی اومدی؟

_ مامان شما اول باید تکلیف پسر خودتون رو روشن کنید بعد بیاید سراغ افرا...

قدم هایش نزدیک من می آیند. سرم را بال می آورم. دلجویانه شاید از برخورد مادرش
نگاهم می کند و دستش را روی بازویم می کشد:

_ ببخش افرا جان... مامان نگران کیهانه... ازشون به دل نگیر.

سودابه خانم با اخم های در هم غرق در فکر اصل در این دنیا نیست.
کتایون به سمت مادرش می رود و بازویش را می گیرد.

خداحافظی ها در بهت نافرجام سودابه خانم خیلی سریع انجام می شود و من می
مانم و گوشی ام که زنگ می خورد.

_ الو بابا

_ رفتن افرا؟

_ بله بابا



_ من مجبور شدم برم سرویس کسی نبود جام بره... خیلی فوری بود حتی نتونستم
برگردم.

_ اشکالی نداره منم دیگه میرم خونه

_ ناراحتت که نکردن بابا

_ نه بابا...

با کمی مکث می گویم:

_ مرسی.

_ کسی حق نداره به دختر من توهین کنه

قبل از آنکه حرفی برای جواب پیدا کنم، می گوید:

_ برو بابا جون، رسیدی هم باهام تماس بگیر.

_ چشم

گوشی را قطع می کنم و با چشمانی تار مسیر خروجی را در پیش می گیرم.
کاش خدا پله های این فاصله ی طبقاتی را با خاک یکسان می کرد.

جایی که پول ملک سنجش ارزش آدم ها می شود، دیگر حرف زدن چه فایده ای دارد.

قدم از فروشگاه بیرون نگذاشته رضا مقابلم سبز می شود. آنقدر هول و پریشان
است که خود به خود می ایستم و منتظر پریشانی اش را نگاه می کنم:

_ آزاد رو ندیدی؟

آنچنان گیج و منگ نگاهش می کنم که باز می گوید:

_ندیدیش این طرفا... احتمال یک دست سیاه پوش

دستم ناخود آگاه ایستگاه اتوبوس را نشانه می رود که کلفه می پرسد:

_ دیدیش؟

_ فک کنم...



می چرخد و همانطور که دست هایش را پشت سرش قلب می کند، چند قدمی بال و
پایین می شود

نمی دانم چقدر رژه می رود که گوشی اش زنگ می خورد و او با هول و استرس
جواب می دهد.

_ الو آقا حجت.

و نمی دانم چه می شود که نفسش بعد از ساعت ها انتظار شاید، رها می شود!

_ حالش چطوره؟

چهره اش سخت و دندان هایش بر هم فشرده می شود فقط یک "نامرد" از میان
دندان هایش شنیده می شود و بعد می گوید:

_ باشه ولش کن بذار هر غلطی می خواد بکنه... خودمو می رسونم.

گوشی را قطع می کند. چند لحظه خیره به زمین می ماند. نفسی که بیرون می دهد،
بیشتر شبیه آه کشیدن است، نگاهش را به من می دهد و به سویم می آید.

_ برگشته خونه... از صبح ازش بی خبر بودم... اگه گم و گور نشه، خونه ی من می
 مونه...

لحظه ای سکوت می کند و بعد می پرسد:

_ مگه دنبالش نمی گشتی... چرا حال ک می دونـ...

نگاهم را به زمین می دوزم و به زمزمه می گویم:

_ من باور نمی کردم... فکر می کردم یعنی دلم می خواست دروغ باشه...

_ کاش دروغ بود...

_ رها... شما... اون دوستتون، گفتید تقصیر منه...

و دلم می خواهد بغضم را رها کنم. اما جلوی خودم را می گیرم و او شرمنده می
گوید:

_ واقعا متاسفم... حال آزاد و شرایطی که بود خب... من از هیچی خبر نداشتم...

_ چرا ... چرا نمی بریدش کمپ...



_ نمیاد... هر وقتم خواستم به زور ببرمش قبلش ناپدید شده... حتی دیگه مدت هاست
 که پیش مشاور و روانپزشکم نمیره...

_ از کی... یعنی چند وقته که...

نمی توانم کلمه ی معتاد را بر زبان آورم که خداراشکر خودش منظورم را می گیرد:

_ الن چند ماهی میشه... اما این اخیرا خیلی وضع وخیم شد... و همین شد که رها
اومد سراغ شما...

مل پرسیدن از جزئیات بیشتر را ندارم. حتی نمی توانم و اصل مس ضعف کردن دارم. د ح
نمی خواهم، او را مثل معتادها تصور کنم.

_ فیلم سنتوری رو دیدی؟

سر بلند کرده از سوال بی ربطش نگاهش می کنم و گرفتگی بیش از حد چهره اش
نگاهم را روی چشم هایش ثابت می کند:

 _ اونجا که پدره خودش به پسرش تزریق میکنه...

می خندد، تلخ و من نم چشمانش را هم می بینم.

_ خیلی اون صحنه برام غیر قابل باور بود. می گفتم چطور ممکنه یه پدر بتونه این
کارو بکنه... همش می گفتم من حتی حاضر نیستم برای یه غریبه هم اینکارو بکنم چه

برسه به بچم...

باز می خندد، باز همانطور زهرماری باز همانطور خیس...

_ اما خود احمقم مجبور شدم این غلطو بکنم...واسه رفیقم، برادرم... این که خوبه،
خودم براش موادم جور کردم، خودم...

نفسش را با فشاری پر از بغض بیرون می فرستد و من عمق فاجعه ای که روی شانه
هایش حمل می کند را با تمام وجود حس می کنم و بی شک اگر تنها بودم چند ساعتی

شیر چشمانم را باز می گذاشتم و می باریدم...
اما فقط یک کلم با تمام وجودم زمزمه می کنم:

_ متاسفم

سرش را به تاییدم تکان می دهد. سیب گلویش تکانی چند ریشتری می خورد و بعد
آرام می گوید:



_ اگر هر وقت دیدی که می تونـ...

_ افرا

 صدایش نفسم را بند می آورد. وای خدا من جان یک دعوای دیگر را ندارم.
نگاهم را به کیهان می دهم و نچ کلفه ی رضا در گوشم پخش می شود.

فشار فکش به روی هم عیان است، مشت هایش که دیگر از شدت فشار سفید شده
اند. اما به هر حال می بینم تمام سعیش را می کند تا نیم نگاهی هم به سمت رضا

نیندازد. اما مگر، رگ نبض گرفته ی شقیقه اش دلیل دیگری هم دارد.

رضا کمی عقب می کشد و حس می کنم از حضورش پشیمان می شود.
کیهان مقابلم می ایستد، طوری که رضا کل از پرده ی دیدم محو می شود. مچ دستم
را می گیرد و کمی مرا به سمت خودش می کشد و قبل از هر واکنشی از جانب من،

زمزمه می کند:

_ کتی گفت مامان اومده اینجا... دیر رسیدم عزیزم ببخش... ناراحتت کرد؟

انتظار این جمله ها را ندارم. بیشتر منتظر غلدری هایش بودم. منتظر دعوایی دیگر،
منتظر زنم زنم کردن هایش.

با این حال دستم را از دستش بیرون می آورم و قدمی به عقب می روم و او بلفاصله
قدمم را پر می کند.

_ به حرفای مامان توجه نکن افرا، باشه؟

کتایون بیچاره هم نمونه بارز نعل و میخ بود از آن سو در برابر مادرش طرف مرا می
گرفت از این سو به برادرش گزارش کار می داد.

و من درمانده از دست اویی که انگار اصل هیچ توجهی به حرف های من نمی کرد، می
گویم:

_ کیهان تو اصل حرفای منو می شنوی؟

_ می شنوم... واسه همین می خوام بهت ثابت کنم عاشقت شدم دیگه...

کلفه سرم را تکان می دهم:

_ می خوام برم کیهان بابام الن میرسه...

_ با این که حرف می زنی مهم نیست بابات برسه...



حرصم می گیرد و فقط دهانم را باز می کنم:

_ بابام برسه تو باید بگی این کیه و چرا دور من می چرخه... اینا همش به خاطر
شیرین کاریه توئه...

نمیدانم شاید صدای آرام بحثمان توجه رضا را جلب می کند که صدایم می زند:

_ خانم شکیبا؟

قبل از هر واکنشی کیهان، سرش را به تاییدم تکان می دهد:

_ آره خب راس میگی... پس کل خودم جوابشو می دم دیگه... باشه عزیزم!

و سریع به سمتش می چرخد:

 _ طرف حساب شما منم آقا...

کمی خودم را از پشت کیهان کنار می کشم و پوزخند رضا را می بینم و لحن پر از
کنایه اش که می گوید:

_ مارا به خیر تو امید نیست جناب ... شما فقط شر مرسان.

انقباض سلول به سلول تن کیهان را حس می کنم و دستم ناخود آگاه شاید از ترس
عکس العملی آنی، روی بازویش می نشیند. انگار دستم را روی سنگ گذاشته باشم.
قدمی پیش می روم که همان لحظه با خروج آقای صیفی از فروشگاه و نگاهی که به

سوی ما می اندازد، هول شده "سلم" ی از دهانم بیرون می پرد و دستم از بازوی
کیهان پایین می افتد، که با عث می شود کیهان هم به سویش بپرخد.

از آنجا که انگار عجله دارد تنها جوابم را می دهد و به سرعت دور می شود و من اصل
مغزم کار نمی کند تا به یاد آروم که آیا او قبل کیهان را دیده یا می داند او مثل شوهرم

است،
فقط کلفه، مضطرب و خسته از این کشمکش ها دوباره رو به رضا کرده و فقط برای

ختم قائله، سریع می گویم:

_ آقای غفاری خواهش می کنم برید... من...

می منطق و آب دهانم را فرو می دهم و دودل نه هزار دل، گیر افتاده بر سر دوراه
احساس، اما با بی منطقی آشکاری دهان می گشایم:

 _ باهاتون تماس می گیرم برای... دیدنش...

چرخش سر کیهان به سویم را از گوشه ی چشم می بینم و حتی سرخی چشمانش را.



با این حال به سیم آخر زده ادامه می دهم:

_ فقط...

مات و منتظر نگاهم می کند:

_ رهــ... خواهرش نباشه...

حرارتی که از جانب کیهان حس می کنم، بی شک ناشی از فشار بالی اوست.
و رضا اول لحظه ای مبهوت چشمانش میان من و کیهان می گردد و کم کم خوشحال

و در آخر با ناباوری عمیقی می گوید:

_ من واقعا ممنونم... خیلی ممنونم ...قول میدم فقط هیمن یکبار باشه... و قول می
دم رها نباشه... قول می دم.

 رضا می رود.
می رود و من می مانم و اویی که با نفس هایی که سعی در کنترلشان دارد، مقابلم
می ایستد و من نمی دانم چرا با دیدن نگاهش، دهان به حرف های دلم باز می کنم؛

برای اویی که دیگر محرم رازم نیست، سنگ صبورم نیست، همسرم نیست!
و کاش بغضم جاری نشود:

_ حالم خوب نیست کیهان... شاید اگه کمکش کنم... حالم خوب شه... شایدم نشه...
نمی دونم.

خشم نگاهش کمرنگ می شود از لحن بغض دار و درمانده ای که چون بختک به روح و
جانم آمیخته.

مر نگاهش را می گیرد. غم سرتاس

_ چرا نمی ذاری کمکت کنم تا خوب شی...

_ تو خودت دردی کیهان

_ می تونم درمونتم باشم...

سرم را ناامید تر از هر زمانی تکان می دهم:

_ منطق و عقلم که هیچ حتی دلمم باورش نمیشه...

من من... افرا _ افرا من رفتم، خواستم ببینمش نذاشت... گفت حالش بدتر میشه با دید
تو که عشق منو قبول نداری تو که نمی فهمی منو ،جای من نیستی ببینی چه حسی



 داره یه مرد دیگه با دیدن زن من می خواد آروم بشه...

نگاهش را مثل میخ در چشمان تارم فرو می کند:

_ با چشمای زن من!

بغضم بی هوا می شکند:

_ من مامانشم کیهان... افرا کجا بود این وسط!

ارم کرده اش را رام می کند. و لحنم آنقدر درد دارد که باز نگاه 

_ اینجوری نگو قربونت برم...

ترحم نمی خواهم.
من این حس ترحم که مدتی ست حس می کنم در نگاه همه خانه کرده را نمی

 خواهم.
من دیگر جز ترحم هیچ در نگاه اطرافیانم نمی بینم.

مم تو حالم خوب نمیشـ... _ من با دلسوزی و ترح

کلفه عصبی داغون چشم بر هم می فشارد و باز می کند سرش را نزدیک صورتم می
گیرد و در میلیمتر فاصله ی میانمان می غرد:

_ ترحم چیه لعنتی ... من دوست دارم.

عصبی می شوم از خودم از این چشم ها، قدمی عقب می روم و با حالتی
پرخاشگرایانه اشک هایی که مقابل او جاری شده اند را از صورتم پاک می کنم و

دستش که به سمت صورتم می آید را پس می زنم و با انزجاری که قلبم را گرفته
انگشت اشاره ام را به سویش می گیرم:

 _ هیچ کس حسی به افرا نداره... افرا این وسط هیچ کاره ست... خیالتم راحت...

مثل دیوانه ها پوزخند می زنم و با تمسخر می گویم:

تن _ تو به چشم بد نگاه نمی کنن آقای دکتر... تو که بهتر از من می شناسیش، نه میز
مح منم خبر دار باشه... شناختیش... قبل از اینکه حتی رو

صدای توقف ماشینی کنارمان نگاهم را به بابا می دهد که به سرعت از ماشین پیاده
می شود و من تند و تند فقط خیسی از صورت می زدایم و خدا را شکر می کنم که

رضا رفته است.



_ آقای دکتر من به چه زبونی به شما بگم دور دختر من رو خط بکش!

کیهان بی حرف نگاهش را به زمین می دوزد. همان لحظه آقای صیفی هم برمی گردد
و من خیالم حداقل از بابت او و تفکر و قضاوتش راحت می شود.

مر تند همیشگی اش، می دو سلم و علیکشان با بابا مختصر است و او با همان حالت رو
وارد فروشگاه می شود.

_ آقای شکیبا نه شما نه افرا نه اصل خانواده ی خودم، هیچ کس به من فرصت نمیده
تا خودم رو ثابت کنم... من اشتباهم رو پذیرفتم.

احتمال از خانواده منظورش به کتی و شاید پدرش باشد.

 _ مادرتون اما به قدر کافی و به جای همه، شما رو قبول دارن...

انتظار این جمله را از سوی بابا ندارم.
انگار بیشتر از آنچه فکر می کردم بابا صحبت هایمان را شنیده که اینطور از مادرش

دلچرکین شده و به روی کیهان می آورد.

_ من از جانب مادرم عذر می خوام.

_ من به کسی اجازه نمی دم بخواد دختر من رو ناراحت کنه... اون هم به ناحق، النم
این حرف برای این نیست که شما پاشی بری با مادرت بگو مگو کنی، ایشون هم

مادرن و حق دارن... ولی خب، همونطور که مادر شما برای شما بهترین رو می خواد،
 من هم بی شک برای دخترم بهترین رو می خوام...

و قبل از آنکه مهلت حرفی به کیهان دهد، با لحنی بی نهایت جدی خطاب به من می
گوید:

_ سوار شو افرا

بی آنکه نگاهی به کیهان بیندازم، آرام آرام ماشین را دور می زنم و سوار می شوم.
بابا هم سوار می شود و لحظاتی بعد کیهان را پشت سرمان جا می گذاریم.

تماس پشت تماس های از دست رفته!
پیام پشت پیام های خوانده نشده!

و من مضطرب منتظر و کلفه خودم را در سه کنج پشت درب اتاق مچاله کرده ام.



سرم را روی زانو می گذارم و چشمانم را می بندم کاش خوابم می برد. دلم برای یک
ساعت از فرط خستگی بیهوش شدن لک زده؛ اما این روزها از خستگی بمیرم هم

خوابی آدمیزادی به چشمانم نمی آید!

با هر لرزش گوشی، با هر تماس، با هر پیام می میرم و زنده می شوم اما همه از
جانب کیهان است و هنوز هیچ خبری از رضا نیست و کاش هیچ وقت هم خبری نمی

شد.

یک ساعت بیشتر ست که بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم، با رضا تماس گرفته ام و
منتظرم تا ساعت و مکان ملقات کذایی را برایم بفرستد.

مل دیروز تا همین حال که آسمان غروبش را هم اینبار که گوشی می لرزد و طبق معمو
رد کرده، نام کیهان روی صفحه می نشیند، خسته از سماجتش، بی فکر دکمه را می

فشارم و فقط گوشی را روی گوشم نگه می دارم.

صدای نفس هایش خبر از طوفان درونش دارد منتظرم صدای دادی، فریادی، نعره ای،
گوشم را کر کند و تماس های مکررش را پایان دهد، اما بعد از لحظاتی شناور ماندن

میان امواج نفس هایش، صدایش خش گرفته اما آرام به گوشم می رسد.

_ فکر کنم فقط یک ماه بود که به هم محرم شده بودیم، علی و کتی دعوتمون کرده
بودن خونشون... من که رسیدم خونتون تو هنوز حاضر نبودی...

با مکث می گوید:

_ یادت میاد؟

تک خند، پوزخند، تلخند، نمی دانم چه کوفتی ست، فقط گذری بر چهره ام می اندازد و
می رود

معلوم است که به یاد داشتم من لحظه به لحظه ی رابطه ام با کیهان را از بر بودم.

_ مامانت اصرار کردن تا تو آماده میشی من بیام داخل خونه... وقتی اومدم داخل تو
همون لحظه حوله پیچ از حمام اومدی بیرون... اصل حواست به من نبود... هول و با

عجله همون طوری که تند تند حوله رو روی سرت می کشیدی رفتی تو اتاق...

صدایش زمزمه ای بی نهایت گرم و نرم می شود:

مم من کنار _ اما تصویر صورتت که مثل یه غنچه گل سرخ شده بود، دیگه از جلوی چش
نرفت...

نفسش را در گوشی فوت می کند و من ناخودآگاه گوشی را به گوشم می فشارم و
دهانم را به زانویم؛ تا صدای حتی نفس هایم هم به گوشش نرسد چه رسد به صدای آه



و اشک های در شرف جاری شدنم.

_ نمی خوام بگم اون روز عاشقت شدم، نه، چون تو همین النم حرفامو باور نداری،
اما...

باز سکوت و باز صدای نفسش:

_ اون روز از اون برج زهرماری که همیشه بودم بدتر شدم، یادت میاد عزیزم...

آنقدر بدخلق شده بود که من می ترسیدم اصل بخواهم با او صحبت کنم و علی مدام
او را به گوشه ای می کشید و پچ پچ می کردند. کتایون می گفت به خاطر خستگی و

محیط بیمارستان است و علی هم از این روزهای طاقت فرسا دارد.

_ افـرا

جوری صدایم می کند که عقل و منطق و لج و لجبازی ام اصل مجال عرض اندام پیدا
نمی کنند و هومی آرام و سوزناک از دهانم خارج می شود.

آه می کشد و زمزمه ی لعنتی اش قلبم را فقط سنگین تر می کند.

_ جون دلم

آن روزها این جان و عزیز و عشقم ها چنان به روح و جانم می چسبید که اصل انگار
جدا ناپذیر بودند، اما حال انگار زایده ای روی روحم می نشیند و بعد هم با اولین تکان

کنده می شود.

_ شنیدی میگن طرف سرش به سنگ خورد... من همون روز انگار یه سنگ چند تنی،
خورد تو سرم... انگار از خوابی که کابوس بود، بیدار شدم... تازه فهمیدم دارم چه

غلطی می کنم... تازه چشمام انگار تو رو دید... عذاب وجدان مثه خوره افتاد تو
جونم...

نامفهوم زمزمه می کنم:

_ حقت بود!

اما می شنود انگار:

 _ معلومه که حقم بود... هنوز هست...

_ بیشتر از اینا حقته.

_ معلومه خانومم، راست می گی عزیزم...



_ حال هم حست همون عذابه

_ اون عذاب که تا ابد هست... اما هیچ کس نمی تونه علقه ی منو انکار کنه... حتی تو

کلفه می گویم:

_ می خوام قطع کنم!

_ تنها نرو بذار باهات بیام...

_ اتفاقا می خوام تنها برم!

_ که منو بسوزونی؟

شاید نمی داند که من خودم بیشتر می سوزم.
جدی، محکم، انگار بخواهم اتمام حجت کنم نامش را صدا می زنم:

_ کیهان؟

ممهر کلمش حد ندارد...اما چه فایده؟! او اما کاری به لحن من ندارد. 

_ جــونم

_ من این روزا همش دارم فکر می کنم!

با لحنی بی نهایت نرم و مهربان می گوید:

_ به چی قربونت برم؟

_ به اینکه تا ازت انتقام نگیرم حالم خوب نمیشه...

سکوت می شود، حتی دیگر صدای نفس هایش هم نمی آید.
بعد از لحظاتی صدای تق و توق از جانبش می آید و بعد صدایش که بم تر به گوشم

می رسد و باز ساز خودش را می نوازد:

_ با هم می ریم دیدنش.

_ نشنیدی مگه، تو رو که می بینه حالش بد میشه... تنها می رم!

می لحنم شاید چیزی شبیه خنده در صدایش می نشیند: حس می کنم از لجبازی غیر اراد



_ با هم میریــ...

حرصم می گیرد از اینکه فکر می کند می تواند با حرف هایش باز مرا فریب دهد.

_ چیه نکنه دلت برای رها...

_ افــــرا

_ تنگ شده...

_ افـرا جان...

_ می خوای به بهانه ی من ببینیش... آره؟

صداهایمان در هم می پیچد و من تا آخرین کلمم کوتاه نمی آیم.

نمی دانم چرا این زخم زدن ها تمام نمی شوند. غیر ارادی هستند و بیشتر از او خودم
را می سوزاندند. لج و لجبازی ست، حق ست،نیست، نمی دانم، من دیگر عقلم روی

دور درستش کار نمی کند.

می نفس هایمان می گذرد و بعد لحن ملیمش چند لحظه ای در سکوت و صدای گه گاه
که خودش را مثل کنه به گوشم می چسباند:

_ آروم شدی خانومم...

و من نمی دانم چرا این وسط باز از خودم بدم می آید:

_ بهت گفتم صیغه رو باطل کن... تو اصل به حرف و خواست من اهمیت نمیدی

_ همین الن که خیر سرم محرممی، زنمی... ندارمت... باطلش کنم که دیگه هیچی...

زمزمه گونه ادامه می دهد:

_ مگه خر باشم!

_ منم دیگه خر نمی شم!

باز صدای تق و توقی دیگر و دوباره:

_ با هم میریم.



_ کجا، جهنم؟

_ فرشته ها رو که تو جهنم راه نمیدن! جهنم جای منه!

مق... احمقایی مثه من، که می ذارن بقیه ازشون _ اتفاقا جهنم فقط جای آدمای احم
استفاده کنن.

_ اگه اینجا بودی می دونستم چجوری دهنتو ببندم که دیگه راجب خودت اینجوری حرف
 نزنی...

چشم می بندم از معنای عمیق جمله ای که با اندکی خشونت بیان می کند و بلفاصله
با زمزمه ای خش گرفته و خواهش وار شاید، می گوید:

_ نمیای پیشم تا آرومت کنم که...

دلم این حرف ها را نمی خواهد آن هم در این شرایط مزخرف جاری میانمان اما نمی
گذارد دهانم بسته بماند:

_ بازی کردن با هورمون آدما که کاری نداره... مهم آروم کردنه روحمه که تو بلد
نیستی آقای دکتر...

نفسش آه می شود.

_ آره اصل من یه آدم مزخرف و بی خود که خر شد یه غلطی کرد و حال چاردست و پا
توش مونده و دلش زنشو می خواد، عطرشو، بوشو، بغلشو... اما زنش، زندگیش،

نفسش، دیگه حاضر نیست حتی تف تو صورتش بندازه...

نمی دانم چه مرگم می شود از شنیدن حرف و لحن دیوانه کننده اش که صدایم لرزان
می شود:

_ بس کن...

اما نمی شنود انگار که ادامه می دهد:

_ تو کل همه ی حرفامو، دیونه بازیامو، عشقمو که بلد نیستم نشونت بدم انگار، بد
برداشت کن... کاش فقط باور می کردی که بهشت منی!

با تمام قوا سعی می کنم از شنیده هایم خودم را نبازم.

_ من تو این مدت یه چیز رو خیلی خوب فهمیدم...



لحظه ای سکوت می کنم که آرام می گوید:

مز دلم _ چی رو عزی

_ اینکه من هیچی نیستم کیهان، هیچی...

کلمات را در گوشم هجی می کند:

می... منی. _ تو... تمام... زندگ

_ که گند زدی بهش...

_ دوست دارم.

_ ولی من فقط کینه دارم.

_ پاکش می کنم.

_ نمی خوام...

و باز با لجبازی که هم با خودم هم با او دارم می گویم:

_ تنها می رم.

صدایش کمی کلفه می شود:

_ تنها بری، آروم می گیری؟

بغ کرده می گویم:

_ نمی دونم... شاید!

_ من بمیرم تو آروم می گیری.

حس می کنم لحظه ای نفسم از لحن و جمله ای که کامل خبری بیانش می کند، می
رود.

آب دهانم انگار که در گلو گیر کرده باشد پایین نمی رود. نمی دانم چرا دلم می خواهد
با تمام وجود فریاد بزنم خفه شود اما چیزی راه دهانم را بسته، شاید همان غرور تکه

پاره شده باشد، نمی دانم.
به جایش با لحنی عصبی که هیچ دست خودم نیست می گویم:



_ حالمو بهم می زنی با حرفات.

نفسش در گوشم رها می شود و نمی دانم چرا حس می کنم این رها شدن با آسودگی
 همراه است.

و بعد صدایش با لحنی بی نهایت عاشقانه که حس لطیفی از یک سرخوشی را در خود
دارد به گوشم منگنه می شود:

_ من فدای دل مهربونت بشم، خانومم.

و من اینبار ارتباطمان را بی هیچ حرفی با قلبی که در کوبیدن، سر ناسازگاری گذاشته
انگار، قطع می کنم. مشتی از سر خشم به قلبم می کوبم و سر فحش را به افرای

احمق وجودم می کشانم.

با تک بوقی که می زند تکیه از کرکره ی پایین مغازه می گیرم و از زیر سایبانش
بیرون می آیم.

باز طبق معمول این چند دقیقه قبل از رسیدن رضا، اطرافم را نگاه می کنم و و پیاده
رو را طی می کنم.

گفته بودم آدرس دهد تا خودم بیایم اما خواهش کرده بود تا خودش به دنبالم بیاید چون
 می خواست در موردی با من صحبت کند.

از روی جوی آب می پرم و به سرعت سوار می شوم. نمی دانم، شک دارم انگار
کسی چشم به حرکاتم دوخته باشد. دلم می گوید کیهان است اما نه ماشینش را می
بینم نه خودش را نه نمی دانم کل توهم زده ام شاید. اما باز هم ترجیح می دهم اگر

قرار است کسی مرا ببیند همان کیهان باشد وگرنه من چه غلطی بکنم!

_ سلم

آرام جوابش را می دهم و همانطور که سرم را به سمت روبرو گرفته ام، نگاهم را در
اطراف می چرخانم.

_ خوبی؟

خوب نیستم اما الکی سرم را تکان می دهم و نگاهم را از پنجره بیرون می اندازم.
از آینه ی بغل ماشین ها را چک می کنم اما نه ماشین کیهان را می بینم، نه علی و نه
حتی کتایون. نمی دانم چرا فکر می کنم کیهان باید همین نزدیکی ها باشد. شاید دلم

می خواهد که باشد و من دیگر سر از کار خودم هم در نمی آورم.



بعد از اتمام شیفتم در فروشگاه و اطلع خروجم به بابا با توبوس سه ایستگاه پایین تر
آمده بودم و در شلوغی همیشگی این ایستگاه به دلیل نزدیکی اش به دو دبیرستان

دخترانه پیاده شده بودم. ترجیح می دادم اطراف فروشگاه نباشیم. هرچند اگر شانس
مزخرف من است که امکان دیده شدنم توسط همه ی عالم و آدم، وجود دارد.

توقف ماشین چشمانم را ابتدا در اطراف می چرخاند و بعد روی اویی که در حال پیاده
شدن است متوقف می کند.

_ الن میام

نگاه از دور شدنش می گیرم و سرم ا به پشتی صندلی تکیه می دهم. چشمانم را بر
هم می گذارم و در دل چند صلوات برای آرام گرفتنم می فرستم.

لحظاتی نه چندان طولنی، با صدای باز شدن درب ماشین سرم را بلند می کنم.
سوار می شود. بطری آب معدنی را به دستم می دهد و خم شده چند شکلت از درون

داشبورد بیرون می آورد:

_ لطفا بخور

مکث کردنم باعث می شود از ماشین پیاده شود و پشت به من به درب ماشین تکیه
زند.

خب انگار حال افتضاحم به قدر کافی عیان بوده که او را به فکر تنظیم فشارم انداخته.

کمی آب می نوشم و یکی از شکلت ها را باز می کنم.
مدام در دل خودم را فحش می دهم. درست از صبح در فروشگاه که بالخره رضا پیام

داده بود؛ این فحش دادن ها شروع شده بود.
مدام در سرم چرخ می خورد که چرا آمدم، اصل به من چه، کسی دیگر انتقام گرفته

من این وسط چه کاره ام جز یک قربانی بدبخت دیگر. چه کسی برای من دل می
سوزاند که من میخواهم برای دیگری دل بسوزانم و همینطور افکار مزخرف سلسله

وار پشت هم ردیف می شوند.
اما باز حسی بوده و هست که بی اراده مرا به سمت آزاد می کشد.

کمی دیگر دهان برهوتی ام را خیس می کنم که سوار می شود و بی آنکه نگاهم کند
جدی می گوید

_ اگر حالت خوب نیست، یا اگر پشیمون شدی... می تونیم نریم... من از حرفای این
مدتم معذرت می خوام... از اینکه گفتم مقصری... من دیشب خیلی فکر کردم... تو

بی تقصیرترین آدم این ماجرایی و من واقعا از اصرارم پشیمونم... حال می خوای
برسونمت خونه یا هرجایی که می خوای تصمیم با توئه... هیچ اجباری نیست. مطمئن

باش دیگه هم مزاحمت نمی شم.



دلم می خواهد بگویم مرا ببر در بیابانی بی آدمیزاد رها کن. اما پس از لحظه ای مکث
به جای آن می گویم:

_ چرا فکر می کردید من می تونم کمک کنم

_ من همه ی راه ها رو رفتم تو آخرین امیدم بودی... خودمم نمی دونم نتیجه ش چی
میشه...

_ اگه بدتر بشه چی؟

بدون هیچ اطمینانی کامل مردد می گوید:

_ نمیشه اون تورو یعنی خب به خاط

_ چشمام

کلفه سرش را تکان می دهد:

_ آره خب... به خاطر مامانش، یه جور دیگه می بینه.

نفسش را فوت می کند:

_ نمی دونم دیگه هیچی نمی دونم واقعا مغزم کار نمی کنه...

خب این مرض مسری ست انگار چون مغز من هم مدتی ست که دیگر کار نمی کند.
با این حال برای تمام شدن این فکر برای اینکه بعد ها پیشخودم نگویم کاش رفته بودم

برای اینکه فکر وخ ودخودری اش تمامش شود می گویم:

_ بریم... اما مسئولیت همه چیز با شما...

می همه چیز را به تنم با اطمینان چشم بر هم می گذارد و من هم سعی می کنم پ
 بمالم.

وقتی تصمیمی گرفته می شود هر چقدر هم دیگری را مسئول کنی اما این خودت
هستی که باید همه ی عواقبش را بپذیری.

چیزی در حدود ده دقیقه در سکوت می گذرد که می گوید:

_ دیگه برای فوق اقدام نکردی

_ می خواستم... اما خب...



حرفم را می فهمد و برای زدن به کوچه ی علی چپ است شاید که می گوید:

_ حیف شد که همون موقع اقدام نکردی... راحله اون موقعه ها فقط حرص می خورد
که جای تو نیست.

تبسمی ناخواسته از صحنه ی حرص خوردن های راحله در ذهنم نقش می بندد. مدام
می گفت

گس میده به آدم بی شعوری مثل تو"  " من نمیدونم چرا خدا شان
 راست می گفت من همیشه بی شعور بودم.

مد دنیاهایمان از هم، اما بودنش باز بهتر از می بی ح آهی ناخواسته می کشم.با وجود دور
نبودنش بود.

نمی دانم تبسمم را می بیند یا همین طوری آرام می پرسد:

_ با هم در ارتباطین؟

سرم را به نفی تکان می دهم و نه آرامی می گویم. که با حسی شاید پر حسرت می
گوید:

 _ یه مدته آرزومه بر گردم به همون روزا

_ شما ازش خبر دارین؟

سرش را با اخمی گذری که شاید هم زایده ی تخیل من باشد، به نفی تکانی می دهد و
خیلی معمولی می گوید:

_ در حد همون عکسای توی اینستاش که دیگه خیلی وقته سراغش نرفتم.

با کنجکاوی غیر قابل پوششی بی فکر می گویم:

_ شما قصدتون جدی بود؟

لحظه ای نگاهم می کند و باز نگاهش را به خیابان می دهد و من کمی خجالت زده از
این کنجکاوی بی خود می گویم:

 _ ببخشید، همین جوری پرسیدم...

_ اشکالی نداره... خب، نه واقعا... اما این یه دفعه رفتنش رو هم باورم نمی شد.

خب آن روزها واقعا راحله خودش را برای یک گوشه چشم از رضا می کشت. اما شاید
کل در بروز احساساتش غلو می کرد. کل در هر شرایطی بهترینی که می توانست



داشته باشد را دوست داشت. مثل وقتی که در فروشگاه به سراغم آمد و با ذوقی بی
حد و حصر گفت در لتاری برنده شده و من اصل نمی دانستم این لتاری چیست. حس
کردم تا به حال او را با این شور و هیجان ندیده ام.حتی وقتی رضا پیشنهاد دوستیشان

را داده بود.
خلصه که در کمتر از یک سال تمام کارهایش جور شد و به آمریکا مهاجرت کرد. عمه

و عمویش هم ساکن آنجا بودند.
وقتی هم که گفتم پس رضا چه، خیلی راحت گفت :

"اون اگه منو می خواست که این همه وقت یه کاری می کرد... من حال بشینم منتظر
که آیا رضا بیاد خواستگاریم یا نه، بعدم شانس در خونه ی آدمو یه بار می زنه و من

نمی تونم،شانسمو بذارمو، بشینم منتظر رضا"

و حال فکر می کنم شاید راحله کار درست را انجام می داد. به هر چیز فقط آنقدری
مکیفش را ببرد. تا وقتی بود با رضا سرگرم بود و بعد هم که اهمیت میداد که خودش 

رفت با دنیایی که خب همیشه دوستش داشت. به هر حال من همان موقع ها هم خیلی
به عشق میان این دو اعتماد نداشتم.

_ آدمایی که، در هر چیزی، اول از همه به خودشون و منافعشون فکر می کنن، آدمای
 خوشبختی هستن...

و با گردش سر رضا به سویم متوجه می شوم که فکرم را بلند بر زبان آورده ام.

روی پل خانه ای ویلیی به سمت در می پیچد و ریموت را فشار می دهد و همزمان با
مم در می گوید: باز شدن آرام آرا

_ نمی تونستم ببرمش آپارتمان خودم، ممکن بود یه وقت همسایه ها اعتراضی کنن...
اینجا خونه ی پدربزرگمه... البته بابا هم در جریان حضور آزاد هست.

انگار که کبک درونم دیگر کامل سر از زیر برف بیرون آورده باشد، استرس با قدرتی
هزار برابر بیشتر از دقایقی قبل بر جانم چنبره می اندازد و راه نفس هایم را می

گیرد. کف دستهایم خیس می شوند. ترس تمام وجودم را می گیرد و خودم را بابت این
همه حماقت لعنت می کنم.

وای خدا باورم نمی شود انقدر دیوانه و احمق شده باشم که حاضر شده بودم با یک
مرد جوان، تنها به خانه ای بیایم که مرد جوان دیگری که از قضا وضع مناسبی هم

ندارد، حضور دارد.
دلم می خواهد درب ماشین را باز کنم و تمام خیابان را تا ته بدوم و فرار کنم از همه



مخصوصا خوی لجباز و احمق درونم که انقدر بی منطق عمل کرده بود!

در که کامل باز می شود قبل از آنکه ماشین را به جرکت درآورد، دستم ناخودآگاه روی
دستگیره می نشیند و زبانم به تکاپو می افتد و فکر می کنم در این لحظه هر چه سرم

آید حقم است!

_ ببخشید...من

سر به سویم می چرخاند و فکر می کنم رنگم آنقدر پریده است که با نیم نگاهی به
چهره ام هم، ترسم را بخواند. نگاهش در سرتاسر چهره ام چرخ می خورد و کمی

نگران در چشمانم ثابت می شود:

_ میشه که...یعنی... همین جا منتظر...

تا ته حرفم را می خواند انگار که نگاهش را با اخمی نه از سر بر خوردن، که از سر
فکر به آنچه در ذهنم است می گیرد.

ماشین را خاموش می کند و در حالی که آرام پیاده می شود، می گوید:

_ باشه... الن میام

همانطور که درب ورودی چهارطاق باز مانده است، با حالتی میان دو و راه رفتن به
سمت ساختمان دو طبقه ی مقابلم می رود که خانمی چادری با نوزادی در بر، از

مت درب خانه به سویش می آید. چیزی می گوید، که زن با اشاره به طرف سمت راس
مپ من می شود، جوابش را می دهد. رضا سر تکان داده با مت چ مقابلشان که همان سم
دست به سمت ماشین اشاره می کند و باز چیزی به زن که اینبار نگاهش را به این سو

داده، می گوید و زن با تکان سر به سویم می آید و خودش به سمت چپ می رود.

با دیدن زن کمی آرام تر شده، خودم را جمع و جور می کنم اما فحش های ذهنی ام
همچنان ادامه دارند.

با رسیدنش به درب باز مانده، قصد پیاده شدن می کنم که صدای آلرم پیامک گوشی
ام بلند می شود، نگاهی به او که با تبسمی بر چهره نگاهم می کند می اندازم و سریع

پیام رسیده از کیهان را باز می کنم:

"هر وقت بخوای من هستم عزیزم"

بی هوا مثل شوکی آنی، سرم از روی گوشی بلند می شود و به پشت می چرخد.
چیزی نمی بینم اما حتما همین اطراف است. دیگر شک ندارم!

می خواهم به روی خودم نیاورم این آرام گرفتن یک دفعه ای دلم را اما نمی شود. و
مس مزخرف، دلم را سلخی کنم. مد این ح فقط می خواهم برای وجو



کمی عصبی، کم آرام، کمی شاید دیوانه، از ماشین پیاده می شوم که خیلی محترمانه
و مهمان نوازانه می گوید:

_ سلم خانم، خیلی خوش آمدید

چهره ی زیبا و البته جوانی اش که خیلی هم به نوزاد درون دستانش نمی آید، توجهم را
برای شاید ثانیه ای از استرس و افکار دیوانه کننده ام می گیرد:

_ سلم

به داخل اشاره می کند:

_ بفرمایید

باز نگاهی مردد به اطراف می اندازم و زمزمه می کنم:

_ ممنون

تردیدم را می فهمد شاید که می گوید:

_ من با شوهر و مادرشوهرم طبقه ی پایین زندگی می کنیم. مادر شوهر و پدر
شوهرم از جونیشون، برای پدربزرگ آقا رضا کار می کردن بعد هم که فوت کردن

پدرشون نذاشتن ما از اینجا بریم، حال هم من و شوهرم حواسمون به خونه و باغچه
ش هست...

به ساختمان اشاره می کند:

_ مادر شوهرم هم داخل هستن دیگه دست و پاشون خیلی یاری کارکردن باهاشون
نمی کنن

از تمام حرف هایش کامل مشخص است که فقط قصد راحت کردن خیال مرا دارد.
کمی آرام تر به سمتش قدم بر می دارم و چهره ی نوزاد غرق در خوابش برایم نمایان

می شود

_ اسمش سوگله... چهار ماهشه.

بی اراده گونه اش را ناز می کنم و به زمزمه می گویم:

_ سلمت باشه

_ آقا حجت کجاست؟



سر هر دویمان به سمت رضا که در چند قدمی مان ایستاده، می چرخد و زن می
گوید:

_ رفته شرکت پیش پدرتون

رضا سرش را تکان می دهد:

_ آهان آره یادم نبود

_ خیلی خب شما زحمت می کشید یه چای برای خانم شکیبا بیارید.

_ بله بله حتما

می دانم که در این شرایط هیچ چیز از گلویم پایین نمی رود.

_ زحمت نکشید!

_ زحمتی نیست.

ترو فرز به سمت ساختمان می رود و مجالی برای تعارفات بیشتر نمی دهد.

_ خانم شکیبا

نگاهش می کنم:

_ توی باغه

این پا و آن پا کرده کمی با تعلل می پرسم:

_ الن می دونه من اینجام؟

_ نه

انتظار جواب منفی اش را ندارم. متعجب نگاهش می کنم که می گوید:

_ باید خودت ببینیش... آزاد الن یعنی این مدت... ببین اون یا تو توهمه یا در حال فرار
از ما یا ساکت یه گوشه می شینه و زل میزنه به یه جایی که تو خودتو بکشی هم نمی

 فهمی کجاست...

_ خب من الن باید چی کار کنم... اصل برم چی بگم...



کامل معلوم است خودش هم نمی داند مرا برای چه به اینجا آورده. شاید واقعا من
آخرین تیر از ترکش های به هدف نخورده اش هستم.

لحظه ای در سکوت میان افکارش غوظه ور می شود. چهره اش کمی در هم می شود
و با لحنی که اکراه از گفتن را فریاد می زند می گوید:

 _ ببین بذار قبلش یه چیزایی رو بهت بگم...

تعللش کلفه ام می کند و با یادآوری صحبتی که برایش اصرار داشت دلشوره ام
بیشتر می شود:

_ نمی دونم باور می کنی یا نه اون روز تو فروشگاه که من در مورد چشمای مادرش و
اتفاقی که براش افتاده، باهات صحبت کردم آزاد دیگه سراغت نیومد، اون اصل دوست

نداشت این رو بدونی... یه مدت خودش رو غرق کرد توی تمرین برای مسابقه ای که
هیچ وقت حتی توش شرکت هم نکرد... بیش تر از قبل تو خودش بود، من خب یه

جورایی داشتم فکر می کردم که شاید به خودش اومده و این حقیقت رو پذیرفته... اما
 من که تو ذهنش نبودم.

منتظر ادامه ی حرفش هستم که قدمی پیش می آید و کامل روبرویم می ایستد:

_ حتی وقتی فهمید داری ازدواج می کنی هم واکنشش سکوت بود، بعد از اون فقط
روز به روز حالش بد می شد بیشتر تو خودش می رفت بیشتر افسرده می شد بیشتر

دیوونه می شد... دیوونه که می شد از این مهمونی تو اون مهمونی بود... زهرماری
می خورد که فراموش کنه... هرکاری کردم تا جلوشو بگیرم بعد از یه مدت از اون ور

 بودم افتاد... گوشه گیر شده بود...

_ خب پس...

می خواهرش رو فهمیده  _ آزاد همش چند ماهه که جریان ازدواج صور

کمی مکث می کند و بعد با اخم نگاهش را از چشمانم می گیرد:

_ باور کن این رو از روی بدجنسی نمی گم... فکر می کنم خبردار شدن آزاد از ازدواج
رها کار همین آقای دکتر بوده... البته که اون حتما فکر می کرده آزاد همون موقع
پیگیری می کنه و می فهمه که شوهر خواهر سابقش الن با تو چه نسبتی داره...

بی اراده پوزخند می زنم. دیگر هیچ چیز بعید به نظر نمی رسد. خب کیهان هدفش



همین بود. همین انتقام. اصرار به محرمیت برای همین بود دیگر. فقط بیچاره چند ماه
بد شانسی آورد، آن وقت اصل این علقه ای که به آن اصرار دارد، اصل شکل هم

نگرفته بود. صدایش دوباره میان پازل های تقریبا جفت و جور شده ی لعنتی می آید:

می خودش... باور کن _ اما نمی دونست آزاد فقط فرار می کنه و گند می زنه به زندگ
اون موقع که فهمید کسی توی زندگیته اصل نیومد سراغ تو چون نمی خواست روبرو

بشه، یعنی نمی تونست... یه جورایی ترجیح میاد باور نکنه... انگار خودش هم می
دونست که هیچ وقت با تو آینده ای نداره اما نمی تونست این رو به چشم ببینه و

قبولش کنه...باور نمی کرد... بعد از اون، یکی دو ماه پیش بود که نمی دونم از کجا،
می توئه... این واقعا نابودش اما فهمید که همسر سابق خواهرش همون همسر فعل

کرد... وضع روحیش دیگه خیلی وخیم شد.

مات می مانم و مبهوت می گویم:

_ پس این یعنی اعتــ...

سرش را نمی دانم به چه معنا تکان می دهد:

_ اگه مصرفای گه گاهی الکل که مخصوص مهمونی رفتانش بود و نوشیدنای بی حدش
که برای فراموش کردن تو و مادرش بود، با خبردار شدنش از جریانات زندگی رها و

شوهری که حال شده بود شوهرتو، نمی شد این اعتیاد وحشتناک به مواد، رها اصل
 سراغ تو نمی اومد و تو هنوز از هیچ چیز خبر نداشتی...

حس می کنم بمبی ساعتی هستم که به سه ثانیه ی آخر رسیده. فکر می کنم می
توانم او را هم زیر بار فحش و مشت، بگیرم، که اینطور با عذاب وجدان من بازی

کرده بود. او هم مرا خر فرض کرده بود.
انگار خشمم را می فهمد. نگاهش را با اخم و شرمندگی می دزدد و من حرصی از

میان دندان هایم می غرم:

 _ پس اعتیادش به خاطر ازدواج من نبود...

خودم سرم را برای خودم تکان می دهم:

_ آره دیگه چون اگه بود باید از همون یک سال پیش که پای کیهان به زندگی من باز
شد به این روز می افتاد...

_ من خودمم نمی دونستم... اون وقتی جریان ازدواج رها رو فهمید به من چیزی نگفت
من فقط جلز و ولزای رها رو می دیدم و آزادی که روز به روز بیشتر داغون می شد...

اما وقتی فهمید تو با...

نمی گذارم ادامه دهد، دیگر برایم مهم نیست که حقیقت چیست و هر کس چطور فکر



می کند، مهم نیست که قبل هم علی اشاره ای به این موضوع کرد ه بود و من از
کنارش گذشته بودم، حال مهم خوده بیچاره ام هستم:

_ شما همتون منو کردید یه کیسه بکس تا بتونید خودتون رو خالی کنید...

می داغ شده ام راه گلویم را می خشم و حرص در درونم آنقدر بال زده که نفس ها
سوزانند.

حس می کنم سرخ شده ام.

_ خواهرش اون روز جوری حرف زد که من دلم می خواست به خاطر ازدواجی که
حقم بوده و به هیچ احدی ربطی نداشته، خودم رو بکشم... همه ی تقصیرای خودش،

همه ی گندای خودش، رو جوری انداخت گردن من که حتی نمی تونستم تصور کنم غیر
از من مقصری برای وضعیت آزاد وجود داره... اما حال میبینم که بد شدن حال آزاد به

خاطر گندایی بوده که خواهرش پنهانی زده...

می من دستانش را بال می آورد و تند و تند می گوید: هول کرده از خروش ناگهان

_ می دونم من متاسفم... باور کن منم تازه جریان رها و شوهرت رو فهمیدم... آزاد
این رو هم که فهمید، اصل حرف نمی زد فقط گند می زد به حال و روز خودش،

خودش رو گم و گور کرد و بیشتر تو اون زهرماری غرق شد تا به این روز افتاد... خب
من چه می دونستم... من فکر کردم به خاطر ازدواج توئه که کارش به اینجا کشیده...

_ وای خدا من دیگه هیچ چیز باورم نمیشه... شما که ادعای برادریتون میشد با آزاد،
مگه میشه تازه همه چیز رو فهمیده باشید... بعدم خودتون می گید دوماه از اعتیادش
می گذره... پس یعنی این مدتی هم که گم شده بود و شما دنبالش بودید که رها اومد
سراغ من، معتاد بوده و شما می دونستید... شما هم همه چیز رو با دروغ به من گفتید

تا یکی رو داشته باشید تقصیرها رو بندازید سرش و خودتون رو روش خالی کنید...

_ باور کن به روح پدربزرگم من جریان رها رو نمی دونستم... به غیر از عمه و
مادربزرگش که اونا هم بعد از آزاد، فهمیدن، هیچ کس از ازدواج رها خبر نداره... بعدم
من از شروع اعتیادش به این شکل، ایران نبودم من الن یک ماهه برگشتم. که همش
داشتم دنبالش می گشتم تا پیداش کنم. مجبور بودم به خاطر کاری مربوط به شرکت

پدرم برم اروپا... تا وقتی بودم آزاد رو کنترل می کردم با رفتنم اما کسی نبود من فکر
نمی کردم تو اون چهل پنجاه روزی که نبودم اینطوری بشه... دورادور با واسطه

هواش رو داشتم، وقتی برگشتم یک ماهی بود که گم و گور شده بود و کسی به من که
راه دور بودم خبر نداده بود تا مثل نگران نشم...

کلفه سرم را تکان می دهم:

_ یعنی چی یعنی شما هیچ تماسی باهاش نداشتید، شک نمی کردین... آخه چرا دروغ
می گین...



مل رفتنم، آزاد جواب تلفن های من رو می داد، اما یکم که _ تماس داشتیم روزای او
گذشت تماسام بی جواب موند... نگران شده بودم... با رها تماس گرفتم که گفت یه
مدته نیست و خونه نمیاد و هر جا می گرده نمی تونه پیداش کنه... از اون سر دنیا به
هر دری زدم... با واسطه های بابا حتی... اما نتونستن پیداش کنن کارای شرکت و بابا

بدجوری به هم گره خورده بود، می خواستم بر گردم که رها گفت یه خبرایی ازش پیدا
گرده داره میره سراغش... من تا اونجایی که تونستم کارارو راست و ریس کردم و
خیلی زودتر از موعد برگشتم اما وقتی برگشتم همه چیز افتضاح تر از چیزی بود که

 شنیده بودم. فقط یک ماه و نیم نبودم و انگار همه چیز کن فیکون شده بود.

_ همه چیز کن فیکون شده بود و شما هم فکر کردید راحت تره که فکر کنید همه چیز
تقصیر منه... هر چند شما که تقصیری ندارید...

_ من عصبی بودم... مغزم کار نمی کرد... بعدم شما توی اون شرایطی که اومدید
 سراغ من من هنوز در به در دنبال آزاد بودم... خودمم حال مساعدی نداشتم...

_ وقتی فهمیدید هم چیزی نگفتید تا من راضی به دیدن آزاد بشم... یعنی تا همین حال
تا همین جا پشت در این خونه که آزاد داخلشه...

لحظه ای سکوت می کند و شاید نفسی می گیرد. بعد کمی آرام تر می گوید:

_ ببین من متاسفم... من این رو پنهان نمی کنم من هرکاری از دستم بر بیاد برای آزاد
می کنم... اما همون موقع که سوار شدی، گفتم که اگر بخوای برت می گردونم...

 سرم را کلفه از این بحث بی ثمر تکان می دهم.
من هم حال انگار دیواری کوتاه تر از او پیدا نکرده ام که دارم تقصیرها را به گردنش

 می اندازم.

_ باور کن... چیزایی که الن در مورد رها می دونم رو تازه از خود رها و کمی هم چند
روز پیش از همسرت شنیدم... آزاد یک کلم در این مورد با من حرف نزده بود... چون
مدت هاست که عادت داره چیزایی که عصبش می کنه رو بریزه تو خودش... وقتی از
چیزی یا کسی عصبی میشه جای اینکه بره سر اون طرف خالی کنه به خودش صدمه

 می زنه... چون... عادت کرده...

صدایش خاموش می شود و با درد زمزمه می کند:

_ چون فکر می کنه همین عصبانیت مهار نشده ی دوران نوجوونیش باعث شد مادرش
بمیره...

و من در پس زمینه ی این صدا از پشت شانه های کمی خم شده ی رضا، تصویری را
می بینم که نفسم را بند می آورد و جوش و خروشم را به آنی خفه می کند و شاید این



من نفس و این خفه شدن، آنقدر عیان است که رضا سرش را بال آورده به بند رفت
سرعت به پشت می چرخد و با دیدن آزاد، کنار رفته نفسش را با شدت در هوای بی

هوای اطراف من رها می کند.

ثابت مثل مجسمه ای که هیچ چیزش به اسمش نمی آید ایستاده و بیشتر از آزاد به
اسیر شباهت دارد.

 نمی دانم حرف هایمان را هم شنیده است یا نه.
نگاهش اما آنچنان در چشمانم فرورفته که تنم را می لرزاند و لغری و تیرگی چهره

 اش بی از هر چیز عصبی ام می کند.
 نمی دانم چه کار باید بکنم، کامل غافلگیر شده ام.

می اویی که با چند قدم فاصله، روبرویم ایستاده و پلک هم نمی خشک شده ام روبرو
 زند.

رضا قدمی به سویش برمی دارد و او هم با لحنی هول و مشوش می گوید:

 _ خانم شکیبا... اومدن حالت رو بپرسن...

و من دلم می خواهد به خاطر این چرتی که کامل بی خود از سر شاید شکستن سکوت
فقط، بر زبان می آورد کله اش را بکنم.

آزاد هیچ عکس العملی نشان نمی دهد و من بیشتر می ترسم. خیرگی نگاهش اذیتم
 می کند. دلم می خواهد بروم یک گوشه آنقدر جیغ بکشم تا گلویم پاره شود.

"من اینجا چه غلطی می کنم خدا"

چرا دلم می خواهد به به حال این اسیری که روبرویم ایستاده و شک دارم اصل نفس
هم بکشد، زار زار گریه کنم. آخ خدا تا به حال، چشمانش را اینطور ندیده بودم. حتی

آن روزها که فکر می کردم خیرگی نگاهش غرق شدن در چشمانم است. اگر آن غرق
شدن بود پس اسم این حالش را باید چه می گذاشتم!

قدمی کامل سست به سویم برمی دارد و سلول های تنم به تکاپو می افتند.
 آب دهانم را به سختی فرو می دهم اما تن خشک شده ام را نمی توانم تکان دهم.

قدمی دیگر اینبار تلو خوران به سویم می آید که رضا به حالت آماده باش در می آید و
من حتی نمی توانم دست های لرزانم را مشت کنم.

یک قدمی ام می ایستد. رضا در همان حالت آماده باش کنارش می ایستد و من دیگر
فقط از چشمانش می ترسم. چشمانی که هم می لرزند هم دودو می زنند هم انگار

تنها عضو زنده ی این اسیر روبرو هستند.
مت لرزانش را سست بال می آورد که ناخود آگاه سرم را عقب می کشم او اما بی دس

آنکه توجهی به واکنشم کند، اصل انگار نه انگار که متوجه اش شده باشد، دستش را
میلیمتری نزدیک تر می آرود و انگار اصل قصدی برای تماسی با صورتم نداشته باشد،

مه ترسیده ام را ناز می کند. فقط در هوا نگا



و من بی اراده از این حرکت، هقی زده اشک از چشمانم جاری می شود.
رضا در مانده خیلی آرام نامش را صدا می زند.

آزاد اما اصل اینجا نیست. دستش را پایین می آورد. سرش را کج می کند. طرحی از
تبسمی بی نهایت معصومانه و شاید بغض دار بر چهره اش می نشیند.

نگاهش را به اعماق چشمانم می فرستد و صدایش خش گرفته و پر بغض گوشم را
می خراشد:

_ نترس... دیگه اذیتت نمی کنم... مامان.

و من فقط دستم را روی دهانم می فشارم و سیل است که از چشمانم جاری می
 شود.

حالم، آشفته اش می کند انگار که ترسیده و پریشان با چشمانی که حال بیشتر می
لرزند و دودو می زنند، می گوید:

 _ نترس... نترس مامان... دیگه سوار ماشین نمیشم... قول می دم...

و هق هق من که اوج می گیرد او که با حالی دگرگون روبه رضا می گوید:

_ بگو بهش رضا... بگو حرف تو رو قبول می کنه... بگو بش آدم میشم...

رضا سعی در آرام کردنش دارد. بازویش را می گیرد:

 _ باشه باشه آروم باش...

سرش را تند و تند کامل عصبی و دیوانه وار تکان می دهد:

_ بگو بهش دیگه با بابا لجبازی نمی کنم... بگو شبا میام خونه...بهش بگووو

"بگو" را با بغض فریاد می زند و من خیسی چشمانش را می بینم و دلم انگار منفجر
می شود.

_ باشه آزاد... باشه دادش... ببین منو... بهش می گم... خب.. تو آروم باش...

نه تنها آزاد که من هم هیچ توانی در آرام شدن ندارم و فقط با دیدن اسیر روبریم جان
از تنم ذره ذره خارج می شود.

در لحظه همه چیز به هم ریخته تر می شود، صدای قدم هایی که از پشت سرم می آید
مد "آزاد" گفتن رضا و تلو خوردن های آزاد و بسته شدن همزمان می شود با فریا
مل من تحم من سفید شده اش و آوار شدنش میان بازوان رضایی که شاید توا چشما

می آوار شده را می گیرد، به من برادرش را ندارد که درحالی که او من بیش از ای شکست
زانو می افتد و من که پریشان و ترسیده از دیدن این صحنه ضعف تمام وجودم را می



 گیرد.

سست و بی حال به پشت سر تلو تلو می خورم و پاهایم در هم می پیچند اما قبل از
مط من هم مثل آزاد کامل شود، دستی با شتاب دور تنم می پیچند و سقوطم آنکه سقو
را ناقص می گذارد و نگاهم که در لحظه میان مردمک های لغزان و پریشان کیهان می
نشیند و در پس صدای "آزاد آزاد" گفتن های رضا، تن لرزان و بی جانم به گرمای تنش
می هق هقی، که چسبیده به صدا کوبان ضربان سنجاق می شود و صدای بلند و بی هوا

مب او رها تر از هر لحظه ای از حنجره ام بیرون می ریزد. قل

آزاد؛ اسیرتر از آن بود که تصور می کردم و من از همین واهمه داشتم!

_ هیششش ماما، آروم گلم... آروم سوگلم... هیششش... جانم

کاش کسی هم می آمد و مرا در بر می گرفت و اینطور آرامم می کرد.
صدای تقی می آید و بعد هم صدای زن.

_ بفرمایید

_ ببخشید... کجاست؟

صدای کیهان است. حال هر چقدر هم گرفته و حجم دار باشد، هر چقدر غم داشته
باشد، چه فایده ای دارد... دقیقا؛هیچ!

_ خواهش می کنم... بفرمایید توی آشپزخونه هستن.

و صدای هیشش گفتن های دوباره ی زن و قدم هایی که نه خیلی محکم نه خیلی
سست بر زمین کوبیده می شود.

نمی دانم شاید نیم ساعتی ست که پیشانی ام را به میز کوچک درون آشپزخانه
 چسبانده ام تا کمی از شدت نبضی که بی پدر بد هم می کوبید، کم شود.

هر از گاهی اشکی از چشم و هقی نصفه نیمه از گلویم خارج می شود و من هیچی
تعریفی بر حس حالم ندارم.

با رضا، آزاد را به طبقه ی بال برده بودند و من به کمک زن جوان، که هنوز نامش را
هم نمی دانستم به اینجا آمده بودم و او به زور فقط چند جرعه ای آب قند در حلقم

 ریخته بود تا شاید کمی حالم جا بیاید.
اما مگر این حال دیگر جا می آمد!

هنوز تنم می لرزید و هنوز صدای مامان گفتن های آزاد گوشم را خراش می داد.



 دستش روی شانه ام می نشیند و من هیچ عکس العملی برای نشان دادن، ندارم.
چشمانم را باز نمی کنم، سر درد امانم را بریده است.

_ افرا

جوابی ندارم. کنارم زانو می زند. گرمای نفس هایش را روی گونه ام حس می کنم و
باز هیچ توانی برای واکنش نشان دادن در من نیست!

_ عزیزم؟

صدای زنگ گوشی ام که بلند می شود کمی هوشیار تر شده توانم را برای بلند کردن
مر هزار تنی ام به کار می گیرم. شاید بابا باشد، شاید هم مامان. حیف که نمی توانم س

آنها را بی جواب بگذارم.
قبل از آنکه تکانی بخورم بلند شدنش از کنارم را حس می کند و صدای باز کردن کیفم

شاید و بعد زمزمه ای که می گوید:

_ از خونه تونه.

باید جواب می دادم. هر چند حسی بی منطق می گفت بگویم خودش جواب دهد، اما
باید این دل بی شعور را آدم می کردم.

سرم را به سختی از روی میز بلند می کنم. نور اذیت می کرد، حتی همین روشنایی
نصفه نیمه ی بی چراغ آشپزخانه...

بی آنکه چشمانم را باز کنم دستم را به سمتی که صدایش آمده بود می گیرم و بعد از
لحظه ای گوشی در دستم قرار می گیرد. چشمانم را نیمه باز می کنم و از خط باریک

میانشان دکمه ی بر قراری ارتباط را می فشارم و چشم بسته سر روی میز می گذارم
و تمام تلشم را می کنم تا صدایم عادی به گوش مامان برسد.

به مامان می گویم که یکی از دوستان دانشگاهم را دیده ام و با هم به دانشگاه رفته
ایم تا برای ارشد پرس و جو کنیم و کلی چرت و پرت دیگر هم به هم می بافم و

تحویلش می دهم و بعد هم خداحافظ.
هرچند از قبل از همراه شدنم با رضا، با خانه هماهنگ کرده بودم اما ساعت دقیق برای

بازگشتم نداده بودم.

در همان حالتی که سرم روی میز است گوشی را روی میز می اندازم و دستم را زیر
پیشانی ام، روی میز می گذارم.

بعد از لحظاتی باز دوباره نزدیک شدنش را حس می کنم. باز هم سطح شدن سرش با
سرم و باز صدایی که به تنهایی عمق فاجعه ی او را هم نمایان می کند:

_ خوبی؟



_ نه

می شقیقه های لحظه ای بعد بی هیچ حرفی فقط انگشتان هر دو دستش از دو طرف رو
دردناکم می نشینند و رقصشان لعنتی ها گیجم و منگم می کنند. حس می کنم توان

من بیهوش شدن در لحظه را با حرکتشان پیدا کرده ام؛ از این آرام گرفتن در میان دستا
مل نامرد، که هیچ جوره با من کنار نمی آیند، و او، بدم می آید. از این تن لعنتی، از این د

چهره ی آزاد که میان احساست قروقاطی شده ام، تلو تلو خوران پیش می آید.
درمانده، خسته، کلفه، سرم را بلند می کنم. دستش کمی با سرم بال می آید و بعد از

لحظه ای کامل از شقیقه هایم جدا می شوند.

می کناری می آید و ناخودآگاه لی چشمانم را اندکی باز می صدای کشیده شدن صندل
کنم.

 نشسته روبرویم با شانه هایی خم شده آرنج به زانو تکیه داده نگاهش به زمین است.
کمی همانطور نگاهش می کنم:

_ چی کارش کردی؟

با مکث سرش را بال می آورد. چشمان نیمه بازم از تیر کشیدن های مداوم سرم، جمع
 می شوند.

گیجی اش شاید از درست متوجه نشدن منظورم باعث می شود، بی حوصله تر از قبل
بگویم:

_ با آزاد چی کار کردی؟

اخم هایش در هم تر می شوند دوباره به حالت قبلی اش بر می گردد و زمزمه می
کند:

_ آرام بخش بهش زدم اما بی فایده ست باید بستری بشه، حالـ...

بی مقدمه می گویم:

_ به منم بزن

سرش را بال می آورد و کمی با اخم نگاهم می کند. که با لحنی بغض آلود زمزمه می
کنم:

_ منم می خوام بخوابم.

دست هایم را دو طرف سرم می فشارم و پر درد افکار مالیخولیایی ام را بیرون می
ریزم :



_ خسته شدم...دلم می خواد برم یه جایی که هیچ کس نباشه... از همتون بدم میاد.

بلند می شود نزدیکم می آید و دست هایم را همانطور روی سرم می گیرد:

_ آروم عزیزم.

_ نمی تونم.

سرم را به تنش می چسباند و با دست هایش یکی گردن و یکی موهایم را نوازش می
کند و آرام زمزمه می کند:

_ آروم... عزیزم... درست میشه...

هرچند صدایش درد دارد، بغض دارد بیچارگی و بدبختی دارد، اما برایم مهم نیست.
می شاید پهلویش می با شدت مشتم را بال می آوردم و با تمام قدرت به جایی حوال

کوبم و با گریه ای نفس گیر می گویم:

_ به من... میگه... مامان...

_ عزیزم

مق کوفتیت _ ازت بدم میاد... همش تقصیر توئه... تو و اون... عش

من او بلند می شود. مه سوزا می من تحلیل می رود و صدای آ صدا
اما دل من که با این چیز ها آرام نمی گیرد، خودم می دانم دیگر دیوانه شدنم حتمی

ست، سرم را از تنش جدا می کنم و دستان هنوز حلقه به دور گردنم را از بالی آرنج
در چنگ می گیرم و مثل دیوانه ها می گویم:

_ مگه دکتر نیستی... یه چیزی بهم بزن بخوابم... دیگه بلند نشــ

سرم را محکم تر از قبل در بر می گیرد.
صدایم میان تنش خفه می شود، اما گریه ام که به این راحتی ها بند نمی آید.

نمی خواستم، گریه کردن در میان بازوان او را نمی خواستم. با حالی دگرگون فاصله
می گیرم و تمام تلشم را می کنم تا گریه ام را تمام کنم. دیگر باید به این وضعیت



عادت می کردم. سهم من در این زندگی اینجا میان هیچ یک از طبقات این خانه نبود.
اینجا فقط من بودم و من!

مردی که مثل همسرم است، با تمام موجود بودن و آدم بودن هایش روبرویم ایستاده
اما من برای بلند شدن از میز کمک می گیرم، بلند می شوم و بی توجه به چشمان بی

مر او از کنارش می گذرم.  قرا
به سمت سینک می روم. کمی آب یخ به صورتم می پاشم و از سرمایش می لرزم.
اما همین سرما شوکی می شود برای بند آمدن اشک هایم. آرام چند نفس عمیق که

تکه تکه از دهانم خارج می شوند، می کشم و با مکثی کمی طولنی برمی گردم .
عینکم را از روی میز بر می دارم و بر چشمم می گذارم و باز چشمانم جمع می

 شوند.
نگاهش می کنم که همینطور بی وقفه نگاهم می کند و صدای رضا چون میخ در سرم

می کوبد.
شاید این آخرین رشته ی اتصالمان که او این روزها زیادی بر آن تاکید می کرد را هم،

باید همین جا پاره می کردم و می رفتم.

درد دارد این حرف ها این سوال ها آن هم در این شرایط آن هم در این طبقه از خانه
ای که روی سقفش، طبقه ای از اسارت قرار گرفته. اما حوصله ی کش آوردن این

موضوع را هم دیگر ندارم.
 قدمی دیگر به سمتش می روم.

پیشانی ام را چین می دهم تا کمی شاید این درد کمتر شود و خیلی آرام با صدایی که
دیگر هیچ حوصله ای برای بلند شدن ندارد، می گویم:

مکی؟ _ اینکه فکر می کنی منو دوست داری... یعنی از 

نمی فهمم چه منظوری از سوالم می گیرد، چشمانش را عمیق به چشمانم می دوزد و
قدمی نزدیک تر می آید:

_ چی بگم الن من... تو کم کم خودتو جا کردی تو دلم اما یه جوری جا کردی که دیگه
نمی تونم جداشم ازت...

_ این حرفارو ول کن کیهان... یک کلم، یه عدد بگو...یک ماه دوماه سه ماه... چقدر؟

اخم هایش در هم می شود. منظورم را نمی فهمد، خب معلوم است نباید هم بفهمد.
اینبار کامل واضح می گویم:

_ تو خبر ازدواجت با رها رو به آزاد گفتی؟

کامل مشخص است که انتظار این سوال را نداشته است. حسی که تا قبل از این در
 چشمانش بود، کامل ناپدید می شود.

تعللش باعث می شود تمام افکار منفی ام پر رنگ تر شوند. کمی خودم را به سمتش



می کشم. با اخمی جدا ناشدنی از میان ابروهایم خیره در چشمانش با ناامیدی واضحی
می گویم:

_ حرف بزن کیهان... اگه می خوای از خودت دفاع کنی الن وقتشه! می خوام ببینم
ایتم چقدره؟ درجه ی خر

طوری نگاهم می کند که انگار او هم دیگر هیچ امیدی ندارد. دستش را پشت گردنش
می گیرد و سرش را رو به سقف و نفسی که نا امیدی ام را تکمیل می کند:

 _ تو بهش گفتی آره؟

آخ خدایا چرا من انقدر احمق هستم که هنوز هم دلم یک جواب منفی می خواهد.
هرچند با سابقه ی درخشانش دیگر این آرزوها واقعا مسخره اند.

 _ من... افرا...

_ ببین رفیقش داره میگه تو گفتی... من اما دارم از خودت می پرسم... میخوام ببینم
دروغات تا کجا قراره کش بیاد و منو تحقیر کنه...

صدای کمی پر سرو صدای ورود رضا به خانه می آید و من باز می پرسم:

_ کیهان؟ تو گفتی به آزاد؟

_ اشتباه کردم.

 رضا را پشت سر کیهان در چارچوب در می بینم.
و نمی دانم چطور آن عشقی که در این چند روز اصرار داشت، به من پیدا کرده را باور

کردم که حال باز از شنیدن دروغ بودنش دارم از درون و بیرون منفجر می شوم.
بی توجه به رضا کمی حرص آلود از دست خودم برای آن باور مزخرف و این تمام

نکردن بحثی که دیگر هیچ شکی در آن نیست، می گویم:

مکی بهش گفتی؟  _

کلفگی از نگاهش سرریز می شود و من فقط می دانم که با وجود تمام پس کشیدن
 هایم از او، دلم می خواهد دروغ باشد چون دیگر بی شک واقعا نابود خواهم شد.

_ به چی می خوای برسی؟

می عمیقی نگاهمان می کند. نگاهم را به رضا می دهم که با گرفتگ

مکی فهمیده جریان ازدواج خواهرش رو؟ _ آقای غفاری شما گفتی آزاد 



حس می کنم از حضورش پشیمان می شود.

_ من خب...

و کیهان که با صدایی کمی بلند شده می گوید:

_ آره من گفتم... منه احمق... اما هفت ماه پیش... قبل از محرمیتمون، یه نامه و
عکس شناسنامه رو براش فرستادم... تمومش می کنی؟

هر چند همین که او این کار را کرده خیلی از چیزهای درست نشده میانمان را باز هم
مه سوالیم خراب می کند، اما به خاطر تفاوت زمانی که در حرف هایشان وجود دارد نگا

را به رضا می دهم که کمی طلبکار خطاب به کیهان می گوید:

_ اما رها گفت همین دو سه ماه پیش فهمیده.

و کیهان جوش آورده می غرد:

 _ اون یه دروغگوی عوضیه...

دوباره خطاب به من می گوید:

_ من هر کاری کردم هر گندی زدم قبل از این بود که تو محرمم بشی... افرا باور
 کن...

بر می گردد به سوی رضا:

_ من قبول دارم گندی که زدم باعث حال بد رفیقت شده... اما اون بیشترین ضربه رو
از خواهرش خورده همون که نمی خواد باور کنه و داره همینطور تقصیرارو می ندازه

 گردن این و اون تا بار خودش رو سبک کنه...

رضا کلفه دست در موهایش می کشد و شاید نمی خواهد در برابر کیهان کم بیاورد که
طلبکار می گوید:

_ به هر حال فرقی هم نمی کنه... هر چند خبر دار شدنش از این جریان شروع بدتر
شدن حالش بوده...

گم گردن کسی بندازم اما فکر می کنی بالخره نمی فهمید... _ من نمی خوام گناه

رضا بی توجه می گوید:



_ الن مهم وضعیت آزاده... مهم اتفاقیه که افتاده و یه طرفش شمایی یه طرفش
خواهرش...

_ تو اگه بذاری من هرکاری از دستم بر بیاد براش می کنم.

رضا با حس نفرتی که در نگاهش با کیهان است چشم از او می گیرد و بعد از لحظه
ای سکوت انگار چیزی به یاد آورده باشد، نچ گویان و با اخمی شرمنده نگاهش را به

من می دهد و کمی هول می گوید:

_ آخ من اومدم بگم رها داره میاد اینجا... باور کن قرار نبود بیاد... النم اومدم بگم
زودتر بریـ...

و صدای پشت هم و بی وقفه ی زنگ آیفون که بی شک خبر از رسیدن عشق شوهرم
را دارد، مثل ناقوس مرگ تمام خانه را پر می کند.

چیزی در وجودم خالی می شود. رضا هول به سمت درب آشپزخانه بر می گردد و در
 همان حال می گوید:

_ شما بیرون نیاید

صدای زنگ قطع نمی شود و من دیگر حس می کنم فقط با کوبیدن سرم به همین میز
آرام می گیرم.

من به جوش آمده در رگ هایم را خیلی راحت حس می کنم. غل غل زدن های خو
چشمانم از شدت فشاری که از جانب درد نامرد به آنها وارد می شوند به سوزش می

افتند. عینکم را از چشمم بر می دارم که دستم میان دست کیهان جا می گیرد و من
واقعا کشش ندارم تا این تماس بی خود را هم تحمل کنم:

_ ول کن دستمو

محکم تر می گیرد:

_ باور نکردی حرفمامو

بی حوصله پیشانی ام را در دست می فشارم.

_ بریم درمانگاه یه مسکن بزنی؟

صدای باز شدن در و صدای هراسان و نگران رها جای هر جوابی را می گیرد.



_ کجاست چرا نمی ذاری من ببینمش؟

_ چرا اومدی؟ اون خودش نمی خواد ببینتت.

_ خودش غلط می کنه من مگه جز آزاد کی رو دارم...

نمی دانم چه در نگاه رضا می بیند که حرص آلود می گوید:

_ اینجوری به من نگاه نکن... اونی که گند زده به زندگیش یکی دیگه ست...

ناخودآگاه نگاهم را به چشمان همان اویی که رها می گوید، می دوزم و زمزمه می
کنم:

 _ چقدر شبیهین... تو می ندازی گردن اون، اون می ندازه گردن تو...

و بی اراده پوزخند می زنم:

_ حیف شد... زوج بی نظیری بودید.

فقط نگاهش را از چشمانم می گیرد و خیره ی زمین می شود.
و باز صدای رضا:

 _ خیلی خب آروم... حالش خوب نیست...

و با اکراه ادامه می دهد:

_ بالست.

_ دیگه برام مهم نیست چی میشه امروز به زورم که شده می برمش

صدای کوبش پاهای اوست شاید و بعد از لحظه ای رضا که کلفه وارد آشپزخانه می
شود و رو به من می گوید:

_ رفت بال... می تونی بری.

به سمت کیفم می روم. گوشی ام را درونش می اندازم و کیف را بر می دارم. آنقدر
مر خیابان رفتن و تاکسی گرفتن حالم خراب است که جان اتوبوس سواری یا حتی تا س

 را هم ندارم.
خطاب به رضا آرام می گویم:



_ میشه یه ماشین برای من بگیرید... تو کوچه منتظر می ایستم تا بیاد

توجهی به صدای نچ گفتن کیهان و البته حرارتی که همچون بادهای موسمی از جانبش
 به سویم می آید نمی کنم. من با او نیامده بودم که حال بخواهم با او برگردم.

اصل مسیر ما همیشه از هم جدا بوده، هست و... خواهد بود.
رضا کمی مردد می گوید:

_ من خودم می رسونـ...

_ برو گمشووو... بروووو

وحشت زده یک دفعه در جا می پرم از صدای نعره ای که بی مقدمه در خانه می پیچد.
رضا پریشان به سمت در می دود و صدای گریه های سوگل در ترکیب با صدا گریه

های رها، پس زمینه ی بزم تمام ناشدنی مان می شود.
شوکه نگاهم را به کیهان که قدمی به سمت در برداشته، می دهم:

_ مگه آرامبخش نزدی بهش؟

_ این چیزا که روی اون جواب نمیده.

اآشپزخانه خارج ناخود آگاه با شدید تر شدن صدای نعره های بی پایان آزاد هر دو از 
می شویم و زن سوگل بع بغل به یکی از اتاق ها می رود.

نعره هایش ستون خانه را می لرزاند و قلبم را از جا می کند.
کیهان مردد قدمی به سمت درب خانه می رود. صدای ضجه و خواهش های رها همگام
با هر نعره ی آزاد در خانه پخش می شود. دستی به موهایش می کشد و می ایستد که

زمزمه ام تعللش را نشانه می رود:

_ برو کمکش

معطل نمی کند. در را باز کرده، با شتاب پله ها را بال می دود.
می رها باسرعت غیرقابل نمی دانم چرا قلبم انقدر تند می کوبد. تصویر عکس ارسال

توصیفی در ذهنم تکثیر می شود.
آب دهانم را فرو می دهم و بی اراده گوش به صداها می سپارم.

شوکه شدنش از دیدن کیهان آنقدر مشهود است که من بی دیدن چهره اش هم این را
می بینم.

صدای ضجه هایش که یک دفعه قطع می شود خود گواه کوچکی بر آن است، بی شک!
حس می کنم هوا برای نفس کشیدن کم آورده ام.

بی اراده به در نزدیک تر می شوم

کم کم صدایی جز نعره ی آزاد که فقط "برو و گمشو" را پشت هم تکرار می کند، هم



بلند می شود صدایی که اول گنگ و مبهم و آرام است و بعد کم کم فریاد شده و در
نعره های آزاد، رها می شود و هیچ صدایی از کیهان نمی آید.

_ تووو...همش زیر سر توئه... اصل تو اینجا چی کار می کنییییی....

جیغ می کشد و روی دل و اعصاب نداشته ام خط می اندازد.

_ خیلی پستی... کثافت

کمی بی تعادل از میان درب باز مانده می گذرم. می خواهم فرار کنم از این خانه ی
لعنتی، که صدای هق هقش به هوا می رود:

 _ می دونستی... همه ی... زندگی من... آزاده

قدم هایم سست یکی می روند یکی بر می گردند.

_ ببین با برادرم چی کار کردی...

نمیدانم چه مرگم می شود که بی اراده پاهایم به سمت پله ها کشیده می شوند.

 _ اینجوری اداعات می شد که عاشقمی...

چیزی درون قلبم تکه پاره می شود و قطره ای نامرد خودش را از گوشه ی چشمانم
رها می کند و پاهایم لعنتی ها ساز خودم را در بال رفتن، محکم می نوازند.

 _ اینجوری که گند بزنی به زندگی برادرم...

آن سوی در کمی متمایل به پشت در می ایستم و با فاصله مقابل هم ایستاده اند و
حواسشان به این سو نیست.

و بالخره صدای بمش بلند می شود:

_ تو منو کردی این آشغالی که هستم ... تو کاری کردی که شدم این... من همه ی اینا
رو از تو یاد گرفتم...

رها با حرص به سمتش یورش می برد، قدم های میانشان را پر می کند و در صورتش
جیغ می کشد:

_ من چی کار کردم... نمی خواستمت مگه زور بـ...

کیهان در صورتش فریاد می زند و من رگ های برجسته شده اش را از همین فاصله
هم می بینم.



و گوشم از این همه صدا تیر می کشد.

_ خفـه شــــو... تو با من بازی کردی... تو از من استفاده کردی، کثافت تویــــــی...
اونی که این بازی رو شروع کرد تو بودی اونی که مقصره حال برادرتـ...

رها سرخ شده عصبی می غرد:

_ بـــــس کن

و بس نمی کند:

_ تو مقصری... مقصر فقط تویــ...

و رها پریشان با گریه ای شاید ملتمس صدای کیهان را قطع می کند:

_ خفه شو

و نعره ی رضا از سمتی که در دیدم نیست بلند می شود و آنها را دقیقا خفه می کند:

_ بس کنید... نمی بینید حالشو... برید بیرون... خدا لعنتتون کنه...

من من می نشیند. و نگاه رها که در حال گردش به سمت صدای رضا میان چشما

قبل از آنکه واکنشی نشان دهم، کیهان رد نگاهش را می گیرد. با دیدنم عصبی سر
تکان می دهد و به سمتی که صدای رضا آمده بود می رود.

می خواهم برگردم که صدایش نمی گذارد:

_ افرا

صدای قدم هایش و بعد دستی که محکم بازویم را می گیرد:

_ نرو تو رو خدا

با همین جمله ای که با لحنی ملتمس و بغض آلود از دهان رها خارج می شود، کیهان
دوباره به سوی ما بر می گردد. نگاهم به سمتش کشیده می شود که رها دستم را

محکم تر می فشارد:



_ دیدی حالشو؟ تو رو خدا کمکش کن...

 کیهان با اخم بازوی رها را می کشد. تا دستش را از دستم جدا کند:

_ ولش کن... به اون ربطی نداره.

رها دستش را با خشمی طغیان کرده از دست کیهان بیرون می کشد . به طرفش بر
می گردد و با ضربه ای محکم به عقب هلش می دهد، هر چند که خیلی هم تکان نمی

خورد و عصبی می غرد:

_ ولم کن... به تو چه نامرد... من دارم با اون حرف می زنم.

و رگ گردن کیهان که قلنبه می شود باز:

_ اون زن منه و نمی خوام دوروبرش پلکی!

پوزخند رها و جمله اش حالم را از این افتضاحی که هست بیشتر به گند می کشاند:

_ هه... زن... نخندون منو آقای دکتر... خوبه که غریبه تو جمعمون نیست!

کیهان سرخ شده لحظه ای چشم بر هم می گذارد و می بینم دستی که شاید برای
فرود نیامدن بر دهان را، چطور مشت می شود و فقط صدایش با لحنی بی نهایت

 ترسناک بلند می شود:

 _ دهنتو ببند رها که فقط گند زدی به زندگیم...

می تازه بهم رسیده دست مر کینه ا لحظاتی بود که دیگر صدای آزاد نمی آمد و این دو یا
بردار نبودند،

 و من... واقعا اینجا چه غلطی می کردم؟

می من! _ تو هم گند زدی به زندگ

_ تو این بازی رو شروع کردی!

_ تو خودت خواستی عقدم کنی!

_ نه که تو ناراضی بودی؟

رها با غدی می گوید:

_ خودت خواستی!



کیهان سرش را به تایید تکان می دهد و با لحنی پر تحقیر می گوید:

_ آره...حماقت کردم! فکر می کردم آدمی.

_ هه؛ حماقت... اون موقع ها که اسمش عشق بود!

نگاهم ناخودآگاه در چشمان کیهان می نشیند و او هم نگاهم را می بیند، من زودتر
چشم می گیرم که با لحنی عصبی از میان دندان هایش، می غرد:

_ خفه شو

کاش هر دویشان خفه می شدند.
باید می رفتم. حالم از صدایشان هم بهم می خورد.

به سمت پله ها می چرخم. که رها متوجه ی حرکتم می شود انگار که باز دستم را از
پشت می گیرد:

_ صب کن...

 روبرویم می ایستد.

 _ فکر نمی کنم اینکه حقیقت رو بهت گفتم دشمنی در حقت بوده باشه

_ بس کن

بی توجه به صدای هشداری کیهان ادامه می دهد:

 _ تو اگه از کسی ناراحتی اون کیهانه نه من و برادرم...

کیهان بی هوا با حرکتی سریع خودش را میان من و رها می اندازد و فریاد می زند:

_ دست از سرش بردار... من اگه انتقام گرفتم تو هم تلفی کردی ... دیگه دست از
 سر من و زنم بردار لعنتی

حرارت تنش نشان از عصبیت بی حد و حصرش دارد.

_ لعنتی تویی که به برادر بدبخت من و این دختر رحم نکردی، حیوون...

و صدای فریاد عصبی رضا از پشت سرم که بالخره خفه شان می کند:

_ بس کنید!



دیدنشان در این وضعیت عصبی ام می کند. اینکه می دانم روزی زن و شوهر بوده اند
 و حال این سگ و گربه ی لعنتی، اصل دیدنشان در کنار هم عذاب الیم است.

 _ برید بیرون، هر دوتون...

می رضا ترسیده باشد، کامل عقب من جمله ی بی نهایت جد رها که انگار واقعا از لح
نشینی کرده آرام می گوید:

_ باشه باشه ببخشید...

از کنار کیهان می گذرد. به سمت رضا می رود و با لحن مثل قانع کننده ای می گوید:

_ ببین رضا تو خودت می دونی افرا می تونه کمک کنه به آزاد...

کیهان به سمتش می رود:

_ افرا هیچ کاری نمی تونه بکنه...

انگار که نه انگار افرا خودش اینجا پشت سرشان ایستاده!
کیهان به سویم می چرخد و دستش را روی بازویم می گذارد:

_ بریم عزیز دلم.

با اخم و چشم از نگاه ملتمس کیهان می گیرم و می خواهم باز به سمت پله ها بروم
 که رها با لحنی پرخواهش می گوید:

_ خواهش می کنم ازت...

_ رضـــــا

و صدای فریاد آزاد ساکتش می کند. نگاه همه یمان به نقطه ای پشت سر رضا خیره
می شود، که باز صدایش بلند می شود:

_ کجاست... کجا گذاشتیش... رضـــا

می آزاد و گریان رو به رضایی که از مد صدا رها بی اختیار به گریه می افتد از لحن پر در
صدای آزاد عصبی چشمانش را بسته می گوید:

_ چشه رضا ... چی می خواد؟



رضا که دیگر انگار کاسه ی صبرش سرریز شده می غرد:

_ چی می خواد؟... فکر می کنی چی می خواد؟

خب جواب مشخص است.
رها هم می فهمد که ناتوان در مقابل رضا، با گریه ای از ته دل روی زانوهایش می

افتد. بازوهای خودش را در برگرفته به سمت زمین خم می شود و هق هقش به هوا
می رود.

_ رضـــا...کجا گذاشتیش کثافت... خدااااا...

سر و صدای کوبیده شدن چیزی هایی از جانب آزاد می آید و رها که بی طاقت می
گوید:

_ آخ خدا... بهش بده رضا.. گناه داره... خدا...

و باز تکرار همان صداها و باز فریاد آزاد:

مد عوضی به تو چه... می خوام بمیرم اصل... کجاست... کشتینم کثافتا... ولم _ نامر
 کنین...

رضا کلفه دستی به سرو گردنش می کشد. کیهان منقبض مثل مجسمه ای خیره ی
زمین مانده، رها که هق هق هایش تمامی ندارد و من بی جان فقط عقب عقب رفته
تنم را روی پله ای رها می کنم. سرم را روی زانویم می فشارم و اشک هایم را رها!

لحظاتی در صدای کوبیده شدن وسایل به در و دیوار از جانب اتاقی که آزاد در آن
است می آید و بعد از کمی سر و صدایش قطع می شود.

و اینبار صدایش با لحنی که دیگر هیچ اثری از هیچ پرخاشی ندارد و همه اش التماس
است و التماس، التماسی که دل سنگ را هم آب می کند:

_ رضا تو رو خدا... بار آخره... بیا بده جون داداش... رضا... تو رو قرآن... نمی کشم
دیگه... بیا دارم میمیرم... مامان... خدا... مامان... دارم میمیرم.

و رها که دیگر نفسش از شدت هق هق بال نمی آید، بریده بریده می گوید:

_ بهش بده... تو رو خدا... آخ خدا کاش... من... مرده بودم... مامان... غلط کردم.

و ای کاش من مرده بودم و این روز هیچگاه در صفحه ی عمرم ورق نمی خورد!

چند دقیقه ای بود که آرامشی هر چند قرضی و مصنوعی بر خانه حاکم شده بود، هر
چند هنوز صدای هق هق های آرام نشده ی رها می آمد، اما آزاد آرام شده بود انگار!



و من هنوز پیشانی به زانویم می فشردم و با وجود تمام میلی که به رفتن از این خانه
 داشتم اما تنم یاری ام نمی کرد.

هیچ حسی در اندام های تنم احساس نمی کنم. انگار میان زمین و هوا معلق باشم.
فقط می دانم که حالم خوب نیست.

کنارم روی پله ی سردی که شاید به پشت بام می رسید می نشیند و دستش را روی
کمرم می گذارد و آرام در گوشم زمزمه می کند:

_ بلند شو بریم.

کاش می فهمید که من دیگر هیچ جانی ندارم. حتی جان کناره گرفتن از او را...
با مکثی که ناشی از سکون من است شاید، دستش کمی بالتر می آید، دور بازیم

حلقه می شود و سعی به بلند کردن سرم از روی زانویم می کند:

_ افرا

افرا اینجا نشسته با حواس نصفه نیمه ای که برایش مانده بود ، مرده بود!
بالخره زورش جواب می دهد. سرم از زانویم کنده می شود اما حتی نمی توانم

چشمانم را باز کنم، چه رسد به اینکه سرم را روی گردنم نگه دارم.

_ عزیزم

 نگرانی از واج به واج حروفش جاری می شود.

_ افرا ... حالت خوب نیست.

صدایش می لرزد.
 انگار واقعا حالم خوش نیست.

خوش به حال آزاد کاش چیزی هم به من می زدند تا هر چند مصنوعی، اما آرام گیرم.
سرم بی جان روی گردم آویزان می شود که هول مرا به تنش سنجاق می کند.

_ افرا...

می سر نبض دارم برایم ملموس است. هیچ حسی ندارم. یخ کرده ام. و فقط سنگین
انگار تمام وزنم در سرم جمع شده باشد.

کم کم صدای نگرانش بلند و بلند تر می شود، اما من کم و کمتر می شونم.
صدای های دیگری هم می آید انگار، نمی دانم! من دیگر به جز صدای کوبش چکشی

مس دیگری ندارم. انگار مرا میان بازار مسگرها به اسارت گرفته باشند به مغزم هیچ ح
و ضربه ها را مستقیم به شقیقه ها و پیشانی ام بکوبند.

حس معلق بودنم بیشتر می شود انگار که میان زمین و هوا باشم. تکان می خورم. بال



و پایین، با شدت. انگار مرا در بر گرفته باشد و بدود. نمی دانم شاید همه اش توهم
 است.

دیگر هیچ چیز برایم پررنگ نیست.
هیچ در ذهنم نیست.

جز نگاهی که میان چشمانم گم شده.
جز یک کلمه، با صدایی خش گرفته و زخم دار.

"مامان...مامان...مامان..."

_ برو کتی من خودم پیشش هستم.

_ اگه باباش بیاد چی می خوای بگی...

دستی نرم و آرام میان موهایم فرو می رود.

_ ای بابا پاشو کیهان، برو این پسر رو بفرست بره یه وقت مامان و باباش میان بد
میشه.

_ علی رفت؟

_ آره... کیهان جواب منو بده... چی کار داری می کنی؟

_ ول کن کتی... نمی دونم... برو می خوام تنها باشم.

_ لزم نکرده... بیا برو الن مامانش میرسه... برو این پسره رو رد کن بره.

دستش همانطور نرم میان موهایم می چرخد.
لحظاتی فقط انگار تارهای موهایم هستند و دستان او و بعد صدایش:

_ انقدر درک من و بخشیدنم سخته؟

_ آره کیهان... سخته... برای یه زن سخته!

_ چی کار کنم؟

_ نمی دونم کیهان... شاید... شاید باید رهاش کنی...

انقباض و گرمی دست میان موهایم، چشمانم را باز می کند.
و چشمانم میان چشمانش گیر می افتند.
همانطور خیره در نگاهم زمزمه می کند:



_ برو بیرون کتی... لطفا!

می نفسی رها شده و گام های کتایون و باز هیچ تصویری جز چشمان او ندارم. اما صدا
مم در، خبر از اطاعت امر می دهد. من آرا بسته شد

من من، با چشمانی سرخ، با نگاهی گرفته و غم دار، بی مر تنها و خسته و داغو می دکت آقا
گمهر می کند. حرف سرش را پایین می آورد و پیشانی ام را 

عمیق و طولنی.
 میل به خواب به چشمانم باز می گردند.

پلک های سنگینم دوباره روی هم می افتند و او تا شقیقه هایم پیش می رود. شقیقه
گمهر می کند و من از هایی که حال نبضشان آرام می نوازند را پشت هم با حسی ملیم 
حسی عمیق اما بی نهایت تلخ لبریز می شوم و اشک ها ناخواسته از چشمان بسته ام

سرریز می شوند.
خیسی اشک ها را حس می کند.

سرش آرام فاصله می گیرد و دست هایش صورتم را قاب می گیرند.

_ عزیزم

شدت بارش ها تندتر می شود.

_ ببین منو...افرا... نگام نمیکنی؟

چشمانم قصد کرده اند هر تصویری از امروز پشت پلکم چسبیده را با این اشک ها از
می رها و کیهان اصل پاک نگاهم پاک کنند. اما لعنتی ها، تصویر آزاد و تصویر عکس لعنت

شدنی نیست انگار.

_ باشه باشه... آروم باش عزیزدلم آروم باش خانومم... حالت باز بد میشه ها...

در بی هوا باز می شود و صدای هول کتایون می آید:

_ کیهان، مرضیه خانم رسیدن.

کمی عقب می کشد. اما هنوز صورتم میان قاب دستانش قرار دارد.
آرام آرام اشک هایم را با انگشتانش پاک می کند. خم می شود و پشت پلک هایم را

گمهر می کند و همین که عقب می کشد، در بازشده صدای ورود مامان به اتاق می هم 
آید.

_ کیهان... بچم چی شده؟

_ آروم باشید مرضیه خانوم... خداروشکر بهتره.



_ الهی من بمیرم چرا اینجوری شده؟

و باز صدای شرمنده ی کتایون:

_ یکم ... خب ... فشار عصبی داشته...

دست مامان روی دست و سرم کشیده می شود و من چشمانم را باز نمی کنم که با
لحنی پر از ترس می گوید:

_ بیهوشه؟

این بار کیهان در جواب مامان می گوید:

_ نه... خوابه.

_ چرا اینجوری شد... صبح که حالش خوب بود... ظهرم باهاش حرف زدم... کجا
بوده... با تو بوده؟

آنقدر هول و نگران است که دلم نمی آید بیش از این چشمانم را بسته نگه دارم. باز
شدن چشمانم مصادف می شود با دیدن چهره ی وحشت زده ی مامان و چشمانی که
من او دوباره بارش از سر می گیرند چیزی به باریدنشان نمانده و چشمان من که با دید
و مامان کمی شوکه کمی درمانده به سرعت خم شده سرم را در بر می گیرد و من

که با صدا به گریه می افتم.

این واکنش اصل دست خودم نیست. هیچ کنترل بر روی خودم و چشمانم و صدای بلند
گریه ام ندارم. اصل انگار من نیستم. کسی از دورن قلبم اینطور بی وقفه و در مانده

می بارد.

شاید برای آزاد
شاید برای افرا

چشمم را برای دیدن صندلی کمی آن سو تر ریز می کنم، که کتایون می گوید:

_ چیزی می خوای؟

به نظر نمی آید جز کیف کتایون چیز دیگری رویش باشد.



نفسم را آرام بیرون می دهم:

_ عینکم

او هم دور تا دور اتاق را از نظر می گذراند اما چیزی پیدا نمی کند.
دقایقی بود که مامان و کیهان از اتاق بیرون رفته بودند. درست بعد از آرام گرفتن
گریه هایم. همان دمی که وقتی چشمانم را به چشمان مامان دوختم، با تمام وجود

حس کردم که دیگر امید از چشمان مادرم رخت بسته است!

دوباره که نگاهم می کند، می گویم:

_ ساعت چنده؟

سریع مچ دستش را مقابل صورتش می گیرد:

_ یه ربع به ده

 باید تا قبل از بازگشت بابا به خانه بر می گشتیم.
تکیه ام را از بالشت پشت سرم می گیرم و نگاهم را به سرمی که چیزی به تمام

شدنش نمانده، می دهم.

_ میشه بگید مامانم بیاد.

لحظه ای نگاهم می کند. قدمی نزدیک تر می آید و دوباره و اینبار شاید کمی مردد
نگاهم می کند.

نگاهش همان حسی که در وجود خودم لبریز شده را به نمایش می گذارد. اصل انگار
دیگر حتی تک تک اجزای این اتاق هم می دانند چه در انتظار مهمانانشان است که

اینطور سرد و کدر نگاهم می کنند.

کمی پتو را از روی تشک کنار می زند و کنارم می نشیند. دستم را در یک دستش می
گیرد و با دست دیگر به نوازشش می پردازد و با تبسمی تلخ زبان می گشاید:

_ من بهت حق می دم که نخوای دیگه با کیهان باشی... سخته... می دونم... و هیچ
انتظاری هم برای پذیرش دوباره ش ازت ندارم... اما می خوام بدونی که کیهان واقعا

پشیمونه... و اینکه...

نگاهش را به عمق چشمانم می دهد:

_ باور کن که واقعا تو رو دوست داره... اینا رو فقط برای اینکه بدونی، گفتم!... شاید
اگر این حس ها رو از جانبش بپذیری و باور کنی که واقعی هستن و دیگه هیچ بازی تو
کار نیست... کمی راحت تر بتونی با شرایط کنار بیای... چون می دونم که هیچ حس و



حرفی از جانب کیهان دیگه برات قابل پذیرش نیست!

بینی و قلب و گلویم با هم تیر می کشند.
راست می گوید. ای کاش باورم می شد. آنوقت دست از تخریب خودم و شخصیتم در

دل و ذهنم بر می داشتم و آنگاه کمی آرام می گرفتم.
 نگاهم را از چشمانش به دستانمان می دهم.

_ روی من حساب کن افرا جان. هر وقت که بخوای نه به عنوان خواهر کیهان، به
عنوان یه دوست، کنارت هستم.

با ورود علی به اتاق آه کشان از کنارم بلند می شود.
علی با کیفی درون دستش پیش می آید و همانطور که دستش را دور کمر کتایون

من بی شعور مرا هم میان همان حلقه گیر می اندازد، کیف را حلقه می کند و چشما
روی صندلی می گذارد و می گوید:

_ رضا رفت... خیلی هم عذر خواهی کرد. گفت عینکت رو هم گذاشته توی کیفت.

من زبان نفهمم است، بال می آورم. نگاهم را با اخمی که فقط برای خودم و چشما
سرم را تکان می دهم و با دردی که حال خیلی بیشتر، در گلویم حس می کنم، دوباره

می گویم:

_ میشه به مامانم بگید بیاد.

علی چشم بر هم گذاشته سر به سوی کتایون می چرخاند و دستش را تا بازویش بال
می آورد:

_ کتی جان

و سرش را به تایید تکان می دهد.
کتایون به سمت در می رود و علی به من نزدیک تر می شود.

مخ نگاه کتایون خانه دارد. پشیمانی اش اما از همه ی حس مس تل مه او هم همان ح در نگا
ها پررنگ تر است.

مت کیهان میان موهایم را با تار به تارش از مت دس از لحظه ای که شاید ناخواسته، حرک
برکردم و مختصات پیشانی ام به احساس عمیقش گره خورد، همه چیز رنگ و بوی
جدایی گرفته و من گلویم عجیب درد دارد. تیر می کشد؛ لعنتی از یک طرف، تا تخم

چشمم و از یک طرف تا ته قلبم!
 انگار دیگر همه چیز دارد واقعی می شود.

ناخواسته نفسم آه می شود. میان سرمای اتاق قندیل می بندد و اصل انگار مجسمه ی
مل چشمانم، خشک می شود. "آه" مقاب



آخ خدا لعنت به امروز که همه چیزش بوی گند می دهد؛ حتی حرف های کتابون با آن
لحن ناامید، حتی نگاه علی با این پشیمانی...

_ می تونم امیدوار باشم که یه روز بتونی من رو ببخشی؟

باز گلویم تیر می کشد. باز چشمم می سوزد.
جوابی ندارم. نمی دانم؛ می توانم! نمی توانم!

از سکوتم جوابش را می گیرد شاید، که او هم ناامید دیگر چیزی نمی گوید.

می من، وارد اتاق می در باز می شود و مامان و پشت سرش کتایون و در آخر هم او
شوند.

هوای دلم عجیب تیره و تار است. دلم می خواهد دستانم را مقابل بینی ام بگیرم،
 لعنتی همه چیز بوی گند می دهد.

 حتی نگاه مامان هم بی پرده رنگ جدایی به خود گرفته.
می می مادرم را چه کنم. اصل انگار بو آخ خدا خودم به جهنم، بوی گند سوختن آرزوها

گندش همه جا را برداشته!

_ خوبی... زنگ بزنم بابات بیاد؟

سرم را به نفی تکان می دهم و زمزمه می کنم:

_ خوبم

مسرم درون دستم می برم که مامان غمگین زمزمه می کند:  دستم را به سمت سوزن 

_ بذار پرستارو خبر کنم.

آه می بینی خدا، مادر بیچاره ام، حتی او هم دیگر اسم کیهان را نمی آورد.
اسم داماد عزیز کرده اش را... اسم تجسم امید در زندگی اش را!

مگ این بوی اما کیهان، شاید تنها کسی که نمی خواهد باور کند. نمی خواهد گیج و من
مگ این گند، که تمام فضا را پر کرده، شود، پیش می آید و من هم بی شک زیادی من

بوی مزخرف شده ام که نگاهم را از چهره اش نمی گیرم.

سوزن را از دستم بیرون می آورد پنبه ی استریل را رویش می گذارد و آرنجم را خم
می چهره ی اوست. می کند و من هنوز نگاهم به گرفتگ

لحظه ای نگاهش در چشمانم گیر می افتد و من قبل از آنکه حسی از نگاهش بگیرم
سرم را زیر می اندازم.

صدای آهی نمی دانم از جانب چه کسی باز در فضای یخ بسته ی اتاق بلند می شود و
خودش را به مجسمه ی آه من می رساند و کنارش می نشیند.

به خودم می لرزم از این سکوت زشت.



همه مسکوت و بی حرکت بر جای مانده اند، خب این حالت چه دردی را دوا می کند،
دقیقا هیچ! پس خودم دست به کار می شوم. دستم را روی مقنعه ی بال زده تا روی
موهایم می گذارم، تا با بلند شدنم نیفتد که علی آرام و سر به زیر از اتاق بیرون می

 رود.

تکیه ام را کامل از بالشت پشت سرم می گیرم و پتو را کنار می زنم. پاهایم را آرام از
زیرش بیرون می آورم و آویزان می کنم. اینطور کامل مقابل کیهان قرار می گیرم. اما

دیگر غرق نگاهش، اسیر تلخی شناور در نگاهش نمی شوم.
سعی می کنم دکمه های باز مانده ی مانتو ام را ببندم و فکر می کنم، اگر آزاد هم

توان غرق نشدن در چشمان مرا داشت، چه می شد؟
پیش آمدن مامان باعث می شود تا کیهان کامل ناراضی عقب بکشد.

مامان دست کم جانم را کنار می زند و خودش دکمه های مانتو ام را می بندد.
دستش را به سمت مقنعه ام می آورد، لبه اش را پایین می کشد و صورتم را از درون

حلقه اش رد می کند. دستش را بال می آورد تا موهای به هم ریخته ام را مرتب کند
که بی اراده قبل از تماس دستش به موهایم، عقب می کشم و خیلی غیر ارادی نگاهم

را به چشمان کیهان می دوزم.
لعنتی ،رد انگشتانش را هنوز میان تارهای موهایم حس می کنم.

حلق و چشم و بینی ام تیر می کشند. نگاهم را از نگاهش می گیرم و به جای مامان
خودم دست میان موهایم می برم و زیر مقنعه مرتبشان می کنم. و فکر می کنم

اینطور رد انگشتانش میان دستم باقی می ماند و من چقدر احمقم برای این افکار
مزخرف و پوسیده در این رابطه ی بی فرجام.

عصبی از دست خودم و هذیان های فکری ام، بی اراده دستم را به مانتو ام می کشم
و از این دیوانگی مزمنی که انگار از آزاد به من هم سرایت کرده، غمگین سری به

تاسف برای خودم تکان می دهم. یعنی قرار است از این به بعد کیهان قبل از رسوایی
ام را در چشمان دیگران جستجو کنم؟

نفسم را پوف می کنم. کمی خودم را جلو می کشم و نگاهم را در جستجوی کفشم به
زمین می دوزم. مامان می خواهد خم شود که کیهان اینبار زودتر دست به کار می

شود. کفش هایم را چون غنایم جنگی بر می دارد و قبل از آنکه صدایی از دهان من یا
مامان خارج شود، کتایون می گوید:

_ مرضیه خانوم یک لحظه تشریف میارید؟

مامان حواسش به کتایون می رود و من آب دهانم را فرو می دهم.

_ یه صحبتی داشتم باهاتون... اگر لطف کنید.



مامان آه کشان نگاهی به من و کیهان می اندازد کیفم را از روی صندلی بر می دارد و
همراه کتایون از اتاق خارج می شود.

بیچاره کتایون. بیچاره کیهان. بیچاره من و مادرم!

در که بسته می شود.
کیهان بی نگاهی خم می شود. کفش ها را یکی یکی به پایم می کند. آرام و بی حرف!
از آنجا که می دانم زور مخالفت ندارم، ساکت خیره به موهای سرش منتظر می مانم

و حس می کنم حال دیگر علوه بر تار به تار موهایم و سلول به سلول پیشانی ام،
انگشت های پایم هم میل گریه دارند.

کارش که تمام می شود. مقابلم می ایستد. نگاه غمگین و گرفته اش را با تبسمی بی
نهایت محو و صد البته تلخ به چشمانم می دوزد.

نگاهش هزار حرف دارد که بر زبانش جاری نمی شود.
انگار چشم هایمان هم بی اجازه از خودمان، دارند خداخافظی می کنند که گلویم دم به

 دم تیر می کشد.
 به گمانم گلوی او هم تیر می کشد. سیب گلویش بال و پایین می شود.

به زور نگاهم را از چشمانش می گیرم و وای از صدایش:

_ آخ افرا... آخ...

آنقدر از ته دل می گوید که تمام روحم تیر می کشد از درد صدایش.
قبل از آنکه بغضم فرصت سرباز کردن پیدا کند در حرکتی آنی میان بازوهایش اسیر

می شوم، محکم، و کمی بعد صدایش زیر گوشم زمزمه می شود:

می من، باش! مک من، عشق من، زندگ _ مواظب دختر

می من، چرا؟... چرا مد کینه ای و انتقام جو می نامر مد لعنت دلم می خواهد بگویم آخر مر
اینکار را با من، با هر دویمان کردی، اما زبانم هم دیگر حس ندارد.

او هم با مکث جدا می شود و من با تمام قدرت افسار چشمانم را می کشم. زیر
بازویم را می گیرد و کمک می کند تا پایین بیایم. دستم را رها می کند و من آرام آرام

به سمت در می روم.
 نرسیده به در می ایستم و توقف او را هم پشت سرم حس می کنم.

 نفسی از سرمای اتاق می گیرم و به سویش می چرخم.
می چشمانم ببینم. لعنتی چرا دلم می خواهد این دم آخر چهره اش را بی تار

سرم را نامحسوس تکان می دهم. قدمی به سویش بر می گردمو منتظر نگاهم می
کند. آرام، خسته ، بی حس شاید می گویم:

_ کیهان

چشمانم خیس می شود و او با تبسمی به تلخی زهرمار می گوید:



_ جــونم

آب دهانم را فرو می دهم و لرزان می گویم:

_ باطلش کن...

سرش را به سمت سقف می گیرد و آهش را رها می کند. با مکث دوباره نگاهم می
کند.

_ انقدر بیزاری ازم؟

قبل از آنکه مغزم دستور پاسخ دهد دلم سرم را به طرفین تکان می دهد و می گوید:

_ بیزار نیستم.

_ پس چی؟

_ فقط نمی تونم.

ناتوانی ام آنقدر مشهود است که احتیاجی به تشریح ندارد.
او هم درمانده زمزمه می کند:

_ من نباشم، حالت خوب میشه؟

_ نمی دونم... فقط، باطلش کن، شاید خوب شدم!

 و بی مکث می چرخم و به سمت در می روم.
 می روم و دیگر صدای پایی از جانبش پشت سرم شنیده نمی شود.

مه نشسته کنج پنجره اش، را با تندیس می روم و اتاق بو گرفته با مجسمه های آ
 کیهانم،

تنها می گذارم.

بخش ششم



 چند روزی بود که دیگر "افــرا" نبودم.
می افرایم را کنده بودند و من دیگر حتی در اسم هم افراشته نبودم. سری انگار"ا" 

برای افراشته شدن نداشتم. اصل تبری به تنه ی افرایم خورده بود و من دیگر رسما
عزادار بودم!

مش غده های می هر چند خیلی گریه و زاری نمی کردم البته تا آنجا که می توانستم اما رو
غمباد در گلویم را حس می کردم.

 _ خانم

می معطل ایستاده می اخمو نگاه خیره ام را از صفحه ی مانیتور می گیرم و با دیدن مشتر
خجالت زده با عذر خواهی بلند می شوم. اسکنر را بر می دارم و خریدها را تند و تند

حساب می کنم.
این هم از دیگر اتفاقات این چند روز است و انگار اجتنابی از آن ها نیست، از این خیره

ماندن های طولنی، این در فکر فرو رفتن های بی فرجام!

این روزها دیگر تمام زندگی ام در کارم خلصه می شود. اما دیگر نه مثل آن قبل ترها
امیدی و نه حتی تلشی برای بهبود وضعیت دارم نه مثل روزها حضور او، حس داشتن

آسمان را...
این روزها فقط من هستم و صبح هایی که خیلی زود از خواب بیدار می شوم و همراه
بابا به فروشگاه می آیم و اگر دو شیفت باشم، شب هم همراه خودش به خانه باز می

گردم، چند لقمه ای غذا زهرمار می کنم و بعد زیر نگاه سکوت کرده ی بابا و نگاه
فراری مامان که مدام سعی دارد من متوجه زیر نظر گرفتن هایش نشوم، شب بخیر

گفته نگفته، به اتاق می روم و برای ساعاتی کپه ی مرگم را می گذارم و فقط
خداراشکر می کنم که انگار امیر هم بیل به سرش خورده که دیگر نه کنایه ای می زند،

نه دلم را می سوزاند و این شاید تنها نکته ی مثبت این روزها باشد. هر چند به خاطر
می من خیلی هم مجال دیدار نداریم تا او هم عرض اندام کند. کار فشرده 

سری به معنای نمی دانم، دقیقا چه برای همکارم تکان می دهم، او اما انگار منظوری
از این حرکت می گیرد که با لبخند خداحافظی می کند و من با تحویل دادن شیفت به

 سمت درب خروج می روم.
من این سه روز یک شیفت بودن واقعا حکم عذاب را دارد. دو روز پیش با مسئولی

مربوطه صحبت کردم تا این سه روز را هم دو شیفت باشم اما باید صبر می کردم.

 نگاهی به ساعتم می اندازم کمی از دو و نیم گذشته.
به محوطه ی پشتی فروشگاه می روم و روی نیمکتی می نشینم و چشمانم را می
مچ روبرویم و می روم در هپروت ناکجایی که اصل نمی دانم کجا هست! دوزم به هی

درست مثل دو روز گذشته وقتی به خودم می آیم ساعت یک ربع به چهار است. تن
خشک شده ام را از روی نیمکت بلند می کنم و قدم زنان به سمت درب خروج می



روم.
آنقدر راه می روم آن قدر راه می رم تا پاهایم از درد به نک و ناله می افتند و مرا از

افکارم به دنیای کریح روبرویم بر می گردانند.

در را آرام می بندم و وارد حیاط می شوم. دو سه قدمی در حیاط پیش می روم که
مب بسته ی هال متوقف می کند: مت در می مامان قدم هایم را پش صدا

_ خب صیغه شون هم برای آشنایی بود... که راحت رفت و آمد کنن... منصور سخت
گیره تو این چیزا...

...
 _ خب آره پسره هم خیلی افرا رو می خواست...

...
 _ نه افرا خودش نخواست... تفاهم نداشتن با هم...

...
 _ افرا که سنی نداره... همش بیست و چهار سالشه...

...
_ اوا معصومه جان این حرفا چیه... گفتیم اگر به نتیجه برسن دوماه دیگه مراسم می

گیریم براشون... وحی منزل که نبوده... خداروشکر افرا خواستگار...

بی حوصله از حرف و جواب های ضد و نقیض مامان، در را باز می کنم و وارد می
شوم که با دیدنم کمی معذب و آرام ادامه می دهد:

 _ زیاد داره...

و من داشتم فکر می کردم دقیقا منظورش با کدام خواستگار است، منی که کیهان و
آزاد تنها گزینه هایم بودند!

نفسم را فوت می کنم و به سمت اتاق می روم.
خدا این فامیل های از هزار دشمن بدتر را به راه راست هدایت کند که فقط مواقع

بدبختی رخ می نمایانند آن هم فقط برای امر خطیر نیش و زخم زبان، بیچاره ها نمی
دانند دلم من خودش چاک چاک است و احتیاجی به این الطاف ندارد!

مه این تماس دارد، وارد اتاق بی توجه به مامان و صدایی که سعی در هم آوردن سروت
می شوم.

در حال تعویض لباسم که وارد اتاق می شود:

_ خب خبر رسیده بهشون که عروسی بهم خورده تمـ..

_ مهم نیست.

می دانم که خودش هم از این وضعیت کم عذاب نمی کشد، بیچاره او که تقصیری



ندارد. شاید تقصیرش فقط پز آمدن هایش برای داشتن داماد دکتری بود که از شانس
گندیده اش، او هم تو زرد از آب درآمد.

به سمت کیفم می روم و کارت بانکم را درمی آورم و به سویش می گیرم.

_ این پیشت باشه مامان

کمی اخم کرده و متعجب کارت را نگاه می کند، مسلما می داند که من جز این کارت،
کارت دیگری ندارم و این کارت هم پس اندازهایم برای جهیزیه را شامل می شد :

_ چرا؟

چرا ندارد من که دیگر به جهیزیه احتیاج ندارم. هرچند که مبلغ چشم گیری هم نشده
اما به هر حال گوشه ای از درد های ماشین بابا را درمان می کند.

_ من دیگه لزم ندارم... شماره ی رمزم توشه... خودت پول بگیر بده به بابا بگو پس
انداز کرده بودی... چند روزه ماشینش بازی در میاره...

حس می کنم اگر کمی بیشتر مقابل هم بایستیم به گریه می افتد. بی نگاه کارت را
روی دستش می اندازم و الکی به سمت کمد می روم که با صدایی که کم از ناله ندارد

می گوید:

_ مادر این پوله خودته... بالخره نیازت میشه... ایشالـ...

نمی گذازم ادامه دهد، ان شا الله ی در کار نیست،
همانطور که سرم درون کمد است می گویم:

_ من نیاز ندارم .. ماشین بابا واجب تره... در ضمن ثبت نام ترم جدید امیر هم
نزدیکه... لزم میشه...

و آنقدر همانطور سر در کمد می مانم تا از اتاق خارج می شود.
با رفتنش نفسم را بیرون می دهم و همانجا پای کمد روی زمین می نشینم.

زانوهایم را در بر می گیرم و سرم را رویش می گذارم.
و باز می نشینم به شمارش روزهایی که من دیگر محرم کیهان نیستم!

به شمارش روزهایی که او را ندیده ام.
به شمارش روزهایی که کم از یک زن بیوه شده ندارم.
به شمارش روزهایی که باز هم کمی تاریک تر شده اند!



باز شدن درب ماشین حواسم را از آشفته بازار ذهنم دور می کند. نگاهم را به بابا می
من کاغذی در دست سوار ماشین می شود و یکی از لیوان ها را به دهم که با دو لیوا

سویم می گیرد:

_ بگیر بابا دستم سوخت

لیوان را می گیرم و به بخار بالیش خیره می شوم که قندی به دستم می دهد و باز
می گوید:

_ بخور گرم شی

تازه از فروشگاه خارج شده بودیم و انگار بابا حرفی داشت که به جای رفتن به خانه،
اینجا کنار خیابان مقابل دکه ای که سماور بزرگش همیشه رهگذارن را به چای مهمان
می کرد، هم بیرون ایستاده بود و انگار می خواست با این چای سر صحبت را باز کند.

این چای در واقع فقط یک بهانه بود.
منتظر سر رسیدن لحظه ی موعود، جرعه ای می نوشم و با صدای هورت کشیدن بابا

ناخودآگاه چهره ام به تبسمی هر چند کمرنگ، مزین می شود.
میلی به نوشیدن ندارم. دستم را دور لیوان حلقه می کنم و نگاهم را به تاریکی شب

می دهم. که بعد از لحظاتی کوتاه صدایش؛ نگاهم را به جانبش می کشاند:

_ خب چه خبر؟

بی حس می خندم و آرام می گویم::

_خبری نیست...

لحظه ای مکث می کند و بعد از آنکه لیوان خالی اش را جایی آن سوی صندلی اش،
میان خودش و درب ماشین می گذارد، با لحنی کمی جدی شده می گوید:

_ به من نگفتی برای سه روز اول هفته هم صحبت کردی که دو شیفت بشی... امروز
که آقای خردمند رو می رسوندم خونه بهم گفت!

کمی معذب می شوم و از دم دستی ترین دلیلم، برایش رونمایی می کنم:

_ خب... گفتم من که بیکارم اینجا وقتم پر بشه...

با جذبه ای که می دانم هیچگاه توان ایستادن در برابرش را ندارم قاطع می گوید:

_ اتفاقا من به آقای خردمند گفتم که از این به بعد کل یک شیفت میای فروشگاه...
فقط از صبح تا دو بعد از ظهر...



با این حال نمی توانم جلوی اخمی که در هم می رود و نگاهی که ناخود آگاه به
چشمانش کشیده می شود را بگیرم و دنبال کلمی قانع کننده هستم که مجال حرف

زدنم نمی دهد:

_ افرا جان انتظار ندارم به این زودی بشی افرای قبل اما اجازه هم نمی دم با این
روشی که در پیش گرفتی با زندگی و آینده ت بازی کنی...

دلخور و ناراحت می گویم:

_ بابا چه بازی، مگه قبل از ابن جریان همین جوری نبودم!

طوری نگاهم می کند که ناخود آگاه رو می گیرم. انگار که بگوید: "بچه من خودم
بزرگت کردم"

صدای نفس کشیدنش می آید و بعد با لحنی آرام تر می گوید:

_ به من نگاه کن دخترم

سرم را بال می آورم اما نگاهم را به چشمانش نمی دهم.

 _ می خوام چیزی رو بهت بگم...

من خسته اش می دهم، که با لحنی بی نهایت مهربان می منتظر نگاهم را به چشما
گوید:

_ بابا جون تو چشم و چراغ منی... الکی که بهت نگفتم همه ی امید منی... امیر جای
خودش با همه ی اخلقای نادرستش که حتما خود من مقصرش هستم دوستش

دارم...بمه پاره ی تنمه اما تو برام یه جای دیگه داری... تو که شاد نیستی تو که حالت
خوب نیست من نمی تونم با خیال راحت کار کنم... اما وقتی خیالک از تو را حته حتی
اگه قرار باشه شیفت شبم کار کنم، برام مسئله ای نیست... چون خیالم را حته که تو

خوبی...

تمام سعیم را می کنم تا چشمان تار شده از اشکم به بارش نیفتند!
حالم را می فهمد شاید که با همان حس و حال پدرانه اش لیوان یخ کرده را از دستم

می گیرد. پیاده می شود و چای یخ کرده را در جوی آب خالی می کند و لیوان را در
سطل آشغال می اندازد و من در این فاصله سعی می کنم کمی خودم را از حس و

حال گریه دور کنم.
سوار که می شود. با محبتی هر چند قاطعانه می گوید:

 _ امشب رو راحت می گیری می خوابی بدون هیچ فکری...



می خواهد فضا را عوض کند که با لحنی کمی شوخ ادامه می دهد:

 _ جنم ضرر...حال فردا رو هم بهت تخفیف می دم که تا هر وقت خواستی بخواب...

می خندم کمرنگ و پررنگش مهم نیست مهم این است که بعد از چندین روز خنده ام
حقیقی ست!

خیره به خنده ام سرش را تکان می دهد و باز جدی شده می گوید:

_ خودت عاقلی و من به تصمیماتت ایمان دارم... می شینی یه برنامه ی درست و
 حسابی می ریزی برای ادامه تحصیل...

یک لحظه با یادآوری مادر کیهان و اصرارش به ادامه تحصیل چهره ام کدر می شود.
نمی دانم متوجه می شود یا نه اما می گوید:

_ ببین افرا، قرار نیست اجازه بدی گذشته روی آینده ت سایه بندازه... تو باید برای
پیشرفت خودت تلش کنی این وظیفه ی توئه... تو وظیفه داری از فرصتی که توی این

دنیا برای زندگی کردن، بهت داده شده، نهایت استفاده رو ببری... فکر کن مجبوری!

با این که حرفش را قبول دارم و می دانم بی شک او صلحم را می خواهد، اما حسی
لجبازگونه در وجودم بیدار شده که ناخودآگاه دهانم را باز می کند:

_ مگه همه چیز درس خوندنه...

_ نه... اما آدم باید توی هر برهه ای از زندگیش، بهترین تصمیمی که می تونه بگیره رو
برای پیشرفتش بگیره... و من فکر می کنم در حال حاضر ادامه تحصیل برای تو

بهترین گزینه است... اما...

مکثش برای جلب توجه بیشتر است.

_ مگر اینکه بیای با دلیل قانع کننده به من بگی الن تصمیم دیگه ای به جز درس
خوندن داری... تصمیمی که بیشتر از درس به نفع آیندته... اون وقت چون من به

دخترم ایمان دارم با خیال راحت اجازه می دم تصمیمش رو عملی کنه...

نمی دانم چرا اما می گویم:

_ بابا من دوست ندارم به خاطر حرف دیگران برم درس بخونم که اونوقت شایسته ی
انتخاب...

نمی گذارد ادامه دهم و کمی با حالتی دعواگونه می گوید:

_ چی گفتم بهت... هان افرا؟؟



بی حرف سرم را پایین می اندازم.

_ گفتم اجازه نمیدی گذشته ت روی حال و آینده ت تاثیر بذاره... حال چون کسانی قبل
به ادامه تحصیل تو اصرار داشتن، تو برای لجبازی با اونا باید جلوی پیشرفت خودت رو

بگیری؟ فکر می کنی برای اونا مهمه... اینجوری فقط داری با خودت لجبازی می
کنی...

اینبار با لحنی شاید اندکی با چاشنی لوس شدن دخترانه برای پدرش می گویم:

_ حوصله ی درس خوندن ندارم اصل...

_ از همون بچگیتم لوس شدن بهت نمیومد بابا... یادت میاد؟... انقدری که من تو
بچگی با تو فوتبال بازی کردم با امیر بازی نکردم...

اینبار خنده ام پررنگ تر می شود که بابا با لحنی مهربان و پر انرژی می گوید:

_ آهان... حال شدی دختر خودم...

با همان اثرات خنده بر چهره ام نگاهش می کنم و می گویم:

_ درس می خونم اما حداقل اجازه بدین همینجوری که الن میام، بازم بیام فروشگاه...

جدی می گوید:

من درس خوندن داشته باشی... _ نخیر شما باید، جو

و بی آنکه مهلت صحبت بیشتر دهد. استارت زده ماشین را روشن می کند.
نفسم را بیرون می دهم و نگاهم را به روبرو...

ماشینرا از پارک خارج می کند و همزمان می گوید:

_ در ضمن... من قصد ندارم دخترمو شوهر بدم...

متعجب از این حرفی که در این شرایط دلیلی برایش نمی بینم، به سمتش می چرخم
که با اشاره به جمله ای که گفته بودم، می گوید:

مر من، انتخاب می کنه...  _ قرار نیست دختر من بشینه تا کسی انتخابش کنه... دخت

می زندگیم... مد ابد مخ پدرانه ی او؛ پدرم؛ تنها مر او خیره به روبروست و من، خیره به نیمر
نیم نگاهی به چهره ام می دهد و همزمان پخش ماشین را روشن می کند و صدای

خواننده که در ماشین پخش می شود ناخودآکاه با صدای بلند می خندم و او هم



همراهم به خنده می افتد و با لحن شادی شروع به همخوانی با خواننده می کند:

اکس _ یه دختر دارم شاه نداره... صورتی داره ماه نداره ... از خوشگلی تا نداره...به 
 اکسونش نمیدم... به همه کسونش نمیدم...

با چشمانی خیس و با مهری عمیق همانطور که خیره اش هستم با خنده شروع به هم
خوانی می کنم.

به راه دورش نمی دم... به حرف زورش نمیدم... به کسی میدم که کس باشه...
پیرهن تنش اطلس باشه...

بابا هم سر ذوق می آید از این همخوانی. می خندم و اشک های سرریز شده ام را پاک
می کنم.

هر دو با صدای بلند می خوانیم و می خندیم، تا گوش غم هایمان را کر کنیم. تا غم
هایمان را برای لحظاتی هم که شده به دورترین نقطه ی دنیا بفرستیم...

مقابل خانه که می ایستیم حال هردویمان خیلی خیلی بهتر از ساعات پیش است. این
را برق هر چند کمرنگ نگاهمان نشان می دهد.

می خواهم پیاده شوم اما دستم به دستگیره ی در نرسیده صدایم می کند.
با همان حس خوب که چون غنیمتی جنگی کنج دلم حبسش کرده ام، به سویش می

چرخم که کمی جدی شده با اخمی کمرنگ و کمی هم مردد می گوید:

_ می دونم که گفتن این حرف، توی این شرایط خیلی درست نیست... اما... ببین بابا
جون انقدر خودت رو دست کم نگیر... فقط بدون که اونقدرها ارزشمندی که اون آقای

 دکتر برای دوباره داشتنت داره خودش رو به آب و آتیش میزنه...

مات شده خیره اش می مانم که جدی می گوید:

_ نمی خواستم این رو بهت بگم... میدونی بابا، پدرا یه حس عجیبی به دخترشون
دارن... واسه همینم، ابراز علقه ی یه مرد به دخترشون... یه جورایی براشون

سنگینه... اما خب... با وجود تمام سختیش... فکر کردم اگر این رو بدونی، بهت کمک
کنه... ببین بابا... اصلشم همینه... دختر من انقدر ارزشمنده که هر کس خواهانشه باید

 از آتیش رد شه، برای داشتنش...

با حسی عجیب، که ته قلبم جان گرفته و من دقیقا هیچ توصیفی برایش ندارم، خجالت
زده نگاهم را از نگاهش می گیرم که می گوید:

_ اینو نگفتم که بخوای فکرت رو مشغولش کنی... گفتم برای اینکه بدونی ارزشت
چقدره... حال هم دوباره بخند... برو به همه ثابت کن دختر من چقدر سخت و

محکمه...



دیگر نگاهش نمی کنم. فقط سرم را به تاییدش تکان می دهم و همزمان با آهی که
 می کشد از ماشین پیاده می شوم.

امک رنگ و بوی بهاری اش نمایان می شود، اک اکم  بی اراده نفسی عمیق از هوایی که 
می گیرم و با حالی عجیب به سمت خانه می روم و حس می کنم، کمی از آوار ریخته
روی دلم، با حرف آخر بابا کم شده است. شاید همان قدری که به عزت نفس درب و

داغون شده ام در رابطه با کیهان مربوط است!
همان قدری که مربوط به این بخش از رابطه ای بود که هر چند من دلم تمام شدنش
 را می خواست و هنوز هم همین را می خواهد، اما او اصرار به نگه داشتنش داشت.

این روزها تمام تلشم را برای خوب بودن می کنم، امید کسی برای زندگی بودن؛ آن
هم پدر، کم چیزی نیست که بخواهم با سستی هایم ناامیدش کنم.

هر چند سخت است. گاهی آدم حوصله ی زندگی کردن هم ندارد. اما اگر زندگی
دیگرانی که خیلی هم برایت عزیزند، به تو وابسته باشد، مجبوری زندگی کنی!

و حال من مجبورم خوب باشم و فکر که می کنم، می بینم، این اجبار خیلی هم بد
نیست! به هر حال دنیا ادامه دارد. کیهان و دردش همیشه گوشه ای از قلبم باقی

خواهد ماند و این دیگر دست من نیست.

از در که بیرون می آیم با خانمی رخ به رخ می شوم. قدمی عقب می کشم و می
خواهم دهان به عذر خواهی باز کنم که با دیدن چهره ی آشنایش دهانم بسته می شود.

_ سلم.

هیچ جوابی در دهانم نمی چرخد که با حالتی از شرمندگی که خیلی هم به دلم نمی
نشیند، می گوید:

_ میشه حرف بزنیم؟

اخم هایم ناخودآگاه در هم می شود:

_ من حرفی با شما ندارم.

مد راهم می شود: می خواهم از کنارش بگذرم، که س

_ فقط چند دقیقه

با صدای ببخشید گفتن خانمی که با گاری خرید هایش پشت سرم ایستاده، از مقابل در
 کنار می کشم و او هم به سرعت هم قدمم می شود.



 _ خواهش می کنم... من نمی خواستم اینجوری بشه...

بازویم را می گیرد و با قدمی بلند خودش را مقابلم می اندازد که مجبور به ایستادن
می شوم و او با حالی سرشار از عذاب می گوید:

_ دارم از عذاب وجدان می میرم... من... تازه فهمیدم جدا شدید.

انتظار دیدن دوباره ی هر کس را در این مدت داشتم، اما انتظار دیدن او را به هیچ
وجه نداشتم. آن هم با این شرمندگی!

_ همراه مادرم اومده بودم خرید... من نمی دونستم شما اینجا کار می کنی... یعنی
شنیده بودم که تو یه شرکت کار می کنی... اصل انتظار نداشتم اینجا ببینمت... من

فکر می کردم... یعنی...

هول و سردرگم کلمات را پشت هم ردیف می کند. لحظه ای سکوت کرده. این بار با
حسی باورپذیر تر و به ستوه آمده شاید نگاهم می کند:

_ تو رو خدا حللم کن.

با لحنی سر سنگین که دلیلی برای نرم شدنش نمی بینم، فقط برای اینکه دست از
سرم بر دارد می گویم:

_ نیازی نیست... نقش شما خیلی هم مهم نبود.

می خواهم کنارش بزنم که کلفه و با حرصی آشکار می گوید:

_ همش زیر سر رهاست... اون منو گول زد... ببین من نمی خوام بگم خیلی پاک و
منزه هستم... یک سال پیش که توی بیمارستان مشغول شدم آقای دکتر رو دیدم ازش

خوشم اومده بود...

سرد و خشک مثل مجسمه نگاهش می کنم. حس می کنم از به زبان آوردن جمله ی
آخرش پشیمان می شود با کمی تعلل دوباره می گوید:

_ من دوره ی ارشدم رو شهرستان گذرونده بودم با رها خیلی در ارتباط نبودم... وقتی
برگشتم هم خیلی نمی دیدمش... اما از چند ماه پیش بود که اومد دیدنم و خب اون

موقع ها تو تازه با آقای دکتر بودی، جریان خودش و آقای دکتر رو برام تعریف کرد اما
یه جور دیگه انگار که مثل گول خورده و ازش سو استفاده شده... بعد گفت که آقای

دکتر النم برای تو نقشه کشیده که اومده خواستگاریت و چه می دونم یه مشت از این
حرفا...

عصبی می شوم و این واقعا دست خودم نیست:



_ خانم جمالی من واقعا علقه ای به شنیدن این حرفا ندارم

_ می دونم می دونم ببین... باور کن من خونه خراب کن نیستم... من با قصه هایی که
رها برام ساخته بود فکر می کردم آقای دکتر اهل این حرفاست و من اگه بهش نخ

بدم، می گیره و بعد دستش رو برای تو رو می کنم و اینجوری رها هم خنک میشه...
فکر می کردم دارم تو رو هم نجات می دم...

با پوزخندی ناخودآگاه نگاهش می کنم. چه راحت با شخصیت خودش بازی کرده بود.
بی شک حرفم را از نگاهم می خواند که خودش هم پوزخندی حواله ی خودش می

 کند:

 _ می دونم مسخره به نظر میاد... اصل احمقانه بود همه چیز...

_ به هر حال دیگه مهم نیست.

_ ببین این که گفتم ازشون خوشم اومده بود... باور کن مربوط به قبل از اینه که
بدونم نامزد دارن... وقتی فهمیدم، دیگه کاری باهاشون نداشتم، اما وقتی رها با چرت

و پرتاش اومد سراغـ...

ناخودآگاه ذهنم به حساب و کتاب می پردازد و دهانم باز می شود:

_ رها دقیقا کی اومد سراغتون؟

جلب توجهم به این بخش از حرفش برایش عجیب است شاید که کمی با تعلل می
گوید:

 _ فکر کنم چهار پنج ماه پیش بود...

باز بی خیال کنکاش های بی فایده ام نفسم را رها می کنم و می گویم:

_ من باید برم.

بی توجه خیلی سریع می گوید:

_ رها توی دوران لیسانس کسی رو دوست داشت که خب با شخص دیگه ای ازدواج
کرد... رها خیلی داغون شده بود... مثکه بعد از جریانش با آقای دکتر... دوباره با اون

مرده رابطه داشته ... اما الن چند ماهی میشه که اون مرده ترکش کرده و به زن
 اولش رجوع کرده...

سرش را به تاسفی برای خودش تکان می هد:



_ من اینا رو تازه فهمیدم، چند ماه پیش که رها اومد سراغم فقط از خیانت آقای دکتر
به خودش گفت... یه جوری حرف می زد که انگار چند ماهه که از آقای دکتر جدا

 شده... اصل حرفی از اون آقا نبود...

 مغزم از اطلعات پرت و پلی وارده هنگ می کند.
با این حال هیچ حوصله ی کنکاش و رفع ابهاماتم را ندارم.

_ ببخشید من دیرم شده...

_ آقای دکتر پرونده م رو به رئیس بیمارستان ندادن... گفتن فقط به خاطر تو این کار
رو نمی کنن... گفتن من رو می بخشن چون امیدوارن از جانب تو بخشده بشن... اما
من دیگه روم نمی شد تو صورتشون نگاه کنم... خودم درخواست انتقالی دادم... به

زودی از بیمارستان می رم.

بی حوصله و کلفه از حرف هایی که مدتی بود خودم را از آنها دور کرده بودم می
گویم:

_ لزم نیست اینکار رو بکنید...

_ می دونم... اما... ببین باور کن. آقای دکتر مرد خیلی خوبیه... یکبار در برابر من از
حالت همیشگی و جدیش که با همه ی خانوما داره کوتاه نیومد... یکبار حرکت بدی با

 هیچ کدوم از خانوم ها ازش ندیدم... آقای دکتر خیلی قابل احترامه...

 سکوتم ساکتش می کند.
همزمان با آهی که می کشد از مقابلم کنار می رود و من بی هیچ حرفی از کنارش می

گذرم.
به هرحال او کار درستی نکرده بود اما حضورش هم در اتفاقاتی که برای من افتاد

 تاثیری نداشت.
پس می ایستم. کمی به سویش می چرخم. نگاهش را که متوجه خودم می بینم می

گویم:

_ من از شما ناراحت نیستم... فقط سعی کنید از این به بعد درست زندگی کنید.

بی مکث می چرخم و راهم را به سمت خروجی فروشگاه کج می کنم. حوصله ی فکر
کردن به حضورش و جرف هایش را که میدانم تا مدت ها می تواند باز مرا دچار رکود

کند، ندارم. تمام تلشم را می کنم تا با یادآوری هزار بارهی حرف های بابا خودم را
کنترل کنم.

همزمان که از مقابل اتاقک استراحت راننده ها می گذرم، نگاهی هم به داخلش می
اندازم. خالی بودنش نشان از فروشگاه نبودن بابا دارد.



قبل از آنکه از مقابل اتاقک آقای صیفی بگذرم صدایی قدم هایم را سست می کند:

_ تازه رفتن برای سرویس؟

_ بله به این زودی برنمی گردن.

جواب آقای صیفی با صدای زنگ تلفن همزمان می شود و من پشت در خشک شده ام.
درب اتاقک باز می شود و من قبل از آنکه بتوانم حتی فرمانی از جانب مغزم به پاهایم

 برسانم، در دیدگانش قرار می گیرم.
آب دهانم خشک می شود.

این اولین دیدارمان بعد از باطل شدن صیغه است.
مر بعد از جدایی! اولین دیدا

نمی دانم باید چه کنم. خب من که تجربه ی این چنینی نداشته ام. مگر چندبار شوهر
کردم. اصل شوهر هیچ من حتی دوست پسر هم نداشتم که بدانم بعد از به قول

 خودشان کات کردن در اولین دیدار چه بر خوردی باید داشته باشم.
 فقط دنبال اندکی آب در کویر دهانم می گردم تا به حلقم برسانم.

نگاهش پر از حرف روی تک تک اجزای چهره ام می چرخد و من فقط بی خیال زور
زدن برای یافتن قطره ای آب، در خشکی دهانم، زورم را در پاهایم می ریزم. اما

لعنتی ها از زمین کنده نمی شوند.

_ سلم

چقدر در ذهنم دور و غریبه به نظر می رسد. انگار نه انگار که فقط سه چهار هفته از
مل نوری از هم فاصله آخرین دیدارمان گذشته، انگار خاطراتمان به قدر هزاران سا

دارند. نه اصل حالتمان حسی که تا قبل از محرمیت بود انگار با باطل شدنش ، باطل
شده و باز در نظرم غریبه می آید.

من سلمم به گوشش می رسد. زبانم به زور می جنبد و شاید فقط سی

قدمی به سویم بر می دارد. آب نداشته ی گلویم را فرو می دهم. دلم می خواهد از
موضع قدرت برخورد کنم. جوری که انگار نه انگار این مدت از زور درد و رنج های

جسمی و روحی، پوست انداخته ام، اما نمی توانم، آخ خدا، لعنتی دست خودم نیست
حال نگاهش تمام افکارم را می پراند.

_ خوبی؟

دلم نمی خواهد به حس صدا و نگاهش توجه کنم، اما نمی شود، من؛ هنوز برایش دوم
 شخص مفرد هستم و او، دیگر برای من جز خاطره ای تلخ نیست.



_ یادته توی بیمارستان گفتی نمی دونی نبودنم حالت رو خوب می کنه یا نه، فقط می
 خواستی دیگه نباشم...

عضلت تنم ناخودآگاه منقبض می شوند. قدمی به عقب بر می دارم. چشمان تیره اش
تیره تر می شوند و سرش را نمی دانم به چه معنی خیلی آرام برای خودش تکان می

دهد و با لحنی غریب زمزمه می کند:

_ حال... خوبی؟

لحنش بد نیست. حتی سرشار از دلتنگی و درد است؛ این را با وجود باطل شدن خیلی
چیزها اما عمیقا حس می کنم. آنقدر ملموس است که، حتی عقلم هم می گوید

من بیشترش نیست، اما نمی دانم چرا دلم می خواهد به او ثابت احتیاجی برای سوازند
مغ سال را کنم که بدون او بی شک بهتر هستم، در حالی که این حرف حکم همان درو

دارد!
نا خود آگاه ابرو هایم کمی بال می روند و خیره در چشمانش محکم می گویم:

_ مسلما خیلی خیلی بهتر از روزهایی هستم که اشتباهی تباهشون کردم... آقای دکتر!

درد نگاهش هزار برابر می شود.
می چشمانم و وای از مق لعنت لحظه ای نگاهش را به زمین می دوزد و باز به من، به عم

صدایش:

_ خوبه... اما من... داغونم.

تمام سعیم را می کنم تا تحت تاثیر این حس موذی و لعنتی قرار نگیرم و تمام
مت بی شعور و منطق را برای دقایقی هم که شده به ناکجا بفرستم. احساسا

با همان لحن می گویم:

_ متاسفم اما... زمین گرده و دنیا دار مکافات...

_ چقدر تقاص پس بدم، منو می بخشی؟

_ من شما رو بخشیدم آقای دکتر... البته فقط برای اینکه فکرم از شما خالی بشه...
شما هم باید از بقیه حللیت بطلبید...

کامل از نگاهش می خوانم که منظور از بقیه ای که می گویم را می فهمد که لحظه ای
اخم بر چهره اش سایه می اندازد و با حرصی شاید پر از درد می گوید:

_ اینجوری که منو جمع می بندی دلم می خواد فریاد بزنم.

دلم عجیب و غریب قدرتمند می تازاند که با لحنی بی تفاوت می گویم:



_ مختارید...

لحظه ای نگاهم را از نگاهش نمی گیرم. نباید ضعفم را ببیند. حتی اگر بعد از این دیدار
تا مدتها درگیر دردش باشم، اما نمی گذارم ضعفم را ببیند.

_ دلم برات تنگ شده...

لعنتی هنوز هم خوب می داند از چه راه هایی می تواند بازیک دهد. اما خبر ندارد من
دیگر قبل از به بازی گرفته شدن از خواب خرگوشی بیدار می شوم. این طلسم ها
دیگر روی من تاثیر ندارد، اگر هم داشته باشد، گذری از درد بر روحم است و بس.

خب من هم بی شک دلم برای همان کیهانی که ساده لوحانه عاشقش شده بودم، تنگ
است. اما نه برای کیهانی که روبرویم ایستاده.

با یاد آوری بازیچه بودنم اخم های درهمم را محکم تر می کنم و خداراشکر، آنقدر دلم
از او پر است که با این حرف ها حتی ذره ای هم نمی لرزد، فقط سنگین تر می شود.

پوزخندی تلخ جواب ابراز دل تنگی اش می شود.
نگاهم را از چشمانش می گیرم و قصد عبور از کنارش را می کنم که باز می گوید:

_ اجازه میدی برسونمت؟

تمام تلشم را می کنم تا باز هم محکم نگاهش کنم. اخم هایم را کمی باز می کنم اما
جدیت نگاهم را حفظ می کنم و با لحنی محکم می گویم:

_ نه خیر... فکرم نمی کنم دلیلی برای حضورتون اینجا وجود داشته باشه...

می نگاهش به وجود چهره اش درهم تر می شود. با این حال هیچ خللی در حس لعنت
نمی آید. فقط باز دوباره سرش را با همان حالت تکان می دهد.

_ نمی خوام اذیتت کنم.

خیلی جدی می گویم:

_ خوبه ممنون... پس لطفا دیگه اینجا نیاید.

و دیگر منتظر نمی مانم و بلفاصله قدم هایم را دنبال خودم می کشانم.
تپش های قلبم آغاز می شوند و انقباض تنم تمام می شود. دلم می خواهد همینجا

 گوشه ای در خودم مچاله شوم.
هر قدم که دور تر می شوم نقاب های دورغین به باد می رود.

حس می کنم تمام جانم تحلیل رفته.



هیچ فکرش را هم نمی کردم که دیدار با او تا این حد طاقت فرسا باشد!

نمی دانم چرا فکر می کردم با تمام شدن محرمیت همه چیز پاک می شود انگار یک
پاکن همه آن چند ماه را پاک می کند اما حال با تمام محکم بودنم در برابرش اما حس

می کنم از درون متلشی شده ام.

قدم هایم کم کم سست می شوند.حس می کنم به آب قند احتیاج دارم. دست در جیب
کیفم فرو می برم و شکلت مزخرفی که چند روزی بود در کنجش جا خوش کرده بود

را در دهان می گذارم. بی آنکه نگاهی به پشت سر بیندازم خودم را تا ایستگاه اتوبوس
می کشانم.

تنم را روی صندلی آوار می کنم.
دلم از حسی شاید هم استرسی پیچ و تاب می خورد.

حال که دیگر دلیلی برای تمرکز روی برخورد محکم و بی تزلزل در برابرش را ندارم،
تصویرش در ذهنم شروع به آنالیز می شود.

آخ خدا چرا نمی توانم چهره ی داغون و خسته اش را به زباله دان ذهنم بیندازم
 چرا آشفتگی اش فراموشم نمی شود.

چرا حس می کنم نخ های سفید میان موهایش بیشتر شده.
چرا حس می کنم کمرش دیگر به صلبت آن روزها نیست!

سرم را برای فکر های مزخرف و ضد و نقیضم با کلفگی تکان می دهم. کمی خم می
شوم دست هایم را دور سرم می گیرم. عجب روز گندی ست خدا یا... آن از خانم

جمالی این هم از کیهان، فقط امیدوار خدا سومی اش را به خیر بگذراند.

با حس نشستن کسی کمی آن سو تر جمع و جور تر می نشینم و سرم را رها می
 کنم.

تکیه ام را به پشتی ایستگاه می دهم و سرم را برای دیدن انتهای خیابان و مسیر آمدن
اتوبوس می چرخانم و جان نداشته دیگر کامل از تنم خارج می شود!

نگاهم در بک جفت چشم سرخ و شاید بی حس قفل می شود!
آخ خدا چه زود سومی اش را هم بخیر کردی...

نفس بند رفته ام بر نمی گردد.
فکر می کردم دیدن کیهان طاقت فرساست، اما انگار بدتر از آن هم وجود دارد ؛ من

این چشم های سرخ و خالی را کجای تکه پاره های دلم بگذارم!

نتوانسته بودم، بعد از آن روز دیگر نتوانسته بودم، دل و عقلم برای دیدار دوباره اش،
برای کمکی حتی، به هیچ صراطی مستقیم نمی شدند و حال...

نگاهش هیچ حس آشنایی ندارد. نه مثل آن روزها با شیطنتی رویایی، نه مثل آن روز
مگ رضا، با حسرتی پر از استیصال! می پدربزر مب خانه  جلوی در



کلمات انگار از لغت نامه ی زبانم پاک شده اند.
نیشخند که می زند ماتی نگاهمان از بین می رود.

_ رضا فکر می کنه من نمی فهمم تو کی هستی!

آب دهانم را فرو می دهم تمام انرژی ام را می گذارم تا کلمات را در مغزم بازیابی
کنم.

_ انگار من نمی فهمم عشقم کیه... مامانم کیه... افرا کیه... خانم شکیبا کیه!

نمی توانم هیچ تحلیلی بر حس و حالش داشته باشم. من تا به حال این مدل آزاد را
ندیده ام.

بی اراده از روی صندلی ایستگاه بلند می شوم و او فقط سرش را تا صورتم بال می
کشاند و باز نیشخندش را تکرار می کند:

_ تو هنوزم می ترسی از من؟

ترس برای یک لحظه اش است، با این حال زمزمه وار می گویم:

_ نمی ترسم

نگاهش به آنی نرم می شود، اصل حال و هوایش عوض می شود، و سر کج کرده با
چشمانی که در نگاهم دودو می زنند، می گوید:

 _ می دونستم...

هنوز این تغییر حالت بی هوا را هضم نکرده ام که از روی صندلی بلند می شود.
روبرویم می ایستد. دستش را در جیب کاپشن چرمش فرو کرده، بسته ی مستطیل

شکل سفید و کوچکی را بیرون می آورد.
نفسم با دیدن آنچه در دستش است باز هم می رود:

_ همشون فکر می کنن من نمی تونم نکشم... فکر می کنن معتادم...

با چشمانی پریشان در نگاهم زل می زند:

_ من شبیه معتادام؟

و من ترسیده از این تناقضات بی اراده سرم را به نفی تکان می دهم.
چشمانش باز آرام می شود. انگار جواب نفی من آبی بر آتش خشمش شده باشد.
با دستانی لرزان بسته را باز می کند و گرد سفید رنگ را روی زمین، در حد فاصل



میانمان می ریزد:

 _ ببین من اگه نخوام، نمی کشم...

باز هم سکوت کرده فقط نگاهش می کنم که اینبار با حالی عجیب و غریب که مرا به
یاد آزاد آن روزها می اندازد، می گوید:

_ اگه تو نخوای نمی کشم.

آب دهانم را فرو می دهم که با شک و تردید و نگرانی می گوید:

_ تو نمی خوای بکشم... مگه نه؟

قبل از آنکه بخواهم مغزم را به کار بیندازم، نزدیک شدن کیهان از پشت سرش را می
بینم و کیهان هم که توجه ام را می بیند، قدم هایش را تند تر می کند.

آزاد قدمی نزدیک تر می آید و نقطه ی دید کیهان در چشمانم را کور می کند و باز با
همان حالت که بی شک فقط به جوابی مثبت نیاز دارد، می گوید:

_ مهمه برات نکشیدنم... مگه نه؟

ایکشن در مغزم سکوتم کلفه اش می کند و این دست خودم نیست. اصل انگار قدرت ر
هنگ کرده باشد، حس می کنم باز دوباره دارد عصبی می شود که ناخودآگاه خیلی

سریع سرم را به تاییدش تکان می دهم.

_ دروغگو...

نگاهم ترسیده به چشمان سرخش کشیده می شود و باز می گوید:

_ من اونقدری دوست داشتم که وقتی فهمیدم بی خیال من رفتی با یکی دیگه بکشم
کنار... فک کردم عاشق شدی...

این بار عزمم را جزم می کنم تا صدایی از حنجره ام بیرون بریزم:

_ آقای حقیقــ...

_ یه بار به من بگو آزاد

حالش خوش نیست. بی ثباتی اش کامل محسوس است چشمانش باز به لرزه افتاده
اند و من خودم را می کشم تا باز یک کلم بگویم:

_ حالت خوب نیست



می لرزانش را به صورتش می کشد و بریده می گوید: دست ها

_ خـ خوبم

_ افرا

صدای کیهان صورت سرخش را به آنی برافروخته می کند. خیره در چشمانم به نفس
نفس می افتد و در صورتم می غرد:

_چرا انقدر از سنگی...

سنگ را دقیقا به سختی سنگ ادا می کند.
کیهان قدم کج کرده کنارم می ایستد.

صورت او هم سرخ است.
نبض او هم پر تپش می کوبد!

_ چرا از من بدت میاد؟

صدای بال رفته اش نگاهم را باز از کیهان به آزاد می دهد آنقدر چهره اش حال عجیبی
دارد که بی اراده می گویم:

_ بدم نمیاد

باز صدایش بال تر می رود:

_ اگه بدت نمیومد منو ول نمی کردی بری سراغ این

آنقدر لحنش منزجر است که چشمانم گشاد می شود.
مد من نمانده، شاید کیهان هم اینطور حس می کنم چیزی به حمله کردنش حتی به خو

حس می کند که به سرعت مقابلم قرار می گیرد و آزاد که انگار خون مقابل چشمانش
را گرفته باشد، یقه اش را در مشت می گیرد:

_ کثـــافت... تو از من گرفتیش.

دردی عمیق از صدایش به صورت کیهان کوبیده می شود و اشک چشمانم را خیس می
کند، کیهان اما هیچ حرکتی نمی کند.

صدای آزاد اینبار تحلیلی می رود:

_ گند زدی به زندگیش



انگار باز از آن موجود خشمگین به آدمی مستاصل تبدیل شده باشد.
زور نداشته اش را به کار می گیرد تا کیهان را کنار بزند ناتوانی اش عصبی ام می کند.

 انگار که مثل بچه ای بی پناه در مقابل کیهان گیر افتاده باشد.

_ ولش کن... برو کنار!

انگار شنیدن این حرف از زبان من برای کیهان باور کردنی نیست که تکانی نمی خورد
اما آزاد مثل کودکی بی پناه در چشمانم خیره می شود. دلم از نگاهش آتش می گیرد ؛

پسرک تنهای بیچاره!
و من اینبار محکم تر می گویم:

_ گفتم برو کنار!

صدایم آن قدری تحکم دارد، که کیهان اینبار با مکث کنار بکشد.
آزاد هم گم شده در چشمانم، خیره ام می ماند. حال نگاهش کامل آشنا ست. و این

 آشنایی درد دارد.
نگاهش دیگر کامل رنگ نگاه آن روزش در برابر خانه ی پدربزرگ رضا را گرفته و من

می دانم که حال بی شک ؛مادرش هستم!
گلوله ی نشسته در گلویم را به سختی فرو می دهم و گوشم از صدای زمزمه ای که

ورد مانند زیر لب تکرار می کند خراشیده می شود:

_ دیگه اذیتت نمی کنم... قول می دم... اذیت نمی کنم...

نگاه کیهان را روی خودم حس می کنم. تمام تلشم را می کنم تا باز مثل آن روز به
گریه نیفتم.

دل به دریا می زنم و سعی می کنم خودم را در قالب همان نقشی که آزاد در چشمانم
می بییند، جا دهم، شاید اینطور کمی درد ها کمرنگ تر شوند:

_ بهم قول بده

تمام وجودش چشم شده خیره ی چشمانم سر تکان می دهد:

_ دیگه... نمی کشی...

باز دوباره سرش را بال و پایین می کند.
با این که می دانم این حرف ها در حال حاضر که او در توهم به سر می برد تاثیری

ندارد اما تنها کاری ست که از دستم بر می آید.
چانه ام از بغض چین می خورد. بینی ام تیر می کشد و من فقط سعی می کنم تا

صدایم نلرزد،

_ قول میدی بری بیمارستان؟



مثل بچه ای حرف گوش کن سرش را تکان می دهد. صدای آه کیهان با قطره اشکی
که از چشمم می چکد و از زیر عینک روی گونه ام جاری می شود، همزمان می شود،

با بال آمدن انگشت اشاره ی آزاد و سد کردن راه اشک بر روی گونه ام:

  _ گریه نکن... مامان.

روی صندلی عقب نشسته ام و هیچ راه فراری از نگاهش ندارم. به هر حال خیلی هم
مهم نیست!

درحال حاضر حس می کنم فقط آزاد اهمیت دارد. آزادی که اینچنین بی حال و رمق،
روی صندلی جلو ولو شده.

من بی حال آزاد را رویش قرار داده بود. البته بعد از آنکه صندلی شاگرد را خوابانده و ت
من از جلو نشستن امتناع کردم و روی صندلی عقب نشستم. درست پشت سرش با

سری تکیه زده به شیشه و نگاهی که گاهی می چرخید و روی نیمرخ بی رنگ آزاد ثابت
می شد.

بعد از حدود یک ساعت بالخره روبروی مرکز ترک اعتیاد خصوصی توقف می کند و
خودش پیاده شده به داخل می دود و من هم مثل آزاد چشم بر هم می گذارم.

باز مثل آن روز از حال رفته بود و طی تماسی که با رضا داشتم اینجا را معرفی کرده
و گفته بود که حتی با پزشک هایش درمورد آزاد صحبت هم کرده است. در نتیجه

تصمیم گرفتیم تا او را همین حال به کمپ منتقل کنیم.
در شرایط پیش آمده تقریبا از حضور کیهان راضی بودم. راضی از بابت آن بخشی که

مربوط به دینی بود که از آزاد بر گردنش سنگینی می کرد.

صدای تقه ی آرامی که به شیشه ی سمت راننده می خورد، چشمانم را باز می کند. با
اسرم را از در می گیرم و آرام در را باز می کنم. می   دیدن رضا تکیه 

روبرویم می ایستد.
چهره اش نگران است اما نور شادی و امیدی که در چشمانش نشسته را نمی تواند

بپوشاند.

_ ممنونم.

_ کاری نکردم.

_ می دونم اذیت میشی با دیدنش... اینکه بهت میگه مامان!

_ مهم نیست... امیدوارم حالشون خوب شه...

_ راستی خیالتون راحت باشه، به رها چیزی نگفتم.



هر چند راضی هستم اما به هر حال که او هم متوجه می شود مگر تا کی می تواند
بستری شدن آزاد را پنهان کند. بعد هم مگر من چقدر قرار است به ملقات آزاد بیایم.

این را هنوز خودم هم نمی دانم. نفسم را بیرون می دهم و نامفهوم سرم را برایش
 تکان می دهم.

لحظه ای نگاهش در نگاهم گیر می افتد و اخم میان ابروهایش خط می اندازد:

_ راستش... خب... متاسفم... بابت جداییتون!

گره ی اخم های او به من هم سرایت می کنند و فقط به این فکر می کنم که او از کجا
فهمیده. درست که کدورت میان من و او را دیده بود اما اینکه بداند محرمیتمان تمام

شده را نه! آخرین باری هم که همدیگر را دیدیم ما هنوز محرم بودیم، به جای آنکه
ادامه ی فکرهایم را در ذهنم مرور کنم می گویم:

_ ببخشید شما از کجا فهمیدید؟

یک لحظه انگار برای خودش هم عجیب می آید این دانستنش، که بی حرف خیره ام
می ماند و اینبار اخم هایش محکم تر می شود و می گوید:

_ من خب... از رها شنیدم.

متعجب می گویم:

 _ رها؟

کمی متفکر کمی اخمو می گوید:

_ آره خب... الن که فکرش رو می کنم می بینم... دلیلی برای دونستنش نـ...

مه دو مرد سفید پوش با برانکارد نزدیک قبل از آنکه جمله اش را کامل کند، کیهان همرا
می شوند.

من بی جان آزاد را روی برانکارد می گذارند. رضا به سرعت به سمتشان می رود و ت
مت من می آید. من سفید پوش می رود و کیهان به سم این دفعه رضا همراه با مردا

و من هنوز فکرم درگیر این است که رها از کجا جریان را فهمیده. راستی خانم جمالی
هم می دانست. فکرش را که می کنم به یاد نمی آورم حرفی در مورد نحوه ی با خبر

 شدنش، زده باشد و...
 کلفه سرم را تکان می دهم.

حسی در درون وجودم، قلقلکم می دهد تا از او بپرسم. نمی دانم! خب در واقع نباید
برایم مهم باشد، اما می خواهم بدانم بعد از جدایی مان رها را دیده؟

پاهایش که روبرویم می ایستند، خسته از فکر کردن های بی ثمر، باز هم به جای آنکه



فکر هایم را در ذهنم روی هم بریزم، نگاهش می کنم و ناخودآگاه پوزخند می زنم و
زبانم باز می شود:

_ چه زود دست به کار شدی آقای دکتر...

نمی دانم چرا اینطور حرف می زنم. اصل دلیل چیدمان کلماتم در کنار هم آن هم به
این شکل را نمی فهمم، انگار هم می خواهم سوالم را بپرسم، هم می خواهم او را

آزار دهم، هم می خواهم نفهمد از این که همدیگر را دیده اند حرصی شده ام و هزار
حس کوفتی و آزار دهنده ی دیگر...

_ منظورت چیه؟

جمله ی بی مقدمه ام متعجبش کرده و شاید کمی هم گیج.
اینبار بی اراده اصل مطلب را بر زبان می آورم.

_ رها از کجا میدونه ما جدا شدیم؟

همین که سوالم همچو زهری از دهانم بیرون می ریزد، انگار به خودم می آیم و
 پشیمان چشم می گیرم.

" لعنت به من خدا"

از خودم خجالت می کشم، می ترسم سوالم را به اهمیت دادن و اهمیت داشتن این
موضوع برای من؛ تعبیر کند، سر فحش را به ذهن فضول و بی شعورم می کشم و از

مر من است، نتیجه ی سکوت و البته اخمی که پر رنگ تر شده و حتما مهر تاییدی بر افکا
می خواهم راهم را بکشم و گورم را گم کنم که رضا با دو از داخل محوطه به سویم بر

 می گردد و نفس نفس زنان می گوید:

_ خانم شکیبا... خیلی شرمنده ام... روانپزشکی که در مورد آزاد باهاش صحبت کردم
می خواد شما رو ببینه!

بی اراده نگاهی به کیهان و نارضایتی چهره اش می اندازم و خوشحال از دلیلی برای
فرار از او و نگاهش، بی تفاوت از کنارش می گذرم که البته بلفاصله هم قدمم می

شود و من کمی حرص آلود که خب البته بیشترش هم ناشی از فکرم در مورد دیدارش
با رهاست، با لحنی کنایه آمیز می گویم:

_ زحمتتون میشه آقای دکتر... تشریف ببرید!

_ کنایه زدن بهت نمیاد!

می ایستم و با پوزخندی نگاهش می کنم:



_ خیلی چیزا هم به شما نمی اومد... اما خب آدما هزار تا پوسته دارن فقط باید ببینی
با کدوم پوسته شون با زندگیت بازی می کنن!

نمی دانم چرا حتی با این حرف ها و کنایه ها هم دلم خنک نمی شود و پیش خودم فکر
می کنم، واقعا کیهان دیگر برایم مهم نیست؟

اینبار تند تر قدم بر می دارم و نگاهم را از چهره ی درهمش می گیرم. اما او هم قصد
کوتاه آمدن ندارد انگار که بازویم را می کشد و متوقف می کند و من مثل برق گرفته
ها با قدرت بازویم را از دستش بیرون می کشانم و قبل از آنکه حرفی بزند می غرم:

_ به من دست نزن!

دستانش را به حالت تسلیم مقابلم می گیرد و زمزمه می کند:

_ باشه... ببخشید.

نمی دانم چرا انقدر جوش آورده ام، اصل به جهنم که همدیگر را دیده اند. ما که دیگر
نسبتی با هم نداریم.

می خواهم برگردم که با لحنی آرام می گوید:

_ یه لحظه گوش می کنی؟

گدز کنجکاوی ام زیادی بال زده که بی اراده ،بی حرف خیره در چهره اش می مانم.

_ رها اومده بود بیمارستان... من نرفتم دیدنش...

عصبی از اینکه فکر کند رفتنش به سراغ رها برایم مهم است می غرم:

_ به من مربوط نیست!

مم خودم _ هست... هر چیزی مربوط به من، به تو هم مربوطه... من هنوز تو رو خانو
 می دونم... حتی اگه تو نخوای...

جوری می گوید که دهانم ناخودآگاه بسته می شود و خدا مرا لعنت کند که هنوز هم
اینچنین تحت تاثیرش قرار می گیرم.

_ اومده بود یه سری حرف مفت بزنه، اگه علی نرسیده بود، چنان حالی ازش می
گرفتم که حساب کار دستش بیاد... البته دارم براش اساسی...

مل فضولم عجیب می خواهد بداند که علت دیدار چه بوده اما برای اینکه هر چند که د
بیشتر از این خودم را در برابرش رسوا نکنم و کوچک تر نشوم، می چرخم و در همان



حال زمزمه می کنم:

_ به من مربوط نیست!

مس حرصی که از تصور دیدارشان به خواست کیهان در اما انگار مربوط بوده که آن ح
سر داشتم، از بین می رود و جوش و خروش رگ هایم آرام می گیرد.

لحظه ای بعد هم قدمم می شود و آرام می گوید:

_ همه دلشون برات تنگ شده...

و من فقط قدم هایم را تند تر می کنم!

کرایه ی تاکس را حساب می کنم و پیاده می شوم. و او را کمی پایین تر نشسته در
ماشینش می بینم.

خیلی سنگین اجازه ی رساندنم را نداده بودم و او هم خیلی شیک تا همین جا دنبالم
آمده بود.

بی اراده به سویش اخم می کنم. پشتم را می کنم تا ادامه ی مسیرم را پیاده طی کنم
که صدای باز و بسته شدن درب ماشینش و بعد هم قدم های بلندش متوقفم می کند،

می ماست و درست نیست در آن تعقیب و گریز راه بیندازیم. مل زندگ به هر حال اینجا مح
به طرفش می چرخم و او روبرویم می ایستد، با همان حس دلخوری که بعد از صحبت

های تقریبا طولنی ام با رضا دم اتاق دکتر، درچهره اش مانده بود.
کوتاه اما قاطع می گوید:

_ لطفا... بذار باشم.

_ دلیلی نداره.

خیلی جدی با حالتی تحکمی که توضیح واضحی برایش ندارم می گوید:

_ نمی خوام با رها روبرو شی؟

اخم هایم درهم می شود دز این همه تحکم و اجبار:

_ چرا اونوقت؟

_ چون او مثل یه مار سمیه... نمی خوام حرف بی جایی بزنه و ناراحتت کنه.

_ دیگه برام مهم نیست... من کاری به کارش ندارم... در ضمن رضا گفت باهام
هماهنگ می کنه که با هـ...



در لحظه رگه های عصبانیت چشم هایش را برق می اندازد:

 _ رضا؟...

ادامه ی حرف در دهانم می ماسد از حالتش.
سرش را نزدیک صورتم می آورد و همانطور ادامه می دهد:

 _ اون غلط می کنه بخواد برای تو برنامه ریزی کنه...

دوباره سرش را فاصله می دهد. فرصت حرف زدن پیدا نمی کنم چون بلفاصله انگار
جوش آورده باشد، می غرد:

_ چی دو ساعت باهات پچ پچ می کرد در اتاق دکتر؟

و من متعجب از این مدل رفتار فقط، تمام تلشم را می کنم تا نمودی در چهره ام
نداشته باشد.

 امروز حقیقتا روز عجیبی ست و انگار پایانی هم برایش وجود ندارد.
اصل گیج و منگم از تمام اتفاقات امروز.

انگار حس تازه ای ته قلبم جوانه زده باشد. هر چند خیلی ماهیتش را نمی دانم اما
کلفه ام کرده. اصل این حس و حال ضد و نقیض امروزم تمام انرژی ام را گرفته

است.
با این حال مهلت عرض اندام به افکار و احساساتی که خودم هم تعریف دقیق

برایشان ندارم، نمی دهم و سنگرم را حفظ کرده جدی می گویم:

_ آقای دکتر صحبت من با هرکسی به هیچ کس جز خودم ربطی نداره... شما اگه قصد
دارید به آزاد کمک کنید، برید کمکش کنید، چی کار به من دارید... در ضمن... دوست
 ندارم هرجا می رم ببینمتون... چیزی هم اگر بین ما بوده، خیلی وقته که تمام شده...

مل بیشتر حس و حال داغون چهره و نگاهش را به دلم می دهم و نه اجازه نه مهلت تحلی
ی پاسخ دادن را، به او.

به سرعت پشتم را به او کرده و از خیابان می گذرم.
و نمی دانم پر وبال این حسی که ته دلم در حال جان گرفتن است را بچینم، یا رهایش

 کنم تا هرکار می خواهد با دلم بکند.
از دست خودم شاکی ام!

فکر می کنم امشب باید سر فرصت بنشینم و حس های وارده به ذهن و قلبم از لحظه
ی دیدنش تا همین حال را آنالیز کنم. حداقل باید تکلیف خودم را با خودم روشن کنم،

که من حال نسبت به کیهان دقیقا در چه جبهه ای هستم!

این حسی که امروز از او گرفتم، این مدل حساس شدنش روی رضا را هیچ گاه در



مدت بودنم با او دریافت نکرده بودم. در واقع در آن بخش از رابطه یمان که من از
مب او شک هم می هیچ چیز خبر نداشتم و اوایل گاهی حتی به وجود علقه ای از جان

کردم.
بعد ها هم که با رو شدن جریان همه ی حرکات و رفتار هایش را خواسته و ناخواسته

به پای نقشه اش می گذاشتم و هیچ چیز از جانبش برایم باور پذیر نبود، اما حال...
به نظرم حساس شدنش روی رضا مسخره ست، رضا مثل همیشه بود، خب؛ درست

که زیادی با من پچ پچ می کرد و گاهی به نظر خودم هم دلیلی نداشت، اما همه اش در
 مورد آزاد بود و خب...

نمی دانم!

همانطور که قدم هایم را سرعت می دهد ناخودآگاه سرم را به طرفین تکان می دهم.
می من و دل زخم خورده ام، اما باز هم نمی به هر حال در عین جالب بودن این حس برا

خواهم احمقانه خودم را درگیر کنم.

فرعی را می پیچم و به سوی کوچه ی مان قدم هایم را تند می کنم. چیزی به غروب
خورشید نمانده و با وجود تمام استرس ها و خستگی های امروز اما حال در این لحظه

حس می کنم. حالم بهتر است. نمی دانم همه اش مربوط به کمک به آزاد است یا
حواس ممنوعه ای که خیلی هم با شعورو منطق نیستند و من دلم می خواهد فکر کنم

مورد اول است که این چنین مرا تا این لحظه سرپا نگه داشته.

مل آزاد باشم. نه می سریع تر حا دکتر گفته بود، که دورادور، می توانم کمکی برای بهبود
آنقدر زیاد اطرافش باشم که او بیش از این به من و توهمش وابسته شود و کار درمان

را سخت تر کند، نه آنقدر دور که حس ترس از دست دادن سه باره ی مادرش در
 وجودش غلیان کند.

می خودم. مش اصل  زیر نظر دکتر و صد البته با نق
در واقع دکتر می گفت نیازی به اصرار من به افرا بودنم نیست، آزاد می تواند مرا
مادرش تصور کند، اما نیازی به تکذیب شدید از جانب من وجود ندارد تا کم کم این

حس را کنترل کنند و توهمش را درمان کنند.

و من اینبار نمی خواستم کمکی که از دستم ساخته بود را دریغ کنم. والبته که تمام
می ناشی از عذاب نباشد بلکه فقط از تلشم این است که حسم نسبت به آزاد با دلسوز

روی حسی انسانی باشد، که ترحم مهلت عرض اندام پیدا نکند. دکتر به شدت
دلسوزی را منع کرده بود و من باید روی خودم و حسم نسبت به او کار می کردم.

از اینکه باید دیدارهایم با آزاد را از بابا پنهان کنم، حس بی نهایت بدی دارم. اما بمیرم
هم توان گفتن از او را ندارم و بعید می دانم بابا در این مورد هیچ نرمشی نشان دهد.
و نمی دانم چرا وقتی بی رودوایسی با خودم، همه چیز را تحلیل می کنم، می بینم کل

علقه ای به اینکه بابا جریان کیهان و رها را هم بفهمد، ندارم.



قبل از اتفاق دو روز پیش در ایستگاه اتوبوس ودر واقع بعد از قول و قرار هایم با بابا،
در کتابخانه ای ثبت نام کرده بودم تا عصر ها را در فضای مناسبی برای درس خواندن

قرار گیرم تا حتی به اجبار هم که شده، خودم را ملزم به درس خواندن کنم.

اما با این اوصاف فقط امیدوارم گه گاه که مجبور به ملقات با آزاد می شوم، بابا قصد
سراغ گرفتنم از مرا نداشته باشد، چون واقعا خواهد دروغ گفتن به بابا را نه دلم

میخواهد، نه توانش را دارم. مخصوصا که اگر روبرویم هم باشد.

همزمان با بیرون آمدنم از درب کتابخانه گوشی ام به صدا در می اید. دست در جیبم
کرده همزمان که به سوی خیابان می روم، گوشی را هم در می آورم.

دیدن نام کتایون روی گوشی قدم هایم را آرام می کند. کامل می ایستم و چند لحظه
ای مردد بین پاسخ دادن یا ندادن خیره به گوشی می مانم و فکر می کنم که در حال
حاضر کار درست چیست و خداراشکر تا من بخواهم به نتیجه برسم تماس قطع می

شود.
و من خیلی راضی گوشی را در جیبم فرو می کنم و مسیرم را از سر می گیرم.

نمی خوام این تماس را به منظور خاصی برداشت کنم اما در این مدت حدودا یک ماه
بعد از پایان محرمیت من و کیهان، این اولین تماس از جانب اوست و این همزمان

شدنش با دیدار کیهان و بستری شدن آزاد و البته حساسیت های مزخرف و قلنبه شده
ی کیهان روی دیدارمنبا رها و حتی رضا، نمی توانم بی خیالی طی کرده و سیستم

پردازش ذهنم را خاموش کنم.

لرزش دوباره ی گوشی و بعد هم صدایش باز قدم هایم را سست می کند. گوشی را
 در می آورد دوباره خود اوست.

ناراضی ارتباط را برقرار می کنم. مطمئنم که همه چیز از جانب کیهان آب می خورد و
شاید بهتر باشد آب پاکی را روی دست کتایون هم بریزم.

دیروز هر کاری کردم، نتوانستم از دعوت نهار کتایون سرباز زنم، آنقدر اصرار کرده بود
و گفته بود که فقط به عنوان دوستی که دلش برای دوستش تنگ شده که من از سر
ناچاری پذیرفته بودم و به مامان و بابا هم فقط گفته بودم که امروز یکراست از راه

فروشگاه به کتابخوانه خواهم رفت و طبق روال این مدت خیلی پاپیچم نشده بودند و
من باز چقدر به خاطر پنهان کاری هایم شرمنده بودم.

از اتوبوس پیاده می شوم و به سمت خیابان فرعی که کتایون آدرسش را داده بود می
روم.

اصرار کرده بود که به خانه اش بروم می گفت علی تا شب خانه نیست و قسم خورده
بود که کیهان از قرارمان با خبر نخواهد شد، با این حال تردیدم را حس کرده که آدرس

این رستوران را داده بود.



وارد رستوران که می شوم فضای خوشرنگ و دلبازش توجهم را جلب می کند. کتایون
را می بینم که کنار پنجره نشسته و فضای بیرون را نگاه می کند.

چند قدم که داخل می روم. سرش را به سویم بر می گرداند و با تبسمی عمیق چهره
ی کمی بی رنگ و حالش را تزیین می کند و از روی صندلی بلند می شود. قدم هایم را

تندتر می کم و مقابلش می ایستم.

_ سلم

 _ سلم افرا جون...

مهربان پیش می آید و دست گرد شانه هایم می پیچد و می گوید:

_ دلم برات تنگ شده بود.

دستم را روی کمرش می گذارم و می گویم:

_ منم همینطور

لحظه ای بعد فاصله می گیرد.
به نظرم حالش خیلی مساعد نیست.

_ حالتون خوبه؟

سرش را تکان می دهد و دستش را روی شکمش می گذارد:

مر اینه _ تقصی

_ اگر که فکر می کنید نمی تونیــ...

_ نه خوبم... عادت کردم دیگه... مجبورم.

تعارف به نشستنم می کند و خودش هم روبرویم سر جایش می نشیند و کمی از
شربت خاکشیر روبرویش می نوشد.

_ اگه می دونستم قراره اینجوری پدرم در بیاد عمرا فکر بچه دار شدن به سر می
زد...

_ ویار دارید؟

چهره اش شبیه ناله می شود:



_ وحشتناک... امروز یعنی حالم خوبه و حال و روزم اینه...

معذب می گویم:

_ خب من واقعا الن پشیمون شدم از اومدنم... غذای بیرون فکر نمی کنم خیلی برای
حال شما مناسب باشه.

_ نه عزیزم.... من خوبم... پرهیزم ندارم... اینجا هم غذاش خوبه... نگران نباش...

با آمدن گارسون منو را به سمتم هل می دهد و همزمانی که من منو را از نظر می
گذرانم خودش سفارش خوراک جوجه بدون برنج و سالد می دهد و من هم بی خیال

منو، همان سفارش کتایون را تکرار می کنم.
با رفتن گارسون بعد از کمی سکوت می گوید:

_ این مدت حال و احوالم خیلی مساعد نبود وگرنه زودتر از این دوست داشتم ببینمت.

سرم را به معنای درک جمله اش تکان می دهم،
قمقمه ی حاوی خاکشیرش را بر می دارد و اینبار قبل از آنکه بنوشد بی حواس می

گوید:

_ ای وای عزیزم تعارف نکردم، می خوری؟

_ نه ممنون... نوش جان

_ از بس خاکشیر خوردم حس می کنم، دون دون شدم، اما تنها چیزیه که یکم خنکم
می کنه...

می خندم از لحنش. جرعه ای می نوشد و می گوید:

_خب از خودت بگو... چه کارا می کنی؟

از آنجا که نمی دانم دقیقا تا چه حد از حرف هایم با کتی، به گوش کیهان خواهد رسید،
ترجیح می دهم، جواب هایم کامل سطحی باشد:

_ کار خاصی نمی کنم.

تبسمی نه چندان شاد بر چهره اش می نشیند نمیدانم شاید حسم را درک می کند.

_ پدر علی این مدت سراغت رو می گرفتن... خب خبر دار شدن از جریان شما... به
علی گفته بودن بهت بگه که حضورت توی شرکت ربطی به کسی نداره تو اگر بخوای



می تونی برگردی سر کارت... مثل اینکه آقای فیاضی توی اون چند ماه خیلی از کارت
راضی بودن.

آقای فیاضی؛ مسئول بخش حسابداری که من مستقیما زیر نظرش کار می کردم، تا
هم به خاطر تازه کار بودنم تحت کنترلش باشم و هم آموزش های لزم را ببینم و من
حتی یک خدا حافظی خشک و خالی هم با اهالی شرکت نکرده بودم و حال که فکرش

را می کنم می بینم حرکت شایسته ای انجام نداده ام.

_ من یه عذرخواهی به ایشون بدهکارم... به هر حال درستش این بود که خودم توی
شرکت استعفا می دادم.

_ خودتو ناراحت این مسئله نکن... توی اون شرایط هیچ کس هیچ انتظاری از تو
نداشت.

سرم را تکان می دهم و دیگر چیزی نمی گویم.
سفارشاتمان را می آورند و روی میز می چینند. کتایون درخواست لیموی تازه می کند
و من نگران می شوم که در این شرایط حالش بد شود. واقعا دلم نه رویاروی با کیهان

را می خواهد نه علی را!

لیموهای قاچ خورده ی کتایون را که می آورند هر دو برای دقایقی در سکوت مشغول
خوردن می شویم که باز سکوت توسط کتایون شکسته می شود:

_ از کیهان شنیدم که آزاد رو بستری کردن.

قاشق و چنگالم را درون بشقابم می گذارم و فقط سرم را به تاییدش تکان می دهم.
که می گوید:

_ امیدوارم حالش خوب شه

و من اینبار تعارف را کنار گذاشته، می پرسم:

_ برادرتون خواسته با من قرار بذارید؟

کمی سبک سنگین می کند و می گوید:

 _ نه کامل... یعنی...

ظرف غذایش را کنار می زند و دستش را روی میز می گذارد.

_ خب کیهان بارها ازم خواست که به دیدنت بیام... البته خب، گفتم که من حالمم
خیلی مساعد نبود، اما بازم هر بار که گفت مخالفت کردم... حس می کردم نباید تحت



فشار بذاریمت... اما کیهان می ترسه... نمی تونه... این مدت هر روز رفته پیش
 پدرت...

سرم را پایین می اندازم. من واقعا جوابی برای حرف هایش ندارم.

 _ اصل ولش کن... من امروز بعد از مدت ها فقط برای دیدن خودت اومدم.

قبل از هر جوابی چوشی ام زنگ می خورد. ببخشید گفته گوشی را از کیفم بیرون می
آورم و با دیدن نام رضا غفاری روی گوشی معذب نگاهی به کتایون می اندازم که می

گوید:

_ راحت باش

_ ببخشید

بلند می شوم و کمی آن سوتر نزدیک درب ورودی ارتباط را برقرار می کنم در این
چهار روزی که از بستری شدن آزاد می گذشت این اولین تماسش ست و این یعنی

شاید اتفاقی افتاده باشد:

_ الو

_ سلم خانم شکیبا خوبید؟

صدایش آرام به نظر نمی رسد.

_ سلم ممنون... بفرمایید؟

_ ببخشید میشه خواهش کنم امروز یه سر بیاید کمپ

_ الن؟

_ شرمنده ام واقعا

_ چیزی شده؟

 _ نه خب... آزاد یکم یعنی حالش خیلی خوب نیست...

لحظه ای ناخواسته سکوت می کنم که می گوید:

_ شما کجا هستید من بیام دنبالتون، خودمم برتون می گردونم قول میدم بیشتر از یک
ساعت نشه...



_ احتیاجی نیست خودم میام.

_ باشه پس فقط بعد از دیدن آزاد اگر اجازه بدید می خواستم با خودتون هم صحبت
کنم!

متعجب از لحن کمی مشکوکش بی اراده می گویم:

_ در مورد آزاد؟

کمی مکث کرده کلفه شاید می گوید:

 _ نه... یعنی نه کامل...

و من کمی گیج می گویم:

_ آهان... باشه.

و او که خیلی سریع خداحافظی کرده و مرا سر در گم باقی می گذارد.

گوشی را قطع می کنم و با کمی مکث به سمت میز بر می گردم. با اینکه به هر حال
در این روزها هر لحظه منتظر تماسی برای دیدار آزاد بودم اما استرس می گیرم و می
دانم که از چهره ام هم مشخص است. چون کتایون هم با دیدنم کمی نگاهم می گند و

می گوید:

_ چیزی شده

سعی می کنم لبخند بزنم.

_ نه... فقط من خیلی عذر می خوام کاری برام پیش اومده باید برم.

این بار واقعا نگران می شود:

_ اتفاقی افتاده؟

_ نه فقط اگه اجازه بدید من زودتر برم... ان شا الله سر یه فرصت مناسب باز
همدیگرو ببینیم.

سعی می کنم خودم را کنترل کنم. نباید او را حساس می کردم. به هر حال معلوم
نیست که حرفی از این دیدار با کیهان بزند یا نه و جناب شرلوک هلمز را کنجکاو کند.
از روی صندلی اش بلند می شود و در حالی که او هم سعی می کند تبسمی بر چهره



بنشاند می گوید:

_ باشه افرا جان راحت باش... ممنون که اومدی.

کیفم را از روی صندلی بر می دارم و می گویم:

_ خواهش می کنم ببخشید توی زحمت افتادین

و خداحافظی کرده به سرعت راه خروج را در پیش می گیرم. در همان حال مچ دستم
را مقابل صورتم گرفته، ساعت سه نیم است و من نهایتا تا هفت باید خانه باشم...

روبروی ورودی کمپ که می رسم رضا را در حال قدم رو رفتن روبروی نگهبانی می
بینم. به سویش می روم که او هم با دیدنم جهتش را به سوی من تغییر می دهد و

زودتر می گوید:

_ سلم

_ سلم

_ ممنون که اومدی.

 بی حرف تنها سرم را تکان می دهم.
همگام با هم وارد محوطه می شویم و به سمت ساختمان می رویم. به درب ورودی

ساختمان که نزدیک می شویم، یک لحظه مکث کرده کمی مضطرب می گویم:

_ ممم... چیزه من، الن چی کار باید بکنم؟

لحظه ای ثابت خیره در چهره ام می ماند و من که معذب شده چشم از او می گیرم،
می گوید:

_ نگران نباش... لزم نیست کار خاصی کنی... تو فقط همونطور که دکتر گفت خودت
باش!

می مغزم که سوی می سوی بی نهایت منطق آب دهانم را فرو می دهم و گوش به صدا
احساسی و بی شعورم را به فحش کشیده، می سپارم!

 داخل ساختمان همچون جوجه اردکی به دنبالش تا آسانسور روانه می شوم.
 درب آسانسور که باز می شود، کنار می ایستد تا اول من سوار شوم.

دکمه ی طبقه ی سوم را می فشارد و به سویم بر می گردد:

_ رها صبح اینجا بود...



تا نوک زبونم می آید تا بگویم؛ "به من چه" اما دهانم را محکم می بندم. به نظرم در
گفتن چیزی مردد است اما من خودم آنقدر در این لحظه با خودم و افکار و احساساتم

 درگیر هستم که اصل حوصله ی به روی خود آوردن را ندارم.

با ایستادن آسانسور باز اول من پیاده می شوم و از صدای ناله هایی که این طبقه را
در بر گرفته ناخودآگاه ترسیده به سویش بر می گردم.

نگاهش گرفته می شود و سرش را آرام به تایید تکان می دهد و من فقط چشمانم
گشاد می شود. دلم می خواهد خودم را دوباره درون آسانسور بیندازم و به سرعت از

این ساختمان کذایی درو شوم. اما حتی درب آسانسور هم بسته می شود.

اینبار بی رودروایسی رو به رضا می گویم:

_ آقای غفاری... من آخه... تو این شرایط چی کار می تونم بکنم؟

ترسم را درک می کند. این را از نگاهش می خوانم. آرام با لحنی مطمئن می گوید:

_ نترس هیچ اتفاقی نمیوفته اینجا کلی دکتر و پرستار هست... نگران نباش.

در دلم صدایی فریاد می زند که اصل غلط کردم، مرده شور حس انسان دوستی را هم
بردند...

می جهنم را دارد می رود رضا به سمت راست راهروی تقریبا دراز ی که انگار حکم ورود
و من با ترس و لرز در پیش زمینه ی صدایی که گاهی بی مفهوم و گاهی "مامان"

است؛ به دنبالش قدم بر می دارم.
هر چه پیش تر می رویم صدا رسا تر، واضح تر و البته پر سوز تر می شود.

رضا با گام های بلند به سمت ایستگاه پرستاری می رود و مشغول صحبت می شود.
در همان حال که با شخصی که در دید من قرار ندارد، صحبت می کند دستش به سوی

من اشاره می زند.
همانطور که قدم به قدم، سست و پر از میل به بازگشت به سوی صدایش می روم،

فقط در دل دعا می کنم که زودتر همه چیز تمام شود.
نزدیک ایستگاه که می رسم صحبت رضا هم تمام می شود و با تگ گامی جلو تر از من

می لعنتی و پر سر و صدا را در پیش می گیرد. می راهرو مسیر انتها

آخ خدا چقدر همه چیز سرد و یخ بسته به نظر می رسد و من دقیقا نمی دانم چرا در
این شرایط دلم هوای بودن کسی را دارد که دیگر هیچ نقشی در زندگی ام ندارد!

از این حس بی جای لعنتی آن هم در این لحظه و در شرایطی که صدای آزاد سر به
فلک گذاشته و انگار با هر فریادش همه ی اتفاقات پیش آمده برای من از نو دوره می

شود، عصبی قدم هایم را محکم بر زمین می کوبم که باعث می شود رضا لحظه ای
برگردد و نگاهم کند و من کلفه حتی از دست او، بی توجه نگاهم را به زمین می دوزم

 و مسیرم را ادامه می دهم.



می آزاد برایم با دو سه گام بلند رضا و توقفش پشت درب اتاقی، بالخره زندان کذای
مشخص می شود و باز:

"ای خدا غلط کردم"
فکر می کنم رضا هم این حس و حرف را از چهره ی پر استیصالم می خواند که می

گوید:

_ من واقعا متاسفم!

و در را آرام باز می کند.

آخ خدا...
آنقدر تصویر پیش رویم حقیقی است که تمام ای کاش ها را هم بی اثر می کند. آنقدر

 که دیگر هیچ صدایی در دلم نمی گوید: "غلط کردم"
فقط حسی از یک درد بزرگ و یک بغض گنده روح و جانم را در بر می گیرد.

مر قرار گرفته در میانش، و آزادی که با دست و پایی اتاقی سرد و خاموش با تنها بست
بسته، رویش به اسارت گرفته شد.

و من که فکر می کنم توان دیدن این صحنه را حتی برای دشمنم هم ندارم چه رسد به
اویی که مرا "مادر" خود می داند!

_ خدای من!

دست لرزانم را مقابل دهانم می گیرم و چشمان تار شده از هجوم اشک هایم را لحظه
ای بر هم می گذارم که صدای رضا مخلوط با ناله ی آزاد گوشم را پر می کند:

_ بهش آرامبخش تزریق شده اما... باید تحمل کنه...

سرم را به سویش می چرخانم و کمی شاکی انگار که واقعا این اسیر بیچاره پسرم
باشد می گویم:

_ اگه می تونست تحمل کنه که نیازی به بستری شدن نداشت... همون تو خونه می
موند!

 دستش را از روی دستگیره ی در بر می دارد:

_ نمی تونن با دز بالی داروها به جای مواد، به دوا معتادش کنن...

دوباره سر به سوی اویی که هنوز انگار متوجه حضور ما در چارچوب در نشده، می
گردانم و می گویم:



_ این چند روز همش اینجوری بوده؟

صدایش موجی از اخم را به گوشم منتقل می کند:

مل امروزش بیشتر به خاطر حضور رهاست. _ آره تقریبا... اما حا

لعنتی حتی اسمش هم که می آید دلم می خواهد بزنم چیزی را خرد و خاکشیر کنم.
لحظه ای چشم بر هم می گذارم تا کمی آرام گیرم. مثل صدای ناله های آزاد که دیگر

قدرت لحظه ی بیرون آمدنم از آسانسور را ندارد و شاید آرامبخش هایش دارند اثر
می کنند.

قدمی داخل می گذارم و چهری زرد و زارش بیشتر خود را نمایان می کند.
جان ندارد اما دست و پا زدنش برای آزادی ادامه دارد. دست و پا زدنی کامل نافرجام!
قدمی دیگر بر می دارم و اینبار انگار توجهش به سویم جلب می شود که سرش را به
شدت به سویم می چرخاند و دهان باز می کند تا شاید فریادی، فحشی، چیزی بگوید

که با دیدنم ساکت می شود.

_ دروغگو

اولین کلمه اش خطاب به من است و راه باریدن اشک هایم را باز می کند.

_ ولم کردی با این دیوونه ها رفتی...

رفتی راچنان فریاد می زند که در جا می پرم و هقی نصفه نیمه از دهانم خارج می
شود. نزدیک شدن رضا از پشت سرم را از صدای گام هایش حس می کنم. از کنارم

می گذرد و به سمت آژاد می رود که رضا او را هم بی نصیب نمی گذارد:

 _ برو گمشو نامرد... نمی خوام ریختتو ببینم...

و ضربه های محکمی که با دست و پای بسته اش به بسترش می کوبد و ضربان قلبم
که در نهایت قدرت و شدت می کوبند.

_ آزاد آروم باش خانم شکیبا اومدن حالت رو بپرسن.

آزاد با مکث نگاه پر کینه و سرخش را از رضا می گیرد و باز به چهره ی من می دوزد.
لحظه ای با اخم و چشمانی که دو دو می زنند نگاهم می کند. از بین رفتن انقباض
تنش را با چشم می بینم. آنقدر که سرش روی بالشت آرام می گیرد و نگاهش به

سقف دوخته می شود و زمزمه ای پر درد که می گوید:

_ شکیبا کیه؟... مامانمه!



رضا با درد پلک بر هم می گذارد و من دست زیر پلک به جوش و خروش افتاده ام
کشیده قدمی به سویش بر می دارم که در همان حالت با با زمزمه می گوید:

 _ حالم از اون دخترت به هم می خوره...

رضا از کنارش فاصله می گیرد و به سمت تنها صندلی گوشه ی اتاق می رود و بافا
صله کنار آزاد می گذارد و رو به من کرده:

_ بشین

به سمت صندلی می روم و رویش می نشینم. آزاد نگاهش را به من می دهد، باز
نگاهش نگاه پسر بچه ای بی پناه دلم را می سوزاند. نیم نگاهی همراه با سوءظن به

جانب رضا می اندازد و باز نگاهش را به من می دهد و پچ پچ گونه می گوید:

_ بیا

 بی اختیار رضا را نگاه می کنم و انگار که او هم مردد باشد.
با این حال بلند می شود و دو قدم به سویش می روم. باز همانطور رضا را نگاه می
کند. که رضا کلفه دست در موهایش می کشد و پشت به ما کرده به سوی پنجره ی

کوچک اتاق می رود.
آزاد نگاهش را به سرعت به من می دهد و سرش را تا آنجا که دست و پای بسته اش

اجازه می دهند؛ از روی بالشت بلند کرده و سرش را به سوی من می کشاند، چشمان
ترسیده و لرزانش را در چشمانم خیره می کند و پچ پچ وار با لحنی پر از التماس می

گوید:

_ منو با خودت ببر... اینجا اذیتم می کنن... دست و پام درد می کنه... همه ی تنم درد
 می کنه... می خوان بکشنم...

خسته از نگه داشتن سرش در آن حالت روی بالشت سقوط می کند و خیره به سقف
نمیدانم خطاب به چه کسی؛ من یا مادرش، زمزمه می کند:

گمردی... منم ببر پیش خودت! _ تو که 

و من فقط می توانم پر از درد و استایصال دست مقابل دهانم بگیرم تا صدای گریه ام
 را میانش خفه کنم.

رضا از صدای کنترل نشده ی گریه ام، به سویم می چرخد و من فقط دستم را محکم
تر روی دهانم می فشارم.

آزاد چشم بر هم می گذارد. زمزمه های نامفهومی از میان دهان بسته اش به گوشم
می رسد.

قطرات اشک که از میان پلک های بسته اش جاری می شوند، طاقتم را به کل از کف
می دهم و به سرعت به سوی در می روم و خودم را از این زندان لعنتی بیرون می



اندازم و هق هقم را در گلو خفه می کنم.

کمی بعد رضا به سویم می آید و من تنها یک کلم با گریه می گویم:

_ بگو... دستاشو... باز کنن.

_ نمیشه!

_ گناه داره

با نگاهی کمی خیس و صدایی بم شده از درد و غم در حالی که پشتش را به من می
کند به زمزمه می گوید:

_ خوب میشه...

فکر می کردم با شرایط اندکی نا مساعد من، بعد از دیدن آزاد، بی خیال صحبت کردن
شود اما او بی اندازه مصمم بود. خواسته بود، مرا تا خانه برساند تا در طول مسیر

صحبت کند. اما من تمایلی به این همراهی نداشتم. ترجیح می دادم هرچه می خواهد
بگوید و مرا رها کند تا در مدت زمانی که فرصت داشتم تا به خانه برسم کمی فکر و

ذهن و احساساتم را نظم دهم و کنترل کنم، تا درواقع ریکاوری شده به خانه برگردم و
همراهی با او این فرصت را از من می گرفت.

لحظاتی ست که روی صندلی عقب ماشینش نشسته ام و نمی دانم او دقیقا به کجا
رفته است.

وقتی از ساختمان کمپ بیرون آمدیم، او قفل ماشینش را باز کرده بود و خواهش
کرده بود تا من چند دقیقه ای منتظرش بمانم، و از آنجا که خستگی بر تن و روحم

مستولی شده بود، بی تعارف روی صندلی عقب نشستم.

با باز شدن درب ماشین چشمانم را باز می کنم. درپ پشت صندلی راننده را باز کرده
و در حالی که یک قوطی رانی و یک شکلت به سویم گرفته منتظر نگاهم می کند.

کمی خودم را جمع و جور می کنم و می گویم:

_ زحمت کشیدید من خوبم... فقط اگر سریع تر صحبــ...

_ بخورش لطفا... رنگت پریده... حرفام خیلی طولنی نیست!

ناچارا رانی و شکلت را از دستش می گیرم.
خودش بطری آبی از صندلی جلو برمی دارد و کمی می نوشد. چند دقیقه ای تکیه زده



به درب جلو، پشت به من می ایستد تا شاید من با خیال راحت و بی رودوایسی تجدید
قوا کنم.

پیاده می شوم و قوطی تقریبا تا نیمه خالی شده ی رانی را در سطل آشغال می
اندازم و شکلت را در جیبم فرو می کنم، میلی به خوردن نداشتم.

به سویش که بر می گردم، می بینم که نگاهم می کند.

قدمی پیش می روم، همانطور که درب جلو را باز می کند می گوید:

_ بشین لطفا خیلی طول نمی کشه.

ترجیح می دادم همین جا بیرون از ماشین صحبت کند، اما به ناچار و فقط برای هر چه
زودتر تمام شدن حرف هایش سریع درب جلو را باز می کنم نگاهی به دو سوی خیابان

خالی می اندازم و سوار می شوم.
کمی به سویم متمایل می شود و من هم منتظر نگاهش می کنم. نگاهش را به جایی

شاید حوالی داشبورد می دهد و می گوید:

_ من نمی خوام بیشتر از این ضربه بخوری!

لحظه ای در تحلیل حرفش مانده، کمی با حالتی سوالی و متعجب نگاهش می کنم. کم
کم انگار کلمات معنا پیدا می کنند. ابروهایم میل پیوند خوردن پیدا می کنند و از آنجا

که دقیقا نمی دانم چه عکس العملی باید نشان دهم، نگاهم را از چهره اش می گیرم
که می گوید:

_ تو همیشه برای من بی نهایت قابل احترام بودی... چه اون موقع توی دانشگاه چه
حال... می دونم گاهی وقت ها به خاطر آزاد غیر منصفانه قضاوتت کردم، که امیدوارم

من رو ببخشی...

لحظه ای سکوت می کند و من معذب کمی سرم را به سویش می چرخانم.
ترجیح می دهم هیچ منظوری از حرفش برداشت نکنم و برای همین می گویم:

 _ ببخشد من... متوجه منظورتون نمی شم...

_ ببین نمی دونم برنامه ت برای آینده چیه اما فکر نمی کنم این آقای دکتر آدم مناسبی
باشه.

اینبار سرم با اخمی گره خورده کامل به سویش می چرخد و او با حالتی مردد می
گوید:

_ می دونم به من ربطی نداره



و من نمی توام گره ی اخم هایم را باز کنم:

_ راجب این می خواستید صحبت کنید؟

_ آره خب، یعنی ... نه کامل...

_ میشه واضح صحبت کنید!

نمی دانم چرا نمی توانم عصبیتم را کنترل کنم.
نگاهش را به روبرو می دهد و آرام می گوید:

 _ من فکر می کنم با رها در ارتباطه...

نه حرفی نه جوابی نه تاییدی نه تکذیبی هیچ چیز به ذهنم نمی رسد تا در جوابش بگویم
و فقط فکر می کنم در این شرایط من باید کامل خنثی برخورد کنم. رابطه ای بین من

و کیهان وجود ندارد که بخواهم از شنیدن این خبر واکنشی نشان دهم. اما دلم این
حرف ها حالی اش نیست انگار که به جوش و خروش می افتد و من باز سر فحش را

مر بی منطقم می کشانم.  به خودم و افکا
احتمال آن روز در کمپ، برخوردم با کیهان طوری بوده که رضا فکر کرده من امیدوار
به پیوند دوباره با کیهان هستم، اگر رضا اینطور پنداشته که حال هشدار می دهد پس

حتما کیهان هم از رفتارم طور خاصی برداشت کرده و...
عصبی از دست خودم و شاید رضا و برداشتش از نحوه ی برخوردم با کیهان که اصل

دلم نمی خواهد به آن فکر کنم، با لحنی که خیلی موفق در پنهان کردن حرصش
نیستم، می گویم:

_ چرا فکر کردید این خبر به من ارتباطی داره؟

جوری نگاهم می کند که انگار بگوید: "ربطی نداره؟"
و من عصبی تر، هم از نحوه ی برخورد رضا و هم از چیزی که در مورد رابطه ی

کوفتی آنها شنیده ام، قبل از آنکه چیزی بگوید می گویم:

_ ممنون که به فکر من هستید... اما احتیاجی نیست... من رابطه ای با اونا ندارم به
منم ربطی نداره می خوان با هم چی کار کنن... تا وقتی حال آزاد خوب بشه اگر

کمکی از دستم بر بیاد دریغ نمی کنم اما دلم نمی خواد حرفی از کسی بشنوم... النم
عجله دارم باید برم...

قبل از آنکه دستم به دستگیره در برسد صدایش مانعم می شود:

_ باشه معذرت می خوام... اما منظورم این نبود... یه لحظه به من گوش بده بعد برو

نفسم را رها می کنم. انگشتانم را در هم قفل می کنم و خیره به روبرو منتظر می



 مانم.
در حالی که صدای کیهان که دیدار با رها را به خواست رها ارتباط داده بود و اینکه
گفته بود می خواهد حسابش را برسد در سرم پخش می شود و باز نمی دانم چرا

حس می کنم احساسات بی شعورم رو دست خورده اند.

مت مل با آزاد رفیقم اما شناخ _ من رها رو خیلی نمی شناسم... درسته که خیلی سا
کاملی روی رها ندارم... بعید می دونم بی خیال شده باشه... این مدت به خاطر آزاد

زیاد باهاش در ارتباط بودم و چندین بارم توی همین دو سه روزه گذشته متوجه صحبت
کردن تلفنی و حتی دیدار حضوریش بـ...

مت من باعث می شود جیغ خفه ای از دهانم مب سم باز شدن پر شدت و بی هوای در
خارج شود و در جایم بال بپرم، سرم با شتاب به سوی درب باز شده و کیهان سرخ از

گتنش دارد، عصبیت و خم شده به سویم، کشیده می شود و صدایش که سعی در کنترل 
به سلول های شنوایی ام هجوم می آورند که خطاب به رضا با لحنی نه چندان خوب

می گوید:

_ خوش گذشت آقا پسر...

دستم را می کشد:

_ پیاده شو

و من ناخواسته به خاطر حرکت یک دفعه ای اش در لک دفاعی فرو رفته، قصد بیرون
کشیدن دستم از دست منقبضش را می کنم که چشم بر هم گذاشته عصبی از میان

دندان هایش می غرد:

_ بیا بیرون

_ ولش کن.

صدای عصبی رضا باز نگاهش را به سمت او می کشاند:

_ چرا دست از سرش بر نمی داری تو هان؟

رضا هم کم نمی آورد و با لحنی که کم از کیهان ندارد می غرد:

_ تو خودت چرا دست از سرش بر نمیداری... افرا هیچ نسبتی باهات نداره... راحتش
بذار!

و کیهان که انگار آتش می گیرد با این جمله...



با مکث دست پر حرارتش را از روی دستم بر می دارد و کمی فاصله می گیرد.
چشمانش خیره ی رضاست. منتطر واکنشی نگاهش می کنم، می دانم که این سکوت

به هیچ وجه واکنش خوبی نیست.
کیهان قدمی به سمت جلوی ماشین بر می دارد انگار بخواهد به آن سو برود. با این

حرکت، رضا هم از ماشین پیاده می شود و لحظاتی بعد روبروی کاپوت ماشین مقابل
هم قرار می گیرند. نگاهشان به هم است و من کمی ترسیده از شروع دعوایی که قبل

تجربه اش را در فروشگاه داشته ام، از ماشین پیاده می شوم.

_ تو هدفت چیه؟

کیهان است که این سوال را می پرسد و من بی آنکه درب ماشین را ببندم به
سویشان می روم که باز می پرسد:

_ چرا شدی آتیش بیار معرکه؟

با این سوال متعجب نگاهشان می کنم. فکر نمی کردم کیهان حرف هایمان را شنیده
باشد و این جمله یعنی می داند موضوع صحبت رضا چه بوده و این عجیب است!

رضا پوزخند می زند و می گوید:

_ چیه ترسیدی آقای دکتر؟

کیهان عصبی می گوید:

_ از چی باید بترسم؟

_ آره خب راست میگی از چی بترسی، خب شما عادت داری به گند زدن به زندگی
آدما...به بار آزاد، حال هم این دختر بیچاره...

از آنجا که حس می کنم کیهان توان پایین آوردن فک رضا را دارد، ناخودآگاه میانشان
می ایستم و می گویم:

_ بسه... تمومش کنید.

حوصله ی دعوا ندارم. حوصله ی حرف های مرموز و بودارشان را هم ندارم. دلم می
خواهد بروم، فقط بروم.

کیهان بلفاصله نگاهش را به من می دهد و سعی می کند نشان دهد آرام است، هر
چند امکان ناپذیر است:

_ باشه... بریم عزیزم من خودم همه چیز رو برات توضیح می دم.



رضا باز امان نمی دهد:

_ جدا ... خب چرا همینجا نمی گی... غیر از اینه که می خوای دروغ تحویلش بدی!

کیهان لحظه ای پلک بر هم می فشارد و در حالی که تبسمی اندک عصبی و کمی هم
کلفه بر چهره می نشاند می گوید:

_ آخه تو چی می گی این وسط... چی بهت می رسه که گند بزنی به وضع افتضاح بین
ما؟

می همه _ من مرض ندارم که گند بزنم... اونی که داره گند می زنه به زندگ
خودتی...چرا وقتی تکلیفت با رها معلوم نیست پای این دختر رو می کشی وسط... یه
چیز رو توی کلت فرو کن آقای دکتر... من به خاطر گندی که به زندگی آزاد زدی تا ابد
می دوباره ی برادرمو بهش ازت متنفرم، فقط بدون که من به این دختر مدیونم... زندگ

 مدیونم و نمی ذارم تو زندگیشو خراب کنی...

کیهان با لحنی که درد و درماندگی را با هم دارد می گوید:

می منه _ افرا همه ی زندگ

من میانشان ایستاده ام و آنها انگار که نه انگار مرا می بینند، فقط برای هم از افرا
می گویند.

رضا باز پوزخند می زند:

_ رها کیه پس؟

کیهان کلفه موهایش را می کشد و انگار که من سوال را پرسیده باشم رو به من
توضح می دهد:

_ رها یه آشغال عوضیه که فقط می خواد با کاراش گند بزنه به زندگی من... من اگه
تو این مدت دیدمش هر دفعه اون اومده سراغم... دیدمش فقط برای اینکه نخواد بیاد

سراغ تو... باور کن

روبه رضا می کند:

_ من آشغال و عوضی ام خودم می دونم... اما اونم جلوی تو نقش بازی می کنه...
هدفش همینه...

 برای لحظه ای سکوت می شود.
نمی دانم چرا اما یک جورهایی هم نمی توانم حرفش را لحنش را و نگاهش را باور

نکنم. این کامل غیر ارادی ست.



مف گه اما انگار هر دوی اینها به اتمام حجتی از جانب من نیاز دارند تا این بساط مزخر
گاه در گیری هایشان، تمام شود.

من حتی اگر آن ته بی شعور قلبم هم حضور کیهان را بخواهم، اما خوب می دانم که
می من و افکار و احساسات به هم ریخته در این روزها تنها چیزی که بیشترین اثر را رو

ام دارد، آرامش است. آرامشی که هر گاه حتی به وزر تلقین هم که شده در خودم
جمع می کنم، با حضور و حرف های این دو دود می شود و به هوا می رود.

 اول نگاهم را به رضا می دهم.

_ آقای غفاری هیچ دینی از من به گردن شما نیست. من اگر کاری هم برای دوستتون
مل خودمه برای حس آرامشی که از این کمک کردن، می گیرم... می کنم فقط برای د

ممنونم از بابت نگرانیتون برای من، اما واقعا احتیاجی نیست... لطفا اگر میشه از این
به بعد هم اگر احتیاجی به حضورم بود از طریق پزشک آزاد هماهنگ بشه... برای من

این دیدارها سخته...

رضا لحظه ای ه چندان کوتاه با مکث نگاهم می کند، انگار می خواهد عمق حرف هایم
 را از نگاهم بخواند.

بعد سرش را با اخمی نه البته از روی ناراحتی به تاییدم تکان می دهد و شاید کنی هم
ناراضی بی حرف، بی آنکه نگاهی به کیهان بیندازد، به سوی ماشینش می رود و سوار

می شود.

از مقابل ماشینش کنار می رویم و با رفتنش اینبار رو به کیهانی که چهره اش از
رضایت شاید حرف هایم با رضا، می درخشد، با تبسمی بر چهره نزدیک تر می آید و

می گوید:

_ ممنونم عزیزم!

حرصم می گیرد از اینکه حرف هایم را به طرفداری از خودش برداشت کند:

_ برای شما این کارو نکردم، آقای دکتر!

با محبتی عمیق نگاهم می کند، فقط نگاهم می کند بی هیچ حرفی بی هیچ جوابی!
نگاهم را می گیرم تا درگیر نگاهش نمانم و حرف هایی که خطاب به او باید می گفتم

را پشت هم در سرم ردیف می کنم.

_ در ضمن... دلم نمی خواد هرجا میرم ببینمتون... شما هم لزم نیست از کارتون
بزنید دنبال من باشید.

می نداشتن تو که _ کار من تویی... به جهنم بذار اخراجم کنن اصل... دیگه بالتر از سیاه
نداریم!



خودم را نمی بازم، هر چند سخت است !

_ الن چه فایده داره این کارا؟

_ هیچ فایده ای هم که نداشته باشه، دلم آروم می گیره!

_ بهتره دنبال یه راه دیگه برای آروم کردن دلتون باشید... من شما رو بخشیدم... و
 الن تمام تلشم اینه که بتونم فراموش کنم...

با لحنی از ته دل می گوید:

_ من انقدر کینه جلوی چشمام رو گرفته بود، که تا اومدم بشناسمت همه چیز به هم
 ریخت

مد جدایی، آرام حس اصلی ام را بر زبان می آورم حسی اینبار بی خشم بی کینه بی در
که افسارش در دست منطق است:

_ دیگه مهم نیست... شیشه ی رابطه ی ما جوری شکسته که هر کاری هم کنیم، مثل
روز اولش نمیشه... پس لطفا آرامش من رو بهم نریزید... من فقط دلم می خواد این

 روزا بگذره...

_ منم

_ پس بهتره... بی دردسر بگذره

سیب گلویش سنگین جابه جا می شود و آهی نه چندان عمیق از دهانش خارج می
شود و زمزمه می کند:

_ میذاری برات توضح بدم؟

لحظه ای در ترجمان حرفش سکوت می کنم که ادامه می دهد:

_ من خودمم نمی دونم رها هدفش چیه... اما مطمئنم می خواد ازم انتقام بگیره...
فکر می کنه نمی شناسمش که نقش بازی کردنشو نفهمم... فکر کرده می تونه با

آبروم بازی کنه... من فقط نمی خواستم پای تو رو وسط بکشونه... اگر دیدمـ...

_ احتیاجی به توضیح دادن نیست.

ناامید سکوت می کند.
کمی بعد، سرش را تکان می دهد و زمزمه می کند:



_ هر وقت که بخوای هستم!

_ احتیاجی نیست اما... ممنونم.

از کنارش می گذرم. آرام و رها.
هر چقدر هم حسی از کیهان در وجودم باقی مانده باشد اما حال در این شراطی که
دلم هنوز از خوف و رجا لبریز است در این شرایطی که هنوز نمی دانم دلم با عقلم

چند چند است، در این شرایطی که هنوز در گیر ترمیم خرده شکسته های دلم هستم،
تنها یک چیز را باور دارم، اینکه حال و در این مرحله، نه جایی و نه راهی برای شروع

دوباره وجود ندارد.

بی خوابی با تمام قوایش به سرم زده است.
مت غیر قابل باورش در از حدود دوازده شب بعد از آمدن دیر هنگام امیر به خانه و سکو

برابر مواخذه کردن های بابا و بعد هم بی حرف راه اتاق در پیش گرفتنش، مدام در
حال تحلیلش هستم. نمیدانم چرا دمادم او و آزاد در ذهنم کنار هم قرار می گیرند. نمی

 دانم چرا این روزها مدام فکر م می رود سمت اینکه امیر معتاد شود.

کلفه از دست خودم و افکارم سرم را تکان می دهم و نگاهی به ساعت می اندازم،
دو نیم است و من دقیقا دو ساعت و نیم است که از فکر امیر با اضطرابی که عمیقا

در چهره اش احساس کرده بودم، راه فراری برای رسیدن به خواب ندارم.

پنج روز از دیدارم با اهالی مجنون روبروی کمپ می گذرد و دیگر نه کیهان را دیده ام،
نه آزاد را و نه رضا را. اما فکرم در این پنج روز لحظه ای از تصویر دست و پا بسته و

زار و نزار آزاد و همچنین کیهان خالی نشده است و من دیگر به این فکر ها عادت
کرده ام انگار!

با صدای تق و توقی که از بیرون اتاق می آید ناخودآگاه بستر بی خاصیت و بی خوابم
را رها می کنم و به سمت درب اتاق می روم.

در را باز می کنم و نگاهم به سمت نور چراغ حیاط کشیده می شود که پشت درب
حال را روشن کرده و صدای قدم هایی که در حیاط شندیه می شود.

درب اتاق امیر باز است و قدم هایم ناخود آگاه به سمت حیاط کشیده می شوند. آرام
در را باز می کنم و صدای عق زدن هایی از سوی دستشویی اخم هایم را با نگرانی در

هم می کند. سریع درب حیاط را می بندم تا مامان و بابا بیدار نشوند.
به سمت دستشویی که می روم و صدای "وای" گفتن های امیر ترس یه دلم می

نشاند.
مقابل درب دستشویی که می رسم او هم همزمان بیرون می آید، با رنگی زرد و با

چشمانی خیس و من شوکه از دیدنش در این حالت می گویم:

_ چته؟



ترس تمام چهره اش را می گیرد.

_ هیـ... هیچی

نگاهش را از چشمانم می دزدد و دوباره الکی داخل دستشویی رفته کمی آب بر
صورتش می پاشد.

کوتاه نمی آیم. با تردید جلو می روم می پرسم:

_ بال آوردی؟

_ هان... چی؟

ترسیده از رفتارش و افکار شوم این روزهایم می پرسم:

_ میگم چته؟ مسموم شدی؟

بی حرف خیره ام می ماند. اینجا نیست اما. نمیدانم میان کدام فکر نامردی این چنین
 گیر افتاده.

_ امیر

با صدایم از فکر بیرون می پرد. دستش را لرزان بر صورتش می کشد و از دیدن
لرزش دستانش برخودم می لرزم و فقط فکر می کنم، چه خاکی بر سرمان شده که

به این روز افتاده.
می خواهد از کنارم بگذرد اما نمی گذارم دستش را می گیرم بی جان می ایستد.

چشمان پر آبش وانم را می گیرد:

_ چی شده؟

_ افرا... دیه ی آدم چنده؟

مات مانده با دهانی باز دستم از دستش رها می شود و کنار تنم می افتد و همزمان
قطره ای اشک از چشمان همیشه پر غرور تمسخر برادر کوچکم، که حال فقط ترس و

درماندگی را فریاد می زند، چکه می کند!

_ افرا امیر چرا تو حیاط ایستادین؟



آب دهان به بدبختی فرو می فرستم و نگاهم را به درب نیمه باز هال و سر بیرون آمده
ی مامان از میانش می دهم. امیر دوباره عق زنان به سمت دستشویی می رود که

مامان هول کرده و دلواپس بیرون می پرد:

_ خاک به سرم، چشه؟

_ هیـ هیچی...

_ پس چرا بال میاره؟

_ ها...فکرکنم، مسموم شده!

و نمی دانم چرا این جمله را می گویم.
در اراده ی من نیست انگار.

_ ای خدا از بس که آشغال می ریزه تو شکمش...

صدای "خوبم" نامفهومی از سوی دستشویی شنیده می شود و مامان می گوید:

_ چی کار کنم، باباتو صدا کنم ببریمش درمونگاه؟

و من میان آشفته بازار پیش آمده در ذهنم نمی دانم چه کنم که امیر از دستشویی
بیرون می آید و برای اولین بار در عمرم چشمان پر التماسش را به صورتم می دوزد و

 من لرزش تک تک سلول های صورتش را حس می کنم.

_ خوبم

باید اول خودم درست و حسابی می فهمیدم چه شده بعد مامان و بابا را در جریان
 قرار می دادم.

به سوی مامان می چرخم و می گویم:

 _ نه احتمال ... سردیش شده...

_ خوبم

و امیر که انگار سوزنش روی این لغت کامل بی معنی در این لحظه گیر کرده و من
فقط عمق ترس را از واج به واج این کلمه می شونم.

مامان همانطور که به سمت خانه بر می گردد می گوید:

_ الن برات جوشونده درست می کنم.



مامان که با لیوان تقریبا خالی از نبات داغ و نعنا از اتاق امیر خارج می شود و بعد از
لحظاتی که از بازگشتش به رختخوابش مطمئن می شوم، آرام و پاورچین به سمت

اتاق امیر می روم.
در این یک ربع بیست دقیقه از شدت استرس جمله ی آخر امیر چیزی به جان دادنم

نمانده بود.
در را آرام باز می کنم، پشت به در جنین وار در خودش فرورفته و انگار هیچ از آن پسر

بلند قامت باقی نمانده.
در را آرام می بندم اما از تکانی که تنش می خورد می فهمم که تازه متوجه حضورم

در اتاق شده که بلفاصله به سویم می چرخد.
 تنش را روی تشک بال می کشاند و در سه کنج دیوار در خود فرو می رود.

با ترس و لرز پیش می روم و کنارش لبه ی تشک می نشینم.

_ چی کار کردی؟

نگاهش به من است اما خودش فکرش روحش جایی دیگر.
کمی نزدیک تر می روم و باز همانطور پچ پچ وار، البته اینبار کمی عصبی تر از قبل،

می گویم:

_ دعوا کردی؟

آب دهانش را فرو می دهد و زمزمه ی لرزانش را بیرون می فرستد:

_ تـ تصادف

گیج نگاهش می کنم و چشمانم بی اراده روی تنش چرخ می خورند. لحظه ای از سرم
 می گذرد که او اگر تصادف کرده که خودش باید داغون شده باشد.

اما تنش سالم است.
با فکر اینکه او گواهینامه ندارد و حال داشته باشد هم ماشین بابا که شبانه روز دست
خودش است گزینه ی زدن به کسی هم در ذهنم منتفی می شود؛ درنتیجه گیج تر از

قبل می گویم:

_ چی می گی امیر... تصادف با چی؟

_ موتور

_ موتور... آخه تو موتورت کجا بود؟

مل رفیقم بود. _ ما



شوکه از ترس نگاهش می کنم:

_ با موتور رفیقت زدی به کسی؟

_ نمی خواستم... نفهمیدم چی شد؟

_ چی کار کردی تو مگه گواهینامه داری؟

_ خودش پرید جلوم

دست مقابل دهانم می گیرم و با چشمان گشاد نگاه ترسیه اش را نگاه می کنم.

_ به کی زدی؟

سرش را چند با به دیوار پشت سرش می کوبد و آرام چند بار "وای" می گوید:

_ به کی زدی؟

_ نمی دونم.

وای خدا این دیگر چه بدبختی بود، صدایم ناخودآگاه بال می رود و چشمانم خیس می
شود:

_ یعنی چی که نمی دونی؟

دست های لرزانش را میان موهایش فرو کرده و با قدرت می کشد آنقدر که سرخ و
سفید پوست سرش را به راحتی می بینم. خم زانوهایش باز می شود و کمر خم کرده

تا نزدیک تشک سرش را پایین می آورد. درماندگی اش ناله می شود و گوشم را می
خراشد:

 _ نمی دونم... ترسیدم... فرار کردم...

کف دستم را ناخودآگاه محکم بر گونه ام می کوبم و بلند می شوم:

_ واای امیر... واااای

و شانه های امیر که همانطور خم شده و پیشانی به تشک چسبانده، به لرزه می افتند
و زمزمه ی آرامش اشک هایم را شدت می دهد:

_ نفهمیدم... وای خدا... ندیدم... ندیدم... مرد... کشتمش... وای.



زانوهایم خم می شوند و بیچاره تر از هر زمانی میان اتاق یخ بسته اش، سقوط می
کنم.

گوشی را قطع می کنم و لباس پوشیده از اتاق خارج می شوم. با خانم اکبری هماهنگ
کرده بودم که امروز کسی را به جایم بگذارد تا بتوانم همراه بابا امیر را به بیمارستان

برسانیم.
دیشب تا صبح هر دویمان به معنی واقعی کلمه جان داده بودیم.

امیر تب کرده بود و آنقدر حالش وخیم بود که هیچ راهی برای پنهان کاری وجود
نداشت، مامان هنوز فکر می کرد امیر مسموم شده و من هنوز نمی دانستم باید چه
خاکی بر سرم بریزم. هرچند می دانستم باید هر چه زودتر همه چیز را به بابا بگویم.

اما قبل از آن می خواستم ببینم می توانم خبری از شخص مضروب پیدا کنم یا...

_ سنگینیتو بنداز روی من بابا...

مر بی جان پیجانده و در برابر نگاه نگاهم به بابا کشیده می شود که دست دور کمر امی
خیس مامان او را به بیرون هدایت می کند.

_ چی کار می کنی افرا؟

_ میام همراتون... زنگ زدم مرخصی گرفتم.

همراه با مامان از خانه خارج می شوم، مامان بی حواس به سمت ماشین می رود
ومن سریع درب را قفل کرده، کنار مامان روی صندلی عقب جا می گیرم.

می ترسیدم امیر در هذیان هایش حرفی بزند، هر چند همین حال هم من در میان
زمزمه های نامفهومش کلمات پازل وار را پیدا می کردم، اما این پازل های پراکنده،

هنوز برای بابا و مامان نامفهوم بود.

داخل بخش اورژانس، امیر زیر سرم بود و مامان ذکر گویان بال ی سرش.
همگی نمی توانستیم داخل بخش بمانیم، بابا رفته بود تماس آقای صیفی را پاسخ دهد
و من که بعد از تذکر پرستار بخش بیرون آمده بودم از شدت اضطراب چیزی به دچار

شدنم به درد امیر نمانده بود.

بابا همانطور که گوشی را در جیبش فرو می کند نزدیکم می آید با اخمی که ناشی از
نگرانی اش برای امیر است می گوید:

_ می خوای تو برو افرا اینجا نشستی الکی... کاری که از دستت برنمیاد



_ می خوای شما بری؟

_ نه با صیفی صحبت کردم خبری نیست... مادرتم ترسیده برای گل پسرش، باشم
بهتره...

باید می رفتم ایجاد ماندنم بی فایده بود. باید ته توی عمق بدبختی مان را در می آوردم
شاید می شد خاکی بر سر کنیم.

_ باشه بابا پس من میرم... حال که مرخصی هم گرفتم، میرم کتابخونه.

گدز بالی از موشکافی و تردید نگاهم می کند و می گوید: با محبت و البته 

_ باریکل باباجون برو من خودم به مادرت میگم.

سرم را تکان می دهم و قصد برداشتن اولین قدم را می کنم که انگار تردیدش پیروز
می شود که دستم را می گیرد و متوقفم می کند:

_ خودت خودت خوبی افرا... چیزی شـ...

نمی گذارم ادامه دهد:

_ منخوبم... به خاطر امیره... یعنی نگرانش شدم.

باز همانطور نگاهم می کند و با مکث می گوید:

_ نگران نباش بابا جان چیزی نیست برو به درست برس.

مم کم، بابا تا چند و من به سرعت قبل از وا دادنم از او فاصله می گیرم. می دانستم ک
ساعت دیگر از همه چیز باخبر می شد، اما در همین فرصت کوتاه به دنبال امیدی بودم

که شاید هنوز کورسویی از آن باقی مانده باشد.

می محدوده ی تصادف را در همان حال هذیان وارش برایم گفته بود و امیر دیشب حوال
حال من با داشتن فقط اسم یک خیابان نمی دانستم چه غلطی باید بکنم!

از شدت ترس و دلهره، دل پیچه گرفته ام، از آن طرف هم میل به حدی به جیغ
کشیدن دارم.

امیر حال در نظرم نه آن پسر غد و بی پروا و مغرور، بلکه پسر بچه ای ترسیده بود که
بعد از سالها به من پناه آورده بود و من نمی توانستم نسبت به این حس بی تفاوت

باشم.

قبل از خروج کاملم از بیمارستان راه سرویس بهداشتی را در پیش می گیرم.



اا کلمات داخل می روم و همین که در را می بندم اشک هایم روان می شوند دائم
مس "مرد" و "کشتمش" های امیر در گوشم زنگ می زنند و من به معنای واقعی منحو

کلمه مستاصل روی زانو هایم خم می شوم.
حس تهوع به حلقم هجوم می آورد بی اراده عق می زنم. نباید کم می آوردم نباید.
آخ خدا این چه مصبیتی ست. دستم را محکم به صورتم می کشم و در جا بلند می

شوم، باید می رفتم. باید کاری می کردم باید...
"وای خدا، خاک تو سرت امیر..."

مژه ی خیس از اشکم شیشه ی عینکم را مات می کند.
مر بدبخت... بیچاره شدیم" "آخ خدا، امی

وای خدا چه غلطی باید می کردیم،
"ای خدا تو رو خدا نمرده باشه... تورورخدا"

به سرعت از محوطه ی بیمارستان بیرون می آیم و بی توجه به عینک تارشده ام با
مه لکه های اشک، به سرعت به سمت خیابان می دوم و بی خیال جیب خالی ام و را

باقی مانده تا آخر ماه، دستم را برای تاکسی زرد رنگ بلند کرده و با توقفش به
سرعت سوار می شوم و نام خیابان مورد نظر را می گویم.

مقابل بیمارستان از تاکسی پیاده می شوم.
می تقریبا نامحسوسم بدست آورم، از تنها اطلعاتی که توانسته بودم با پلیس بازی ها

مب دکه ی سر خیابان بود. خبر تصادف را تصدیق کرده و طبق گفته هایش، پیرمرد صاح
شخص مصدوم احتمال همان دوره گرد و دست فروش محل باشد. هرچند نمی دانست
چه کسی او را به بیمارستان منتقل کرده یا به کدام بیمارستان اما شنیده هایش خبر از

وضعی وخیم می داد.

از نیمه های دیشب تا همین حال حتی یک لحظه هم لرزش دست ها و دلشوره ی لعنتی
ام، آرام نگرفته است و می دانم که دیگر هم خبری از این آرامش نخواهد شد.

نمی دانم باید چه کنم. پرسان پرسان آدرس دو بیمارستان تقریبا نزدیک به محل حادثه
را گرفته بودم اما می ترسیدم سری به آنها بزنم، می ترسیدم بروم و بعد آنها امیر را

 به پلیس تحویل دهند.

" وای خدا اگه مرده باشه بدبخت میشیم"

 مردد قدمی به سمت ورودی بیمارستان بر می دارم و بر می گردم.
می نمی دانم چرا اما من در تمام لحظات دست و پا زدن های نافرجامم میان این بدبخت
نو ظهور به او فکر می کردم و این پیاده شدنم مقابل بیمارستان هم، کامل غیر ارادی

بود. درست و غلطش را نمی دانم. اصل مغزم کار نمی کند. اما فقط و فقط؛ برای



امیر، برای نجات امیر از این بدبختی، حاضر بودم به هر کسی رو بیندازم، کیهان که
جای خودش را داشت.

با این حال حال که به اینجا رسیده ام قدم هایم یاری نمی کنند. یکی پیش می روند و
یکی بر می گردند. اما آخر سر دودلی را کنار می گذارم. بی فکر به درست و غلط

کارم به سرعت عرض خیابان را رد کرده وارد بیمارستان می شوم.

اینبار به جای اینکه مستقیما، مسیر اتاقش را در پیش گیرم، به سمت بخش اطلعات
می روم.

مت به خانم رضوی سلم کرده، گرم پاسخم را می دهد و با نگرانی نگاهش را در صور
احتمال بی رنگم می چرخاند و حالم را می پرسد و من هم جواب های پیش فرض

مغزم را سرسری برایش ردیف می کنم و او هم این را می فهمد انگار که دنباله حرف
را نمی گیرد.

از او می خواهم تا به کیهان حضورم را اطلع دهد. کمی متعجب نگاهم می کند، اما بی
سوال شماره ی اتاق کیهان را می گیرد و می شونم که به کیهان می گوید:

_ آقای دکتر خانومتون اومدن...

و همین کلمه پتکی شده بر سرم فرود می آید. انگار نمی داند که من دیگر خانمش
نیستم!

و من انگار تازه می بینم که دقیقا به سراغ چه کسی آمده ام. قدم هایم میل فرار پیدا
می کنند بی توجه به خانم رضوی خود به خود به سمت خروجی کشیده می شوم. از

در خارج شده اما تصویر امیر اجازه ی پیش رفتن بیش از این را نمی دهد.

لحظه ای مردد بر می گردم. و دوباره پشت کرده تک پله ی سکو را پایین می روم که
صدای علی متوقفم می کند:

_ افرا جان.

سرم را بال آورده نگاهش می کنم.

می میانمان را طی می کند: کمی نگران از دیدنم دو قدم فاصله 

_ چیزی شده؟

هول کرده آب دهانم را فرو می دهم:

_ من... نه... یعنی... اومده بودم که... چیز کنم... من خب...

با محبت می گوید:



_ آروم باش دختر خوب... کمکی از دست من بر میاد.

بی اراده با صدایی لرزان از بغض می گویم:

_ نمی دونم.

_ افرا

با صدای کیهان که از پشت سرم کمی هول و شتابان به گوش می رسد، نگاه علی از
من به او کشیده می شود و من آرام به پشت سر می چرخم.

با دیدن چهره ام نگرانی اش عمق می گیرد.
علی کمی منظور دار و کمی هم عصبی می گوید:

_ کیهان خان اتفاقی افتاده ؟

و کیهان از همه جا بی خبر ساده می گوید:

_ خانم رضوی تماس گرفتن گفتن اینجایی عزیزم... چی شده؟

و من ناخودآگاه همزمان با اشکی که از چشمم پایین می چکد، می گویم:

_ امیر...

لحظاتی ست که در اتاقش نشسته ام و بی نهایت احساس معذب بودن می کنم.
با ورود من به اتاق همراه علی بیرون مانده بود و با وجود حضورم در این مکان، هنوز

خیلی از بابت کارم مطمئن نبودم.

درب اتاق باز می شود و کیهان تنها داخل می آید. سینی کوچی در دست دارد با لیوانی
آب پرتقال و کیکی بسته بندی شده که احتمال از بوفه ی بیمارستان سفارش داده

است.
می عمیقی که از لحظه ی گفتن سربسته ی اتفاق پیش آمده، روبروی با وجود نگران

ورودی ساختمان بیمارستان، در چهره اش نشسته بود، اما حسی که از چشمانش می
گیرم سرشار از رضایتی ست که شاید از حضور خودخواسته ی من در این مکان به او

القا شده و این عصبی ام می کند. هرچقدر هم که او هیچ حرفی در این باره نزده
باشد. اصل شاید همه چیز هم توهمات ذهن آشفته ام باشد.

مقابلم می نشیند و سینی را روی میز به سویم هل می دهد.

_ بهتری؟



جوابی نمی دهم. یعنی نمیدانم در جایگاه فعلی مان چه واکنشی نشان دهم.
نگاهم را روی سینی محکم می کنم که کمی بیشتر به سویم می کشاندش:

_ یکم بخور... لطفا!

همانطور سر به زیر خیل آرام زمزمه می کنم:

_ خوبم.

لحظه ای مکث می کند و کمی گرفته تر از قبل می گوید:

_ علی رفته خبر بگیره... نگران نباش!

 باز چیزی نمی گویم.
از اینکه خواه ناخواه با حضورم در این مکان زیر دینش می روم کلفه ام. مخصوصا به

خاطر اتفاقاتی که میانمان افتاده و نمی توانم بفهمم دقیقا از حضورم اینجا چه
برداشتی پیش خودش می کند.

اما چه کنم که مادامی که چهره ی درمانده ی امیر پشت پلک هایم حک شده، زیر بار
مله شوم هم، نمی توانم کوتاه بیایم. کاش فقط می توانستم افسار افکار آزاد این دین 

دهنده ام را در دست گیرم تا مدام در سرم نچرخد که اگر مادرش جریان را بفهمد چه
فکری در موردم خواهد کرد!

نفسم را بی حواس پوف می کند.

صدای زنگ گوشی ام که بلند می شود خیلی سریع و با حرکتی هول و پر استرس، از
داخل کیف بیرونش می آورم. با دیدن نام بابا بی فوت وقت ارتباط را برقرار می کنم

و ناخواسته در جا می ایستم که باعث می شود کیهان هم بلند شود.

_ الو بابا

_ سلم، رسیدی؟

چشمانم از بابت دروغی که می خواهم بر زبان آورم شرمنده بسته می شود.

_ بله

حسم می گوید، بابا از حضورم اینجا ناراحت خواهد شد. حتی اگر دلیلش برایش روشن
گردد.

_ خیلی خـ...



_ امیر خوبه...

از مکثش ترس با تمام قدرت به وجودم یورش می آورد:

_ چی شده؟

_ ببین افرا امیر باید بمونه... دکتر می گه اینا علئم شوک عصبیه... حالش خیلی
مساعد نیست...

می کیهان می دوزم، که بابا ناخودآگاه با همان ترس نگاهم را به چشمان نگران و سوال
مردد می گوید:

_ افرا به نظرت اتفاقی افتاده... تو چیزی نمی دونی؟

 همزمان درب اتاق کیهان باز می شود و علی با چهره ای در هم داخل می آید.
از دیدن حالتش، ته دلم خالی می شود و بی هوا روی صندلی پشت سرم آوار می

شوم که کیهان نگران دستش را به سویم می آورد. انگار که بخواهد از آن فاصله و از
آن سوی میز مرا برای سقوط نکردنم، حمایت کند!

_ الو افرا؟

بی حواس می گویم:

_ چی؟

مد نفسش در گوشم می نشیند: صدای آه مانن

من امیرم نباش، اینجا دکتر هست چیزی نمیشه انشا _ هیچی مراقب خودش باش، نگرا
الله...

_ من میام بیمارستان

_ لزم نیست بابا جان... فقط در دسترش باش... خدانگدارت.

دستم با گوشی روی پایم می افتد و علی قدم پیش گذاشته نزدیک تر می آید و کیهان
مردد اول نگاهی به علی و بعد هم به من می اندازد و خطاب به من می گوید:

_ امیر... خوبه؟

سرم را ترسیده به نفی تکان می دهم و رو به علی با ناامیدی عمیقی می گویم:



_ مرده؟

_ نه

هرچند "نه" ای که می گوید تفاوت چندانی با "بله" ندارد، اما راه نفسم را باز می کند.
خدارا شکر می کنم و کیهان اینبار کارم را با سوالش راحت می کند:

_ خب کجاست؟ حالش چطوره؟

علی مردد به من نگاه می کند که می گویم:

_ بگید خواهش می کنم.

_ ضربه به سرش خورده... بیهوشه...

 آه از نهادم بلند می شود.

_ تو کماست؟

_ نه هنوز اما اگه تا امروز فردا بهوش نیاد...

کیهان کمی عصبی به میان حرفش می رود:

_ کدوم بیمارستانه؟

_ یه بیمارستان دولتی همون طرفای محل حادثـ...

_ میشه منتقلش کرد اینجا؟

خیره ی کیهان مانده ام که علی می گوید:

_ فکر نمی کنم مشکلی باشه

بی اراده از زبانم می پرد:

_ هزینـ...

_ تو نگران نباش... چیزی نیست اون با من...

قبل از آنکه حرف کیهان را تحلیل کنم، علی با اطمینان می گوید:



_ من و پدرم سهام دار این بیمارستان هستیم... نمی خواد نگران این چیزا باشی...

مد برادر من را آنها آه راستی فراموش کرده بودم. اما باز هم دلیل نمی شد هزینه ی گن
تقبل کنند. آن هم وقتی هیچ رابطه ای میان ما نبود. بابا هم به هیچ وجه راضی به این

کار نمی شد. تا همین جا هم کمک بی نهایت بزرگی کرده بودند.

مه معذبم را از هردویشان می گیرم و آرام می گویم: نگا

 _ باید با بابا صحبت کنم...

کیهان می گوید:

_ باشه من می برمت پیششون...

بی جان از روی صندلی بلند می شوم:

_ نه... خودم میرم.

آب دهانم را همراه با بغضی که لحظه به لحظه از این بدبختی جدید بزرگ و بزرگ تر
می شد، فرو می دهم و معذب، به سختی می گویم:

_ خیلی ممنونم برای کمکتون...

سرم پایین است و نمی دانم صدای "نچ" ی که بلند می شود از جانب کدامشان است
هیچگاه فکرش را هم نمی کردم که بعد از آن جریان کذایی میان رابطه ی مزخرفمان،

 مجبور به تشکر کردن از آدم هایی شوم که در واقع با زندگی ام بازی کرده بودند،
 اما انگار این دنیا عجیب روی مدار باور نکردنی ها، می چرخد.

محس ، دیگر خیلی هم مهم نمی دانم شاید کیهان حسم را می فهمد. شاید هم نه! 
نیست.

با صدای بم شده از ناراحتی اش می گوید:

_ اگر سخته برات، می خوای من با پدرت صحبت کنم؟

هر چند دلم می خواهد اما سرم را به نفی تکان می دهم. قدمی به سمت در بر می
دارم اما می ایستم و باز همانطور سر به زیر بی نگاه به چشمانی که می ترسم ترحم

درونشان باشد، می گویم:

_ برای منتقل کردنش لطفا صبر کنید تا پدرم تصمیم بگیرن... بازم ممنونم.

باز به سوی درب اتاق می چرخم. صدایی از جانب میز می آید و بعد گام های بلندی که



در ثانیه سد راهم می شود:

ایم... بذار _ هر کاری تو بخوای همون رو انجام می دیم... اما فک کن من تاکس
برسونمت... یک کلمه حرف نمی زنم، قول می دم...

تبسمی تلخ پر از حرف هایی که دلم را به گریه وار می دارد، به رویم می پاشد و خیلی
 سخت ادامه می دهد:

_ درست مثل... دوتا غریبه... با این حالت نمی تونم بذارم تنها بری!

 _ افرا جان راست میگه درست نیست تنها بری... بذار همرات بیاد...

و من دیگر در میان آشفته بازار ذهنم جوابی برای نفی کردن پیدا نمی کنم که کیهان
مطمئن پلک بر هم می گذارد و قدمی به سمت در برداشته در را برای خروجم باز می

کند.
و من لحظه ای خیره ی شانه های محکمش می مانم.

حیف خدایا حیف.
مد دروغگو، کینه ای و کاش در این روزها این شانه ها، هنوز برای من بود. شانه های مر

 انتقام جوی من!
آخ خدا یا حیف!

مب مر من، دستش دستگیره ی در مل خاک بر س قرار بود مثل دو غریبه همراه شویم اما د
صندلی عقب را پس زد. روی صندلی جلو نشست، درست همان جایی که ماه ها

 جایگاهش بود.
یک کلم؛ دلش می خواست! دلم می خواست...

اصل به جهنم.
دیگر فقط برای دقایقی همان شد که دلم می خواست...

گور پدر عقل و منطق و غرور تکه پاره ام...
دلم می خواست!

سرم را جایی میان پشتی صندلی و درب ماشین تکیه داده ام. جایش خیلی راحت
نیست اما حوصله ی جابه جا کردنش را هم ندارم.

طبق قولش یک کلم صحبت نمی کند. اما به جای خودش تمام ترانه های خاطره
من احمق دوست داشتم و او سلکشنی از آنها تهیه کرده بود، با صدایی آرام انگیزی که م

در فضای ماشین پخش می شود و من با وجود تمام بدبختی هایی که روی شانه هایم
احساس می کنم به طرز خجالت آوری در این لحظه آرام تر از لحظه های دیگر هستم

و از آنجا که این حس در عین خوب بودن عصبی ام می کند، دلم فکر کردن به آن را



نمی خواهد.
اما مگر می شود!

_ از اینکه می بینی کارم به جایی رسیده که خودم باید با پای خودم بیام سراغ تو
خوشحالی نه؟

نه خودم می فهمم چرا این جمله را به زبان آورده ام نه او می فهمد انگار که لحظه
ای بعد ماشینش گوشه ی خیابان متوقف می شود!

_ الن حس پیروزیت هزار برابر شده... حتما کلی هم تو دلت بهم خندیدی...

صدای نفس هایش گاهی کم و زیاد می شود اما هیچ نمی گوید و من خفه نمی شوم.

_ حق نداری فکر بیخود کنی... من دقیقا از سر بدبختی و ناچاری اومدم سراغت...
فقط همین!

و نمی دانم چه می شود، انگار که زهرم را بیرون ریخته باشم، آرام تر از قبل بی آنگه
بر گردم و نگاهش کنم سرم را محکم تر به شیشه ی پنجره می چسبانم و پلک بر هم

 می گذارم.
در یک کلم ترجیح می دهم خودم بدبختی ام را بر زبان آورم تا او بخواهد حضورم را به
خودش و حسی از جانب من، نسبت دهد. حال هر چقدر هم که آن حس آرامش لعنتی

باشد!

 لحظه ای بعد بی هیچ حرفی ماشین را روشن می کند و راه می افتد.
او که طبق قول و قرارش هیچ نمی گوید، من هم ساکت تا انتهای مسیر چشم بسته از

 جایگاه قدیمم آرامش می گیریم.

با توقف کامل ماشین چشمانم را باز می کنم.
مقابل بیمارستان هستیم. تکیه ی سرم را از شیشه ی پنجره می گیرم و دستم را برای

باز کردن در روی دستگیره می گذارم که بالخره قولش را می شکند:

_ من حاضرم تا ته دنیا سکوت کنم... تا تو هر چی تو فکر و دلت می گذره بیرون
بریزی و آروم بشی... من خوب می دونم چه غلطی کردم و خیلی هم خوب می دونم
که تو چقدر خانومی کردی... النم هرکاری از دستم بر بیاد، می کنم... فقط به خاطر

تو!

کمی شاید خجالت زده از گفتن حرف هایی که هیچ کنترلی برای بر زبان آوردنشان
نداشتم، بی آنکه نگاهش کنم. دستگیره را به سویم خودم کشانده و پیاده می شوم.

همین که کمر راست می کنم، قبل از آن که بتوانم حتی در را ببندم. نگاهم در چشمان
اخم آلود بابا قفل می شود. چیزی در گوشی چسبیده به گوشش می گوید و گوشی را



پایین می آورد.
اخم هایش با نگاهی که به ماشین می اندازد پررنگ تر می شود. دستم از روی در جدا

می شود و لحظه ای نمی گذرد که صدای پیاده شدن کیهان از آن سو بلند می شود.

خجالت زده و البته ترسیده از درب ماشین فاصله می گیرم و نگاهم را به زمین می
دوزم. هیچ فکرش را نمی کردم بابا مرا همراه او ببیند. صدای قدم های کیهان نزدیک و

 نزدیک تر می شود تا حدی که از کنارم می گذرد و به سوی بابا می رود.

می ترسی که بر وجودم مستولی شده همین حرکت کیهان چون شوکی مرا از خمودگ
بود خارج می کند و گام هایم به سوی بابا کشیده می شود.

_ سلم جناب شکیبا اجازه می دید چند دقیقه با هم صحبت کنیم؟

نگاه بابا با همان اخم ها از او به من کشیده می شود که آرام می گویم:

_ خودم براشون توضیح می دم.

بابا مهلت توضیح به هیچ کداممان نمی دهد و جدی، بدون هیچ انعطافی می گوید:

 _ برو پیش مادرت

_ بابـ...

_ جناب شکیبا خواهش می کنم برداشت بد نکنید... اتفاقی افتاده که اگر اجازه بدید
من توضیح می دم.

مل چهره اخم های بابا لحظه ای از آن حالت ترسناک و جدی خارج شده با نگرانی در ک
ام می چرخد که کیهان اینبار خطاب به من می گوید:

_ خانم شکیبا شما بفرمایید پیش مادرتون... من براشون توضیح می دم.

و من ناخودآگاه نگاهم ملتمس به کیهان دوخته می شود.
مطمئن پلک بر هم می گذارد و اشاره می کند بروم و من نمی دانم چرا به حرفش

گوشم می دهم و به سمت ساختمان اورژانس قدم بر می داردم.

روبروی ساختمان ایستاده ام و از دور تماشایشان می کنم. ده دقیقه ایست که کیهان
دارد حرف می زند و تنها تصویرم از بابا، تصویر شانه هایست که انگار در همین چند

دقیقه خمیده شده اند.
خسته از انتظار قدمی به سویشان می روم که همزمان بابا به سویم می چرخد.



و وای از چهره اش که حتی از این فاصله هم دلم را آتش می زند. اخم درد نگرانی را
می نگاهش تا ابد از یادم فراموش نخواهد شد. کنار بگذارم درماندگ

بی اراده قطره اشکی از چشمم پایین می چکد. نزدیک تر که می آید، لرزش دست
هایش را به وضوح می بینم.

ای کاش چشمانم کور شده بودند ومن پدرم را در این وضع نمی دیدم.

کیهان پشت سرش با فاصله ی چند قدم، آرام آرام گام بر می دارد.
روبروی هم که می رسیم، بی اراده ترسیده و درمانده می گویم:

_ حال چی میشه؟

دستی به ته ریشش می کشد و گره ی اخم های نگرانش محکم تر می شود.

_ هر چی خدا بخواد!

 در دل خدا را صدا می زنم.
کیهان با فاصله ی نسبتا زیادی پشت بابا ایستاده و نگاهش را روی صورتم حس می

کنم. که بابا کمی عصبی می گوید:

_ باید همون دیشب به من می گفتی افرا؟

بغض صدایم را می لرزاند:

_ ترسیده بودم... مغزم کار نمی کرد.

نفسش را پرفشار بیرون می دهد، لحظه به پشت سر می چرخد و نیم نگاهی حواله ی
کیهان می کند و دوباره به سویم می چرخد و قاطع می گوید:

_ نگرانیتو درک می کنم اما اینکه قبل از گفتن به من رفتی سراغ اون... قابل توجیه
نیست افرا!

و من چشم دزدیده، تنها کلمی که به ذهنم می رسد را بر زبان جاری می سازم:

_ ببخشید...

باز نفسش را بیرون می دهد:

_ فعل به مادرت چیزی نگو.

_ چشم.



_ من برم ببینم چه خاکی تو سرم شده تو بمون پیش مادرت تا امیر مرخص شه!

_ چشم.

قدمی به پشت بر می دارد اما انگار پشیمان می شود که دوباره به سویم می چرخد و
می گوید:

مل کی بوده؟ _ بهت نگفت موتور ما

سرم را به نفی تکان می دهم:

_ فقط گفت رفیقش.

دیگر چیزی نمی گوید و به سرعت می چرخد و به سوی کیهان می رود. چیزی به او
می گوید که کیهان تند تند سرش را تکان می دهد. بابا با گام های بلندی که کم از

دویدن ندارد از او جدا می شود.
می ترسم برای بابا با این حالی که سعی در پنهان کردنش دارد اتفاقی بیفتد.

 کیهان مردد نگاهی به بابا می اندازد و نگاهی به من.
با دو خودش را به من می رساند مقابلم می ایستد و می گوید:

_ نگران نباش... من هستم... تنهاشون نمی ذارم.

بلفاصله به دنبال قدم های شتابان بابا می رود و راهش را سد می کند. چیزی می
گوید و به ماشینش اشار می زند. اما بابا انگار مخالفت می کند. کیهان تند و تند

چیزهایی خطاب به او می گوید، لحظه ای بعد بابا شاید کمی مردد به سمت ماشین
کیهان می رود و سوار می شود.

بی رودروایسی کمی خیالم از بابت این همراهی راحت می شود، به هر حال بابا آدرس
بیمارستان را هم نداشت. هر چند کیهان هم نمی دانست، علی فقط اشاره ی کوچکی

کرده بود. به هر حال باید از علی خبر می گرفتند.
کلفه سرم را از این فکر های بیهوده تکان می دهم.

نمی دانم مهم نیست مهم در این لحظه فقط تنها نماندن بابا هست و بس!

مامان آنقدر نگران امیر بود که متوجه استرس و پریشانی من نمی شد و خب البته که
من هم راضی بودم.

صدای اذان ظهر از گوشی یکی از همراهان بیمارها پخش شده بود و مامان به
نمازخانه رفته بود.

امیر کمی بهتر شده بود. حداقل دیگه تبش آنقدرها هم بال نبود که خطر تشنج داشته
باشد. به هوش بود و هذیان هم نمی گفت.



مخ خیره به سقفش می دوزم. بالی سرش می نشینم و نگاهم را به چشمان سر
هیچ حرفی ندارم یعنی دارم اما می ترسم چیزی بگویم و حالش دوباره بد شود که بعد

مه حماقت بیرون از لحظاتی خودش سکوت را می شکند و با صدایی که انگار از ته چا
می آید، می گوید:

_ بابا فهمید؟

_ هوم

تمام تنش یک دفعه می لرزد و همزمان یک کلم می گوید:

_ مرده؟

_ نه

باورش نمی شود. سرش را محکم تکان می دهد:

_ مرده دروغ نگو... منم می کشن.

 پشت هم تکرار می کند.
لرزش تنش به صدایش سرایت می کند در جا می پرم روی تنش خم می شوم

دستهایم را دو طرف صورتی که مدام چپ و راست می کند نگه می دارم:

_ امیر... آروم باش به خدا نمرده... بیهوشه اما زنده ست... خب امیر... زنده ست!

یک لحظه آرام می گیرد و مثل کودکی ترسیده و محتاج نگاهم می کند، چشمانش
خیس آب می شود:

_ اگه بمیره چی میشه؟

به خاطر خم بودن سرم قطره های اشک مستقیم روی شیشه ی عینکم می افتند و
دیدم را موج دار تر می کنند.

نمی دانم چرا با وجود عدم اطمینانی که عمیقا در دل دارم اما محکم، در تضاد با اشک
هایی که از چشمانم می چکند، شمرده شمرده می گویم:

_ نمی میره... بهوش میاد... خب... نمی میره!

حساب و کتاب نهایی اورژانس را انجام داده و از اتاقک نگهبانی خواسته بودم تا
 برایمان یک تاکسی تلفنی بگیرند.



مامان و امیر آرام آرام از درب ساختمان بیرون می آیند و همزمان صدای زنگ گوشی
 ام بلند می شود.

تا این لحظه خبری از هیچ کس نداشتم. البته اگر پیام باز نکرده ی کیهان که کلمات
مد دنبالمان آمدن، را نشان می داد، کنار می گذاشتم.  اولش چیزی در مور

درواقع از بابا خبری نداشتم و بی رودوایسی می ترسیدم خودم هم خبری بگیرم و
 اینطور حداقل فکر می کردم بی خبری همان خوش خبریست!

اینطور حداقل مضروب هنوز بیهوش بود!

با ترس و لرز گوشی را از کیفم بیرون می آورم و با دیدن شماره ی کیهان که دیگر با
اسمی سیو نبود، اخم هایم در هم می شود.

و تا وقتی من این شماره را با تک تک سلول های حافظه ام از بر بودم، چه نیازی به
ذخیره ی نام!

مردد بین پاسخ دادن یا ندادن، نگاهی به مامان و امیر که سلنه سلنه پیش می آیند و
نگاهی به شلوغی خیابان و ماشین هایی که در هم گره خورده اند، می اندازم و ارتباط

 را برقرار می کنم.
گوشی را به گوشم می چسبانم که بی وقفه صدایش در گوشم پخش می شود:

_ الو افرا

صدای بوق و شلوغی خیابان از آن سوی خط می آید.

_ بله

_ هنوز بیمارستانید؟

مک دنیا، واقعا نمی دانم چطور و با چه در این لحظه در این نقطه از بازی های چرخ و فل
لحنی باید با او صحبت کنم. فقط می گویم:

_ بابام کجاست؟

لحظه ای مکث می کند و بعد صدای بوق و شلوغی ماشین ها کمتر می شود:

_ رفتن بیمارستان، علی پششون هست... اون آقا هم هنوز بیهوشه... من... بیام
دنبالتون؟

_ نه

_ نزدیکم افرا اگه هنوز نرفتین چند دقیقه صبر کن من می رسم

_ منتظر تاکسی هستم، احتیاجی نیست.



_ در حد یه تاکسی هم منو قبول نداری دیگه؟

نفسم را پوف می کنم و آرام اما جدی می گویم:

_فکر نکنید من آدم نمک نشناسی هستم

کلفه میان حرفم می پرد:

_ این چه حرفـ...

_ من باز هم بابت کمک امروزتون ممنونـ...

 _ بس کن افرا...

داد زده بود. یعنی صدایش کم از داد نداشت.
برای لحظاتی سکوت میانمان فاصله می اندازد.

امیر روی سکوی کنار نگهبانی می نشیند و مامان سایبانی می شود تا آفتاب چشمان
سرخش را نزند!

 خیابان لعنتی هنوز شلوغ است و هیچ خبری از تاکسی نیست.
کمی فاصله می گیرم. آب نداشته ی دهانم را فرو می فرستم و به زمزمه می گویم:

_ ببخشید می خوام قطع کنم.

_ صب کن یه لحظه ببین بذار من کمک کنم. به عنوان یه غریبه اصل... من هیچ توقعی
از تو ندارم من هیچ برداشتی از حرفات، از این که امروز اومدی بیمارستان نمی کنم...

افرا بذار باشم... اگه می خوای با پدرت صحبت می کنم اجازه می گیرم که
برسونمتون... باشه؟

_ ممنون... اما من واقعا تاکسی گرفتم...

کلفه از سکوت پر حرفش، سرم را به سوی امیر و مامان می چرخانم. امیر چمباتمه
زده سر روی زانو گذاشته و حس می کنم مامان دلش می خواهد او را در بر گیرد آخر

هیچگاه امیر را اینطور ندیده ایم.
گاهی آدمی خودش به ذات مظلوم است و غمگین بودنش هم درجه ای به آن حالت

می افزاید اما امان از وقتی آدمی همچون امیر از برج عاجش پخش زمین شود.
آنجاست که حس می کنی حتی زمین هم دلش گریه می خواهد!

سرم را به سوی خیابان می چرخانم و بالخره تاکسی مورد نظر رویت می شود و من
سکوت سنگین میانمان را می شکنم:



_ همین الن رسید... بازم ممنونم... خداحافظ.

و دیگر صدایی از جانبش نمی آید و من سریع گوشی را قطع می کنم.

به کمک مامان می روم و امیر را روی صندلی جلو سوار می کنیم. در را می بندم و
پشت سر مامان آماده ی نشستن روی صندلی عقب می شوم که لحظه ای نگاهم در

نگاهش می افتد. ناخودآگاه سرم را برایش تکان می دهم و به سرعت سوار می شوم.
باید مامان و امیر را می رساندم و خودم سراغ بابا می رفتم.

ترسیده بودم بی هماهنگی بروم. مخصوصا به خاطر صبح و دیدن من و کیهان با هم.
با بابا تماس گرفتم. گفته بود پیش مامان و امیر بمانم چون مامان که دستپاچه می

شود هیچ کاری از دستش بر نمی آید و حضورم در خانه موثرتر است تا آنجا.

صدای تق و توق مامان از آشپزخانه می آمد و امیر در اتاقش زیر پتو مچاله شده بود.
دلشوره امانم را بریده. کاش لزم نبود برای مامان فیلم بازی کنم. این نقش بازی

کردن بیش از هر چیزی انرژی آدم را می گرفت!

با صدای زنگ گوشی ام به اتاق بر می گردم.
شماره ناشناس است و کمی مردد ارتباط را بر قرار می کنم.

_ بله

_ سلم... خانم شکیبا؟

_ خودم هستم.

_ من جلیلی هستم...

مل فامیلی اش هستم که ادامه می دهد: اخم کرده کمی هم گیج، در حال تحلی

_ روانپزشک آزاد.

آه از نهادم بلند می شود در این شرایط فقط همین را کم داشتم.

_ بفرمایید.

_ می خواستم اگر امکانش باشه قرار ملقاتی با هم و البته با حضور آزاد داشته
باشیم.



به سمت درب اتاق می روم و آن را می بندم از در فاصله می گیرم و آرام می گویم:

_ حالش بد شده باز؟

_ حالش که چندان خوب نیست اما این قرار ربطی به حال بد این روزاش نداره... این
من برنامه ریزی شده ش هست. دیدار درواقع مربوط به دوره ی درما

 آخ خدا کاش همه چیز انقدر با هم قاطی نمی شد.
به هر حال چاره ای هم نبود. خودم گفته بودم کمک می کنم و حال زیر قول زدنم نه

مردی که امیر به او زده بود را بهوش می آورد نه هیچ کمک دیگری به وضع آشفته ی
زندگی مان می کرد.

_ کی باید بیام.

_ خب اگر بتونید توی همین یکی دو روزه... البته هر زمان که خودتون راحت باشید...

_ امروز نمی تونم... میشه فردا باهاتون تماس بگیرم.

_ ممنون می شم خانوم... به هر حال من وضعیت شما رو هم درک می کنم برای
همین نمی خوام شرایط براتون بد بشه... هر وقت که براتون مقدور بود با همین

 شماره ای که باهاتون تماس گرفتم تماس بگیرد...

خداحافظی کرده گوشی را قطع می کنم که درب اتاقم باز می شود. مامان با همان
حالت هنوز نگرانش سرش را از لی در داخل می آورد:

_ افرا من برم وسایل سوپ بخرم برای امیر درست کنم... مراقبش باش حواستم به
قابلمه ی مرغ باشه زیرش زیاده جوش که اومد کمش کنم تا بیام.

قدمی به سمتش برمی دارم:

_ من میرم...بگو چی بخرم.

در را رها می کند و همانطور که پشت کرده از در فاصله می گیرد می گوید:

_ نمی خواد خودم میرم... تو فقط مراقب امیر باش... خریدام زیاده تو نمی تونی.

می آرامی از در خارج می شود.  منتظر نمی ماند. درب حیاط را باز کرده با خداحافظ

مت به لیمو به سراغ امیر می روم. به هر حال زیر مرغ را کم می کنم و با لیوانی شرب
باید هر چه زود تر ته و توی قضیه ی موتور را در می آوردم و چه وقتی بهتر از حال که



مامان خانه نیست.

دستم به دستگیره ی درب اتاقش نرسیده که صدای باز و بسته شدن اندکی پر سر و
صدای درب کوچه می آید و من با فکر بازگشت کمی زود هنگام مامان متعجب به

مد خانه می شود. سوی در می چرخم که بابا با اخم های در هم وار
اخم هایش به من هم سرایت می کند و نگران به سویش می روم.

_ سلم

بی حرف فقط سرش را به معنای جواب تکان می دهد. پر ترس زمزمه می کنم:

_ چیزی شده...

بابا نچ گویان، نگاهم می کند، هرچند که آن "نچ"ی هم که می گوید انگار در جواب من
نیست:

_ خوابه؟

بی شک امیر را می گوید. نگاهم تا درب اتاق امیر می رود و به صورتش بر می گردد:

_ فک نکنم.

_ مرضیه کجاست؟

 _ رفت خرید

دستی به صورتش می کشد و قدمش را به سمت اتاق امیر کج می کند. کمی ترسیده
به سویش می روم:

_ بابا... حال اون آقا خوبه؟

قبل از آنکه بخواهد جواب مرا دهد درب اتاق را باز کرده وارد می شود. پشت سرش
مه لرزان و فراری اش میان من و بابا می ایستم. امیر رنگ پریده کنج اتاق ایستاده و نگا

دودو می زند.
بابا قدم پیش می گذارد. حرارت را از تنش حس می کنم. ترسیده به دنبالش می روم

و نگاهم همگام با سیب گلوی امیر بال و پایین می شود.

_ چه غلطی کردی؟

صدای جویده ی بابا از خشم می لرزد و من لرزش سلول به سلول تن امیر را به چشم
می بینم. قدم های بابا یک دفعه شدت می گیرند. و من قبل از آنکه بتوانم حرکتی کنم.



صدای دست بابا که محکم که بر صورت امیر فرود می آید اتاق را پر می کند.
بی هوا هین بلندی کشیده، دست روی دهانم می گذارم که بابا با صدای دورگه ای می

گوید:

_ این برای اینکه شاید از خواب بیدار شی و بفهمی چه گندی زدی به زندگیت!

مر پرت شده به سمت چپش از شدت ضربه ی پر قدرت بابا را راست می کند، امیر س
می همیشه؛ سر زیر انداخته بی حرف در جایش می ایستد. مر یاغ  اما برخلف امی

مت مامان می دهد. بی اراده دست صدای کمی بلند بسته شدن درب خانه خبر از بازگش
روی شانه ی بابا می گذارم و هول می گویم:

_ بابا، مامان اومد.

"ل اله ال لله "ی زمزمه می کند و با همان خشم می چرخد و از کنارم می گذرد.
ناخودآگاه قدمی به سمت امیر و سر هنوز خم مانده اش بر می دارم، اما پشیمان
شده، با مکث می چرخم و از اتاق خارج می شوم. درب اتاق را هم می بندم و به

سمت هال می روم.

 بابا یک ساعتی خانه ماند و دوباره رفته بود.
گفته بود شب را منتظرش نباشیم. البته دلیلش برای مامان مرخصی روزانه اش بود

که باید در شب جبرانش می کرد، اما من می دانستم که باید به بیمارستان برود.
انگار علی و کیهان کار خود را کرده و فرد مضروب را به بیمارستان خودشان منتقل

 کرده بودند.
آخر شب که تلفنی با بابا صحبت کردم، می گفت که وقتی عصر به بیمارستان رفته بود

کیهان و علی تمام کارها را کرده بودند و دیگر فرصتی برای مخالفت نبود.

سرسری، با سری پر از فکر، با دلی پر از درد مقنعه ام را روبروی آینه مرتب می کنم
و از اتاق خارج می شوم. بابا نیست و من باید خودم را با اتوبوس به فروشگاه می

 رساندم.
فرد مضروب هنوز بیهوش بود و اگر تا همین یکی دو روزه بهوش نمی آمد و به کما می

رفت، در یک کلم بیچاره می شدیم.

_ افرا

مب درب اتاقش می با صدای بی نهایت آرام امیر برمی گردم و او را ایستاده در چارچو



مت هنوز بی رنگش، کش می آید. از دیروز و بعد از دعوای می صور بینم. نگاهم روی کبود
 بابا، از اتاقش خارج نشده بود.
قدمی به سویش بر می گردم:

_ چیه؟

مردد نگاهی به آشپزخانه می اندازد و آرام تر می گوید:

_ چی شد؟

_ هنوز بیهوشه.

هنوز صدایش می لرزید و دستانش و چشمانش و ...

_ من... چی کار کنم؟

آخ خدا... من با این برادر دیوانه ی بیچاره با آن حماقتش، چه باید می کردم!
سر می چرخانم و من هم نگاهی به جانب آشپزخانه می اندازم. دوباره نگاهم را به

چشمان منتظرش می دوزم و چند قدم میانمان را پر کرده روبرویش می ایستم.

_ الن حالت خوبه؟

 سرش را بی حال تکان می دهد.
نگاهی به ساعت مچی ام می اندازم.

 _ من الن باید برم فروشگاه...

_ من چی کار کنم افرا؟

مل کیه... صاحبش خبر داره با موتورش زدی به کسی؟ _ امیر موتور ما

چهره اش در هم می شود. اخم هایش در هم گره می خورد و تنها می گوید:

_ خبر داره...

اخم کرده با دقت نگاهش می کنم، چیزی این میان رست به نظر نمی آید:

_ یعنی چی امیر؟

_ بیدار شدین؟



با مکث به سوی مامان می چرخم:

_ افرا صبحانه نخورده نریا باز ضعف می کنی.

قبل از آنکه جوابی دهم. نگاهش به صورت امیر می افتد و اخم هایش در هم می شود:

_ صورتت چی شده تو؟

و امیر همانطور که کمی هول شاید، به پشت می چرخد زمزمه می کند:

_ هیچی روش خوابیدم.

اشک به جای خالی امیر است که برای عوض کردن فضا متمی از  مامان هنوز نگاهش با 
 می گویم:

_ مامان برای بابا غذا گذاشتی ببرم براش.

انگار تازه یادش آمده باشد هول به سوی آشپزخانه می چرخد:

_ ای وای داشت یادم می رفت ساندویچ بگیرم براش... کتلت درست کردم، بذار الن
آماده ش می کنم. شربت لیمو دوست داره، براش درست کردم دوغ و نوشابه نده

بهش.

خیره به شماره ی روانپزشک آزاد زمان ها را در ذهنم مرور می کنم.
می ترسیدم امروز بعد از اتمام شیفتم به کمپ بروم و بابا به کمکم احتیاج داشته

باشد. در واقع باید از جانب بابا مطمئن می شدم بعد با دکتر جلیلی هماهنگ می کردم.
با سری پر فکر و دلی در انتظار یک خبر از بیمارستان، گوشی را کنار گذاشته نگاهم را

به مشتری در حال نزدیک شدن می دهم.

_ بفرمایید خانم کارتتون.

_ آخ ممنونم...داشت یادم می رفت.

 _ افرا

متعجب از شنیدن صدای بابا مردد سر می چرخانم و با دیدنش هول کرده می گویم:

_ چیزی شده بابا؟



کمی با عجله می گوید:

_ گوشیم شارژ نداشت، خودم اومدم... من الن یه مسافر دارم...رسوندمش میرم
دنبال امیر... گفتم در جریان باشی.

با یاد آوری ضرب شستش که حسابی صورت امیر را نشان دار کرده بود، کمی ترسیده
می گویم:

_ چرا؟

کمی نگاهم می کند و سرش را نزدیک آورده، خیلی جدی می گوید:

_ اونی که دیروز خورد حقش بود... از شیر مادرش حلل تر... بایدم زودتر از اینکه کار
به اینجا بکشه، می خورد... من اشتباه کردم که گذاشتم این سیلی ها جمع شد و یک

گش دیروز باهاش تسویه کردم... جا هم

حرفش را قبول دارم اما چه کنم که از پریشب که امیر را با آن حال زار دیده ام دلم
آنقدر برایش می سوزد که نمی توانم دردش را تحمل کند. هر چه باشد، برادرم است

 حال هر چقدر هم اخلقش مزخرف باشد.
مخصوصا حال که در این شرایط حس می کنم یک جورهایی به من پناه آورده...

_ کجا می خواید برید بابا... منم بیام؟

_ جلوی مادرت که نمی تونم راحت باهاش صحبت کنم، ببرمش بیرون ته و توی اون
موتورو دربیارم...

_ صبح به من گفت صاحب موتور جریان تصادف رو می دونه

اخم های بابا هم مثل من در لحظه ای که این را از زبان امیر شنیدم، درهم می شود
اما دیگر بحث را ادامه نمی دهد و می گوید:

_ خیلی خب می رم که ته و توی همین رو دربیارم... تو نگران نباش... کاری نداری؟

_ بابا اون آقا خانواده ش در جریانن؟

سرش را تکانی می دهد:

مد دوره گرده انگار، دست فروشی می _ خانواده ای که انگار نداره... بنده خدا یه پیرمر
 کرده...



لحظه ای اخم هایش درهم می شود و با کمی مکث ادامه می دهد:

_ خب... دیروز کیهان رفته بود محل تصادف پرس و جو کرده بود مثکه کسی ردی از
خانواده ش نداشته... در واقع انگار کسی رو نداره...

معذب از آمدن نام کیهان آب دهان فرو فرستاده کمی هم خودم را به آن راه می زنم
و باز می گویم:

_ کی رسوندتش بیمارستان؟

برای لحظه ای پر حرف نگاهم می کند و بعد از آنکه تمام تلشم را برای ندزدیدن
نگاهم از چشمان کارآگاهانه اش به کار می گیرم، می گوید:

_ کسی ندیده... جلوی در بیمارستان رهاش کرده بودن... به هرحال هر کس که
رسوندتش احتمال حوصله ی پلیس و پلیس بازی نداشته... بازم خدا خیرش بده تا اونجا

رسوندتش...

سرش را به تاسف تکان می دهد:

_ پسر من که همین کارم نکرده...

مگ زیر چشم هایش می دهم، ای کاش می سکوت کرده نگاهم را به گودی کمی تیره رن
توانستم باری از دوشش بردارم.

_ خیلی خب من برم دیگه... مراقب خودت باش.

با غمی که نمی توانم پنهانش کنم می گویم:

_ شما هم همینطور... بابا ساندویچتو هم بخور، می دونم از دیروز هیچی نخوردی،
باشه؟

سرش را برایم تکان می دهد:

_ باشه بابا... خداحافظ

_ خداحافظ.

صندوق را تحویل داده به سمت درب خروج راه می افتم.
بعد از رفتن بابا با دکتر جلیلی برای ملقات امروز هماهنگ کردم و قرار شد بعد از



کارم خودم را به کمپ برسانم.
با مامان که تماس گرفتم تا به خانه نرفتنم را اطلع دهم، کمی نگران و صد البته

مشکوک از علت بازگشت بابا و بیرون رفتنش با امیر پرسیده بود و من طبق معمول
امروز کمی تا قسمتی خودم را به آن راه زده بودم و دیگر بعید می دانستم مامان تا

امشب از همه چیز بی خبر بماند.
 به هر حال کاری هم از دستم بر نمی آمد.

به سمت ایستگاه اتوبوس قدم بر می دارم که گوشی ام زنگ می خورد.
 دست در جیب کرده گوشی را در می آورم.

به گمانم شماره مربوط به بیمارستان است. ارتباط را بر قرار می کنم و گوشی را به
گوشم می چسبانم:

_ الو

سکوت آن سوی خط اخم های را در هم کرده و قدم هایم را متوقف می کند:

_ الو؟

_ من اگه مژدگونی بخوام، چی کار می کنی!

بخش هفتم

گوشی بابا را می دانستم که شارژ ندارد اما گوشی امیر هم خاموش بود و من راهی
برای خبر کردنشان نداشتم و البته که آنقدر ذوق داشتم که نتوانم خودم و این پاهای به

 پرواز درآمده را کنترل کنم.
هرچند به خانه تماس گرفته و به مامان گفته بودم امیر و بابا که آمدند با من تماس
مک مامان، قبل از آنکه سوالتش سر به فلک اش مر  بگیرند و بی توجه به اضافه شدن با

بگذارند خداحافظی کرده بودم.

وارد بیمارستان که می شوم صدایش برای هزارمین بار در سرم پخش می شود. تنها
چیزی که می توانست در این شرایط برایش مژدگانی بخواهد، یک چیز بود.

هول و با هیجانی غیر قابل کنترل گفته بودم:

 "بهوش اومد؟"

و او با صدایی سرشار از سرخوشی زمزمه کرده بود:

"بله خانوم خانوما"



و من آنقدر غرق شور و شادی شده بودم که زبانم نمی چرخید برای تذکری به نحوه ی
صحبت کردنش با من؛ همسر سابقش، همسر هم که نه همان نامزد، آری نامزد

سابقش!

لحن و حسی که از شور صدای من در صدایش نشسته بود چیزی ورای حس هایی بود
می با هم بودنمان تجربه کرده بودم و من در مش بی خبر می به اصطلح خو که در روزها

می این گونه حواس نبودم. این شرایط پذیرا

خیلی شیک، هیچ آن کلمه ی مژدگانی را به روی خود نیاورده بودم و او هم خدارا شکر
که دل به دلم داده بود. حس می کردم روی ابرها سیر می کنم. این خبر بی نظیر ترین

خبر این روزهای پینه بسته از درد بود.
اصل انگار مثل این بود که تلفن زنگ بخورد بعد من، افرای بازی خورده و به بازی

من آن روزهای بی خبری می کیها مت صدا گرفته شده گوشی را بردارم، بعد صدایی به صلب
 از همه ی بازی های زشت دنیا، در گوشم بپیچد و بگوید:

" عزیزم همه ی اتفاقاتی که از سر گذروندی یه کابوس تلخ بود، حال وقتشه بیدار شی
از خواب"

می این افکار بی شعور و منطق، مم ناشی از وجود کنه وار و همیشگ سرم را با کمی اخ
مق خبر به هوش آمدن پیرمرد تکان می دهم. نه اصل هم این دو خبر مثل هم نیستند. ذو

دوره گرد از همه ی خبر های دنیا شیرین تر است.

نگاهی به ساعتم می اندازم، خداراشکر که هنوز وقت ملقات به پایان نرسیده. قدم
هایم را به سوی ایستگاه اطلعات بیمارستان کج می کنم.

ای کاش می توانستم هرچه زودتر به گونه ای بابا و امیر را هم خبر کنم. هر چند شاید
بهتر باشد در همان بی خبری بابا از زیر زبان امیر حرف بکشد تا به خاطر وجود ترسی

که در دل دارد همه چیز را رک و راست بر زبان آورد.

مر آن سوی شیشه را تا به حال ندیده ام و این عدم آشنایی خودش اتفاق خوبی پرستا
من لفظ خانم آقای دکتر، با خودم و احساسات بی ست. دیگر احتیاجی نیست برای شنید

شعورم درگیر شوم.

لحظه ای مردد می ایستم. نام پیرمرد را که نمی دانستم. یعنی اگر مشخصاتش را می
دادم اجازه ی ملقات به من می دادند؟

مم آخر را هم بر می دارم و سرم را کمی خم می کنم: بی خیال فکرهای بی سرو ته قد

_ سلم خانم خسته نباشید

نگاهش را لحظه ای از مانیتور مقابلش می گیرد و سرش را با سلم آرامی که می
گوید تکان می دهد:



 _ ببخشید خانم من می خواستم کسی رو ملقات کنم...

جوری نگاهم می کند که متوجه می شوم حرفم را با جمله ی مناسبی شروع نکرده ام.
سریع می گویم:

_ ببینید ایشون دیروز از بیمارستان دیگه ای منتقل شدن این بیمارستان. یه پیرمرد،
تصادف کرده بودن و بیهوش بودن... امروز به من خبر دادن که بهوش اومدن... میشه

ببینمشون.

لحظه ای در فکر نگاهم می کند و همزمان که گوشی تلفن کنار دستش را بر می دارد
می گوید:

_ چه نسبتی باهاشون دارید؟

لحطه ای در بیان نسبتی که با پیرمرد بیچاره دارم، می مانم.

_ ممم... خب... همیــ....

ارتباطش با آن سوی خط برقرار می شود انگار که بی توجه به من در گوشی آرام
چیزی را زمزمه می کند که من فقط دکتر و ملقاتش را می شنوم.

گتن صدای آرامش می لحظه ای بعد گوشی را می گذارد و رو به من کرده با همان 
گوید:

 _ طبقه ی سوم انتهای راهرو

من کمی مشکوک، و سرش را به کارش می دهد و من کمی متعجب از این آدرس داد
مق کیهان را مرور می کنم. خداراشکر که اتاق او طبقه ی من اتا لحظه ای در ذهنم، مکا

دوم است.
امیدوارم با هم روبرو نشویم چون حال در این لحظه حال من آنقدری خوب است که

نتوانم آنطور که باید سرد و جدی در برابرش مقاومت کنم.

به سمت آسانسور می روم و همراه با یکی از پرسنل و خانم و آقایی شیرینی به
دست، وارد اتاقک آسانسور می شوم.

با باز شدن درب آسانسور، اولین نفر پیاده می شوم و بلفاصله اخمهایم در هم می
شود، نگاهم را اول به راهروی سمت چپ و بعد به راهروی سمت راست در آخر به

سالن مقابلم می دهم.
انتهای کدام راهرو باید می رفتم؟

مک مشکوک کنم، "او" می دختر قبل از آنکه فرصت کنم در دل فحشی نثار آدرس گوی
مرموزتر از همیشه با تبسمی کنترل شده و صد البته منظور دار پیش چشمم ظاهر



می شود.

"لعنتی... رودست خوردی افرای ساده"

اخم هایم که میل وصال می کنند با تمام وجود خواسته شان را اجابت می کنم.
لعنتی؛ تبسم نشسته بر چهره ی او هم به اندازه ی اخم های من، عمق می گیرد. یک
لحظه به سرم می زند بر گردم و دوباره سوار بر آسانسور شده و این بازی مسخره
اش را ضایع کنم اما نمی شود، پاهایم گاهی اوقات از کنترل من و منطقم خارج می

شوند.

مقابلم می ایستد و نگاهش را تا گره ی ابروهایم ادامه می دهد:

_ سلم... مبارک باشه!

سرم را برایش تکان می دهم و در دل برایش خط و نشان می کشم:

_ می تونم ببینمش؟

کمی چشم ریز کرده نگاهم می کند. بعد سرش را مختصر تکانی می دهد و با لحنی
خاص و ابرو هایی بال داده می گوید:

_ البته!

دستش را از کنار بازویم رد می کند که ناخواسته کمی تنم را کنار می کشم. دکمه ی
آسانسور را می فشارد و حرکتم را به روی خودش نمی آورد اما نگاهش را همانطور

 روی چشم هایم امتداد می دهد.
برای فرار از نگاهش اخمم را محکم تر کرده کمی هم طلبکار می گویم:

_ چرا الکی منو کشوندن این طبقه؟

مم لعنتی اش به چشمم به سختی انگار خودش را کنترل می کند تا وسعت گرفتن تبس
 نیاید:

_ خب چی کار کنیم دیگه، همه کنن یاری، تا یه بنده خدایی به مراد دلش برسه!

خداراشکر که همان لحظه درب آسانسور باز می شود. بلفاصله می چرخم و بعد از
من دو تن از پرسنل وارد اتاقک خالی می شوم. خارج شد

گوشه ی اتاقک می ایستم و او هم آرام وارد می شود. دکمه طبقه ی اول را می
فشارد و درب آسانسور بسته می شود.

دست در جیب تکیه زده به دیواره ی آسانسور می ایستد و زمزمه می کند:



_ مژدگونی من چی میشه؟

"فرصت طلب" تا نوک زبانم می آید اما جلوی خودم را می گیرم. که باز خودش البته
اینبار سرخوش تر از قبل می گوید:

_ اگه بدونی ... دنیا رو بهم دادن انگار، وقتی زنگ زدم به پدرت و گوشیشون خاموش
 بود...

بی توجه به لحن و نگاهش، سعی می کنم مسیر صحبت را منحرف کنم:

مل اون آقا خوبه؟ _ حا

آسانسور می ایستد و دربش باز می شود. کیهان تکیه از دیواره ی اتاقک گرفته، اشاره
می کند اول من پیاده شوم. خودش هم باقدمی فاصله کنارم می آید.

مد قضیه ست. _ خب الن بهوش اومدنش، شانس خیلی بزرگیه... اما فقط پنجاه درص
باید شرایطش توی این حال پایدار بشه... تا اون موقع هم باید توی بخش مراقبت های

ویژه بمونه...

کمی از حس خوشم دود شده به هوا می رود، نگران نگاهش می کنم که سریع و البته
کمی هم با چاشنی اطمینان می گوید:

_ نگران نباش... انشا الله همه چیز خوب پیش میره...

کمی هنوز نگران نگاهم را به راهروی مقابلم می دهم و در دل دست به دامان خدا می
شوم. سنگینی نگاهش را روی نیم رخم حس می کنم و لحظه ای بعد صدایش در

گوشم می نشیند:

_ نگفتی؟

سوالی نگاهش می کنم:

_ مژدگــ...

هرچند می توانم حس کنم پیش کشیدن دوباره ی اینبحث برای عوض کردن حال و
هوای من است اما به میان حرفش رفته جدی می گویم:

_ الن وقت این حرفاست؟

_ کدوم حرفا؟



_ شما نمی خواید برید سرکارتون؟

_ کارم، کنار ایستاده!

و خب دل من هنوز آنقدرها بی شعور هست که با همین یک جمله ضعف کرده برای
خودش قصه سرایی کند.

خاک بر سر بی اراده و سست عنصرش!
از آنجا که حرف زدن با او فایده ای ندارد، ترجیح می دهم سکوت کنم. اما تابلوی

بخش مراقبت های ویژه که پیش چشمانم نمایان می شود، بی اراده زبانم می جنبد:

_ واقعا کسی رو نداره؟

_ شواهد که اینو میگه.

مردد می ایستم که او هم متعاقبا می ایستد و من فکرم را با صدای بلند بر زبان می
آوردم:

_ من برم ببینمش چی بگم؟

مغ گذشته، نگاهم می کند: مهربان تر از همیشه های لعنتی و پر درو

_ می خوای نری؟

نگاهی به درب بسته می اندازم و دوباره نگاهم را به چشمان منتظر و لعنتی اش می
دهم و فقط برای اینکه جوابم تاییدی باشد تا دلم را آرام کند می گویم:

_ پنجاه درصدم خودش خیلیه دیگه... مگه نه؟

نرم و مهربان پلک بر هم می گذارد.
صدای زنگ گوشی ام مرا از اسیر شدن در خلسه ی چشمانش نجات می دهد.

من بابا سریع دست در جیب کرده گوشی ام را در می آورم. اما مر پشت خط بود با فک
اآشنا می شود و آهم شماره ناشناس است. ناشناسی که با لحظه ای نگاه کردن به آن 

 را در می آورد.
خدای من، کمپ را به کل از یاد برده بودم.

بی توجه به حضور غیر قابل انکار کیهان، ارتباط را بر قرار می کنم.

_ الو

_ سلم خانم شکیبا؟



من ریز شده و کنجکاو کیهان کشیده می شود و نمی دانم در بی اراده نگاهم به چشما
لحظه چه مرگم می شود خدایا، واقعا نمی دانم!

مخ دل و فکر و ذهنم می چسباند و حسی موذی و صد البته لعنتی می آید و خودش را بی
من انگار نمی توانم بی خیالش شوم که ناخوداگاه شاید هم خودآگاه، کمی لحنم عوض

می شود:

_ سلم آقای دکتر من واقعا شرمنده ام.

کیهان بی رودروایسی خیره ام می ماند و من بی تفاوت نگاهم را می گیرم.

_ خواهش می کنم... گفتم شاید قرارمون رو فراموش کردید؟

مش دیوانه ی زبان نفهم، که افسارم را در دست گرفته، نیم و من که نه، در واقع آن بخ
نگاهی به کیهان می اندازد. قدمی از او فاصله گرفته کمی آرام در گوشی می گویم:

 _ راستش مشکلی پیش اومد...

کمی صدایم بالتر می رود و به خدا اینها در اختیار من نیست!

 _ وگرنه امکان نداشت قرارمون رو فراموش کنم...

لحظه ای آن سوی خط مکث می شود و بعد از کمی می گوید:

_ رضا در مورد بی اطلع بودن خانوادتون به من گفته، اگر مشکلی هسـ...

_ نه نه، خانواده م... با این قرار مشکلی ندارن.

_ پس برنامه رو بذاریم واسه یه روز دیگه؟

نگاهی به ساعتم می اندازم، اگر با تاکسی می رفتم، می توانستم خودم را برسانم.

_ نه نه من خودم رو می رسونم...

مه تیره از اخم های گرده ی خورده ی کیهان را نشانه می رود و می گویم: باز نگاهم نگا

_ البته اگر منتظرم بمونید؟

_ حتما... من امروز تا شب، کمپ هستم.

از دیدن حالت چهره ی کیهان لحظه ای خنده ام می گیرد و نمودش تبسمی می شود
که خودش را روی چهره ام ثابت می کند:



 _ خیلی هم عالی... پس می بینمتون.

و احتمال کیهان برداشت خوبی از حالت چهره و جمله ای که می گویم نمی کند، که
رگ گردنش باد می کند.

_ منتظرتونم خدا نگهدار.

مر دلم، نمی دانم شاید راضی از دیدن حالت کیهان، و من که نه همان بخش بی شعو
مم نشسته بر چهره ام را عمق می دهد و می گوید: تبس

_ خدانگهدار.

گوشی را قطع کرده و با تمام قدرت خنده ام را کنترل می کنم، اما خودم را هم نمی
بازم و دلم سرخوشانه پیش خودش فکر می کند؛ اصل چه اشکالی دارد بگذار در

می خودش بماند! گمراه

در همان حالت رو به انفجارش قدمی نزدیک می آید که می گویم:

_ ممنون از این که به من اطلع دادید... من دیگه باید برم!

 _ کجا باید بری؟

_ آقای دکتر... فکر نمی کنم به شما ارتباطی داشته باشه!

هوا را از بینی اش بیرون می فرستد:

_ ربطی نداره؟

_ نه، واقعا نداره... برید به هر کسی هم که می خواید نسبت من و خودتون رو توضیح
بدید، ببینید ربطی پیدا می کنن!

لحظه ای پلک هایش را بر هم می فشارد.
نفسش را اینبار پوف می کند و به عینه می بینم که سعی می کند تا آرام باشد و من

نمی دانم دقیقا در این لحظات کدام بیل به سرم خورده که دیوانه شده ام و تا این حد
از رفتارش خنده ام می گیرد و برایم هم عجیب است که او فکر می کند من واقعا با

کسی قرار دارم!

_ ببین افرا بعد از اون جریانات تو اصل اجازه ندادی که ما با هم صحبت کنیم.

برخلف او که نقشش را باز می کند، من کامل خونسرد شانه بال می دهم و می گویم:



_ اتفاقا زیاد صحبت کردیم... اما دیدید که فایده ای نداشت!

_ چون تو عصبانی بودی!

ابرو بال می اندازم:

_ نباید می بودم؟

_ چرا چرا.. معلومه که باید عصبانی می شدی... اما بذار مـ...

سرد و کمی هم جدی می گویم:

_ آقای دکتر من عجله دارم باید برم.

مه دلم، از این بازی خوشم آمده. مه ت کمی که فکرش را می کنم می بینم، خدایی، آن ت
حس عجیبی ست انگار حسی لگد مال شده در وجودم نرم و آرام دارد خودش را پیدا

می کند. حسی که درست زیر پاهای او لگد شده بود.
قبل از آنکه قدم از قدم بردارم سد راهم می شود، زل می زند در عمق چشمانم و با

مکث می گوید:

_ افرا من تو رو می شناسم...

_ جدا خب پس اگه می شناسید دیگه مشکلتون چیه؟

من بی با این که سعی می کند تن صدایش را کنترل کند اما باز هم از کوره در رفت
هوایش مشهود است:

_ داری با یه مرتیکه میری سر قرار، بعد میگی مشکل چیه؟

دیگر اصل دلم نمی خواهد به چرایی اینکه از عصبانیتش حس خوبی به دلم وارد می
شود، فکر کنم.

_ برای بار دوم بهتون می گم، فکر نمی کنم به شما ارتباطی داشته باشه!

لحظه ای مکدر شده نگاهم می کند. بعد سرش را تکان تکان می دهد و می گوید:

_ خیلی خب باشه... اصل به من ربطی نداره... اما مگه نمی خواستی بری ملقاتی...

خنده ام می گیرد که می خواهد به این دلیل مرا در بیمارستان نگه دارد.



_ الن کار واجب تری دارم که باید به اون برسم...

چشمانش از خشم سرخ می شود. دهانش برای پاسخی باز می شود شاید، اما صدای
 علی زودتر می رسد:

_ اینجایی کیهان؟

نگاهم به او که با لباس مخصوص از بخش مراقبت های ویژه خارج می شود، می افتد
و او هم بلفاصله مرا می بیند و چهره اش از هم باز می شود:

_ به به افرا خانم شما هم اینجایی؟... مبارک باشه.

_ ممنونم... خیلی زحمت کشیدید.

به سمتم می آید و کنار کیهان می ایستد و امان از کیهان که لحظه ای نگاهش را از
من نمی گیرد.

_ خوشحالم که بعد از مدتها شاد می بینمت.

 چیزی نمی گویم.
علی نگاهش را کمی مشکوک میان من و کیهان تاب می دهد و بی شک از چهره ی

کیهان متوجه فضای ناآرام میانمان می شود که کمی مردد شاید فقط برای اینکه
سکوت را شکسته باشد می گوید:

_ خداروشکر... بالخره یه خبر خوب از ما شنیدی!

تبسمی نصفه و نیمه از مفهوم کلی حرفش بر چهره نشانده آرام می گویم:

_ با اجازتون من باید برم... با پدرم تماس می گیرم که خودشون رو برسونن
بیمارستان.

علی نگاه مرددش را به کیهان می دهد، می خواهم بچرخم که کیهان با لحنی شاید
درخواست گونه می گوید:

_ باید با هم حرف بزنیم افرا!

اخم های کنجکاو علی در هم می شود.

_ ببخشید من واقعا عجله دارم... خداحافظ.

و می چرخم. صدایشان اما خودش را به گوش هایم می چسباند:



 _ چته کیهان؟

_ داره میره سرقرار

لحظه ای سکوت می شود اما می شنوم که در جوابش می گوید:

_ بره کیهان به تو چه!

و کیهان انگار که ارث پدرش را خورده باشند می گوید:

_ به من چه؟

_ آره به تو چه، زندگی خودشه!

و من از پیچ راهرو می گذرم.

سر خیابان کمپ از تاکسی پیاه می شوم.
گوشی ام زنگ می خورد. سریع از جیبم بیرونش می آورم. با دیدن شماره ی بابا سریع

ارتباط را برقرار می کنم:

_ الو

_ سلم افرا چیزی شده؟

صدایش کمی هول است. برای اینکه نگران تر نشود سریع می گویم:

مد بهوش اومده. _ خداروشکر پیرمر

لحظه ای سکوت و بعد نفسی که با حجم عظیمی از آسودگی رها می شود و صدایش
که انگار بعد از دو روز تازه کمی جان می گیرد:

_ خدایا شکرت... الحمدولله... خداروشکر... کی به تو خبر داد؟

قدم هایم متوقف می شوند. آب دهان فرو فرستاده می گویم:

_ به من... کیهـ... یعنی چیز... آقای دلپاک... چیز شد آخه... زنگ زده بود به شما
گوشیت خاموش بود به من خبر داد.

_ کجایی الن؟



خدا مرا ببخشد. چشم بر هم گذاشته با اخم های در هم می گویم:

_ می خواستم برم... کتابخونه.

_ بیمارستان نرفتی؟

آخ خدا امان از امروز که بابا از دنده ی پلیسی اش بیدار شده!

_ رفتم.

سکوتش یعنی منتظر توضیح است و من کمی ناله وار از فکر ناراحت شدن و صد البته
 عصبانی شدنش می گویم:

_ خب خوشحال شدم... می خواستم مطمئن بشم رفتم یه سر فقـ...

_ خیلی خب بابا... همیشه خوش خبر باشی... برو به درست برس... من خودم میرم
بیمارستان... خداحـ...

نفسم را کمی آسوده از ناراحت نشدنش رها می کنم و با یادآوری صحبتش با امیر
سریع قبل از آنکه خداحافظش را کامل کند می گویم:

_ بابا امیر چی شد؟

سکوت می شود. کمی سنگین. اخم هایم در هم رفته نگران می گویم:

_ اتفاقی افتاده؟

_ فعل به امیر نگو طرف بهوش اومده.

متعجب می گویم:

_ چرا؟

_ بعدا صحبت می کنیم... قصه ی حماقتای برادرت سر دراز دارد!

اینبار ترسیده می گویم:

_ بابا تو رو خدا چیزی شده؟

_ این پسر باید ادب بشه... من برم بیمارستان شب صحبت می کنیم.



در فکر و آرام زمزمه می کنم:

_ باشه خدافظ.

متاسفانه به خاطر تزریق داروهای خواب آور به آزاد، جلسه آنطور که باید تشکیل
 نشده بود.

انگار امروز از آن روزهایی بود که دست و پایش به اسارت بند کشیده می شد و فقط
به زور بیهوشی می توانستند آرام گرفتنش را ببینند.
صحنه ای که برای من از هر چیزی دردناک تر بود .

اصل حال و هوای کمپ را دوست نداشتم. هر بار که پا درونش می گذاشتم حس می
کردم با یک زمستان تمام و عیار روبرو شده ام و تا مدتی پس از آن حال و احوالم به

هم ریخته بود.

مد جوانی هم هست صحبت کردم. هرچند سن و به هر حال با دکتر جلیلی که از قضا مر
سالش بزرگتر از کیهان، است اما به هر حال در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نمی کند.

با دکتر که در اتاقش می نشستیم لحظه ای از تصور کیهان نزدیک بود بی هوا به خنده
بیفتم اما خدا را شکر خیلی زود بر خودم مسلط شدم.

در مورد نحوه ی آشنایی ام با آزاد، حرف هایی که چه در دوران دانشگاه چه این روزها
میانمان رد و بدل شده بود صحبت کردم. حتی کمی تا حدودی سر بسته جریان کیهان

 را هم برایش تعریف کردم. کمی از رها صحبت کردیم.
هر چند رضا هم انگار چیزهایی گفته بود اما خود دکتر هم می گفت که شنیدنشان از

زبان من که خودم یکی از گوشه های این مربع هستم، لطف دیگری دارد. و در آخر هم
قرار شد دو روز دیگر که دکتر باز در کمپ حضور دارد، جلسه ای با حضور آزاد برگزار

 کنیم.

دکتر جلیلی از دیدارمان خیلی راضی بود. می گفت از همان ابتدا هم تمایل داشته ما
مد من آن را فاکتور مط محدو ابتدا ملقاتی اینگونه با هم داشته باشیم اما به خاطر شرای

گرفته بود که خب امروز به وقوع پیوست.

به خانه که رسیدم خانه در سکوتی عمیق فرو رفته بود. مامان گوشه ای نشسته و در
فکر سبزی پاک می کرد. امیر هم در اتاقش بود.

سکوت مامان و کنجکاوی نکردنش برایم عجیب بود و همین باعث شد فکر کنم بابا
چیزهایی به او گفته است.

یکی از کتاب هایم را از درون کمد بر می دارم تا به تلفی این دو سه روزی که به
کتابخانه نرفته بودم، کمی درس بخوانم. همین که پشت میز می نشینم. درب اتاقم به
می روی صورتش با آرامی باز می شود و امیر با همان چهره ی آشفته با همان رد کبود



همان چشمان لرزان وارد اتاق می شود.

_ سلم

به جای آنکه جوابم را دهد، درب اتاق را می بندد:

_ تو دیدیش... حالش چطوره؟

با یادآوری حرف بابا ناخودآگاه اخم هایم در هم می شود. از پشت میز بلند می شوم و
روبرویش می ایستم.

_ خودشو ندیدم.

_ کدوم بیمارستانه من برم ببینمش ... پلیس هست اونجا...

آنقدر آشفته است که دلم آشوب می شود:

_ امیر آروم باش یه لحظه...

مل دیه نداریم... منو می کشن نه؟ _ اگه بهوش نیاد... ما که پو

وای خدا کاش بابا خودش اینجا بود من با این بیچاره چه باید می کردم.

_ هیس... امیر... مامان میشنوه.

مل منه؟ _ الن پلیس دنبا

گیج و منگ نگاهش می کنم:

_ من نمی دونم.

پریشان تر می شود:

_ بابا گفت بهش مربوط نیست... گفت خودم گند زدم خودمم درستش کنم... حال من
چیکار کنم...

دستش را روی سرش می گذارد و چشمانش با درد بسته می شود. روی زانوهایش
روی زمین می افتد و زمزمه اش به گوشم می رسد.

_ حالم بده...



روبرویش می نشینم و دستم را روی دست هایش می گذارم.

_ چته... امـ...

_ من نمی دونستم... نمی دونستم... دزدیه!

 دستم از روی دستش سر می خورد.

_ چی می گی؟

_ موتور دزدیه افرا... چی کار کنم!

من بازمانده از تعجبم را با دست می پوشانم و همانطور که خیره اش مانده ام می دها
نالم:

_ چی کار کردی تو امیر...

 با بابا که تماس می گرفتم در دسترس نبود و البته که فروشگاه هم نرفته بود.
امیر حالش خوش نبود و می ترسیدم از شدت ترس سکته کند. باز مثل آن شب تمام

دل و روده اش را بال آورده بود و جوشانده های مامان هم کاری از پیش نمی برد و
حال دقایقی بود که در اتاق روی جایش در خود مچاله شده بود.

مامان در سکوت تسبیح به دست فقط راه می رفت و دست در هم گره می کرد و
گاهی غیر ارادی دستش را به صورتش می کوبید و گهگاه می دیدم که قطره های

اشک را از چهره اش می زداید. نمی دانم بابا دقیقا تا چه حد از جریان را به او گفته
 بود اما مامان کل ترسو بود.

می دانستم این سکوت و خودخوری اش هم شاید از سر ندانستن بیشتر است و من
می ترسیدم در این شرایط با این حجم خودخوری او هم روی دستمان بیفتد. در یک

 کلم شرایط افتضاحی بود و این در دسترس نبودن بابا همه چیز را بد تر می کرد.
امیر به معنی واقعی کلمه حماقت را به درجه ی اعلیش رسانده بود و فقط خدا می

توانست این جریان را ختم به خیر کند.

من هیچ از کارهای اداری و پلیس بازی های مرسوم سر در نمی آوردم و در جریانشان
هم نبودم. و اصل در این دو روز دنبالش نرفته بودم، در واقع آنقدر درگیر بهوش آمدن

گبعد پیرمرد بودم که فکر می کردم با بهوش آمدنش همه چیز حل می شود. هیچ به این 
از قضیه فکر نکرده بودم.

کلفه از بی خبری از بابا و جو بی نهایت آشفته ی خانه که شیرینی بهوش آمدن پیرمرد
را زهرمارم کرده بود، لباس های بیرونم را به تن می کنم. هنوز دقیقا نمی دانم که باید



دنبال بابا بگردم یا امیر را به درمانگاهی ببرم.
ناخودآگاه باز حس می کنم باید دست به دامان کیهان شوم. مثل همان روز که بی هوا

به سراغش رفتم.
سرم را غیر ارادی به تایید خودم و افکارم تکان می دهم.

برایم مهم نیست که چه برداشتی می کند من حال دنبال نشانی از بابا هستم و احتمال
می دهم بابا یا هنوز بیمارستان باشد یا نهایتا کیهان خبری از او داشته باشد.

گوشی ام را بر می دارم و به حیاط می روم. نمی خواهم جلوی مامان با او صحبت
کنم.

 شماره اش را می گیرم و بوق ها را می شمارم.
مط وصل نشده خود به خود قطع می شود. لعنتی جواب نمی دهد تا اینکه ارتبا

می خواهم دوباره تماس گیرم اما با یاد تلفنم با دکتر جلیلی و برداشت اشتباه کیهان،
پشیمان می شوم.

" لعنتی... الن قهر کردی مثل"

 بغض کرده نگاهم را به صفحه ی سیاه گوشی می دوزم.

" هنوز نمی فهمه اونی که باید ناز کنه منم... بی شعور"

نزدیک است اشکم دربیاید. به سمت خانه می روم تا کیفم را بردارم که صفحه ی
گوشی ام روشن می شود و شماره اش روی صفحه نقش می بندد.

با حرصی که نمی دانم دقیقا منشاش از کجاست می خواهم تماسش را ریجکت کنم
اما با یاد دلیل اصلی تماسم کلفه ارتباط را برقرار می کنم.

 _ الو

همین سه حرف ناقابل را با حجم عظیمی از دلخوری بر زبان می آورد.

_ سلم

_ سلم

این سرد و سنگین جواب دادنش از تماسم پشیمانم می کند اما در این لحظه، چاره ای
هم ندارم.

_ ببخشید مزاحم شدم...

_ چیزی شده؟

_ از بابام خبر دارید؟



مردد می گوید:

_ بابات؟

_ بله... هنوز اونجاست؟

سرمای لحنش نم نمک کم می شود:

 _ حدودا تا یک ساعت پیش اینجا بودن

ناخودآگاه با لحنی درمانده می گویم:

_ گوشیش در دسترس نیست!

عمق درماندگی ام را از صدایم حس می کند انگار که سرمای صدایش کامل گم می
شود میان امواج نگرانی:

_ اتفاقی افتاده... من بیام؟

_ امیر حالش خوب نیست... نمی دونم چی کار کنم.

انگار دارد می دود سریع می گوید:

_ من الن میام خونتون.

_ نمی خواد می برمش درمونگاه... شما نمی دونید بابام کجا رفت؟

 _ نه من نمی دونم...

_ باشه.. ممنون... خداحـ...

_ افرا

بی جواب فقط گوشی را روی گوشم نگه می دارم.

_ ببین آروم باش... زنگ بزن یه تاکسی بیاد، امیر رو ببر درمونگاه نزدیک خونتون منم
خودمو می رسونم اونجا... خب؟

بی اراده اشک هایم سرازیر می شود:



_ باشه

لرزش صدایم را حس می کند انگار:

_ آفرین دختر خوب... هیچ اتفاقی نمیوفته... تو از پسش بر میای.

گوشی را قطع می کنم و مثل عروسکی کوکی شماره ی تاکسی تلفنی را می گیرم و
بعد از درخواست تاکسی اشک هایم را پاک می کنم و به دو خودم را به داخل خانه می

اندازم که مامان هراسان از اتاق امیر بیرون می آید:

_ بابات جواب نداد... باز تب کرده

_ نه تاکسی گرفتم می برمش درمونگاه

_ صب کن منم لباس بپوشم.

بی هیچ مخالفتی از ترس تنها ماندنش در خانه سرم را برایش تکان می دهم و به
سمت اتاق امیر می روم. کنارش می نشینم و روی صورت کمی سرخش خم می

می داغ و گونه هایش می کشم: شوم. دستم را به پیشان

_ امیر می شنوی صدامو

چشمانش را بی حال باز می کند. بی شک بابا هم راضی به عذاب کشیدن بیشترش در
این وضعیت نیست. باشد هم، من دیگر نمی توانم امیر را در این حال ببینم. هرچند گند

دومی که به بار آورده خودش به قدر کافی برای ادب کردنش کافیست.

_ گوش کن به من... اون آقا به هوش اومده

آنقدر بی حال و منگ است که اصل شک دارم صدایم را بشنود.

_ می شنوی امیر...

_ دروغ می گی.

 و همین، چشمانش کامل بسته می شود و از حال می رود انگار.

مه نزدیک خانه ی ما تقریبا زیاد بود. و فرصت من کیهان تا درمانگا فاصله ی بیمارستا
آنقدری بود که بعد از بستری شدن پر شتاب امیر مغز پوکم تازه تازه در قالب منطقی



اش فرو رود و گندی که زده بود را برای خود تشریح و تفسیر کند.
طبق معمول از تماسم با کیهان پشیمان شده بودم. و مانده بودم که چرا در زمان های

حساس عقل و منطقم خاموش می شوند و افسارم به دسن احساسم می لفتد.
هرچند که من فقط برای مطلع شدن از اینکه آیا از بابا خبر دارد یانه با او تماس گرفتم

 اما کوتاه آمدن در برابر اینکه گفت می آید، درست نبود.

در نتیجه بلفاصه برایش پیام فرستادم که مشکلی نیست و نیاد، و او هم پیام داده بود
که خودش را می رساند و من باز دست به دامان دروغ شده و گفته بودم که بابا تماس

گرفته و در راه بیمارستان است و در پیامی جداگانه بابت مزاحمتم عذرخواهی کرده
بودم.

 و دیگر پیامی از او به دستم نرسید، اما خیالم راحت تر بود.
من هنوز تکلیفم با خودم مشخص نبود. وقتی هنوز از توجهاتش از حرص خوردنش

بابت قراری واهی لذت می بردم و از آن طرف با عقل و منطقم در جدال بودم؛ نباید
پای او را بیشتر به این میدان می کشاندم.

نفسم را خسته از افکار بی در و پیکری که رهایم نمی کردند بیرون می فرستم.
تمام مدت از خانه تا در مانگاه خیره به نیمرخ سرخ امیر فکرم حول و حوش یک جمله

می چرخید"

" این چه زندگیه خدا..."

جوابی برایش نداشتم و هنوز هم که امیر زیر سرم به خواب رفته جوابی برایش ندارم.

می سر امیر نشسته می دهم. نگاهم را به مامان که تسبیح به دست روی صندلی بال
هنوز از بابا خبری نیست و کم کم نگرانی برای خودش و سلمتی اش هم دارد به

ملغمه ی نگرانی هایم افزوده می شود.
دکتر حال امیر را باز به شوک و فشار عصبی نسبت داده بود. تب و استفراغ هایش

همه جنبه ی عصبی داشتند و با آرامبخش وضعیتش را تحت کنترل گرفته بودند.

بعد از صحبت های دکتر مامان بغض کرده نگاهم کرده بود و بغضش آنقدر مسری بود
می من هم دچار شده بود. با ترس پرسیده بود که چه بلیی سر امیرش می آید و که گلو

مانده بودم چه بگویم خودش باز گفته بود، "منصور گفت پیرمرده بهوش اومده پس
این بچه چرا حالش خوب نمیشه"

واضح بود که مامان فقط از تصادفی که به خیر گذشته خبر دارد و من برای بال کشیدن
امیر از چاه عمیق حماقت هاش طنابی نداشتم و جوابم به مامان شده بود سکوت و

دستی که شانه ی لرزانش را فشرده بود.

اینبار که آه می کشم، انگار صدایش آنقدرها بلند هست که نگاه مامان را به من بدهد.

_ امشب باید بمونه...



_ از منصور خبری نشد؟

_ نه هنوز... من پیشش می مونم تو برو خونه مامان... بابا که رسید بفرستش بیاد.

_ من کجا برم... بابات برسه خونه، ببینه نیستیم خودش زنگ میزنه.

درد و نگرانی آنقدر در چهره اش مشهود هست که دست به دامان دلداری شوم:

_ مامان حالش خوبه... برای اینکه بهتر بشه نگهش می دارن.

به جای آنکه آرام شود اشک هایش دانه دانه جاری می شوند و از میان دست و
دستمالی که روبروی بینی و دهانش می گیرد می شنوم که کمی نامفهوم می گوید:

_ بلد نبودم بچه بزرگ کنم... تو رو هم مادربزرگت بارآورد...

_ ول کن مامان حال وقت این حرفا نیست.

دلش اما زیادی پر است.

_ بابات بهم گفت تحویل بگیر شازدتو یا لی لی به للش گذاشتی یا وقتی دیدی کاری
از دستت برنمیاد که جلوشو بگیری، فقط سرکوفتش زدی...

نگاهم می کند و نالن می گوید:

_ فقط تقصیر منه؟

_ مامان، بابا خسته بوده ناراحت بوده یه چیزی گفته به منم از خودش گله کرده بود که
 تو تربیت امیر کم گذاشته...

اشک هایش قطع نمی شوند.

_ حال واقعا پیرمرده بهوش اومده... نیان بچمو ببرن؟

 آخ خدا اگر خبر داشتی گندهای پسرت یکی یکی در حال روشدن هستند چه می کردی.
 دلم نمی آید داغش را بیشتر کنم.

_ آره مامان بهوش اومده...

لرزش گوشی در جیب مانتو ام در جا می پراندم. سراسیمه گوشی را در می آورم و با
دیدن شماره ی خانه همزمان که رو به مامان می گویم:



_ باباست

ارتباط را برقرار می کنم و قبل از آنکه زبانم به حرفی بچرخد صدای پریشانش در
گوشم می پیچد:

_ الو افرا کجایین شما؟

_ الو بابا...

از اتاق بیرون می روم و همزمان که راهرو را به سمت خروجی طی می کنم در
جوابش که می گوید:

_ حرف بزن افرا چی شده؟

می گویم:

_ نگران نشو... فقط امیر حالش باز بد شد مثل اون شب، با مامان آوردیمش
درمونگاه.

زمزمه ی "یا حضرت عباس" ش دلم را می سوزاند.

_ بابا حالش خوبه...

_ الن میام

و ارتباط قطع می شود.

بابا خیلی سریع رسیده بود.
هرچه اصرار کرده بودم من پیش امیر بمانم و او به خانه برود و کمی استراحت کند

حرفش یک کلم بود. "نه"
خستگی از تمام وجناتش می بارید و من واقعا راهی برای راضی کردنش بلد نبودم.

مامان هم هر کار کرده بود بی فایده بود.

مامان داشت برای بار دهم با دکتر صحبت می کرد.به سمت بابا که با گوشی من
مشغول صحبت با آقی صیفی بود می روم که مکالمه اش تمام می شود.

_ کجا بودی این همه وقت؟

با اخم هایی که از چهره اش باز نمی شوند نگاهم می کند. احتمال نمی داند که امیر
موضوع موتور را خودش برای گفته.



_ امیر بهم گفت جریان موتورو...

اخم هایش محکم تر می شود و می گوید:

_ چند تا آدرس گرفته بودم ازش، از صاب موتور رفتم ببینم چی کار می تونم بکنم.

_ یعنی رفیقش دزده؟

بی جواب فقط سرش را نمی دانم به چع معنا تکان می دهد.

_ الن چی میشه... پلیس در جریانه؟

از هول و هراس من کمی نگاهش نرم می شود، گوشی ام را به سویم گیرد و می
گوید:

_ تو نمی خواد به این چیزا فکر کنی بابا جون... خودم درستش می کنم.

حاضر بودم نصف عمرم را بدهم تا کمی از این درماندگی جاخوش کرده میان چین و
چروک های اطراف چشمش که سعی داشت از نگاه من پنهانش کند، از چهره اش پاک

شود.

_ بابا من به امیر گفتم.

متوجه منظورم نمی شود انگار.

_ گفتم بهوش اومده...

به جای آنکه عصبانی شود. تبسمی هر چند بی حال بر چهره اش می نشیند و زمزمه
می کند:

_ پدر صلواتی

_ نمی دونم فهمید یا نه چون خیلی بهوش نبود... داشت از ترس سکته می کرد

چهره اش گرفته تر از قبل می شود.

_ خوب کردی گفتی.

با این که دلم نمی خواهد ناراحتش کنم اما نمی توانم نگویم.



_ بابا امیر کله خره... اما خیلی ترسوئه... داشت سکته می کرد که بهش گفتی خودش
باید یه فکری به حال خودش بکنه و به شما ربطی نداره...

پلک بر هم می فشارد و زمزمه ی لاله ال لله ش به گوشم می رسد.
مطمئن نگاهم می کند.

_ از بس که خره... من اینجوری گفتم که حساب کار دستش بیاد... مگه می تونم
تنهاش بذارم... تا همین النم اشتباه کردم، زیادی به حال خودش بود که شد این... از

این به بعد نمی ذارم.

نگاهی به پشت سرم می اندازد:

_ حال هم برو مادرتو بیار تا این دکتر رو دیوانه نکرده با سوالش... برید خونه

 نگاهی به پشت سرم می اندازم و به سراغ مامان می روم.
کنار خیابان بابا برایمان تاکسی می گیرد.

می هنوز در دستش مانده را به اول مامان سوار می شود و قبل از سوار شدنم بابا گوش
سویم می گیرد و آرام می گوید:

 _ درا رو قفل کن بابا حواستم به مادرت باشه...

سرم را تکان می دهم و دست گوشی به دستش را به سوی خودش هل می دهم:

_ باشه دستت بابا حال که گوشیت شارژ نداره... رمزش تاریخ تولدمه، شاید کاری
 داشتی ما که می ریم خونه گوشی امیرم هست...

کمی فکر کرده مردد گوشی را به جیبش بر می گرداند.
سوار می شوم و بابا در را می بندد، کرایه را حساب می کند و دستی برایمان تکان

می دهد و ماشین راه می افتد.
سر پر از فکرم را به پنجره می چسبانم و چشمانم را بر هم می گذارم.

 فردا باید سر از جریان موتور هم در می آوردم.
مر فکری همچون صائقه از ذهنم چشمانم تا ته باز می شوند و اخم هایم درهم می با گذ

روند.
سرم را برای خودم تکان می دهم و در دل دعا می کنم در این فاصله کیهان هوس

تماس یا پیامی به سرش نزند.

تا صبح نخوابیدم در واقع پدرم درآمد. از فکر از استرس از درد و مرض های این
زندگی کوفتی که معلوم نبود کی می خواهد روی خوشش را نشان دهد.

می بی اصل روی خوش هم نخواستم، فقط آدمیزادی بگذرد. اصل بشود یک معمول
خاصیت اما این دردها تمام شوند.



زودتر از موعد آماده می شوم و بعد از خداحافطی از مامان از خانه بیرون می زنم.
امیر تا چکاپ توسط دکتر مرخص نمی شد و بعید می دانستم قبل از رفتنم به

 فروشگاه آنها را ببینم.
تا فروشگاه را کمی پیاده کمی سواره طی می کنم و اول صبح خسته تر از همیشه پا

درون فروشگاه می گذارم.

با آقای صیفی سلم و احوال پرسی کرده از حال امیر می گویم و اینکه نمی دانم بابا
دقیقا کی می تواند به فروشگاه بیاید.

قبل از آنکه از آقای صیفی جدا شوم مردی جوان در حالی که آقای صیفی را صدا می
زند از اتاقک راننده ها بیرون می آید و همین که مرا کنار آقای صیفی می بیند، حرف

در دهانش می ماسد انگار و لحظه ای بعد با مکث به آقای صیفی می گوید که تلفن با
او کار دارد، آقای صیفی با ببخشید" ی که می گوید، از من جدا می شود. اما مرد جوان

به داخل اتاقک بر نمی گردد. جوری نگاهم می کند که حس می کنم بهتذ است هر چه
سریع تر آنجا را ترک کنم. قدمم را که بر می دارم او هم انگار به خودش آمده باشد

سرفه ای مصلحتی کرده با عجله به سوی دیگری می رود.

می شناختمش در واقع در همین حد که می دانستم از همکاران باباست . احتمال در
مدتی که من در فروشگاه کار نمی کردم استخدام شده بود چون قبل از آن او را ندیده

مت بازگشت دوباره ام به فروشگاه چند باری دیده بودمش. اما نام و بودم و در این مد
نشانش را نمی دانستم.

مر بی خودم شده قدم هایم را به سوی ورودی فروشگاه تند مل افکا به هر حال بی خیا
می کنم.

کمی از انرژی تخلیه شده ی صبحم را انگار حال دم ظهری در این اتاق پس گرفته
می فروشگاه خارج می شوم و باشم، اندکی سرحال تر از اتاق مسئول بخش حسابدار

به سوی بابا می روم که می پرسد:

_ چی شد؟

فرم های درون دستم را نشانش می دهم:

_ فعل باید اینارو پر کنم و مدارک لزم رو براشون بیارم.

با محبت نگاهم می کند:

_ خیره انشا الله

_ اگه بشه بابا خیلی خوبه حقوقم تقریبا دوبرابر میشه...



_ ان شا الله

در کنار هم به سوی خروجی راه می افتیم و من نگاهم را به نمیرخ تیره اش می دهم
و کمی ملتمس می گویم:

_ بابا این چند شب اصل نخوابیدی تورو خدا یه بار به حرف من گوش کن بیا بریم خونه
فقط یه ساعت بخواب بعد دوباره برگرد... باشه؟

با محبت و خنده ای کمرنگ نگاهم می کند:

_ قبل از تو صیفی نسخه شو برام پیچیده... امروز شیفتمو با امیر حسین عوض کرده.

هر چند این آقای امیرحسین نام را نمی شناسم اما خوشحال از این تغییر شیف با
رضایت نگاهش می کنم و کمی شوخ می گویم:

مف بابای یه دنده ی ما بشه! _ خدا خیر بده به این آقای سیفی مگه اون حری

همزمان که گوشی ام را از جیبش بیرون می آورد می گوید:

_ کم زبون بریز دختر

دستم را برای گرفتن گوشی به سویش می گیرم اما گوشی را رها نمی کند. متعجب و
سوالی نگاهش می کنم که می گوید:

_ یه بنده خدایی هست که شماره ش با اسم ذخیره نشده، اما خب انگار خیلی حرفا
داره برای گفتن با دختر من!

آب دهانم را با صدا فرو می فرستم و دستم از روی گوشی رها می شود.

_ می خوام بدونم چی میشه که دختر من توی شرایط خاص یادش به اون میوفته؟

خاک بر سرم که انقدر ضایع هستم. با صدایی که به زور به گوش می رسد شرمنده
می گویم:

_ بابا من فقط می خواستم از شما خبر بگیرم...

گوشی را روی دستم می گذارد و با لحنی جدی می گوید:

_ تکلیفت با خودت مشخص نیست افرا!

و بی مکث به سوی ماشین می رود و سوار می شود.



لحظه ای مردد می ایستم. دستم می رود تا ببینم چه پیامی فرستاده که بابا اینطور از
بلتکلیفی ام می گوید اما روبروی بابا نمی شود.

اخم کرده،کمی با ترس و لرز، کلفه شاید کمی هم عصبی به سوی ماشین می روم و
می کناری اش جا می گیرم. بی هیچ حرفی به راه می افتد و من هم مرض روی صندل

ندارم که بی خودی سکوت میانمان را بشکنم.
نگاهم را به بیرون می دهم و فکر می کنم واقعا هم تکلیفم با خودم مشخص نیست و

این بلتکلیفی انگار زیادی عیان است.

صبح که از خانه خارج می شدم، به مامان گفته بودم رسیدن بابا و امیر را به من اطلع
دهد، اما خودم مرتب با خانه تماس می گرفتم تا این که حدود ده صبح بالخره امیر و

بابا به خانه برگشتند.
خداراشکر امیر حالش خوب بود. اما تضمینی به خوب ماندش نبود چون او می ترسید

و تا وقتی می ترسید امکان این شوک و حمله ها وجود داشت.
بعد از آن بابا بلفاصله خودش را به فروشگاه رسانده بود اما به خاطر سرویسی که
بلفاصله بعد از حضورش در فروشگاه رفته بود تا همین نیم ساعت پیش که شیفتم

تمام شده بود او را ندیدم. قبل از پایان شیفت خانم غلمی به سراغم آمده بود و
جریان استخدام بخش حسابداری فروشگاه را برایم گفته بود. تا هرچه سریع تر برای

پر کردن فرم اقدام کنم. می گفت احتمال استخدامم زیاد است چون خودش هم
معرف من شده و من که ذوق زده خواسته بودم به سراغ بابا بروم تا با این خبر اندکی

حال او را هم خوب کنم، خانم غلمی مانعم شد و گفته بود که او هم خبر دارد، انگار
اول با گوشی ام تماس گرفته بود که چون بابا جوابش را داده بود، جریان را برایش
گفته و از آنجا که بابا سرویس بود، از خانم غلمی خواسته بود تا خودش حضورا این

خبر را به من هم بدهد.

_ پیاده نمی شی

با صدایش از فکر خارج می شوم و بی آنکه چیزی بگویم زیر نگاه ریز بینش از ماشین
پیاده می شوم.

میان چاردیواری اتاقم که پنهان می شوم به سرعت گوشی ام را در می آورم و پیام ها
را باز می کنم.

" سلم... امیر حالش خوبه؟... اگر لزم باشه هنوز هم می تونم بیام"

و پیامی دیگر

"من افرا ... برای من چیزی تموم نشده... امیدوارم ناراحت نشی اما... اما فکر نمی
کنم برای تو هم تموم شده باشه... اگه می ذاشتی باشم... اگه می ذاشتی همه چیز رو
مل هر دومون خوب می شد... درست کنم... اگه یه فرصت به هر دومون می دادی... حا

بذار حرف بزنیم افرا... خواهش می کنم."

گوشی را روی میز رها کرده روی صندلی می نشینم.



سرم را روی میز می گذارم و فکر می کنم. فکر می کنم. فکر می کنم...
 کاش روزی فکر ها هم تمام می شدند.

 از دیروز تا حال آنقدر در هجوم فکرهایم اسیر بوده ام که تمام رمقم از دست رفته.
تمام مدت فکر کردم که آیا واقعا با صحبت کردن، با حضور دوباره ی کیهان همه چیز
 درست می شود؟ می خواستم تکلیفم را با خودم با دلم با عقلم با کیهان روشن کنم.

اما تنها جوابی که از مرور خودم و او پیدا کردم، درد و غمی بود که بیشتر با جانم گره
مه از سرگذرانده را در زیر پارچه مت سیا می خورد. انگار این مدت من فقط تمام اتفاقا

ای سفید در گوشه از ذهنم مخفی کرده باشم.

مخ پازیچه بودن، همه مس تل همه ی دردها بود، همه ی دلخوری ها، بی اعتمادی ها، آن ح
مد کیهان قوت می گرفتند و من انگار در این مدت فقط سر جای خود بودند و با تکرار یا

به آنها بها نداده بودم.

نمی دانم چرا، اما هر چه بیشتر مرور می کنم بیشتر غمگین می شوم. حس می کنم
از دیروز تا حال کامل افسرده شده ام. مرور لحظه به لحظه ی کیهان فقط غمگینم
می کند. یادآوری آنچه از سر گذراندم عصبی و کلفه ام می کند. اصل حس می کنم

دوباره به سر خط برگشته ام. به همان لحظه ای که بت کیهان در نظرم خرد و
 خاکشیر شد. به آن روزهایی که آرزوهایم را نقش بر آب دیدم.

و بدتر از همه حس می کنم با وجود این جریانات، من یک احمقم که هنوز با دیدنش
دلم به لرزه می افتد و از این حجم عظیم حماقت، از این درماندگی در برابر او،

 عصبانی می شوم.

وارد کمپ می شوم و برای بار هزارم با خودم مرور می کنم که:

" آدم عاقل دوبار از یه سوراخ گزیده نمیشه... دورنمای کیهان همیشه جذاب و دلربا
بوده"

وارد ساختمان می شوم و به سمت خانم نشسته پشت شیشه ی اطلعات می روم.

_ سلم خانم با دکتر جلیلی قرار داشتم... شکیبا هستم.

بی حرف دست روی موس گذاشه چیزی را در صفحه ی مانیتورش بال و پایین می کند
و آرام می گوید:

_ چند لحظه منتظر بمونید لطفا.

چند لحظه ای همانجا می ایستم اما انتظار که طولنی می شود بی حوصله راه خروج



را در پیش گرفته در فضای باز محوطه که هوای برای نفس کشیدن بیشتر دارد، منتظر
می مانم.

می من واقعا هم همین است. ارتباط دوباره با کیهان آن هم با این ذهن خراب و منف
من دوباره نیست! اصل مگر چیزی این میان عوض شده. جز تمام چیزی جز گزیده شد
چیز هایی که در من و باور هایم نسبت به او خراب شد، کیهان همان کیهان است، با
همان تحصیلت و شغل، با همان خانواده و جایگاه و با همان مادر، همان زنی که با

مر جای خود هستند. زبان بی زبانی مرا مناسب پسرش نمی داند. رها و آزاد هم که س
در نتیجه اعتماد دوباره به این آدم از نظر منطقی کامل اشتباه است.

_ خانم شکیبا

به سمت صدای دکتر جلیلی بر می گردم:

_ سلم آقای دکتر

_ سلم خانم. ممنون از اینکه وقت گذاشتید... از این طرف لطفا.

به دنبالش راه می افتم. برخلف تصورم مسیر اتاق آزاد را نمی رود و من هم حس و
حال کنکاش کردن ندارم. وارد بخش دیگری می شویم و بعد از یک طبقه بال رفتن،

مرا به ورود به اتاقی که نام خودش را کنارش نصب کرده اند دعوت می کند.

بی حرف وارد می شود و در را پشت سرش می بندد و به سمت میزش می رود و در
همان حال به من هم تعارف می کند تا روی یکی از مبل های روبروی میزش بنیشنم.
مح کمپ، اتاقش حس آرامش را القا می کند، ترکیب برخلف کل فضای سرد و بی رو

سفید و سبز روشن برای دیوار ها و پرده و همینطور مبل های راحتی به رنگ آبی
بینهایت روشن و کمی هم سرد، استرس را از آدم دور می کند. روی یکی از مبل ها

می نشینم و نگاهم را به قاب های کوچک و سفید رنگ با مناظر دریا و دشت می دهم
و او هم از کمد سفید رنگ کنار میزش پرونده ای را بیرون آورده پشت میزش می

نشیند.
لحظه ای در سکوت می گذرد که تقه ای به درب اتاقش می خورد و همزمان با
مم پرستاری در بفرماییدی که می گوید در باز می شود. آزاد همرا با دو مرد با فر

 چارچوب در قرار می گیرند و من ناخودآگاه سر جایم می ایستم.

برای لحظه تمام حس مثبت اتاق از سرم می پرد، با اینکه آن دو مرد فقط آزاد را
همراهی می کنند اما تصویر دست و پای بسته اش در اتاقش در ذهنم تداعی می شود.

مثل مجرمی که او را تحت کنترل برای ملقات می برند. اخم هایم ناخواسته در هم
می شود.

_ خیلی ممنون... می تونید برید!



با اجازه ی دکتر دو مرد اتاق را ترک می کنند و درب اتاق بسته می شود.
آزاد لغر تر از قبل اما با رنگ و رویی کمی بهتر نسبت به آخرین دیدار، با نگاهی سرد
و توخالی همانجا روبروی در ایستاده و نگاهش میخ دکتر است. انگار که نه انگار مرا
دیده باشد. ناخودآگاه سرم را به سوی دکتر می چرخانم. شاید استرس را از نگاهم

می خواند که از جایش بلند می شود و با چهره اش مرا به آرامش دعوت می کند و از
پشت میز بیرون می آید و به سوی آزاد می رود.

_ سلم آزاد... بهتری.

سرم باز به سوی آزاد می چرخد .
در جوابش فقط پوزخند می زند و بالخره نگاهش از صورت دکتر کنده می شود و با

مکث روی چهره ی من می نشیند. آب دهانم را فرو می دهم و بی هوا می گویم:

_ سلم.

دکتر با تبسمی محو نگاهم می کند و همزمان که دستش را پشت شانه ی آزاد می
گذارد تا او را برای نشستن همراهی کند، خیلی معمولی می گوید:

_ خانم شکیبا رو یادت میاد؟

نگاهش با حسی تلخ و گزنده از صورتم جدا می شود:

_ آدمایی که ولم کردن یادم نمیره.

نگاهم با ترس دست به دامان دکتر می شود. سرش را مطمئن تکان می دهد و باز
خطاب به او می گوید:

_ موافقی بشینیم آزاد؟

بی جواب خودش را روی مبل سه نفره ی روبروی من رها می کند. دکتر جلیلی به من
اشاره می کند بنشینم و خودش هم روی مبل تک نفره ی که روبروی میزش قرار دارد

می نشیند.
آزاد سرش را به پشتی مبل تکیه می دهد و چشم می بندد و در همان حال می غرد:

_ چرا به این پرستارات نمی گی یه کوفتی بزنن به من انقدر درد نکشم، اومدم اینجا
برای چی پس من...

_ به قدر نیاز دارو بهت می دن آزاد...

و آزاد در همان حالتش "به قدر نیاز" را با تمسخر زمزمه می کند.
نگاهم را به دکتر می دهم اما تبسم نشسته بر چهره اش را که می بینم خیالم راحت



می شود که اینبار با لحنی کمی شوخ خطاب به آزاد می گوید:

_ انگار حالت بهتر شده که غر ز...

آزاد سرش را بی هوا از روی پشتی مبل بلند می کند که دکتر سکوت کرده اما آرام و
منتظر خیره اش می ماند.

مکی منو ولم می کنی برم؟  _

_ هر وقت طول دوره ی درمانت کامل شه

کمی عصبی و با لحنی نه چندان خوب می غرد:

مکی کامل میشه... حالم بده یه چیزی بده آروم شم.  _

دکتر نگاهی به ساعت می اندازد و کامل جدی می گوید:

_ پنج دقیقه ی دیگه زمان مصرف داروهاته... صبر کن!

آزاد با پوزخند نگاهش را از دکتر می گیرد و به من می دهد کمی خودش را روی مبل
جلو می کشد و آرام و کمی پچ پچ گونه خطاب به من می گوید:

_ همش میگه صبر کن... میگم مامانم کی میاد میگه صبر کن... می گم کی ولم می
 کنی... میگه صبر کن... میگم دارم میمیرم از درد... میگه صبر کن...

دندان هایش را روی هم می فشارد و کمی عصبی می غرد:

_ تو منو کشوندی اینجا... قولت یادت رفت... همتون یه مشت دروغ گویین...

قبل از آنکه فرصت کنم مغزم را به کار بیندازم دکتر می گوید:

_ خانم شکیبا چه قولی بهت دادن؟

صدایش بال می رود:

_ بهش نگو شکیبا... اون افراست... به من نمیگه آزاد... اما من بهش می گم افرا...
 چشماشو ببین...

خیلی آرام و همانطور که انگار در چشمانم غرق می شود به زمزمه می گوید:

_ مثه مامان



باز به جای من دکتر می گوید:

_ خیلی خب... افرا چه قولی به تو داده؟

_ که منو ببره پیش خودش

کمی در ذهنم حرف هایم با آزاد را مرور می کنم و از نوع نگاهش حس می کنم باز در
نگاهش در نقش مادرش نشسته ام.

_ یعنی کجا؟

انگار دکتر هم متوجه این جایگزینی نقش ها شده است که می خواهد آزاد سفاف
 سازی کند.

_ نمی دونم... همونجا که خودش هست.

دکتر با مکث از جایش بلند شده و به سمت میزش می رود. تعدای قرص و لیوانی آب
را بر می دارد و کنار آزاد می نشیند. قرص ها را یکی یکی در دهانش می گذارد بعد

هم آب را به دستش می دهد.
آزاد برای لحظاتی باز به عقب تکیه زده سرش را به پشتی مبل تکیه می دهد.

چشمانش را می بندد. دکتر نگاهم می کند باز سرش را با اطمینان برایم تکان می
 دهد.

مت از کنارش بلند می شود و این بار پشت میزش می نشیند و برای لحظاتی در سکو
مت آزاد کمی پرونده ی مقابلش را مرور می کند و بعد از دقایقی بالخره سکوت بی نهای

را می شکند:

_ تا حال از شباهت مادرت با خانـ... با افرا... صحبت کردی!

آزاد با مکث چشمانش را باز می کند. مثل پسر بچه ای که خبطی کرده باشد نگاهش
را از من می دزدد. دکتر عکسی از درون پرونده بیرون می آورد و به سمت آزاد می

گیرد.

_ می خوای نشونش بدی؟

آزاد سرش را محکم به نفی تکان می دهد. انگار ترسیده باشد من عکس را ببینم.

_ نه

دکتر هم با آرامش سرش را تکانم می دهد و بیش از این اصرار نمی کند. عکس را
درون پرونده بر می گرداند و آن را کنار می گذارد و حس می کنم خیال آزاد راحت می



شود.

_ افرا

نگاهم را به دکتر می دهم و از گوشه ی چشم نگاه آزاد را روی خودم می بینم.

_ اولین بار آزاد رو کجا دیدی؟

بالخره دهان خشک شده ام را باز می کنم:

_ توی دانشگاه.

دکتر اینبار به آزادی که خیره ی من است نگاه می کند:

_ تو هم اونجا درس می خوندی آزاد؟

_ نه

بی حوصله می گوید و روی مبل جا به جا می شود.
دکتر حرکاتش را زیر نظر می گیرد و در همان حال به من می گوید:

_ می دونی که آزاد قهوه های بی نظیری درست می کنه

قبل در مورد این چیز ها با دکتر صحبت کرده بودم و سر تکان دادنش به معنای ادامه
 دادن از جانب من است.

آزاد منتظر جواب نگاهم می کند:

_ بله... یادم میاد که قرار بود توی مسابقات لته آرت هم شرکت کنن

دکتر مشتاق رو به آزاد می کند:

اا آزاد؟ _ جد

_ قهوه دوست داشت.

خیره ی چشمانم این سه کلمه را با بغض ادا می کند.

_ الن می خوای راجب مادرت صحبت کنی؟

هیچ نمی گوید، باز عالم دیگری رفته انگار، دکتر کمی محتاط می گوید:



_ اگر بخوای... من و افرا دوست داریم در مورد مادرت بشنویم.

انگار از هپروت بیرون آمده باشد کمی گیج نگاهش را از من می گیرد و به دکتر می
دهد:

_ افرا؟

دکتر سرش را تکان می دهد و به من اشاره می کند. نگاه آزاد به من کشیده می شود.

_ آره خودت گفتی افرا صداش کنم... ایشون امروز اومدن تو رو ببینن... و تو شاید
دوست داشته باشی کمی در مورد مادرت با ما صحبت کنی... گفتی که دوست نداری

عکس مادرت رو ببینن...

این سرگردان بودنش میان توهم و واقعیت واقعا عذاب آور است. و احتمال برای همین
دکتر مدام سعی می کند نقش من و مادرش را از هم جدا کند.

آزاد با بغض می گوید:

_ اذیتش کردم

_ مادرت رو؟

سرش را تکان می دهد.

_ می خوای برای ما تعریف کنی؟

سرش را به نفی تکان می دهد و نگاهش را از چشمانم می گیرد. دست های به لرز
نشسته اش را در هم گره می زند و زمزمه می کند:

_ می خوام بخوابم.

_ باشه... هر طور که راحتی.

دکتر بلفاصله تلفنش را بر می دارد و شماره ای را می گیرد و کوتاه می گویدکه به
دنبال آزاد بیایند.

گوشی را که می گذارد آزاد بلند می شود. قدمی به سمت در می رود و بر می گردد.
مردد نگاهی به دکتر می اندازد و با کمی تردید میز را دور می زند و در یک قدمی ام

 می ایستد.
باز مثل پسر بچه ای ملتمس نگاهم می کند:

_ بازم میای؟



نکاهم را به دکتر می دهم که به کنارمان می آید و به جای من می گوید:

_ دوست داری باز افرا رو ببینی؟

آزاد سردرگم نامم را زیر لب تکرار می کند و با مکمی مکث می گوید:

_ مامانم.

و انگار از کلمه ای که بر زبان آورده پشیمان باشد، می ترسد که سریع می گوید:

_ نه... افرا.

_ شاید... اگر تونست باز به ما سر می زنه... می دونی که ما دوست داریم تو از
مادرت برامون بگی... از شباهت مادرت و افرا به هم.

آزاد کمی کلفه و بی حوصله سرش را تکان می دهد و به سمت در می چرخد. نرسیده
 به در می ایستد و نگاهم می کند.

_ اگه شد بازم بیا... افرا.

و می چرخد و از اتاق خارج می شود.
سعی می کنم بغضم را فرو دهم. نگاه را به دکتر می دهم که به سمت میزش می رود

لیوانی آب برایم می ریزد.
لیوان را به دستم می دهد. جرعه ای می نوشم و او سکوت را می شکند.

_ تمام سعی من در اینه که کمتر از دارو برای آزاد استفاده کنم... البته که گاهی
اجتناب ناپذیره... توی مواردی این صحبت کردن ها خیلی تاثیر مثبت داره و من

امیدوارم که برای آزاد هم نتیجه بخش باشه...

_ خوب میشه؟

_ هیچی نشدی وجود نداره... شاید زمان ببره اما غیر ممکن نیست.

_ میتونم برم.

_ البته... ممنونم که اومدید.

کیفم را روی دوشم مرتب می کنم.

_ با اجازه



_ خواهش می کنم.

به سمت در می روم و می ایستم به پشت سرم بر می گردم و می گویم:

_ اگر احساس کردید باز هم به حضورم احتیاجی هست بهم خبر بدید...

با تبسمی ناشی از رضایت نگاهم می کند.

_ نگران بودم که بعد از این دیدار تمایلی به دیدار دوباره نداشته باشی و البته که من
 هم حق مجبور کردنت رو نداشتم...

_ کمک به آزاد یه جورایی کمک به خودمه... خداحافظ

_ خدانگهدار.

می چرخم و از اتاق خارج می شوم.

تا آخر هفته تکلیفم مشخص می شود. یا همین صندوق دار باقی می مانم یا اگر خدا
بخواهد به بخش حسابداری منتقل می شوم. این اتفاق چیزی در مایه های زنگ

تفریحی کوتاه برای ساعت های پر فشار درس های زندگی ام به حساب می آید و خب
جای شکرش هم باقی ست.

مف پیش آمده مط مزخر امروز هم به کتابخانه نرفتم و خب فکر می کنم در این شرای
مر واقعا بی مورد و بی جایی ست. فعل به حضورم در خانه بیشتر درس خواندن من کا
احتیاج است و در خانه هم می توانم درس بخوانم البته اگر افکار نابسامانم اجازه ی

تمرکز بدهند.

 کلید را در قفل می چرخانم و وارد می شوم.

_ بیا افرا اومد.

اخم هایم ناخود آگاه در هم می رود و کمی شبیه به علمت سوال حیاط را طی کرده
من ایستاده در چارچوبش می رسانم. خودم را به درب هال و ماما

_ سلم چیزی شده؟

می خانه کرده در نگاهش می گوید: با همان نگران

_ چه می دونم... میگه می خوام برم بیمارستان...



سرش را نزدیگ گوشم می آورد و پچ پچ وار ادامه می دهد:

گملیس دنبالش نیست؟ _ میگم افرا پلیس 

منتظر نگاهم می کند انگار مثل اگر من جواب نفی دهم حال پلیس هم باشد، اتفاقی
نمی افتد.

مردد نگاهی به داخل خانه می اندازم:

 _ نه، یعنی نمی دونم...

_ منصور تا شب نمیاد خونه... دور از چشم امیر بهش زنگ زدم گفت نذار بره تا افرا
برسه...

کنار می رود تا داخل شوم همزمان امیر کمی آشفته کمی مردد از اتاقش بیرون می
آید، آب دهانش را فرو می دهد. می خواهد جیزی بگوید که صدای مامان نمی گذارد:

_ بهش می گم بابات گفته بهوش اومده باور نمی کنه...

_ می خوای بری چی رو ببینی؟

جای آنکه جوابم را دهد می گوید:

_ میای باهام؟

می ترسم دوباره حالش بد شود. کمی نزدیکش می روم. از آن شب در حیاط دیگر
ندیدم در چشمانم زل بزند. دیگر گستاخی همیشگی نگاهش را ندیدم از آن شب در

حیاط من فقط دو مردمک همیشه لرزان و فراری را در چشمخانه اش می بینم.

_ حالت خوبه؟

سیب گلویش کامل واضح بال و پایین می شود و فقط می گوید:

مکیه؟ _ وقت ملقات 

مر حماقتش را من خودش آثا کمی نگاهش می کنم. نمی دانم شاید بد نباشد با چشما
ببیند. شاید بهتر باشد که این تصویر برای همیشه در ذهنش حک شود.

نگاهی به ساعت مچی ام می اندازم، وقت ملقات تا ساعت پنج است و اگر همین حال
برویم به موقع خواهیم رسید.

باز نگاهم را به او می دهم. ضعفش عیان است، با این حال می پرسم:



_ می تونی تا سر خیابون راه بیای یا تاکسی بگیرم.

با اینکه انتظاری که از امیر همیشگی دارم، درخواست تاکسی تلفنی ست اما امیری
که مقابلم ایستاده می گوید:

_ بریم، می تونم.

لحظه ای نگاهم را به چشمان فراری اش می دهم:

_ ناهار خوردی؟

قبل از آنکه خودش چیزی بگوید صدای شاکی مامان باعث می شود به سویش بچرخم:

 _ نه مادر ... یه لقمه خورد همونم برگردوند تو دستشویی...

 نگران به سویش بر می گردم، این بار اخم هایش در هم است.

_ زنگ می زنم تاکسی بیاد... تو هم یه چیزی بخور...

با همان اخم ها از کنارم می گذرد و به سوی در می رود و با صدایی گرفته می گوید:

_ نمی خواد، خوبم... بریم.

مامان اعتراض می کند اما فایده ای ندارد و من ناچار به دنبالش راه می افتم.

_ هم کلسی دانشگاته؟

نگاهش را از خیابان می گیرد و به من می دهد. سرخیابان تاکسی گرفته بودم. می
ترسیدم با این ضعفش وبال گردنم شود.

گیج می گوید:

_ کی؟

_ همون... صاحب موتور!

با اخم های درهم رفته نگاهش را به زانویش داده و سر به زیر افتاده اش را به نفی
تکان می دهد.

_ پس کیه؟ همسن خودته؟



_ تو پارک دیدمش... شبا که واسه فوتبال می رفتیم... معمول اون و رفیقاشم بودن
کم کم با هم جور شدیم... فکر نمی کردم خلف باشن... خب یعنی...

نفسش را پوف می کند و دیگر ادامه نمی دهد.

_ موتورش دست تو چیکار می کرد؟

 _ یه وقتایی می داد دستم...

_ فکر نکردی بدون گواهینامه نباید سوار شی؟

_ نه... اون موقع به این چیزا فکر نمی کردم... خودشم نداشت. شبانه روزم با
 موتورش اینورو اونور می رفت و هیچ اتفاقی براش نمی افتاد...

پوزخند می زند. به خودش،به افکارش، به حماقتش شاید:

_ بهش که گفتم گواهینامه ندارم... گفت بگو عرضه شو ندارم... منم خواستم بهش
نشون بدم اینجوری نیست... دیدی که بهشم نشون دادم!

بی هوا با صدا آه می کشم:

_ دفعه اولت بود سوار می شدی؟

سرش را به نفی تکان می دهد:

_ یکی دو ماه بود... اون شب بدشانسی آوردم...

جوابش اخم هایم را در هم می کند و نمی توانم زبان سرزنشگرم را غلف کنم:

_ اگه این اتفاق نیوفتاده بود تا کی می خواستی به سازش برقصی... اومدیم فردا ازت
هزار کوفت و زهرمار دیگه می خواست... برای اینکه کم نیاری جلوش می خواستی

هر کار میگه بکنی؟ تو اصل فکرم می کنی امیر؟

مشت هایش روی زانو در هم گره می شود و سرش بال نمی آید:

_ امیر کامل واضحه که این آدم خلفه... اگه خواسته بود توی خلفاش کمکش کنی
چی؟

گره ی مشت ها محکم تر می شود:



_ بس کن افرا... همشو از بابا شنیدم.

صدایش به جای تحکم فقط درد و درماندگی دارد.
نفسم را با فشار بیرون می دهم و تن کمی به سوی او خم شده ام را به پشتی

صندلی ماشین می کوبم.
لحظه ای سکوت کرده از شیشه ی سمت چپ بیرون را نگاه می کنم و دوباره به

سویش می چرخم:

_ از کجا فهمیدی موتور دزدیه؟

_ بعد از اینکه زدم به اون یارو و فرار کردم، زنگ زدم بهش... نمی دونستم باید چیکار
کنم... نمی دونستم کسی موقع تصادف دیدتم یا نه... گفتم موتورو چیکار کنم، گفت یه

اشکایی به خلفاش برده بودم... بش گفتم اگه پلیس جا گم و گورش کن... قبل یه 
پیداش کنه بیاد سراغت چی... گفت اگه یه جای پرت بذارم و برم و صداشو هم در

نیارم، خبری نمیشه... ترسیده بودم، کلی باهاش درگیر بودم تا عصبی شد و از دهنش
در رفت که موتور دزدیه...

مقابل بیمارستان پیاده می شویم. خداراشکر هنوز یک ساعتی تا پایان وقت ملقات
 مانده.

هرچند از آنجا که نمی خواهم با کیهان روبرو شوم خودم هم نمی دانم امکان ملقات با
 پیرمرد وجود دارد یا نه.

از آنجا که هنوز با وجود تمام فکر و تحلیل هایم، صد در صد تکلیفم با خودم مشخص
نیست، در نتیجه هیچ میلی هم به دیدن کیهان ندارم، البته اگر جاسوس هایش بگذارند

و مثل آن روز گزارش حضورم را ندهند.

به سمت ایستگاه اطلعات می روم و با دیدن خانم رضوی کمی خیالم راحت می شود.
سلم و احوالپرسی می کنیم و سراغ پیرمرد را می گیرم. می خواهد با کیهان تماس

بگیرد که بی رودوایسی می گویم اگر لطف کند و چیزی نگوید ممنون می شوم. کمی
مردد خواهشم را اجابت می کند، خب بعید نیست که از جریانات ما باخبر شده باشد و

شاید این خواهش حکم مهر تاییدی بر شنیده هایش باشد.
سیستمش را بررسی می کند و می گوید، امکان ملقات با پیرمرد وجود ندارد اما اگر

بخواهم می تواند کاری کند تا با دکترش صحبت کنم.
از او تشکر می کنم و به سوی امیر می روم.

_ نمی تونیم ملقاتش کنیم اما می تونیم با دکترش صحبت کنیم... می خوای؟

شک را از نگاهش می خوانم:

_ تو بشین اینجا من میرم با دکترش صحبت می کنم.



مردد نگاهی به اطراف می اندازد و می گوید:

من... کیهانه؟ _ اینجا بیمارستا

با کمی مکث سرم را به تاییدش تکان می دهم. نارضایتی چشمانش را می گیرد و می
گوید:

_ می دونه جریانو؟

سرم را تکان می دهم.

_ مجبور بودم

_ جلوش خجالت کشیدی... به خاطر من؟

انتظار این جمله را ندارم. بیشتر فکر می کردم نارضایتی اش از خراب شدن خودش
پیش کیهان باشد نه اینکه به من فکر کند. ناخودآگاه درگیر حسی خواهرانه بغضی می
مگ گلویم می چسباند، با این حال تبسمی بر چهره می نشانم و می آید و خودش را تن

گویم:

_ نه... نمی خوادم به این چیزا فکر کنی... النم بشین اینجا من برم با دکتر صحبت کنم
بیام.

نفسش آه می شود و آرام می گوید:

_ میام باهات.

سرم را برایش تکان می دهم و به سوی خانم رضوی می روم، آدرس اتاق دکتر را می
گیرم و با امیر به سمت آسانسور می رویم. از شانس خوبم اتاق طبقه ی دوم است و

من خیلی خوشبینانه امیدوارم کیهان یا در اتاقش باشد یا اصل بیمارستان نباشد.

باز هم از شانس خوبمان دکتر در اتاقش نیست. از امیر می خواهم همانجا بنشیند تا
من بروم ببینم می توانم دکتر را پیدا کنم یا نه.

از یکی از پرستاران بخش سراغش را می گیرم و می گوید که به بخش مراقبت های
ویژه رفته. به سمت آسانسور می روم اما درب بسته اش و توقفش روی طبقه ی

پارکینگ، پشیمانم می کند. راهم را به سمت راه پله کج می کنم. از پاگرد که می گذرم
کیهان را می بینم که با سرعت از مقابلم می گذرد. لحظه ای متوقف می شوم و بعد

آرام آرام از پله ها پایین می آیم .
یواشکی سرکی به سوی مسیری که رفته می کشم، لعنتی همان جهتی می رود که من



باید بروم.
یک لحظه شک می کنم نکند از آمدن ما باخبر شده و می خواهد باز غافلگیرم کند که با

دیدن تصویری همه ی فکر هایم نقش بر آب می شود.

رها در لباس پرستاری مقابلش قرار می گیرد. چشمانم از شدت تعجب گشاد می
من خودم شک می کنم. آنها مقابل هم، نزدیک شوند و من احمقانه به جای آنها به چشما
به هم، رو در روی هم و من، اینجا تنها باز هم بازی خورده، فقط به اخم های اجازه ی

 در هم شدن می دهم.
مل من از حالتش ریش می شود. رهای لعنتی با طنازی چیزی برای کیهان می گوید و د
با اشاره ی رها به سمت اتاقی می روند، رها وارد می شود اما کیهان اول دو طرف را
نگاهی می اندازد و بعد وارد می شود، آخ عزیزم نترس کسی تو را نمی بیند، افرا هم

که آدم نیست.

من دیوانه هنوز منتظرم تا پیامی از مغزم مخابره شود و بگوید گیجم، منگم؛ آخ خدا م
داری اشتباه می بینی.

مر پدر تمام فکر و سوال ها و شک و شبهه ها، حال من فقط یک سوال دارم: گو
مر سابقم، اینجا کار می کند..." مق همس مق ساب " از کی تا به حال، رها؛ عش

مب نیمه باز اتاق می ایستم و... قدم هایم خود به خود پیش می روند. پشت در

_... ـذار باشم

_ نمی فهممت... اون موقع که اسمت تو شناسنامم بود باهام نبودی نخواستی بمونی؛
حال که هیچ ربطی به هم نداریم می خوای باشی؟

_ اشتباه کردم کیهان چه جوری باید بهت ثابتش کنم.

لحن خشن کیهان جوابش می شود:

 _ بس کن رها... بس کن ... فک کردی من نمی شناسمت...

 _ آره نمیشناسی...

اینبار با تمسخر می گوید:

می برادرت... یادت رفته اینارو _ من به خاطر گندی که به زندگیم زدی گند زدم به زندگ
خواهر نمونه؟

_ نه یادم نرفته... اما چیزی که عوض داره گله نداره، من به تو بد کردم، خیلی... تو
هم تلفی کردی... حق داشتی عزیـ...



قلبم از لفظ "عزیزم"ی که با کلم کیهان نیمه می ماند؛از ضرب می افتد.

_ بس کن رها بس کن... من خستم... حوصله ی یه بازی دیگه رو ندارم... گند زدی به
زندگیم... من که می دونم اینا همش فیلم جدیدته برای اینکه هنوز برنامه های انتقامت

 تموم نشده...

_ چه بازیی آخه... چه انتقامی، من دوست دارم... تو هم داری

تنم منقبض می شود.

_ چرت نگو

_ چرت نیست... کیهان قبل از عقدمون رو هم اگه بذارم کنار، من دوسال عاشقی
کردن تو رو به چشم دیدم... انتظار نداری که الن باور کنم به اون دختر علقه مند

شدی...

_ دهنتو ببــ...

_ مگه غیر از حقیقته... تو به خاطر من به اون نزدیک شدی... چطوری باور کنم
فراموشم کردی...

_ تو دیوونـ...

_ کیهان چرا انقدر به خودت سخت می گیری... من همون رهام، همونی که یه روزی
برام جون می دادی... مگه میشه اون همه علقه ای که به من داشتی به این آسونی از

بین بره... من همش دارم مرور می کنم...

 لعنتی مسلسل وار حرف می زند و مرا با تک تک کلماتش ویران می کند.
 حالم از لحن مزخرفش به هم می خورد و سکوت کیهان، دهانم را خشک می کند.

دهانم طعم زهرمار می گیرد و تمام تنم گوش می شود:

"جوابشو بده دیگه نامرد..."

بالخره صدایش می آید. گرفته، پر از درد، شاید پر از افسوس:

_ یه زمانی برای داشتنت به هر دری زدم... یادته، اما چشمای تو دنبال یکی دیگـ...

_ اشتباه کردم عزیــ...

من این مزخرفات را مل بیشتر شنید و دیگر نمی ایستم. پاهایم از زمین کنده می شوند، د
ندارم.



 دل بیشتر شنیدن از عشقی که مرا بازیچه ی دست روزگار کرد ندارم.
خاک بر سر ساده لوح و احمقم. خاک بر سر دلم خدایا، این لحن، این حسرت این...

مر من!  آخ خدا... خاک بر س

نمی دانم واقعا نمی دانم چطور راه آمده را بر می گردم و خودم را به امیر می
 رسانم.

_ بریم امیر

با صدایم به سرعت تکیه ی سرش را از دیوار می گیرد و چشم می گشاید. لحظه ای
نگاهم می کند و می ایستد:

_ چی شد؟

_ هیچی... یعنی نیست، دکتر نیست بریم.

_ چته؟

_ هیچی امیر جان بیا بریم.

یک دفعه چشمانش از شدت وحشت گشاد می شود:

_ مرده؟

وای خدا وای...

_ نه امیر... این چه فکریه آخه

_ خب تو چرا اینجوری شدی؟

لحظه ای چشم بر هم می گذارم. لعنتی ها صدای مزخرفشان در گوشهایم خفه نمی
شود. سعی می کنم آرام شوم تا امیر بیاید و گورمان را از این تکه از جهنم گم کنیم.

اآشنایی ندیدتمون بریم. _ هیچی نشده... فقط الن نمی تونیم دکتر رو ببینم... بیا تا 

اخم کرده می گوید:

گن دیدی؟ _ کیها

و من کلفه می گویم:



_ آره.. بیا بریم نمی خوام باهاش رودرور بشم.

و منتظر نمی ایستم پشت به او کرده راه می افتم.

درست و غلطش را نمی دانم؛ من ناراحت بودم و این واضح بود اما آنچه بیشتر از هر
 اتفاقی مرا می سوزاند حضور رها در بیمارستان بود.

شب هنگام که کمی از تب و تاب مرثیه سرایی برای خودم فارغ شدم، مدام پیش
خودم می گفتم، من حرف هایشان را کامل نشنیدم و نمی توانم به درستی قضاوت

می بیمارستان پیش چشمانم نقش می بست، مم پرستار مر رها با فر کنم اما همین که تصوی
تمام عقل و منطقم زیر آن تصویر پنهان می شد و باز تمام عقل و منطق را زیر سوال

می برد.

مت فاکتو را جدا کرده به دست مشتری می دهم و بعد از حساب کردن خرید هایش کار
 بانک و فیش خرید را تحویلش می دهم و روی صندلی ام می نشینم.

من شیفتم را نشان می دهد محتویات کیفم را مرتب می کنم، نگاهی به ساعت که پایا
می اندازم، گوشی و کتابم را هم بر می دارم و بلند می شوم.

_ سلم

سرم را که بلند می کنم، نگاهمان در هم گره می خورد. زیر لب نچی گفته، نگاهم را
می گیرم و ناخودآگاه اخم روی اخم گره می زنم.

آرام جوابش را می دهم:

_ سلم

_ امکانش هست چند دقیقه ای با هم صحبت کنیم؟

می فروشگاه نشسته ایم. هنوز می محوطه ی پشت لحظاتی ست که روی نیمکت های خال
حرفی نزده اما شک ندارم که همه چیز به دیروز مربوط است. عاقبت قصد شکستن

سکوت را کرده، سرفه ای برای صاف کردن صدایش می کند و می گوید:

_ امیر، بهتره؟

_ خوبه خداروشکر.

سرش را تکان می دهد کلمات روی زبانش نمی مانند انگار که اینبار من می گویم:



_ کتایون خانم خوبن؟

تبسمی مهربان بر چهره اش می نشیند:

_ اونم خوبه... خداروشکر... دلش خیلی برات تنگ شده.

چیزی نمی گویم که بعد از اندگی می گوید:

_ چرا دیروز با دکتر صحبت نکردید؟

بی اراده چهره ام طرح پوزخند می گیرد و بی رودروایسی می گویم:

_ خداروشکر که همکاراتون آمار همه چیز رو بهتون می دن!

لحظه ای مکث می کند.

_ دیروز دیدمت... اما جلو نیومدم که راحت باشی.

"خب دیدی که دید چی کار کنم!"
نفسم را پوف می کنم و خسته می گویم:

_ میشه لطفا حرفتون رو بزنید... من خسته م می خوام برم خونه.

چهره اش حالتی عذرخواهانه به خود می گیرد.

_ من فکر می کنم تو دیروز دچار یه سوء تفاهم شدی

تبسمی تلخ چهره ام را زینت می دهد:

مر _ آقای دکتر... زندگی من از روزی که دوست شما پاش رو به زندگیم باز کرد، درگی
این سوءتفاهمات هست.

_ من واقعا متاسفم

_ مهم نیست.

کمی به جلو خم می شود. دستی به صورتش می کشد، دوباره کمر راست می کند و
کمی به سویم متمایل می شود و بالخره می گوید:

_ کیهان چیزی نمی دونه... من ترجیح دادم اول با خودت صحبت کنم... اما اگر اجازه
بدی خودش بهتر می تونه برات توضیح بده...



_ دلیلی برای توضیح دادن برای من نیست... راه ما از هم جداست... بذارید اونم
زندگیشو بکنه

_ فک می کنی داره زندگی میکنه؟

_ چیزایی که دیروز دیدم و شنیدم که اینو می گفت.

_ دیدن از دور و شنیدن یه سری حرف نصفه و نیمه فکر می کنی برای قضاوت کردن
کفایت می کنه؟

از دیروز اعصابم کمی متشنج است اما تمام تلشم را می کنم تا بی احترامی نکنم. اما
نمی توان همه ی حرفهایم را هم فاکتور بگیرم.

اشکی در کار باشه... نه توی رابطه ی ما المه که نه .. اما این برای وقتیه که  اس گم _ نه... 
که همه چیزش زیادی عیانه!

_ داری اشتباه می کنی...

_ دیگه برام مهم نیست... حس می کنم دیگه بیشتر از این کشش غرق شدن تو این
جریان رو ندارم می خوام رهاش کنم بره... شاید منم به آرامش رسیدم.

ناامید نگاهم می کند و شاید به عنوان آخرین تیرش می گوید:

_ رها تازه توی بیمارستان مشغول شده... من هنوز برگه ی استعفای کیهان رو دارم...
وقتی فهمید رها منتقل شده اینجا و دید که نمی تونه کاری برای رفتن اون بکنه، می

خواست خودش بره... من نذاشتم... من خواستم بمونه و مرد و مردونه باهاش روبرو
بشه...

_ که شد خداروشکر...

_ کیهان هر کاری می کنه که رها به تو نزدیک نشه و بخواد با حرفاش آزارت بده

مغزم خیلی پذیرای دلیل و برهان هایش نیست.

_ جالبه

و او هم این را می فهمد انگار که نفسش را پوف می کند:

_ آخه تو مگه چی شنیدی؟



_ من حسرت صدای کیهان رو شنیدم... چیزی که شاید شما درکش نکنید.

"نچ"ی می گوید و دست بر دهانش می کشد.

 _ کیهان اگه حسرتی هم داشته باشه برای عمریه که برای رها تلف کرده...

دهانم برای جوابی باز نمی شود.کلفه از حرف هایی که راه های باور پذیری شان
 حسابی سد شده. می ایستم تا بیش از این به درگیری های فکری ام افزوده نشود.

_ نمی خوام بگم حرف شما اشتباهه... اما من دیگه نمی تونم باور کنم.

گرفته بلند می شود و مقابلم می ایستد.

_ کیهان دور رها خط کشیده یه خطر قرمز... حاضرم قسم بخورم.

_ خواهش می کنم... من این روزا زندگیم به قدر کافی به هم ریخته هست... فکر
من من رو می گیره... کردن به کیهان فقط توا

نگاهش که رنگ ترحم می گیرد اخم کرده چشم می گیرم که می گوید:

 _ نگران نباش حال اون آقا خداروشکر داره بهتر میشه...

بی آنکه نگاهش کنم فقط آرام سرم را تکان می دهم:

_ به خاطر زحماتتون ممنونم.

با لحنی کلفه می گوید:

_ خواهش می کنم انقدر هر دفعه تشکر نکن... من هر کاری برای تو بکنم کمه... می
دونم اشتباهی که در حقت کردم هیچ جوره جبران نمیشه...

سرم را بال می آورم و نگاهش می کنم. تردید را کنار گذاشته می گویم:

_ لطفا از دیروز بهش چیزی نگید!

اخم هایش در هم می شود:

_ بذار حرف بزنه افرا... نذار فکرات که شاید اشتباه هم باشن توی سرت و دلت بشن
زخمای کهنه...

_ نمی تونم.... الن نمی تونم.. من واقعا گنجایش بیشتر از این رو ندارم... الن حتی



 اگه با دلیل
و مردک هم بیاد به من خودش رو ثابت کنه من نمی تونم باورش کنم... مشکل از

 منه...

لحظه ای در سکوت نگاهم می کند و بعد هر چند اراحت اما سرش را برایم تکان می
دهد.

_ به زمان احتیاج داری

سرم را به نفی تکان می دهم

_ شاید گذر زمان حال من رو خوب کنه... اما هیچ اعتباری به خوب شدن حالم با کیهان
نیست...

آهی که می کشد آنقدر عمیق است که انگار به جای هر دویمان است شاید هم به جای
هر سه یمان.

_ ازت خواهش می کنم... توی این شرایط با این حالی که داری... تصمیمی برای آینده
 ت نگیر...

اخم هایم میل در هم شدن بیشتر می کنند که سریع ادامه می دهد:

_ باور کن اینو به خاطر کیهان نمی گم... به خاطر خودت... تو لیق خوشبختی
 هستی... دلم نمی خواد با یه تصمیم عجولنه و اشتباه مسیرش رو گم کنی...

خب انگار او هم مثل رفیقش حسابی آن قرار را باور کرده که اینطور مرا از این
تصمیمات منع می کند.

چیزی نمی گویم. در تایید با تکذیبش نمی گویم.
سرم را برایش تکان می دهم. خداحافظم را آرام زمزمه می کنم و جوابش را هم به

همان آرامی می گیرم. می چرخم و با قدم های آرام مسیر خروج را در پیش می
گیرم.

دیگر تمایلی به فکر کردن در مورد کیهان ندارم. دیگر تمایلی به فکر کردن به مخروبه
های غیر قابل ترمیم زندگی ام ندارم. دلم می خواهد همه چیز را دور بریزم. هر چند
حوصله ی ساخت و ساز دوباره هم در من نیست اما می خواهم انبار دل و ذهنم را

نرم نرمک کم کمک خالی کنم.
دلم می خواهد از خودم از دلم از عقلم فرار کنم. دلم می خواهد برای لحظه ای هم

که شده بی فکر گوشه ای بنشینم.
فقط همین.



گذر روزها از دستم خارج شده بود نمی دانم شاید هم همه چیز داشت عادی می شد.
در میان این سیر عادات، شاید فقط بهتر شدن پیرمرد بود که عادی نمی شد.

مت آزادم را درس می خواندم. مخصوصا وقت هایی که دل و ذهنم مم وق این روزها تما
میل مرور داشتند و من مثل یک فراری خودم را در کوچه پس کوچه های کتاب هایم

 گم می کردم.

فکر می کردم با منتقل شدنم به بخش حسابداری، حسی از خوشحالی بتواند در
وجودم جوانه می زند اما نزد. عادی تر از هر عادتی بود هرچند فقط برای من!

مامان و بابا خوشحال شده بودند. هر چند جریانات پیش آمده اجازه ی بروز کامل این
حس را نمی داد اما باز هم معلوم بود که برایم خوشحال شده بودند حتی فکر می کنم

امیر هم با شنیدن خبرش از من خوشحال تر بود.

مس خوشحالی را در وجودم چشیدم که با من شاید بیشتر وقتی اندکی از این ح
من فروشگاه موافقت مق قرض الحسنه ی مخصوص کارمندا درخواست وام بابا از صندو

شد و من فقط راضی بودم از اینکه با افزایش حقوقم می توانم در این جریان که
دست هایمان را از قبل هم تنگ تر می کرد، کمک حالی باشم.

بابا وام را برای مخارج بیمارستان پیرمرد گرفته بود، در این شرایط که هنوز قسط
 های وام خانه تمام نشده بود این وام فقط حکم عاملی کمر شکن را داشت.

من هم دیگر گزارم به بیمارستان نیفتاده بود درواقع خودم نخواسته بودم که بیفتد.
فقط در جریان برنامه های بابا بودم و می دانستم که چند روزی بابا با علی و کیهان

برای مخارج بیمارستان درگیر بوده.
هرچند حدس می زدم آخر هم هزینه های گفته شده کمتر از آن چیزی گفته شد که به
نظر می رسید. به هر حال با این که وضع مان حسابی به هم می ریخت اما من حاضر
بودم این سختی را به جان بخرم و تا آنجا که می شود زیر دین آنها نمانیم. چون به هر

مدین در حقیقت اجتناب ناپذیر بود. حال ماندن زیر این 

حال بابا دیگر ظهر ها برای نهار خوردن هم به خانه نمی آمد یکسره از شش صبح می
ایم همراه بود. رفت تا حوالی دوازده شب. تغییر شغل من هم با افزایش ساعات کار

حال دیگر از هشت صبح تا چهار بعد از ظهر را در بخش حسابداری فروشگاه مشغول
بودم، اما همین به اضافه حقوقم می ارزید.

مد امیر نبود. بابا چند روزی را مق دز اینطور که شواهد نشان می داد، خبری هم از رفی
پیگرش بود اما هیچ نشانی از او باقی نمانده بود. و من فقط امیدوار بودم پای پلیس به

جریان دزدی باز نشود.
امیر هنوز می ترسید، ساکت تر از هم یشه سر به زیر تر از همیشه بود و به نظر می

آمد به این سکوت احتیاج دارد.
خب ما خودمان هم می ترسیدیم. درست که پیر مرد را برابر بیمارستان رها کرده



بودند اما به هر حال بیمارستان پلیس را در جریان قرار داده بود اما خب انگار خدا باز
هم به امیر، شاید هم به بابا نگاه کرده بود که کسی گزارشی از ضارب نداده بود و این

تصادف هم مثل هزار اتفاق این چنینی بی درو پیکر رها شده بود. هرچند درواقع علی
مذ خودش و صد البته پدرش بود که توانسته بود پیرمرد را به هم با استفاده از نفو

بیمارستان خودشان منتقل کند، و انگار خیال بابا را از مرتب بودن همه چیز راحت
کرده بود.

با این که از نفوذ علی و خانواده اش بهره برده بودیم اما مدام فکرم حول و حوش
مدل زندگی هایمان می چرخید. اگر او نبود شاید چون دزد هم فراری شده بود و کسی

ضارب را ندیده بود باز هم خیلی درگیر نمی شدیم اما به هر حال همه چیز بی شک
پیچیده تر بود.

دو قدم مانده به کمپ می ایستم. خسته از پیاده روی از سر خیابان تا اینجا بطری
کوچک آب را از کیفم بیرون می آورم و اندگی می نوشم. گرسنه ام اما، نه نهار خورده

 بودم و نه فرصت کرده بودم تا چیزی را جایگزینش کنم.
صبح دکتر جلیلی تماس گرفته و پرسیده بود که برای قراری در امروز بعد از ظهر

مشکلی ندارم و من هم بی فکر پذیرفتم و بلفاصله بعد از اتمام کارم مسیر کمپ را
مت کیفم حتی یک در پیش گرفتم و حال دلم از گرسنگی ضعف می رود و در برهو

پوست شکلت هم پیدا نمی شد چه رسد به خودش.

بطری را به کیفم بر می گردانم. نگاهم را روی نشانه های اسفندی این خیابان می
گردانم و عجیب حس می کنم امسال دیگر اصل بوی عید به مشام نمی رسد.

 بی حوصله قدم بر داشته وارد کمپ می شوم.
سوار بر آسانسور مسیر اتاق دکتر جلیلی را در پیش می گیرم.

همین که پا از آسانسور بیرون می گذارم، صدایی قدمم را متوقف می کند. کمی مردد
کمی سوالی سر می چرخانم و دکتر جلیلی را می بینم و مردی که روبرویش و پشت

به من ایستاده و من مگر فراموشی گرفته باشم که حتی او را از پشت سر هم
نشناسم. لحظه ای هنگ کرده مغزم انگار از کارمی افتد. نگاه دکتر جلیلی که به

مم بیرون آمده را به سمت داخل آسانسور بر چشمانم می افتد ناخودآگاه به سرعت قد
می دارم و دکمه ی همکف را می فشارم.

قلبم پر شتاب می کوبد. آخ خدا اینجا چه می خواهد.
با باز شدن درب آسانسور به سرعت بیرون می آیم دقیقا نمی دانم به کدام سو باید
بروم. لحظه ای شک می کنم نکند دکتر او را خبر کرده یعنی به خواست کیهان با من

تماس گرفته تا اینجا بیایم، اما بلفاصله فکر هایم را پس می زنم از دکتری روانپزشک
این حرکت ها بعید است. اما از کجا مطمئن شوم. سرم را به اطراف می چرخانم.

نمی دانم بروم یا کمی منتظر بمانم. گیجم تابلوی سرویس بهداشتی را که می بینم به
سرعت قدم هایم به سویش روان می شوند. به هر حال تنها جاییست که کیهان اجازه

 ی ورودش را ندارد.



گوشی ام را در می آروم تا با دکتر تماس گیرم. دستم به شماره نرسیده پشیمان می
من دوباره شوم. خب اگر کیهان خودش آمده باشد چه؟ چه بگویم؟ حوصله ی توضیح داد

و شاید واضح تر مسائل و شرایط را برای دکتر را ندارم. اصل امروز کل حوصله ی
 گفتن از بدبختی هایم را ندارم.

قدمی به سمت درب سرویس برمی دارم. می خواهم بروم که گوشی ام زنگ می
خورد.

خودش است. شماره ی دکتر روی گوشی نقش می بندد. بی شک مقابل کیهان با من
تماس نمی گیرد که اگر این کار را کرده باشد می روم و دیگر پشت سرم را هم نگاه

نمی کنم. کمی خشن ارتباط را برقرار می کنم.

_ الو

_ سلم خانم شکیبا... خوبید؟

_ سلم... بله

_ توی کمپ هستید؟

_ بله ... اما داشتم می رفتم.

_ دکتر دلپاک رفتن خانم ... مشکلی نیست!

اخم هایم ناخودآگاه درهم می شود و او می گوید:

_ اگر آمادگی برگزاری جلسه با آزاد رو دارید تشریف بیارید خانم... من علت حضور
دکتر رو هم براتون توضیح می دم.

ناخودآگاه کمی آرام و مردد می گویم:

_ باشه

گوشی را قطع می کنم.
با همان چهره ی درهم کمی با احتیاط از سرویس خارج می شوم. بی فکر به سمت

خروجی سالن قدم بر می دارم .به بیرون سرکی می کشم و کیهان را می بینم که به
می کمپ قدم بر می دارد. نفسم را بیرون می فرستم و به سمت آسانسور سمت خروج

می روم.



_ بفرمایید

احتمال رنگ و رویم زیادی پریده که بی حرف این جعبه ی شیرینی را از داخل کمدش
 در آورده بود و تعارفم می کرد.

از آنجا که می ترسم شکمم کم کمک به سرو صدا بیفتد، کمی با خجالت یکی از درون
جعبه بر می دارم و تشکر می کنم.

جعبه را روی میز می گذارد و خودش روبرویم جایی که آن سری آزاد نشسته بود، می
نشیند.

کمی نگاهم می کند حس می کنم دارد به یکی از مراجعینش نگاه می کند. نگاهم را با
اخمی که بر چهره ام سایه انداخته می گیرم که می گوید:

_ خوب هستید خانم شکیبا؟

 _ ممنون

شیرینی را همانطور در دست هایم نگه می دارم. در برابر نگاه او که نمی توانم چیزی
حواله ی این خندق بل کنم.

نمی دانم احتمال می فهمد که بلند می شود و همزمان که به سمت در می رود می
گوید:

_ راحت باشید.

در نبودش یک شیرینی دیگر هم از جعبه برداشته بودم و دستم را در هم گره کرده
بودم تا هوس شیرینی سوم را نکند.

در با تقه ای باز می شود و دکتر داخل می آید. نیم خیز می شوم که اشاره می کند
راحت باشم.

می خودش پشت میز می نشیند. مر جا اینبار س

_ تا چند دقیقه ی دیگه آزاد میاد.

سرم را آرام تکان می دهم و منتظر نگاهش می کنم. قرار بود توضیح دهد اما هیچ
نگفته بود. حس می کنم فراموش کرده. می خواهم زبان باز کنم که با تبسمی می

گوید:

_ ایشون تقریبا مرتب به اینجا سر می زنن

خب انگار درس های ذهن خوانی اش را به خوبی پاس کرده است.
ناخودآگاه کمی حق به جانب می گویم:

_ چرا به من نگفتید؟



_ من حضور شما رو هم به ایشون نمی گم.

جوابش دهانم را می بندد. نگاهم را از او گرفته به دستهایم می دهم که می گوید:

می شما کنجکاو هستن. مر احتمال _ هرچند ایشون هم معمول در مورد حضو

 باز چشمانم بال می آیند و روی چهره اش ثابت می شوند.
برای راحتی خیال خودم هم که شده می گویم:

_ من نمی خوام با ایشون رو در رو بشم.

سرش را تکان می دهد.

 _ امروز اتفاقی بود...

درب اتاق زده می شود و نگاه هر دویمان به سمت در کشیده می شود. طبق معمول
مر مرد وارد می شود و با اجازه ی دکتر آنها می روند و آزاد آزاد در همراهی با دو پرستا

آرام تر از دفعه ی قبل بی صدا و نگاه، خودش به سمت مبل روبروی من می آید و می
نشیند. در واقع یک جورهایی گوشه ی مبل در خودش جمع می شود. دلم از دیدنش در

این حال می گیرد.
 به دکتر نگاه می کنم که او هم حالت آزاد را زیر نظر گرفته.

بلند می شود و با پرونده ای در دست میزش را دور می زند و کمی با فاصله کنار آزاد
می نشیند.

_ خب... ببینم امروز بهتری آزاد؟

آزاد چشم بسته سرش را به پشتی مبل تکیه می دهد و گرفته تر از هر زمانی زمزمه
می کند:

_ بالخره اومد...

 کمی معذب در جایم جابه جا می شوم.
دکتر نیم نگاهی حواله ام می کند و رو به آزاد می گوید:

_ به هر حال باید قبول کنی که خانم شکیبا هم زندگی خودشون رو دارن و همین که
گاهی به ما سر می زنن، لطفشونه!



برای لحظاتی هیچ کس حرفی نمی زند.
دلم برایش می سوزد کاش خوب می شد ای کاش خوب می شد.

_ بهش گفتی نیاد؟

 متوجه منظورش نمی شوم.
مم خانه کرده در چهره اش امروز کل حال و احوالش عجیب است و بیش از هرچیزی غ

خود را نشان می دهد.
دکتر اما همه چیز را خوب می داند که می گوید:

_ باهاش صحبت کردم... دلش برات تنگ شده.

_ ازش بدم میاد

نمی دانم چرا حس می کم مورد صحبتشان، رهاست. و عجیب دلم می خواهد با صدای
بلند بگوبم من هم بدم می آید.

دکتر در همان حال که پرونده ی درون دستش را باز می کند می گوید:

_ باشه بعدا در موردش صحبت می کنیم.

آزاد چشمانش را باز می کند و تکیه ی سرش را بر می دارد. کمی به سویم خم می
شود. مستقیم به چشمانم خیره می شود و درحالی که به دکتر اشاره می کند، آرام و

پچ پچ وار خطاب می گوید:

 _ فکر می کنن من نمی فهمم، اما من همه چیزو می دونم...

دکتری با تبسمی که بر چهره می نشاند می گوید:

_ آزاد من همچین فکری در مورد تو نمی کنم.

آزاد اما بی توجه به او ادامه می دهد:

 _ من می دونم رها زندگیتو خراب کرد...

نمی دانم چه عکس العملی باید نشان دهم، آب دهانم را فرو می دهم و به دکتر نگاه
می کنم که پلک بر هم می گذارد.

_ الکی می گه به خاطر من بوده... اما من نخواستم زندگیت خراب بشه...

کمی ترسیده جمله ی آخر را می گوید که ناخودآگاه زمزمه می کنم:



_ می دونم.

با همین جواب کوتاه انگار کمی آرام تر شده باز چشم بسته سرش را به مبل تکیه.
باز لحظاتی شاید یکی دودقیقه در سکوت آزاد و بررسی پرونده توسط دکتر می گذرد

که آزاد بی هوا زمزمه می کند:

_ دلم برای بچگیمون تنگ شده...

دکتر بلفاصله وارد میدان می شود.

_ دوست داری در موردش صحبت کنیم؟

و مهلت نمی دهد بلفاصله عکسی از درون پرونده در می آورد و رو به آزاد گرفته و
می گوید:

_ اینو ببین.

آزاد چشم باز کرده عکس را در دست می گیرد. لحظاتی محو عکس می شود و کمی
بعد به زبان می آید:

_ از عمد خیسش کردم، رفته بود پیش بابا شکایت منو می کرد منم شیلنگ آب رو
گرفتم رو خودم و وقتی خوب خیس شدم، رفتم به مامان گفتم اول اون خیسم کرده...

با تبسمی محو که بر چهره اش نشسته نگاهش را از عکس می گیرد و به من می دهد،
 از نگاهش می خوانم که در این لحظه افرا نیستم،

_ یادت میاد... می خندیدی... دیده بودی من خودمو خیس کردم... اما نذاشتی بابا
دعوام کنه...

فقط نگاهش می کنم که دکتر می گوید:

_ افرا که اون موقع نبوده آزاد... می خوای عکس رو نشونش بدی تا بهتر متوجه
بشه...

شاید چند ثانیه گیج و منگ فقط نگاهم می کند. بعد اول اخم هایش در هم می شود و
می نگاهش از بین می رود. نامم را زیر لب زمزمه می کند و عکس را روی میز بعد محو

رها می کند. کاش این توهم و سرگردانی اش میان من و مادرش تمام می شد.
نگاهش را با ناامیدی از اینکه من مادرش نیستم شاید، می گیرد و به مبل تکیه می زند.

و نمی دانم چرا کامل غیر ارادی زبانم می چرخد:

_ میشه عکس مادرتو ببینم.



نگاهش باز مثل آن روز پر از ترس می شود.
نگران به دکتر نگاه می کنم. حس می کنم اشتباه کرده ام. اما دکتر با آرامش سر به

سوی آزاد می چرخاند.

_ اجازه میدی نشونش بدم؟

کامل با هراس می گوید:

_ نـــه

_ چرا؟ شباهتشون به هم جالبه...

سرش را به دکتر نزدیک می کند و با اینکه سعی دارد آرام بگوید اما پچ پچش را می
شونم:

_ نه... باورش میشه من دیوونم.

مک ترسیده ی اشک با تمام قوا به چشمانم هجوم می آورد. لحنش، نگاهش، این پسر
بی مادر سلول به سلول تنم را می سوزاند.

دکتر با لحنی قانع کننده می گوید:

_ هیچ کس همچین فکری نمی کنه آزاد من بهت قول می دم... اما اونم حق داره
شباهتش به مادرت رو ببینه...

آزاد کمی مردد کمی محتاط نگاهم می کند و من تمام تلشم را می کنم تا هیچ حس
بدی از نگاهم نگیرد. تاب درماندگی نگاهش را نمی آورم و زبانم خود به خود باز می

شود:

_ من ناراحت نمی شم که منو شبیه مادرت می بینی!

 مثل کودکی تنها مانده، بغض می کند.

_ من می دونم الن تو افرایی

انگار خودش هم می داند مدام میان نقش مادرش و افرا در تصویر من سرگردان
است که نقش حال حاضرم را شفاف می کند.

دکتر عکسی از درون پرونده بیرون می آورد و به سمت آزاد می گیرد.

 _ بیا آزاد جان خودت مادرت رو به افرا نشون بده...



می مادرش مر حقیق مردد عکس را از دست دکتر می گیرد و برای لحظاتی غرق در تصوی
مس خیس است. دندان به هم می شود. سرش را که بلند می کند چشمان سرخش خی

می فشارد شاید برای اینکه بغضش نشکند.
عکس را به سویم می گیرد، از دستش می گیرم و او بی جان سرش را به پشتی مبل

تکیه می دهد و اشکی از گوشه ی چشمش روان می شود.

نگاهم را به تصویر مقابلم می دهم. به زنی که ناخواسته اما کم و بیش در این چند
سال نقشش را بازی کرده ام.

چهره اش آنقدر زیباست که برای لحظه ای محو صورتش می مانم و فقط فکر می
کنم که زیبایی او کجا و من کجا!

چشمانش شاید شبیه ترین عضو چهره اش به من، یا شاید تنها عضوی که می شود
شباهت را در آن جستجو کرد، با حسی غریب به چشمان من زل زده اند.

مر زیبای مادرش هستم که صدای  گرفته اش به گوشم می رسد. هنوز محو تصوی

_ من کشتمش!

نگاهم از عکس کنده می شود.

_ آزاد ما بارها با هم صحبت کردیم... اون فقط یک اتفاق بوده.

_ تقصیر من بود...

یک دفعه تکیه اش را از مبل می گیرد و به طرفم خم می شود. ملتمس می گوید:

_ اما نمی خواستم باور می کنی

از تاثیر حرکت یک دفعه ای اش فقط می توانم سرم را تکان دهم اما دکتر می گوید:

_ آزاد ما حرفت رو باور می کنیم خودت رو اذیت نکن.

_ اگر باور کرده بودی می بخشیدی...

دکتر زبان به تفکیک نقش ها می گشاید:

_ آزاد جان افرا حرف شما در مورد مادرت رو باور داره... مگه نه افرا؟

سرم را مطمئن تکان می دهم اما آزاد در این دنیا نیست :

_ چرا باهام حرف نمی زنی؟

دکتر لحظه ای موشکافانه شرایط کمی نامساعد آزاد را نگاه می کند و آزاد چنان



منتظر به من که نه بی شک به مادرش زل زده که بی اراده می گویم:

_ مادرا از بچه هاشون ناراحت نمی شن.

_ پس تو چرا تو خوابم باهام حرف نمی زنی... چرا هرچی التماس می کنم بگو
بخشیدی نمی گی... چرا دیگه بهم نمی خندی...

صدایش بال رفته کمی حالتش هیستیریک است انگار در حال خودش نیست و من
فقط تمام تلشم را می کنم تا در این شرایط نابسمان به گریه نیفتم.

دکتر دستش را روی شانه ی آزاد می گذارد.

_ آروم باش پسر...ببین افرا هم می گه مادرت تو رو بخشیده... حال دیگه نوبت توئه
که خودت رو ببخشی!

سرش را درمانده تکان می دهد:

_ نمی بخشم... نمی بخشم... اگه من از خونه نرفته بودم... اگه من لج نکرده بودم
مامان نمرده بود... اگه مامان بود بابا دق نمی کرد... بعد رها گند نمی زد به

 زندگیش...

نگاهش را به من می دهد. چند لحظه فقط نگاهم می کند کم کم رنگ نگاهش عوض
 می شود، انگار باز افرا شده باشم:

می تو... مامانم نمی ذاشت... مامان اگه بود منم خوب بودم... _ گند نمی زد به زندگ

_ خیلی خب... سعی کن آروم باشی آزاد می خوای یه وقت دیگه در موردش صحبت
کنیم

اما آرامشی در کار نیست که باز می گوید:

_ نمی خواستم بیاد

_ یادمه یه بار گفتی که برای منصرف کردنش خیلی اصرار کردی.

سرش را تند و تند تکان می دهد:

_ آره اما گوش نکرد

_ پس کاری از دست تو برنمی اومده

سرش را تکان می دهد:



_ اگه از بی خبر نرفته بودم اونم نمیومد توی اون جاده ی لعنتی دنبال من که بعدش

آخی از ته دل می گوید و بی هوا به گریه می افتد.
دکتر بلند می شود و به سرعت با کسی تماس می گیرد.

در این لحظه با تمام وجود دلم می خواهد به جای مادرش او را آرام کنم اما نمی
توانم، نمی دانم چه کنم. دلم از صدای گریه اش در حال انفجار است.

دکتر باز دوباره کنارش می نشیند. دستش را روی شانه اش می گذارد و می فشارد:

_ تو تمام تلشت رو کردی آزاد بیشتر از این کاری از دستت برنمی اومد.

لحظاتی در صدای نفس هایش که سعی در آرام شدن دارند می گذرد تا اینکه اشک
هایش تمام می شود. سر به زیر دست در موهایش فرو می کند و نگاهش را بال نمی
آورد. تقه ای به در می خورد و دو پرستاری که معمول همراهی اش می کنند وارد می

شوند اما قبل از آنکه نزدیک بیایند، دکتر خطاب به آزاد می گوید:

_ دوست داری باز صحبت کنی یا می خوای برگردی اتاقت؟

سرگردان سرش را بلند می کند و ملتمس می گوید:

_ بگو یه چیزی بهم بزنن که بخوابم.

دکتر با کلمی قاطع می گوید:

_ میگم داروهات رو بهت بدن... افرا رو که بدرقه کردم، بهت سر می زنم.

ناامید نگاه از دکتر می گیرد و به کمک دو پرستار از جا بلند می شود و به سمت در
می رود. و من فکرم درگیر نگاهی ست که کامل واضح و عیان از چشمانم، از نگاهم از

صورتم دزدیده شده بود. نگاهی که شاید فراری بود از اسارت در چشمانم.

جعبه ی دستمال کاغذی که مقابل صورتم قرر می گیرد، نگاهم از مسیر رفتن بی صدا
و مظلومانه اش کنده می شود. آرام تشکر کرده دستمالی بر می دارم.

عینکم را کمی بال می دهم و تری زیر چشمم را می گیرم.
دکتر هم مقابلم می نشیند:

مت خیلی خوبی داشته من خیلی به بهبودش امیدوارم _ آزاد تا الن پیشرف

_ الن یعنی دیگه معتاد نیست.

_ در مورد اعتیادش زمان بیشتری کار داریم بدنش تاحدودی سم زدایی شده اما به هر
حال نیمی از بهبودی ش با داروهایی هست که کمی حالت جایگزین داشتن البته بیشتر



برای کنترل درد اما روند درمانش کامل رو به جلو بوده اگر از ابتدا تحت درمان منسجم
تری قرار می گرفت شاید اصل کار به اینجا نمی کشید... شاید از نظرت حالش خیلی

مساعد نباشه اما همین که اخیرا کم کم در مورد اون حادثه صحبت می کنه خیلی
مهمه... تا قبل از این مستقیما چیزی از اون حادثه به زبون نمی آورد.

سرم را کمی با آهی که می کشم تکان می دهم. دست روی کیفم می گذارم و تکیه ام
را از مبل می گیرم:

_ من میتونم برم؟

_ بله البته... باز هم ممنونم.

_ خواهش می کنم

بلند می شوم و سنگین قدم هایم را به سوی در بر می دارم که ص ایش متوقفم می
کند.

_خانم شکیبا!

بر می گردم و او کامل جدی و مطمئن می گوید:

_ در مورد رابطتون با دکتر دلپاک اگر احساس کردید کاری از دست من ساخته ست،
روی کمکم حساب کنید.

کمی خجالت زده نگاهم را می گیرم و آرام تشکر می کنم. به سمت در می روم و
سعی می کنم قدم هایم را سرعت دهم تا هر چه زودتر از این یخبندان فرار کنم. 

قدم درون خانه نگذاشته از صدای داد امیر شوکه می شوم. آنقدر که برای لحظه ای
مط خالی. گیج و منگ میان چارچوب در باقی می مانم و هاج و واج زل می زنم به حیا

_ ...ـیرم خودمو گم و گور می کنم...

_ داد نزن... باشه.. آر...

_ حق نداری... فهمیـــــدی...

صدای داد دوم که بال می رود اخم هایم به شدت در هم شده با صدا در را می بندم و
تقریبا با دو خودم را به درب هال می رسانم که همزمان با ورودم صدای کوبیده شدن

 درب اتاق امیر هم می آید.

"لعنت به این زندگی کوفتی..."



نگاه از راهرو می گیرم و سر به سوی آشپزخانه می چرخانم. مامان با لباس بیرون با
چشمانی که چیزی به بارششان نمانده کمی هم درمانده شاید، نگاهش را از چشمانم

اآشپزخانه می رود، مثل خیلی روتین و معمولی می می دزدد و همزمان که به دورن 
گوید:

_ سلم خسته نباشی!

و من نمی دانم از شدت فشاری که امروز بعد از دیدار با آزاد به جسم و جانم وارد
شده بود یا شاید از فشار این روزها، یا شاید کمی هم عقب تر، از فشار دیدار رها در

من کیهان و یا شاید هم خیلی عقب تر، از بازی خوردنم به دست مردی که بیمارستا
دوستش داشتم؛ عنان آرامش و تسلط بر احساسات وحشی شده ام را یکجا از دست
می دهم و با گام های بلند و محکم به سوی اتاق امیر یورش می برم. درب اتاق را باز

گهلش می دهم که به دیوار برخورد می کند و باز به می کنم و چنان محکم به داخل 
سمتم بر می گردد.

در را قبل از بر خورد با صورتم می گیرم و صدای پاهای مامان را از پشت سرم می
شنوم با این حال بی توجه به او و هراسی که حتی ازقدم هایش هم به گوشم می

رسد، خیره به امیری که کمی هم شوکه نگاهم می کند فریاد می زنم:

_ چه مرگته باز افسار پاره کردی؟

_ افرا... مادر قربونت برم... هیچی نیست، بیا...

دستش را روی بازویم گذاشته و با تمام قدرت می کشد اما من چنان وحشی شده ام
که قدرت او یارای تکان دادنم را ندارد. دوباره با همان صدای فریاد مانند که حتی

خودم هم تا به حال در خودم سراغ نداشتم، خیره به اخم های در هم شده و بیشتر
متعجبش می غرم:

_ تو غلط می کنی سر مامان داد می زنی... اگه بابا دو بار زده بود تو دهنـ...

 _ افرا ... چیزی نگفت که بیا... ای خدا...

_ برو افرا حوصله ندارم

صدای کمی گرفته و خش دارش میان التماس های مامان کمرنگ می شود اما داغ ترم
می کند و من هنوز دقیقا عل این افسار پاره کردن خودم را نمی دانم، که همانطور

ادامه می دهم:

_ چطور حوصله داری گند بزنی به زندگی خودت و ما حـوصـ..

مامان تقریبا با صدایی که کمی رنگ جیغ به خود گرفته، می نالد:



_ افرا قربونت برم الهی، توروخدا دعوا نکنید... تفصیر من شد اصل...

می بینم که امیر سعی دارد خودش را کنترل کند. مشخص است، از دست های مشت
شده اش از از دندان های به هم فشرده شده اش از صدای جویده اش:

_ برو بیرون افرا... یه چیزی بهت می گم

اما من نمی توانم آرام شوم. دست خودم نیست، اصل انگار مرض داشته باشم، انگار
دلم دعوا بخواد، دلم بخواهد به بهانه ی دعوا با امیر خودم را، دردهایم را، جیغ های

خفه ی شده ی این مدتم را، هوار کنم و دلم را سبک؛ که دیوانه وار ادامه می دهم:

_ چی می خوای بگی... مگه چیز عجیبیه... تو مگه اصل احترام می دونی چیه که این
دفعـ...

_ تو رو جون بابات افرا بس کن...

خفه می شوم. از صدای ناله ی مامان خفه می شوم. گلویم از شدت هوارها می
سوزد. سست می شوم. مامان از فرصت استفاده می کند و دستم را می کشد. و

امیر در را به هم می کوبد.

_ بیا بخور...

از رنگ و بویش می فهمم گل گاو زبان است.
لیوان را با کرختی نامفهموی از دستش می گیرم. هنوز خودم چند دقیقه ی پیشم را

باور ندارم. از خودم می ترسم از افرای افسار پاره کرده. وحشت می کنم.
 گند زده بودم و هیچ توجیحی نبود.

مر همیشه یاغی که چطور در برابرم کوتاه آمده بود، فقط هنوز مانده ام در اینکه امی
اآشفته بازار وگرنه که با آنچه از یاغی گری های امیر سراغ دارم خون یکی مان در آن 

حلل می شد.

_ چت شد یه دفعه... داشتی سکته می کردی.

جرعه ای می نوشم و لیوان را روی زمین می گذارم.

با صدایی گرفته از فریاد زمزمه می کنم:

_ غلط می کنه سر بزرگترش داد می زنه



_ آره غلط می کنه... اما این دفعه به خاطر خودم بود...

 نگاهش می کنم که هنوز با همان لباس های بیرون مقابلم نشسته.

_ چی شده بود؟

نگاهش که می چرخد نگاه من هم به همراهش روان می شود و روی کیسه ی بزرگ
 سبزی و پیاز می نشیند.

باز نگاهم را به او که هنوز خیره ی سبزی و پیازهاست می دهم و می پرسم:

_ نذر داری؟

سرش را به نفی تکان می دهد و آه می کشد.
باز به کیسه ها نگاه می کنم که صدای بغض دارش در گوشم می نشیند:

_ من کار بدی کردم؟

کمی شوکه می گویم:

_ چی میگی مامان؟

_ گفتم من که تو خونه کاری ندارم اینجوری هم سرم گرم میشه، هم خب چه اشکالی
داره... یه پولی دستم میاد...

دوزاری لعنتی بالخره می افتد و اینبار نگاهم با اخم روی خریدها می چرخد.

 _ بد کردم؟

 نگاهش می کنم. آخ خدا... مادر بیچاره ی من.

مش ما... مک گمرد از بس کار کرد... تو هم تو این سن شدی جور   _ بابات 

صدای باز شدن درب اتاق امیر باعث می شود هراسان، نگاهش را به سمت درب
آشپزخانه بکشاند و ملتمس بگوید:

_ تو رو قرآن چیزی نگو بهش

اما به این سو نمی آید و لحظه ای بعد، صدای درب هال و بعد هم صدای کوبید شدن
در کوچه بلند می شود.

مامان هراسان دست بر دست می کوبد:



_ ای خدا غلط کردم... حال میره به بلیی سر خودش میاره...

هراسان از جا می پرم و به سمت در یورش می برم.
نمی دانم با چه سرعتی خودم را در کوچه می اندازم. باشتاب به سمت انتهای کوچه
می رود. به حواس به سویش می دوم و دستش را می کشم و نفس نفس زنان می

نالم:

_ امیر

می ایستد و با اخم به سویم بر می گردد.

_ چیه نترس نمی خوام برم یه گـــند دیگه بال بیارم!

کنایه اش را می گیرم اما به روی خودم نمی آورم.

_ کجا؟

_ گفتم که... نترس.

دستش راز از دستم بیرون می کشد و تند تر از قبل دور می شود.
 از پیچ کوچه که می گذرد با دلهره ای غیر قابل کتمان به سمت خانه بر می گردم.

مامان دم در، مضطرب دست در هم می فشارد:

_ رفت که...

و فقط برای آرام کردنش می گویم:

_ میاد...

"خدا پنج تومن نذر می کنم سالم برگرده"

یک ساعت بیشتر از رفتن امیر گذشته و دلم مثل سیر و سرکه می جوشد. کاش هوا
روشن بود. لعنت به این تاریکی که تمام ترس ها را هزار برابر می کند.

دل از نکاه کردن به درب بسته ی حیاط می گیرم و سراغ مامان می روم.
اآشپزخانه نشسته و مشغول پاک کردن سبزی هاست. می بزرگ کف   کنار دو سین

_ بیا کمکم کن افرا... الن بر می گرده باز عصبانی میشه



_ بابا خبر داره؟

_ نه... حال اشکالی دارم منم به شماها تو خرج خونه کمک کنم...

نگاهش را می گیرد و زمزمه می کند:

_ بابای بدبختت تو خوابم داره مسافر جابه جا می کنه.

کنارش می نشینم و دسته ای گشنیز بر می دارم. نمی دانم چه بگویم. دل می خواهد
 مخالفت کنم. آه کشان می گویم:

_ امیر به خاطر این داد و بیداد می کرد؟

_ هنوز اونقدرا غد هست که ناراحتیشم با داد و بیداد نشون می ده... از بعد از تصادف
خیلی عوض شده...

سبزی ها را رها می کنم. باز آهی دیگر و اینبار به خواهش می گویم:

_ مامان تو کار نکن من از این ماه که حقوق بگیرم، حقوقم بیشتره... عیدی هم بهم
 میدن...

صدای باز شدن درب خانه هراس و آرامش را با هم به جانمان می ریزد. مامان هول
سینی ها را به زیر کابینت ها هل می دهد و من وقتی خبری از ورودش به داخل خانه

نمی شود به سمت حیاط می روم.
ساعت تازه نه است و در این سالها سابقه نداشت امیر از خانه بیرون بزند و انقدر زود

هم بر گردد.

روی سکوی کنار باغچه نشسته و آرنج به زانو تکیه زده سر به سوی زمین دارد.
مردد بین رفتن یا نرفتن لحظه ای مکث کرده اما عاقبت به سراغش می روم. کنارش
می ایستم نمی دانم چه بگویم حس می کنم باید به خاطر برخورد عصرم عذرخواهی

کنم. اما قبل از آن که چیزی بر زبان آورم او می گوید:

_ به خدا اگه بخواد برای مردم سبزی پاک کنه یا پیاز سرخ کنه، یه بلیی سر خودم
میارم.

برای لحظه ای فقط نگاهش می کنم؛ سر خم مانده اش را کمر خم مانده اش را...

 _ منم دوست ندارم اما شاید خودش اینجوری حس بهتری داشته باشه...

_ نمی خوام... من...



دست هایش را در هم مشت می کند. با اینکه سرش رو به زمین است اما این درگیری
این کلنجار رفتن با خودش را کامل حس می کنم. صدای نفس های کلفه اش بیش از

حد گویای حرفیست که شاید توان گفتنش را ندارد، عاقبت به سختی می گوید:

_ نمی خوام.... یعنی... خب... اینا همش، تقصیر منه...

 ناخودآگاه تبسمی محو بر چهره ام می نشیند.

_ امیر... ما یه خانواده ایم...

 می شونم که زیر لب و آرام خانواده را تکرار می کند.
بعد از کمی، بالخره سرش را بال می آورد و با مکث خیره در چشمانم، با تبسمی که

هم هست و هم نیست با لحنی که هم شوخی دارد و هم نه، می گوید:

_ تو عمرت اینجوری داد نزده بودی

بی هوا خنده ام می گیرد.

_ حقت بود!

سرش را کمی نامحسوس تکان می دهد.
نفسی از هوای کمی بهاری شده ی خانه ی سردمان می گیرم و خیلی آرام تر از تمام

لحظات امروز می گویم:

_ بیا شام بخوریم.

می چرخم تما هنوز قدم اول را برنداشته که می گوید:

_ می خوام انصراف بدم

می ایستم و اخم کرده به سویش می چرخم:

_ از چی؟

_ دانشگاه

_ بس کن لطفا!

می گویم و باز می چرخم تا بروم که باز می گوید:

_ وایسا



به سویش بر می گردم و شمرده شمرده می گویم:

_ تصمیمت اشتباهه

می ایستد و دو قدم به سویم می آید:

 _ تو با بابا صحبت کن... تو بگی قبول می کنه...

_ من اینکارو نمی کنم... تو هم مثل بچه ی آدم این دو سال رو تحمل کن تا درست
تموم شه...

کلفه می گوید:

_ بابا افرا یه بار توعمرم یه تصمیم درست گرفتم بهم کمک کن.

_ کجای این تصمیم درسته

_ ببین من میخوام این ترم معادل کاردانی بگیرم. بعدش میام بیرون... خر نیستم دار
میبینم بابا نداره شهریه ی دانشگاهمو بده

 هرچه می کنم اما نمی توانم از گرد شدن چشمانم از شدت تعجب کم کنم.

که با ادامه ی جمله اش دهان باز مانده ام هم به چشمان متعجبم می پیوندد:

_ بعدش درس می خونم اگه تونستم دانشگاه دولتی می رم اگرم نشد که به جهنم می
رم سر کار...

 باور کردنی نیست.
انگار به جای آن پیر مرد بیچاره این امیرست که ضربه مغزی شده.

هیچ به زبانم نمی آید.
خدایا دارم درست می بینم!

بخش هشتم

مقنعه ام را تکان می دهم تا کمی هوا به گردن خیس از عرقم برسد.
فقط مانده ام که این همه گرما برای انتهای بهار است و خدا تابستان را به خیر کند.



می کیفم را روی دوشم کمی جابه جا می کنم و باز نگاهم می چسبد به جعبه ی شیرین
درون دستم.

امروز بعد از چند ماه دارم شادی را با تمام وجودم حس می کنم و می بینم که انگار
مس شادی که اگر طعمش زیادی با سلول های همیشه با غم دمخورم، غریبه است. ح
زیادی در آن عمیق شوم باز هم رگه هایی از غم، یا شاید دردی نه چندان کهنه را به

رخم می کشاند.

مقابل درب خانه می ایستم و کلیدم را یک دستی و البته کمی هم به سختی به درون
قفل وارد می کنم و کلی انرژی هدر می دهم تا بالخره درب خانه باز می شود.

نگاهی به حیاط آب پاشی شده می اندازم و به سرعت با چند قدم بلند خودم را به
درب هال می رسانم و هنوز دست روی دستگیره اش نگذاشته ام که در از داخل باز و

امیر مقابلم سبز می شود.

_ سلم

_ سلم

نگاهش روی جعبه ی شیرینی چرخ می خورد و تا صورتم بال می آید، کمی مشکوک
نگاهم می کند و کمی مردد می گوید:

_ قبول شدی؟

با ذوقی غیر قابل کنترل دهانم به تبسمی گشاده می شود:

_ با اجازتون

مامان هم انگار صدایمان را شنیده باشد با شوق از آشپزخانه بیرون می آید و بلفاصله
می پرسد:

_ قبول شدی افرا؟

جعبه ی شیرینی را کمی بال می آورم:

_ بـــــــــلـــــــه

به آنی چشمانش خیس می شود و با اشتیاق به سویم می آید:

_ الهی شکر مبارکت باشه ایشال

مر تازه برادر شده ام، بخوانم با اینکه می توانم به راحتی برق شادی را هم از نگاه براد
اما به ظاهر می گوید:



_ نتیجه ی خرخونیاشه

مامان با شادی بی نظیری از من جدا می شود و من با تخسی که روزها و شاید ماه ها
در من پنهان بود، می گویم:

_ بنده باهوشم نه خرخون... امیرخان

_ مگه خودت بگی

مم" با ذوقی زمزمه می کند که امیر به شوخی روترش کرده و با لحن مامان "عزیز
بامزه ای می گوید:

_ نه پس با اون همه خرخونی که تو کردی، بیا قبولم نشو...

 بی خیال کل کل شده با آرامش عمیقی می گویم:

 _ به هر حال قبول شدم...

_ الهی شکر الهی شکر، به بابات گفتی؟

_ آره زنگ زدم بهش کلی خوشحال شد.

امیر کیف مخصوص غذای بابا را روی زمین می گذارد و دستش را به سمت جعبه ی
درون دستم دراز می کند:

_ خیلی خب بابا تو هم، کشتی مارو... بده ببینم چی گرفتی حال ...

درب جعبه را کمی باز می کنم و زولبیا و بامیه ی خوش آب و رنگ را نشانش می
دهم:

مد اعل... بذار افطار بشه بعد... _ ایناها، فر

_ الله اکبر الله اکبر... قبول باشه... قبول باشه

خیلی سریع و بی آنکه امان دهد، دستش را از همان قسمت داخل می برد و همزمان
دو بامیه در دهانش می اندازد.

هم خنده ام گرفته، هم می خواهم جلویش را بگیرم اما او زرنگ تر است. ممانعت می
کند و دستش به قصد سومی می رود که مامان شاکی می گوید:

_ بیا برو بچه، خجالت بکش، دیر میشه بابات گناه داره روزه ست.



بی توجه سومی و چهارمی را هم در دهان می اندازد و بالخره موفق می شوم با اخم
هایی تصنعی، جعبه را از دستش دور کنم که با همان دهان پر می گوید:

 _ قصدم خیره... جلو روتون می خورم که مقاوم بشید...

من کهدیگر جلوی خنده ام را نمی گیرم، مامان هم با آنکه سعی دارد خنده اش را
 کنترل کند و جدی به نظر آید اما نمی تواند.

_ از دست تو

امیر دوباره کیف غذای بابا را بر می دارد که مامان جعبه را از دستم می گیرد:

_ نرو وایسا تا برای منصورم بذارم،

شاد و سرخوش در حالی که به سمت اتاقم می روم. مقنعه از سر می کشم.
مه بعد از تصادف امیر شاید یکی از سخت ترین دوران های زندگیمان از این دو سه ما

نظر شرایط مالی را پشت سر گذاشته بودیم. شرایطی که البته هنوز هم به خاطر
مط وام ها ادامه دارد. اما از نظر هایی هم این سختی ها حسن هایی داشت. تعدد اقسا

مثل پدیدار شدن همین امیر جدید.
امیری که همیشه در خانه ی ما نقش تافته ی جدا بافته را بازی می کرد، حال اما نرم

نرمک دارد به ریسمان خانواده گره می خورد.
ابرد. آن هم به پیشنهاد خودش، نمونه ی کوچکش همین که دم افطار برای بابا غذا می 
چیزی که در این سالها اتفاق نیفتاده بود و یا بابا تا هنگام بازگشت به خانه گرسنه می

ماند و یا من و غذایش را می بردیم.

مز ابتدای ماه رمضان، این پیشنهاد برای هر سه ی ما حکم یکی از عجایب تا چند رو
هفتگانه را داشت. البته که این روزها با رفتار هایش زیادی غافلگیرمان می کند. درست

مثل تصمیمش برای مدرک معادل گرفتن، به جای ادامه دادن با آن شهریه.
هرچند که بابا در ابتدا مخالفت کرد اما با صحبت های مکرر من، با او، البته به خواست

 امیر رضایت داد البته به شرطه ها و شروطه ها که امیر همه را از دم پذیرفت.
این روزها هیچ چیز لذت بخش تر از این نیست که گاهی شبها می شنوم، بابا با ذوق

برای مامان از حس خوبی که از این حرکات امیر می گیرد، صحبت می کند.

من درب هال، از فکر مق بسته شد می ت صدای خداحافظ بلند بالی امیر و متعاقبش صدا
بیرونم می کشاند.

من تا اذان مانده را روی جایم ولو می شوم. یک ساعت زما
عینکم را از روی چشمانم بر می دارم و چشمان سوزناکم را بر هم می گذارم. باید

وقتی برای معاینه ی چشمانم می گرفتم. واضح بود که شماره ی چشمانم زیاد شده و
من این مدت مدام این مسئله را پشت گوش می انداختم. خب بیشتر به این دلیل که

 تغییر عینک برایم هزینه ی مازادی را در بر داشت که فعل توانایی اش را نداشتم.



نه اینگه نتوانم پرداخت کنم، نه، اما این روزها ترجیح می دهم تا آنجا که می توانم از
خرج هایم بزنم و به جایش پول هایم را پس انداز کنم. آخر در این دنیا بدون پول هر

کار هم کنی باز یک جای کارت می لنگد.
اما حال حس می کنم کم کم این تغییر شماره دارد غیر قابل تحمل می شود.

چند دقیقه ای از دوازده گذشته که صدای باز شدن درب حیاط و ورود بابا به خانه می
آید.

 نخوابیده بودم تا بابا را ببینم و باز در مورد قبولی ام صحبت کنیم.
به استقبالش می روم . خستگی از سرو رویش می بارد اما با دیدنم گل از گلش می

شکفد و با صدایی که خیلی هم بلند نیست و شاید فقط برای شنیدن من است می
گوید:

 _ یه دختر دارم شاه نداره...

مق اینکه توانسته ام بعد از مدتها برق رضایت را در نگاهش بنشانم نیشم تا با ذو
بناگوش باز می شود و از آنطرف حس می کنم توانایی باریدن اشک هایی هم از سر

شوق و هم از سر درد را یکجا پیدا کرده ام.

پیش می آید و پیشانی ام را مهر می کند.

_ جایزه ت پیش من محفوظه بابا

جایزه ی من همین برق نگاهش بود. من هیچ چیز دیگر نمی خواستم.

ساعتم را تنظیم می کنم و زیر پتو می خزم که تقه ای به در می خورد و بابا سرش را
از میان در داخل می آورد.

_ یه چند دقیقه از وقت خوابت رو بگیرم اشگالی نداره؟

سریع از زیر پتو بیرون می آیم:

_ نه اصل... خوابم نمیاد

کامل داخل می آید و در را می بندد. طبق معمول روی صندلی می نشیند و می گوید:

_ الن چند روزه می خوام در مورد موضوعی باهات صحبت کنم... اما کار امان نمی
 داد، گفتم دیگه امشب بهترین فرصته...



سرم را تکان می دهم و منتظر نگاهش می کنم.

_ چیزی که می خوام بهت بگم... هیچ اجباری پشتش نیست بابا جان... من فقط چون
 فکر می کنم این حق  توئه که در جریان باشی دارم بهت بگم.

استرس می گیرم و ناخودآگاه اخم هایم در هم می شود که بابا بی وقفه می گوید:

_ مدتی هست که سروکله ی یه خواستگار سمج پیدا شده... حرف یک روز و دور زو
نیست... شما رو از من خواستگاری کرده... چیزی بهت نگفته بودم چون به نظرم

 شرایط خیلی مساعد نبود، اما خب گفتم که ، اونم سمجه و جواب می خواد...

مر مقطع دکتری در رشته ی ادبیات.  امیرحسین رحیمی؛ سی ساله، دانشجوی سال آخ
مر کوچکتر.  فرزند ارشد خانواده با دو خواهر و یک براد

مم بازنشسته ی آموزش و پرورش، مادر؛ خانه دار. پدر؛ ناظ
کمک خرج خانواده، مودب، محترم و سر به زیر...

مر من قرار گرفت و تصمیم به عهده ی این تمام اطلعاتی بود که از جانب بابا در اختیا
خودم گذاشته شد، نه اصراری به جواب مثبت بود نه منفی.

مس و حال من گیج و گم و میان منطق و احساس، میان عقل و دل و میان هزار ح
می ضد و نقیض گیر افتاده ام انگار... کوفت

تقه ای که به درب اتاق می خورد نگاهم را از جدول محاسباتم در مانیتور جدا می کند
مر می فروشگاه، با دسته گل بی نظی و به آقای زارع، سرایدار نسبتا جوان بخش ادار

درون دستش می کشاند.
سلمی خطاب به هر سه یمان کرده و با تبسمی به سمت میز من می آید و با هر

قدمی که نزدیک می شود چشمان مرا بیشتر گرد می کند.

مقابل میزم که می ایستد و گل را به سویم می گیرد، بی اراده با ابروهای بال رفته و
همان چشمان گرد اول نگاهی به خانم غلمی و همکار دیگرم که هر دویشان هم با

چهره های مزین به تبسمی که ترجیح می دهم، بی خیال کنکاش در علت اصلی اش
شوم، مرا نگاه می کنند، کشیده می شود باز روی دسته گل بر می گردد.

_ برای شماست، پیک آورده بود.

زبانم به حدی بند رفته که حتی نمی توانم در کمال تعجب زمزمه کنم:
"برای من؟!!!!!"



می وارد شده را آنالیز کند، خانم غلمی دست مخ من داده های انگار فضای قبل از آنکه م
به کار می شود:

_ به به چقدرم که خوشگلن...

و همزمان از پشت میزش بلند می شود، به سوی آقای زارع می رود و دسته گل را از
دستش می گیرد.

_ لطف می کنید یه گلدون بیارید؟

آقای زارع نگاهی به من می اندازد و بعد هم سرش را برای خانم غلمی تکان می دهد.

_ بله حتما

و همزمان که می چرخد تا به سمت در رود، خانم غلمی می گوید:

_ عزیزم مبارکت باشه... تا باشه از این هدیه های خوش رنگ و بو... ایشال قبولی
 دکتریت رو جشن بگیریم.

دسته گل سرشار از مریم های خوش عطر و بو را به سویم می گیرد و من متشکر از
من فهمیده در کنکاش نکردن، در چیزی که خودم هم هیچ آگاهی از مر این ز این همه شعو
آن ندارم، بالخره تکانی به تنم می دهم و همزمان که می ایستم و دسته گل به سویم

دراز شده را می گیرم، زمزمه می کنم:

_ ممنونم.

خانم غلمی سر جایش بر می گردد.
ساقه ی مریم ها را در دست می فشارم که نگاهم به پاکت سفید و البته کوچک میان

گلها می افتد.
دوباره روی صندلی ام می نشینم و زیر چشمی نیم نگاهی حواله ی خانم غلمی و

همکار دیگرم می کنم که خداراشکر هر دو را خیره به مانیتور هایشان می بینم.
با حس اضطرابی که وجودم را گرفته پاکت را از میان گلها برمی دارم و بی وقفه

کارت درونش را در می آورم.
دست خطش؛ به قدر کافی گویا هست که حتی دیگر هیچ احتیاجی به معنا و مفهوم

نهفته در جمله ی کوتاهش نباشد:

می من" "قبولیت مبارک... دنیا

مف نوشته اش، با ورود دوباره ی آقای زارع، من حرف به حر خیرگی و غرق شدنم میا
اینبار البته با گلدانی در دست، تمام می شود.



مر دلم کارت در جیب کیفم و گلها روی میز کارم جاخوش کرده بودند و آرامش از کشو
رخت بسته بود.

مط کمی آشفته، مر سمج در این شرای و از طرف دیگر برای رو در رو نشدن با خواستگا
راهم را طولنی کرده بودم تا از درب پشتی فروشگاه که به یک خیابان فرعی باز می

شد، خارج شوم.

از دیروز قصد کرده بودم که امروز بعد از کارم برای معاینه ی چشمانم از دکتری وقت
بگیرم و حال آنقدر فکرم درگیر است که دلم می خواهد هر چه زودتر به اتاقم پناه برم

می همیشه بل تکلیف را که انگار هیچ جوره مشخص نمی شود؛ به باد مف لعنت و این تکلی
کتک بگیرم.

مر دیگر هم به ملقات آزاد رفتم، نه ردی از در این مدت نه او را دیدم، نه علی را. یکبا
ای م خبردار رها بود نه هیچ کس دیگر... اما انگار او در این مدت هم بوده که از قبول

شده است.
بی اراده سرم را به پشت می چرخانم و چیزی که نشانی از او داشته باشد را نمی

بینم اما به هر حال، حس کسی را دارم که تحت تعقیب است کما اینکه انگار این مدت
تحت تعقیب بوده!

در این مدت وقتی دیدم تکلیفم با خودم مشخص نمی شود، تنها کاری که کردم، خالی
کردن فکرم از کیهان بود. از او از رها و گاهی حتی خالی از آزاد. این خواستن و

من او، یکی از افتضاح ترین حواسی بود که دراین مدت تجربه من گه گاه همزما نخواست
کردم و بیشتر از خودم ناامید شدم.

_ سلم

می ایستم. با این که نشانی از او نمی دیدم اما عجیب به دلم افتاده بود که امروز او را
می بینم و برای همین با وجود تپش های بی امان قلبم اما خیلی هم عافلگیر نمی

شوم.

می آب می گذرد و مقابلم می ایستد. نمی دانم واقعا تغییر کرده یا من دوست از جو
مد من، در این مب نبو دارم الکی پیش خودم قصه سرایی کنم که همه اش ناشی از عذا

 مدت است.
من ابروهایش، گیر می اندازم. مم انگار ماندگار شده میا  نگاهم را جایی حوالی، اخ

آخ خدا لعنت به این دل که برای هر کس و ناکسی تنگ و گشاد می شود!
ناخودآگاه اخم هایم در هم می رود.

کمی سرش را کج می کند و زمزمه اش را به گوش هایم می چسباند:

_ گلت رو دوست نداشتی؟

مب می من است و خوب است که نمی داند کارتش، میان جی اشاره اش به دست های خال



کیفم، پنهان شده.

مت من آه می شود. نفسش، از سکو
با عذابی که یکباره در چهره اش بی پرده می شود. قدمی پیش تر می آید و با لحنی

کلفه می گوید:

 _ لغر شدی... چشمات قرمزن...

و من فقط در جواب این نگاه و لحن، آرام می گویم:

_ چرا دست از سرم بر نمی داری؟

_ چرا من هر چقدرم پشیمون باشم، تو نگاه هیچ کدوم از اطرافیانم بخشیده نمی
شم؟

اینبار نفس های من است که آه می شوند. کلفه از راهی که سد کرده، قدمی به چپ
بر می دارم:

مر من و پدرمه... این حرکات صورت _ لطفا دیگه اینکار رو تکرار نکنید... اونجا محل کا
خوشی نداره...

از روی جوی آب می گذرم و وارد خیابان می شوم. عرضش را به آرامی طی می کنم
و خلف جهت او در مسیری که نمی دانم مرا به کجا می رساند قدم هایم را دنبال

خودم می کشانم.

من من هم یکی بود، آنگاه مز من به آدمیزاد نبرده است؛ کاش درد و درما حیف که هیچ چی
 این همه میان عقل و احساسم عذاب نمی دیدم.

کیهان فقط درد است. دردی که هنوز گاهی دلم برایش تنگ می شود؛ خب گله ای
می او میان حجم این همه درد گدز درمانگر نیست، دل است دیگر شعور ندارد. حیف که 

 به قدری پایین است که اصل به چشم نمی آید.

می سحر درد و دل می من حوال مو ستارگا روی سکوی کنار باغچه نشسته ام و با تصویر مح
کنم. از این درگیری با خودم بدم می آید. از اینکه تا قبل از اینکه این خواستگار عمل

وارد میدان شود و جواب بخواهد پیش خودم فکر می کردم راه من و کیهان کامل جدا
مد کیهان شده اما حال که باید به دیگری فکر کنم، پیش زمینه ی تمام فکرهایم، دقیقا خو

است.

مم درب هال میان سکوت و خلسه ی سحرگاهی لرزی ناشی از من هرچند آرا باز شد
ترس به تنم می نشاند. امیر است که بیرون می آید و با قدم هایی خواب آلود به

سمت دستشویی می رود و خب عجیب هم نیست که اصل مرا که در مسیر دیدش



نیستم، نمی بیند.
 نفسی گرفته دوباره نگاهم را به آسمان می دوزم.

منطقم خیلی علنی می گوید فکر کیهان را کامل از سر بیرون کن و به این خواستگار
سمج فکر کن. اما نمی شود. یعنی گهگاه میان فکر به او کار به مقایسه می کشد. نه

می می زندگ اینکه کیهان برتری داشته باشد نه، اما او روزی قرار بود نقشی ابدی میان باز
من ایفا کند.

از دستشویی بیرون می آید و همین گه چراغ را خاموش می کند و دو قدم پیش می
آید. انگار مرا می بیند که بدنش با شوکی کامل واضح متوقف می شود و صدایش با

همان آهنگ شوک دار به گوش می رسد:

_ تو اینجایی؟

سعی می کنم خنده ای که قصد بزرگ شدن بر چهره ام را دارد کنترل کنم. ترسانده
بودمش.

_ آره

نزدیکم می آید و کمی شاکی می گوید:

_ خو یه اهنی اوهونی سرفه ای چیزی...

به شوخی می گویم:

_ مگه تو دستشویی بودم که سرفه کنم...

می خواهد چیزی بگوید که سریع با خنده ادامه می دهم:

_ ترسیدی؟

_ الن اگه در جوابت بگم "زهرمار" قواعد شعورو و ادب رو بردم زیر سوال؟

_ دقیقا!

_ خیلی خب پس نمی گم زهرمار

_ بی ادب

با کمی مکث نگاهش را به آسمان می دهد و کنارم می نشیند.

_ حال چته جغد شدی؟



نفسم را بیرون می دهم:

_ همین جوری

_ همین جوری یعنی به خاطر این خواستگاره؟

فکر می کردم در جریان نیست. یعنی من چیزی نگفتم اما خب انگار بابا گفته بود.

_ می دونستی؟

سرش را تکان می دهد.
نگاهم را به آسمان می دهم و باز نفسی دیگر، گاهی لزم دارم کسی به جای من

تصمیم بگیرد، درست همان لحظه هایی که میان این دل و آن دلم سرگردان می شوم
و دیوانه!

_ کاش واسه... واسه ی جریان تصادف... بهش رو ننداخته بودین.

از جمله ی بی مقدمه اش، نگاهم به سویش می چرخد. سرش به زیر افتاده و اخم
 های معذبش را عمیقا درک می کنم.

_ اون به قدر کافی به من مدیون بوده و هست... دیگه بهش فکر نکن.

سرش را بال می آورد و با همان اخم ها خیره در چشمانم می گوید:

_ نمی دونم چرا اما یه جورایی مطمئنم فقط به خاطر ازدواج سابقش، نزدی زیر همه
چیز...

مز من! برادر تی
نگاهم را می گیرم و حال که سر صحبت باز شده و ساید هم برای دور کردن بحث از

این ناحیه می گویم:

_ چرا ازش بدت میومد؟

_ چون مامان و بابا زیادی ازش خوششون می اومد... تو هم که هیچی...

انتظار این جواب واضح را ندارم. کمی متعجب به سویش می چرخم که می گوید:

_ چیه خب... بچه پرو هنوز نیومده صاب خونه شده بود... از اولش نچسب بود می
 دونستم یه مرگش هست...



نمی دانم چرا بی اراده زمزمه می کنم:

_ من دوسش داشـ...

کمی با حرصی کنترل شده و نمی دانم شاید هم با تعصبی که تا به حال نبوده، می
گوید:

_ تو ساده و خام و بی تجربه بودی... هرکس دیگه هم جای اون بود تو باز بهش وابسته
 می شدی...

فقط وابستگی نبود، که اگر بود با رفتنش، عاقبت همه چیز عادی می شد...
نمی دانم از سکوتم چه فکری پیش خودش می کند که کمی شاکی می گوید:

_ نباید به خاطر اون مرتیکه، به این یکی جواب منفی بدی افرا!

_ چی کار کنم پس، جواب مثبت بدم؟

ادتو به _ نه، اما مثل آدم بهش فکر کن... مگه قراره دوباره کیهانی باشه که تو آین
 خاطرش خراب کنی...

سکوت می کنم.
این سوال ها را دوست ندارم. چون هیچ جواب قاطعی برایشان در من نیست. چون

من مدت هاست که میان یک خود درگیری عظیم گرفتار شده ام.
باز نمی دانم چه برداشتی می کند که نفسش را با شدت پوف می کند و از کنارم بلند

 می شود.
قدمی بر میدارد که ناخودآگاه آرام و کمی هم بغض آلود می گویم:

_ قول بده هیچ وقت با احساسات یه دختر بازی نکنی... چون دیگه هیچی براش نمی
مونه...

من تارم هم می بینند. سخت شدن مشتش را حتی چشما
قبل از آنکه اشکی از چشمانم روان شود. پیشانی ام را به زانویم می چسبانم. نمی

دانم چقدر می گذرد که بالخره قصد رفتن می کند و صدای قدم هایش که دور و دور
تر می شوند به گوشم می رسد.

قدم هایی سنگین و سنگین و سنگین تر...

به بابا گفته بودم هر کار خودش صلح می داند انجام دهد. من نه حوصله ی فکر کردن



داشتم و نه اصل فکرهایم به جایی می رسید. نمی دانم شاید دیگر خیلی هم برایم مهم
 نبود.

مق هرچه باداباد شده بودم. تا اینجا سعی کرده بودم همیشه تصمیماتم را با اصل مصدا
عقل و منطق بگیرم. در مورد آزاد با عقل و منطق پیش رفتم و در مورد انتخاب کیهان

با عقل و منطق پیش رفتم و در هردو مورد بازنده ی میدان بودم، حال هر کدام به
 نحوی. دیگر حوصله ی تصمیم گیری نداشتم.

مامان دوست داشت جلسه ی خواستگاری برگزار کنیم، حال جوابمان هر چه می
خواهد باشد. امیر سکوت کرده و بابا گفته بود صحبتش را بگذاریم برای بعد از ماه

رمضان.

ترجیح می دادم مثل روال این مدت خودم را میان گذر روزها رها کنم. اصل به جهنم.
هرچه پیش آید خوش آید. کمی فقط ته قلبم سوزشی عمیق احساس می کردم که گه

گاه حالم را بد می کرد. آن هم مهم نبود. به هر حال می گذشت، مثل تمام اتفاقاتی که
از سر گذرانده بودم.

_ خانم شکیبا نوبت شماست.

از روی صندلی بلند می شوم و به سوی اتاق مقابلم می روم. تقه ای به در می زنم و
وارد می شوم.

دکتر سلمم را پاسخ می گوید و اشاره می کند روی صندلی معاینه بنشینم. شرح
مختصری از احوالت چشمم می گویم که مرا به سمت دستگاهی هدایت می کند. من

یک سویش می نشینم و خودش سوی دیگرش. فکم را روی قسمتی که اشاره می کند
می گذارم و پیشانی ام را به نوار فلزی بالیش می چسبانم.

_ پلک نزن...
.
.
.

_ پلک نزن

نمی توانستم، چشمانم به سوزش افتاده بود.

_ خیلی خب سرت رو بردار

سرم را برداشتم و همزمان درب اتاقش باز شد و کیهان داخل آمد.

_ از ما که گذشت افرا تو یه کاری کن... این هنوز در زدن رو هم یاد نگرفته

سعی کردم خنده ام را کنترل کنم که کیهان در جوابش گفت:



_ علی یه چیزی بهت می گما.

علی سکوت کرده فقط خندید و همانطور نشسته بر صندلی چرخانش، دستگاه را دور
زد و روبرویم قرار گرفت و همزمان که دستش را به سوی چشم راستم پیش آورد

کیهان هم کنارم ایستاد و دستش را دور شانه ام حلقه کرد.

حرکت یک دفعه ای علی برای برگرداندن پلک بالیی ام آنقدر بی هوا بود که ناخود آگاه
م" بلندی از دهانم بیرون پرید و دستم طبق حالتی تدافعی برای پس زدن دستش "وای

 پیش رفت.
م" علی با صدای تقریبا بلند کیهان ترکیب شد: " چیزی نیست

 _ چیکارش کردی؟

علی پلکم را به حالت اول بر گرداند و من دستم را رویش گذاشتم و صدای کمی
خندانش به گوشم رسید:

 _ کیهان می ندازمت بیرونا...

خنده ام همزمان شد با خم شدن کیهان روبرویم و برداشتن دستم از روی چشمانم.

_ خوبی؟

همین که خنده را بر چهره ام دید، به شوخی گفت:

_ این علی چیزی حالیش نیست، شوهر کتی نبود اصل این طرفا نمی آوردمت... ولش
 کن اصل می برمت پیش یه دکتر خوب...

علی هم خیلی خونسرد جوابش را داد:

_ حیف که افرا اینجاست وگرنه جوابتو می دادم...

کیهان چشمکی برایم زد. به سوی علی رفت و اینبار بی شوخی پرسید:

_ خب نتیجه

 _ یه قطره براش می نویسم فعل استفاده کنه...
.
.
.

_ سرت رو بردار



سرم را بلند می کنم و عینکم را روی چشمم می گذارم. دکتر پشت میزش بر می
گردد و مشغول نوشتن چیزی درون دفترچه ام می شود.

بعد از چند لحظه سکوت می گوید:

_ قبل پیش دکتر شفیعی چکاپ شدی؟

_ بله

سرش را با تبسمی تکان می دهد:

_ هم دوره ای بودیم...

فقط سرم را تکان می دهم و چیزی نمی گویم. او هم انگار منتظر جوابی نیست.
بعد از لحظه ای می گوید:

_ من همون قطره رو که ایشون نوشته بودن برات تکرار می کنم... اما برای یک ماه
بعد باید دوباره چکاپ بشی تا ببینم اثر بخش بوده یا نه... البته خب شماره ی چشمت

هم زیاد شده و این هم به سوزش و دردهای گه گاهی که گفتی، دامن می زده...

اینبار اشاره می کند تا برای تعیین شماره ی چشمم روی صندلی دیگری بنشنم.

امروز متاسفانه مشکلی در حساب و کتاب هایم پیش آمد که مجبور شدم برای
 برطرف کردنش در فروشگاه بمانم و خانم غلمی هم لطف کرده، همراهیم کرده بود.

سیستمم را خاموش می کنم. سر دردناکم را می فشارم و رو به خانم غلمی که او هم
خستگی اش کامل عیان است، با شرمندگی می گویم:

_ خیلی شرمنده ام خانم غلمی خیلی خسته شدید به خاطر من ... واقعا معذرت می
خوام.

دست از چشمانش بر می دارد و تبسمی به رویم می پاشد و همزمان که با کیفش از
پشت میز بلند می شود می گوید:

_ آدما تو شرایط سخت باید به داد هم برسن دیگه... منم کار خاصی نکردم... امروز
متوجه بودم کمی فکرت مشغوله... وگرنه می شناسمت انقدر دقیق هستی که همیشه

کارت رو درست و با دقت انجام میدی.

_ شما لطف دارید... اما من بازم معذرت می خوام.



بیرون از ساختمان از خانم غلمی خداحافظی کرده و از هم جدا می شویم. نگاهی
خسته به ساعتم که هشت را نشان می دهد، می اندازم. طبق محاسباتم امیر هم باید

 برای آوردن افطاری بابا رسیده باشد.
مب اصلی فروشگاه که دفتر مر نانوشته ی این روزها با خودم به سمت در طبق قرا

تاکسیرانی هم آنجا قرار دارد نمی روم و فقط شماره ی امیر را می گیرم.
بعد از چند بوق جواب می دهد:

_ الو

_ سلم، کجایی؟

_ پیش بابام... غذاشو دادم تو کجایی؟

صدای بابا از آن سوی خط می آید:

_ افراست؟

 _ من روبرو ساختمان اداریم...

_ باشه بیا تا بریم.

حوصله ی دلیل آوردن برای او را ندارم، فقط می گویم:

_ نه تو بیا!

باز صدای بابا می آید:

_ تو برو پیشش امیر

و بعد از لحظه ای مکث صدای امیر:

_ اومدم.

از اینکه احتیاجی نیست تا حسم را برای بابا توضیح دهم و او خودش دلیل کارهایم را
 می فهمد، بی نهایت راضی هستم و خداراشکر می کنم.

هنوز کامل روی نیمکت ننشسته ام که کسی کنارم می نشیند و من ناخودآگاه بلفاصله
 سرم را به سویش می چرخانم.

حضورش باورم نمی شود که لحظاتی خیره فقط نگاهش می کنم:

_ آره نگاه کن... خوب نگام کن ... چون منم اومدم که فقط نگاهت کنم... خسته شدم



افرا...

نگاهم را می گیرم. سرم را می چرخانم و قصد بلند شدن می کنم که دستش روی
دستم می نشیند و من مثل برق گرفته ها دستم را می کشم:

_ چی کار می کنی؟

لحنم کامل عصبانیست. او اما بی خیال می گوید:

_ می دونی چند ساعت منتظر ایستادم تا بیای بیرون... کم کم داشتم فکر می کردم از
یه در دیگه رفتی...

_ خب چرا این کارا رو می کنی... چرا نمی فهمی که همه چیز بین ما تموم شده!

_ کجا تموم شده... چی تموم شده... من شبیه آدمیم که چیزی براش تموم شده؟

خسته ام و فشار کار و استرس خطایی که در کارم انجام دادم و مرا تا این لحظه اینجا
نگه داشت، به قدری اعصابم را تحت تاثیر قرار داده، که نمی توانم خودم را کنترل کنم

و هر حرفی را بر زبان نیاورم:

_ آها راستی یادم نبود... کل چیزی برای شما تموم نمی شه... بعد از جدایی میری تو
مز انتقام و آزار و اذیت! فا

لحظه ای نگاهم می کند، با تبسمی پر از حرف:

_ من از خدامه تو هر چی تو دلت سنگینی می کنه بهم بگی... در ضمن الن اونی که
داره انتقام می گیره تویی..

هر چقدر او آرام است و حرف ها و عصبیت های من اثری بر حالش ندارد، من بی
اندازه تحت فشار هستم و اعصابم با هر نگاهم به او، تحلیل می رود:

_ چه انتقامی...من که کاری به کارت ندارم... رها جونتم که دیگه بیخ گوشته... چی
می خوای از جون من؟

به آنی نگاه بی خیالش مات می شود.
کیش و مات!

_ چی میگی تو؟

_ افرا



از روی نیمکت بلند می شوم. پشیمان از حرفی که زده بودم و ترسان از اینکه نکند
امیر جوگیر شود و دعوا راه بیندازد با آخرین سرعت به سوی امیر می روم.

_ صب کن افرا باید حرف بزنیم.

 امیر مچ دستم را می گیرد و مقابلش سینه سپر می کند:

مر من با شما حرفی نداره... بریم افرا. _ خواه

می بینم که عصبی شده چشم هایش را لحظه ای بر هم می گذارد:

_ ببین... امیر اجازه بده ... این مسئله بین من و خواهـ...

 _ هیچ چیز بین شما و خواهر من نیست...

قدمی نزدیک تر می رود:

مر عالی داره، مامان و بابامم راضین... پس برو دست از _ در ضمن... افرا یه خواستگا
سر زندگیش بردار، یه بار گند زدی به زندگیشو داغونش کردی، دست از سرش بردارد

بذار زندگیشو بکنه

مل چشمان مبهوت و پر حرفش رد می شویم. و همانطور که دستم را می کشد از مقاب

کلفه با آرام ترین تن صدایی که می توانم به امیر می گویم:

_ چرا بهش گفتی؟

_ خوب کردم... وقتی خودت نمی تونی تصمیم درست بگیری بشین تا برات تصمیم
 بگیرن

می گوید و دستم را محکم تر دنبال خودش می کشاند.

کلفه هستم و ناچار، سکوت در پیش گرفته ام. دقیقا نمی دانم چرا، اما عجیب دلم
می خواهد کلی بر سر امیر، به خاطر گفتن از خواستگار به کیهان، غر بزنم. ولی می
مب نگاه های پر حرفش را می برداشتی اشتباهی بگذارد و من اعصا ترسم همه اش را پا

ندارم، هرچند همین حال هم از این نگاه ها کم بی بهره نمانده ام.

وارد حیاط می شوم و پشت در منتظرش می مانم، که برای بردن زباله ها رفته است.
درست یا غلطش را نمی دانم، فقط دلم نمی خواهد چیزی از حضور کیهان به بابا

بگوید.



وارد حیاط که می شود، با دیدنم درست پشت در کمی جا می خورد، در را می بندد و
در حالی که برای شستن دستش به سمت روشویی می رود می گوید:

_ چیه؟

نزدیکش می روم:

_ یه وقت جلو مامان و بابا راجب امشب چیزی نگی

کمی تا قسمتی چپ چپ نگاهم می کند:

_ مرتب میاد سراغت، آره؟

اخم هایم در هم می شود. حوصله ی توضیح دادن به او را ندارم.

_ نه امیر... من خیلی وقت بود که ندیده بودمش.

مر شاید تاییدی نگاهش می کنم اما خسته از حس و حالی که خودم هم کمی منتظ
مل گفتن یا نگفتنش به بابا تعریفی برایش ندارم، نفسم را بیرون می دهم و بی خیا

شده، رو می گیرم و به سمت خانه می روم.

_ نمی دونم تو سرت چی می گذره... البته ضایعستا...منظورم اینه که نمی تونم درکت
کنم

بر می گردم و فقط نگاهش می کنم که باز می گوید:

_ این پسره امیرحسین خیلی بهتر از کیهانه... هیچی کمتر از اون نداره... نگاه نکن
الن راننده تاکسیه... یارو معلمه... شاگرد خصوصی داره... می خواد استاد دانشگاه
بشه... اگه اینجا کار می کنه برای اینه که پشتوانه ی مالی نداره وگرنه محتاج نیست

تعجبم را پنهان نمی کنم:

_ عجیبه برام که از یکی اینجوری تعریف می کنی!

چیزی در مایه های پوزخند تحویلم می دهد:

_ اتفاقا برعکس من ازش تعریف نمی کنم، فقط اون چیزی که ازش می دونم رو دارم
میگم... بی رودرواسی افرا من کل از خواستگارات خوشم نمیاد... اما می تونم بین بد

و بدتر تقسیمشون کنم.... اگه دلت به دکتر بودن کیهان خوش بوده... این یکی هم
دکتره...



اخم هایم در هم می شود:

_ چی فکر کردی راجب من؟

_ نمی دونم افرا من فقط نمی تونم قبول کنم تو تا این حد عاشق دل خسته ی اون از
دماغ فیل افتاده شده باشی که حتی با دروغایی که گفت و زندگیت رو خراب کرد باز

نتونی فراموشش کنی... برای همین فکر می کنم شاید درگیر موقعیتش شدی....

کلفه سرم را تکان می دهم:

_ شاید اولش فقط با منطقم انتخابش کردم... اما بعدش دیگه نه... حاضرم قسم
بخورم به موقعیتش فکر نکردم و نمی کنم... می خوای باور کن می خوای نکن...

اخم آلود و ناراحت می خواهم از کنارش بگذرم که می گوید:

_ حال چرا بهت بر می خوره؟

بی آنکه بایستم فقط زمزمه می کنم:

_ بر نخورد... حوصله ندارم...

دیگر منتظر نمی مانم و به سوی درب هال رفته وارد خانه می شوم.

می قدر نیامده با فکرهایم احیا شب، قبل از آمدن بابا خوابیده بودم و هنوز شب ها
مم خسته ام پاسخگوی گرفته بودم و از خدا رهایی از این شرایط را می خواستم. جس

ذهن فعالم نبود و با این حال خواب هم به چشمانم نمی آمد.

می اتاق خیره به سقف مانده ام که فضا روشن می شود. نگاهم بلفاصله به در تاریک
سوی گوشی می چرخد و شماره ی افتاده بر صفحه اش بیشتر از نورش چشمم را

 می زند.
مردد در جایم می نشینم و گوشی را در دست می گیرم. نگاهی به درب بسته ی اتاق

می هنوز در حال خاموش و روشن شدن می افتد و دستم می اندازم و باز نگاهم به گوش
کامل بی اجازه؛ کامل بی عقل و منطق، دایره ی سبز رنگ را لمس می کند.

_ بیداری؟

می صدایش اولین چیزیست که حس می کنم. گرفتگ

_ می دونم شبا گوشیت رو سایلنت می کنی... تو چرا خوابت نمی بره؟



دلم می خواهد بگویم، چون تو و افکار لعنتی ات دست از سرم بر نمی دارید، اما به
جایش فقط گوشی را بیشتر به گوشم می چسبانم و تکیه ام را به دیوار می دهم.

_ اونی که نباید دیگه خواب به چشماش بیاد... منم.

می توانم قسم بخورم، تا به حال هیچ گاه صدایش را با این حس و حال و با این همه
گرفتگی نشنیده ام.

_ افرا...

بغض گلویم را عاشقانه در بر می گیرد...

_ می دونی حاضرم همه چیزم رو بدم اما یک کلم بگی دروغه؟

ناخواسته آه می کشم و آهم برای لحظاتی ساکتش می کند.
به زمزمه می گوید:

_ بگو همش برای سوزوندن منه...

خیلی آرام زمزمه می کنم:

_ نیست

اینبار او آه می کشد. عمیق، از ته دل.

_ کیه... همون یارو دکتره ست...

_ چه فرقی می کنه؟

_ راست میگی چه فرقی می کنه...

می دیدن ساعت، گوشی را از کنار گوشم بر اینبار که مکثش طولنی تر می شود، برا
می دارم و مقابل صورتم می گیرم. اعداد سه صبح را نشان می دهند.

باز گوشی را به گوشم می چسبانم و او می گوید:

می من نیست... برای من هیچی نیست... هیچی! می کوفت می زندگ _ رها هیچ جا

_ دیگه دیره واسه این حرفا

_ من که از روز اول همش داشتم می گفتم، تو باور نکردی...



مد اوست. با بی نفسم را رها می کنم. اصل شاید رها بهانه است. مشکل من با خو
اعتمادی ام. با احمق انگاشته شدنم. دقیقا با همان بخش از زندگی ام که به بازی
گرفته شد. با حسی که در من وجود دارد و نمی گذارد کیهان را عمیقا و از ته دل

ببخشم.

_ می دونی چه حالی دارم

هیچ نمی گویم که با حرص می گوید:

_ فک کن یه مرد چه حالی میشه وقتی قراره واسه زنش خواستگار بیاد... از وقتی
 امیر اون جمله رو گفت، تا الن تنم یه پارچه نبضه... داغ کردم... توم کوره ی آتیشه...

صدای کوبیده شدن چیزی می آید و بعد صدایی که کم از دادی پر از درد ندارد:

_ آخه داره واسه زنم خواستگار میاد...

اولین قطره ی اشکم می چکد و با صدایی لرزان زمزمه می کنم:

_ من زنت نیستم

صدایش بالتر می رود. با حرص با خشم با درد :

 _ هستی لعنتی هستی...

_ بسه کیهان...

_ چی بسه...

صدایش می شکند:

_ نکن افرا... جان من نکن...

و من در بارش سیل آسای اشک ها فقط گوشی را قطع کرده سرم را در بالشتم فرو
می کنم.

مت مکالمه با کیهان، مم مد صبح بابا جوری نگاهم می کرد که حس می کنم انگار تما
مس اینکه نکند شنیده باشد، این طور پشت در ایستاده بوده یا نمی دانم شاید هم از تر
فکر می کنم، به هر حال فکرش را هم که می کنم، می بینم من که خیلی حرفی هم

نزده بودم.
 آخ که گوش هایم هنوز از صدایش پر است!



من اشتباهی دوباره با این اعصاب به هم ریخته، هر حسابی را مس رخ داد امروز از تر
هزار دفعه چک کرده بودم تا مجبور به ماندن تا شب نشوم.

میزم را مرتب می کنم و زودتر از خانم غلمی و همکار دیگرم، خداحافظی کرده و از
ساختمان اداری، بیرون می آیم.

آنقدر در خودم غرقم که تازه وقتی به ایستگاه تاکسیرانی فروشگاه می رسم، متوجه
می شوم به سمت درب پشتی نرفته ام.

قبل از آنکه گام هایم را برای فرار و دور شدن از این محوطه ی خطر تند کنم، از جا
که شانسم همیشه ی خدا زودتر از خودم می رسد، دقیقا چشم در چشمش می شوم؛

مب خروجی! مل در کمی آن سو تر، درست مقاب

آنقدر ضایع نگاهم را می دزدم و قصد تغییر مسیر می کنم، که کامل متوجه می شود.
فقط در دل خدا خدا می کنم که به روی خودش نیاورد و قصد نزدیک شدن نداشته

مل تغییر مسیر قدم هایم را باشد و خودم، ناچار از قرار گرفتن در این شرایط، بی خیا
به سوی در می کشانم و طبق معمول بلفاصله هم دعایم مستجاب می شود.

لعنتی دست در دست با شانس همیشه همراه و خوبم، با گام های بلند به سویم می
آید و دقیقا روبرویم می ایستد.

 _ سلم

بی آنکه نگاهی مستقیم حواله اش کنم جوابش را می دهم. کامل معذب دنبال کلمی
برای رد شدن از او می گردم که باز می گوید:

_ خسته نباشید

ناخودآگاه از این وضعی که در آن گیر افتاده ام نفسم را بیرون می فرستم:

_ ممنون.

_ ممم... پدر رفتن برای سرویس، اجازه بدید برسونمتون... هوا هم گرمه...

_ خیلی ممنون من خـ...

_ افرا جان

هر دو همزمان به سوی صدا می چرخیم. کتایون کمی آن سو تر نزدیک به در با نگاهی
کمی مشکوک امیر حسین را نگاه می کند و من برای اولین بار بعد از جدایی عمیقا از

حضورش خوشحال می شوم، آنقدر که تبسمی بر چهره ام می نشیند و ناخودآگاه
دستم را هم برایش تکان می دهم. او هم دستش را تکان می دهد. نگاهم را به امیر

حسین که هنوز کتایون را نگاه می کند می دهم و بلفاصله می گویم:



_ ببخشید... منتظرم هستن... با اجازه.

مس بی مر همچون خرو نگاهش کمی ناراضی به سویم می چرخد و شاید ناراحت از حضو
مل کتایون، زمزمه می کند: مح

_ بفرمایید... به سلمت.

و من آنقدر سریع از او می گذرم که خودم هم در این همه شتاب می مانم.
مقابل کتایون با آن شکم برآمده اش می ایستم و تمام تلشم را می کنم تا شوقم از

دیدار را پنهان کنم

_ سلم

هنوز نگاهش میان من و پشت سرم که احتمال امیرحسین است، می گردد.

_ سلم عزیزدلم، مشتاق دیدار

_ ممنون، لطف دارید...

من پارک بالخره از کنکاش در اوی ایستاده در پشت من، دست بر می دارد و به ماشی
شده پشت سرش اشاره می کند:

_ می خواستم باهات صحبت کنم.

در این لحظه فقط برای فرار کامل از امیرحسین و صحبت کردن با او، شاید کمی هم
بی فکر پیشنهادش را می پذیرم. می گوید که به خاطر وضعیتش نمی توانسته خودش
رانندگی کند، در نتیجه به سمت ماشینی که می گوید از رانندگان شرکت پدرشوهرش

است، می رویم و هر دو روی صندلی عقب می نشینیم و من حتی یکبار هم بر نمی
گردم تا پشت سرم را نگاه کنم. به هر حال کتایون تا آخرین لحظه این عمل را شاید به

جای هر دویمان انجام می دهد. کمی تا قسمتی هم خصمانه!

کتایون آدرس منزل ما را به راننده می دهد و راننده بی حرف راه می افتد. کمی که
پیش می رود بالخره سرم را به سوی پنجره می چرخانم و نمیدانم چرا خیلی

ناخودآگاه نفسی که انگار حبس شده بود را رها می کنم.
 فضای داخل ماشین آنقدر خنک است که حالم را جا می آورد.

_ اون آقا...

آنقدر یک دفعه ای سرم به سویش می چرخد که سکوت می کند.
تبسمی هر چند کمی تلخ چهره اش را مزین می کند:



_ حس کردم دوست نداری باش حـ...

با آهی جمله اش را به سکوت وصل می کند. خوشحالم که حدسش را ادامه نمی
 دهد.

دستش را روی دستم می گذارد و اینبار شاید تلخی تبسمش کم می شود:

_ دوتا تبریک بهت بدهکارم

قبولی ام در ذهنم رنگ می گیرد اما منظورش از دومی را متوجه نمی شوم:

_ دوتا؟

_ هم شغل جدید، البته با تاخیر، هم قبولیت برای ارشد...

_ آها... ممنونم.

_ لیاقتش رو داشتی

نگاهم را به زانویم می دهم. دلم می خواهد بپرسم شغلم را از کجا خبر دارد شدید که
خودش می گوید:

_ کیهان به من گفت... همیشه از تو برام میگه... پیگیر همه ی کارات هست... اگه
بدونی با چه ذوقی بهم گفت افرا ارشد قبول شده که من یه لحظه فکر کردم خودش

امتحان تخصصش رو قبول شده...

معذب می گویم:

_ میشه که از اون حرفـ...

_ نه

قاطعیتش باعث می شود که با تعجب نگاهش کنم.

_ امروز اومدم که از کیهان بگم... می دونم شاید برات سخت باشه اما می خوام
خواهش کنم که حرفامو بشنوی...

با چهره ای کمی گرفته نگاهم را می گیرم و دستهایم را روی زانو در هم گره می زنم.

_ هیچ کس منو درک نمی کنه... شما نگرن برادرتون هستید و خب حقم دارید



_ من نگرانیم برای کیهان رو پنهان نمی کنم... اما نگران تو هم هستم... همونطور که
مف تو بودم... توی تمام این مدت، بین تو و کیهان، همیشه طر

باز دستش را پیش می آورد و روی دستم می گذارد

_ دیشب اومد خونه ی ما... حالش خیلی بد بود، خیلی... علی نشست باهاش حرف
زد، نیم ساعتی ساکت و آروم باهم حرف می زدن بعد نمی دونم چی شد کیهان شروع

کرد به داد و بیداد کردن... فریاد می زد که علی حق نداشته ازش پنهان کنه... کم
مونده بود علی رو بزنه... بعدم ول کرد رفت... وقتی رفت علی برام گفت که اون

دختره تو بیمارستان استخدام شده و تو هم دیده بودیش و خواسته بودی علی چیزی به
کیهان نگه... امروز صبحم خونه با بابا بگو مگو داشته...

سرم را بلند کرده و نگاهش می کنم.

_ من نمی خواسـ...

مت من بابا از همه ی جریانا _ تقصیر تو نیست... رابطه ی بابا و کیهان بعد از با خبر شد
من کیهان به تو، خیلی شکراب شد... امروزم انگار می نزدیک شد مل اصل گذشته و دلی

نشسته بوده به مامان گله می کرده که پشتش رو خالی کردن، بابا هم سر رسیده و
حرفاش رو شنیده و گفته چیزی که عوض داره گله نداره و خلصه بحث های تکراری

 این مدت...

شنیدن این حرف ها واقعا ناراحتم می کند. حتی شکراب بودن رابطه اش با پدرش به
خاطر کاری که با من کرده. اما دروغ هم نیست که همیشه به واکنششان فکر می

کردم.

_ من... باور کنید نمی خوام کسی اذیت بشه... حتی خودش... اما چی کار کنم وقتی
می بینمش یا هر وقت بهش فکر می کنم، اول از همه یادم میاد چرا بهم نزدیک شد،

بعد همه جریانا همینطور پشت هم قطار می شن...

_ هیچ کس منکر این نیست که کیهان اشتباه کرده... اما پشیمونه... به خدا پشیمونه

_ کاری از دست من برنمیاد

در این شرایط که نمی دانم باید چه کنم، این جمله فقط به عنوان جوابی پیش فرض
بر زبانم جاری می شود. اما به هر حال با عث می شود او برای لحظه ای سکوت کند.

_ فکر می کنم بدونی که من چقدر عاشق علی هستم...

سوالی و با اخمی ناشی از نفهمیدن منظورش نگاهش می کنم.



_ به خاطر همین می تونم قسم بخورم که جنس علقه ی تو به کیهان فرقی با علقه
 ی من به علی نداشته...

اینبار کمی با شرم نگاهم را از چشمانش می گیرم که کمی آرام تر می گوید:

مر _ می خوام بگم که وقتی خودم رو می ذارم جای تو، وقتی می بینم هنوز فکرم درگی
همسر سابقمه...

اخم هایم در هم می رود که سریع می گوید:

_ منظورم به علقه نیست. منظورم به همون فکرایی هست که خودت می گی، وقتی
اصل فرض کنیم، هنوز نسبت به اون از نفرت پرم، یعنی به هر حال هنوز ذهنم

 درگیرشه، پس نه می تونم و نباید، آدم جدیدی رو وارد زندگیم کنم.

کمی ناراحت از این مدل درس اخلق دادن می گویم:

_ من بهش فکر نمی کنم.

تبسمش عمق می گیرد و با لحنی مهربان می گوید:

 _ تا ته دنیا براش ناز کن...

شک می کنم به جمله ای که شنیده ام، آنقدر که در این شرایط انتظارش را ندارم اما
کتایون کوتاه نمی آید:

_ من درک می کنم... ببین فکر نکن رابطه ی من و علی خیلی شیک و شسته رفته
مثل یه قاب عکس پر تجمله که فقط دل می بره... من و علی مشکلت زیادی با هم

داشتیم... می دونم هر چیزی هم که بوده به پای جریانات تو و کیهان نمی رسه... امابه
هر حال هر وقت هم کدورتی پیش اومده تا خود علی از دلم درنیاورده حال من خوب
نشده... می خوام بهت بگم، لزم نیست تنهایی بخوای برای بخشیدن کیهان خودت رو
با فکرات آزار بدی چون مطمئن باش تنهایی تا ابد هم پیش بری نمی تونی ببخشیش،
چون داری به جای هر دودوتون فکر می کنی و تصمیم می گیری، حتی اگر فراموش

کنی... بذار خودش کمکت کنه... آدم وقتی از شریک زندگیش از همسرش از عشقش
دلگیر میشه، فقط با وجود خود اونه که می تونه از اون شرایط بیاد بیرون... واسه

همینه که می گه دردم از یار است و درمان نیز هم...

نمی دانم شاید کمی لجباز گونه اما می گویم:

_ درد من کیهان هست مطمئنن، اما درمانم، نه... هر چند درد من حماقت و سادگی
خودمم هست که به این روزم انداخت



غمگین نگاهم می کند.

_ می دونم یه خواستگار خوب داری و حقته که بهترین انتخاب رو برای آینده ت داشته
باشی، اما خواهش می کنم یه فرصت به کیهان بده... شاید تونست درمون دردات

بشه... به حرمت علقه ای که یه روز بهش داشتی و من نمی تونم باور کنم که چیزی
ازش نمونده باشه...

بی حرف سرم را به سوی پنجره می چرخانم و او هم دیگر سکوت می کند.
من خانه یمان که درخواست می کنم ماشین را نگه دارند تا بقیه ی راه دقیقا تا سر خیابا
را خودم پیاده بروم. با توقف ماشین همراهم پیاده می شود. مهربان و خواهرانه شاید،
تنم را در بر می گیرد و باز زیر گوشم خواهشش را تکرار می کند و بی انتظار جوابی

از من، سوار ماشین شده و می رود.

سلنه سلنه تا خانه قدم می زنم و حرف هایش را هزار باره برای خودم تکرار می
کنم.

 باید فرصت می دادم؟
باید با قدرتی بیشتر از زندگی ام بیرونش می کردم؟

 باید بیشتر به امیر حسین فکر می کردم؟
شید هم باید بی خیال ازدواج می شدم؟ حداقل خال و در این برهه از زمان!

می قدم مف خود به خود وارد شدنم به کوچه همزمان می شود با خورج ماشینی و توق
های من.

ناخودآگاه به پشت می چرخم و مسیر رفتن ماشین و سر روسری پوشی که حال
پشتش به من ست را نگاه می کنم. برمی گردم و مردد قدمی باز به سمت خانه بر

می دارم. دوباره پشت سرم را که دیگر ماشین در دیدم نیست، نگاه می کنم و دوباره
به سوی خانه می چرخم.

سرم را تکان تکان می دهم. از محالت است. اگر پدرش را دیده بودم کمتر شک می
مر زنی که در ماشین دیدم برای خودم مرور کرده و کردم تا مادرش را. تا خانه تصوی

فکر می کنم همه اش از نتیجه ی حرف زدن با کتایون است. وگرنه مادرشان اینجا چه
می خواهد!

وارد خانه که می شوم اولین چیزی که چشمم می بیند، جعبه ی شیرینی ست که روی
زمین میان هال خانه تنها رها شده و صدای کمی پچ پچ گونه ی صحبت کردن شاید

تلفنی مامان که از جایی حوالی اتاق ن می آید.
قبل از آنکه بخواهم دوباره فکر هایم را در ذهنم مرور کنم، صدای کمی پیروزمندانه ی

امیر به گوشم می رسد:

_ فکر نمی کردم فقط با یه جمله ی من خانوادگی به تکاپو بیفتن...

پس درست دیده بودم.
نگاهم به سویش می چرخد، که به پشت سرش رو در واقع اتاق ها اشاره می کند و



می گوید:

_ مامان داره گزارش کار میده به بابا... نمی دونی پدرم درومد که خیلی محترمانه با
مادرش برخورد کنم... حال می فهمم اون پسر کامل به همین مادر رفته... هر چند این

مز از دماغ فیل افتادگی مادر خیلی کم شده بود... گد سری 

درست و حسابی منظورش را متوجه نمی شوم. فقط می ترسم حرکتی ناشایستی
کرده باشد نمی دانم شاید نگرانی را از نگاهم می خواند که چند قدم میانمان را پر می

می عجیبی می گوید: کند و با سرخوش

_ جان من جلوش وا نده تا آدم بشه...

و من متحیر فقط نگاهش می کنم.

انگار این حرکت از جانب خانواده ی کیهان برای همه آنقدر عجیب بود، که بابا را هم
شب زودتر به خانه بکشاند.

فقط این میان امیر زیادی سر کیف بود و من هنوز باورم نمی شد که تا این حد از این
به قول خودش به تکاپو افتادن خانواده ی کیهان خوشحال باشد.

افطار تقریبا در سکوت من و بابا و تعریف های مامان و امیر خورده شده بود و عمیقا
حس می کردم حضور مادر کیهان شاید مرهمی موثر بر غرور و شاید بیشتر دل

شکسته ی مامان شده است و دروغ چرا از این بابت خوشحال بودم. مخصوصا که از
حرف هایشان مشخص بود که اصل حرف مادر کیهان هم عذر خواهی و طلب

بخشودگی کیهان از جانب ماست.

کشوی میز را کامل بی هدف بیرون می کشم و دوباره می بندم. عمیقا به دلم افتاده
که بابا به قصد صحبت کردن به سراغم می آید و من از سر ناچاری آنقدر سر سفره و

مقابل چشمانش خمیازه کشیده بودم تا شاید امشب را بی خیالم شود.

خسته از فکر کردن های بیهوده مسواک نکرده به سمت رختخوابم می روم اما دقیقا
قبل از آنکه بخواهم تنم را به نرمی اش بسپارم و رویش ولو شوم، تقه ای به در

خورده و در باز می شود
بی آنکه بچرخم و ببینم می دانم باباست به هر حال بیشتر از ساعتی ست که منتظرش

هستم.

_ هیچ عوض نشدی بابا... بچه هم که بودی هر وقت کاری می کردی که نمی خواستی
بعدش با من روبرو بشی، خودتو می زدی به خواب!



با خنده ای درمانده به سویش می چرخم و قبل از آنکه بخواهد سر صحبت را باز کند
خودم می گویم:

_ بابا من نمی دونم... اصل مغزم خاموشه هیچی نمی فهمم... بعد از ظهرم خواهرش
اومد سراغ خودم... ولی بابا توروخدا از من نپرس که چی کار می خواهم بکنم...

جدی به حرفهایم گوش می دهد و درماندگی ام را نگاه می کند. کمی اخم هایش در
هم می شود. کامل داخل می آید و در را می بندد اینبار روی صندلی نمی نشیند. قدمی

پیشتر می آید و روبرویم می ایستد.

_ یعنی می خوای بشینی تا برات تصمیم بگیرن؟

_ نه

_ پس چی؟

نا توان روی تشک می نشینم:

_ من هیچی نمی دونم

_ این ندونستن یعنی فکرت به قدری درگیر کیهان هست که نمی تونی قاطع بهش بگی
نه!

نمی دانم چرا کمی ترسیده نگاهم بال می آید و بی اراده می گویم:

_ بگم نه؟

خیلی جدی سرش را تکان می دهد و همزمان می گوید:

_ آره خب مگه چیزی در مورد کیهان و گذشته ش عوض شده که جواب ما عوض شده
باشه؟

آب دهانم را فرو می دهم و عمیقا ریزش چیزی در وجودم را حس می کنم. نمی دانم
اما اصل انتظارش را نداشتم. خاک بر سرم که فقط هارت و پورت دارم وگرنه چرا

می بابا این چنین ته دلم خالی شود! باید از جواب کامل منطق
قدمی پیش می آید و با همان لحن جدی و منطقی اش می گوید:

_ اینکه خانواده ش پیش قدم شدن هم فقط از این بابت که اشتباه پسرشون رو قبول
دارن؛ خوبه ... وگرنه اگه قرار بر ادامه ای بود، که اصل چرا همون موقع خواستیم

صیغه رو تموم کنه؟



طوری مشکوک و ریزبینانه نگاهم می کند که ترجیح می دهم حتی فکر هم نکن که
مبادا از چشمانم بخواندشان که باز خیلی جدی اما اینبار مرموزتر می گوید:

_ مگه جوابت در مورد کیهان تغییر کرده که حال سر دوراهی موندی

جوری می پرسد که حس می کنم جوابم فقط و فقط باید نه باشد و لعنت به من
احمق که ته دلم خالی تر از قبل می شود و زبانم کامل از کار می افتد.

دهانم خشک می شود حنجره ام تولید صوت را از یاد می برد. بابا همانطور کلنتر مانند
من رسوایم را بدزدم. نگاهش را ادامه می دهد و من حتی نمی توانم چشما

بالخره خودش سکوت را می شکند و می گوید:

_ من اصل نیومده بودم درمورد کیهان صحبت کنم...

مس کوفتی فرو حتی قطره آبی هم در دهانم نیست که با حجمی از این استر
بفرستمش.

_ می خواستم بگم امیر حسین خواهان مراسم خواستگاری برای روز عید فطر هست،
منم مخالف نیستم بابا، گفتم که تو هم در جریان باشی.

نقطه را چنان ته جمله اش می کوبد که تمام حروف الفبای زبانم، پاک می شوند.
برای لحظاتی فقط کمی نگاهم می کند. نمی دانم شاید برای این درجه از حماقت که

 در دخترش وجود دارد تاسف می خورد و بی حرف دیگری می رود.
و من نمی دانم دقیقا چند ساعت همانطور خشک شده بر جایم باقی می مانم!

"بابا کارت رو راحت کرد بدبخت داشتی باز حماقت می کردی"

نمی دانم چه می شود که اشک ها از چشمانم جاری می شوند و من فقط تند و تند با
خشونتی که نمی دانم دقیقا ریشه در کجا دارد آنها را از چهره پاک می کنم.

"خاک تو سرت مگه همینو نمی خواستی... برات تصمیم گرفتن دیگه"

چند نفس عمیق می گیرم. دست آخر دوباره محکم زیر پلک هایم می کشم تا جرات
ریزش دوباره پیدا نکنند. بی آنکه بلند شوم و چراغ را خاموش کنم، همانطور نشسته

پاهایم را روی تشک بال می آورم و سرم را به سوی بالشت خم می کنم. زیر پتو
خزیده و در خودم جمع می شوم و چشمانم را محکم به هم می فشارم.

" حق نداری فکر کنی... بخواب...فقط بخواب"

دقیقا نمی دانم چرا اما قدم هایم مرا به این سو کشانده بودند. به هین ناحیه ی یخ



می طاقت فرسای هوا هم هیچ تاثیری بر قطبی بودنش ندارد. بسته از شهر که گرما
پشت درب اتاق دکتر لحظه ای مکث می کنم اما حتی حوصله ی پشیمان شدن هم

ندارم. دستم بال می آید و چند تقه ی نه چندان محکم به در می زنم و با بفرمایید
خفیفی که از داخل می آید، وارد می شوم.

_ سلم

دکتر نگاهش را از صفحه ی لپ تاب سفید رنگش می گیرد و با دیدن چهره اش به
تبسمی گشاده شده از پشت میز بلند می شود.

 _ سلم خانم شکیبا... بفرمایید

در را پشت سرم می بندم و به سمت جای همیشگی ام می روم. با نشستن من او هم
می نشیند. لپ تابش را می بندد و باز نگاهم می کند. معذب نگاهم را می گیرم که با

لحنی کمی مشکوک می گوید:

_ اومدی آزاد رو ببینی؟

خب این شاید در دسترس ترین دست آویز برای چنگ زدن باشد.

_ حالش خوبه؟

از نگاهش مشخص است که نمیتوانم خیلی در برابرش نقش بازی کنم.

 _ خیلی بهتر شده...

سرم را تکان می دهم و نگاهم را به زانو هایم. نمیدانم دقیقا از کجا باید شروع کنم.
نمی دانم اصل حضورم در اینجا درست است یانه من فقط راه دیگری به مغزم نمی

رسید.

_ کمکی از دست من بر میاد...

رب نداشته ی دهانم را فرو می دهم و از آنجا که هیچ جمله ای برای شروع به ذهنم آ
مد بیچاره می آویزم : نمی رسد، باز به آزا

_ چیزه... تا کی باید اینجا بستری باشه؟

مز میان با کمی مکث بی آنکه جوابم را بدهد از پشت میزش بلند می شود و آن سوی می
مل آبی رنگ می نشیند، پا روی پا می اندازد و می گوید: اتاق روبرویم روی مب

_ با اینکه حق ندارم اسرار مراجعینم رو فاش کنم، اما فقط می تونم بگم که این



تصویر

به من اشاره می کند و ادامه می دهد:

 _ دیروز با شخص دیگه ای تکرار شده بود...

هنوز متوجه ی منظورش نشده ام که با کمی مکث باز ادامه می دهد:

_ آقای دکتر هم قبل از اینکه برسن به بحث اصلی این سوالت رو پرسیدن... البته باید
بگم ایشون تقریبا هر هفته این سوال ها رو تکرار می کنن.

نمی توانم تعجبم را پنهان کنم. تعجب از اینکه کیهان هم در مورد خودمان با او صحبت
کرده باشد.

سرش را مطمئن تکان می دهد:

_ راحت باشید خانم شکیبا

معذب می گویم:

_ به اونم می گید من اومدم اینجا؟

کمی نگاهم می کند:

_ نه، خیالتون راحت...

به زمزمه می گویم:

_ من نمی دونم چرا اومدم اینجا...

_ شاید برای اینکه با یه آدم بی طرف صحبت کنی.

یک دفعه با درماندگی غیر قابل کنترلی می گویم:

گش، آزاد و... گم، اونو خانواد _ من گیر کردم بین خودم و دلم و عقل و منطق و خانواد
رها.

با دقت فقط گوش می دهد.



_ من احمقم... این که من هنوز نمی تونم بهش فکر نکنم، حماقته؟

_ وقتی اینطوری به احساسی که داری، با کلمات این چنینی حمله می کنی، حس می
کنی حالت بهتر میشه؟

_ حس می کنم تو دلم می تونم باور کنم که احمقم، پس اگه بهش فکر می کنم
اشکالی نداره

_ فکر کردن به کسی که برای مدتی هرچند کوتاه، تمام زندگی تو بوده، حماقت نیست.

_ اما اون با زندگی من بازی کرد...

_ چقدر از اون جریان می گذره؟

شانه ای نامحسوس بال می اندازم:

_ اواسط زمستون بود

خودش دنباله ی حرفم را می گیرد:

_ و حال اواخر بهاره... زمان زیادی نیست!

می صحبتمان، فقط هر چه در ملغمه ی افکارم می بی مقدمه و بی توجه به مسیر قبل
گذرد را بیرون می ریزم:

_ من یه خواستگار دارم

بی آنکه تغییری در حالت چهره اش پیش آید منتظر نگاهم می کند.
 و من ناخودآگاه با ناله ای ناچار و ناگزیر می گویم:

_ باید به اون فکر کنم... من اصل نباید به کیهان فکر کنم... من باید از کیهان متنفر
باشم... من اصل ازش متنفرم...

و هنوز جمله ام کامل تمام نشده، خیلی غیر ارادی قطره ای اشک از چشمم فرو می
چکد. خجالت زده به سرعت دست زیر چشمم می کشم که دکتر خیلی آرام و معمولی

خم می شود و جعبه ی دستمال روی میز را مقابلم قرار می دهد.
یکی از جعبه بیرون می کشم و زمزمه می کنم:

_ ببخشید.



لحظه ای سکوت می شود تا شاید من بتوانم خودم را پیدا کنم. که با لحنی آرام و
مطمئن می گوید:

_ سرکوب کردن احساساتت کمکی بهت نمی کنه

_ اشتباهن

_ چرا فکر می کنی اشتباهن؟

_ چون اشتباهن... خواهرش میگه بهش فرصت بده... خودشم می خواد... اما من نباید
کوتاه بیام... اگه کوتاه بیام کوچکتر از اینی که هستم میشم... من به جز غرورم هیچی

 نداشتم کیهان غرور منو له کرد...

مر ناسازگاری دارند و دم به دم خودشان را خالی می کنند. لعنت به این چشم ها که س

رسات خیلی واضح مثل همین الن، باهاش صحبت کنی؟ _ تا به حال نشستی درمورد ح

بغض کرده می گویم:

_ خودش باید بفهمه...

_ پشیمونی توی رفتار و حرف های ایشون، چیز پنهانی نیست...

_ چه فایده داره؟

چند ثانیه ی کوتاه فقط نگاهم می کند که باعث می شود نگاهم را بگیرم.

_ نمی تونی ببخشیش...

سوالی که نه، کامل خبری می گوید و من فقط سرم را تکان می دهم.
از روی مبل بلند می شود و به سمت میزش می رود. دفتری از کشوی میزش بیرون

می آورد و برای لحظاتی مشغول نوشتن چیزهایی درونش می شود.
بعد از شاید پنج دقیقه دست از نوشتن بر می دارد و همانطور نشسته پشت میز دست

هایش را روی دفتر در هم گره می کند و نگاهش را به من می دهد:

_ من می تونم به حرفات گوش بدم و راهنماییت کنم اما راهکار صد در صد نه... در
آخر تصمیم با توئه!

سرم را به معنای درک حرفش تکان می دهم.

_ فقط در یک مورد می تونم قاطع نظر بدم



حدسم را به زبان می آورم:

_ درمورد خواستگارم؟

با رضایتی عمیق سرش را تکان می دهد:

_ خوبه... این یعنی خودت حواست هست... ببین من نمی دونم تو در انتها چه تصمیمی
می گیری، اما نباید تو این شرایط آشفته ای که از نظر فکری و احساسی داری پای

نفر سومی رو هم به جریان باز کنی...

ناامید می گویم:

_ بابام گفت عید فطر میان خواستگاری

جدی نگاهم می کند:

_ نظرشون مثبته؟

سرم را تکان می دهم:

_ فک کنم.

_ خب می تونی باهاشون صحبت کنی.

_ چی بگم؟ می ترسم فک کنن من هنوز اونو... یعنی خب...

_ ببین اگر نظر من رو می خوای می تونم کامل قاطع بگم که تو الن آمادگی شروع یه
رابطه رو نداری... چه این رابطه با همسر سابقت باشه... چه با یک شخص جدید...

باید به خودت زمان بدی... این مسئله انقدر واضحه که من از همین چند خط مکالمه
ای که داشتیم متوجه ش شدم... اگر فکر می کنی اثر داره، من حاضرم با پدرت

صحبت کنم.

بی فکر زبان باز می کنم:

_ یعنی من الن مشکل روانی دارم...

می من تبسمی مهربان بر چهره اش می نشیند. انگار آدم بزرگی به از جمله ی بی هوا
کودکی خردسال...

_ شما الن فقط تحت فشار حس هایی هستی که توی این مدت نتونستی مهارشون



کنی... من می خوام کمکت کنم حال حسات خوب بشن... البته اگر بازم بخوای که
بیای پیش من...

سرم را به تاییدش تکان می دهم.

_ خب الن چی کار باید بکنم.

راضی نگاهم می کند و می گوید:

_ اولین مرحله اینه که شما بری خیلی جدی با پدرت صحبت کنی و خیلی منطقی بگی
الن در شرایط یه شروع جدید نیستی... اگر دیدی خودت به تنهایی نمی تونی قانعشون

کنی... اون موقع من دست به کار می شم.

دروغ نیست اینکه با کلمش ته دلم، نرم نرمک آرام می شود.

_ افرا؟

با صدایش از فکر بیرون می آیم. نگاهم را از ظرف سالد مقابلم می گیرم و بی آنکه
مر درون دستم را متوقف کنم می گویم: گخرد کردن خیا

_ هوم

تکیه از قاب در می گیرد. وارد آشپزخانه شده مقابلم آن سوی سینی، روی زمین می
نشیند.

_ چیه مشکوک می زنی؟

دهان بر هم می فشارد و چشم و ابرویش را جمع می کند.

_ افرا من حوصله ی درس خوندن ندارم

با حدس منظورش، اخم هایم یک دفعه درهم رفته، جدی می توپم که:

_ امیر تو به بابا قول دادی

مر درون سینی می کند: مت خیا مد تکه های پوس دستش را بن

_ می دونم.

_ خب پس برو، اصل دنبال بهونه هم نباش!



نچی می گوید و نگاهش را روی صورتم ثابت می کند که ابرو بال داده می گویم:

_ هان چیه؟

می ما، من برم کار کنم بهتره یا _ ببین افرا با هم که رودرواسی نداریم، با وضع مال
درس بخونم؟

کوتاه نمی آیم:

_ خیلی خب، کار کن درسم بخون...

باز رو ترش می کند:

_ بابا افرا ول کن من مخم برای درس تعطیله

_ از تنبلیته... وگرنه مخت مشکلی نداره

چهره اش را کج و کوله می کند:

من که مامانشون دم و دقه دکتر دکتر به نافشون _ بابا درس واسه امثال اون کیها
ببنده...

می بامزه ای می گوید: چپ چپ نگاهش می کنم که با تخس

_ راستشو بگو چه وردی تو گوش بابا خوندی که بی خیال خواستگاری شد؟

من نگاه چپ چپم هم بر او کار ساز نیست. ادامه دار کرد
کم کم دارد از حالت چهره اش خنده ام می گیرد که چشم گرفته می گویم:

_ بسه امیر... پاشو برو حوصلتو ندارم

اما کوتاه نمی آید:

_ جان من کوتاه نیا... بذار بفهمه یه من ماست چقدر کره

سرم را بلند می کنم و با جدی ترین لحنی که در این لحظه می توانم می غرم:

_ امیر... بسه من قرار نیست به کیهان جواب مثبت بدم... به قول بابا چیزی عوض
نشده...



با ابروهای بال رفته از تعجب، نگاهم می کند، بی شک انتظار این جواب را ندارد که
مردد می گوید:

_ واقعا؟

جوابی نمی دهم، فقط نگاهم را می گیرم و خودم را مشغول خرد کردن خیارها می
 کنم.

فعل باید به قول دکتر حال حس های خودم را خوب می کردم تا بعد به کیهان می
رسیدم.

دیروز؛ درواقع دو روز بعد از ملقاتم با دکتر به هزار بدبختی و کلنجار رفتن با خودم با
بابا صحبت کرده بودم و باورم نمی شد که بابا راحت تر ازآنچه در تصورم بود، حرفم

را پذیرفت. اصل انگار منتظر بود تا من به سراغش بروم و دقیقا همین حرف ها را
بزنم؛ اینکه فعل نمی خواهم نه به کیهان ، نه به هیچ کس دیگری فکر کنم، خیلی صریح
گفتم که می خواهم اول از همه خودم را پیدا کنم و تکلیف خودم را با زندگی ام روشن

کنم و در آخر هم گفتم فعل آمادگی برای زندگی مشترک ندارم.

_ ...ـرا... افرا کجایی... با تو ام...

کلفه نگاهش می کنم:

_ چیه امیر... پاشو برو دیگه.

_ باشه بابا تحفه افتخار کن اومدم پیشت نشستم...

_ باشه افتخار کردم پاشو برو دیگه

_ یه لحظه گوش کن... قول می دم برم.

مر درون دستم را در سینی می گذارم و خیره در چشمانش می گویم: چاقو و خیا

_ خیلی خب بگو

_ ببین یکی از رفیقام

نام رفیق را که می آورد ناخودآگاه طبق پیشینه ی داغونی که از رفقایش دارم اخم
هایم در هم می شود که خودش هم کمی اخم کرده می گوید:

_ حسین حجتی رو می گم از راهنمایی هم کلس بودیم بابا هم باباشو می شناسه...

با شنیدن نام حسین، کمی خیالم راحت می شود و دقیق تر گوش به حرف هایش می



سپارم:

_ خب

_ عموش یه کارگاه چوب بری و نجاری داره... حسینم پیشش دوره دیده، دبیرستان که
بودیم تابستونا می رفت پیش عموش کاراموزی می کرد به منم می گفت بیا خب من

اون موقع فکر می کردم بیگاریه...نرفتم... حال می خوام برم... میگه اگر زود یاد
بگیرم و خوب کار کنم بهم دستمزدم میده...

نمی دانم چرا اما حسی عمیق در دلم ریشه می دواند. آنقدر که دلم می خواهد بلند
بلند قربان صدقه اش روم که تا این حد عوض شده...

اما به جایش خودم را کنتزل می کنم و می گویم:

_ خب خودت این کارو دوست داری... یا فقط الن چون نمی خوای درس بخونی،
میخــ...

با ذوقی نو ظهور به میان حرفم می پرد:

_ خودم دوست دارم... خیلی باحاله افرا... اصل من از همین کارا خوشم میاد درس
خودن اعصابمو به هم می ریزه... من به بابا بگم تو کمک می کنی قبول کنه؟

این که می بینم برای تمام کارها و تصمیماتش اول از همه به سراغ من می آید و از
من کمک می خواهد، دلم را غرق حس بی نظیری می کند که تا قبل از این تجربه

نکرده ام.
کمی فکر می کنم و می گویم:

_ باشه... اما اگه گفت باید لیسانستو بگیری... قبول کن... کاردانیتو که گرفتی، همش
دو ساله امیر... لج نکن

_ خیلی خب بابا حال بذار بابا راضی بشه من برم اینجا

_ بابا با این کار مشکلی نداره... اما دوست داره بری دنبال کاری که یه ضمانتی برای
آینده ت توش باشه...

مر خیاری بر می دارد و خرچ و خرچ گاز می زند و همزمان کمی هم با چاشنی تمسخ
امیروارانه اش، می گوید:

_ حال من لیسانس داشته باشم آینده م تضمینه...

جوابی نمی دهم. از یک طرف راست می گوید و از طرفی هم من هر جوابی بدهم، او
باز جوابی در آستینش دارد. فقط خیار و چاقو را دوباره از درون سینی برمی دارم و



هماطور که شروع به خرد کردن می کنم می گویم:

_ باید بابا رو مطمئن کنی که تصمیمت برای فرار از درس نیست... باید ببینه که برنامه
داری برای آینده... برو فکر کن ببین اگه بری سراغ این کار، می خوای به کجا برسی...

برنامه ت چیه... اون موقع اگه همه چیز درست و به جا باشه، بابا هم راضی میشه...

امروز حقوقم را گرفته بودم و تصمیم داشتم خرید های خانه را از همین فروشگاه
خودمان انجام دهم. هم از این بابت که همه چیز در آن پیدا می شد و همین اینکه خب

مف ویژه خورده بودند و از آن بهتر و مهم تر، به مناسبت عید فطر بعضی از اجناس تخفی
بن خریدی بود که به کارمندان فروشگاه هدیه داده شده بود. در نتیجه امروز حکم

جشنی بزرگ را برای ما داشت. بن خرید خودم و بابا را گرفته بودم و با مامان هماهنگ
کرده بودم تا راس ساعت چهار اینجا باشد تا بعد از تعطیل شدنم خودش هر چه دلش

 می خواهد خرید کند و شاید بعد از عمری دلی از عزا در آورد.
مقدار بن را تقریبا دو برابر چیزی که داده بودند گفته بودم تا مامان راحت تر خرید کند

 و مازادش را از حقوقم پرداخت می کردم.

می دانستم که عاشق گشتن میان راهروهای فروشگاه است. اینکه بی فکر به جیب
تارعنکبوت بسته اش، هر چه دلش می کشد بردارد و به چرخ خریدش بیندازد. اتفاقی
که شاید سالها بود رخ نداده بود و امروز می خواستم با این کار کمی حالش را خوب

کنم.

اصل هم از پنهان کاری ام بابت مقدار اصلی بن ها ناراحت نیستم، اگر به مامان و بابا
باشد همان پولی را هم که به زور ماهانه به مامان می دهم را دست نمی زنند و برای

خودم کنار می گذارند و من هر بار مجبورم بی آنکه حرفی به آنها بزنم خودم برای
خرید آنچه در خانه کم و کسر ست اقدام کنم.

_ خسته نباشید خام غلمی، با اجازه تون من برم.

تبسم مهربانش را به رویم می پاشد:

_ تو هم خسته نباشی گلم، برو به سلمت.

از اتاقمان بیرون می آیم و به سمت ساختمان فروشگاه قدم بر می دارم.
می ساختمان فروشگاه مامان را روبروی در می بینم. چهره ام با چند قدم مانده به ورود

 دیدنش به تبسمی گشاده می شود.
عزیزم، زودتر از من رسیده بود.

با قد های شتابان شده خودم را به او که هنوز مرا ندیده می رسانم.

_ سلم مامان

به سویم بر می گردد و مهربان نگاهم می کند:



_ سلم خسته نباشی...

با شوق قدمی به سویش بر میدارم:

 _ خسته نیستم،

با چشم و ابرویم، اشاره ای به داخل فروشگاه می زنم و به شوخی می گویم:

_ می خوایم کولک کنیم...

خنده ای هر چند کمرنگ چهره اش را پر می کند :

_ اینجوری رئیستون پشیمون میشه دیگه از این لطفا در حق کارمنداش نمی کنه

دستم را دور بازویش حلقه می کنم:

_ مهم نیست... مهم اینه که ما همین دفعه تا اونجا که می تونیم سو استفاده کنیم.

 جوابم باز می شود تبسمی که چهره اش را مزین می کند.

_ بابا رو هم دیدی؟

سرش را تکان می دهد:

_ طرف خودمون بهش سرویس خورده بود، تماس گرفت گفت آماده شم خودش
 آوردم

_ چه خوب

بی حرف فقط سرش را تکان می دهد کمی مشکوک نگاهش می کنم به نظرم خیلی
سر حال به نظر نمی آید. یعنی خب چند روز بود که اینطور بود اما فکر می کردم این

کار خوشحالش می کند.

_ چیه مامان چرا ناراحتی؟

سعی می کند بخندد:

 _ ناراحت چیه... دارم فکر می کنم چیا بخرم...

سعی می کند شوخ باشد:



_ خودت گفتی باید این دفعه رو استفاده کنیم.

 شلوغی فروشگاه توجه هر دویمان را به روبرویمان می دهد.

_ چه شلوغه افرا

_ به خاطر تخفیفاست... شایدم همه ی کارمندا تصمیم گرفتن همین امروز خریداشون
رو انجام بدن

اینبار کمی واقعی تر می خندد:

_ پس بیچاره آقای رئیس

خوشحال از دیدن خنده اش با انرژی می گویم:

_ خب از کجا شروع کنیم.

کمی سرگردان اطرافش را نگاه می کند.
آخ خدا کاش داشتم و تمام این فروشگاه را برایش می خریدم.

قبل از آنکه در دریای احساساتم غرق شوم، با دیدن ردیف گاری ها دستش را می
کشم:

_ بیا مامان اول گاری

دنبالم می آید و منتظر می ماند تا من یک گاری بردارم. آن را به دستش می دهم و به
سراغ یک چرخ دیگر می روم که متعجب صدایم می کند:

_ افرا چه خبره مگه، همین یکی بسمونه

 _ نه خیر بس نیست... شما خریدای خودت رو بکن من خریدای خودم.

و قبل از آنکه دوباره بخواهد اعتراضی کند با گاری ام آرام به گاری اش می زنم:

 _ خانم سد معبر نکن راه بیفت

از حالتم خنده اش می گیرد و بالخره گاری اش را به حرکت در می آورد. کنارش قرار
مل حمام و توالت وارد می شویم. می مربوط به وسای مت قفسه ها می گیرم و از قسم

می مورد نیاز خانه، وسایلی برای بابا، مل ضرور گاری اش را پر کرده بود از تمام وسای



امیر و من. دریغ از یک آدامس که به میل دل خودش بردارد. هر چه را بر میداشت اول
از همه دنبال قیمتش می گشت اگر خودش می توانست پیدا کند که هیچ اگر نه به من

نشان می داد و من دلم می خواست بگویم مادرجان تو را به خدا یک امروز بیخیال
قیمت شو. به جهنم که شاید یک روزه جیبمان خالی شود بگذار یکبار هم که شده طعم

آسوده خرید کردن را بچشی اما بی فایده بود. عادت کرده بود از سالها پیش و این
ترک عادت برایش غیر ممکن بود.

من هم از ناراحتی ام فقط هر چه را که می دیدم، چشمانش با دیدنشان برق می زند
و بلفاصله با دیدن قیمتش،خاموش می شود، درون گاری ام می انداختم و به غرغر
هایش هم هیچ توجهی نمی کردم. هرچه را که می توانستم و فکر می کردم دوست

دارد یا احتیاج دارد را برایش بر می داشتم و مدام فکر می کردم یکبار هزار بار نمی
شود.

مر من، مد تو و بابات چقدره... بیا برگردون اینارو آخه ماد من خری گب _ افرا مادر بسه مگه 
من قهوه خورم مگه که این همه برداشتی...

قهوه دوست داشت این را می دانستم. گاهی از این بی کیفیت های فوری می خرید
اما هیچگاه یک مارک درست و حسابی اش را نخورده بود.

با خنده می گویم:

_ خانم شما حواست به گاری خودتت باشه من با رئیس از این حرفا ندارم... گفته
مل خودته برو هرچی خواستی بردار. فروشگاه ما

و سریع تر از او گاری ام را حرکت می دهم و همین صدای خنده اش دلم را خوش می
کند.

مر صندوق و خستگی و درد زانویش، با هزار زور و ضرب او را به بهانه ی شلوغی مسی
فرستاده بودم تا روی صندلی های آن سوی صندوق بنشیند تا نوبتمان شود و من با

گبن ها را حساب کنم. خیال راحت هزینه ی مازاد بر قیمت 
می پر شده یمان می اندازم. به گمانم تا به حال در عمرمان این همه نگاهی به دو گار

خرید نکرده بودیم.
وقتی می دیدم مامان، حتی با وجود درد زانویش، اما روحیه اش نسبت به لحظه ای که

آمده بود بهتر شده دلم حسابی غرق شور و شادی می شد و از آن سو کمی هم دلم
می گرفت که چقدر دلخوشی هایمان ساده بود، اما اثر شادی آنقدری بود که درد دلم

را بپوشاند.

با یادآوری چرخ زدنمان میان اجناس خارجی ناخودآگاه چهره ام به خنده می نشیند. و
برای اینکه دیگران تصور نکنند دیوانه شده ام سرم را زیر می اندازم. میان اجناسی که

هیچ از ماهیتشان سر در نیاورده بودیم و با حدس های کمی هم مسخره یمان کلی



 خندیده بودیم و حالمان حسابی خوش شده بود.

ساعت هشت و نیم بود که خرید ها را حساب کردم و با چندین کیسه ی بزرگ که
درون یکی از گاری ها روی هم گذاشته بودم، به سراغ مامان رفتم و مامان گفت بابا

تماس گرفته که اگر نیم ساعتی صبر کنیم می توانیم با خودش به خانه برگردیم.

کنار هم روی یکی از نیمکت های بیرون فروشگاه زیر نور یکی از چراغ ها ی بلند
می فروشگاه است. نشسته ایم و نگاه هر دویمان به روبرو و ایستگاه تاکسیران

_ دیر شد... به امیر یه زنگ بزن بگو اگه گشنشه غذا گرم کنه بخوره.

سرم را به سویش می چرخانم.

_ گشنش باشه می خوره... در ضمن اون که روزه نبوده شما روزه بودی

کیک تقریبا دست نخورده ی میانمان را بر می دارم و به سویش می گیرم، حس می
کنم باز مثل لحظه ی آمدنش شده:

_ بخور ضعف نکنی

سرش را به نفی تکان می دهد و به لیوان چای درون دستش اشاره می کند:

_ همین خوبه... خونه افطار می کنیم... الن میلم نمی کشه... خودت بخور... تو هم
کم از ما که روزه بودیم نداشتی...

 کیک را باز روی نیمکت می گذارم و نگاهم را به روبرو می دهم.

 _ نمی خوام منم فقط تشنه ام

چند لحظه در سکوت می گذرد که جمله اش سرم را به سویش می چرخاند.

_ من اگه حرفی زدم یا کاری کردم، همیشه فقط خیرو صلحتون رو خواستم... هم تو
هم امیر

کمی متعجب نیمرخش را نگاه می کنم و مردد می گویم:

_ مگه کسی چیزی گفته

نگاهم می کند، کمی شاید دلخور:



_ من بلد نیستم، فکرام و نظرام به درد خودم می خوره...باشه... اما نباید حداقل قبل
از اینکه تصمیمی که گرفتید رو عملی کنید، به منم بگید برنامه تون چیه...

با جمله اش، ذهنم مستقیم می رود به سوی جریان خواستگاری و حق می دهم به او
 که این چنین دلش گرفته باشد.

_ مامان به خدا من اصل حواسم نبود. یعنی انقدر فکرم مشغول بود که نمی دونستم
خودم باید چی کار کنم... من اصل...

دلگیر تر از قبل می گوید:

_ آره دیگه تو که اصل با من حرف نمی زنی... امیرم که همه ی حرفاشو به تو می
 زنه... باباتم که منو آدم حساب نمی کنه حداقل فقط بهم بگه می خواد چیکار کنه...

ناراحت از دست خودم که باعث شده بودم حس و حالش این چنین بهم بریزد با
پشیمانی می گویم:

_ مامان این چه حرفیه... من خب...

_ خودم می دونم افرا... نمی خواد توجیه کنی... من اگه نمی خواستم از کیهان جدا
شی برای این بود که می ترسیدم آینده ت خراب بشه... نمی خواستم حرف مردم

آزارت بده... چون من اونقدری قوی نیستم که بتونم ازت دفاع کنم... اما تو انگار جور
 دیگه ای برداشت کردی که دیـ...

دستم را روی بازویش می گذارم:

_ مامان خواهش می کنم... من می دونم... چرا خودتو با این فکرا ناراحت می کنی

_ فکر نیست حیقیقته... تو بعد از جریان کیهان از من دورتر شدی... من خب فکرام و
نظرام ماله عهد بوقه قبول... اما اگه اصرار داشتم باش بمونی برای این بود که فکر
می کردم برای خودت بهتره نه اینکه چون کیهانو دوست داشتم... یا چون دکتر بود...
اصل مگه میشه من کیهان رو بیشتر از امیر دوست داشته باشم که هنوزم که هنوزه

بهم راجبش کنایه می زنه... من فکر می کردم بیشتر تحویلش بگیرم برای تو بهتره...
من چه می دونستم اینجـ...

نمی گذارم بیش تر ادامه دهد:

_ ای بابا مامان این فکرا چیه... من خودم همه ی اینا رو می دونم... مامان تو که می
دونی من کل با هیچ کس حرف نمی زنم، اصل خودت که می بینی، من حتی یه دوست

صمیمی هم ندارم، خودم این مدلی هستم... اگه راجب این خواستگاره هم باهات



صحبت نکردم واسه این بود که فکرم درگیر بود، بابا یه دفعه بی خبر گفت عید فطر
قراره بیان خواستگاری، خب من آمادگی نداشتم واقعا نداشتم، سه روز با خودم درگیر

 بودم تا روم شد برم بهش بگم نمی خوام...

نگاهم را از چهره اش که نشان می دهد حرف هایم کمی شاید آرامش کرده ، می
گیرم و آرام ادامه می دهم:

_ چون هنوز نتونستم با جریان کیهان کنار بیام... به خدا من با خودم درگیرم مامان نه
اینکه تو رو قبول ندارم...

دستش را زیر چانه ام می گذارد تا سرم را بال بیاورم و با غمی مادرانه می گوید:

_ هنوز دلت پیششه؟

خجالت زده نگاهم را می گیرم زمزمه می کنم:

_ نمی دونم.

_ ماشال چقد خرید کردید مادر و دختری!

نگاهمان به سوی صدای خسته ی بابا می چرخد.
هر دو همزمان می ایستم. راضی از حضور به موقع بابا و پایان یافتن صحبتی که میلی
برای ادامه دار شدنش ندارم، سلم گفته به سمت گاری می روم و صدای آرام و شاید

کمی گرفته ی مامان را می شنوم:

_ سلم خسته نباشی

جواب سلممان را می دهد و باز به خرید هایمان اشاره می کند:

_ شما خسته نباشید

سعی می کنم صدایم شاد باشد:

_ ما که خسته نیستیم کلی هم بهمون خوش گذشت

بابا با رضایت مرا نگاهم می کند و من مامان را که هنوز گرفته روبروی نیمکت
ایستاده. بابا هم رد نگاهم را دنبال می کند.

پیش خودم که فکر می کنم واقعا نمی دانم رابطه ی پدرو مادرم چگونه است. من
هیچگاه عاشقانه ای میانشان ندیدم. شاید هم فرصتش را نداشتند. بابا همیشه درگیر

مه درگیر و مامان هم درگیر خانه داری و بچه داری. گن  کار و آن هشت و 



حتی یکبار هم از هیچ کدامشان نشنیده ام که جریانی عاشقانه در رابطه با ازدواجشان
وجود داشته باشد. یا هیچ خاطره ای که نشانی از فانتزی های عاشقانه ی مخصوص

فیلم و سریال و کتاب هاست داشته باشد نمی دانم اما حال شاید هم اشتباه، اما
احساس می کردم مامان احتیاج به یک دلگرمی از جانب بابا دارد.

گاری را هل می دهم و مقابل بابا می ایستم. دستم را به سویش می گیرم:

گچ بدین به من _ سوئی

مشکوک نگاهم می کند:

_ واسه چی؟ داریم با هم می ریم دیگه

_ بده بابا

به مامان اشاره می کنم:

_ شما کار واجب تری داری!

مامان کمی معترض نامم را صدا می کند که بابا هم سوالی نگاهش می کند و من
سویچ را از درون دستش بیرون می کشم و همزمان که با گاری از مقابلش می گذرم

می گویم:

_ من سهم خودمو توضیح دادم نوبت شماست از دلش دربیارین.

برای دیدن دکتر جلیلی باید چند دقیقه ای صبر می کردم و مسلما ترجیحم به قدم زدن
مز محوطه بود جای نشستن در فضای سرد و یخ بسته ی سالن انتظار. در فضای با

برای خودم هم عجیب است. این که هم دلم می خواهد آزاد را ببینم و هم دلم نمی
خواهد. اما هر بار که پایم به این کمپ باز می شود خواستن بر نخواستن پیشی می

گیرد.

گاهی فکر می کنم. مثل اگر آن روزهای دانشگاه من به آزاد علقه مند شده بودم،
من زندگی مان چه مسیری را می رفت. آنگاه دیگر دل به آقای دکتر نمی بستم؟ داستا
اما باز هم وصالی با آزاد نمی توانست شکل گیرد. بابا و مامان بی شک رضایت نمی

دادند من و آزاد ازدواج کنیم.
اصل از کجا معلوم که آزاد قصد ازدواج داشته؟ بعد چه می شد، من مادر بودم یا

 همسر، عشق بودم یا توهم؟

_ خانم شکیبا



مکث کرده آرام به سوی صدای آشنایش می چرخم.
چند ماهی می شد که ندیده بودمش. نزدیک می آید و...

_ سلم

_ سلم

_ خوبین؟

همزمان که آرام سرم را تکان می دهم:

_ ممنون

لحظه ای مکث کرده نگاهم می کند و با تبسمی کمرنگ می گوید:

_ ممنون

سوالی، کمی گنگ نگاهش می کنم.

_ به خاطر آزاد

_ کاری نکردم

آرام زمزمه می کند:

_ همیشه همینو می گی

خب چون واقعا کاری نکرده بودم. چند جلسه فقط آمده بودم، نشسته بودم، تا دکتر
بتواند من و توهم و مادرش را از هم جدا کند.

قبل از من باز خودش می گوید:

_ خیلی وقته که ندیدمت، امیدوارم همه چیز خوب بوده باشه؟

سرم را کمی نمی دانم دقیقا به چه معنا تکان می دهم.
خب منظور حرف او کامل واضح است و جواب من هنوز بلتکلیف.

نگاهش که کمی رنگ و بوی موشکافانگی می گیرد می گویم:

_ شما می دونی تا کی باید بستری باشه



کمی شانه اش را بال می دهد.

_ همین الن هم می تونه مرخص بشه... اما خب دکترش معتقده بهتره به یه ثبات
نسبی برسه تا سر یه اتفاق ساده ی دیگه، نخواد بره سراغ مواد...

از ته دلم می گویم:

_ امیدوارم هرچه زودتر خوب خوب بشه.

_ منم... دارم کافه رو آماده می کنم... دکترم موافقه، میگه هرچی سرش گرم تر
باشه امکان برگشتش به گذشته کمتره...

با شنیدن حرفش بی اراده فکرم را به زبان می آورم:

_ خداروشکر که آزاد شما رو داره... دوست خوب واقعا یه نعمته

نفسش آه می شود.
می پوشیده شده از برگ های سبز و پیچک ها می رود و تکیه اش را مر آجر به سمت دیوا

به آن می دهد و من کمی به سویش می چرخم که می گوید:

_ مادرامون با هم دوست بودن، بعد از اینکه هر کدوم ازدواج کردن از هم دیگه دور
افتادن تا اینکه دوره ی راهنمایی من و آزاد هم مدرسه ای شدیم. من دوم بودم اون
اول. مامانا تو مدرسه ی ما همدیگه رو پیدا کردن و همین شد شروع آشنایی من و

آزاد.

مشتاق شنیدن، کامل به سویش می چرخ و در دوقدمی اش می ایستم.

_ من و آزاد حسابی با هم جفت و جور شده بودیم. سوم بود که من برای دبیرستان
مدرسه مو عوض کردم. اونجا پدر آزاد دبیر ریاضیم شد. پدرش خیلی خشک و جدی

بود. از اون سال بود که دوستی پدرامون هم خیلی جدی تر شکل گرفت چون به
واسطه ی مادرا همدیگرو قبل از اون دیده بودن... آزاد به پدرش نمی ساخت...

مادرش یه وزنه بود بینشون... آزاد عاشق مادرش بود. بعضی وقتا فکر می کرد پدرش
 به عشق بین آزاد و مامانش حسودی می کنه...

می خندد و سش را برای خودش تکان می دهد.

_ آژاد اصرار داشت بره هنرستان... مادرش راضی بود پدرش نه... سال او دبیرستان
باباش توی دبیرستان خودمون ثبت نامش کرد... مدام از مدرسه فرار می کرد...

با یاد آوری آن روزها شاید باز می خندد:



_ یه چند بار منم باهاش رفتم... اما خب اون کار هر روزش بود... فقط برای اینکه با
پدرش لج کنه... برای پدرش هم خوب نبود خب دبیر مدرسه بود، یه دبیر با دیسیپلین و

 جذبه که حتی مدیر هم ازش حساب می برد اما پسر خودش نه...

سرش را تکان می دهد:

_ پدرش وقتی دید کاری از دستش بر نمیاد براش شرط گذاشت، که اگر بتونه تمام
نمراتش رو بالی پونزده بگیره، اجازه بده سال بعدش بره هنرستان... از اونجا بود که
کار من شروع شد... آموزش ریاضی و شیمی و فیزیکش با من بود... ولی خدایی آزاد
توی اون چند ماه خیلی تلش کرد. نه فقط به خاطر اینکه سال بعدش بره هنرستان...

به خاطر مامانش...

لحظه ای مکث کرده نگاهم می کند:

_ آزاد می گفت عکسش رو دیدی؟

سرم را تکان می دهم. باز آهی می کشد و ادامه می دهد:

_ خاله بهار صداش می کردم. بر عکس پدرش که یه بارم تو زبونم نچرخید مثل بهش
بگم عمو از بس که جذبه داشت... باباش عاشق خاله بهار بود، شاید فقط وقتی می
شد خنده رو روی لبای این مرد دید که کنار خاله بود... درمورد آزاد اما خاله بهار هم

نتونسته بود پدرش رو راضی کنه که بتونه بره هنرستان، اما بالخره با کلی تلش
 تونسته بود راضیش کنه که این شرط رو برای آژاد بذاره...

خیره به زمین و دست به سینه سکوت می کند. حسابی در فکرهایش فرو رفته.
کنجکاو می پرسم:

_ چی شد که به کافه و قهوه و این کارا علقه مند شد؟

به کنجکاوی ام لبخند می زند:

_ همین که پاش به هنرستان باز شد به قول باباش افتاد تو این قرتی بازی های مثل
هنری...

با غمی عمیق که چشمانش را پر کرده نگاهم می کند و تبسمی تلخ تمام چهره اش را
می پوشاند:

_ اینجوری به آزاد نگاه نکن... آزاد حیف شد... گاهی فکر می کنم، بیشتر مخالفاتها و
مه ش بوده... می دونی خب پدرش توی یه درگیریهاش با پدرش به خاطر جلب توج

خانواده ی به شدت خشک بزرگ شده بود. پدربزرگ آزاد نظامی بود از اونایی که خونه
ش با پادگان فرقی نداره، مادربزرگش هم خیلی زود فوت کرده بود و پدر آزاد و دوتا



برادرش مونده بودن با پدرشون... یه فضای به شدت خشک و مردونه... تا اینکه پدر
آزاد خاله بهارو میبینه و عاشقش میشه، می دونی شاید همون لبخندایی هم که به خاله

مد خاله بوده... باورت میشه پدرشون انقدر می بی ح بهار می زد از تاثیر عشق و مهربون
مت خاله خیلی دووم نیاورد... به قول آزاد دق کرد...  عاشق بود که بعد از فو

عمیقا از ته دل ناراحت می شوم. آنقدر که حتی نیش های بغض را در گلویم حس می
کنم:

_ خیلی ناراحت کننده ست.

انگار او هم مثل من است. سیب گلویش بال و پایین می شود و می گوید:

_ من خودم آزاد رو مثل برادرم دوست دارم اما قبل از فوتش به پدرش هم قول دادم
که هیچ وقت تنهاش نذارم... می گفت می خوام وقتی با بهار روبرو می شم خیالم از

 آزاد راحت باشه... انگار خودش می دونست که بدون خاله خیلی دووم نمیاره...

بغضم را با آب دهانم فرو می فرستم و زمزمه می کنم:

_ هیچ جای قصه تون اسمی از رها نبود!

آرام، رها را زیر لب زمزمه می کند.

_ من خیلی با اون برخوردی نداشتم... اگرم قراری بر دعوتی خانوادگی بود اون همش
کنار خاله و مامان من بود من انقدر با خود آزاد برنامه و درگیری داشتم که وقت به

 رها نمی رسید. خب چند سالی هم از ما بزرگتر بود...

_ اون موقع ها رابطه ش با آزاد خوب بود؟

_ خب مسلما خیلی خیلی بهتر از الن بود...

_ چرا آزاد انقدر ازش متنفره؟

کمی مردد نگاهم می کند:

_ خب

_ من فکر نمی کنم به خاطر کاری که خواهرش با من کرده، باشه

سرش را کمی نامحسوس تکان می دهد:

_ خیلی واضح با جزئیات نمی دونم... فقط می دونم که رها کسی رو دوست داشته از



فامیلی دورشون... کار به خواستگاری هم میکشه... پدرش خیلی جدی مخالفت می
کنه و بعدم اون آقا ازدواج می کنه... بعد از اینکه خب... رها و ...

مردد است که خودم می گویم:

_ کیهان

سرش را تکان می دهد

_ آره جدا می شن، رها پنهانی با اون آقا رابطه داشته البته خب مثکه صیغه بودن... اما
کل همه بی خبر بودن تا اینکه آزاد جریان عقد رها و کیهان رو می فهمه و بعدشم خب

من دقیق نمی دونم، مثکه اون آقا متوجه میشه که پای یه پچه از همسر سابقش در
میونه و خانواده ها یه جورایی باعث میشن به خاطر بچه به همسر سابقش برگرده و

این یعنی جدایی رها از اون آقا و جریانات بعدش... این اتفاقات آزاد رو خیلی اذیت
کرد... همیشه بهم میگه نمی تونم رها رو با این گذشته ی پنهانی تصور کنم...

مخصوصا چون پدرش با اون مخالف بوده و رها رفته سراغش...

با اتمام جمله اش اینبار هر دو همزمان آه می کشیم که باعث تبسمی می شود که هر
چند تلخ اما چهره ی هر دویمان را مزین می پوشاند. انگار دیگر هردویمان میلی به

ادامه ی بحث در این جهت نداریم که سکوت می کنیم.
قبل از آنکه تصمیمی برای خداحافظی بگیرم. نگاهش به جایی پشت سرم کشیده می

شود و همزمان تکیه اش را از دیوار می گیرد:

_ سلم دکتر

من هم به پشت می چرخم و دکتر را با لیوانی درون دستش می بینم که با چهره ای
گشاده به ما نزدیک می شود.

سلم می گویم که دکتر جواب هردویمان را می دهد و لیوان درون دستش را به رضا
نشان می دهد و می گوید:

مت رفیق جنابعالیه... بچه های بوفه از دستش کلفه شدن... مر دس _ کا

رضا می خندد و همزمان که قدمی به سوی دکتر می رود می گوید:

_ دارم کافه رو راه می ندازم

_ کار بسیار نیکویی انجام می دی پسر...

جرعه ای می نوشد و با خنده می گوید:

 _ اما بین خودمون باشه کارش حرف نداره...



دلم از شنیدن این حرف شاد می شود. رضا هم همینطور، که با شادی می گوید:

 _ پس من برم بهش مژده بدم که بر رقیب پیروز شد

دکتر می خندد :

_ شر درست نکن پسر... کادر بوفه هم بچه های خوبین، فقط تجربه شون کمه...

رضا بر می گردد با سرخوشی سری برای هر دویمان تکان می دهد و به سوی جایی
که شاید بوفه باشد، می رود.

_خب، احوال خانم شکیبا؟

_ ممنونم

_ بریم اتاقم یا همین جا صحبت کنیم؟

نفسی از هوای آزاد اطراف می گیرم:

_ هیمنجا اگر ممکنه

سرش را به تاییدم تکان می دهد و اشاره می کند تا هم قدمش شوم.

_ خب تعریف کن ببینم تو این مدت چی کار کردی؟

شانه ام را بال می دهم:

_ دقیقا هیچی... خوردن و خوابیدن رو بذارم کنار، فقط رفتم سرکار و برگشتم خونه!

به شوخی می گوید:

_ خب مهمترین کارا رو انجام دادی.

کوتاه می خندم و نگاهم را روی قدم هایم ثابت می کنم.

_ دیگه پدرت درمورد خواستگاری چیزی نگفتن؟

جریان صحبت کردنم با بابا را تلفنی با دکتر در میان گذاشته بودم.

_ نه دقیقا... یعنی خب، بهتون که گفتم خیلی راحت تر از چیزی که تصورش رو می



کردم حرفم رو قبول کرد

من اومدنشون برای عید فطر صوری بوده، یا مثل اونا پشینهاد داده بودن _ احتمال جریا
اما پدرت جواب مثبت نداده بوده، به نظرم می خواسته واکنش تو رو ببینه...

_ منم همینطور فکر می کنم...

_ اما به هر حال نباید این جریان رو تموم شده ببینی... منظورم اینه که حال این آقا نه
یکی دیگه تو باید سعی کنی تکلیف خودت رو مشخص کنی

می ایستم که او هم متعاقبا می ایستد و منتظر نگاهم می کند. سرم را به سویش می
گردانم و می گویم:

_ راستش برای همین اومدم پیشتون...

کلفه سرم را تکان می دهم:

_ بابا گفت بهش گفته که من فعل قصد ازدواج ندارم و اونم رفته یکی دو روز فکر
کرده اومده گفته صبر می کنه، اینو بابا تازه دیشب به من گفت

همانطور که نگاهش به من است، با یک گام مقابلم قرار می گیرد و جدی و موشکافانه
به نظاره ی چشمانم می پردازد و می گوید:

_ در این مورد نمی تونی خیلی تعلل کنی... باید خیلی زود تصمیم بگیری... چون فقط
مر تا تو اجازه ی خواستگاری بدی... بحث خودت نیست... یه آدمی این وسط منتظ

_ خب من که گفتم قصد ازدواج ندارم...

_ آره اما اون شاید فکر کنه اینا همش ناز های دخترونه ست!

اخم می کنم:

 _ مگه من بیکارم... اصل یعنی چی، من که با اون رابطه ای ندارم که بخوام ناز کنم...

تبسمی محو بر چهره اش می نشیند:

 _ گفتم شاید اون اینطوری از جواب شما برداشت کرده باشه که گفته صبر می کنه...

لحظه ای مکث می کند و می گوید:

_ ببین باید فکر کیهان رو برای یه لحظه هم که شده بذاری کنار، ببینی می تونی به این



 آدم فکر کنی یا نه...

نگاهم را از چشمان موشکافاش می گیرم:

_ اگه می تونستم که نمی اومدم پیش شما

از بیان جمله ی بی فکرم پشیمان می شوم و سریع منظورم را توضیح می دهم:

_ منظورم اینه که من نه می تونم خود کیهان رو بپذیرم نه هیچ کس دیگه رو... مشکل
من اینه.

_ خیلی خب... پس باید به پدرت بگی که جوابت یه این آقا کامل منفیه... تا بی خودی
امیدوار نباشه...

کمی نگاه شاید گرفته شده ام را از نظر می گذراند و می گوید:

_ ببین من فکر می کنم تو حتی توی فکر کردن در مورد احساست، با خودت هم
رودواسی داری و این خوب نیست...

در حال حلجی جمله اش در ذهنم هستم که می گوید:

_ بذار یه چیز رو واضح برات توضیح بدم... ببین شاید پدرت دوست داشته باشه که این
آقا... عامیانش رو میگم؛ توی آب نمک بمونه تا تو تکلیفت با خودت مشخص بشه...
واقع بین باش، نمی تونی امیدوار باشی که بعد از این آقا شانس ازدواج با یک کیس

جدید، باز هم برات وجود داشته باشه، همونطور که بر عکسش صادقه و ممکنه
امکانش باشه... این کامل یه چیز نسبیه و مسلما پدرو مادر تو هم بهش فکر می

مث یه آدمی این میونه که ممکنه دلش به عوض شدن نظر تو خوش کنن... اما الن بح
باشه... اما تا کی افرا... باید با خودت صادق باشی... یا حداقل اگر نمی دونی واقعا

چی میشه... با اون آقا صادق باشی... یعنی رک و راست شرایط رو براش توضیح
 بدی...

درمانده نگاهش می کنم که می گوید:

 _ سه راه داری،

انگشت شستش را بال می آورد و می گوید:

_ یک؛ همین حال بهش جواب مثبت میدی و خودت رو مجبور می کنی تا گذشته رو
فراموش کنی؛ که در حال حاضر اشتباه ترین تصمیمه

انگشت اشاره اش را عمود بر انگشت شستش باز می کند:



می درست یا غلط بودنش رو به تنت می قاطع می دی و پ _ دو؛ بهش یه جواب منف
میمالی، و این درحالیه که ممکنه در آینده از این تصمیم پشیمون هم بشی

انگشت میانه اش را باز می کند:

_ سه؛ همونی که قبل هم گفتم، یعنی میری رک و راست شرایطت رو براش توضیح
می دی! و اینجا انتخاب با اونه که باز هم صبر کنه برای تو یا نه!

مستاصل میان این سه راهی مزخرف می گویم:

 _ من نمی تونم، اصل دلم نمی خواد شرایطم رو برای کسی توضیح بدم.

_ پس باید قاطع جواب منفی بدی، اما قبلش باید دقت کنی که ممکنه از این جواب در
آینده پشیمون بشی... اینو بدون که خودت باید انتخاب کنی و پای تصمیمت هم

 بمونی...

کلفه کمی عصبی شاید می گویم:

_ من از تصمیم گیری متنفرم... دوبار تو عمرم تصمیم مهم گرفتم هر دوبارشم گند
زدم...

_ منظورت به ازدواج با آقای دکتره؟

_ هم اون... هم آزاد

_ اگر نظر من رو بخوای تصمیمت در مورد جواب رد دادن به آزاد منطقی بوده

_ خب این منطقی بوده، هر چند من برای اینکه کمک نکردم همون روزا حال آزاد خوب
بشه هم پشیمون هستم... اما در مورد کیهان چی... کی فکرش رو می کرد اینجوری

بشه... اصل من چطوری باید مطمئن باشم که چه می دونم مثل همین امیر حسین
 برام نقشه نداره...

_ اگه بخوای اینجوری به ماجرا نگاه کنی، همه می تونن برات نقشه داشته باشن...
مد من! حتی خو

 _ من نمی خوام اینجوری فکر کنم... این چیزا توی فکرم هست...

ناگهان حس می کنم کامل درمانده شده ام:

_ مثل این که من هنوز باورم نمیشه اون کیهانی که بهش علقه مند شدم این همه بد



 بوده باشه و این کار رو با من کرده...

گبعد منفی دارن... حتی خوده تو _ بپذیر که همه ی آدما توی وجودشون یه 

گبعد رو اینجوری به طرفشون نشون نمی دن _ اما همه شون هم اون 

مر پوشیده از پیچک ها مر دیوا دو قدم آن طرف تر از جایی که ایستاده ایم، درست کنا
نیمکتی چوبی قرار دارد.

حس می کنم جان از تنم رفته است. بی جان به سویش می روم و تنم را رویش آوار
می کنم. به دنبالم می آید:

_ خوبی؟

_ هر وقت یادش میوفتم...تمام توانم رو از دست می دم...

 کنارم می نشیند:

_ در موردش صحبت کن... هیچ چیز مثل حرف زدن، حال آدم رو خوب نمی کنه...
مخصوصا اگر خودت رو سانسور نکنی...

خیره به زانوهایم زمزمه می کنم:

_ سانسور نکنم، یعنی اعتراف کنم که دوسش دارم...

_ این بستگی به خودت داره... لزم نیست حتما روی حسی که داری اسم بذاری...
لزم نیست بگی عشقه یا نفرت... فقط بی رودرواسی در موردش صحبـ...

قطع شدن کلمش باعث می شود سرم به سویش بال بیاید و جمله ی بعدش نفسم را
بند بیاورد:

_ چه حلل زاده هم هست این آقای دکتر

مل بی چاره ی من پر از استرس، رد نگاه دکتر را دنبال می کند. د
هنوز ما را ندیده اما فضای اینجا آنقدر باز است که بعید می دانم دیده نشویم.

هول کرده از جا می پرم که نگاه دکتر به سویم کشیده می شود.

_ شما گفتید من اینجام؟

دکتر هم بلند می شود و روبرویم پشت به کیهان می ایستد و جدی می گوید:

_ نه خیر!



از کنار شانه اش نگاهی به پشت سرش می اندازم:

_ حال من چی کار کنم؟

 _ چرا انقدر مضطربی ...

_ من نمی خوام ببینمش

_ نمی خوای ببینیش، یا نمیخوای اون تو رو ببینه

بی حوصله می گویم:

_ چه فرقی داره؟

_ خیلی فرق داره!

کلفه نگاهش می کنم:

_ آقای دکتر خواهش می کنم.

و باز چشمانم قدم های او را رصد می کنند و نگاهش که این سو را نشانه رفته و من
من دکتر جلیلی قرار گیرم. که ناغافل سرم را می دزدم تا کامل در حصار ت

_ چرا خودت رو اذیت می کنی افرا، تو اگر نخوای هیچ کس حق نداره بخواد به زور
 باهات صحبت کنه...

انگار اصل حرف هایش را نمی شنوم که عصبی برای خودم زمزمه می کنم:

ااه کاش نیومده بودم  _

_ تا کی می خوای فرار کنی... هیچ چیز با فرار تو از کیهان درست نمیشه... فرار تو از
کیهان یعنی فرار از حسی که داری، یعنی فرار از خودت!

حس می کنم چیزی به گریه کردنم نمانده:

_ نمی خوام... اون خیلی راحت با حرفاش منو خر می کنه، دیگه نمی خوام گول
حرفاشو بخورم...

با دقت فقط نگاهم می کند. بعد از کمی، با مکث از مقابلم کنار می رود که ترسیده
صدایش می زنم:



_ دکتر!!

همزمان که شانه به شانه ام قرار می گیرد با لحنی مطمئن می گوید:

من چیزی نباش... به هر حال مطمئن _ آروم افرا جان... اگر به من اعتماد کردی، نگرا
هم باش که نمی تونی اینجا قایم شی...

مخ همچنان مطمئن دکتر می گیرم و به روبرو می سپارم. نگاهم را از نیمر
به او...

اویی که انگار هنوز دیدن مرا باور ندارد که این چنین مبهوت قدم هایش میانه ی راه
متوقف شده است.

مت ندیدنش با دلم رشته کرده بودم، پنبه می با دیدنش، حس می کنم هر چه در این مد
شود.

کلفه از دست خودم، نگاهم را از اوی هنوز شوکه از دیدار من، می گیرم و باز به
نیمرخ دکتر که یک دست در جیب او را نظاره می کند، می دهم:

_ من می خوام برم.

همانطور خیره به او می گوید:

_ تو این مدت، مدام از راه هایی می گفت که بتونه با تو صحبت کنه...

 _ من نمی خوام بام صحبت کنه...

آرام تر زمزمه می کنم:

_ نباید بخوام.

_ گفتم خودت و احساست رو سانسور نکن!

حس می کنم توانایی جویدن خره خره اش را در لحظه پیدا می کنم:
ااه" " دلم می خواد سانسور کنم...

و مثل بچه ای قهر کرده نگاهم را می گیرم و اینبار بلند می گویم:

_ شما هم طرف اونید...

 و فرصت پاسخ نیست،
چون بوی عطرش کافیست.



و چه احتیاجی به نگاه؟!
و صدایش:

_ سلم

همچنان نگاهم را روی نقطه ای که نمی دانم چیست و فقط او را در خود ندارد ثابت
نگه می دارم که دکتر جلیلی با رویی خوش جوابش می دهد:

_ سلم دکتر... از این ورا؟

مه مکثی کمی طولنی که در پاسخ دادنش ایجاد می شود باعث می شود تا بالخره نگا
مه ثابت شده اش به رویم گره بخورد. سرکشم به سوی او کشیده شود و در نگا

آرام زمزمه می کنم:

_ سلم

 آخ خدایا، غرق شدن در نگاهم انگار از آزاد به او سرایت کرده است!
حوصله ی منتطر ایستادن برای راهکارهای دکتر را ندارم. بی آنکه فرصت دهم، نگاه از

نگاه گیر افتاده ی کیهان، می گیرم و سرم را به سوی دکتر جلیلی می گردانم و می
گویم:

_ با اجازه تون من دیگه می رم.

_ افـ

دکتر نمی گذارد کیهان نامم را کامل کند و جدی می گوید:

_ اجازه بدید آقای دکتر...

نگاهش را به من می دهد:

_ خانم شکیبا شما همراه من بیاید

و بلفاصله رو به کیهان:

_ شما هم منتظر بمونید لطفا.

_ اما

_ اجازه بدید دکتر.



 به سرعت از کنارش می گذرم.
کمی آن سو تر پشت به کیهان مقابل دکتر می ایستم:

_ حال که هر دو اینجایید،

نمیدگذارم ادامه دهد:

_ من میرم

_ آروم باش... به حرف من گوش کن

فقط نگاهش می کنم.

_ هیچ چیز با فرار تو از حسی که می ترسی با دیدن و شنیدن کیهان دوباره در وجودت
شعله ور بشه، درست نمیشه... باید باهاش روبرو بشی... باید بشنویش و بذاری خیلی

رک و راست اون هم تو رو بشنوه افرا... این که تو هنوز اون کیهانی که توی ذهنت
بهش علقه مند شدی رو دوست داری، عیب نیست... این که هنوز بهش فکر می کنی،

ایراد نیست... ببین افرا، هیچ کس نباید انتظار داشته باشه که توی این زمان کم تو
کیهان و همه ی خاطراتش رو به فراموشی بسپاری... این خودخوری ها این سرکوب
کردن ها اگر همین حال درمان نشه بعدا از جایی توی حال و احوالت بروز می کنه که

 شاید به این راحتی نشه باهاش مقابله کرد...

بی اراده نمیدانم چرا فقط دهانم باز می شود و با بغضی تلخ زمزمه می کنم:

_ ازش متنفرم

 _ خوبه آفرین... نباید این حس رو توی دلت نگه داری... بریزش بیرون...

نیم نگاهی به پشت سرم می اندازد و دوباره نگاهش را به من می دهد:

_ ببین اصل یه کاری می کنیم... تو امروز حرف نزن... فقط بشنو... لزمم نیست با هم
تنها بشید... من هستم و مطمئن باش نمی ذارم با حرفاش بحث رو به جایی برسونه

که احساسات رو تحت تاثیر قرار بده... باشه؟

_ الن من بگم نه، شما می ذارید من برم

_ معلومه که می ذارم، تو حق انتحاب داری، من فقط براساس دانشی که دارم، بر
اساس تجربیاتم و براساس اطلعاتی که از تو و کیهان در این مدت بدست آوردم بهت

یه راهکار دادم. اما تو مختاری... قبل هم بهت گفتم من بهت راهکار می دم برات
تصمیم نمی گیرم... حال انتخاب با توئه؟



در فکر خیره اش هستم که می گوید:

_ در ضمن... من توی این لباس، طرف هیچ کس نیستم... اما مطمئن باش که اگر
بخوام از قالب دکتر بودنم خارج بشم و به عنوان یک انسان عادی به قصه ی شما نگاه

کنم... طرف تو رو می گیرم...

نمی دانم از خاصیت روانپزشک بودنش است یا ذاتا می تواند، این چنین آرامش را با
حرف هایش به وجود آدم تزریق می کند.

قبل از آنکه تاثیر جادویی حرف هایش بپرد،بی حرف، فقط سرم را به تاییدش تکان
می دهم.

پلک بر هم گذاشته نگاهش را به کیهان می دهد:

_ تشریف بیارید دکتر...

درون اتاق دکتر نشسته ایم. من مثل همیشه سر جای خودم، دکتر پشت میزش و
مت می آزاد و سکوتی نسبی که با ورق خوردن صفحا کیهان روبروی من سر جای همیشگ

پرونده ی مقابل دکتر، مزین شده است.

_ خب

نگاه هر دویمان به سوی دکتر کشیده می شود.

 _ قرار نیست بعد از صحبت های امروز انتظار معجزه داشته باشیم...

من همچنان خیره به دکترم اما سنگینی نگاه او را روی چهره ی خودم حس می کنم و
معذب کمی در جایم جا به جا می شوم.

_ آقای دکتر

مکث می کند شاید برای اینکه نگاه کیهان از من کنده شود و بعد از کمی ادامه می
دهد:

_ مصر بودید به صحبت کردن... حال فرصتش پیش اومده... البته خب در حضور من!

نگاهم را از دکتر می گیرم و به زانویم می دوزم.
خب بی شک دلش این مدل صحبت کردن را نمی خواسته خب البته حق هم دارد این

مدلی کار آسانی هم نیست.

سکوتش کمی کشدار می شود و کمکم دارم فکر می کنم که احتمال در مقابل دکتر



صحبت نمی کند که صدایش خودش را به گوشم می رساند:

_ فکر نمی کردم بیای اینجا... یعنی منظورم برای مشاوره ست!

بی اراده پوزخند می زنم و زمزمه وار می گویم:

_ خب نبایدم فکر کنی... حق داری... مگه چی کار کردی با من که انتظار داشته باشی
کارم به مشاوره بکشه...

_ من قبول دارم اشتباه کردم و بابتش متاسفم

سرم را بلند می کنم و نگاهم را به سیاه چشمانش می چسبانم و فکر می کنم، مگر
قرار نبود من فقط بشنوم، پس چرا دهانم بسته نمی ماند!

_ اما حال منو خوب نمی کنه

_ بگو چی کار کنم تا حالت خوب شه

ناامید نگاهم را می گیرم و به دکتر می دوزم:

 _ می بینید... از من می پرسه...

جلو آمدنش روی مبل را از گوشه ی چشم می بینم و صدای قاطعش:

_ از تو می پرسم چون می خوام بدونی حاضرم برات هر کاری بکنم

نمی دانم چرا کنترلم را از دست می دهم که کمی پرخاش گونه تکیه از مبل می گیرم
و به رویش می غرم:

_ گذشته رو برگردون... می تونی؟... به خاطر عشق کوفتیت به من نزدیک نشو...
انتقام نگیر... می تونی؟؟؟؟

می چشمانم می گیرد و دستش روی زانو مشت می با اخمی عمیق نگاهش را از خیرگ
 شود که صدای آرام دکتر بلند می شود:

_ پرونده ی اتفاقاتی که در گذشته افتادن، فقط با پذیرفتن و کنار اومدن بسته می
شه... نه حتی با فراموشی... این غیر ممکنه، مگه میشه فراموش کرد... افرا باید

بپذیری که این اتفاقات در گذشته افتاده و کیهان هر چقدر هم که پشیمون باشه اما
نمی تونه اون اتفاقات رو از گذشته ی جفتتون پاک کنه...

نفسم را بیرون فرستاده باز تکیه ام را به مبل می دهم و اخم کرده نگاهم را به زانویم



می دوزم.

_ چیزی که واضحه؛ افرا، به شما اعتماد نداره... شما رو نبخشیده و شاید در آینده هم
نتونه ببخشه... با گذشته کنار نیومده و شاید نتونه کنار بیاد... کاری که شما کردی

 آسیب خیلی جدی به روح و روانش زده...

مد من، خطاب به کیهان، کمی از انقباض عضلتم را کم می کند و حرف هایش در مور
شعله های خشمم را رام، سنگ های نشسته در گلویم را نرم و میلم به گریه کردن را

افزایش می دهد.
مش تیز شده ی دلم می رساند: و صدای گرفته اش که مستقیم خودش را به گو

_ کاش می تونستم زمان رو به عقب برگردونم. کاش می تونستم بهت ثابت کنم که
پشیمونم... همه ی زندگی من شد ای کاش و حسرت و افسوس... کاش باورت می

شد.

نمی دانم دقیقا چه مرگم می شود که با حالتی هذیان وار فکر م را بیرون می ریزم:

_از کجا معلوم شاید هنوز انتقامت تموم نشده... شاید حال که رها هم هست می خوای
ازخود من انتقام بگیری که باعث شدم خانواده ت از گذشتت با خبر بشن...

درمانده نگاهم را به دکتر می دهم:

 _ مگه نه ... اون که منو دوست نداشـ...

کمی شاید عصبی به میان حرفم می دود:

_ دارم... آخه به کی قسم بخورم که باور کنی

مثل دیوانه ای زنجیری که خودم هم از آن می ترسم سرم به سویش می چرخد و
دهانم باز می شود:

 _ به رها...

 او که هیچ خودم هم از چیزی که بر زبان می آورم شوکه می شوم.
"دیوونه شدی رفت بدبخت"

با حالی که استیصال را نشان می دهد زمزمه می کند:

 _ چرا انقدر رها رو برای خودت بزرگ می کنی...

_ چون اونقدری بزرگ بود که تو به خاطرش گند زدی به زندگی من و آزاد



_ رها برای من هیچ چیز نیست جز بزرگترین اشتباه زندگیم!

 باورم نمی شود. انگار قسمت باور پذیری مغزم میان بدبختی هایم گم شده باشد:

_ خب معلومه دیگه الن که خیالت از بودنش تو زندگیت راحته بایدم اینجوری راجبش
حرف بزنی

لحظه ای از شنیدن حرفم مکث می کند و انگار کم کم منظورم به حضورش در
بیمارستان را متوجه می شود که می گوید:

_ نذاشتی برات توضیح بدم!

_ چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است... گوش کن آقای دکتر من متنفرم از
اون حس حسرتی که توی صداته وقتی باهاش حرف می زنی و حسرت می خوری که

یه روز آرزوت بوده که کنارت باشه...

می بینم که می خواهد چیزی بگوید اما من بی وقفه رویم را به سوی دکتر که خیلی
جدی در سکوت جدال ما را نگاه می کند، می گردانم و می گویم:

_ آخه چطور ممکنه رها رو دیگه نخواد ... رهایی که به خاطرش نقشه ی انتقام به اون
 بزرگی رو کشید و حال هم با پای خودش اومده و میگه که می خواد باهاش باشه...

درمانده نگاهم را می گیرم و آرام تر ادامه می دهم:

_ شما که نشنیدید چطور عزیزم عزیزم می گفت... نشنیدید که کیهان چطور با
حسرت از علقه ش می گفت... من به چی اعتماد کنم.

مر من! لحظه ای سکوت می شود. هم در اتاق و هم در س
می این مدتم را بال آورده باشم و کمی مغزم را مهمان سکوت می دهن انگار هذیان ها

می ذهنم را پر کند: کرده باشم. که صدایش مستقیم می آید تا جاهای خال

_ تو یه سری حرف و نصفه نیمه شنیدی و از همونا برای خودت برداشت کردی... من
اگه حسرت خوردم برای عمر و زندگی بود که برای اون هدر دادم... تو چرا نمی خوای
بفهمی که من دیگه حسی به رها ندارم... اگرم اون انتقام احمقانه رو گرفتم برای این

بود که ازش متنفر شده بودم... به خاطر اینکه اون موقع داغ بودم، خر بودم... حماقت
کردم... خودت رو بذار جای من، من چطور می تونم دوباره به آدمی فکر کنم که به
خاطر یکی دیگه منو ول کرد و رفت... من اشتباه کردم افرا... تاونش رو هم دادم و

 دارم می دم... تاونش شده از دست دادن تو!

حتی برای یک لحظه هم سرم را بال نمی آورم تا نگاهش را ببینم، صدایش به قدر



کافی خودش را تنگ دلم چسبانده.

_ در ضمن... الن حدود یک ماهه که من دیگه توی اون بیمارستان نیستم... من حال و
حوصله ی سروکله زدن با اون رو اگر داشتم که می موندم همونجا... اصل اگر اونو می

خواستم حال که به قول خودت با پای خودش اومده سراغم، چرا باید برای داشتن تو
خودمو به آب و آتیش بزنم... خب با خیال راحت میرفتم سراغش مگه کسی جلومو

گرفته...

با تمام قدرت نگاهم را کنترل می کنم. نباید گول می خوردم. نباید.
بالخره دکتر وارد میدان می شود.

_ تا وقتی برای اثبات احساس و دلیل کارهاتون برای همدیگه دنبال دلیل هستید، رابطه
ی شما راه به جایی نمی بره... این در واقع ناشی از همون بی اعتمادی هست که بین

 شما وجود داره...

محکم می گوید:

_ من اعتماد دارم.

_ بله اما افرا نداره و تا وقتی که شما مجبوری حتی برای اثبات احساست به افرا،
دنبال دلیل و برهان قانع کننده باشی، و از اون طرف افرا مدام پیش خودش رفتار و

 حرکات شما رو زیر ذره بین شک هاش می گیره... به جایی نمی رسید...

لحظه ای مکث کرده اینبار قاطع تر می گوید:

_ تنها تجویز من به شما؛ گذر زمان هست... زمان همه چیز رو مشخص می کنه... به
هر حال ممکنه آینده ی شما از هم جدا باشه!

_ نیست!

چنان قاطع می گوید که بی هوا سرم بال می آید اما دکتر سریع تر ادامه می دهد:

_ آقای دکتر شما نه می تونید و نه حقش رو دارید که به زور و اجبار آینده ی افرا رو به
خودتون گره بزنید... چون در اون صورت اولین کسی که پشیمون میشه خودتون

هستید... هر دو باید به خودتون فرصت بدید...

_ چرا باید فرصت بدم وقتی از انتخابم مطمئنم.

_ چون توی این رابطه فقط خودتون نیستید... شاید افرا نخواد آینده ش رو با شما
شریک باشه ...



مه سوالی اش که میخ نگاهم می شود، سرم را به سوی دکتر می چرخانم که باز نگا
خطاب به هر دویمان می گوید:

_ سعی کنید با خودتون، با احساستون، صادق باشید... تا جایی که من می دونم، شما
این مدت هردو تحت فشار بودید... هنوز فرصت نکردید که در آرامش به اتفاقاتی که

افتاده فکر کنید...
نباید عجله کنید...بر فرض اگر الن دوباره به هم برگردید، خیلی زودتر از اون چیزی که

فکرش رو می کنید کارتون به بن بست می رسه... مخصوصا از جانب افرا... آقای
دکتر باید بپذیرید که شما در رابطه با افرا مقصر هستید و اگر واقعا اون رو می خواید

باید بهش فرصت بدید... بعد از اون باید به خودتون فرصت بدید... همونطور که به افرا
هم گفتم، احساس خودتون رو سانسور نکنید... با خودتون رو راست باشید... ببینید

چند درصد از حسی که فکر می کنید الن به افرا دارید ناشی از عذاب وجدانه...

با حالتی که انگار دکتر با جمله ی آخرش، فحشش داده باشد به میان حرفش می پرد:

_ عذاب وجدان نیست!

_ اجازه بدید دکتر جان شما چرا انقدر عجول هستید... من دارم تمام جنبه ها رو
براتون توضیح می دم. چون شما هر دو علقه ی خیلی زیادی به سانسور کردن

خودتون دارید... اینکه شما متوجه باشید که عمیقا چه حسی دارید، بیشتر به بهبود
رابطه تون کمک می کنه تا مدام اون حس رو زیر حسی که دوست دارید داشته باشید

 پنهانش کنید...

دقیقه ای شاید برای هضم حرف های دکتر سکوت می شود. که کیهان باز هم آن را
می شکند:

_ می تونم یه چیزی بگم

این حالت اجازه گرفتنش لبخندی بر چهره ی دکتر می نشاند:

_ بفرمایید

با مکث نگاه از دکتر می گیرد و رو به من کرده می گوید:

_ ببین افرا جان

لحن غریب صدایش دل بیچاره ام را در خود جمع می کند و من فقط نگاهم را به زور
از چشمانش جدا می کنم و روی زانویم می اندازم.

_ عزیزم، من عذاب وجدان دارم، مگه میشه نداشته باشم، اما مطمئنم جنس حسم،
جنس علقم به تو عذاب وجدان نیست...



و خطاب به دکتر ادامه می دهد:

_ اینو گفتم چون می دونم حال می خواد همش پیش خودش فکر کنه حس من ترحم و
عذاب وجدانه... اما من همین جا جلوی شما قول میدم... هر کاری شما بگید رو انجام

بدم، برای اینکه بهش ثابت بشه حس من دقیقا چیه... تا هر وقت هم بگید صبر می
کنم... فقط اینو بدونید تو کت من نمیره که راهمون جدا باشه...

نقطه ی انتهای حرفش را مستقیما به دلم می کوبد انگار.

_ ابنکه از جانب خودتون و احساستون مطمئنید خیلی خوبه... اما به هر حال باید
خودتون رو هم آماده کنید که شاید افرا هیچ وقت دیگه حاضر به ادامه ی رابطه با شما

نباشه... اون حق انتخاب داره.

دکتر هم نقطه ی انتهای حرفش را مستقیما به مغزم می کوبد آنقدر محکم که حتی
کیهان را هم کامل ساکت می کند.

 اما من در این لحظه بیش از هر حسی، خسته ام.
حس می کنم کوه کنده ام.

و خیلی خوب می دانم که تا مدتها فکر و ذهنم درگیر این دیدار است.
بی حوصله رو به دکتر می گویم:

_ من می خوام برم.

سرش را به منظور تایید برایم تکان می دهد.
بلند شدنم همزمان می شود با بلند شدن کیهان:

_ بذار برسونمت

و نگاه مستاصل من که از این حرکت به چشمان دکتر کشیده می شود.

_ آقای دکتر... شما لطفا بمونید.

بی شک نگاهم را می بیند و دلیل نگه داشته شدنش از جانب دکتر را می فهمد که
نفسش را این چنین کلفه پوف می کند و دلم می خواهد بگویم تو که همین حال دم از

فرصت دادن می زدی!

"خداحافظ" ی آرام نمی دانم دقیقا خطاب به که در هوا می پرانم و به سمت در می
روم که صدای دکتر جلیلی، نرسیده به در گوشهایم را تیز می کند:

_ خب دکتر من هنوز دلیل اومدن امروزتون به کمپ رو متوجه نشدم.



صدای خش خشی می آید و بعد هم صدای بی نهایت گرفته اش:

_ مجله هایی که گفته بودم برای آزاد پیدا می کنم رو آوردم.

و من از در خارج می شوم.

بخش نهم

یک جورهایی بین بابا و امیر گیر افتاده بودم و برای اولین بار به هر دویشان حق می
دادم.

دو سه روزی بود که امیر در کارگاه آقای حجتی مشغول شده بود و از آنجا که بابا
فرصت سرزدن به آنجا را در ساعات مناسب پیدا نمی کرد از من خواسته بود سری به

 آنجا بزنم و این باعث شده بود امیر جوش بیاورد.
مم دستوری غیر قابل تغییر را پیدا کرد، که امیر در برابر البته این درخواست زمانی حک

این پیشنهاد بابا مقاوت کرد و کمی هم پرخاش.
خب من حق می دادم که امیر به عنوان یک پسر جوان، دلش نخواهد خواهرش برای

سرکشی از محل کارش برود و دقیقا همین را هم به بابا گفته بودم.
بابا هم قبول داشت اما از آنجاکه امیر کل بلد نبود مشکلتش یا در واقع مخالفتش را با
زبانی منطقی بیان کند و بلفاصله جوش می آورد و کمی هم پرخاش می کرد، بابا هم
قصد کرده بود تا ادبش کند، تا یاد بگیر هرچه می شود زود عنان اعصابش را از دست

ندهد.

کل بعد از جریان تصادف بابا در هیچ زمینه ای در مورد امیر کوتاه نمی آمد. به قول
خودش از کوتاه آمدن های او و مامان کارش به آنجا رسیده بود و من می ترسیدم این

ترفند هم از جای دیگری به بن بست برسد.

ذهنی مقنعه ام را روی سرم مرتب می کنم. کیفم را از روی صندلی بر می دارم و
قبل از آنکه از در خارج شوم، راهم با هیکل امیر سد می شود.

_ خب افرا؟

_ وای امیر دیوونم کردی

_ خب تو بگو باشه تا منم برم دیگه دیرم شد

سر کج کرده خسته از جدال اول صبح مان می گویم:



_ من که همونجا پای سفره گفتم باشه، تو باورت نمیشه

_ پس پا نشی بیای اونجاها... خودم خبرت می کنم!

سرم را تکان می دهم:

_ باشه برو دیگه هم خودت دیرت شد هم من...

بی حرف دیگری با غرولندی زیر لب می چرخد و به سمت در می رود و در را هم
دقیقا به هم می کوبد که صدایش مامان را هم از آشپزخانه بیرون می کشاند و قبل از

آنکه چیزی بپرسد، صدای کوبیده شدن درب حیاط هم بلند می شود.

_ چشه این باز؟

_ هیچی... میگه تو نیا کارگاه زشته و از این حرفا... خب راستم میگه مامان...

نچ گویان سرش را تابی می دهد:

_ چی کار کنم خب... باباتم وقتی میوفته رو دنده ی لج کاریش نمیشه کرد...

روبروی آینه ی کنار جاکفشی نگاهی به مقنعه ام می اندازم و تای بالیش را صاف می
کنم.

_ بعد از کارت میری برای عینک؟

نگاه از آینه می گیرم و به سوی مامان می چرخم:

_ آره دیگه برم... کم کم داره برام غیر قابل تحمل میشه...

چپ چپ نگاهم می کند و کمی دعواگونه می گوید:

_ همون موقع بعد از اینکه رفتی دکتر باید می رفتی... همش این چیزا رو پشت گوش
مم مادر شوخی بردار که نیست... می ندازی... چش

مم برام شیشه جدید بندازن... _ حال دیگه عصر میرم که روی همین فری

و ناله وار ادامه می دهم:

_ فقط فکر کنم یکی دو روزی تا آماده بشه باید بی عینک سر کنم.



مق من می رود از چارچوب در بیرون می آید و همانطور که با قدم های تند به سوی اتا
می گوید:

_ یه لحظه صبر کن افرا

لحظه ای رفتنش را نگاه کرده، بر می گردم و مشغول پوشیدن کفش هایم می شوم.
صدای قدم هایش باز نزدیک می شود. همانطور خم شده واکسی سرسری به کفشم

می کشم و بلند می شوم.

_ بیا افرا

به سویش برمی گردم که می بینم همانطور که کیف پولش را در دست دارد، مقداری
پول را به سویم گرفته. با اخمی متفکر نگاهش می کنم و قبل از آنکه سوالی بپرسم

می گوید:

_ بیا یه فریم جدیدم بخر... خیلی نیست البته ولی خـ...

نچی گفته می چرخم تا از در خارج شوم و در همان حال می گویم:

_ نمی خوام مامان عینکم سالمه هیچ مشکـ...

بازویم را می گیرد و نمی گذارد حرفم را کامل کنم:

 _ وایسا ببینم...

مب کوچک مانتو ام فروکند که دستم را روی دستش می می خواهد پول را به زور در جی
گذارم:

ما مامان چی کار می کنی... به خدا لز...  _

 _ لزم ندارم لزم ندارم... رو حرف من حرف نزن... گفتم می خری بگو چشم...

درمانده چهره ی پر اخمش را نگاه می کنم:

_ خب چرا خرج الکی کنم وقتی عینکم سالمه

پشت چشمی نازک کرده، دست می برد عینکم را از چشمم بر می دارد و می توپد:

_ این سالمه... نگاه کن دسته هاش سفید بود وقتی خریدی، زرد شده... ببین، رنگ دور
شیشه ش هم پریده... زشته مادر الن داری توی بخش اداری کار می کنی باید به سر

 و وضع خودت برسی...



پر بی راه هم نمی گوید اما باز پول را به طرفش می گیرم:

_ باشه مامان می خرم... اما خودم پول دارم...

لحظه ای حس می کنم چشمانش را می دزد و همانطور که باز مشغول فرو کردن پول
ها در جیبم می شود آرام زمزمه می کند:

_ اینم پول خودته...

دلم از لحن و حالش می گیرد. حاضرم بمیرم اما اینطور شرمنده نبینمش.
ناراحت می گویم:

_ یعنی چی مامان، پول من و شما داره مگه... بعدم مگه قرار نبود از این پول استفاده
کنید... همشو که می ذارید برای خودم...

مادرانه لبخندش را به رویم می پاشد.
دست از فرو کردن پول هایی که تا نصفه در جیب کوچکم جا خوش کرده اند، بر می

دارد.
با دو دستش دسته های عینکم را باز می کند و همانطور که به سوی چشمم می آورد

می گوید:

مر من... اینو خیلی وقته خرد _ قربون چشمای قشنگت برم من... استفاده می کنم ماد
خرد برات کنار گذاشتم، بری برای خودت خرید کنی... یکمم بابات گذاشت روش...

حیف چشمای خوشکل دخترمه پشت این عینک بی رنگ و رو قایم بشه...

عینک را مقابل چشمانی که عجیب دلشان باریدن می خواهد، می گذارد:

_ می دونی چند وقته هیچی واسه خودت نخریدی حتی عید هم یه تیکه واسه خودت
نخریدی... الهی قربونت برم... من تو برای خودت خرید کنی دلم خوش میشه... برو

دورت بگردم... کفشتم رنگش پریده دیگه واکسم چاره ش نیست... الن کارمندی
مادر، خانم حسابداری، باید شیک بگردی عزیزم... برو فدات شم... خونه رو هم که با

خریدات پر کردی... هیچی کم و کسر نیست... باباتم دیروز بهم پول داد الحمدلله
 دستم خالی نیست... برو برای خودت خرید کن... باباتم خوشحال میشه...

مقنعه ام را مرتب می کند و قبل از آنکه حرفی بزنم فشاری به شانه و بازویم می
 آورد:

 _ برو یگه دیرت شد... برو به سلمت...

اآشپزخانه می رود. و سریع می چرخد و به سمت 



سرم خم می شود و نگاهم روی پوسیدگی های اطراف کفشم، ثابت می شود.

مل بخش اداری تعطیل می شود و من معمول اگر خسته یک ساعتی برای نماز و نهار ک
نباشم گشتی در فضای باز محوطه ی فروشگاه می زنم و غذایم را هم که معمول
ساندویچ است همانجا می خورم. البته خانوم غلمی گفته قرار شده از این به بعد

سلفی برای کارمندان ایجاد کنند تا برای غذا خوردن هم مشکل نداشته باشند و خب
این خیلی خوب به نظر می رسید و از بعد از گسترش فروشگاه زمزمه هایش شروع

شده بود.

امیر چند باری تماس گرفته و در واقع دیوانه ام کرده بود. اما خب انگار ترفند بابا
داشت جواب می داد که در تماس آخرش هر چند کمی با اکراه اما گفته بود:

" به نظرت اگه با بابا صحبت کنم و بهش بگم که دوست ندارم جلوی اون همه مرد و
پسر، تو بیای کارگاه، راضی میشه،"

و من که انگار منتظر بودم امیر از دیروز به این نتیجه برسد خوشحال فقط تاییدش
کرده بودم.

مت زیر سایه ی درخت افرای گوشه ی انتهایی محوطه ی پشت فروشگاه می روی نیمک
 نشینم و عینکم را از روی تیغه ی بینی ام بر می دارم.

مامان راست می گفت خیلی داغون و رنگ و رو رفته به نظر می رسید. نفسم را با
صدا بیرون می فرستم. یاد عینکی که کیهان برایم خریده بود با همین شماره ای که

انقدر در تغییر دادنش تعلل کرده بودم که به نظرم بیشتر هم شده بود، می افتم.
همانی بود که دوستش داشتم و البته که در بودجه ی من هیچ جایگاهی نداشت.

 قبل از آنکه بیشتر در دریای افکارم غوطه ور شوم، عینک را روی چشمم می گذارم.
کیهان در این روزهای بعد از دیدارمان در حضور دکتر، مدام بود. البته در ذهنم!

ما دنیا مت درده هم کیهانی که در دلم هنوز دوستش داشتم و هم کیهانی که چهره ی زش
را به رخم کشیده بود. هر دو بودند و مدام در جدال با هم. یکی این سوی رینگ و

دیگری آن سو، داور عقل بود و مربی دل و هر بار یکی برنده ی میدان!
مل دلم بهتر بود. خیلی خیلی بهتر از روزهای قبل از آن دیدار. با این وجود اما، حا

بی دلیل خوب بودم. نمی دانم درواقع هر گاه هم که مغزم می خواست به کنکاش
 علتش بپردازد، دلم به گونه ای دست به سرش می کرد.

و من این بی دلیل خوب بودن را دوست داشتم و دلم نمی خواست به کنکاش های
 خانه خراب کنم اجازه ی جولن دهم.

لرزش گوشی در جیبم دستم را کلفه به سویش می کشاند و زمزمه ی کلفه ام را
بلند می کنم:

_ از دست تو امیر



گوشی را مقابل صورتم می گیرم اما با دیدن شماره ی ناشناس دستم قبل از فشردن
دکمه ی سبز رنگ متوقف می شود.

لحظه ای با اخم مشغول بررسی شماره می شوم. شماره ی موبایل نبود و من هم
 همچین شماره ای برای مکان هایی که با آنها سرو کار داشتم در ذهن نداشتم.

با فکر اینکه امیر به جای گوشی از از کارگاه تماس گرفته باشد پوف کلفه ای می
کشم و ارتباط را برقرار می کنم و کمی بی حوصله با اخم های در هم از این همه

سماجت، می گویم:

_ بله؟

_ سلم

صدا تمام معادلتم را به هم می ریزد. اخم ها دانه دانه باز می شوند و بلفاصله جای
خود را به تعجبی شگرف می دهند. آنقدر که بی اراده گوشی را مقابل صورتم می

اآشنا نبودن شماره و اینکه اشتباه نکرده ام مطمئن شوم. گیرم تا دوباره از 
 گوشی را که به گوشم می چسبانم

باز صدایش تکرار می شود.

_ خانم شکیبا؟

مت صدایش هم عجیب است، هم جدید و هم مرا گیج تر می کند که بی اراده شیطن
دهانم باز می شود و می گویم:

_ سلم

صدای سرخوشش باز در گوشی پخش می شود:

_ سلم به روی ماهتون بانو... ظهرتون بخیر.

سکوت کرده بی هیچ جوابی فقط سعی می کنم زیادی درگیر این غافلگیری نشوم.
لحظه ای می گذرد که اینبار با لحنی مرموز می گوید:

_ به جا آوردید احیانا؟

اخم هایم در هم می رود. منظورش را از این تماس نمی فهمم.
یک لحظه انگار هر چه حس تلخ را در نهان خانه ی ذهنم انبار کرده بودم، به مغزم

جاری می شود و بی اراده زمزمه می کنم:

می جدیده؟ _ این باز

لحظه ای سکوت می شود.



انتظار دارم جدی شود اما باز با همان لحن و حالت که شاید فقط درصدی از آن کم
شده باشد، زمزمه می کند:

_ دوست داری اینجوری فکر کنی، مختاری... عزیزم!

آب دهانم را با صدا فرو می دهم از این لحن:

_ منظورت چیه؟

کوتاه می خندد:

_ منظورم که خب... واضحه... اما به خاطر گل روی بانو... توضیح هم می دم!

کمی کلفه و شاید عصبی از کیهانی که حتی لحن عزیزم گفتنش هم هیچ شباهتی به
کیهانی که می شناختم ندارد و همین هم شاید مرا می ترساند، از روی نیمکت بلند می

شوم و می غرم:

_ انگار حالت خوش نیست... نه شایدم من و با یکی دیگه اشتیاه گرفتی!

نمی دانم کنایه ام را می گیرد یا نه اما هیچ تغییری در حالت و لحنش ایجاد نمی شود و
حتی سرخوش تر از قبل می گوید:

_ اشتباه؟... نه فکر نمی کنم... شما مگه خانم افرا شکیبا نیستی؟

می انگار دیوانه شده ندارم که فقط سکوت لب هایم را اینبار واقعا هیچ جوابی برای او
به هم می دوزد و خودش اینبار با لحنی مسحور کننده زمزمه می کند:

مم جادویی نیستی؟ مب دوتا چش _ شما مگه همون صاح

و من سست شده روی نیمکت پشت سرم ولو می شوم و به زور می گویم:

_ تو چت شده؟ چی می خوای؟

اینبار سکوتی کمی شاید طولنی تر جای حرف ها را می گیرد.
بعد لحنی نرم و مخملی، پر از سحر و جادو پر از دیوانگی هایی که هیچگاه در او ندیده

بودم، زمزمه می کند:

_ تو رو... دلت رو... اعتمادت رو... عزیزم به من به عنوان یه خواستگار سمج نگاه
کن... میخوام از اول آشنا بشیم...

هیچ به ذهنم نمی رسد.



دهان خشک شده از هیجانی که قلبم را به کوبش انداخته به زحمت تکان می خورد:

_ تو دیوونه ای!

_ شک نکن!

و صدای بوق هایی که جای دیوانگی مزمنش را می گیرد!

می عالمی به نام ذهنم کمی آن سو تر از عالم هپروت توقف کرده بود. جایی حوال
کیهان.

من واقع ساکن شود. میان این جهان این روزها کم پیش می آمد که مغزم در همین جها
مس کیهان که نه... در واقع مت افکار، در گردش بود، اما امروز بعد از تما و عالم هپرو

پس از تماس آن آدمی که انگار خودش را کیهان جا زده بود، من در عالمی گیر افتاده
من غریبه ای که این چنین ذهنم را دچار رکود کرده بودم که سرتاسرش پر بود از آن کیها

بود.

باور کردنش سخت است. آن کیهانی که من می شناختم. همیشه جدی بود. یعنی آن
مر رابطه ی مان هم خیلی بدل به آدم سرخوشی نگشته اوایل اما به هر حال همان اواخ
بود. کمی نرم تر شده بود، محبتش هزار بار بیشتر شده بود. اما این مدلی نه... هرگز!

کیهان همیشه در فکر بود. همیشه ی خدا. هر چند آن روزها علتش را نمی دانستم اما
خب جور دیگری هم نمی توانستم تصورش کنم. آنقدر که این حالتش باعث شده بود
امیر گاهی با آن زبانش متلک بیندازد که "تو هم با اون شوهر عصا قورت دادت" البته

مت از دماغ فیل افتاده را ترجیح می داد. که بیشتر صف

به هر حال در ذهن من کیهان همیشه با جدیتی مردانه، کنار هم قرار می گرفتند که از
هم جداناپذیر بودند.

جز آن همیشه حس می کردم غم و دردی در تمام حالتش نهفته است. غمی که بعد ها
مق بی شعورش نسبت می دادم و حال نمی دانستم باید آن را به به غم هجران عش

"هجران" خودم از از زندگی اش نسبت دهم یا اینها همه توهم است. ساخته ی ذهنی
که دلش بدجور پیش کیهان گیر افتاده و این دقیقا همان قسمت از ذهنم است که بعد
از صحبت های مکرر دکتر در مورد عدم خود سانسوری، حال نمودش بی نهایت واضح

 بود.

حال دیگر اگر دلم برای کیهان تنگ می شد به جای عصبی شدن و پرخاش کردن به
خاطر حضور این حس؛ گوشه ای در خلوت می نشستم و خیلی راحت زانوی غم بغل

اکمک این دل زبان نفهم، آرام گیرد. اکم  می گرفتم تا 



اما تماس امروزش تمام محاسبات و معادلتم را به هم ریخته بود آنقدر که حتی نمی
توانستم به همان عالم هپروت برگردم. در عالم هپروت حداقل جسمم کارهایش را می
کرد و ذهنم برای خودش هر کجا می خواست می گردید، اما این عالم کیهان وار تنم را

 خشک کرده بود.
فلج شده بودم و مدام می شنیدم که صدایش تکرار می کند:

" می خوام از اول آشنا بشیم..."

و حال تمام ذهنم درگیر این ست که من اصل کیهان را می شناسم؟
اگر آنکه در ذهن دارم کیهان است پس این که امروز تماس گرفت و مرا "صاحب

چشمان جادویی" خواند کیست!
اصل اگر این یکی بدتر از آن یکی باشد چه؟

اصل اگر من عاشق تصوری از کیهان شده باشم که خودم در ذهنم ساخته ام، چه؟
یا اصل اگر از این کیهان جدید بدم بیاید چه... یعنی باید دور کیهان را برای ابد خط می

کشیدم!
خب حال اصل گیریم که از این کیهان هم خوشم بیاید، یعنی واقعا باید گذشته را بی

خیال شوم؟
اصل آمدیم و من بی خیال شدم، بابا چه؟ از کجا معلوم بابا هم از این کیهان خوشش

بیاید؟
حال گیریم بابا هم خوشش آمد امیر چه؟

حال که امیر روی خوش به رابطه ی خواهر و برادریمان نشان داده و حال که عجیب
مس خواهرانه ی تا این سن بی مصرف مانده زیر زبانم مزه داده، باید بی خیالش این ح

شوم؟

_ تا جایی کـ...

ترسیده وای بلندی می گویم و یک دستم را روی قلبم می گذارم و به سوی صدا می
چرخم تعادلم را از دست می دهم و آن یکی دستم محکم به شیشه ی ویترین مغازه
می خورد و صدای بدی ایجاد می کند که خجالت زده نگاهم به چشمان صاحب مغازه

که از داخل با تعجب نگاهم می کند می افتد و به آنی دزدیده می شود و از سکوی
روبروی مغزه پایین می آیم و قلبم همچنان محکم می کوبد و، او...

_ ببخشید...

وای خدا لعنت به این لحن کذایی که کیفیتش، پشت خط و از رو به رو، بر نمی دارد،
کل دلم را به رعشه می اندازد.

درمانده از افکار چسبناکی که حتی لحظه ای رهایم نمی کنند و حال با حضور غافلگیر
مع پرتاب کرده اند، با همان بی حواسی می گویم: کننده اش مرا به جهان واق



_ تو چرا اینجایی؟

_ گفتم که پای تلفن...

قدمی پیش می آید که نگاهم روی تیپ اسپرتش چرخی می خورد و دایره ی تعجباتم را
وسیع تر می کند. من هیچ گاه جز با تیپ رسمی جز با کت وشلوار و پیراهن های

مردانه و کفش های رسمی، جز با پالتو یا بارانی جز با رنگ های خنثی یا تیره، ندیده
مت، آخ خدا لعنتی را باید کجای دلم می گذاشتم! بودمش و حال این تیپ اسپر

_ بهم میاد؟

انگار تعجب و کنکاشم در خودش آنقدر عیان بوده که لحن و کلمش را این چنین شوخ
مه مرا هم برای رسوا نشدن بیش از این، جایی میان و سر خوش می کند و گردش نگا

ابرووانش متوقف...

آخ خدا انگار جایی که برای توقف چشم ها انتخاب کرده ام هم امینت ندارد که
چشمانم به سمت موهایش حرکت می کند، مدل موهایش را هم که عوض کرده و چرا

این کمی کوتاه تر شده ی لعنتی انقدر لعنتی ترش کرده!

"اههههه، لعنت به تو و فکرای مزخرفت افرا... لعنت... لعنت .... لعنت"

اینبار بی حرف، البته حرفی که بر زبان باشد، چون چشمانش به قدر کافی گویا
هستند، دستی به موهای کوتاه شده ی لعنتی اش می کشد و با لبخندی مرموز بی آنکه
اشاره ای کلمی هم به تغییر مدل موهایش کند به ویترین مغازه ای که دقیقا نمی دانم

چه مدت مقابلش خشک شده بودم و در عالم کیهانی ام سر می کردم و او با
حضورش مرا به این عالم برگرداند، اشاره می کند و می گوید:

_ داشتم می گفتم، تا جایی که یادم میاد علقه ای به خرید لوازم یدکی خودرو
نداشتی...

بی هوا با چشمانی گشاد شده به ویترین مغازه نگاه می کنم. مغازه ای که انگار تا
همین لحظه هیچ از ماهیتش در ذهن نداشتم و بیشتر خجالت زده می شوم از برخوردم
به ویترینش و نگاه صاحب مغازه و با حالی شرمنده و بی اراده برای خودم زمزمه می

کنم:

_ خاک تو سرم

اخم می کند از جمله ای که به کار برده ام و یک دفعه با لحنی کامل جدی می گوید:

_ در ضمن... من تمام مدت بودم همین جا پشت سرت که کسی جرات نکنه نگاه چپ
بندازه به این طرف... خیالت راحت...



می نگاهش سر خم کرده ساعتم را نگاه می کنم و از دیدن برای فرار از جاذبه ی کیهان
عدد شش شوکه تر هم می شوم که باز دوباره می گوید:

_ بله دقیقا یک ساعت و نیمه که زل زدی به ویترین این مغازه و از اونجا که تا دو
ساعت دیگه هوا تاریک میشه و مطمئنن خریدی داشتی که این سمتی اومدی، گفتم

بیام از توی فکرات بکشمت بیرون... وگرنه من خودم تا ته دنیا صبر برای تو کنار
گذاشتم... اما خب چی کار میشه کرد، داره شب میشه...

آب دهانم را فرو می دهم و نگاهم را به اطراف می چرخانم. آه از نهادم بلند می شود.
انگار آنقدر در حال خود بودم، که اشتباها یک ایستگاه زودتر از اتوبوس پیاده شده بودم

.
باز نگاهم به مغازه کشیده می شود و خودم و این همه حواس پرتی را لعنت می کنم.
حتی در فکرم او و افکارش را هم مستفیض می کنم و انگار که این ها همه تقصیر او

باشد که هست با غیض رو می گیرم تا این یک ایستگاه را پیاده طی کنم تا به مغازه ی
مورد نظرم برسم.

که صدایش وای خدا وای از این لحن و صدای عجیب مخملی شده که در این لحظه
عجیب دلم می خواهد خفه اش کنم:

_ بــــاشه... اخمتم شیرینه

 می ایستم. چشمانم را می بندم و نفسم را پر فشار از بینی بیرون می فرستم.
به سویش می چرخم و نگاه شوخش را از نظر می گذرانم و عصبی تر هم می شوم:

_ میشه بس کنی...

سر کج کرده قدمی به سویم می آید و فقط ابرویش را به نشان نفی بال می دهد.
با این حرکتش بیشتر محرک اعصاب نداشته ام می شود که باز کنایه وار با نیشخندی

ظریف می گویم:

_ ظاهرتو عوض کردی... ذاتتو می خوای چیکار کنی؟

دلم که از سرخوردگی و گرفتگی یکباره ی نگاهش، خودش را به میدان می کشاند،
مشتی همچین درست و حسابی، از جانب عقلم حواله اش می کنم تا برود و سوز و

گذازش را جای دیگری آوار کند.
می کمی ناخودآگاه و مزخرفم می کنم و می چرخم و می پوزخندی هم چاشنی بدجنس

بینم که
پرچم عقل بالست و منطق برایش کف می زند، اما امان از ولوله ای که در دلم به پا

شده.

_ تو باشی آدم خوبی میشم...



مل صدایی که خودش را به مق مخم نگاهم روی قدمی که همگامم شده ثابت و گوشم غر
مل بی جنبه ام به هوایش حالی به حالی می شود. سلول های شنوایی ام چسبانده و د
این همان بخشی ست که دکتر اصرار دارد سانسورش نکنم، وگرنه که من اصل هم

تحت تاثیر قرار نگرفته ام!
همچنان ظاهرم را حفظ می کنم و گام هایم را محکم بر می دارم.

_ من نیستم!

بی هیچ وقفه ای، صدایش نرم و مهربان در گوشم می نشیند:

_ باشه... اما من هستم.

دلم از این بازی خوشش آمده اما من هنوز هم قاطعانه می خواهم در سنگر عقلم
مب به سنگر دل پیوسته را مر ضرب و شتم های عقلم، اعصا بمانم. به همین خاطر به زو
به کار می گیرم تا پاهایم را متوقف کنم، با همان زور و ضرب سرم را به سویش می

چرخانم و با همان زور و ضرب چشم دلم را روی چهره ی جدیدش می بندم و جدی
می گویم:

_ میشه دنبال من نیای؟

لحظه ای خیره در نگاهم ثابت می شود آنقدر که اخم هایم را در هم می کند. اخم هایم
 نه او که دقیقا خودم و دلم را نشانه رفته اند.

_ نه... انگار خوب کاری کردم یه دستی به سر و وضعم کشیدم... خب باید در حد این
چشما باشم دیگه...

اینبار هنگ کرده از این مدل کیهانی که حتی نمی توانم با خیال راحت "کیهان" تصورش
کنم، فقط دهانم باز می شود:

_ یه چیزیت شده... به خدا حالت خوب نیست.

آرام سرش را تکان می دهد و چشمان سرخوشش لحظه ای کدر می شود:

_ آره خوب نیستم... از اون شبی که توی بیمارستان، چشمات مثه ماهی توی اشک
شناور شد و خواستی همه چیز رو تموم کنم... از اون شب دیگه حالم خوب نشد...



می جهنمی که از سر گذرانده بودم چهره ام درهم می شود و دلم با یادآوری روزها
افسار سخن در دست می گیرد:

_ منم از روزی که فهمیدم تـ...

مد تمام عیارم،  _ فهمیدی من یه نامر

تبسمی تلخ چهره اش را می پوشاند و ادامه می دهد:

_ حالت بده...

و واقعا نمی دانم چرا نگاه از چشمانش می گیرم و به تصحیح کلمش می پردازم:

_ فهمیدم تو اون آدمی نیستی که توی ذهنم ازت ساختم... از اون روز آره...حالم بده!

هیچ تعریف واضحی برای حس و حالم در این لحظه ندارم، نفسم را رها می کنم و
اجازه می دهم نگاهم خودش را دوباره به نگاهش بیاویزد:

_ اما دارم سعی می کنم خوب بشم... خوب باشم... اما وقتی اینجوری میای... وقتی
 اینجوری حرف می زنی... نمی ذاری...

گث عوض کنم. _ اینجوری که حرف می زنی... دلم می خواد بح

_ چون خودتم می دونی که زندگی مسخره بازی نیست... اصل بازی نیست!

_ ما هم بازی نمی کنیم!

_ اما تو یه بار بازی کردی!

_ و بابتش پشیمونم

_ من چی کار کنم که یادم نمیره؟

 _ قرار نیست فراموش کنیم... دکترم گفت یادت نیست... قرار شد کنار بیایم...

مد جدید را نثارم می کند: فقط نگاهش می کنم که باز آن لبخن

_ می دونم حال می خوای بگی که چرا من دارم توی این کنار اومدن خودم رو با تو
 جمع می بندم...

بی هوا ضربه ی آرامی به بینی ام می زند و قبل از آنکه عکس العملی نشان دهم، با



ادامه ی حرفش، آن را در نطفه خفه می کند:

گبعد از خودت کنار بیای که ازش متنفری... _ خیلی سخته افرا خانووم بخوای با اون 
مت تو بیرون از وجودته... نفرت من از درون خودمه... حال ببین من چه حالی عامل نفر

دارم.

برای لحظه ای انگار فقط سلول های بینایی ام کار می کنند و بس... نگاهی که نقش
ذره ذره عذاب را در تک تک سلول های حضورش می بیند!

هیچ حرفی برای جواب بر زبانم نمی آید. انگار که با این حرف کیش که سهل است، در
 جا ماتم کرده باشد.

فرصت نمی دهد زیادی در این حس غرق شوم و باز خودش زحمت شکستن سکوت را
به عهده می گیرد:

_ خب... حال می تونم در رکاب باشم؟

می ناشی از مکالمه ی لحظه ای قبلمان از بین می رود. با سوالش آن مات و منگ
خب بخواهم روراست باشم، نمی دانم چه جوابی دهم؛ کمی هم دلم می خواهد مثل

 بی هوا از دهان بپرد که "خب باش".
اما پس غرورم چه می شود؟ باید جلوی این دل افسار پاره کرده را بگیرم.

به دم دست ترین ابزاری که دارم پناه برده و چهره ام را با نقابی از اخم می پوشانم تا
مل رسوایم را مل د می درونی ام از سلول های نگاهم به بیرون تراوش نکند و حا حال و هوا

از این عیان تر به نمایش نگذارد.
سعی می کنم جمله ام را کامل محکم بر زبان بیاورم:

_ لطفا دنبالم نیا... من خیلی کار دارم!

با حالی مرموز نگاهم می کند و دستش را به سوی مسیری که قبل از این داشتم می
رفتم، می گیرد و زمزمه می کند:

_ بفرمایید به کارتون برسید...

جلوی بال رفتن ابروهایم را همزمان با زبانم می گیرم، تا بلند نگویم:
"واقعا؟"

سریع می چرخم و گام اول به دوم نرسیده حضورش را شاید با نیم قدم فاصله پشت
سرم حس می کنم. جلوی لبخند دلم را می گیرم و سرم را با اخم و نگاهی سوالی و

مثل ناراضی به سویش می چرخانم که حق به جانب می گوید:

 _ خانوم لطفا مسیر خودت رو برو...

و من دیگر خودم هم از کار خودم یا بهتر بگویم از کار دلم سر در نمی آورم. فقط



مم در حال جوانه زدن بر چهره ام رسوایم کند، می چرخانم و سرم را قبل از آنکه تبس
 مسیر خودم را می روم.

به جهنم که مسیرمان یکی ست!
عقل نهیب می زند:

" چه زود وا دادی..."

و قبل از آنکه بخواهم غمگین در خودم فرو روم دل جوابش را می دهد:

من خداست... تقصیر ما نیست که مسیرمون یکی شده که..." " زمی

سرم را برای دلم تکان می دهم و چشم غره ی عقلم را به جان می خرم.

بی هیچ حرفی در سکوت با همان نیم قدم فاصله پشت سرم می آید و من وقتی
فکرش را می کنم می بینم انگار خیلی هم برایم مهم نیست، اگر کسی مرا در این

 وضعیت ببیند.
برخلف درگیری های همیشگی ذهنم، تمام طول شاید ده دقیقه ای این مسیر در آرام

ترین حالت ممکن قدم برداشتم و هیچ حس آزار دهنده ای به سراغم نیامد.
و حال که فکرش را می کنم، خجالت آور ست اما هیچ حس پشیمانی هم از این

همراهی به دلم راه پیدا نکرد و فقط یک سوال از خودم داشتم، آن هم اینکه:
"واقعا هنوز هم بلتکلیفی؟"

و خب به اینجا که می رسید. کل تنم اخم می شد و جوابی برای خودم نداشتم.

مقابل ویترین مغازه می ایستم و نگاهم را به عینک ها می دهم که صدای پر اخمش
سرم را به سویش می چرخاند:

_ تو هنوز شماره ی چشمت رو عوض نکردی؟

نگاه از نگاهی که انگار می گوید در این مورد شوخی ندارد، می گیرم و همانطور که
عینک ها را از نظر می گذرانم می گویم:

_ وقت نشد.

مب بی خیال و سرسری ام را نمی آورد که جوش آورده می توپد: انگار تاب جوا

_ واقعا که افرا بعضی وقتا شورش رو در میاری... این همه وقت شماره ی چشمت
عوض شده و تو هنوز داری از همون شیشه ی سابق استفاده می کنی... مگه بچه ای

که با خودت و سلمتیت لج می کنی...



آخ خدا چه روزیست امروز در تقویمت که این همه اتفاق عجیب و غریب رخ می دهد!
با تک تک جمله هایش به جای لب هایم، دلم به تبسمی گشاده می شود.

 امروز به جای لبخند، دلخند می زنم.

به حکم عقل نگاهم را سفت و سخت کمی شاید با غروری لبریز از نازی نهفته، در
چهره اش می چرخانم و دوباره به فریم ها نگاه می کنم و خیلی آرام و محکم و کمی

می بی صداقتی می گویم: هم با چاشن

_ این مدت خیلی مشکلی نداشتم... وگرنه بهتر از جنابعالی می دونم که سلمتیم
شوخی بردار نیست!

و " آره جون خودت" ی هم در دل به خودم می گویم و از جوابم به کیهان، از نگاه مات
شده و از سکوتش، در دل قهقهه می زنم.

مل گذشته، بی خیال بازی و بازیچه آخ خدا یک امروز بی خیال درد و مرض ها، بی خیا
مر له شدن ها، بی خیال دروغ و دونگ ها، اصل بی خیال عقل و منطق، بی خیال غرو

 شده ی دخترانه ای... بگذار دلم برای خودش حال کند...
 فقط همین امروز را ناز کند...

 فقط همین امروز دل به دلش می دهم...
خدا فقط همین امروز!

مر چی شد افرا؟ _ اون خواستگا

سوال بی هوا و پر از نگرانی اش نگاهم را با تعجب به چشمانش می دهد و از این همه
تشویش در نگاهش شوکه می شوم.

لحظه ای خیره نگاهم می کند و با اخم چشم می گیرد. کمی روی نمیرخش مکث می
کنم و بی حرف راه داخل مغازه را پیش می گیرم.

مقابل آینه ی دیواری مغازه میان انتخاب دوتا از فریم ها با خودم در گیرم که در باز
می شود و کیهان بالخره بعد از حدود بیست دقیقه وارد می شود.

مرد فروشنده با ورودش، بعد از سلم، می گوید:

_بفرمایید جناب در خدمتتون هستم.

که بی هوا قبل از آنکه کیهان جوابی دهد خطاب به مرد فروشننده از دهانم می پرد
که:

مه من هستن... _ همرا



 نگاه هر دویشان بر چهره ام مکث می کند.
البته که مرد فروشنده زودترو البته خیلی معمولی نگاهش را می گیرد و من فقط

خدارا شکر می کنم که با این فریمی که بر چشم دارم چهره ی کیهان را آنقدر واضح
مب ناخودآگاه، واضح بخوانم.  نمی بینم که حرف نگاهش را از این جوا

من او، خیلی هم نیازی به چشمان مه بی اندازه عیا هر چند که انگار برای خواندن نگا
مصنوعی ام نیست!

مر دلم" ی سعی می کنم بی خیالی پیشه کنم. خودم را به آن راه می زنم و "فدای س
هم به خودم می گویم و باز به سوی آینه می چرخم و هزار باره هر دو فریم را امتحان

 می کنم.
مک درون دستم می اندازم که دستش پیش می آید و یکی از دو دل نگاهی به هر دو عین

آنها را از دستم بیرون می آورد و صدایش که خطاب به فروشنده می گوید:

_ این رو برمی داریم... فقط بهترین شیشه رو برای شماره ی چشمشون سفارش
بدید لطفا...

کمی آخم آلود به سویش می چرخم. هر چند از این که با انتخابش مرا از دو دلی نجات
داد راضی ام اما از اینکه حس می کنم قصد دارد در مورد پرداخت هزینه ها دخالت

کند، کلفه می شوم و کامل از کوتاه آمدنم در مورد همراهی اش پشیمان!
 در واقع من آنقدر ها هم پول ندارم که بتوانم با بهترین شیشه ی موجود موافقت کنم.
فروشنده هم به فاکتور مربوط به شیشه ای که در خلل انتخاب فریم نوشته شده بود

اشاره می کند و می گوید:

_ خانم گفتن که یه شیشه ی معمولی براشون بندازم... در واقع میشه ارزون ترین
نوع!

لحظه ای مکث می کند و اینبار با لحنی بی نهایت سرد و جدی خطاب به فروشنده ی
بیچاره می گوید:

_ همون که گفتم رو براشون فاکتور کنیـ...

_ من همین که فاکتور کردید رو می خوام.

در این مورد هیچ جایی برای کوتاه آمدن نیست. من پول ندارم تا بعدا بخواهم آن را به
رخ کیهان بکشم. هر چقدر هم می خواهد ناراحت شود، بشود!

نگاه فروشنده میانمان می چرخد. کیهان جدی نگاهش را به من می دهد و قدمی به
سویم می آید و می بینم که فروشنده الکی خودش را برای یافتن نخودسیاهی سرگرم

می کند:

_ چرا لج می کنی؟



_ من لج نمی کنم... اتفاقا الن تو داری لج می کنی... من چیزی که احتیاج داشتم رو
سفارش دادم...

زبانه های خشم را از نگاهش می خوانم و توانی که می گذارد تا صدایش بال نرود:

_ اون شیشه ی مسخره ای که تو سفارش دادی به چه دردی می خوره، اون همش
پلستیکه... هیچ محافظی در برابر امواج و اشعه ها نداره... یادت نیست علی چی می

گفت در مورد شیشه...

کلفه از این همه پیله شدنش به این موضوع من هم پچ پچ وار می گویم:

_ چشم خودمه خودم براش تصمیم می گیرم.

همزمان با پایان جمله ام، مشتری جدیدی وارد مغازه می شود و من نگاهم را از
من بی خودی برزخی شده ی کیهان می گیرم و همزمان که به سمت در می روم چشما

رو به فروشنده می گویم:

_ ببخشید من بعدا می رسم خدمتتون.

و دیگر منتظر نمی مانم و از در خارج می شوم.
من بی عینکم می شوم. کلفه همین که پا بیرون از مغازه می گذارم تازه متوجه چشما

می چرخم تا دوباره به داخل برگردم که کیهان با عینکم پشت سرم سبز می شود. بی
حرف کمی هم عصبی عینک را از دستش بیرون می کشم و بر چشم می گذارم. پیاده

رو را طی می کنم که قبل از آنکه پا درون خیابان بگذارم صدایم می زند:

_ وایسا افرا...

صدای دوباره نرم شده و شاید کمی هم پشیمانش قدمم را سست می کند.
مه بی نهایت جدیدش زل می زند به چشمانم: من نگا مقابلم می ایستد و با همان لح

_ ببین... خب من امروز... اینجوری برداشت کردم که تو داری یه فرصت می دی به هر
دومون... یعنی در واقع به من تا خودم رو بهت ثابت کنم...

دهان باز کرده می خواهم چیزی بگویم تا طبق قواعد نانوشته ی عقلم که کل در حال
ضد حال زدن به اوست، تفکراتش را به هم بریزم که اجازه نمی دهد:

 _ یه لحظه خواهش می کنم...

من باز نشده ام بسته می شود و نگاهم منتظر خیره اش می ماند:  دها

_ می دونم که این لطف بزرگیه که تو داری در حق من می کنی... می دونم که لیقش



نیستم و تو حق داری که نخوای اصل منو ببینی... اما خب به هر حال... یعنی...

کامل مردد از بیان چیزی که می خواهد بگوید نگاهم می کند و نفسش را رها کرده،
بالخره می گوید:

_ خب من تو رو می شناسم افرا... لزم نیست بعضی چیزا رو به زبون بیاری، من از
نگاهت می خونم... من حس کردم که تو هم می خوای...

نگاهم را می گیرم و به زمین می دوزم. خب انگار رسوا شده بودم...

سعی می کنم خودم را نبازم. به هر حال کار دیگری هم نمی توانم انجام دهم.
باز نگاهش می کنم و جدی می گویم:

_ ببین... اگر قراره تو به شیوه ای که دوست داری خودت رو تو زندگی من جا بدی...
 من هم می تونم به همون مدلی که دلم می خواد این حضور رو بپذیرم یا نه...

_ میشه واضح تر بگی؟

_یعنی حق نداری برای من تکلیف تعیین کنی...

نگاهش یک سره اخم می شود.

_ تعین تکلیف چیه؟...یعنی چی این حرف؟

_ یعنی همین... اگه خواستی باشی... این انتخاب خودت بوده... من نخواستم... منم
مش تو نیستم... پس باید به من و تصمیماتم احترام بذاری... مجبور به پذیر

لحظه ای پلک هایش را بر هم می فشارد و با آرام ترین لحنی که در این لحظه می
تواند انگار، می گوید:

مع به _ من به تو احترام می ذارم، به تصمیمت احترام می ذارم اما این که سر موضو
 این سادگی لج می کنی، ناراحتم می کنه... این چه ربطی به بی احترامی به تو داره...

حیف که دلم نمی خواهد رک و راست بحث پول را به میان بکشم. فقط می گویم:

_ ربط داره چون داری توی کاری که بهت مربوط نیست دخالت می کنی؟

می غیر قابل انکاری بیانش می کامل مشخص است که این "ربط نداشتن"ی که با لجباز
کنم، حسابی روی اعصابش می رود:

_ داری کلفم می کنی افرا...



با تخسی بی وصفی می گویم:

_ می تونی بری تا کلفه هم نشی...

_ ببین چه جوری حرف می زنی... بفهم حرف منو... من فقط گفتم اون شیشه به درد
 نمی خوره...

یک دفعه کامل غیر ارادی از دهانم می پرد:

_ به جهنم، من طبق بودجه ای که کنار گذاشتم برنامه ریزی کردم!

او هم کامل عصبانی می گوید:

_ نکنه انتظار داشتی بذارم وقتی من هستم تو دست توی جیبت کنی...

عصبانیتش مرا هم عصبی می کند که می توپم:

 _ نه خیر اتفاقا اصل انتظار ندارم یه غریبه برام پول خرج کنه...

هیمن که غریبه بر زبانم جاری می شود آمپر می چسباند انگار که فحشش داده باشم.
گتنش آرام است. رگ گردنش باد می کند و سرش را خم می کند و با صدایی که فقط 

اما بی نهایت تاثیرگذار می گوید:

_ هه... غریبه... انگار یادت رفته تا همین دو ماه پیش زنم بودی...

_ من هیچ وقت زنت نبـ...

دهانم بسته می شود. در حقیقت شوکه شده در نگاهش خفه می شوم. دو ماه؟!!!
مکی؟ دوماه پیش می شد 

 دوماه پیش؛ نیمه ی اردیبهشت...
 نیمه ی اردیبهشت... یعنی همان تاریخی که برای عروسیمان در نظر گرفته بودیم...
یعنی همان روزی که در حالت عادی مهلت صیغه یمان به پایان می رسید... یعنی...

مه سردرگمم کنده می شود و همین می شود تایید آنچه تصور می نگاهش کلفه از نگا
کنم.

_ تمومش نکرده بودی؟

لحظه ای چشم بر هم می گذارد و آرام زمزمه می کند:



_ ببین عزیــ....

_ صیغه رو تموم نکرده بودی؟

و سکوتش، کامل ترین جواب است!

بی هدف راه افتاده بودم و فقط می دانستم که او هم به دنبالم می آید.
مد نیم ساعت فقط راه رفتن، دقیق نمی دانم نمی دانم هنوز هم بعد از این شاید حدو

که از شنیدن اینکه مدت صیغه را نبخشیده و من تا همین دوماه پیش در واقع حکم
همسرش را داشتم، چه حسی دارم.

در آن لحظه فقط احساس می کردم باید در سکوت راه بروم. یعنی چیزی جز این به
 ذهنم نمی رسید.

مس منفی...شاید فقط کمی خب روراست باشم، شنیدنش هم حس مثبت داشت هم ح
پذیرشش سخت بود چون به هر حال علی مرا مطمئن کرده بود که کیهان صیغه را

تمام کرده!

اینکه داشتن من تا این حد برایش اهمیت داشته، شاید تنها حس مثبت ناشی از
شنیدنش باشد.

اما حس منفی؛ می توانم بنشینم و کلی برای خودم از دلیلش برای این کار داستان
سرایی کنم و عجیب که همه ی داستان ها هم در جهت منفی شکل می گیرند.

مثل اولین چیزی که به ذهنم ی رسد این که نکند هنوز جریان انتقامش تمام نشده
باشد. نکند همه اش برای کم نیاورد در برابر رها باشد؟

اصل این ها به کنار همین که به تصمیم و نظر من اهمیتی نداده خودش کلی جای بحث
دارد. اگر پس اگر ما عقد کرده بودیم هم او حتما نمیخواست مرا طلق دهد و این برای

 منی که در آن برهه از زمان کامل به جدایی از او احتیاج داشتم، ناراحت کننده است.
و بخواهم روراست باشم، این مدل استبدادی که در رفتارش وجود دارد مرا می

ترساند.وکلی فکر دیگر که حوصله ی شان را ندارم و ترجیح می دهم همانطور مرور
نکرده باقی بمانند و جنس جدید به خورد بازار آشفته ی ذهنم ندهند.

_ خانوم خانوما خسته نشدی؟

می ایستم. حال دیگر از محدوده ی مغازه ها خارج شده ایم و منطقه بیشتر حالت
مسکونی به خود گرفته. هر چند میدانستم اگر کمی بیتشر راه روم و این قسمت را
هم رد کنم دوباره وارد محدوده ی دیگری از بخش تجاری می شوم. اما دیگر خسته

شده ام. دوری با نگاهم در اطراف می زنم اما چیز خاصی نمی بینم.

_ اونجا یه بستنی فروشی هست... الن از جلوش رد شدیم دیدمش...

دستش را به سویی می گیرد و ادامه می دهد:



_ سر نبش اون فرعی

نگاهش می کنم و واقعا نمی دانم چرا حس و حالم تا این حد افسرده شده است.

_ الن بیان باهات بشینم اونجا بستنی بخورم؟... خب بعدش چی... به چی قراره
برسیم... مثل من کوتاه بیام بگم باشه هر چی تو بگی؟ باز بعدش چی میشه؟... اگه

باز دوباره برسیم به بن بست چی؟... کیهان بیا روراست باش... شاید درد تو هم فقط
به دست آوردن من باشه... نه این که من آدم خاصی باشم، نه... منظورم اینه که شاید

میخوای پیش خودت مطمئن بشی تونستی افرا رو رام کنی... شاید اینا همش برای
ارضای غرورت باشه... من...

بی آنکه ذره ای اخم از شنیدن افکارم بر چهره اش نفوذ کند. با آرامشی عمیق کلمم
را قطع می کند:

مز خنک بخوریم حال هردومون جا _ خیلی خب... بیا بریم اونجا بشینیم... اول یه چی
 بیاد... بعد تو دونه دونه سوالت رو بپرس منم دونه دونه به همش جواب می دم...

خب من رام شده ی خدایی بودم انگار و فقط هارت و پورت داشتم، وگرنه که حال
من می پر از لک ننشسته بودم تا مثل برای جا آمد مد پلستیک مز سفی روبرویش پشت این می

 حالم، بستنی بخورم!

برای خودش بستنی ساده سفارش داده بود و بی هیچ سوالی از من برایم آب هویج
بستنی و اینطور به رخم کشیده بود که احتیاجی به سوال پرسیدن از من ندارد.

او آرام آرام قاشق پلستیکی اش را در دهان می گذارد و من بیشتر با همزدن نی و
قاشق درون نارنجی و سفیدها بازی می کنم.

_ یه کمش رو هم بخور...

دست از گرداندن نی بر نمی دارم و بی آنکه حتی نگاهش کنم می گویم:

_ از چیه من خوشت میاد؟

توقف دستش میان راه را می بینم و بعد دستی که با قاشق دورن ظرف مقابلش بر
می گردد و باز من که می گویم:

می اونه نه تیپ و قیافم... نه بلدم خودمو اون ردم به بلند _ من اصل شبیه رها نیستم. نه ق
مدلی که رها آرایش می کنه آرایش کنم نه اصل اهلش هستم... نه مثل اون پرستارم



که کار و بارم بهت شبیه باشه و حرفی برای گفتن توی زمینه ی شغلیت داشته باشم...
نه مثل اون سن و سالم بهت نزدیکه... شغلمم که خب... من صندوقدار بودم که تو
باهام آشنا شدی حال تازه وارد بخش حسابداری شدم... هنوزم نرفتم داشنگاه پس

هنوزم فقط لیسانس دارم... خانوادهامون هم که هیچی... پدر من یه راننده تاکسیه که
من بهش افتخار می کنم... مادرم خانه داره و من به اونم افتخار می کنم... برادرمم

که... خب خدا بهش رحم کرده... از اون طرف مادر تو از ترس اینکه نکنه تو بری
خارج راضی شدن برای خواستگاری از من پا پیش بذارن... به مدرک تحصیلیم هم
راضی نیستن... رودورواسی که نداریم، کل من رو در سطح پسر دکترشون، نمی

دونن...

اینبار دست از بازی با نی و آب هویجم می گیرم و نگاه کمی اخم دار و جدی اش را
 مستقیم از نظر می گذرانم:

_ با این اوصاف چرا انقدر برای برگشتنم اصرار داری؟

قاشق را کامل در ظرف رها می کند و کمرش را که کمی به جلو خم شده بود به
پشتی صندلی تکیه می دهد. نگاهش را از من می گیرد. برای لحظاتی خیره ی ظرف
مر بستنی اش می شود و با یک دستش به بازی با ظرف می پردازد و من حتی نیمه پ

برای لحظه ای نگاهم را از چهره اش بر نمی دارم.
با اشاره به سکوتش زمزمه می کنم:

_ میبینی... اگه دلیل قانع کننده ای داشتی، دلیلی برای این همه اخم و سکوت نبود!

دست از بازی با ظرف می کشد و بالخره نگاهم می کند. شاید چند ثانیه فقط در
سکوت این نگاه را کش می آورد و من هم دست از این دوئل بر نمی دارم.

_ اول، سکوت من به خاطر این نیست که دلیلی ندارم...

مف بستنی اش را به وسط میز هل می دهد و دست هایش باز به جلو خم می شود. ظر
را به جای آن روی میز می گذارد:

_ ساده می گم افرا، تو هم ساده بپذیر... من دوست دارم... فکرم نمی کنم دوست
من کسی دنبال دلیلی داشتن دلیل بخواد... یعنی فکر می کنم اگر برای دوست داشت
گشتی یعنی یه جاهایی باهاش مشکل داشتی و خواستی برای قانع کردن خودت یا

اطرفیان، به یه سری دلیل چنگ بزنی... این از این.

انگار فرق نمی کند در چه زمان و در حالتی باشیم هر گاه اسمی از علقه به میان می
آورد کل سیستم حسی و حرکتی من هنگ می کنند.

نمی دانم او هم این را حس می کند یا نه اما لبخندش جواب این حالت من می شود.

_ دوما، اخم من برای اون همه مانعی بود که تو توی ذهنت بین من و خودت ساختی...



این که اصل این مسائل به ذهنت اومده و باعث ناراحتیت شده...

از آن حالت نرم و مهربانش خارج می شود و کامل قاطع می گوید:

_ اصل دلم نمی خواد خودت رو با اون دختر مقایسه کنی... افرا به چی قسم بخورم
که باور کنی، رها هیچ جایگاهی نه تو فکر من، نه تو دل من، نه تو زندگی من نداره...

هیچی... اون فقط یه اشتباه بود که من سعی کردم ازش درس بگیرم...

نمی دانم چرا ،عقلنی یا به حکم دل حرفش را می پذیرم. دلم می خواهد یا عقلم می
گوید، نمی دانم من فقط باور می کنم. شاید هم چون از آمدن مداوم نام رها بدم می

آید. اما سعی می کنم در چهره ام مشخص نباشد و می گویم:

_ خانواده ت چی... خانواده هامون... مامانت از من خوششون نمیاد!

لحظه ای نگاه از صورتم می گیرد و رو به سقف نفسش را آرام بیرون می دهد و کامل
بی ربط با لحنی خاص می گوید:

_ آخ خدا کاش اون صیغه تا ابد ادامه داشت!

سعی می کنم تا هیچ مفهوم خاصی از این جمله ی پر حسرت برداشت نکنم و برای
آنکه او هم بی خیال کش دادن این حال و هوایی که حال اصل جایش نیست، شود، کمی

اخم کرده می گویم:

گث عوض نکن... خودتم قبول داری که مامانـ... _ بح

_ مادرم به انتخاب من احترام می ذاره...

_ پس قبول داری که منو دوست ند....

_ اول اونی که باید تو رو دوست داشته باشه منم... که دارم... دوما تو که از دل اونا
خبر نداری، مامان و بابا و کتی همه شون تو رو دوست دارن حتی علی... این فکرا رو

بریز دور لطفا...

_ این فکرا رو بریزم دور... تفاوت خانواده هامون رو چی کار کنم؟

نگاهم را کمی از نگاهش فراری می دهم و با اخمی آرام زمزمه می کنم:

_ من کیهان، فکر می کنم اون موقع هم عجولنه تو رو انتخاب کردم... یعنی منم
اشتباه کردم...

_ خانوم خانوما، ببین منو...



چشمانم بی وقفه بال می آیند و او با محبت بی نظیری نگاهش را دانه به دانه به نگاهم
گره می زند و با آن لحن جدید و بدجور گیرایش زمزمه می کند:

_ تو اگه یه تصمیم درست تو زندگیت گرفته باشی، همون بود که به من بله دادی،
خانووم...

کمی نگاهش می کنم. دلم می گیرد. بغض می آید و بختک وار خودش را بیخ گلویم می
 چسباند.

آخ لعنتی... الن چه وقت خیس شدن چشم هاست!

_ کیهان

سر کج کرده با مهر با محبت، گرم و مخملی زمزمه می کند:

_ جان کیهان... اگه بدونی دلم لک زده بود برای اینجوری صدا کردنات!

می خانه کرده در صدایش حالم را منقلب تر می کند: آن همه دلتنگ

_ حال من چی کار کنم؟

_ بهم اعتماد کن!

مض لعنتی چانه ام را چین می دهد و صدایم را می هر چه سعی می کنم، اما باز هم بغ
لرزاند:

_ اگه اشتباه باشه چی؟

مز من... تنها چیزی که هیچ تضمینی براش وجود نداره، آینده ست... من فقط می _ عزی
 تونم بهت قول بدم...

درمانده از حس و حالی که از ترس ناشی از بی اعتمادی ام در درونم دارم، نگاهم را
مج مقابلم روراست حرف دلم را به زبان می آورم: می گیرم و خیره به آب هوی

_ باور کن نمی خوام... خودمم خسته شدم... اما وقتی می بینمت امکان نداره به این
فکر نکنم که تو چی کار کردی!... انگار دست خودم نیست، بعضی وقتا ازت متنفر

میشم... انقدر که دلم نمی خواد دیگه هیچوقت ببینمت... بعضی وقتا انقدر دلم برات
مل خراب...  تنگ میشه که نمی دونم چی کار کنم... تو بگو من چیکار کنم با این حا

مت یخ بسته ام را آب می کند انگار. سرم هنوز پایین است که گرمای دستش، یخ دس
موجی از گرما به تمام تنم نفوذ می کند و نگاهم خود به خود بال آمده به نگاهش می



آویزد. دردی که از شنیدن حرف هایم شاید، بر چهره اش نشسته آنقدر عیان است که
هیچ احتیاجی به تفسیرش نیست!

_ حق داری... همش تقصیر منه... بهم فرصت بده... من همه ی تلشم رو می کنم تا
که حالت خوب شه... حال هردومون خوب شه!

_ من تحمل یه شکست دیگه رو ندارم...

فشاری ملیم به دستم می آورد:

_ چرا شکست، عزیزم؟

_ نمی دونم همش این چیزا میاد تو ذهنم...

تلخ می گوید:

_ چی بهت بگم، وقتی هنوز بهم اعتماد نداری!

جوابی ندارم. این جا دقیقا همان جاست که می گویند با حلوا حلوا دهان شیرین نمی
می شود. وقتی هنوز زهر این اتفاق در درون من وجود دارد، چرا الکی خودمان را با باز

کلمات گول بزنیم!

با کمی مکث با کمی هم بی میلی شاید اما به اجبار، دستم را از دستش بیرون می
ادش کرده باشم خودم را با لیوانم مشغول می کنم. آورم و فقط برای اینکه به جایی بن

او هم آهی می کشد و بعد از لحظه ای مکث می گوید:

_ گرم شد یکی دیگه برات بگیرم؟

سرم را به نفی تکان می دهد و خیلی ساده می گویم:

_ نه، مزه ی آب می داد

آرام می خندد:

_ می خوای چیز دیگه برات بگیرم؟

اول نگاهی به ساعتم می اندازم. خیلی وقت نداشتم باید هر چه زودتر بر می گشتم:

_ نه دیگه دیرم میشه.

_ عینکم نخریدی



چپ چپ نگاهش می کنم:

_ نذاشتی بخرم!

بی حرف می خندد و من هم از خنده اش به خنده می افتم. بلند می شود و همزمان
می گوید:

_ برم میز رو حساب کنم بریم.

سرم را برایش تکان می دهم و من هم از پشت میز بلند می شوم.

بیرون بستنی فروشی مقابلم می ایستد و نفس عمیقی می گیرد و می گوید:

_ می تونم با خیال راحت به فرصتت امیدوار باشم؟ این که از اول هر دو با هم آشنا
بشیم؟

نمی دانم چرا از سوالش سرخ و سفید می شوم و آرام زمزمه می کنم:

_ میشه فک کنم؟

کمی مکث می کند بعد با لحنی بامزه می گوید:

_ تا هر وقت که خواستی، اما لطفا جواب مثبت بده!

بی هوا خنده ام می گیرد از جوابش و می گویم:

_سعیمو می کنم!

او هم می خندد:

_ حال بریم عینک بخریم؟

_ بریم اما خودم حساب می کنم

چپ چپ نگاهم می کند که سریع می گویم:

_ ببین حال تو داری لج بازی می کنیا

_ خوشت میاد هی بهم ثابت کنی که برات از یه غریبه هم کمترم!



این را می گوید و با اخم از کنارم می گذرد، کلفه رفتنش را نگاه می کنم، نچ گویان با
چند گام بلند خودم را به او می رسانم و راهش را سد می کنم و فقط برای تلطیف

فضا کمی با لحنی شوخ و طلبکار می گویم:

من جنابعالی رو کامل در نظر بگیرم! _ یادم باشه موقع فک کردن، این بی منطق بود

با جمله ام گرفتگی نگاهش بر طرف می شود اما جلوی بروز لبخند بر چهره اش را
می گیرد و مثل خودم می گوید:

_ منم باید به لجباز بودنت فکر کنم!

مت من فکر _ فعل که اونی که باید جواب بده، منم نه شما... پس هر چقدرم به صفا
کنی، فایده ای نداره!

اینبار از جمله ای که با تخسی تمام بر زبان می آورم و خودم را هم متعجب می کند،
بی پرده می خندد. که خودم هم به خنده می افتم و زمزمه ی جانمش گوشم را عمیقا

نوازش می دهد و انگار در برابرش خلع سلحم می کند.

_ یه چیزی بگم قبول می کنی؟

مردد نگاهش می کنم که می گوید:

_ ببین، خیلی خب من کوتاه میام... اینکه تو نمی خوای من خریدت رو حساب کنم...
اما حق نداری هدیه م رو قبول نکنی!

متعجب نگاهش می کنم:

_ هدیه؟

_ آره... خب... یه هدیه ی قدیمی!

_ آخه خب دلیلـ...

_ دلیل مهم تر از این که شما افتخار دادی دوباره به من فکر کنی؟

کمی کلفه از گیر انداختنم در این مخمصه صدایش می زنم:

_ کیهان؟

_ جان کیهان... قبول کن دیگه... تو یه عینک پیش من داری... توی داشبورد ماشینه...



ماه هاست که همون جاست... می بریمش شیشه ش رو با شماره ی جدید چشمت
تطبیق بدن اگر همون بود که هیچ اگر نه شما شیشه ی جدید سفارش میدی و منم

کوتاه میام که هزینه ش رو خودت حساب کنی!

دهانم بی فکر به مخالفت باز می شود که سریع می گوید:

می شما بی خیال _ قبول کن دیگه دختر... خدایی پیشنهادم خیلی منصفانه ست... کاف
خر شیطون بشی و فقط یکم لجبازی رو کنار بذاری

سعی می کنم خنده ام از لحنش را فروخورم:

_ آخه درست نیست... من هنوز نمی دونم تکلیفم با تو چی میشه بعد ازت هدیه قبول
کنم...

مل تو ایمان دارم... بعدشم این مربوط به زمانیه که تو هنوز _ اول که خدا بزرگه و من د
من من بودی... پس حقته... خواهش می کنم افرا! ز

هنوز مردد در حال سبک سنگین کردن هستم که بی هوا دستم را در دست می گیرد و
مل خودش می کند و با حالی قدمی برداشته مرا هم مجبور به گام برداشتن به دنبا

غریب زمزمه می کند:

 _ آخ خدایا شکرت...

مل خوب جواب من چه می تواند باشد! و در این حا

می چشمانم شده بود. مر تار مک خاطره انگیز ، روشن گ همان عین
البته امروز عصر برای تحویل گرفتنش باید می رفتم، چون همانطور که تصور می

کردیم شماره ی چشمم در این مدت بیشتر شده بود و من نمی دانم چرا هنوز هم از
بابت چشم غره های کیهان در مورد ضعف چشمانم به خاطر پشت گوش انداختن

تعویض شیشه، دلم مدام در سراشیبی می افتد.

به اجبار کیهان و از ترس حساب کردن خودش، تمام پولی که برای فریم و شیشه با
هم در نظر گرفته بودم را تقدیم فروشنده کردم تا یک شیشه ی درست و حسابی روی

 فریم بیندازند.
بعد از آن دیگر فرصتی هم برای خرید کفش نداشتم البته چیزی هم در مقابل کیهان
بروز ندادم، می ترسیدم برای خرید آن هم بخواهد کلی برنامه بریزد که مثل من خود

کفش را برایت می خرم و تو بندش را...

مب فکرهای نکرده ام همه مثبت، اما با تمامی این اوصاف حالم خوب بود و در دل، جوا
می قبلی عقلم مرا به کمپ کشانده بود تا با دکتر صحبت کنم و از آنجا که بی هماهنگ



آمده بودم دکتر هنوز نیامده بود من به کافه ی مخصوص کادر پزشکی و اداری کمپ
 آمده بودم تا این مدت انتظار را در این مکان بگذارنم.

از دیشب که با همراهی اش سر خیابان خانه یمان از هم جدا شده بودیم، با اینکه
تصور می کردم تماسی از او داشته باشم، اما حتی یک پیام هم نفرستاده بود و من از

این بابت بی نهایت ممنونش بودم.
احتیاج داشتم که تمام حس های دیروز، تمام گفته ها و شنیده هایم را شاید هزار باره

برای خودم در خلوت مرور کنم و با حضور او حال چه صوتی و چه تصویری، امکان پذیر
 نبود.

مج دست چپم را روی میز می گذارم و دستم را زیر چانه می زنم و با دت استم آرن
مضغوا چرحاندن گوشی ام روی میز می شوم و خودم را در مرور هزار باره ی فکر

هایم رها می کنم.
نمی دانم چند دقیقه می گذرد که فنجان سفید رنگ و لبریز از مایعی از خانواده ی

قهوه ها شاید، بی هوا و از پشت سر، مقابل صورتم قرار می گیرد و مرا می برد به
چند سال پیش...

آخ خدایا لعنت به خاطرات...
می بی خبری ام، تنها نگاهم خیره ی مج روزها گیج و گم، مات و فرو رفته در خاطرات، او
لبخند قهوه ای رنگ نشسته بر کف های سفید و کرم رنگ روی فنجان باقی می ماند.

می برای یک لحظه حس می کنم درون کافه ی رضا نشسته ام. شاید او هم همین تداع
خاطره را می خواهد که در گذاشتن فنجان روی میز و از بیرون آمدن از پشت سرم،

تعلل می کند.
حس و حال خوبم، همه در هاله ای از تیرگی فرو می روند.

مز دور، انقدر تلخ بالخره فنجان را با آن لبخندی که نمی دانم چرا امروز، بر خلف آن رو
به نظر می رسد، روی میز می گذارد و صدایش درست مثل آن روز در گوشم پخش

می شود:

_ نوش جان!

آب دهان فرو می فرستم و دست خشک شده زیر چانه ام را بر می دارم و آرام سرم
را به سوی اوی هنوز ایستاده کنارم، می چرخانم!

نگام می کند. خیره، درست مثل آن روز، غرق در چشمانم!
آنقدر که برای لحظه ای حس می کنم معالجات دکتر کامل بی اثر بوده و انگار که این

مدت همه ی ما را سرکار گذاشته باشد.
با مکث روی صندلی کناری ام می نشیند و بی آنکه نگاهش را قطع کند می گوید:

_ اون روزا همش اخم می کردی، ای روزها هم که همش یا شوکه ای یا پر از ترحم...
کل خنده تو کارت نیست انگار!



نمی دانم چرا انتظار دارم عصبانی باشد. اما مثل همان روز کامل ریلکس نگاهم می
کند. به جلو خم می شود، دو دستش را افقی روی میز می گذارد و با ابرویش به

فنجان اشاره کرده، می گوید:

_ هنوزم، نمی خوریش؟

یاد آن روز کامل برایم زنده می شود. لبخندی قهوه ای و نوشیدنی،که به جای من
خودش خورد و البته راحله ای که باعث آن دیدار بود!

بالخره نگاهش را می گیرد:

_ همه ی دخترای اون دانشگاهتون خودشون رو می کشتن تا من خودم براشون روی
لته شون طرح بزنم، اما تو...

سرش را تکان می دهد و آرام می خندد.

_ این طرح مخصوص تو بود... اون روزا فکر می کردم، اصل خندیدن بلند نیستی.

فقط برای اینکه چیزی گفته باشم و کمی هم مسیر بحث را عوش کنم آب دهان فرو
می فرستم و دهان خشکیده ام را باز می کنم:

_ ممم... اینجا مشغول هستی؟

تکانی به سرش می دهد و کمی به سویم متمایل می شود و آرام می گوید:

_ بین خودمون باشه این دکتره اگه یه کار به درد بخور برای من انجام داده باشه همین
بود که صحبت کرد، تا زندونیشونم، ، بیام اینجا... البته رضا برام دستگاه توی کافه رو

 آورده...

تکیه اش را به صندلی می دهد و خیره به سقف با چشمانی نیمه باز آه کشان زمزمه
می کند:

_ نمی دونم تا کی باید تو این زندون بمونم!

_ حالت... یعنی بهتری؟

چیزی شبیه پوزخند در هوا رها می کند و به کنایه می گوید:

_ نترس دیگه معتاد نیستم...

آخ خدا امان از این توهمات مسری؛ از بس که مرا به چشم مادرش دید، حال مادرانه



می این پسرک تخس و شیطان سروسامان گیرد. دلم می خواهد زندگ
نمی دانم به زبان آوردن این حرف درست است یا نه فقط می گویم:

_ باید به زندگیت سروسامون بدی.

با مکث نگاهش از سقف کنده می شود و در چشمان گیر می افتد:

_ دلت برام می سوزه نه؟

تمام جدیتم را در نگاه و کلمم می ریزم:

_ نه... فقط فکر می کنم حیف اون همه استعداد و علقه ست که بخواد هدر بره...

نگاهش را سراسر ناامیدی می گیرد:

_ کدوم استعداد...

سرش را به تاسف برای خودش تمان می دهد:

_ اگه اون روزا هر طرحی که به ذهنت برسه رو روی لته ها می زنم، حال همین لبخند
گف هم به زور زدم...  مزخر

دستش را اول مشت می کند و با مکث مشت دستش را مقابل صورتم آرام باز می
کند:

 _ ببین دستام می لرزن...

دستش را دوباره مشت می کند و نگاهش را به سقف می دهد:

_ با این دستا کاری نمی تونم بکنم...مغزمم پوک شده... همه ی اونایی که یه روز از
مد خاموش شده ی آزاد تره من پایین تر بودن ازم زدن جلو... دیگه کسی برای استعدا

هم خرد نمی کنه... برای یه معتاد که انگ روانی بودن هم بهش چسبوندن...

من ممکن ادا می کند. آنقدر معمولی که حس می گت تمام حرف هایش را با معمولی ترین 
کنم از مرور هزار باره ی این همه ناامیدی با خودش، به این مرحله از بی حسی

رسیده است.

در سکوتی پر از درد فقط نگاهش می کنم. که سرش را به سویم می چرخاند و یکی
از آن لبخند های مخصوص آن روزهایش را بر چهره می نشاند و می گوید:

_ خوبی تو اینه که بهترین شنونده ی دنیایی، رضا که همش داره امید واهی میده و



 دکترم که اصل حوصله شو ندارم...

یک دفعه می خندد.

_ دیروز برای رضا یه لته زدم، با این دستای لروزن یه قلب کج و کوله هم انداختم
روش، دیوانه انقدر الکی از این طرح مزخرف تعریف کرد که دلم میخواست کل

فنجون و تو حلقش فرو کنم... فکر می کنه من بچم یا مثل یادم رفته قبل تواناییم چقدر
بود...

_ اون فقط نگرانته... دوست نداره ناامید باشی.

چهره اش سخت می شود. اخم هایش به آنی در هم می رود و سخت و سنگین زمزمه
می کند:

_ زندگیش رو با بودنم به هم ریختم...

مثل برادرش می مونی...

تلخ می گوید:

_ حالم از این همه رفاقتی که نمی تونم هیچ جوره جبرانش کنم به هم می خوره...

نفسش را رها می کند و چشمانش را بر هم می گذارد.
غمگین خیره اش هستم که همانطور چشم بسته زمزمه می کند:

_ یه بار نخوردی ببینی چیز که برات درست می کنم چه مزه ای میده.

یک چشمش را باز می کند و در همان حالت می گوید:

مس خوردن یه طعم بی نظیر رو از دست دادی ... چون الن دیگه کارم _ البته شان
 چنگی به دل نمی زنه...

نگاهش را با غمی عمیق می گیرد و باز چشمش را می بندد و خیلی آرام آنقدر که به
سختی می شنوم، ادامه می دهد:

مل من بگو... خوبه! _ بخور، الکی برای د

قبل از آنکه دستم برای جلو کشیدن فنجان پیش رود. صدای دکتر از پشت سرم بلند
می شود.

 _ به به خانم شکیبا...



بلند می شوم و آزاد حتی چشمانش را هم باز نمی کند.

_ سلم دکتر...

جوابم را می دهد و نگاهش را به آزاد چشم بسته می دهد:

_ سلم عرض شد آزاد خان.

با مکث بلند می شود. سرش را بی حوصله برای دکتر تکان می دهد و می خواهد برود
اما انگار پشیمان می شود، نگاهم می کند و با کمی مکث خیره در چشمانم بی توجه

به حضور دکتر زمزمه می کند:

_ تو شبیه مامانم هستی... اما... من حتی اون روزا هم، همیشه تو رو به چشم اون،
نمی دیدم!

بی مکث می رود و مرا با حالی غریب تنها می گذارد.

همراه با دکتر به اتاقش آمده بودیم و من هنوز درگیر کلمات بر زبان رانده شده ی آزاد
بودم و اضطرابی که مخصوصا از شنیدن جمله ی آخر نصیبم شده بود. و دکتر شاید
برای همین درگیر بودن من با خودم، در سکوت داشت پرونده ای را چک می کرد و

چیزی نمی گفت.

مش بی اراده نفسم را آه مانند بیرونم می فرستم و عمیقا حس می کنم تمام حال خو
از دیروز تا همین قبل از صحبت هایم با او، دود شده و به هوا رفته است.

_ باید یاد بگیری روی احساساتت کنترل داشته باشی... اینکه هر حرف و دیداری تو رو
تا این حد تحت تاثیر قرار می ده... چیز خوبی نیست!

نمی دانم چرا از شنییدن حرفش اخم هایم درهم می شود و کمی هم تهاجمی شاید،
می گویم:

_ مگه نشنیدید چی گفت!

همانطور خونسرد و بی آنکه لحن من ذره ای تاثیر در حالتش داشته باشد می گوید:

_ بپذیر که تو مسئول احساس آدم ها نیستی... تو وظیفه داری که انسان باشی و
اصول انسانیت رو رعایت کنی... اما قرار نیست هر حرف و حسی از جانب دیگران



انقدر عمیق خودش رو توی ذهن تو فرو کنه و باعث اختلل زندگیت بشه، اون هم
وقتی که کوچکترین نقشی توش نداشتی!

قبل از آنکه دهان باز کنم خیی جدی می گوید:

_ شباهتت با مادرش دست تو نیست!

کمی در خود فرو می روم و به دستاویز همیشگی ام با قدرت چنگ می زنم:

_ توی این زمان کمی که از جریانات گذشته چه انتظاری دارید از من؟

لحظه ای در سکوت نگاهم را کنکاش می کند و پرونده ی مقابله را بسته کنار دستش
می گذارد. دست هایش را روی میز در هم گره کرده می گوید:

_ اینکه زمان زیادی از جریانات شما چند نفر نگذشته و هنوز با عواقبش درگیر هستید
درسته، اما تا کی می خواهی با این دلیل از اراده ت برای عادی زندگی کردن استفاده
نکنی و اینکه بی شک می تونی با کمی تلش به خودت کمک کنی، رو نادیده بگیری...
روز ها و ماه ها کم کم تبدیل به سال می شن... ببین عمر برای تو صبر نمی کنه ...

زمان در گذره و براش مهم نیست تو همراهشی ریا نه... تا کی می خواهی مدام همه
چیز رو گردن زمان و اتفاقات بندازی... پس اراده ت چی میشه!

مت آشکار گفته هایش باز اخم هایم را در هم می کند مشغول بازی کردن با حقیق
انگشتانم می شوم و همانطور سر به زیر و خیره به انگشتانم آرام و کمی هم غمگین

می گویم:

_ می ترسم! بعضی وقتا حس می کنم کنترل هیچ چیز دستم نیست... بعد فقط برای
اینکه کمی آروم بشم بند می کنم به این جریان که من هیچ کاره ای برای اتفاقاتی که

افتاده نبودم و توی این زمان کم حق دارم نتونم یه زندگی عادی بر گردم...

سرم را بلند کرده، مستاصل نگاهش می کنم:

_ دست خودم نیست فقط این جوری یه کم آروم می گیرم.

نگاهش دست از کنکاش بر می دارد و از پشت میز بلند شده روبرویم می نشیند. به
پشتی مبل تکیه زده خیلی عادی و بی نهایت، رک و راست می گوید:

_ به آزاد علقه داری؟

متعجب از این سوال کمی هم نمی دانم چرا دست و پایم را گم می کنم و کمی هم
نمی دانم شاید عصبی می گویم:



_ منظورتون چیه؟

لعنتی! خونسرد تر از همیشه می گوید:

_ وقتی اینطوری سردرگم نگاهم می کنی و دستپاچه میشی می تونم این برداشت رو
داشته باشم...

داغ می کنم و عمیقا انگار دلم می خواهد او را بزنم و شاید برای همین لحنم کمی
خشک و سنگین می شود:

_ من علقه ای به اون معنی که شما فکر می کنید به آزاد ندارم!

_ پس علقه داری!

لحظه ای در جواب دادن می مانم. کامل هنگ می کنم. تازه انگار متوجه ی معنای
جمله ای که بر زبان آورده ام می شوم و کلفه دهانم را باز می کنم:

 _ منظورم اینه که...

سکوت می کنم. واقعا در بیان منظورم می مانم. به خودم شک می کنم اصل.
مش همیشگی اش می گوید: که او آرام تر و اینبار با لحن آرامش بخ

_ در مورد حسی که به آزاد داری برام صحبت کن...

_ من حسم خب حس خاصی

_ ببین اول آروم باش، قرار نیست حرفات جایی ثبت بشه و بر علیه ت استفاده بشه...
دوما قرار شد با خودت روراست باشی!

نفسم را تکه تکه بیرون می دهم و بعد هم نفسی از هوای کمی استرس زای اتاق می
گیرم و سعی می کنم فکرهای در هم بر هم و احساسات سردرگمم را آرام کنم:

_ من خب دوست دارم حال آزاد خوب بشه

در سکوت فقط سرش را تکان می دهد و من ادامه می دهم:

_ یعنی دوست دارم کاری کنم که حالش خوب شه... که مثل اون روزا بتونه توی
کارش خودش موفق بشه... دوست دارم از این شرایط بیادی بیرون...

_ چرا این فکرها رو داری... به هر حال کاری که از دستت برمیومد رو براش انجام
دادی؟



_ من خب... دلم نمی خواد... یعنی خب دلم می گیره وقتی اینطوری می بینمش!

صدایم یک دفعه فروکش می کند

_ اون بیگناه ترین مهره ی این بازی بود...

_ خودت چی؟

_ من خب... نمی دونم... شاید نباید از اول هم کیهان رو انتخاب می کردم!

_ این یعنی الن انتخابت بین این دو نفر آزاد هست!

کلفه سرم را تکان می دهم:

_ نه! من منظورم اینه که خب... نمی دونم...

_ چرا حست رو به زبون نمیاری؟

_ چون حسی نیست!

نگاهش را می گیرد و با مکث می گوید:

_ خیلی خب... نیست!

بلند می شود طوری که انگار دیگر حرفی نمانده است نمی دانم چرا می ترسم از این
حالتش حس می کنم به کل یا این جواب از خودم، ناامیدش کرده ام.

به سمت میزش می رود و بی توجهی به من شماره ای را می گیرد و از شخص پشت
خط در مورد یکی از بیمارانش می پرسد و می گوید که تا دقایقی دیگر برای معاینه

اش می رود.

دست و پای خودم را گم می کنم. گوشی را که می گذارد درگیر با خودم درگیر با
حواسم، همچون گره ای که انگار قصد باز شدن ندارد در خودم می پیچم و همانطور

که پشتش به من ست سعی می کنم هر چه در مورد آزاد در فکر دارم را بیرون بریزم:

_ خب اون تنهاست... من خب چه جوری بگم... از بس که... یعنی چون... منو
ماد...یعنی شبیه مادرش می دید خب...

به سویم بر می گردد و راحتم می کند:



_ فکر کردی واقعا مادرشی؟

سرم را زیر می اندازم و صدایم به زور به گوش های خودم هم می رسد:

_ نمی دونم...

نشستن دوباره اش مقابلم را از زیر چشمم می بینم.

_ خب؟

باز هم حسم را بر زبان می آورم:

_ دلم می خواد حالش خوب باشه...

_ چرا؟

_ گناه داره

_ پس دلت براش می سوزه!

دیگر چیزی نمی گویم انگار که حسم نسبت به او شفاف شده باشد و من فقط انگار
روی بر زبان آوردنش را نداشته ام.

_ و این حس برای آزاد خوب نیست!

سرم را بلند می کنم و او ادامه می دهد:

_ ببین تا اینجا کمک هایی که کردی اگر ناشی از این دلسوزی بوده برای آزاد ثمر بخش
بوده، اما از اینجا به بعد، اگر بخوای با توجه به این حس کنار آزاد بمونی در حقش
دشمنی کردی... آزاد هم باید با واقعیت روبرو بشه... تو تا همیشه نیستی... نه در

نقش مادرش نه در نقش دختری که خودش ادعا می کنه دوستش داشته...

بی هوا می گویم:

_ پس چی کار کنیم؟

تبسمی محو چهره اش را پر می کند کمی به جلو خم می شود و می گوید:

_ ببین دلسوزی تا جایی خوبه که تو اگر دیدی جایی کمکی از دستت برمیاد انجامش
 بدی... بیشتر از اون نه تنها به خودت بلکه به اون شخص هم آسیب می زنه...



کمی قبل از مغازه از اتوبوس پیاده می شوم. قدم هایم حس و حالی برای حرکت
می تنهایی آزاد ندارند و من انگار به زور به دنبال خودم می کشانمشان. مدام فکرم پ

می درد های انگار تا ابد باز مانده ی دلش. من زندگی اش، پ می داستا می رفت. پ
دلم می خواست کودکی بیش نبود و من می توانستم این پسرک بیچاره را به فرزندی

قبول کنم.
فکر می کردم که مثل اگر من هم به آزاد علقه داشتم چه می شد. هیچ عقل سلیمی

ما را مناسب هم نمی دانست.

عینکم را از فروشنده تحویل می گیرم و بی آنکه حتی امتحانش کنم از مغازه خارج می
 شوم و چشمم به جمال کیهان درست پشت درب مغازه، منور می شود.

دیدنش در این لحظه هیچ حس خوشی ندارد. تنها تصویر آزاد را برایم پررنگ تر می کند
و دلم می خواهد زار زار به حال این زندگی که انگار قصد درست شد ندارد، گریه

 کنم.

حالم به قدر کافی عیان هست که او هم کمی مشکوک چهره ام را نگاه می کند و
مردد سلم می گوید، دلم حضورش را در این لحظه نمی خواهد. می ترسم به خاطر

افکار مشوشم چیزی بگویم که خودم هم بعدا از آن پشیمان شوم و فقط برای
جلوگیری از بروز این پشیمانی که می دانم بی شک دامنم را خواهد گرفت، می گویم:

_ میشه بری... الن اصل موقعیت خوبی نیست!

اخم هایش در هم می شود:

_ چی شده؟

صاف و ساده می گویم:

_ هیچی نشده... فقط من الن اصل آمادگی اینکه بخوام ببینمت یا باهات صحبت کنم
رو ندارم... می ترسم یه چیزی بگم هم تو ناراحت بشی هم خودم پشیمون...

می خواهم از کنارش بگذرم که مانعم می شود:

گم دیدی؟ یا... _ کسی چیزی گفته... مامان

کمی خشمگین ادامه دهد:

_ رها کاری کرده؟

طاقتم بی نهایت کم شده است و کنترلی بر رفتارم ندارم:



_ نه، نه، نه... ولم کن تورو خدا... حالم خوش نیست... می خوام برم... تو هم برو
الن وقت مناسـ...

عصبی می شود:

_ یعنی چی هی برو برو... خب بگو ببینم چی شده؟

کلفه از اصرارش دهانم ناخودآگاه باز می شود و همه ی آنچه از بعد از دیدن آزاد در
دلم سنگینی می کرد و تا همین حال حتی در ذهنم هم زیر لیه های سنگین افکارم

پوشانده بودمش را، روی داریه می ریزد:

_من نمی تونم... وقتی می بینم آزاد داره توی اون کمپ لعنتی، با درداش دست و
مش مهمی توی پنجه نرم می کنه، بعد من... خوش و خرم... با کسی که به هر حال نق
حال و روز النش داشته، بگم و بخندم و خوش باشم... دست خودم نیست، حالم بد

میشه کیهان!

مل نشسته بر چهره اش را تجزیه و تحلیل کنم، راهم را و بی آنکه بایستم تا حس و حا
می کشم و از کنارش می گذرم و خودم زبان بی چفت و بستم و او را که این همه

اصرار به حرف کشیدن از من داشت را لعنت می کنم.

یک هفته گذشت و من در درگیری عمیقی که با خودم، آزاد، کیهان و حتی حرف های
دکتر داشتم، در یک قدمی دیوانگی دست و پا می زدم.
 نه خبری از کیهان بود نه ردی نه نشانی نه حتی پیامی.

اصل انگار سایه اش را هم با خودش برده بود.

و من دیگر ایمان دارم که دیوانگی نه دم دارد، نه شاخ؛ دقیقا چیزی ست شبیه من!
سردرگم، خسته، کلفه، در تشنج احساساتی که شاید هیچ یک حتی ذره ای هم درست

نیستند.
می رفتن به سراغ دکتر را هم ندارم. آنقدر میان این احساسات لعنتی اسیرم که حتی نا

در طول این یک هفته، فقط یکبار آن هم از سر ناچاری و درماندگی، تلفنی با او صحبت
کردم و تکرار حرف هایش را در ذهنم، مرور...

نمی دانم چرا از اینکه، می گفت آینده ی آزاد و زندگی اش، درواقع هیچ ربطی به من
مس مادرانه ی دیوانه کننده، ندارد و تا وقتی حسم نسبت به او از ترحم و شاید همان ح

سرچشمه می گیرد، ماندنم در کنارش یا همان دورادور کمکی به او نمی کند، کلفه می
شدم و حس می کردم این بی تفاوت ماندن و رها کردن او بی نهایت غیر انسانی

ست.
و البته که در همان تماس تلفنی، بر سر همین موضوع با دکتر بحث کرده بودم و او



خیلی رک و پوست کنده گفته بود،

" کم کم دارم شک می کنم این همه سردرگمی برای یه حس مادرانه و از سر
 دلسوزی باشه "

و من که درواقع زبانم بند آمده بود و خفه شده بودم!
و شاید دکتر هم همین را می خواست، اینکه حرفش حکم پتکی را داشته باشد که

مستقیما بر ملجم فرود آید.
و دکتر ضربه را آنقدر اساسی زده بود که تا دو روز خودم و حسم نسبت به آزاد را در

 ذهن خانه، زندان کرده و به کنکاش و بررسی مشغول بودم.

مت رفتنم برای تا دیروز که بعد از کارم ناخودآگاه به کمپ رفته بودم، دقیقا نمی دانم عل
دیدن آزاد بود یا دکتر، حتی تا داخل هم رفتم، حتی تا اطلعات هم رفتم. اما قبل از

آنکه بخواهم حضورم را به دکتر اطلع دهند پشیمان شدم. هنوز هم حس حال دیدنش
را نداشتم. حوصله ی تکرار حرف هایش را نداشتم و آنجا بود که شک و شبهه را کنار

گذاشتم و بی رودروایسی با خودم فکر کردم که علت رفتنم، آزاد است!

بعد با خیالی کمی شاید راحت تر از این روراستی، قدم هایم ناخودآگاه به سوی کافه
کشیده شده بود. از دور آزاد را دیده بودم که در حال خودش با فنجانی مشغول است،

دیدنش بغض و درد داشت، اما خوب هم بود.
همین که می دیدم او هم دارد زندگی می کند، خوب بود. حال خیلی فرقی هم نداشت

که زندگی اش در خانه ای گرم و روشن می گذشت یا در کمپی سرد و تاریک مهم این
بود که می دیدم او هم دارد زندگی کردن را یاد می گیرد انگار!

و بی ثمر و خسته تر از قبل به خانه باز گشته بودم.

مب جمعه ی لعنتی دلم حتی بودن با و حال هنوز هم خسته و بی حوصله در این غرو
خودم را هم نمی خواهد. یک هفته نه خواب درست و راحتی داشته ام نه خوراکی نه

آرامشی نه تسکینی نه همراهی؛ تنهای تنهای تنها...
تنها من و افکارم...

تنها من و درد هایم...
تنها، من و درماندگی هایم...

من خانه، پر می شود و متعاقبش سرم به سوی گوشم از صدای همهمه گونه ی درو
مب بسته ی هال می چرخد. آه کشان از سکوی کنار باغچه بلند می شودم و قدم در

هایم را تا درب خانه با خودم می کشم.

در را که باز می کنم نه همهمه ای مانده نه حتی اثری از همهمه گر ها...

_ آخ مادر شلوارتم خونی شده بده من لباساتو بشورم زود باش



_ مامان تیر که نخوردم اینجوری نگام می کنی... برو تا عوض کنم.

مق امیر می کشانم که مامان از اتاق بیرون می آید و گامی به گام هایم را به سوی اتا
سویم بر می دارد.

_ چی شده؟

قبل از جواب دادنش تیشرت و شلواری از لی در بیرون می افتد و صدای امیر:

_ حال بده دست مادر عروس

مامان تیشرت و شلوار را از جلوی در بر می دارد و همزمانی که به سمت حمام می
رود می گوید:

گش برید. _ دست

پشت در دو تقه می کوبم و با "هوم"ی که می گوید وارد می شوم.

_ چی شده عروس؟

صدای خنده ی مامان که در جوابم به کنایه ی امیر بلند می شود، بعد از یک هفته
تبسمی هر چند محو را مهمان چهره ام می کند.

می شوخی به معنای " چیه " تکان امیر چپ چپ نگاهم می کند که سرم را با طلبکار
می روی میز جلب می دهم و توجه ام به چوب و خرده چوب و مغار و ابزارهای این چنین
می شود و قدمی به سویش برمی دارم و همزمان که تکه چوب دارای نقشی ساده را

بر می دارم می گویم:

_ اینا چیه؟

_ ساعت خواب!

سوالی نگاهش می کنم.
چوب را از دستم می گیرد و همزمان می گوید:

_ پیش آقا حجتی یاد گرفتم...

کمی مردد می پرسم:

_ منبت؟

سرش را تکان می دهد و دستش را به سوی مغار روی میز می برد که تازه دست با



دستمال و چسب پوشانده شده اش را می بینم و ابرو هایم بال می رود و بی هوا می
گویم:

_ دستت چی شده؟

این بار او هم با تعجب نگاهم می کند و می گوید:

_ این دفعه دیگه واقعا ساعت خواب... پس واسه چی اومدی تو اتاق!

کمی نگران دستم را به سوی دستش می برم و کمی گیج می گویم:

_ حواسم پرت شد وسایل روی میز رو دیدم.

و جوابم لحن کنایه واری می شود که نگاهم را با مکث تا چشمانش بال می کشاند:

_ مطمئنی الن حواست پرت شد؟

مک روی میز بند کرده، می مب باری سعی می کنم خودم را به آن راه بزنم باز به تخته چو
گویم:

_ از کی تا حال به هنر علقه مند شدی؟

پوزخندی می زند که صدایش به جای صد بار دیدن کافی ست:

_ الن یه هفته بیشتره مشغولم، تو معلوم نیست کجای افق محو شدی که خبر نداری.

با لبخند نگاهش می کنم و دستش زخمی اش را که به قصد بر داشتن مغار پیش می
رود، می گیرم و وارسی می کنم:

_ عمیق نیست؟ میخوای برم چسب و گاز استریل بخرم... اینجوری اذیت نمیشی؟

دستش را از دستم بیرون می کشاند.

_ نه بابا... حال جلو مامان شورش نکن... از فردا نمی ذاره با خیال راحت کارمو
 بکنم...

سرم را تکانم می دهم و بی حوصله نگاهم را می گیرم و به سمت در می روم که
می در متوقفم می کند: صدای هر چند آرامش یک قدم

_ چت بود این چند روز؟



با مکث بر می گردم و می بینم خم شده روی میز طرح روی چوب را وارسی می کند.

_ هیچی

با اخمی عمیق که از نیم رخش هم کامل واضح است، زمزمه می کند:

_ جون عمه ت

می سرریز شده از لحنش، باز خودشان را زودتر به گوشم می رسانند آنقدر که کنایه ها
لحظه ای ترس برم می دارد، بی جواب سر می چرخانم تا زودتر بیرون روم که باز می

گوید:

_ به نظرت یه آدم معمولی، چرا باید بره... کمپ ترک اعتیاد؟!

وای خدایا... وای!
 آب دهان فرو می فرستم.

گوشه چشمی حوله ام می کند و با همان لحن ادامه می دهد :

منتون تغییر پست داده باشن... _ بعید می دونم کیهان خا

هیچ پیش زمینه ای برای جمع کردن بحثی که از جانبش باز شده است را ندارم و به
همین خاطر گیج و گم فقط نگاهش می کنم که از روی صندلی بلند می شود، به سویم

می آید و درب نیمه باز اتاق را می بندد و طلبکار روبرویم می ایستد:

_ اینکه ازت کوچکترم یا این فکر که به خاطر گندی که به زندگی خودم و شما زدم حق
این که الن انتظار توضیح ازت داشته باشم، رو ندارم؛ رو بریز دور افرا... یک کلم...

چرا میری توی اون کمپ ترک اعتیاد... یه جواب قانع کننده بده چون باورم نمیشه
خواهرم معتاد شده باشه...

معتاد را با تمسخر عیانی می گوید.
و من هنگ کرده و خیلی احمقانه به در شوخی می زنم:

_ فک کن من معتاد باشم

لحن شوخ و مسخره ام حال خودم را هم به هم می زند. او که جای خودش را دارد و
حتی ذره ای تغییر هم در نگاه طلبکارش رخ نمی دهد.

آب دهانم را از این همه جدیت نشسته در نگاهش پر سرو صدا پایین می فرستم و



سعی می کنم کامل عادی برخورد کنم:

_ خب نمی خواستم کسی بفهمه، آخه بعد از جریان کیهان... چیز کردم خب... دارم
می رم پیش مشاور...

چپ چپ نگاهم می کند:

توی کمپ ترک اعتیاد؟!

نمی دانم می خواهم خودم را قانع کنم یا او را که ابرو بال می دهم و مثل کودکی که
برای توجیه اشتباهش بهانه و دلیل می تراشد می گویم:

_خودت می تونی ببینیش اسمشم دکتر جلیلیه

_ بس کن افرا کی رو داری گول می زنی!

_ باور کن جدی می گم.

_ گیریم من باور کردم توی اون کمپ ترک اعتیاد، مرکز مشاوره هم هست...انتظار
داری باور کنم تویی که پدر همه رو درمیاری تا یه قرون پول واسه خودت خرج کنی...

حاضر شدی بری یه جای خصوصی که از بیرونشم معلومه خدا تومن از آدم پول
میگیرن مشاوره بشی...

همین حرفش را می چسبم و با تکیه بر آن توجیهم را ادامه می دهم:

_ خب همین دیگه برای همین که من پول واسه این چیزا خرج نمی کنم دارم میرم
اینجا... آقای دکتر آشنای دوستمه... فقط چون وقتش پره من میرم توی کمپ

پیشش... ازم پول نمی گیره...

لحظه ای خیره و کمی مشکوک نگاه می کند. نمیدانم فقط امیدوارم حرفم را باور
کرده باشد. حداقل برای همین امروز هم که شده باورش کرده باشد.

نگاه پر اخمش را از چهره ام می گیرد و در حالی که به سمت میز می رود سرد می
گوید:

_ خودت که می دونی فرزند خوب و سر به زیر و همه چیز تموم خانواده هستی و
چشم و چراغ بابا... حواست باشه مثل من ناامیدش نکنی...

و من بی هیچ حرفی آرام از اتاقش خارج می شوم. باید فکری به حال خودم می
کردم. به هر حال امیر تیز تر از این حرف ها بود و بعید نبود به زودی از همه چیز سر

در آورد.



درگیری ام با خودم و احساسات بی پدر و مادرم در مورد آزاد کم بود که غیبت طولنی
شده ی کیهان هم مزید بر علت سردرگمی هایم شد.

یک دل می گفت خیری از حالش بگیر و یک دل می گفت غرورت را بچسب و بی خیال
باش.

یک دل می گفت آزاد بیچاره را دریاب و یک دل که نه کمی بیشتر از یک دل، دلش را
 به کیهان سپرده و تکلیفش مشخص بود.

بیشتر از دو هفته گذشته بود. از ترس امیر دیگر پا دورن کمپ هم نگذاشته بودم، حتی
می ترسیدم تلفنی با دکتر صحبت کنم و چیزی ته دلم می گفت امیر بالخره همه چیز

را می فهمد.
 این هفته از شدت دلشوره جانم بال آمده بود.

از یک طرف دلم می خواست به خاطر آزاد هم که شده سخت و محکم مقابل کیهان
بایستم و از آن سو می ترسیدم حقیقت برای خانواده ام آشکار شود و دیگر آنها اجازه

ی بودنم با کیهان را ندهند و بعد که افکارم به اینجا می کشید به خودم می گفتم:
مش تمام عیار هستی... افرا تو یک روان پری

و واقعا هم بودم!

از یک طرف فکر می کردم نبودنش خیلی هم بد نیست و از طرفی دیگر دلم می
خواست کله اش را بکنم که سراغی از من نمی گیرد. و به اینجای افکارم که می

رسیدم هر چه فکر می کردم می دیدم، هیچ گاه حسی این چنین به آزاد نداشته ام و
 خب حسی که به آزاد دارم را هم هیچگاه به کیهان نداشته ام.

_ بیا بابا... اینو بده به امیر!

به سوی بابا بر می گردم و جعبه ی نه چندان بزرگی را از دستش می گیرم.

_ چی هست؟

_ یه سری چاقو ی مخصوص منبت کاری، می خواست بخره بهش گفتم خودم براش
گیر میارم... یکی از رفیقام جوونیاش از این کارا می کرد... از اون گرفتم...

سرم را تکان می دهم و بعد از خداحافظی کوتاهی به سوی خروجی فروشگاه می
روم.

سر کوچه، خسته از سنگینی خریدهای درون دستم. لحظه ای کیسه های میوه را روی
زمین می گذارم و کمرم را راست می کنم و از تیر کشیدن کف دستم چشمانم تنگ

می شود.



_ افرا جان

چند لحظه در سکوت فقط صدا را تحلیل می کنم.
 باورم نمی شود صدایش را...

با شک و پر از تردید سرم را به سوی صدا می چرخانم و در چند قدمی ام می
 بینمش.

نه انگار واقعا خودش است.
با تبسمی کمرنگ قدم به قدم به سویم می آید و من خشک شده فقط نزدیک شدنش

را نگاه می کنم.

_ خوبی دخترم؟

آخ خدا چرا هیچ حس مثبتی از حتی این محبتی که به نظر دروغین هم نمی آید، نمی
گیرم!

آب دهانم را فرو می فرستم و دهان می گشایم:

_ سلم

_ سلم به روی ماهت

هیچ حرفی ندارم، شاید چون تمام توانم را در بال نرفتن ابروهایم ذخیره می کنم.
مد این حضور به قدر کافی گیج و منگم کرده است! هر چند خو

_ می تونم چند دقیقه وقتت رو بگیرم؟

ناخودآگاه نگاهم تا کیسه های خریدم روی زمین پایین می آید، که می گوید:

_ منتظر می مونم، اگر می خوای بذارشون خونه.

انگار که گریزی از این صحبت نباشد، فقط به حکم ادب می گویم:

_ بفرمایید منزل اینجا درست نیست

_ ممنون میشم دخترم اگر خودت بیای... چند کلمی می خواستم باهات صحبت کنم...
آژانس گرفتم منتظرت میمونم تا برگردی...

و بی آنکه موافقت مرا بشنود به سمت سمندی که کمی پایین تر پارک شده می رود و
روی صندلی عقب جا می گیرد.

ناچار کیسه های خریدم را بر می دارم و به سمت خانه قدم بر می دارم. در را که باز
می کنم امیر هم در حال آواز خواندن از دستشویی بیرون می آید و با دیدن من بی

سلم و علیکی می گوید:



_ چاقو هامو آوردی؟

سرم را تکان می دهم و کیسه ها را دم در رها می کنم:

 _ اینا رو ببر تو

می خواهم بر گردم که می گوید:

_ کجا؟ وسایل منو بده!

_ میام الن

_ وایسا اگه دوباره می خوای بری خرید برای منـ...

نمی گذارم ادامه دهد:

 _ خرید نمی رم

نگاهی به سر کوچه و ماشینی که در دیدم قرار ندارد، می اندازم و دوباره به سوی او
بر می گردم و رو به نگاه سوالی اش با کمی مکث می گویم:

مر کیهان اومده. _ ماد

_ کجا؟

مر کوچه اشاره می کنم: با سر به س

_ سر کوچه ست!

_ می خوای بری؟

_ چی کار کنم پس

لحظه ای جدی و اخم دار نگاهم می کند و در حالی که کیسه ها را از جلوی در برمی
دارد می گوید:

_ جلوش کم نیاریا... اونی که باید شرمنده باشه اونه



درب عقب را باز می کنم و کنارش جای می گیرم.

_ خسته نباشی

آرام می گویم:

_ ممنون

انگار صحبت کردن برای او هم سخت است. کمی که دنبال کلمات می گردد، باز
دوباره زبان باز می کند:

_ کتی برام گفته، هم در مورد شغلت هم قبولیت برای ارشد

نمی دانم چرا دلم می خواهد پوزخند بزنم و بگویم:
"حال فکر می کنید، برازنده ی پسرتون هستم"

اما سکوت می کنم. ناخودآگاه تمام حسم را به نگاهم می ریزم و دهانم را سفت و
محکم می بندم. به هر حال او بزرگ تر است و احترامش واجب.

مف نگاهم را می فهمد یا نه فقط می گوید: نمی دانم ترجمان حر

_ بهت تبریک می گم.

_ ممنون

نفسی می گیرد و کامل حس می کنم که می خواهد سر اصل مطلب برود.

_ من ازت عذر می خوام.

می تا این حد مستقیم از جانب او باورم نمی شود و به باورم نمی شود. درواقع عذرخواه
گمانم نمودش در چهره ام آنقدر واضح است که تبسمی محو بر چهره اش نقش می

بندد و ادامه می دهد:

_ چند وقت پیش وقتی جریانات گذشته ی کیهان رو فهمیدم... کتی بهم گفت فرض
کنم این اتفاقات برای اون افتاده... خب...

آهی می کشد و انگار که صحبت کردن در این باره خیلی همبرایش راحت نباشد ادامه
می دهد:

من من تو رو می خواد... من طاقت _ من بهت حق می دم... اما من مادرم... کیها
دیدنش توی این وضع رو ندارم... وقتی اون تو رو می خواد وقتی با تو احساس

خوشبحتی می کنه... من چرا مانع بشم...



 جوری حرف می زند که انگار تا به حال ما درگیر رضایت او بوده ایم.
ناخودآگاه دهانم باز می شود و زهر حرفی که عجیب روی دلم سنگینی می کند را

بیرون می ریزم:

 _ قبل از این اتفاقات هم پسرتون من رو می خواست...

تبسمی تلخ بر چهره ام می نشیند:

_ کاری به دلیلش ندارم... می خواست و شما راضی نبودید!

_ اما نارضایتیم توی تصمیم کیهان تاثیر نداشت... همراهش شدم و اومدم
خواستگاریت... تا پسرم به خواسته ش برسه...

حالت کمی حق به جانبش باعث می شود تا بگویم:

_ من از تهدیدش به خارج رفتن خبر دارم خانم!

انگار برگ برنده اش را از دست داده باشد یکباره تهی می شود. حال که بحث به اینجا
کشیده نمی توانم خودم را کنترل کنم. انگار این زن هنوز هم از بال به من نگاه می کند

و اصرار دارد هر طور شده به من حالی کند که هنوز هم گزینه ی باب میلش نیستم.
در نهایت احترام، با تبسمی شیک و مجلسی، بی اراده، بی اجازه، دست به عقده

گشایی می زنم:

_ شما کامل حق دارید بهترین رو برای پسرتون بخواید... منم حق دارم بهترین انتخاب
رو برای آینده م داشته باشم... هیچ اجباری به ادامه ی رابطه ای که یکبار به بن بست

رسیده نیست...ل اقل من اینطور فکر می کنم... از اینکه برای صحبت پیش قدم شدید
خیلی ممنونم... امیدوارم بتونید گزینه ای که لیق پسرتون باشه رو پیدا کنید... به هر
حال من هم گزینه های خودم رو دارم و باید بهشون فکر کنم... گزینه هایی که لاقل

من اولین انتخابشون هستم... به هر حال باز هم از حضورتون ممنونم... اگر اجازه بدید
از حضورتون مرخص می شم...

و اجازه ی پاسخی به او نمی دهم. سریع در را باز می کنم و او و نگاه مبهوتش را تنها
می گذارم و عجیب حس می کنم پیروز این میدان شده ام و حالم آنقدر خوب است که

 می توانم پیاده تا آخر دنیا بروم.
 کامل از خودم و بر خوردم راضی هستم و مدیون جمله ی آخر امیر.

 تواضع هم حدی دارد.
کسی باید به این زن می فهماند که پسرش همچین آش دهان سوزی هم نیست که

انقدر طاقچه بال می گذارد.
از افکارم خنده ام می گیرد و در دل از کیهان عذر می خواهم.

به هر حال او همان آشی ست که تمام سلول های جانم را به آتش کشانده است.



صدای استارت زدن و بعد هم حرکت ماشین قدم هایم را میان کوچه متوقف می کند.
با حالی خوش، با تبسمی مرموز دست در جیبم فرو می برم و گوشی ام را در می

آورم.
بی هیچ تعللی شماره ی کیهان را می گیرم و گوشی را با تمام وجود به گوشم می

چسبانم.
صدای الو گفتن کمی سرد و سنگینش که در گوشم می پیچد لبخندم را می خورم و

خیلی جدی و سرد تر از سردی او می گویم:

_ فکر می کردم چیزی عوض شده... اما انگار من باز هم باید توی لحظه های سختم
تنها باشم... گفته بودم فکر می کنم... توی این مدت به قدر کافی فکر کردم... من

کسی که توی لحظه های سخت کنارم نباشه رو نمی خوام... کسی که اشتباهش رو
می من نمی کنه رو نمی خوام... کسی که نمی پذیره و هیچ کمکی به سردرگمی ها

وقتی باید باشه و نیست رو نمی خوام... کسی که به دورغ میگه هستم و با یه حرف،
می میره و پشت سرش رو هم نگاه نمی کنه... نمی خوام... جواب من به شما منف
جناب... به مادرتون هم گفتم، دلیلی به ادامه ی رابطه ای که یک بار به بن بست

 رسیده نیست...

بی وقفه، بلفاصله بعد از انتهای حرفم گوشی را قطع می کنم و قهقهه ام را در دل
مل دلم جا بیاید.  نگه می دارم تا حا

می درست و غلطش خیلی هم مهم نیست، به هر حال هر آنچه بر زبان آوردم دلخوری ها
مل زبان نفهمم بود. مل د شاید بی دلی

درست که خودم آن روز کیهان را پشت سرم جا گذاشتم اما انتظار نداشتم برود و
پشت سرش را هم نگاه نکند آن هم برای بیشتر از دو هفته.

با یادآوری نگاه شکست خورده و مبهوت مادرش، سرخوش نفسی از هوای داغ
 تابستانی می گیرم و زمستان دلم را کمی گرم می کنم.

باید این حرف ها را می زدم. امیر راست می گوید آنکه باید سرش پایین باشد من
نیستم.

اصل همین است، دلم می خواهد کیهان کمی بیشتر به تقل بیفتد. باید ته دلم آنقدر از
 جانبش گرم باشد که با خیال راحت جواب مثبتم را بر زبان بیاورم.

هر چند قبل از آن باید نگاه شاید همیشه از بالی مادرش را هم برای خودم هضم می
کردم.

_ دیگه چیزی لزم نداری؟

 _ نه افرا فقط زیاد نخریا یک کیلو بخر فعل تا ببینم بابات میگه چی کار کنیم...

_ باشه مامان کاری نداری دیگه؟

_ نه مواظب خودت باش



_ باشه خدافظ

قبل از آنکه گوشی را به کیفم برگردانم دوباه زنگ می خورد و اینبار نام خانم غلمی بر
صفحه نقش می بندد. بلفاصله ارتباط را برقرار می کنم و گوشی را به گوشم می

چسبانم.

_ جانم خانم غلمی

_ افرا جان ببخش مزاحمت شدم فقط این پرونده ی مربوط به حسابای وسایل
بهداشتی رو پیدا نکردم...

اطش... هنوز توی کشوی میزمه... _ آخ ببخشید من یادم رفت بذارمش توی فایل مربو
کشوی دومی

مر کشوت اس _ پس با اجازت من برم 

_ خواهش می کنم... شما ببخشید

_ خواهش می کنم... برو به سلمت... خداحافظ

مل کیفم فرو گوشی را قطع می کنم و همانطور که سر خم کرده گوشی را در جیب بغ
اآشنا که در یک قدمی ام قرار دارند، ثابت می شود.  می کنم ، نگاهم روی کفش هایی 

دستم بلتکلیف از جیب کیفم بیرون می آید. قدم هایم متوقف می شوند و سرم بال
 می آید.

بال می آید و نگاهم مستقیم در دو گوی سرخ و البته بسیار خسته غرق می شوند.

_ سوار شو

می روبروی درب بی مکث و حتی بی توضیحی اضافه به سمت ماشینش که آن سوی جو
ورودی فروشگاه پارک شده، می رود و من کمی شوکه و پر از استرسی که یکباره

 خودش را به اوج رسانده انگار، درجایم ساکن می مانم.
بعد از دو روز که از تماسم در کوچه می گذشت و حتی یک پیام خشک و خالی هم

برایم نفرستاده بود چه رسد که بخواد تماسی بگیرد، حال آمده بود و این چنین طلبکار
می خواست تا سوار ماشینش شوم.

این دو روز جانم بال آمده بود از ترسی دیوانه کننده که مدام فکر می کردم، باز هم
گول ظاهرش را خورده ام.

مکثم باعث می شود تا صدای دستوری اش دوباره بلند شود:
_ سوار میشی یا باید برم اجازه ت رو از پدرت بگیرم!



قبل از آنگه حتی بخواهم مغزم را برای یافتن جوابی به کار بیندازم، صدایی درست از
پشت سرم بلند می شود:

_ مشکلی پیس اومده افرا خانم؟

با اضطرابی عمیق، ناخودآگاه به سوی صدای امیرحسینی می چرخم که تا به حال نامم
را از زبانش نشنیده بودم و همین هم ناخوآگاه اخم هایم را در هم می کند. اولین چیزی

که می بینم، نگاه خیره و پر از اخمش به روی کیهان است.
باز هم قبل از آنکه زبانم را به کار بیندازم، صدای قدم های کیهان از پشت سرم می

من قفل کرده به روی کیهان می گویم: آید و من به سرعت خطاب به امیرحسی

_ نه خیر شما بفرمایید.

نگاهش با اخم به سوی من کشیده می شود که صدای کیهان فرصت حرف زدنش را
می گیرد:

_ بریم افرا!

لعنتی ها انگار با اسم من دوئل گذاشته اند، یکی این می گوید با لحن مالکانه ی
 خودش و یکی هم او!

مم به خیر دلم بدجور شور می زند و فقط امیدوارم آخر و عاقبت این دیدار را خدا خت
کند.

من نمی دانم چرا خودمانی شده ی امروز، این بار بی توجه به من خیلی جدی امیرحسی
رو به کیهان می پرسد:

_ جنابعالی؟

مد نامحسوسش را حس می کنم. با این که رویم به کیهان نیست اما پوزخن
می خواهم چیزی بگویم تا برود اما کیهان با لحنی هزار برابر جدی تر از او می گوید:

_ اتفاقا سوال منم همینه... جنابعالی؟

از ترس بال گرفتن بحثی که نه اینجا جایش است و نه وقتش خطاب به امیر حسین در
نهایت احترام می گویم:

_ آقای رحیمی...خیلی ممنون شما بفرمایید... ایشون...

نفسم را فوت می کنم:

من ما هستن... _ از آشنایا



پوزخندش را با تمام وجود حس می کنم. حتی با وجود اینکه پشتم به اوست. و زمزمه
ی آرام اما پر از معنایش که لفظ " آشنا" یی که به کار بردم را تکرار می کند، حالم را

اآشفته تر می کند و نگاه امیر حسین را هم باز تا چهره اش بال می کشاند:

با این حال بر می گردم و رو به کیهان ، کمی آرام تر می گویم:

_ شما هم بفرمایید!

نیم نگاهی حواله ی امیر حسین هنوز ایستاده می کند و با لحنی پر حرف می گوید:

_ بنده منتظر می مونم بانو... النم با پدرت هماهنگ می کنم.

مط گندی که باعث گم کردن دست و پایم سعی می کنم آرام باشم. حالم از این شرای
می شود به هم می خورد. کیهان نگاهی وحشتناک حواله ی امیر حسین می کند و در
حالی که گوشی اش را از جیبش بیرون می آورد، عقب عقب چند قدم فاصله گرفته،

بعد هم بی کلمی می چرخد و سوار ماشینش می شود.
باز رو به امیر حسین و چهره ی پر شده از اخمش می کنم و ناچار می گویم:

_ با اجازه... خداحافظ

و بلفاصله قدم هایم را به سوی ماشین کیهان، تند می کنم.
و فقط خدارا شکر می کنم که بعد از دیدار و صحبت های آن روزم با کیهان در بستنی
مب کامل منفی ام به امیر حسین راحت کرده بودم تا او هم فروشی، خیال بابا را از جوا

خیال او را راحت کند که انتظار هم فایده ای ندارد. وگرنه که حال با اخلق گندی که
مت ناکام مانده ی او را هم تحمل می کردم. من دارم باید عذاب وجدان احساسا

مه امیر حسین را بی آنکه نگاهی به پشت سر بیندازم و در همان حال که سنگینی نگا
کامل حس می کنم درب جلو را باز می کنم و سوار می شوم. هر چند دلم می خواهد

به خاطر این همه نبودنش حالش را بگیرم اما می ترسم با سوار نشدنم بلبشویی بدتر
 به راه افتد.

در را می بندم و مضطرب خطاب به چهره ی سنگی اش می گویم:

_ به بابام گفتی؟

هیچ نمی گوید فقط ماشین را روشن می کند و با سرعتی که تنه ام را به پشتی
 صندلی می کوبد به راه می افتد.

کلفه می شوم از سکوت حرص در آرش:

_ با توام؟

نگاهی سرد حواله ام می کند و باز خیره به روبرو زمزمه می کند:



_ نه

نفس حبس شده ام را پوف می کند و اینبار خودم تنه ام را به پشتی صندلی می کوبم
و نگاهم را به بیرون می دهم.

_ کی بود این یارو؟

آرام می گوید و همین تاثیر لحن ترسناکش را بیشتر می کند.
خودم را نمی بازم و خیلی ساده می گویم:

_ همکار بابام...

با همان لحن می غرد:

_ همه ی همکارای بابات افرا صدات می کنن؟

 جوابش را نمی دهم.
اینطور که او جوش آورده هر چه بگویم فقط جو را متشنج تر می کند. هر چند خودم

هم دلیل خودمانی شدن یکباره ی امیر حسین را نمی دانستم!

_ با تو نیستم مگه؟

صدای یک دفعه بال رفته اش باعث می شود در جا پریده کمی ترسیده سر به سویش
بچرخانم:

_ تو چته؟

پوزخندش را با صدایی بلند تقدیمم می کند:

_ هه تازه میگه چته!

اخم روی اخم گره می زنم از حالتش انگار نه انگار که این من هستم که باید از غیبت
طولنی اش شاکی باشم نه او...

با دلی پر از این همه نبودن و برخورد اکنونش می گویم:

_ آره میگم چته چون نمی فهمم... سه هفته ست یه خبر از من نگرفتی حال پاشدی با
این اخلق گندت اومدی واسم شاخ و شونه هم می کشی

او هم مثل خودم جوش آورده با صدای بلندی که انگار به هیچ وجه قصد پایین آمدن



ندارد، می غرد:

مر دیوونه ست که هر چی بهت میگه فرو می _ اینا همش تجویزات مزخرف اون دکت
 کنی تو اون مخت... چی کار می کردم خب...

کلفگی اش در ترکیب با صدای بلندش چنان شوکه ام می کند، که هیچ حرفی برای
جواب به زبانم نمی آید. فقط رو گرفته نگاهم را به بیرون می دهم و گوشم از صدای

بیرون فرستادن پر شتاب نفسش پر می شود.

روبروی افراهای بی نهایت آشنا و پر خاطره ی روزهای نه چندان دور گذشته که توقف
می کند هاج و واج مانده فقط سر به سویش می چرخانم.

رو به اویی، که خیره ی روبرو مانده و انگار هاله ای از تیرگی کل صورتش را پوشانده
است!

مس آرام نگرفته ام دوباره اوج می گیرد، به دنبال قطره ای آب در دهان خشکیده استر
ام زبانم را چرخی می دهم اما قبل از آنکه مغزم دستور تولید صوت را دهد، او در

همان حال که درب ماشین را باز می کند، با همان صدای گرفته می گوید:

_ پیاده شو...

من درب ماشین حالم را بدتر می کند. مق کوبیده شد ت
لحظه ای پشت به من سر به آسمان گرفته با مکث، از مقابلم، ماشین را دور می زند

و با همان چهره ی سخت و حتی شاید هم سرد، به سوی درب سمت من می آید.
بازش می کند و باز دوباره فقط کمی محکم و شاید هم دستوری تر، می گوید:

_ پیاده شو!

می تنم برای پیاده شدن به تکاپو می افتند. می حرکت نگاهش طوریست که ناخودآگاه قوا
انگار او هم خیالش از این بابت راحت می شود که بی آنکه منتظر بماند به سوی

مل افراها می رود و درب ورودی اش را باز می کند. می مقاب می نما آجر من لعنت ساختما

من تنم یخ می کند نمی دانم چه کار باید بکنم فقط می دانم که دیگر حتی توان تکان داد
بدنم را هم ندارم.

مه منتظرش می مانم و امید دارم که خودش نخواستن را از نگاهم بخواند. خیره در نگا
من من پیشکش، او به خودش بیاید و دست از این کارهایی که معنایش را اصل نخواست

نمی فهمم، بردارد.

سکون و بلتکلیفی ام باعث می شود تا درب باز مانده را رها کند و با گام های سنگین
به سویم آید. هر چند اخم هایش، و شاید انتظارش به بی حرف اجابت کردن خواسته

اش از جانب من، زودتر خود را از نگاهش و از جزءجزء صورتش، به صورتم می



کوبانند.

می نداشته ام قبل از آنکه حرفی بزند پیش دستی کرده و با تمام تلش در نقش خونسرد
فرو رفته و آرام می گویم:

_ من خرید دارم... یعنی باید برای خونه خرید کنم مامانم منتظرمه...

بی هیچ انعطافی می گوید:

_ دیر نمیشه!

در یک کلم فقط از این کیهان مقابلم می ترسم. از نگاهش از صدایش از همه ی
حالت و حرکاتش می ترسم و نمی توانم پنهان هم کنم. دلیلی هم برای پنهان کاری

نیست. اصل بهتر که بفهمد. آب دهانم را فرو می دهم و رک می پرسم:

_ چرا اومدی اینجا؟

بی توجه می گوید:

_ نگفتی اون یارو کی بود؟

عصبی می شوم:

_ گفتم که همکار بابام بود، میگم چرا منو آوردی اینجا؟

_ جداااا... پس همکار بابات غلط می کنه به اسم صدات کنه... غلط می کنه برات
 غیرتی بازی دربیاره ...

سرش را خم می کند و با آن رگه های سرخ نشسته در نگاهش شمرده شمره یا نه در
واقع جویده جویده می غرد:

_ غلط می کنه جلوی من برای تو نقش آقا بالسرو بازی می کنه... فهمیدی!

این حجم از ناآرامی هم برایم عجیب است و هم نمی خواهم به آن دامن بزنم فقط
 سعی می کنم خودم را کنترل کنم تا اوضاع آشفته تر نشود:

_ کیهان من خسته م از صبح سرکار بودم حوصلـ...

_ تو کی حوصله ی منو داشتی؟

می بهانه گیر شده ی امروز می گویم: کلفه از او



_ چرا چرت میگی؟

 _ آره چرت میگم...

سرش را برای خودش تکان می دهد و با هر دو دست موهایش را چنگ می کند.

_ دلت برای همه می سوزه... همه این وسط گناه دارن... همه این وسط حق دارن...
مل بی شاخ و دمه... کیهان که آدم نیست...  ال من!...کیهان فقط یه غو

دندان روی هم می فشارم که می گوید:

_ چیه دروغ می گم؟ از نظر تو نه از نظر همه... کیهان هر چی سرش بیاد حقشه...
حقشه چون از سر ندونم کاری و حماقت یه غلطی کرده که خودش چاردست و پا

توش مونده و هیچ کس هیچ حقی بهش نمیده... چون اصل اون که حق نداره... چون
هیچ کس باورش نمیشه پشیمونه...

دلم برای این حالتش پر از درد می شود اما عقل و منطقم هم از آن سو ساز خود را
می زنند. نمی دانم شاید امروز روز بیان ناگفته های اوست اما اگر من بتوانم جلوی
مم دل و زبان حسابگرم را بگیرم، اگر بتوانم غرور له شده ام را گوشه ای دور از چش

عقلم پنهان کنم تا برای سوزاندنش کلمات را دنبال هم ردیف نکنند، اما حیف:

 _ چیه به این زودی کم آوردی...

 پوزخند می زند.

_ کم آوردم؟

قدمی نزدیک تر می آید. آنقدر که ناخودآگاه تنم به ماشینش می چسبد و او با کمترین
فاصله ی ممکن مقابلم متوقف می شود و صدایش را با لحنی غریب در گوشم فرو

می کند:

_ من غول قصه، من پست، من نامرد، من کثافت... اما تو هم بی انصافی... خیلی ...
بی انصاف و خودخواه!

انگار که نیمی از وجودم به او حق بدهند و نیم دیگر نه، فقط دندان به هم می فشارم و
زمزمه می کنم:

_ با من اینطوری صحبت نکن...

کمی شاید با تمسخر می گوید:



_ چطوری صحبت کنم که دوست داشت باشی... قربون صدقه ت برم؟ آره؟...

دندان به هم می فشارد، با حرصی از میان دندان های فشرده اش می گوید:

 _ مگه کم رفتم...

سرش را به سوی آسمان می گیرد:

_ آخ خدا دارم دیوونه می شم...

سرش را پایین می آورد، خیلی و باز نگاه خسته اش را به چشمانم می دوزد:

_ تو اصل منو میبینی افرا؟... یا فقط خودت مهمی... تویی که بازی خوردی...

سرش را باز هم تکانی می دهد و آرام تر می گوید:

_آخ داشت یادم می رفت... آزاد هم مهمه... اما کیهان بره به جهنم!

خیره در نگاه مات شده ام چشمانش را می بندد. می چرخد و آرام آرام به سمت
ساختمان می رود. وارد می شود اما درب ورود را هم باز می گذارد.

مد من... مد ورو نمی دانم شاید به امی
 این افرای بی انصاف!

آه کشان نگاهم را از درب باز مانده ی خانه ای که قرار بود سقفی برای رویاهای
دونفره یمان باشد، می گیرم. ساعتم را مقابل صورتم می گیرم. درست نیم ساعت از

رفتنش گذشته بود و من هنوز بلتکلیف سرجایم مانده بودم. عقلم می گفت برو اما
مر ناچاری از مر فکر از س دلم، لعنتی این حرف ها حالی اش نبود. با اخم هایی که از س

مر درد روی چهره ام جا خوش کرده اند، بر می گردم و نگاهم را به درب باز مانده ی س
ماشینش می اندازم.

 عقلم نهیب می زد که
 "حق نداری بری دنبالش"

و من دست به دست دلم دهنش را می بندم و با این توجیه که درب ماشینش باز مانده
مب ساختمان می کشانم و تاکید می کنم: و خطرناک است، قدم هایم را به سوی در

" فقط به خاطر اینکه ماشینش رو قفل نکرده"

و یک :
" آره جون خودت"

مه کامل بچگانه روانه می کنم و قدم هایم را تند تر. هم به دنبال این توجی



همین که به درب ساختمان می رسم صدای قفل شدن درهای ماشنیش در سکوت
خیابان پخش می شود و ناخودآگاه نگاهم را تا پنجره ی نیمه باز طبقه ی چهارم می

کشاند.

نگاهم را می گیرم و قدم هایم که خود به خود پا درون ساختمان می گذارند، نفسم را
پوف می کنم و فکر می کنم:

" دیگه توجیهی برای داخل رفتن نداری"

و دلم نهیب می زند که:
"به جهنم..."

مل پنچر شده ام می با آسانسور بال نمی روم و پاهایم را تا راه پله می کشانم و به عق
توپم:

" حقته هزار بار خواستم تصمیم بگیرم، هیچ کمکی نکردی تا شک و تردید رو کنار بذارم
... حداقل خوبیش به اینه که دلم با خودش روراسته مثل تو مدام نمی ذارتم سر صد

راهی..."

پاگرد طبقه ی سوم رو که رد می کنم لحظه ای می ایستم. پاها که هیچ نفس هایم هم
دیگر جان ندارند. هر چند آرام آرام بال رفته ام اما در واقع اضطراب و ترس تمام

توانم را گرفته.
نمی خواهم منفی فکر کنم، فقط به این امید که آن کیهانی که من از روز اول دوستش

داشتم، اهل نامردی نیست. هر چند زمانه چیز های دیگری نشانم داده، اما اینجا پای
عقل و منطق در میان نیست. اینجا فقط دل حکم می کند.

 مقابل درب نیمه باز خانه قدم هایم مکث می کنند.
سر می چرخانم و نگاهی به راه پله می اندازم. دوباره نگاهم را به درب نیمه بازی می

 دهم که این بار کیهان را در ورایش می بینم.
کیهان و نگاه ناامیدش را و صدایش:

_ نمی دونم به این همه تعلل فکر کنم... یا دلم خوش باشه که بالخره اومدی!

نفسش را پوف می کند و باز هم از دامنه ی دیدم خارج می شود.
می خانه می گذارم و آن را به در دل خدا را صدا می زنم و دستم را روی درب چوب

داخل هل می دهم.

پوی رنگ مشامم را پر می کند. انگار که تازه دیوار ها را رنگ کرده باشند. نگاهم اول
از همه روی پارکت های کرم رنگ می نشیند. آن روزها کف خانه پوشیده از سرامیک

 هایی طوسی رنگ بود.



_ تعارف نکن... خونه ی خودته!

طعنه ی صدایش نگاهم را از پارکت خانه می گیرد. پشت به من رو به پنجره ایستاده.
می پنجره ها چرخ می خورد. اینها همه جدید است. جدید و آشنا. نگاهم روی قاب چوب

من خوش خیال آن روزها برای تصویرش در یک مجله ی همان تصویریست که م
دکوراسیون خانه، ذوق زده شده بودم.

نگاهم روی دیوار های سبز روشن چرخ می خورد. که باز صدایش به گوشم می رسد:

_ باب میل هست؟

باز نگاهم در فضا چرخ می خورد. خانه را دقیقا همانطور که من آن روزها ذوقش را
داشتم کامل کرده است.

بی آنکه جوابی به لحن سردش دهم قامتش را از پشت سر نگاه می کنم. آرام آرام به
سویش می روم و کنارش می ایستم و نگاهم را به تصویرش روی شیشه ی رفلکس

پنجره می دوزم و ناخودآگاه می گویم:

_ چرا اینجوری شدی؟

 باز هم پوزخند می زند و نقشش انگار که روی پنجره ثابت می شود.
آرام زمزمه می کند:

 _ من خیلی وقته شدم اینی که الن ازش میترسی...

نفسش آه می شود:

_ اما نه کسی می بینه... نه می فهمه...نه باور می کنه!

می لحنش بغض را نرم نرمک به گلویم وصله می زند و زمزمه می کنم: گرفتگ

_ تقصیـ...

_ خودمه!

سرم به سویش می چرخد و نگاهم روی نیمرخش قفل می شود. بغضم را فرو می
دهم و نمی دانم چرا اما با ترسی که عمیقا در دل احساساش می کنم، می گویم:

_ خسته شدی؟

سرش را آرام تکان می دهد و همانطور خیره به روبرو زمزمه می کند:



_ از تنهایی!

چند لحظه خیره اش می مانم و قبل از آنکه اشک از سد پلک هایم رها شود قدم
برداشته، از کنارش می گذرم و به سوی راهرو می روم.

درب اتاق خواب را هل می دهم. وارد می شوم و چشمم روی کاناپه ی بزرگ گوشه ی
می نامرتب افتاده رویش، قفل می شود. اتاق و بالشت و پتو

قدم هایم را آرام آرام حرکت می دهم. آن سوی پتو شلوارک ورزشی اش را می بینم
و سیم شارژری که از روی کاناپه پایین افتاده.

بی فکر خم می شوم و سیم شارژر را از روی زمین بر می دارم و روی دسته ی پهن
کاناپه می گذارم. پتو را کمی کنار می زنم و می نشینم. آرنج هایم را روی پا هایم

گذاشته، صورتم را با دست هایم می پوشانم.
می عمیق خانه کرده در نگاهش حس و حال غریبش حالم را بد کرده است. آن ناامید

آشفته ام می کند.

نمی دانم چقدر می گذرد که باز شدن در را حس می کنم و بعد هم صدای آرامش:

 _ می خواستم تغییرات خونه رو ببینی...

 سرم را بلند کرده نگاهش می کنم.
نفسش را فوت می کند و ناراضی می گوید:

_ بریم، به خریدات برس...

تکیه اش را از چارچوب در می گیرد و می خواهد برود که بلفاصله می گویم:

_ شبا اینجا می خوابی؟

مب در می دهد و دست به سینه نگاهم می کنم. دوباره تکیه اش را به چارچو

_ گاهی!

_ چرا؟

اخم هایش در هم می شود تکیه اش را از در می گیرد و همانطور که می رود، می
گوید:

 _ چراش واضحه!

خسته بلند می شوم و به سوی کمد دیواری اتاق می روم. چوب رختی های پر از



لباسش در تضاد با این خانه ی سرد و خالی، حسی تلخ به جانم می ریزد. درب کمد را
 همانطور باز مانده رها می کنم و از اتاق خارج می شوم.

از وجنات همه چیز در این خانه از وجنات خودش، کامل واضح است که او هم زندگی
نمی کند و نمی دانم چرا تاکنون انقدر واضح حسش نکرده ام.

می پر شده از آب را به صدای آب قدم هایم را به سوی آشپزخانه می کشاند، بطر
اآشپزخانه بر می گرداند و در همان حال خیلی جدی می گوید: یخچال کوچک گوشه ی 

_ دلت نسوزه... اینی که میبینی حقشه هر چی سرش بیاد!

دلم از این مدل حرف زدنش می گیرد. امروز حالش خوش نیست و این اصل احتیاجی
 به کنکاش ندارد. حال بد از چشمانش از تک تک سلول هایش بیرون می ریزد.

حالش بد است و خوب شدنی در کار نیست انگار.

کاش می شد گاهی از خودت فرار کنی. آخ خدا ای کاش می شد. آنگاه من از خودم
فرار می کردم، کیهان را هم بر می داشتم با خود می بردم!

بی آنکه نگاهی حواله ام کند از کنارم می گذرد.
بر می گردم و رفتنش به سوی در را نگاه می کنم. و ناخودآگاه صدایش می زنم:

_ کیهان

می ایستد. آرام به سویم می چرخد.
نمیدانم چه بگویم.

می هیچ کس رو نمی خوام! _ من... ناراحت

سرش را تکان می دهد و نفسی از هوای اطرافش می گیرد:

_ خونه خوب شده؟

 فقط نگاهش می کنم. این کیهان تا به حال ندیده را با تمام وجود نگاه می کنم.

 _ گفته بودی رنگ دیوارا سبز باشه...

و من بی اراده می گویم:

_ شبا اینجا نخواب... برو خونه تون.

_ اینجا رو دوست دارم!



_ هر دوست داشتی خوب نیست!

لحظاتی تقریبا طولنی نگاهم می کند و نگاهش می کنم. و فکر می کنم شاید زودتر از
گمهر اینها باید اینچنین او را هم نگاه می کردم. نگاهمان حرف ها را می زنند و دهانمان 

 شده.

_ آزاد رو دوست داری؟

من بسته ام بند می رود. مل بی هوایش، انگار زبا شوکه شده از سوا
خیرگی نگاهش را از چشمانم بر نمی دارد.

آب دهانم را فرو می دهم و سعی می کنم روراست باشم، دانستنش حق اوست.

_ هوم

پریدن پلکش را از این فاصله هم می بینم.
دستی که مشت می شود و رگی که روی شقیقه ها نبض می گیرد.

 _ اما دکتر میگه دوست داشتنم براش خوب نیست...

 بی هوا چشمانم لبریز از اشک می شود و صدایم می لرزد:

 _ چون از ترحمه...

دهانش نیمه باز می شود و مشتش باز. نبضش آرام می گیرد و نگاهش پر از لحنی که
معنایش را نمی فهمم و فقط ادامه ی حرفم را می گیرم:

_ چون من به نقش مادرش بودن عادت کردم!

گریه ی تا همین حال حبس شده ام که هزاران دلیل پشتش پنهان شده، آغاز می شود
و صدایم لرزان تر:

_ دلم براش می سوزه کیهان...

دستم را مقابل دهانم می گیرم و گوشم از صدای قدم هایش پر می شود و لحظه ای
بعد میان بازوانش اسیر می شوم.

مم عقلم کر و کور می شدند تا فریاد می زدم، آخ خدا کاش گوش و چش
چقدر این اسارت شیرین است!

_ خرید داشتی؟

می ناشی از دقایقی قبل بیرون با صدای آرامش از فکر که نه در واقع از تلطم گنگ
آمده، نگاهم را از قهقه های پر شور دو دختر نشسته در ماشین کناری می گیرم و به



نگاهش می دوزم و باز از خجالت لحظات از سر گذرانده در آغوشش، از تک تک سلول
های سر و کله ام بخار بلند می شود.

آنطور غرق شدن در آرامش وجودش جدید نبود، اما عجیب طعمش با همیشه های از
سر گذشته، فرق می کرد. آرامشی مخلوط با نوعی درد بود انگار. که هم دردش

مف او را هم کمرنگ کرده درمان می کرد و هم آرامشش. انگار که هاله ی تیره ی اطرا
بود...

_ افرا

صدای مخملی اش، در ترکیب با تبسم محوش اینبار واقعا از فکرها بیرونم می کشاند
و بیشتر خجالت می کشم از فکرهایی که بی شک از نگاهم سرریز کرده اند.

کمی هول نگاهم را می گیرم و فقط می گویم:

_ هوم

چراغ سبز می شود. ماشین را به حرکت در می آورد و در همان حال می گوید:

_ قبل از اینکه بریم خونه گفتی خرید داری!

آخ خرید و سفارش مامان را کامل از یاد برده بودم!
باز سرم به سویش می چرخد و ناخودآگاه می گویم:

_ آره برنج

بامزه نگاهم می کند:

_ برنج؟

مر افکارم شوم. نگاهم را می دزدم و زمزمه می کنم: می ترسم باز در نگاهش گرفتا

مش مامانمه _ سفار

او هم دیگر چیزی نمی گوید و شاید مرا با فکر هایم راحت می گذارد.
مه جا خوش کرده میان بازوانش فقط به این فکر کرده من کوتا تمام آن لحظات نه چندا

بودم که چقدر دلم برایش تنگ است. که چقدر این مرد را دوست دارم!
شاید احمقانه باشد. نمی دانم من در آن لحظه به هیچ چیز فکر نمی کردم جز اویی که

مرا به خوبی آرام می کرد. و فقط لحظه ای که از او جدا شدم، فکر ها به مغطم
سرازیر شدند.

اینکه بی هیچ مقاومتی اجازه داده بودم مرا در برگیرد.
اینکه باید ها و نباید ها را زیر پا گذاشته بودم.

اینکه بابا اگر می فهمید چه می کرد، امیر و مامان چه...



اصل از همین که چقدر راحت آرامش نداشته ی تمام این ماهها در همان چند لحظه
 انگار که جبران شده بود!

از اینکه کیهان چه فکری در مورد من می کند.
از اینکه...

آخ خدا هزاران فکری که هر چه می کردم ذره ای پشیمانی در واریشان پیدا نمی کردم
 و همین هم کمی مرا می ترساند.

درست که او به هر حال حکم همسر سابقم را دارد، اما حال که ما نسبتی با هم
نداریم!

و من فقط درگیر این بودم که شاید نباید می گذاشتم به من نزدیک شود!
اما شیرینی آن لحظات را که نمی توانستم انگار کنم.

اصل اگر خجالتی هم بود ناشی از همین حس بود این که با آن همه هارت و پورتم
چطور در برش آرام گرفته بودم و همین کمی آشفته ام می کرد.

_ چقدر می خواستی بخری؟

باز با صدایش به اتاقک ماشین بر می گردم.
می آن سوی پیاده رو ثابت می شود.  نگاهم روی مغازه ی خواروبار فروش

سرم را به سویش می چرخانم و بی آنکه نگاهم را به چشمانش دهم همانطور که
کمربندم را باز می کنم می گویم:

_ می خرم خودم.

پیاده می شوم و او هم به دنبالم پیاده می شود.

می جلو کیسه ی کوچک برنج را روی صندلی عقب می گذارد و من سرجایم روی صندل
سوار می شوم.

با آرامشی ژرف ماشین را روشن کرده همزمان صدایش را به سمت گوشم سوق می
 دهد:

_ امشب فکرکنم بعد از ماه ها راحت بخوابم.

همانطور خیره به روبرو می گویم:

_ اونجا نخواب... برو خونه تون.

 _ اونجا راحتم افرا...

طبق ترفندی که جدیدا در پیش گرفته ام به جای خودخوری تمام فکرم را به زبان می
آورم:



_ با بابات... قهری؟

دو دستش را بالی فرمان می گذارد و نفسش را بیرون می دهد:

_ تو به این چیزا فکر نـ...

_ جواب ندی بیشتر فکر می کنم.

باز نفسش را رها می کند:

_ اون قهره... کل ناامید شده از پسر ناخلفش...

بینی ام تیر می کشد. کامل روی صندلی به سویش می چرخم و نیم رخم را به پشتی
مخ گاهی تمام رخ شده ی او می دوزم. اش تکیه می دهم و نگاهم را به نیم ر

 _ مامانت...

مکث کرده لحظه ای سبک سنگین می کنم که تمام رخ نگاهم می کند و آرام می گوید:

_ مامانم...

می خواهد ادامه حرفم را بگویم.
نگاهم را پایین آورده، دستم را بند کناره ی صندلی ام می کنم و آرام ادامه می دهم:

_ از همه چیز خبر دارن؟

_ همه چیز، منظورت گذشته ی منه؟

بی آنکه نگاهش کنم می گویم:

_ هوم

_ دیرت میشه اگه بزنم کنار حرف بزینم بعد برسونمت...

بی حرف سرم را به نفی تکان می دهم.
امروز آب از سرم گذشته بود دیگر!

ماشین را نگه می دارد و او هم به سویم می چرخد و من هیچ تغییری در حالت
نشستنم ایجاد نمی کنم، بعد از ماهها حس می کنم این نقطه، همین صندلی، یکی از

راحت ترین صندلی های دنیاست. که دل و جانم را به آرامش گره می زند.



با کمی مکث صدای آرامبخشش فضای میانمان را پر می کند.

_ بابا همه چیز رو مو به مو می دونه و شاید برای همینه که دلش با من صاف نمیشه...
 مامان اما با جزئیات نمی دونه...

نخ کوتاه و زائد بیرون زده از کناره ی صندلی را می کشم و همانطور خیره به آن کمی
پشیمان شاید، زمزمه می کنم:

_ من اون روز حواسم نبود مامانت چقدر می دونن فقط انگار دلم می خواست خودمو
خالی کنم

به جای جواب دستش روی دستم می نشیند، نگاهم خود به خود بال می آید و بند چشم
هایش می شود.

_ مامانم در مورد اون روز و صحبت هاتون چیزی به من نگفت... اگه تو بخوای من
مل کامل براش تعریف می کنم. همه چیز رو کام

سرم را به نفی تکان می دهم.

_ چیزی گفت که ناراحتت کرد؟

نمی دانم چرا اما دلم نمی خواهد این لحظات را با دلخوری هایم کدر کنم. امروز عمیقا
حس کردم کیهان از درون و بیرون به قدری داغون است که زخم زدن بیشتر به او هم

جایز نیست.

باز سرم را به نفی تکان می دهم. کمی نگاهم می کند و نگاهش می کنم.
دستم را آرام فشاری می دهد و زمزمه می کند:

_ خیالم راحت شد از بابت اینکه دلت پیش آزاد نیست... اما می دونم که پیش منم
نیست!

نگاهم را می گیرم. دلم پیشش بود... بود و نبود. هرچند روز به روز این نبود ها کمرنگ
 تر می شدند.

اصل دلم پیشش مانده بود. از همان اولین دیدار شاید.

آب دهان فرو می فرستم و من هم زمزمه می کنم:

_ می ترسم تا وقتی من با خودم یه دل بشم تو خسته شده باشی!

جدی و مطمئن می گوید:



می... آدم _ نمی گم خسته نمیشم چون دروغه... اما گفتم که خستگی من بیشتر از تنهای
وقتی نیمه ش رو پیدا می کنه دیگه هر کاری هم کنه با هیچ چیز و هیچ کس جفت و

جور نمیشه... حتی شده به ظاهر اما تو دلش همیشه یه جای خالی هست.

می دلتم؟ می تو _ من جای خال

_ خیلی بیشتر از اون جای خالی

_ شاید مجبور باشی برای پر شدنش خیلی صبر کنی؟

_ مهم نیست! اگه مطمئن باشم پر میشه... تحمل می کنم!

تبسمی کمی بغض دار به رویش می پاشم:

_ اخلق من خیلی خوب نیستا... دیر کنار میام... دیر فراموش می کنم... دیر می
بخشم... اذیت میشی...

بر عکس من که حس می کنم می توانم همین جا ساعت ها برای همه چیز و هیچ چیز
گریه کنم او شاید فقط برای عوض کردن حال و هوایم، سرش را نزدیک صورتم می

آورد و کمی شوخ می گوید:

_ یه خانم زیبا چشمی امروز در مورد اخلق گندم صحبت کردن... تو این مورد به هم
میایم... نگران نباش.

قطره اشکی همزمان با خنده ام از گوشه ی چشمم روانه می شود و پشت دستم
مر محبتش... گمه من  مهما

بخش دهم

با گام های بلند و البته نگاهی که مدام در اطراف چرخ می خورد، از فروشگاه بیرون
می زنم.

_ الو کیهان

_ جونم

_ کجایی؟



_ جای پارک نبود، تقریبا صد متر بعد از ایستگاه اتوبوس ایستادم

ناخودآگاه نفسم را با آسودگی رها می کنم:

_ باشه دارم میام.

قبل از آنکه قطع کنم با صدایی اخم دار می گوید:

_ دو هفته ست می گم بذار بیام با پدرت صحبت کنم... می گی خودم حرف می زنم و
هیچ کاری هم نمی کنی...

مب در جریان خب راست می گوید اما من هنوز هم فکر می کنم که وقت مناس
گذاشتنشان نرسیده است. نمی دانم شاید هم چون می ترسم مخالفتی از جانب

خانواده ام این بین وجود داشته باشد و من حس می کنم دیگر توان کندن از کیهان را
مد نصفه نیمه ی شاید به نتیجه رسیدنمان، در همین ندارم و ترجیح می دهم در همین امی
رابطه ی کج دارو مریز، باقی بمانیم و البته که دلم نمی خواهد در این مورد مستقیم با

کیهان صحبت کنم.

در نتیجه فقط می گویم:

_ الن وقت این حرفاست کیهان

 اینبار او نفسش را بیرون می دهد البته برخلف من شاید کمی خروشان:

مکی وقت این حرفا میرسه... بیا منتظرتم. _ نمی دونم از نظر تو 

و گوشی را قطع می کند.
گوشی را به کیفم باز می گردانم و فکرم می رود سمت چند شب پیش؛ با مامان

می مسئله ی ازدواج نشسته بودیم و من خیلی خیلی سر بسته بحث را به سمت و سو
کشانده بودم و مامان هم که انگار منتظر همین اشاره ی شاید خیلی خیلی مبهم از
جانب من باشد، از حساسیت سر به فلک گذاشته ی بابا در مورد ازدواج من گفته و
مر مثبتی نداشت. حتی او هم کمی سربسته اشاره ای به کیهان کرد. اشاره که هیچ با

می گفت بابا در مورد کمک کیهان در جریان امیر به شدت سپاسگزار است اما این ها
هیچ تاثیری به تغییر نظرش در مورد او ندارد.

با دیدنش، دست به سینه و تکیه زده به صندوق ماشین، از فکر بیرون آمده خود به
خود قدم هایم متوقف می شوند و فقط یک فکر بی نهایت موذی در سرم باقی می

ماند، آن هم اینکه نکند افکار بابا درست تر از من باشد. به هر حال او همجنسان
خودش را بهتر می شناسد.

باز دوباره وقتی به خودم می آیم که می بینم قدم های میانمان را طی کرده و در یک



قدمی ام ایستاده است.
و زمزمه اش گوشم را می نوازد:

_ کجاها سیر می کنی؟

نمی دانم چه می شود که می گویم:

_ کیهان؟

چشم ریز کرده خیره در نگاهم لب می زند:

_ جانم

مف تا نوک زبانم آمده و فکر بی شعور و موذی ام دهانم را باز می کنم و می بندم، حر
را با آب دهانم فرو می فرستم و فقط زمزمه می کنم:

_ هیچی!

مم در حال گسترش در چهره اش را کنترل می کند.  اخ
نگاهش را می گیرد و کنارم می ایستد دستش را روی کمرم می گذارد و به سوی

ماشین هدایتم می کند و با لحنی خاص زمزمه می کند:

_ اگه می ذاشتی تمام و کمال باشم...

و من فقط نیم رخش را نگاه می کنم و فکر می کنم، واقعا تمام تعللم در گفتن به
مه ته نشین شده ی مغزم، نمی مر مخالفت باباست یا هنوز آن ته قلبم که نه، آن ت خاط

دانم که او را پذیرفته ام یا نه!
و عجیب این بود که انگار کیهان اینها را زودتر از خودم می فهمید که می خواست تمام

و کمال باشد!

مگ تلفن همراهش سکوت سنگین جاری میانمان را می شکند. بلند شدن یکباره ی زن
من گوشی سرم به سویش می چرخد که بعد از نگاه کردن به نام حک شده روی اسکری

بلفاصله آن را به گوشش می چسباند:

_ جانم کتی؟

نمی دانم چه می شنود که اخم هایش در هم شده می گوید:

_ علی کجاست؟



ال به سویش می چرخم که می گوید: نگرانی اش به من هم سرایت می کند. کام

_ دراز بکش و آروم باش، من الن میام...

و گوشی را قطع می کند که نگران می گویم:

_ چی شده حالش بده؟

_ میگه درد داره... البته چون تنهاست بیشتر ترسیده.

نگران، رو به چهره ی نگرانش آرام و کمی مردد می گویم:

_ من... خودم می رم تو برو پیـ...

نیم نگاهی حواله ام می کند و خیلی جدی زمزمه می کند:

_ برات آژانس می گیرم!

طوری می گوید که جای مخالفتی نمی گذارد البته نارضایتی اش را از این همراهی
می کتی نکردن شاید، عمیقا حس می کنم. ساکت رو به خیابان کرده در دل برای سلمت

و کودکش دعا می کنم.
لحظاتی ای می گذرد که گوشی اش را به سویم می گیرد و همانطور که پایش را با

قدرت روی گاز می فشارد می گوید:

_ شماره ی علی رو بگیر

بی هیچ سوالی خواسته اش را اجابت می کنم اما بعد از دو بار تماس ناموفق می
گویم:

 _ جواب نمیده...

کلفه و نچ گویان سرش را خم می کند و احتمال برای پیدا کردن آژانس خیابان را رصد
می کند.

که با نزدیک شدن به دوربرگردانی که مستقیما تا نزدیکی های خانه ی کتی می رسید،
کمی مردد و با تعلل می گویم:

_ برو سراغ کتی کیهان... من از اونجا آژانس می گیرم.

نرسیده به دوربرگردان، سرعتش را کم می کند و کمی شاید کلفه می گوید:

_ نمی خوام وسط خیابون پیاده ت کنم، دلمم نمی خواد با اومدنت اذیت بشی...



نمیخوام فکر کنی مجبوری!

من او می گوید: و این دلم فقط برای آرام کرد

_ اذیت نمیشم، الن کتی مهم تره!

نگاهم را به بیرون می دهم و فکر می کنم، که واقعا دوست نداشتم خانواده ی او
زودتر از خانواده ی خودم از این فرصت دوباره با خبر شوند. هر چند کتی فرق می

 کرد اما...

وضعیت کتایون به گونه ای بود که دلم نیامد آژانس بگیرم و به خانه برگردم .در نتیجه
همراهیشان کرده بودم. در آن لحظاتی که هر سه در ماشین بودیم، هیچ یک کلمی

می بیچاره که از ترس حالش می ترسید حتی نفس بکشد چه رسد که نگفته بودیم. کت
بخواهد اصل با من حرفی بزند.

و حال حدودا نیم ساعتی ست که داخل ماشین منتظرشان هستم.
البته بعد از اینکه به کتی کمک کردم تا وارد بیمارستان شود و در اتاقی روی تختی جا

گیرد و وقتی سرمش را وصل کردند، بیرون آمدم.
کیهان می گفت بارداری به شدت سختی را پشت سر گذاشته و اگر علی دلش هوای
فرزندی دیگر کند پدرش را درخواهد آورد و من تا به حال این حجم از علقه و توجه و

 غیرت کیهان به کتی را ندیده بودم.
در حقیقت وقتی خوب فکر می کردم می دیدم من درواقع هیچ از کیهان نمی دانستم.

هیچ از اویی که در حقیقت همان کیهان واقعی ست.

سوئیچش را داده بود تا داخل ماشین منتظر بمانم و خودش بالخره موفق شده بود با
 علی تماس بگیرد و کم مانده بود از پشت تلفن خونش را هم حلل کند.

هر چند دکتر هم گفته ی خودش را تایید کرده بود که دردش بیشتر ناشی از استرس
است اما رنگ و روی پریده ی کتایون واقعا نگران کننده بود.

مل بی موقع و در واقع اورژانسی که برایش پیش آمده بود نتوانسته علی به خاطر عم
بود زودتر از آن جواب تماس هایمان را بدهد و وقتی با حجم تماس های رسیده از

کتایون و کیهان مواجه شده بود تا مرز سکته پیش رفته و کیهان هم پای تلفن داشت
حسابی حالش را می گرفت و من واقعا دلم به حالش می سوخت و البته که کیهان

می گفت حقش است!

می شش را نشان می دهد می اندازم و کم کم فکر می کنم نگاهی به ساعتم که حوال
باید به خانه، بازگشت دیر هنگامم را اطلع دهم.

نگاهم را که بال می آورم علی را می بینم که هراسان به سمت ساختمان بیمارستان
تقریبا در حال دویدن است. سر می چرخانم و از پنجره ی عقب ورودش را نگاه می



کنم و دستم ناخودآگاه به سوی گوشی ام می رود.
نمی دانم چرا اما با حالی که از کیهان دیده بودم، می ترسیدم دعوایی با علی به راه

بیندازد.
 شماره اش را می گیرم و گوشی را به گوشم می چسبانم.

_ جانم افرا

مردد می گویم:

_ علی رو دیدی؟

_ نه مگه اومده؟

_ آره الن اومد داخل

را افتادنش را از پشت تلفن هم حس می کنم و سریع می گویم:

_ کیهان دیگه دعوا نکنیا... خب... اونم ترسیده الن...

لحظه ای مکث می کند و آرام با نفسی که رها می شود زمزمه می کند:

_ کاریش ندارم...

برای تاکید می گویم:

_ وقتی اومد، تو بیا بیرون...

_ دیدمش... کتی سرمش تمومه با هم میایم... نگران نباش!

و دیگر بیشتر اصرار نمی کنم.

_ باشه

گوشی را قطع می کنم و از ماشین پیاده می شوم و تکیه ام را به درب ماشین می
دهم.

چند دقیقه ی نسبتا طولنی که می گذرد و خبری از آنها نمی شود، با مامان تماس می
گیرم و می گویم کاری برایم پیش آمده و دیرتر باز می گردم و در جواب سوالتش می

گویم، با یکی از دوستانم هستم و سعی می کنم خیلی دیر به خانه برنگردم.
و بعد از اینکه ارتباط را قطع می کنم، پیش خودم فکر می کنم، یکبار می گویم هیچ

دوستی ندارم و یکبار نبودنم را با بودن با همین دوستان نداشته، توجیه می کنم...



پوفی می کشم و نگاهم را به ساختمان بیمارستان می دوزم و بالخره می بینمشان.
 حتی از این فاصله هم رنگ و روی بازگشته ی کتی مشخص است.

خداراشکر کرده نگاهم بند دست های علی می شود که یکی دور کمر و دیگری دور
شکم کتی طوری حلقه شده اند، انگار که در حمل کودکشان به او کمک می کند و دم

گمهر کرده، زیر گوشش پچ پچ می کند. به دم شقیقه اش را 
تبسمی عمیق از دیدن این صحنه بر چهره ام می نشیند و ناخودآگاه نگاهم به سوی

کیهان آن سوی کتی کشیده می شود و نگاه اخم دار و چشم غره ای که به علی می
رود و ابروهایم که نمی توانم از بال رفتنشان جلوگیری کنم.

با به یاد آوردن حرف امیر در مورد تنفرش نسبت به خواستگارانم و شباهتش به
می کیهان، خنده ام را کنترل کرده، باز نگاهم را به کتی می دهم و نگاهش وضعیت کنون

 که مرا رصد می کند و تبسمی که پر معنا خودش را به چهره اش می چسباند.
لبخندم خشک می شود و کمی معذب تکیه ام را از درب ماشین می گیرم و می بینم

که بالخره توجه علی هم با ابروهای بال رفته و چشمانی به شدت گرد از تعجب و
حیرت، به من و حضورم جلب شده و این بار بیشتر خجالت می کشم و نگاهم را از پچ
پچ شان که شک ندارم این بار صد در صد در مورد من و حضورم است، می گیرم و به

کیهان می دهم که انگار کمی مرمروز حالتم را نگاه می کند.

بلتکلیف عینکم را روی تیغه ی بینی بال می دهم و در دل فحشی نثار خودم می کنم،
که بعد از بستری شدن کتی نرفته بودم.

کیهان قدم هایش را تند کرده از آنها فاصله می گیرد و مقابلم می ایستد و من
بلفاصله بی فکر فقط دهانم را باز می کنم و می گویم:

_ کاش من رفته بودم.

لحظه ای مکث کرده خیره چشمانم را از نظر می گذراند و زمزمه می کند:

_ تو رفته بودی که من علی رو کشته بودم...

نمی دانم چرا استرس گرفته ام. با همان حال می گویم:

_ بد شد کاش... یعنی... اینجوری آخه زشته...

اخم می کند:

_ چی زشته؟

و قبل از آنکه من حرف دیگری بزنم صدای مهربان کتایون خودش را میانمان می
اندازد:



_ افرا جان

کیهان با همان اخم ها از مقابلم کنار می رود و شانه به شانه ام می ایستد.
 نگاهم به شدت میل فرار دارد از چشمانشان.

_ ببخش عزیزم معطل شدی

م" کم جانی بر زبان می آورم که آب دهانم را فرو می فرستم و " خواهش می کنم
همزمان علی می گوید:

 _ سلم افرا جان...

نگاهش گذری تا چهره ی کیان می کند و ادامه می دهد:

_ خیلی خوشحالم که، دوباره می بینمت.

سعی می کنم تبسمی بر چهره بنشانم و خیلی هم آن "دوباره"ی پر معنی را برای
خودم تفسیر نکنم، که خب خیلی هم موفق نیستم. کوتاه می گویم:

_ سلم... ممنون.

گرمای دست کیهان را که بر کمرم حس می کنم فقط کمی از انقباض تنم کم می
شود.

مه مه ت نمی دانم چه باید بگویم. آنها هم سکوت کرده اند و فقط امیدوارم هیچ کس حتی ت
مد من و حضورم و بازگشت دوباره به کیهان، نکند. ذهنش هم فکر بدی در مور

که باز هم علی سکوت را شکسته، می گوید:

_ موافقید بریم یه چیز خنک دور هم بخوریم... تو این هوا می چسبه!

باز سکوت می شود و ناخودآگاه نگاهم بال می آید و می بینم سه جفت چشم منتظر
انگار فقط منتظر تایید یا تکذیب من هستند. دست و پایم را گم می کنم و باز هم

ناخودآگاه سرم را به سوی کیهان می چرخانم. که فشاری به کمرم می آورد و خطاب
به علی کمی هم طلبکار می گوید:

_ شما فعل کتی رو سوار ماشینت کن خوب نیست زیاد سرپا بایسته... تا ببینم چی
میشه!

علی هم که انگار اصل منظور کیهان را گرفته باشد. بیشتر اصرار نمی کند، فقط سری
تکان می دهد و می گوید:



_ به هر حال خیلی خوشحال شدم دیدمت.

گمهر می کند و آرام در گوشم و کتی که خودش را جلو کشانده گونه ام را پر محبت 
زمزمه می کند:

_ مرسی عزیزم، ممنونم.

از لحنش کامل می خوانم که منظورش به حضور اکنونم در بیمارستان نیست بلکه به
 فرصت دوباره ایست که به کیهان داده ام.

آنها که به سوی ماشین علی می روند، مقابلم می ایستد و خیره در چشمانم تنها می
پرسد:

_ من اگه ازت بخوام... میای همرامون؟

کیهان برای هماهنگ کردن مسیر به سراغ ماشین علی رفته بود، درصورتی که می
می یکی از آنها تماس گیرد، اما خب به هر حال حضورا رفته بود و دلیل تونست با گوش

کارش از دو حالت خارج نبود یا می خواست حرفی به آنها بزند که من در جریانش
نباشم، یا اینکه مرا کمی با خودم تنها بگذارد که خب برای دومی دلیلی هم نبود و تقریبا

مطمئن بودم که می خواهد چیزی به آنها بگوید.

و من در این لحظات به شدت دو دل شده بودم و حس می گردم باید لاقل مامان را
اکمک شکلی در جریان بگذارم. دلم نمی خواست حال که این فرصت دوباره داشت کم 
تقریبا رسمی به خود می گرفت، انها در جریان نباشند و ترجیح می دادم حداقل مامان

 را در جریان بگذارم.

در نتیجه بلفاصله قبل از پشیمان شدنم، گوشی ام را در می آورم و شماره ی خانه را
می گیرم. نگاهم را به مسیر رفتن کیهان می دوزم و بوق ها را می شمارم.

 _ الو

_ سلم مامان.

_ تویی افرا؟

_ بله... میگم مامان...

از مکث من او هم لحظه ای مکث می کند.



_ چیه... چی شده؟

_هیچی... می خواستم بگم که من...

کیهان که در مسیر دیدم قرار می گیرد سعی می کنم تا سریعتر و البته کمی هم
خونسرد تر حرفم را بزنم.

_ الن با دوستم نیستم...

سکوتش نشان از گیج شدنش دارد.

_ نیستی؟... خب...

_ بلفاصله می گویم:

_ با کیهانم.

اینبار صدا و نفس همزمان قطع می شوند. انگار شوکه شده باشد. کیهان ماشین را
دور می زند و خیره به گوشی چسبیده به گوشم به سمت در می آید که سریع در

گوشی می گویم:

_ مامان وقتی برگشتم همه چیزو توضیح می دم.

کیهان سوار می شود و بلخره صدای نفس مامان در گوشم می پیچد.

_ بابات خبر داره؟

_ نه

می بینم که دستش کمی مردد روی سوئیچ می نشیند و لحظه ای بعد استارت می زند.
صدای مامان اینبار کمی جدی و صد البته نگران در گوشم پخش می شود:

_ چی بگم من الن افرا... منو تو عمل انجام شده گذاشتی... حال بهت بگم بیا خونه
فایده ای هم داره...

من این چند باری که در این دوهفته با کیهان بودم را و من از جوابش فقط عذاب وجدا
می گیرم و بی توجه به حضورش می گویم:

_ ببخشید... توضیح می دم...

صدای بیرون فرستادن نفسش در گوشم می نشیند و بعد صدایش:



_ الن پیشته؟

_ آره

_ خیلی خب ... فقط زود بیا خونه!

_ باشه خداحافظ

گوشی را از کنار گوشم پایین می آورم و چند لحظه همانطور خیره ی صفحه اش می
مانم که مردد می گوید:

_ چیزی شده؟

در همان حالت زمزمه می کنم:

_ به مامانم گفتم!

لحظه ای مکث کرده بعد با لحنی مطمئن می گوید:

_ خوب کردی عزیزم... می خوای من خودم براشون توضیح بدم؟

سرم را به نفی تکان می دهم و بی هیچ حرفی و البته کمی هم مضطرب، نگاهم را به
بیرون می دوزم.

درب ماشین را می بندم و به پشت چرخیده در همان حال که ماشین ها را نگاه می
کنم می گویم:

_ پس چرا نیستن؟

او هم همان سو را نگاه می گند و می گوید:

مغ قرمر آخری موندن... _ احتمال پشت این چرا

ماشین را دور می زند و به سویم می آید:

_ بریم داخل کم کم می رسن.

قدمی به سویش می روم که باز دستش را روی کمرم می گذارد و من چقدر این مدل
 حمایت شدن از جانبش را دوست دارم.



پشت میزی چهار نفره روبروی هم می نشینم و او به پسر جوانی که با منو نزدیک می
شود می گوید که منتظر هستیم.

چشمانم را بی هدف روی میز می گردانم که صدایش باعث می شود تا نگاهم را به
چهره اش دهم:

_ دوست دارم این چند دقیقه ای که کنار هم هستیم بهت خوش بگذره... مطمئن باش
کتی و علی هیچ فکر و برداشت منفی نسبت به تو ندارن، هر چیزی هم که باشه نسبت

به منه... خودت که خوب می دونی تمام این مدت کتی طرفدار پروپا قرص تو بوده و
هست... علی هم که جای خود داره... به خودشون هم گفتم الن قرار نیست در مورد
من و تو صحبتی بشه... قرار هم نیست که درمورد کنار هم بودن ما فعل کسی چیزی

بروز بده... تا هر وقت که تو بخوای... پس آروم باش انقدرم توی فکر نرو...

و جوابم در پاسخ به این لحن گرم و مطمئن می شود تبسمی هرچند کمرنگ که بر
چهره ام می نشیند. ترجیح می دهم بی خیال این بحث شده تا فکرم هم کمتر

 مشغولش شود.
برای همین می گویم:

_ تا به حال اینجوری ندیده بودمت!

کمی متفکر و سوالی نگاهم می کند که منظورم را واضح تر به زبان می آورم.

_ به نظر میومد دلت می خواد علی رو بکشی...

تک خند آرام و کوتاهی می زند و سرش را تکان می دهد:

_ اون روزا که جریانات خواستگاری و این صحبتا بود هم همینجوری بودم... با اینکه
رفیق فابریکم بود اما وقتی فکر می کردم به خواهرم چطوری فکر می کنه یا نگاه می

کنه، می خواستم که سر به تنش نباشه... مثل برج زهرمار توی مراسمشون نشسته
 بودم... کتی بیچاره می ترسید جلوی من حتی نگاهش کنه...

با خنده ای فروخورده نگاهش می کنم و خیلی معمولی و بی منظور می گویم:

_ امروز که تو رو اینجوری دیدم تازه یکم امیر رو درک کردم!

خنده از چهره اش می رود. کمی ناراحت شاید زمزمه می کند:

_ امیر از من متنفره... خیلی بیشتر از حسی که من به علی داشتم...

و من فقط برای اینکه ناراحتی اش را از بین ببرم باز خیلی معمولی می گویم:



_ امیر از همه ی خواستگارای من متنفره... نباید به خودت بگیری.

و بر عکس انتظارم اخم هایش بدتر در هم می شود و بی شک به خاطر همان لفظ
خواستگاران است که من کامل بی منظور بر زبان جاری کردم. قبل از آنکه چیزی

بگویم، با همان اخم های در هم، می گوید:

_ خوبه حداقل توی یه مورد با هم تفاهم داریم!

و من دیگر می مانم چه بگویم. هر چه می گویم او از درونش چیزی برای ناراحت
شدن پیدا می کند انگار. فقط برای فاصله گرفتن از موضع خواستگاران دیگر و تنفر

مشترک این دو، می گویم:

_ من نمی گم اخلق امیر خوبه... اما تو هم هیچ تلشی برای نزدیک شدن بهش
نکردی!

کمی فکر کرده سرش را به تاییدم تکان می دهد و من دیگر نمی گویم که تو کل در آن
دوره هیچ تلشی برای نزدیک شدن و البته صمیمی شدن با هیچ یک از افراد خانواده ی

من نکردی...

_ الن چی کار می کنه؟

با یادآوری علقه و شاید هم استعدادش در امر چوب بری و البته منبت تبسمی بر
چهره ام می نشیند که از دید کیهان هم پنهان نمی ماند:

_ توی یه کارگاه چوب بری مشغول شده... در کنارش همونجا داره منبت هم یاد
 میگیره...

می بینم که تبسم من به او هم سرایت می کند. با اندکی فکر درمورد گفتن یا نگفتن
چیزی که در سر داردم دهان گشوده:

_ کیهان

کمی به سویم خم می شود و سر کج کرده می گوید:

_ جانم

_ یه قول میدی؟

مشتاق و با همه ی وجودش می گوید:

_ هر قولی تو بخوای...



مت هیچ وقت جریان تصادفش رو به روش نیار _ هیچ وق

اخم کرده کمی دلخور می گوید:

_ منو اینجوری شناختی!

و دیگر نمی گویم که من انگار اصل تو را نمی شناسم!
فقط می گویم:

_ من فقط می خوام خیالم راحت باشه... امیر سرش به سنگ خورد و خدا به همه ی
ما رحم کرد که همه چیز به خیر گذشت... خیلی عوض شده!

شنیدن جمله ام اخم هایش را باز می کند. مطمئن پلک بسته زمزمه می کند:

_ قول می دم.

با باز شدن درب کافه نگاه هردویمان به سوی در می چرخد. اول کتی که نه در واقع
می جا خوش کرده در بطنش وارد می شود و پشت سرشان علی با همان دست نی ن

های حمایت گر.
هر دو می ایستیم. کیهان میز را دور می زند و کنارم قرار می گیرد. سلم و احوال

پرسی های فرمالیته را دوباره تکرار می کنیم و پشت میز می نشینیم؛ کیهان کنار من،
علی و کتایون هر کدام یک سوی میز.

کیهان با این مدل جای گیری اش تعادل را به سوی من سنگین می کند و حمایت و
مر دلنشینش را به رخ دل و عقلم می کشاند. حضو

پسری که آن دفعه آمده بود باز برای گرفتن سفارش سر میزمان حاضر می شود.
کتایون یک لیموناد و یک کوکی شکلتی، سفارش می دهد و من هم سفارشش را تکرار

می کنم و محمد و کیهان هم با نگاهی که رد و بدل می کنند همان سفارش را می
دهند.

با رفتن پسرک سالندار، کتی با لحن بامزه ای به اعتراض می گوید:

_ بد جنسا...شما هر کدوم باید یه چیزی سفارش می دادید تا من از هر کدوم دلم
کشید بخورم...

برای اولین بار در امروز با آرامش می خندم و نگاه ثابت شده ی کیهان بر خنده ام را
به جان می خرم و علی که خطاب به کتایون می گوید:

_ تو هر چی دلت کشید بگو من کارخونه ش رو برات میخرم...

کیهان در جوابش خطاب به کتی می گوید:



_ کتی همین الن لیست کن بهش بده... این پاشو از در بذاره بیرون همه چیز یادش
میره

علی مثل معترض در جواب کیهان می گوید:

_ داشتیم رفیق؟

مر کتی هستم. _ من تو این موارد فقط براد

و باز خنده ی من که از لحن کیهان به هوا می رود و نگاه شاد هر سه ی شان را به
مه کامل غیر ارادی، خودم را جمع و سویم می کشاند و من خجالت زده از این جلب توج

جور می کنم که صدایش با لحنی دلربا در گوشم زمزمه می شود:

مر منی و اینجوری می خندی! _ باورم نمیشه بازم کنا

خداراشکر که سرخ و سفید شدنم همزمان می شود با حضور پسر سالندار و چیده
شدن سفارشاتمان روی میز.

با رفتنش لحظه ای در سکوت می گذرد که اینبار خودم دست به شکستنش می زنم و
خطاب به کتایون با لحن آرامی می گویم:

_ جنسیتش مشخصش شده؟

با ذوق نگاهی به علی می کند و می گوید:

_ آره دختره...

با تبسمی عمیق می گویم:

_ به سلمتی

_ سلمت باشی عزیزم.

_ اسم هم انتخاب کردید؟

تکه ای از کوکی اش را در دهان می گذارد و می گوید:

_ خیلی سخته... البته اصل دنبال اسمای عجق وجق نیستیم... اما بازم انتخاب سخته.

اینبار فقط سرم را تکان می دهم و دیگر چیزی نمی گویم. درواقع حرف دیگری به



ذهنم نمی رسد. همین چند کلم هم برای این بود که خیلی منفعل نباشم.

_ اتفاقا همین چند شب پیش بود که داشتیم با علی این کتابچه های اسم رو مرور می
کردیم... داشتم فکر می کردم که اسمی که انتخاب می کنم مثل اسم تو تک باشه...

هم تک باشه هم قشنگ و پر معنی...

خجالت زده می گویم:

_ لطف دارید

اینبار علی می گوید:

_ معنی اسمت چی بود؟

قبل از آنکه چیزی بگویم کیهان با لحنی خاص می گوید:

_ زیبایی... و البته با مفهوم ستایش کردن!

خجالت زده از لحن پر احساس کیهان می گویم:

_ البته خیلی به من نمیاد

کتایون با اشاره به چشمانم، معترض می گوید:

_ اتفاقا کامل برازنده ست!

سر به زیر شده آرام می گویم:

_ ممنونم...

_ کی اسمت رو انتخاب کرده؟

سرم را بلند کرده نگاهم را به علی می دهم.

مگ پدرم! _ مادربزر

کمی با حیرت نگاهم می کند و می گوید:

_ چه جالب و البته چه خوش سلیقه!

با تبسمی عمیق از یادآوری اویی که هیچ خاطره ی روشن و واضحی از او ندارم اما



 شباهت، به وفور، می گویم:

مگ پدرم، افرا بوده... مر مادر بزر  _ اسم ماد

احساس می کنم کمی گیج شده اند برای همین توضیح می دهم:

_ در واقع مادربزرگ پدرم اسم مادرشون رو روی من گذاشتن... البته من مادربزرگ
بابا رو یادم نمیاد وقتی من یک سال و نیمه بودم فوت کردن... سنشون خیلی بال بود و

می بابا می شناسمشون... البته خب رنگ چشمام از من فقط از توی عکسای قدیم
 ایشون بهم رسیده...

_ وای چه بامزه... نداری عکسشون رو؟

به ذوق کتایون لبخند می زنم و کیف پولم را از کیفم بیرون می آورم و عکس سیاه و
مگ بابا را از زیر عکس بابا و امیر و مامان، در می سفید  مربوط به جوانی های مادربزر

 آورم وریز نگاه کیهان به سوی کتی می گیرم:

_ البته توی این عکس رنگ چشماشون مشخص نیست این مربوط به جوونیاشونه که
خب مگین به هم شبیه هستیم... بقیه ی عکسا توی آلبوم باباست ... اونجا عکس رنگی

هم دارن من اینو از همه بیشتر دوست دارم...

و کتایون که با شوق می گوید:

_ چه شباهتی افرا!

علی و کتایون هنوز خم شده روی عکس شباهت ما را رصد می کنند که صدای کیهان
مر چه حسی، بلند می شود: کمی شاید با ناراحتی یا اخمی نمی دانم دقیقا از س

_ من داستان اسمتو نمی دونستم!

و من کامل ناخوآگاه با تبسمی تلخ زمزمه می کنم:

_ من و تو خیلی چیزا از هم نمی دونیم!

و انگار زمزمه ام آنقدر بلند بوده که نگاه کتایون و علی را هم به سوی ما می کشاند و
من فقط نگاهم را می دزدم و خودم را با لیوان لیمونادم مشغول می کنم!

انگار این حرف در گلویم گیر کرده بود که بالخره خودش را بیرون انداخت.

به خواست خودم و طبق معمول این مدت کمی قبل از خیابان خانه توقف می کند. از



ماشین پیاده می شوم و او هم متعاقبا پیاده می شود. مقابلم می ایستد و می گوید:

_ بهت خوش گذشت؟

با حالی خوش سرم را به تاییدش تکان می دهم که با آرامش زمزمه می کند:

_ خداروشکر

لحظه ای ساکت خیره در نگاهش می مانم که می گوید:

_ برو به سلمت مراقب خودت باش!

از مقابلم کنار می رود. قدمی می روم و بر می گردم اینبار من مقابلش می ایستم.
منتظر نگاهم می کند که می گویم:

_ ما داریم از اول هم دیگرو می شناسیم... نمی دونم اصل شاید آخر این شناخت یه
 وصلت دوباره نباشه...

اخم می کند اما قبل از آنکه دهان باز کند ادامه می دهم:

 _ گفتم شاید...

در سکوت فقط نگاهم می کند. رج به رج نقش چشمانم را از بر می کند انگار و من
یک دل شده می گویم:

 _ با بابا صحبت کن کیهان...

چشمانش مبهوت و بعد چلچراغ می شوند و من ادامه می دهم:

_ من نمی تونم... برام سخته... نمیدونم بابا نظرش چیه اما ممکنه راضی نبــ....

نمی گذارد ادامه دهم و با همه وجودش زمزمه می کند:

_ همه چیز رو بسپر به من عزیزم!

یک هفته گذشته و هیچ اتفاقی نیوفتاده بود.
و من دلم شکستن دوباره ی غرورم را نمی خواست!

من از او خواسته بودم با بابا صحبت کند و او هیچ حرکتی نمی کرد و فکر می کردم
دیگر هیچ دلیلی برای تکرار دوباره اش وجود ندارد.



در این هفته فقط یک بار به دنبالم آمده بود، و در سکوتی مسخره فقط مرا تا نزدیکی
های خیابان خانه رسانده و رفته بود و من این مدل بودن را به هیچ وجه نمی خواستم.

برای بقیه ی روزها هم یا در بیمارستان شیفت داشت یا بهانه ای دیگر که حتی در ذهنم
نمانده!

و من فقط حس می کردم جانم بال خواهد آمد اگر دلیل این نگفتن را بپرسم و از
درون، از ترس و استرس، از فکر، مغزم در حال انفجار بود.

مخصوصا که حس می کردم حال دیگر مامان هم بعد از توضیحات مختصر آن شبم،
انتظار پیش قدم شدنش را می کشد. در حالی که من هیچ از این موضوع که قرار

است با بابا صحبت کند به او نگفته بودم اما انتظارش را حس می کردم.
هر چند کاش فقط نگاه او بود. عجیب حس می کردم امیر هم بویی برده و نگاه او

حرف های بیشتری در خود داشت.

و حال امروز بعد از چند روزی که فقط پیام و تماس های کوتاهش را داشتم، گفته بود
به دنبالم می آید و من هر چه سعی کرده بودم دلیلی پیدا کنم تا او را از سرخود باز

کنم، موفق نشده بودم.
بی رودروایسی دلخور بودم و لعنتی از ترس شکست دوباره ی غرورم، می ترسیدم

 حتی این ترس لعنتی را بر زبان بیاورم و تکلیف خود را یک سره کنم.

بی هیچ نگاهی بی حرف سوار شده در را می بندم، نمی دانم شاید هم می کوبم و
 همزمان سلمی آرام زمزمه می کنم و نگاهم را به بیرون می دهم.

 حس عمیقی از سرخوردگی را در درونم احساس می کنم.

_ سلم عزیزم خسته نباشی!

خوب است بگذار حالم را به خستگی تعبیر کند. حوصله کوچک شدن ندارم .دلم تحقیر
شدن از انتظاری که برای پیش قدم شدندش می کشید را نمی خواست!

کوتاه زمزمه می کنم:

_ ممنون... تو هم!

بعد از کمی مکث ماشین را به راه می اندازد.
نمی دانم سردی و بی حوصلگی ام را از تماس های اخیرمان هم فهمیده یا نه، اما در

این لحظه بی شک برایش بی پرده می شود، چون من هیچ توانی برای مخفی کاری
نداشتم انگار!

_ چه خبر؟

می خواست سر درآورد:



_ هیچی!

دلم می خواهد به سویش بر گردم و رک و پوست کنده بگویم:
"کیهان جان عزیزم بگو... بی پرده بگو اینبار هم مرا نمی خواهی... به خودم بگو قبل

از آنکه کل شهر شکست دوباره ام را به چشم ببینند. "

اما زبانم نمی چرخد و فقط سرم را بیشتر به پشتی صندلی می فشارم و پلک بر هم
مل می گذارم و همان لحظه گرمای دستش روی دستم می نشیند. جان مخالفت که نه د

مخالفت ندارم و فقط بغض به گلویم چنگ می اندازد و من بیشتر پلک هایم را می
فشارم تا اشک ها رسوایم نکنند، که زمزمه می کند:

_ بخواب عزیزم ... تا می رسیم بخواب!

توقف ماشین و خاموش شدنش هم باعث نمی شود تا چشمانم را باز کنم و کاش این
دقایق را به خواب رفته بودم تا دلم از حس نوازش انگشتانش بر انگشتان یخ بسته ام

لبریز نمی شد.

_ افرا

زمزمه اش آنقدر دلنشین است که نگفته هزاران عزیزم را در خودش پنهان دارد!
ناخودآگاه چشمانم را باز می کنم و با دیدن مرکز خرید مقابلم. با تعجب به سویش بر

می گردم و با صدای گرفته ام زمزمه می کنم:

_ چرا اینجا؟

دستم را می فشارد:

مم من چرا امروز انقدر غمگینه... _ می خوام ببینم زیبا چش

تبسمی مهربان بر چهره می نشاند و همزمان که در را باز می کند می گوید:

_ پیاده شو... زود باش.

چه کار می توانم بکنم. پیاده می شوم و فکر می کنم راه دیگری هم دارم. وقتی
افسار کامل در دستان دلم قرار دارد. حتی اگر باز هم شکست بخورم از این که افسار

زندگی ام را به دستش دادم پشیمان نخواهم شد.
می مطلق با عقل نبوده، نیستم و نخواهم چون تجربه ثابت کرده بود که من آدم زندگ

بود!

از مقابل ماشین می گذرم و به سویش می روم. دستم را محکم در دست می گیرد و
در واقع مرا دنبال خود می کشاند. چون پاهایم حس و حال رفتن ندارند. دلشان ماندن



می خواهد. ماندن تا تکلیفشان روشن شود.

_ دو سه روز پیش از این طرفا می گذشتم، یه لباس دیدم که می دونم فقط به تو
 میاد... بریم پرو کن...

بی حوصله می گویم:

_ دیرم میشه کیهان

_ نترس نمیشه...

سرش را به صورتم نزدیک می کند:

_ می خوای اول بریم یه آب هویج بهت بدم شارژ شی

نمی دانم چرا خنده ام می گیرد. اما جان بروزش را ندارم. همه اش می شود تبسمی
که فقط کمی لب و لوچه ام را کج و کوله می کند و بدتر از آن بغض را پررنگ و بی

اختیار می گویم:

_ کیهان بیا حرف بزنیم

لحظه ای انگار از استیصال صدایم جا می خورد.
قدمهایش متوقف می شوند. به سویم می چرخد و کامل روبرویم می ایستد و زمزمه

می کند:

_ همینجا؟

سرم را بی معنی تکان می دهم که محکم، سراپا گوش و منتظر می گوید:

_ بگو

_ تو بگو... تو باید بگی!

لحظاتی به کنکاش چشمانم می پردازد که صدایی از پشت سرم نگاهش را از من می
گیرد:

_ سلم... کیهان خان!

نگاه کیهان که پر از اخم می شود ناخودآگاه پر استرس به پشت می چرخم که دختر با
نگاهی کمی مشکوک به من، باز می گوید:



 _ رها همراتون نیست...

می خنکی ادامه می دهد: و با شوخ

_ خوب رفیق مارو صاحب شدینا

و من که انگار زیر پایم خالی می شود. بی جان فقط سرم را به سوی کیهان و اخم
وحشتناکش می چرخانم که دختر قدمی به سمتم می آید و دستش را به سویم دراز

می کند و کمی مردد خطاب به کیهان می پرسد:

_ معرفی نمی کنید... خواهرتون هستن دیگه؟

می من نسبت به دست دراز شده و البته بی جواب کم کم اخم های دختر از بی واکنش
 ماندش در هم می شود و من به هیچ وجه توان بال آوردن دستم را ندارم.

همزمان با در هم شدن کامل اخم هایش دستش هم پایین می افتد که صدای بی نهایت
می کیهان بلند می شود: جد

 _ یعنی باور کنم خبر نداری ما بیشتر از دوساله که جدا شدیم...

بهتش دیدنیست. بهتی که کم کمک تبدیل به نگاهی پر غضب با هاله ای از تردید می
شود:

_ اما اون گفت... اصل همین چند روز پیــ....

کیهان دستم را محکم می گیرد و خیلی جدی به میان حرفش رفته، با لحنی هزار برابر
محکم تر از قبل می گوید:

_ زن من، زندگی من، عشق من؛ این دختره... شما تو کله ی رفیق شفیقت فرو کن
شاید حالیش شد!

و بی هیچ اجازه ای برای حرف و حرکتی دیگر از جانب او مرا به دنبال خودش می
کشاند.

مد دستم زیاد است و حرارت تنش بال. صدای نفس هایش بلند مگر فشار انگشتانش بر 
است و گام های بلندش برای من با این قدم های بی جانم، کم از دویدن ندارد.

حس می کنم دیگر نا ندارم. قدم هایم کش می آیند. بغض گلویم را بدجور می فشارد.



راه نفسم را بند آورده بی حرف با حرصی درونی که مدام با تصویری دو نفره در سرم
تکرار می شود.

یکباره می ایستم و دستم را می کشم و انگار او هم تازه به خود آمده باشد، انگار تازه
مرا به خاطر آورده باشد انگار تازه فهمیده باشد این دختری که به دنبال خودش می

کشاند چیزی تا فروپاشی اش باقی نمانده می ایستد و نگران به سویم می چرخد.
دستم را رها نمی کند اما من تمام قدرت نداشته ام را جمع کرده دستم را از دستش

مد دلم، پر بغض زمزمه می کنم: مل در بیرون می کشانم و به جای اص

_ منو اینجوری دنبال خودت نکش...

مه او پر از درد! چشمانم خیس می شود. بغضم بزرگتر می شود و نگا
نفسم تکه تکه بیرون می ریزد.

قطره ای اشک از چشمم می چکد:

_ اگه زنت و زندگیت و عشقت منم... چرا فرار می کنی پس!

و ناتوان از کنترل بغضی که یک هفته زندانی اش کرده بودم، دستم را مقابل دهانم می
گیرم و از کنارش می گذرم. حالم بد است کاش جایی بودم که می توانستم از ته دل

فریاد بزنم. صدای گریه ام را رها کنم و خودم را از این درد لعنتی آزاد گردانم.

می سینه اش برخورد اما فقط بازویم از پشت کشیده می شود و چرخیده سرم به ستبر
می کند.

با تمام بی جانی ام اما خیلی سریع فاصله می گیرم. درست که خلوت است اما تک و
توک رهگذرانی که رد می شوند هم توجه شان به ما جلب شده.

می بیشتری به بار سرم را تا ته پایین می اندازم تا چهره ی سرخ از گریه ام رسوای
نیاورد.

 باز همانطور که بازویم در دستش به اسارت گرفته شده مرا به دنبال خود می کشاند.
اینبار اما آرام تر، نرم تر، با توجهی هزار بار بیشتر و من تمام چند قدم مانده تا

ماشینش را سر به زیر فقط می بارم و اشک های چکیده بر زمین و روی کفشم و البته
بر شیشه ی عینکم را می شمارم!

 زبانش یک کلم نمی گوید اما زبان بدنش به قدر کافی همراهیم می کند.
سوار می شوم و حتی برای لحظه ای هم نگاهش نمی کنم.

اول از همه عینک پر از قطره های اشکم را از چشم بر می دارم. هر چه سعی می
کنم تا گریه ام را تمام کنم اما فایده ای ندارد اشک ها می بارند و بغض از بغض زایده

می شود انگار که خفه نمی شوم، که حالم خوب نمی شود، که تمام نمی شود.
صدای بسته شدن درب سمت او که می آید دستم را محکم تر بر دهانم می فشارم تا

حداقل صدای گریه ام را آرام کنم.
و لحظه ای بیشتر نمی گذرد که باز میان بازوانش اسیر می شوم و عزیزم هایش جایی



 میان گوش و مقنعه و موهایم زمزمه می شود.

خفه از میان صدای گریه ام می نالم:

_ ولم کن

محکم تر می گیرد و من ناخواسته مشتی حواله ی بازویش می کنم و در حالی که
مض روییده شده ی دیگری را به انفجار می رسانم می گویم: بغ

_ زشته... تو خیابون... ولم کن!

اینبار تبسمش شاید از جمله ام، سنجاق تارهای بیرون زده ی موهایم می شود و صدای
بمش را به گوش هایم می رساند:

مر همه... مر پد _ گو

و من چرا حتی میان این زندان دوست داشتنی هم، آرام نمی گیرم؟
دستش نوازشگر کمر و شانه ام می شود اما خفه نمی شوم.

آخ خدا انگار که بغضی چندین و چند ماهه شکسته است!

_ بهم اعتماد نداری.

جمله اش را خبری می گوید و من سرم را با تمام مخالفت هایم برای در آغوشش
ماندن، اما ناخودآگاه بیشتر به گردنش می فشارم و او هم که از خدا خواسته مرا

مل بی شعور!  محکم تر در بر می گیرد و لعنت به این د
 چند لحظه سکوت میانمان بر قرار می شود.

مق خفه هم، تمام می شد. کاش نفس های من آرام می گرفتند. کاش این هق ه

_ من چند روز پیش رها رو اتفاقی دیدم.

مم رها اتفاق می افتد از میان بازوانش ناخودآگاه طی واکنشی غیر ارادی که با آمدن نا
بیرون می آیم. در واقع می گذارد که بیرون بیایم!

دست زیر و روی چشمانم می کشم . جای هر قطره را که پاک می کنم. قطره ای
دیگر جایش را می گیرد.

_ رفته بودم سفارش مامان برای سیسمونی بچه ی کتی رو تحویل بگیرم... دیدمش،
توجهی نکردم... خواست حرف بزنه... گفتم دلیل نداره... نمی دونم شاید این دوستش

ما رو دیده... واقعا نمی دونم... شایدم اتفاقی بوده، شاید رها رو دیده، شاید اون
براش قصه بافته...

خم می شود دست مشت کرده ام را در دست می گیرد و می فشارد:



مل من، من همیشه مدرک ندارم برای حرفام... اگه بهم اعتماد مز د _ افرا جان، عزی
نداشته باشی خودت بیشتر اذیت میشی...

کمی بیشتر به سویم خم می شود و زمزمه اش آرام تر:

_ به چی قسم بخورم باور کنی... به جان بچه ی کتایــ...

مق گریه هایم، جمله اش را قطع می کنم: با صدای زخمی از هق ه

_ قسم نخور...

_ فرار نمی کردم... می خواستم تو رو دور کنم... نمی خواستم اذیت بشی... به جون
خودم به جون خودت... به اونم گفتم عشق من، زن من، زندگی من؛ تویی... اصل

بذار...

فاصله می گیرد.
گوشی اش را بر می دارد و بعد از چند لحظه صدای بوق های آزاد در فضای ماشین پر
مف رها چشمانم می مزخر می شود و من کنجکاو سرم را به سویش می چرخانم که صدا

را گشاد می کند:

می من که کفاره داشت... حال من صدا _ آفتاب از کدوم طرف درومده آقای دکتر... شنید
چی شده حضرت وال خودشون پیش قدم شدن...

صدای جدی و پر تحکم کیهان درجوابش بلند می شود:

_ مگه بهت نگفتم حتی سایه ت روی زندگیم بیوفته زندگیتو سیاه می کنم

صدای خنده اش اخم هایم را در هم می کند و بعد با همان خنده کمی شاید تمسخر
آمیز می گوید:

 _ دست بردار آقای دکتر... سایه ی ما که به جنابعالی نمی رسه...

گتن جدی، پر از تمسخر می شود: این بار لحن کیهان با همان 

_ جدا!! واسه همین دوستات سراغتو از من می گیرن...

لحظه ای سکوت می شود و بعد از لحظه ای با تردیدی که در صدایش هویداست می
گوید:

_ ببین من نمی دونم داری از چی حرف می زنی...



_ که نمی دونی!!

اینبار رهاست که از جواب کیهان عصبی می شود:

_ نه نمی دونم... تو چته... من چه می دونم کی چی گفته که به تریچ قبای حضرت وال
برخورده... چیه نکنه باز اون دختره تحویلت نگــ....

و فریاد کیهان که مرا هم به پشتی صندلی می چسباند:

_ اسمشو تو دهنت نیار...

سکوتی محض فضای ماشین را در بر می گیرد و بعد کیهان با لحنی کامل تهدید آمیز
ادامه می دهد:

_ خودت میری به همه ی رفیق رفقات میگی ما هیچ صنمی با هم نداریم...در ضمن
منو هم خر فرض نکن... مگه کسی هم مونده بود اون روزا با شیرین کاری های سرکار

که خبر جدایی ما رو نفهمه... پس این قصه های مزخرفی که ما هنوز با همیم رو
براشون سر هم نکن... دست بر دار... یکم به فکر اون برادر بیچاره ت باش...

و ارتباطی که توسط کیهان قطع می شود و نگاه من که آرام بال آمده در چشمانش
می نشیند و جمله ای که بی اراده از دهانم خارج می شود:

_ سایه ش همیشه رو سرمونه

و بلفاصله با اتمام حرفم صدای گوشی اش بلند می شود. با مکث نگاهش را از
چشمم می گیرد و به صفحه ی گوشی می دوزد و با دیدن شماره اخم هایش به شدت

 در هم می شود.
اول قصد پیاده شدن می کند اما پشمان می شود انگار.

باز نگاهم می کند و گوشی را به گوشش می چسباند و بی آنکه چیزی بگوید صدای
همهمه ی فریاد مانندی از آن سوی خط توجه ام را بیشتر جلب می کند و یقین پیدا می

کم که باز رها پشت خط است.
مضطرب خیره ی کیهان و اخم های لحظه به لحظه بیشتر شده اش هستم که با لحنی

جدی اما خیلی آرام، پوزخند زده می گوید:

_ این غلط رو بکن تا ببینی چه بلیی سرت میاد... به هر حال هرچی درمورد من بخوای
بگی در مورد خودت هم صدق می کنه... فکر نمی کنم تو هم دوست داشته باشی بقیه

ی خانواده ت هم در جریان قرار بگیرن... راستی صیغه ی اون یارو هم شده بودی
دیگه...

و باز این کیهان است که بلفاصله با اتمام حرفش گوشی را به روی او قطع می کند.



ترسیده می گویم:

_ آبروریزی می کنه...

لحن نگاهش به آنی عوض می شود، در برابر ترس صدا و نگاهم با محبت خودش را به
سمتم می کشاند و زمزمه می کند:

_ هیچ غلطی نمی کنه... بهم اعتماد کن.

_ اگه بابام بفهمه...

_ اول که اون هیچ غلطی نمی کنه... گندای خودش خیلی بیشتر از این حرفاست...
 ریسک نمی کنه...

دلهره ام آرام نمی گیرد:

_ اگه مثل اون موقع که به من گفــ...

دستش را پیش می آورد و نوازشگونه تارهای بیرون آمده از مقنعه ام را به بازی می
گیرد:

 _ اون به خاطر شرایط آزاد بود...

بی اراده می گویم:

_ من ازش می ترسم

مش چپم رها می کند: زمزمه اش را جایی نزدیک گو

_ تا من هستم از هیچی نترس

سرش را نزدیک گوشم نگه می دارد و نفسی عمیق می گیرد و من ناخودآگاه تحت
می جاری در مغزم در مانده می گویم: مر موریانه ا تاثیر افکا

_ اون روزا... با هم زندگی می کردین؟

نفسش آه می شود و من کمی شرمنده شاید از کش دادن به این موضوعی که انگار
برایم قابل هضم نمی شد؛ با بغض می گویم:

مس همش جلو چشمامه _ اسمش که میاد اون عک



خوب یا بد درست یا غلط من در این لحظه احتیاج دارم باز نفی هایش را در این مورد
 بشنوم.

کمی فاصله می گیرد به قدری که صورت هایمان مقابل هم قرار گیرند. کمی نگاهم
می کند و من خجالت زده نگاهم را می دزدم.

می اشک را از زیر چشمانم می گیرد: اتر مر صبر و حوصله  س

_ انقدر این چشما رو اذیت نکن... چرا انقدر اشک می ریزی تو آخه.

ناخودآگاه دستم به سویم عینکم می رود تا بر روی چشانم بگذارم که مانع می شود.

_ همینجوری بمون لطفا

اینبار نفس های من آه می شوند.

_ بارها گفتم، اما دلم می خواد این دفعه ی آخر باشه... نه به خاطر خودم... به خاطر
ممت می ریزه. اه تو... دلم می خواد دفعه ی آخری باشه که فکرش اینجوری به 

با دردی که نمی توانم در صدایم کنترل کنم می گویم:

_ من نمی خوام بش فکر کنم... بعضی وقتا می ترسم...

صدایم تحلیل می رود:

_ یعنی تو مقایسه مون نمی کنی.

مب شکسته ام را با نرمی در بر گرفته جدی و محکم طوری که انگار دست هایش قل
باشند، می گوید:

_ من غلط بکنم همچین غلطی بکنم... اون آخه اصل ارزشش رو داره که من تو رو
مز من! باش مقایسه کنم... انقدر خودتو دست کم نگیر عزی

با کمی مکث اخمهایش در هم می شود و جدی با حالتی که انگار برایش سخت است
ادامه می دهد:

_ من باهاش زندگی نکردم... دیدارای ما هم خیلی زیاد نبود، نه مثل دوتا آدمی که
مس غلط انداز اسمشون تو شناسنامه ی هم دیگه ست... اون عکس شاید تنها عک

می دانشگاه برای می ادار دوران با هم بودن ماست... تازه جریانات ثبت نامش و کارا
انتقالیش راست و ریس شده بود و خوشحال بود... خب به هدفش رسیده بود... منم



 خوش خیال فکر می کردم به خاطر منه...

نمی دانم چرا، اما رویم نمی شود مستقیما در چشمانش نگاه کنم اما حال که قرار
است این آخرین مرتبه ی صحبت در مورد آنها باشد، می خواهم تمام مجهولتم را حل

کنم تا خیالم کامل راحت شود! تا موریانه ها دست از سرم بر دارند.

گس داری؟ _ تو هم اون عک

مد صورتم می گیرد و مجبورم می کند در چشمانش نگاه کنم. مگر دست هایش را 

 _ الن مدت هاست که تموم یادگاری هاش رو با یادش آتیش زدم...

گمهر می کند و با نفسم که ناخودآگاه با خیالی آسوده شده، رها می شود، پیشانی ام را 
کمی مکث فاصله می گیرد.

می خواهم لک های خشک شده بر عینکم را با گوشه ی مقنعه ام پاک کنم، که دستش
پیش می آید و عینک را از دستم می گیرد. آرام داشبورد را باز می کند و جعبه ی عینک

مل مخصوصش را بیرون می آورد و با آرامش آفتابی اش را بر می دارد و دستما
مشغول پاک کردن شیشه ها می شود و من کمی چرخیده به سویش،سرم را رو به او،

مخ تارش را به تماشا می نشینم. می صندلی می فشارم و نیمر به پشت

چند لحظه همانطور خیره اش می مانم و کامل بی ربط می پرسم:

_ دوست داری عمل کنم چشمامو؟

تبسمی محو بر چهره اش می نشیند و زمزمه می کند:

_ من هر کاری تو دوست داشته باشی انجام بدی رو دوست دارم.

کمی فکر می کنم و آرام زمزمه می کنم:

_ من دوست ندارم.

اینبار تبسمش عمق می گیرد و در حالی که عینک تمیز شده را به سویم می گیرد،
کمی سرخوش می گوید:

_ خداروشکر...خیالم راحت شد... من از خدامه هیچ کس این چشمارو بی واسطه نبینه

کمی گیج بی هوا از دهانم می پرد که:

_ یعنی تو عروسیمونم عینک بزنم؟



یک دفعه از سوالم از ته دل و با صدای بلند می خندد و من خجالت زده از فکری که
اگر حواسم سرجایش بود مطمئنن در این زمان بر زبان نمی آوردم آب دهان فرو می

فرستم که شوخ می گوید:

_ اگه به من باشه که اصل می گم عینک آفتابی بزن!

اینبار من هم میخندم، آرام، کوتاه، بی صدا.
 عینکم را بر چشم می گذارم و می چرخم و نگاهم را به روبرو می دهم.

بعد از کمی صدایش کمی جدی به گوشم می رسد:

_ چی ناراحتت کرده بود که نمی خواستی ببینیم!

 با یادآوری بهانه هایم برای دست به سر کردنش، چهره ام دوباره در هم می شود.
آه می کشم...

هنوز نمی دانستم چرا با بابا صحبت نکرده...
باید به زبان می آوردم؟!

حیف که زبانم نمی چرخد!

_ هیچی...

دستش زیر چانه ام می نشیند و سرم را به سوی خودش می چرخاند:

_ بیا یه قولی به هم بدیم

فقط نگاهش می کنم:

_ هر وقت از دست هم دلخور بودیم... ناراحت بودیم... عصبانی بودیم... بدون
قضاوت، بدون اینکه به جای هم فکر کنیم و تصمیم بگیرم... علت حالمون رو برای هم
توضیح بدیم... با هم حرف بزنیم... حتی اگه دلیلش خیلی ساده و بی معنی باشه... بیا

قول بدیم نذاریم هیچ حرفی تو دلمون بمونه...

منتظر نگاهم می کند که پلک هایم را به تاییدش بر هم می گذارم.
 دستش را از زیر چانه ام بر می دارد و سکوت می کند.

خب قول داده ام یعنی حال باید علت حالم را بر زبان بیاورم. کمی روی صندلی خودم
را بال می کشم و کمرم را محکم به پشتی صندلی می چسبانم.

مل شکستن دوباره ی این خب به زبان آوردنش سخت است مخصوصا برای منی که د
مر بند زده را ندارم. غرو

آب دهانم را فرو می فرستم.
سرم را زیر می اندازم و انگشتانم را به بازی می گیرم و به هزار ضرب و زور دهانم

را باز می کنم و با صدایی که دم به دم آرام تر می شود می گویم:



_ من... فکر می کردم... خب... تو تا قبل از اینکه من بگم... مدام اصرار داشتی... با
بابا صحبت کنی...

مه دلگیرم را به سویش می کشاند. آهی که می کشد نگا
نگاه او هم گرفته است.

_ بعضی وقتا فکر می کنم من به جز درد چی به تو دادم که حال انتظار دارم باز هم با
من باشی!

 خب دلم خیلی جواب ها برایش دارد اما حال روی گفتنش را ندارم.
نگاهم را می گیرم که با کمی مکث می گوید:

_ می خواستم با بابا برای صحبت با پدرت برم... می خواستم دست پر برم...

مل آرام گرفته ام سرم را به سویش می چرخاند. شنیدن این جمله برایم خیلی ارزش د
دارد.

تلخ می خندد و می گوید:

_ بابا میگه من خودم به پسرم قد سر سوزنی اعتماد ندارم... چطوری برم به یه نفر
مر ناخلف من اعتماد کن... دیگه بگم بیا و به پس

دلم از این همه درد صدایش ریش می شود. ناخودآگاه دستم را روی دستش می
گذارم:

_ عزیزم

بی هوا می گویم و هیچ از گفتنش پشیمان نیستم. حس می کنم کمی از سختی چهره
اش کم می شود. چشمانم از اشک پر می شوند. باز تلخ و غمگین تک خندی زده می

گوید:

_ تو خونه ی ما کم طرفدار نداری... البته حق داری... من تا ته دنیا هم تقاص پس بدم
کمه...

 _ کیهان من تو رو بخشیدم...

جای دست هایمان را عوض می کند:

_ قبل که بهت گفته بودم تو فرشته ای...

_ بابات راضی نشدن؟



فشاری ملیم به دستم می آورد:

_ امروز بالخره رضایت داد...

خوشحال و با هیجان می گویم:

_ خب...

مر ناخلفش... مر پس  _ اما می خواد اول با تو صحبت کنه... بدون حضو

چند دقیقه ای بود که منتظر نشسته بودم. کیهان مرا آورده بود و خودش کمی پایین تر
در ماشینش منتظر بود و پدرش که هنوز نرسیده بود. البته ما زود رسیده بودیم به

می من و البته نزدیک بودن کافه ی محل قرار به فروشگاه. خاطر ساعت کار
من مناسب به کیهان گفته بود در ماشین که نه در واقع در کنار او، منتظر بنشینم تا زما
داخل کافه بروم اما من ترجیح داده بودم در کافه منتظر بمانم و زیر گاه ناراضی اش

از ماشین پیاده شده بودم.

این روزها عجیب زود می گذرند. امیر حسابی مشغول شده و آقای حجتی هم حسابی
مد انگار نهفته اش در این کار برای بابا صحبت کرده و رنگ نگاه از او و البته از استعدا

بابا به پسرش را هزار درجه درخشان تر کرده است.

من نگاهش فقط به من مربوط می شود. مگ نگرا مامان مدام در فکر است و می دانم رن
دعاهای بعد از نماز هایش طولنی تر شده، مدام تسبیح به دست دارد و دیشب که من

مر دیدار پدر کیهان در فکر و ساکت گوشه ای نشسته بودم، گفته بود: از فک

" من جز دعا کاری بلد نیستم برات بکنم دخترم... ببخش"

مر بی چاره ام به ارث برده ام و من گاهی حس می کنم شاید این خودکم بینی را از ماد
که انگار هیچ نقطه ی مثبتی در خود نمی بیند. مادرم با دستپخت بی نظیرش با بافتنی

های فوق العاده و البته استعداد فراوانش در امر پرورش گل.
با این حال خودش را همیشه ی خدا دست کم می گیرد. شاید به خاطر نوع نگاهش به
وضع درآمد که برای او در اولویت قرار دارد، بعد از آن هم تحصیلتی که خودش فقط

تا دیپلمش را دارد.

این روزها امیر و بابا حرف های زیادی برای گفتن با هم دارند و من از نگاه بابا می
خوانم که کم کم دارد جور دیگر روی امیر حساب می کند و من از این بابت بی نهایت

خوشحالم.
این روزها ما به یک خانواده ی خوشبخت بیشتر شباهت داریم تا آن روزهایی که



خداراشکر گذشته بودند.

و بابا که من هنوز از نگاه های کنکاش گرش در فرار هستم و می دانم که چیزی می
داند. اما تا کیهان و پدرش پیش قدم نشوند من روی گفتنش را نخواهم داشت. در واقع

این بیشتر به ترس من از برقراری دوباره ی ارتباط با کیهان بر می گردد. چون گمان
می کنم بابا این ارتباط را دوست ندارد...

_ سلم دخترم

سرم را بلند می کنم و همزمان هم از جایم بر می خیزم.
مگ جوگندمی های موهای پدرش حال و در این چند ماه ندیدن، سفید تر حس می کنم رن

شده.
کمی با خجالت نگاهش می کنم.

_ سلم

اشاره می کند بنشینم و خودش هم مقابلم می نشیند و دستش را برای پیش خدمت
تکان می دهد.

کیهان ساعت و مکان دیدار را با من هماهنگ کرده بود اما دیشب پدرش خودش
مستقیما با گوشی ام تماس گرفته بود و گفته بود هیچ اصراری به این دیدار نیست در
واقع می خواست مطمئن شود کیهان مرا به این ملقت مجبور نکرده باشد حتی گفته

بود اگر جای دیگری دوست دارم به آنجا برویم یا اگر می خواهم تلفنی صحبت کنیم.

_ خب چه حال چه احوال؟

آنقدر مهربان نگاهم می کند و صحبت می کند که استرسم از بین می رود و تبسم را
بر چهره ام می دوزد.

_ خداروشکر

پیش خدمت رو به آقای دلپاک می ایستد که باز هم همانطور مهربان می گوید:

_ هر چی دخترم انتخاب کنه

و من شرمزده منوی روی میز را ورقی می زنم و با یادآوری اینکه پدرش علقه ی
مم پر وافری به عرقیجات داشت دوتا عرق بیدمشک و نسترن سفارش می دهم و تبس

معنای چهره ی آقای دلپاک از این انتخاب آنقدر عمق می گیرد که کمی از انتخابم
 پشیمان می شوم.

_ خدا حفظت کنه



سفارشاتمان خیلی زود روی میز قرار می گیرند و با رفتن پیش خدمت هر دو اندکی
می نوشیم تا اینکه آقای دلپاک سکوت را می شکند.

_ حرفی که می خوام بزنم رو واقعا از ته دل می گم بابا...

کمی بیشتر به پشتی صندلی ام تکیه می دهم و منتظر نگاهش می کنم.

_ لیاقت تو بیشتر از پسر منه... من وقتی خودم رو می ذارم جای پدرت به هیچ وجه
مت کسی با اشتباهات پسرم... من هنوز دلم راضی نمیشم که دخترم رو بسپارم دس

باهاش صاف نشده النم اگر به خواستش اهمیت دادم فقط و فقط به خاطر توئه
دخترم... تویی که ارزشت خیلی خیلی بیشتر از این حرفاست.

دلم برای کیهان می گیرد.
بیچاره مرد تنهای من!

راست می گفت که تا ته دنیا باید تقاص پس دهد.
آخ خدا اشتباهات از سر احساسات غلیان کرده ی آدم ها را لعنت کند که روزگار آدم را

 سیاه می کنند.

تنها حرفی که در این لحظه در سر دارم را آرام و کمی سر به زیر بر زبان می آورم:

_ کیهان، پشیمونه! من بخشیدمش...

مع پرحرف و معنای تبسمش شرمنده می سکوتش باعث می شود نگاهش کنم. از نو
شوم.

جرعه ای دیگر از نوشیدنی اش می نوشد و با لحنی که رضایت دارد می گوید:

_ من فقط به یک دلیل یا بهتر بگم به یک شرط حاضر هستم پیش قدم بشم...

 نمی دانم چرا استرس می گیرم.
اما لحن پر محبت صدایش باز حالم را خوب می کند:

 _ فقط اگه تو دوست داشته باشی آینده ت رو با پسر من بسازی...

کیهان و پشیمانی هایش به کنار، اما شاید هیچ چیز مثل این حمایت از جانب پدرش
مل غرور شکسته ام را این چنین خوب تر از خوب کند. نمی توانست حا

تبسم را که بر چهره ام می بیند، با رضایت می گوید:

_ خیالت راحت دخترم... اگه قابل باشم، پدر توام نه کیهان!



نزدیک ماشین که می رسم. از ورای شیشه ی جلو می بینم که صندلی اش را خوابانده
و دستش را روی پیشانی اش گذاشته و البته که اخم از تک تک اعضا و جوارحش خود

را به چشمان بیننده می رساند.
به حالتش لبخند می زنم و آرام به سوی در می روم. همین که دستگیره را به سوی

خود می کشانم، به آنی از جا می پرد و نگاهش را به من می دهد که سریع سوار می
شوم و می گویم:

_ چیه من که آروم درو باز کردم!

با صدایی گرفته و پر اخم همچون پسرکی بهانه گیر می گوید:

_ بیدار بودم...

صندلی اش را به حالت اول بر می گرداند از همان وقتی که ساعت و مکان قرار را با
من هماهنگ کرد، اینطور شده بود و من پلیدانه دلم کمی سر به سر گذاشتنش را می

خواهد.

_ چی گفتین؟

تکیه ام را از صندلی می گیرم و همانطور که مثل الکی خودم را در آینه ی آفتاب گیر
مقابلم نگاه می کنم می گویم:

_ فکر نمی کنم به نتیجه برسیم.

سکوتش به خنده ام می اندازد. آفتاب گیر را بال می دهم و همانطور که خنده ام را با
آب دهانم قورت می دهم، نگاهش می کنم. آنقدر برزخ شده که لحظه ای می ترسم

اما خودم را نمی بازم که جدی می گوید:

_ چی می گی تو...

طوری مثل حق به جانب شانه ام را بال می دهم:

_ پدرت حاضر نیستن به خاطر تو پا پیش بذارن...

مض سادیسم مانندی که به نگاهش که با اخم ها تیره و تار می شود، پشیمان از این مر
جانم افتاده بود با لبخندی عمیق سرم را به سویش می کشانم و دلم برایش فخر می

 فروشد که:

_ به جاش به خاطر من حاضرن هر کاری بکنن...



مک مفهوم حرفم می ماند انگار که فقط نگاهم می کند و نرم نرمک اخم لحظه ای در در
هایش باز می شوند و من بی هوا از ذوق می خندم که طاقت نمی آورد انگار و مرا به

مت بازوانش می گیرد و در گوشم زمزمه می کند: اسار

_ تو آخه کی انقدر شیطون شدی...

با شیطنتی که می گوید جوابش را می دهم:

 _ بعضی وقتا دلم می خواد اذیتت کنم...

مرموز می گوید:

_ جدااا

 _ اوهوم

مق موهایم می کند. مر محبتش را سنجا گمه
آرامش که از تک تک سلول هایم سرریز می کند فاصله می گیرم که می گوید:

_ دیدی گفتم تو خونه ی ما کم طرفدار نداری...

 _ اما من از تو دفاع کردم... گفتم کیهان پشیمونه و من بخشیدمش...

با آرامش عمیق نفسی می گیرد و زمزمه می کند:

 _ همه ی دنیا هم روبروم بایسته تو پشتم باشی برای من بسه عزیزم...

با محبتی عمیق که ناشی از حضور اوست، نگاهش می کنم.

_ من هر کار می کنم تا رابطه ت با پدرت بشه مثل قدیما... دلم نمی خواد وقتی من
تو رو بخشیدم دیگران نبخشن... دلم می خواد گذشته رو فراموش کنیم کیهان...

 _ کاش می فهمیدم چی کار کردم که خدا تو رو سر راهم گذاشت...



خورشید آخرین نفس هایش را می کشید.
امیدهای دلم من هم بعد از بیش از یک ماه کشمکش، آخرین نفس هایشان را می

کشیدند.

نگاهم را به آخرین رگه های جامانده از خورشید و به سرخی دور دست آسمان می
سپارم و همزمان که کمرم را به کولر پشت سرم می چسبانم و پاهایم را بر ایزوگام

پشت بام دراز می کنم آهم را بیرون می فرستم.

 نمی دانم شاید واقعا قسمت نیست.
وقتی من می خواهم و نمی شود. وقتی کیهان می خواهد و نمی شود یعنی قسمت

نیست دیگر...
باز آهی دیگر و باز مرگ یکی دیگر از رگه های امید در دل و جانم.

مل بابا حتی اجازه نمی داد تا کیهان و خانواده اش برای یک مراسم خواستگاری در منز
ما، پا پیش بگذارند. خودش، پدرو مادرش، حتی علی و کتایون بارها با بابا صحبت کرده

 بودند اما هیچ فایده ای نداشت.

مامان تقریبا در سکوت نظاره گر، اما امیر حسابی در جبهه ی بابا بود و من بعد از آن
شبی که بابا در جریان همه چیز قرار گرفت و فقط با نگاهش طوری مرا بازخواست

کرد که حتی نتوانستم زبانم را باز کنم، پشیمان بودم. می دانستم او از اینکه مدتی بود
با کیهان در ارتباط بودم و هیچ حرفی نزدم، از من دلخور است و حس می کردم

 ناامیدش کرده ام.

مدام فکر می کردم شاید اگر خودم گفته بودم تاثیری در نظر بابا داشت. اما آخر تمام
فکر هایم به این نتیجه می رسیدم که بابا انقدر ها بی منطق نیست درواقع اصل آدم

بی منطقی نبود. مخصوصا که وقتی مامان از در جریان بودنش با او صحبت کرد کمی
هم آرام گرفت اما اینها هیچ تاثیری در نظرش نداشت.

حرف بابا یک کلم بود و می گفت:

" آدم عاقل نباید بذاره دوبار از یه سوراخ گزیده بشه... مگه حال چی عوض شده که ما
مت از کجا معلوم چند وقت بتونیم به این پسر اعتماد کنیم... اینا همش غلیان احساسا

دیگه اتفاق مشابهی نیفته..."

بابا همیشه از دورغ و پنهان کاری بیزار بود و کیهان دقیقا دست روی این نقاط حساس
 گذاشته بود و گناهش از جانب بابا نابخشودنی...

حتی این روزهای اخیر حس می کردم امیر هم نرم تر شده اما بابا حرفش یک کلم
بود.

من هم این میان دیوانه شده بودم. دلم که حسابش جدا بود اما امان از عقلم.
وقتی به حرف های بابا فکر می کردم می ترسیدم. آنقدر عمیق که حس می کردم هیچ

راهی برای آرام شدنم نیست و وقتی هم که به کیهان فکر می کردم پیش خودم می



گفتم مگر می شود تا این حد عمیق نقش عشق را بازی کرد...
می ترسیدم از تردید های دوباره به میدان آمده ام می ترسیدم. و مهم تر که می
ترسیدم با کسی در موردشان صحبت کنم، حتی با کیهان. در واقع دلم نمی آمد.

می ترسیدم دچار مشکل روحی شده باشم. می ترسیدم این تردید ها تا ابد با من
بمانند و حتی اگر با کیهان ازدواج هم کنم باز در زندگی آزارم دهد و این دردناک ترین

بخش فکر هایم بود که با تمام قوا پنهانش می کردم.

لرزش گوشی روی پایم شانه هایم را به بال می پراند.
گوشی را بر می دارم و نام کیهان گلویم را از بغض لبریز می کند.

می آهش که در گوشم می پیچد گوشی را به گوشم می چسبانم و هیچ نمی گویم. صدا
چشمانم را می بندم و سکوتم را ادامه می دهم.

_ خوبی؟

با مکث دهانم را باز می کنم:

 _ نمی دونم

_ بیام دنبالت؟

_ نه... بابام خونه ست بگم کجا می خوام برم!

_ بیام بدزدمت؟

_ می تونی؟

_ تو می خوای؟

_ نه!

_ منم نمی خوام!

نفسم را بیرون می فرستم و سعی می کنم بغض لعنتی را پایین دهم!

_ خسته نشدی؟

_ از چی؟

_ از اینکه هر روز داری جواب رد می شنوی...

_ من خودمو برای بدتر از این آماده کرده بودم.



ناامید می گویم:

_ بدتر از این چیه؟

 _ اینکه تو خودت منو نخوای... اون هیچ راه چاره ای نداشت...

_ کیهان

_ جونم

_ بابام دلش می خواد من خوشبخت بشم.

آه می کشد:

_ می دونم عزیزم...

نمی دانم چرا اما با یاد سختی های که کیهان در این راه می کشد می گویم:

_ مامانت از من بدش میاد.

_ تو دوباره شروع کردی برای خودت فکر و خیال بسازی

تلخ می خندم و عاقبت قطره ای اشک از گوشه ی چشمم جاری می شود:

_ خب پسر دسته گلش داره اذیت میشه

_ پسرش حقشه...

بی هوا بینی ام را بال می کشم که کلفه می گوید:

_ گریه می کنی؟

به ناتوانی خودم می خندم:

_ چی کار کنم خب... کار دیگه ای بلد نیستم

بی نهایت جدی می گوید:

_ همین الن میام خونتون



کلفه "نچ"ی می گویم و دست زیر پلکم می کشم و صدایش می کنم:

_ کیهان

باز همانطور جدی و سخت می گوید:

_ چند دقیقه ی دیگه اونجام!

تکیه ام را می گیرم و کمی نالن می گویم:

 _ اذیت نکن کیهان... خب چی کار کنم دلم گرفته بود...

صدای نفسش که در گوشم می پیچد آرام تر می گویم:

_ نیا، خب؟ یه وقت بابام عصبانی میشه...

_ تو بشینی گریه کنی بابات عصبانی نمیشه؟

می دانم همه اش به خاطر ناراحتی اش از گریه ی من است وگرنه همیشه احترام بابا
را نگه می دارد با این حال می کویم:

 _ کیهان نباید از بابام ناراحت بشی... اون فقط نگران منه...

نفسش را رها می کند.

_ می دونم.... می دونم عزیزم ... من فقط نمی خوام تو بشینی گریه کنی... درست
میشه همه چیز بهت قول می دم.

_ شاید ما قسمت هم نیستیم!

_ گور بابای قسمت!

_ من زود خسته می شم کیهان...

_ من خسته نمی شم تو به من تکیه کن!

زمزمه می کنم:

_ قول می دی؟

_ قول می دم.



چند لحظه در سکوت به صدای نفس های هم گوش می دهیم که می گویم:

_ به کتایون بگو خودش رو اذیت نکنه... شنیدم چند بار با علی رفته بودن دیدن بابا..
گناه داره با این وضعش بابامم خیلی نارحت شد...

صدایش نرم می شود:

_ چرا خودت بهش نمی گی؟

_ من روم نمیشه

 _ اونم دوست داره باهات صحبت کنه... می ترسه نارحت بشی فقط...

_ حالش خوبه؟

_ بد نیست... هفته ی دیگه ان شا الله راحت میشه

_ ایشال

صدایش شوخ می شود:

_ به قول مامانم روزی خودت باشه...

نمی توانم خنده ام را کنترل کنم با همان حالت مثل معترش می گویم:

_ کیهان!!

_ جانم، چیه خب... فک کن چشماشم بشه رنگ چشمای تو... بعد من دیگه دیوونه می
شم.

آرام می گویم:

_ الن نیستی؟

لحظه ای سکوت می کند:

_ هستم...

نرم می خندد:



_ اون موقع باید بستری بشم!

باز سکوت و صدای نفس های آراممان و فکری که مدام در سرم چرخ می خورد:

" یعنی آخرش چی میشه؟"

گگلسا گذاشته بودند. کیهان تعدای عکس کودک کتی دیروز متولد شده بود و اسمش را 
من سیاهش کل صورتش را مگ کم مویی که چشما مد سرخ رن برایم فرستاده بود، از نوزا

پوشانده بود.
دیروز بعد از مدتها صدای کیهان را با شور و اشتیاق شنیده بودم. می خواست به دنبالم

بیاید اما نپذیرفته بودم. هر چند خودش هم گفته بود برنامه ریزی می کند زمانی آنجا
باشم که دور کتی خلوت باشد، تا کسی مرا نبیند، اما من باز هم نپذیرفته بودم. با

کتایون تلفنی صحبت کرده بودم اما دلم نمی خواست بیش از این از اعتماد بابا
سواستفاده کنم.

می این روزهای آخر تابستان این بود که زمان زود می گذشت و من هم از این تنها خوب
گذر راضی بودم دلم می خواست هر چه زودتر همه چیز تمام شود و ببینم انتهای قصه

ی پر غصه ی من و کیهان چه می شود.

برنامه ی کاری ام در فروشگاه را به لطف خانم غلمی طوری برنامه ریزی کرده بودم
که برای یکی دو روزی که در دانشگاه کلس داشتم مشکلی برای کارم پیش نیاید.

این روزها بیشتر ارتباطم با کیهان تلفنی بود. باز هم به خاطر بابا...
سخت بود. مخصوصا که کیهان اکثر اوقات کلفه بود و گاهی که به قول خودش به کل

طاقت از کف می داد، بی خیال همه، سر راهم می آمد و به قول خودش نقش
چشمانم را تا دیدار بعد در ذهنش ثبت می کرد.

من هیچ نمی دانستم. نه می توانستم کاری انجام دهم نه راهی برای راضی کردن بابا
بلد بودم. مخصوصا که تردید هایم به تصمیمم با دیدن بابا همیشه هزار برابر می شد.
من فقط حس می کردم مدتی باید به خواست بابا برخورد کنم و غرغر های کیهان در

این بابت را به جان می خریدم...

درب اتاقم که با تقه ای باز می شود روی جایم نیم خیز می شوم و دستم را برای
برداشتن عینکم کنار بالشت تکان می دهم که امیر داخل می آید.

متعجب نگاهم می کند:

_ خواب بودی؟



می نشینم و عینکم را بر چشم می گذارم که چراغ را روشن می کند. کمی چشمانم را
ریز می کنم تا کم کمک همه چیز در نگاهم عادی می شود.

با تاسف سری برایم تکان می دهد و شوخ می گوید:

می بیچاره _ اینا همش علئم افسردگ

بی حوصله نگاهی به ساعت می اندازم که هفت عصر را نشان می دهد و خمیازه
کشان می گویم:

_ چی کار داری؟

_ اگه بابا راضی نشه چی کار می کنی؟

اخم هایم در هم می رود، از این یک دفعه آمدن و سوال مزخرفش. بلند می شوم و در
حالی که از کنارش می گذرم می گویم:

_ حوصله ندارم امیر ولم کن

شانه ام را در چارچوب در می گیرد و برم می گرداند.

_ کجا وایسا هنوز حرفم تموم نشده...

_ چی میگی؟

کمی نگاهم می کند و با لحن امیروارانه اش می گوید:

_ به نظرت این یارو دکتره چی می خواد دور و بر من؟

مغزم که تحلیلش از جمله اش را کامل می کند، چشمانم پر بهت خیره اش می ماند و
بی هوای بی اراده بی اجازه دهانم باز می شود:

_ کیهان؟

و او مثل با حالتی غیرتی و پر غضب می گوید:

_ چشمم روشن جلو برادرت این چه طرز صدا زدنه؟

ملتمس برای برطرف کردن حس عمیق کنجکاوی ام می گویم:

_ اذیت نکن امیر...



بدجنس با تخسی نگاهم می کند و بعد هم کنارم می زند و در همان حال که بیرون می
رود با همان تخسی که به لحنش هم سرایت کرده، می گوید:

_ چی کار کنم که من کل از شوهر خواهر جماعت بیزارم!

در را پشت سرش می بندد و من بی وقفه به سوی گوشی ام یورش می برم و برایش
می نویسم:

" رفتی سراغ امیر؟"

خیلی طول نمی کشد که جوابش می رسد:

" بالخره بهت گفت!!!" و چند شکلک تعجب...

"چرا به من نگفتی؟"

" قربون کنجکاویت برم من... می خواستم خودش بگه... هر چند کم کم داشتم ناامید
می شدم"

گوشی را به قلبم می چسبانم و نرم نرمک تبسمی شیرین بر چهره ام نقش می بندد و
خدا می داند که من عاشق این تلش های زیرپوستی اش هستم!

_ ساعت چند کلست تموم میشه بابا؟

به سمت بابا می چرخم. قرار بود کیهان به دنبالم بیاید. درواقع آنقدر این روزها ازدوری
می من گله کرده بود که دلم نیامده بود این اولین روز دانشگاه و و ندیدن درست و حساب

مل خودم هم حسابی تنگش بود. درخواست او به دیدن همدیگر را رد کنم. هر چند که د
مب رخنه کرده به دلم را پنهان کنم. آب دهانم را فرو می فرستم و سعی می کن اضطرا

آرام می گویم:

_ ساعت دوازده

_ بعدش میری فروشگاه؟

خب بعد از آن قرار بود با هم نهار بخوریم!

مل دانشگاه ست نمی خواد بعدش برم... _ نه... خانم غلمی گفتن چون امروز روز او

سرش را تکان می دهد و به سوی جاکفشی می رود. کفشش را بیرون می آورد و می



پوشد و در همان حال می گوید:

_ خیلی خب پس دوازده خودم میام دنبالت...

به سمت درب هال می رود که می گویم:

_ مگه آژانس نیستید؟ من خودم بر می گردم!

یک کلم می گوید:

_ میام دنبالت... خداحافظ

_ به سلمت خدا به همرات..

با صدای جواب مامان به سویش که در چارچوب آشپزخانه ایستاده، بر می گردم و
کمی متعجب و البته بیشتر ترسیده از حالت بابا، سوالی نگاهش می کنم که او هم به

معنای ندانستن شانه بال می اندازد و در حالی که سرش را تکان می دهد به داخل
آشپزخانه بر می گردد.

و من پر از استرس به سوی اتاقم قدم بر می دارم. گوشی ام را از روی میز بر می
دارم و برای کیهان می نویسم که به دنبالم نیاید.

مد من صحبت در این مدت خیلی کم پیش آمده بود که بابا مستقیما در مورد کیهان با خو
کند. حتی رک و پوست کنده هم نمی آمد نظرم را بپرسد انگار که انتظار داشته باشد
نظرم بدون هیچ حرفی منفی باشد. من هم رویم نمی شد در واقع بیشتر می ترسیدم

 مستقیما حرفی بزنم. تقریبا عادی برخورد می کرد اما خب مثل قبل ترها هم نبود.
در واقع من تمام جریانات را یا از کیهان یا از تعاریف بابا برای مامان می فهمیدم و
عجیب حس می کردم بابا هم از نزدیک شدن به من خودداری می کند. مثل اگر می

خواست چیزی را به گوش من برساند، بحث را در حضور من با مامان یا امیر پیش می
کشید و نظرش را می گفت و من هیچ برگ برنده ای برای مقابله با نظرات کامل

منطقی بابا برای نظر منفی اش نداشتم.
مت مستقیمی که بی شک اتفاق می افتد، بعد از این همه وقت برایم و امروز این صحب

سراسر دلشوره است.

در این که بابا مرا خوب می شناسد، شکی ندارم و می دانم که حال هم میل قلبی ام
به کیهان را می داند. اما در تمام این مدت، اینکه هیچ حرف و توضیحی از من نمی

خواست برای خودم هم عجیب بود.
من کامل از رضایت بابا به پیوند خب چه کنم، دست خودم نیست من از ترس ناامید شد
دوباره یمان، می ترسیدم خودم هم سر صحبت در این مورد را باز کنم. هر چند رویش

 را هم ندارم علنی از علقه ام با او صحبت کنم و درنتیجه فقط سکوت می کنم.
نفسم را فوت می کنم، و به قول امیر روز به روز بیشتر درگیر این علئم مزخرف

افسردگی می شوم.



بابا راه را برایم باز می کند و خودش با صدای بلند مشغول خوش و بش با اکبر آقا می
شود و از همان جا هم درخواست تو پرس کباب کوبیده با دوغ و مخلفات می دهد.

به سمت میزی خالی می رویم و پشتش می نشینیم.

بلفاصله پسرکی دستمال به دست می آید و ترو فرز میز را دستمال می کشد لیوان و
نان و سبزی روی میز می گذارد و با همان سرعت می رود و اینبار با قاشق و پارچ

دوغ و نعناع باز می گردد و بابا دست می کند و یک پنج تومانی به او می دهد که برق
من پسرک از این انعام تا ته دلم را خنک می کند و من که عاشق این مرام بابا چشما

 هستم.

بابا با اشاره به این که مدت ها بود دلش هوای کباب های اکبر آقا رفیقی شفیقش را
کرده در لیوان ها دوغ می ریزد و لقمه ای نان و ریحان در دهان می گذارد و من تمام

تلشم را می کنم تا از آرامش این فضای همیشه ساده اما دوست داشتنی، خودم و
اضطرابم را آرام کنم.

مغ سفارشمان من دا خیلی طول نمی کشد که اکبر آقا خودش کباب های جا داده میان نا
را برایمان سر میز می آورد و به بابا می گوید سفارشی زده است و نوش جان گویان

از میز دور می شود.

 _ بخور بابا جون...

و این یعنی قبل از خوردن یا حین خوردن صحبت نمی کند و من هم به یاد تمام روزهای
خوشمان که نهارش را مهمان این مکان ساده و صمیمی بودیم سعی می کنم با
آرامش تمام مشغول خوردن شوم، به هر حال بالتر از سیاهی که رنگی نبود...

با اتمام غذا بابا رو به اکبر آقا می گوید دو پرس هم برای خانه آماده کند.
صدای "رو چشمم" گفتن بلند اکبر آقا تبسمی محو مهمان چهره ام می کند. نگاهم را
به چشمان بابا می دوزم. بابا همین بود همین مرد محترم خانواده دوست. می دانستم
که اگر می توانست اول آن دو پرس را به مامان و امیر می رساند و بعد خودش اینجا

در کنار من مشغول خوردن می شد اما خب امروز چاره ای هم نبود.

_ خب بابا چه خبر... خوب بود امروز؟

دست و پایم را جمع می کنم. بی شک این پیش زمینه ای برای رسیدن به بحث اصلی
است.

_ خوب بود.



_ در هفته چند روز کلس داری؟

_ دو روز، پنجشنبه ها از دوازده تا هفت... شنبه هم که مثل همین امروز

_ خوبه، همه چیز رو با فروشگاه هماهنگ کردی؟

_ بله خانم غلمی هم خیلی کمک کردن

_حتما حضوری ازشون تشکر می کنم.

سرم را تکان می دهم و انگشتانم را زیر میز در هم می پیچانم. از زیر چشم می بینم
که او هم نمکدان روی میز را به بازی گرفته و شاید برای او هم گفتن از این موضوع

سخت است...نمی دانم!
بعد از کمی با لحنی سوالی می گوید:

_ خب؟

مف ساده خشک می شود. سرم را کمی بلند می کنم و نگاه آب دهانم با همین دو حر
مستقیمش را تاب نمی آورم.

_ نمیخوای چیزی بگی؟

_ چی بگم...

_ می دونی الن چقدر وقته که منتظرم خودت بیای با من صحبت کنی... دقیقا از
همون روزی که با پدرش اومدن دیدنم.

نمی دانم چرا گریه ام می گیرد.
آرام و صد البته سربه زیر زمزمه می کنم:

_ شما که می دونید، چی رو بگم...

_ به من نگاه کن افرا

آنقدر محکم می گوید که بلفاصله سرم بال می آید. بابا در عین مهربانی ذاتی اش،
جذبه ای دارد که من دیوانه وار از آن می ترسم.

_ من حتی انتظار داشتم قبل از اینکه پدرو پسر بیان سراغ من تو بیای و بگی... فکر
می کنی نمی دونستم از چقدر قبل از اون روز که پاپیش گذاشتن، می دیدیش.

خجالت و ترس همزمان در جودم رخنه می کنند و تمام انرژی ام را می گیرند و من



ناچار و ناتوان دوباره سر به زیر می شوم. آنقدر که چیزی به برخورد سرم با میز
نمانده است و نمی دانم دقیقا به کدام دلیل فقط می گویم:

_ ببخشید

_ سرت رو بلند کن!

 با چشمان خیسم نگاهش می کنم و لعنتی به لکنت می افتم:

_ بابا... من... خب... می... می خواستم...

حس می کنم کنج لبش کمی شاید خیلی نامحسوس به بال می رود انگار که بخواهد
بخندد اما جز همان نشانه، هیچ چیز در چهره اش نیست و همین مرا به شک می

اندازد. که می گوید:

_ خب نظرت چیه؟

و من این لحنی که به نظرم می آید کمی غریبه شده را از بابا دوست ندارم:

_ بابا من روم نمی شد بگم... وگرنه خودت می دونی من همیشه همه چیز رو به شما
می گم.

اینبار تبسمش را آشکار تر ارزانی ام می دارد و کمی از آشفتگی ام کم می کند.

_ خیلی خب حال نظرت چیه؟

لعنتی یک قطره آب هم در دهانم پیدا نمی شود.
و من جوابم را در جواب او گم می کنم:

_ خب... خب شما مخالفی...

_ نظر خودم رو که می دونم... دارم نظر تو رو می پرسم.

و من ناامید و در خود فرو رفته نگاهم را به گره ی کور دستانم می دهم.
بابا مخالف بود!

_ خیلی خب پس یعنی نظر تو هم نظر منه دیگه!

و باز هم سکوت من و نگاهی که بال نمی آید و باز بابا که می گوید:

_ یعنی من بگم نه تو هم مخالفتی نداری.



و با کمی مکث ادامه می دهد:

_ پس سکوت این مدتت هم همین معنی رو داشته...

دوباره بعد از کمی می گوید:

_ خیلی خب من برم میز و غذاها رو حساب کنم بریم دیگه

و من انگار که برق گرفته باشدم سرم بال می آید و ملتمس نگاهش می کنم، او اما
منتظر شنیدن از زبان من است انگار و من باز غیر مستقیم می گویم:

_ مخالفی بابا؟

محکم می گوید:

_ آره... دلیلش رو هم گفتم!

من از این همه تحکم کامل ناخودآگاه چانه ام چین می خورد که اخم هایش را در هم
می کند.

_ من دخترم رو می شناسم تو اگه می خواستیش میومدی با من صحبت می کردی...
سکوتت یعنی شک داری، یعنی خودت هم تو انتخابت مرددی و من به عنوان پدرت نمی
تونم اجازه بدم با شک زندگی خودت رو خراب کنی... من می دونم دحترم حجب و حیا
داره اما همه ی این سکوت رو نمی تونم بذارم پای این مورد... چون وقتی امیر حسین

رو نخواستی رک و راست اومدی به من گفتی...

و من با دهانی باز مانده می مانم در تحلیل خودم و حس و حالم، یعنی تمام این مدت
مد موذی مرا از حرف زدن با بابا باز می داشت؟!همان تردیدی که با تمام مس تردی آن ح
وجود سعی داشتم از همه پنهانش کنم اما باز هم هیچ چیز از چشمان بابا پنهان نمانده

بود.

حالم را می فهمد شاید که اینبار مهربان تر ادامه می دهد:

_ می دونم دلت پیششه... اما عقل و منطقت هنوز نتونستن قبولش کنن و من نمی
تونم اجازه بدم تو با این وضعیت پا تو این زندگی بذاری بابا... من همه ی نگرانی هام

می توئه... برای خوشبخت

مک زیر پایم جمع آنقدر از این پهلو به آن پهلو شده ام که حس می کنم محلفه ی تش



شده است.
مر زهوار در رفته به هوا می رود. مر این بست اکنم و صدای جیرجی کلفه سر از بالشت می 
در تاریکی دستم را در جستجوی گوشی در اطراف می چرخانم و سردی و سختی اش
مور کنارم حس می کنم آن را در مشت می گیرم و تن کشیده شده ام را مدرا را که روی 

دوباره جمع کرده و سر روی بالشت می کوبانم.
مض اتاق نور گوشی چشمانم را بی نهایت اذیت می کند. اما بی توجه می مح میان تاریک
فقط صفحه ی پیام هایم با کیهان را باز می کنم و همزمان که ساعت دو و بیست و

هشت دقیقه ی بالی گوشی را از نظر می گذارانم، می نویسم:

_بیداری؟

پیام را ارسال می کنم و همانطور که گوشی را در مشتم می فشارم دست روی
پیشانی می گذارم و منتظر می مانم. این روزها برنامه ی کاری اش هم از دستم در

رفته. نمی دانم حال شیفت است یا در خانه خـ...

لرزش گوشی در دستم افکارم را قطع می کند. تماس را برقرار می کنم و همزمان که
به پهلو چرخیده گوشی را به گوشم می چسبانم و جنین وار در خود جمع شده پتو را تا

روی سرم بال می کشانم و صدای نفس هایش، لعنتی هنوز هیچ نگفته اشک هایم را
جاری می کند.

چیزی که نمی گویم آرام شاید با لحنی پدارانه زمزمه می کند:

_ شما چرا بیداری الن؟

و من بی ربط می گویم:

_ قول دادی خسته نشی کیهان!

سکوتش یعنی جمله ام، حال و هوایم اصل همین بیدار بودنم غافلگیرش کرده.
و من فقط غمگین تر و بی نهایت آرام تر زمزمه می کنم:

_ قول دادی...

مهربان کمی گیج و سردرگم شاید زمزمه می کند:

_ افرای من چش شده این وقت شب...

_ هیچی... فقط بگو که قول دادی!

نگرانی از صدایش چکه می کند وقتی می گوید:

_ قول دادم عزیزم ... قول دادم.



و سکوت که میانمان را پر می کند و قطره هایی که بی صدا از چشمم پایین می افتند
 و ملحفه را خیس می کنند.

نمی دانم چقدر می گذرد که باز من می گویم:

_ تو چرا بیداری؟

_ من شیفتم عزیزم...

_ یعنی سرت شلوغه؟

_ نه عزیزم...

اینطور مدارا کردنش را دوست دارم ته دلم را گرم می کند. اما کاش افکارم هم گرم
می شدند.

آخ خدا کاش شرط و شروط بابا از یادم می رفت.

_ چقدر طول میکشه تا آدما تکراری شن برای هم؟

صدای آهش که در گوشم پخش می شود، حس می کنم کلفه اش کرده ام و پشیمان
از پیامی که منجر به تماس او شد می گوید:

_ ببخشید مزاحمــ...

_ افرا

و من که سکوت می کنم.

_ بگو عزیزم، هر چی دلت می خواد بگو... من اینکه باهام حرف می زنی رو دوست
دارم...

_ اگه حوصله ت سر رفت، قطع کن

_ مگه عقلم کمه... آخه مگه چند بار تا حال خانومم خواسته این وقت شب برام حرف
بزنه... مگه احمقم که قطع کنم.

_ یه دوستی داشتم اسمش راحله بود... کاری به آینده نداشت در لحظه از هر چیزی
که دوست داشت لذت می برد... اون موقع ها من فکر می کردم چقدر اشتباه می
کنه... اما الن می بینم اون داشته درست زندگی می کرده نه من که همش به فکر

 دودوتا چارتای عقل و منطق و آینده بودم...



_ هیچ وقت برای لذت بردن از زندگی دیر نیست

ناامید زمزمه می کنم:

_ از چیش لذت ببرم... همه چیز برای من داره توی شک و تردید می گذره...

با مکث می گوید:

_ شک به من؟

دلم نمی خواهد ناراحتش کنم فقط می گویم:

_ من از آینده می ترسم کیهان.

_ همه از آینده می ترسن... آدما از هر چیزی که نمی دونن می ترسن... اما نباید
 بذاری حالت رو تحت تاثیر قرار بده...

_ چی کار کنم؟

باز هم با مکثی اینبار کمی طولنی تر می گوید:

_ شاید اگه به من اعتماد می کردی حالت خوب می شد...

دلم نمی خواهد وارد جزئیات آزاد دهنده ی این بحث شویم. فقط می گویم:

_ دلم می خواد زمان بره جلو ببینم آخرش چی میشه....

_ اما من دلم می خواد تو همین لحظه بمونم... همین لحظه ای که تو منو برای شنیدن
از فکرات انتخاب کردی.

آه می کشم.

_ نگفتی؟

_ چی عزیزم؟

_ چقدر طول میکشه آدما برای هم تکراری بشن...

_ می ترسی الن داغ باشم بعد از یه مدت یادم بره دوست داشتنت رو؟

_ آره!



جوابم بی اجازه روی زبانم جاری می شود. انتطار دارم نارحت شود اما گرم و مهربان
مس اعتمادی که تمام دلم را پر می کند می گوید: با ح

_ اگه به هم کمک کنیم... با هم دیگه پیشرفت کنیم... با هم قدم برداریم... کنار هم،
شونه به شونه... با هم رفیق باشیم نه فقط زن و شوهر... با هم دیگه زندگیمونو

مل خوبمون... هر روز دلیل داریم برای اینکه بیشتر از بسازیم...برای همدیگه برای حا
روز قبل عاشق هم بشیم...

مز مگ سب مس گرمای صدا و رن مر مزاحم و لعنتی ام را برای لحظه ای هم که شده در پ افکا
جملتش پنهان می کنم تا کمی آرامش بگیرم از اویی که دلم عجیب فقط با او آرام

می گیرد انگار و حس می کنم چشمانم کم کمک گرم می شوند.
آرام زمزمه می کنم:

_ دوست دارم اینجوری حرف زدنت رو

او هم زمزمه می کند:

_ منم تو رو دوست دارم...

بالخره بعد از چندین ساعت که انگار تمام عضلت شادی بر چهره ام یخ بسته بودند،
تبسمی نرم بر چهره ام می نشیند و همانطور که خواب نرم نرمک مرا با خود همراه

می کند می گویم:

_ چیزی هست که باید بهت بگم

_ بگو عشق من

خوابالود زمزمه می کنم:

_ الن بخوابم... فردا شب... بیا خونه دنبالم... بابا در جریانه!

 می توانم شوکه شدنش را عمیقا حس کنم.
بگذار حداقل او امشب را با خیالی آسوده سر کند.

گوشی را قطع می کنم و همزمان با قطره های دوباره جاری شده ی اشک از
مط بابا را پشت سیاهی پلک هایم اسیر می کنم.  چشمانم، شر

" آخ خدا کاش این روزات می گذشتن..."



_ تبریک، بالخره تموم شد...

کمی با عجله برای خداحافظی، تبسمی به رویش می پاشم:

 _ آره واقعا خداروشکر... نجات اومدم...

کیفم را روی دوشم مرتب می کنم و فولدر برگه هایم را از روی میز بر می دارم:

_ با اجازه ت من برم خیلی دیرم شده.

_ برو عزیزم ایشال ببینمت باز، نری حاجی حاجی مکه

اینبار با آرامش بیشتری جوابش را می دهم. اینبار دلم نمی خواهد به راحتی رفاقتی
گمهر می کنم. شاید پایدار را از دست دهم، قدمی پیش می گذارم و گونه اش را 

_ می بینمت... خداحافظ.

تبسمی که بر چهره اش می نشیند پاسخم می شود و من به سمت درب خروجی پرواز
می کنم.

دقیقا پرواز می کنم؛ به امید دیدنش...
آخ خدایا دلم آنقدر برایش تنــــگ است، آنقدر تنـــگ است، که حتی در بیکران جانم

 نمی توانم ذره ای از دل بیچاره ام را پیدا کنم.
وای خدا باورم نمی شود.

آخ خدا یعنی تمام شد!
قلبم از شور از شوق از عشق شاید، محکم می کوبد.

در سرم در چشمم در تمام نبض های تنم می کوبد.
پاهایم میل دویدن دارند.

تمام سلول های تنم میل دویدن دارند.

پله ها را با عجله پایین می روم.
آخ خدایا از کی تا به حال این دانشگاه انقدر بزرگ شده است که هر چه می روم تمام

نمی شود!
پاهای بیچاره ام دست و پایشان را گم می کنند و تلو تلو خوران مرا تا مرز سقوط می

برند، اما قبل از وصال با جاذبه، دوباره خود را پیدا می کنند.
لعنتی این دل مگر آبرو برای آدم می گذارد. خنده ام می گیرد و هیچ این نیمچه

مل دانشجویان، برایم مهم نیست.  آبروریزی، میان این خی
مهم نیست خدایا...

 مهم اوست...
می انتظار است! مل لعنت مهم پایان این فص



مر هزار باره ی آن شب تلخ است. من مرو آخ خدایا هنوز هم باورم نمی شود که امروز پایا
 لبخند حتی برای لحظه ای هم از لبهایم پاک نمی شود.

مد بیچاره ی من... من بیچاره ی من، خو چه شبی بود آن شب. کیها
مگر چهره ی پر دردش از یادم می رفت، مگر چشمان سرخش را می توانستم از یاد

برم.
مه مهر خودش آخ خدا چه بد شبی بود، چه تلخ شبی بود، زمستان میان اولین روزهای ما

را به ما رسانده بود انگار.
لعنتی چه شبی بود...

مد صبح میان بازوان مامان گریه کرده بودم، اشک ریخته بودم و هر چه آن شب تا خو
عشق و عاشقی ست را، لعنت کرده بودم. هر چه شک و تردید و دودلی ست را به

فحش کشیده بودم.

مد آن شب آهی عمیق می کشم. ناخودآگاه با یا
خدایی پوست انداخته بودم. در یک کلم پدرم درآمده بودم و خدا به داد کیهان برسد که

یقین دارم حالش از من اگر بدتر نبود، بهتر هم نبود.

می من؛ چشمانش که شوقی کمرنگ و اضطرابی پررنگ را با هم نشان می بیچاره او
دادند. انگار به دلش افتاده بود که قرار نیست هیچ چیز به راحتی تمام شود.

زودتر از موعد به دنبالم آمده بود و من که انگار داشتم به مقتل می رفتم. قدم هایم
پیش نمی رفتند به زور خودم را تا درب ماشینش رسانده بودم و روی صندلی آوار

شده بودم.
با دیدن حالم بو برده بود که شرط بابا همچین رنگ و بوی خوشی هم ندارد.

می مطلقی زمزمه کرده بود: در ناامید

" دیشب که گفتی بابات در جریانه، یه لحظه انگار دنیا رو بهم دادن... اما فقط همون
یه لحظه بود... وقتی حرفاتو، حال خرابتو مرور کردم فهمیدم یه چیزی این وسط

درست نیست... حال هم که..."

و با آهی عمیق فضای میانمان را به سکوتی سرد گره زده بود و تا رسیدن به مقصدش
که مکانی خلوت و به دور از هیاهو بود، حتی شاید نفس هم نکشیده بود چه رسد به

حرفی سخنی، چیزی...
می حضورش را برای مش فرضی و قرض ساکت خیره ی روبرویش بود و من فقط آرام
می بی او بودن ذخیره می کردم. فهمیده بود. مگر احمق بود که نفهمد روزهای اجبار

می با آن حال، حامل خبری خوش نیست و دقیقا همان جغد شوم است. افرا

خودم را کشته بودم تا مقابلش اشک نریزم. همه اش را برای شب زنده داری ام
ذخیره کرده بودم. شرط بابا بیخ گلویم مانده بودم و داشت جانم را می گرفت اما چه

باید می کردم. شرط بابا آخرین راه برای بودن با کیهان بود و من نمی خواستم با شک
می خودم؛ اصل دوست نداشتم و ترید پا به زندگی کیهان بگذارم. نه فقط برای خوشبخت
با شک هایم، کیهان را هم از زندگی سیر کنم. او هر اشتباهی هم که کرده بود تاوانش



را داده بود و به قول خودش هنوز هم داشت می داد. زندگی با عذاب وجدان از هر
زندانی بدتر و درد آورتر بود و کیهان اسیر این زندان بود و من نمی خواستم دردی روی

دردهایش باشم.
می خواستم مرهم باشم و شرط بابا تنها راه برای رسیدن به این مرهم بودن بود و
بس. من به بابا اعتماد داشتم با تمام وجودم و می دانستم هر چه می گوید از روی

می من است و بس! خیرخواه

مب کذایی گام هایم را خود به خود آرام می کند و من با هر گامی که به فکر به آن ش
می دانشگاه برمی دارم، انگار قدمی از آن شب دور می شوم. مب خروج سوی در

سکوت کرده منتظر بود تا بشنود. هیچ نمی گفت تا من شروع کنم می دانستم که او
هم دوست دارد این سکوت تا ته دنیا کش بیاید اما من باید این سکوت را می شکستم،

به خاطر او، به خاطر خودم، به خاطر آینده ای که شاید می توانستیم در آینده ای نه
چندان دور و نه چندان نزدیک با هم بسازیم.

 نگاهش کردم.
 اخمهایش در هم شده بود.

نگاهم نمی کرد.
دلگیر بود.
 دلخور بود.

عزیزم... بو برده بود.
صدایش کردم، جوابم را نمی داد. آخ خدایا، بود برده بود!

دستم را روی دستش گذاشتم. یخ بود. سخت بود... لعنتی بو برده بود!
افرا هیچ رنگ و بوی وصال نداشت همه اش بوی جدایی بود و او ... بو برده بود!

فایده ای نداشت هر دو داشتیم اذیت می شدیم.
آب دهانم را با بغض و درد و شرط بابا فرو فرستاده بودم و گفته بودم:

مست دارم..." " دیگه از ته دلم مطمئنم که دو

شاید فقط یک درجه از سرمای دستش کم شده بود.

می من کسی باشه اون یه نفر تویی... " " مطمئنم که اگه قرار باشه توی زندگ

اینبار سرش را به سویم گردانده و چشمانش را که نه دو گوی پر درد را به چشمانم
دوخته بود و من لبخندی پر از بغض هدیه اش کرده بودم:

مب خوب شه... " تا درسم تموم میشه... بیا دور باشیم از هم... برای اینکه حال من خو
رکام به هر اش برای اینکه با شک و تردید پا نذارم تو زندگیت... برای اینکه زندگی رو با 

دومون جهنم نکنم... برای اینکه خیال بابام راحت بشه... برای اینکه مطمئن بشیم هر
چقدر هم زمان بگذره عشق و عاشقی از سرمون نمیوفته... برای اینکه..."

نمی دانم باز هم دلیل بود یا نه فقط قطره اشکی که دزدکی خودش را از میان



چشمانم آزاد کرده بود ساکتم کرده بود و او که مبهوت خیره ی من مانده بود و من
دلم برایش کباب بود اما چه می کردم.

می معمولی نیست که گفته بود: انگار نمی خواست باور کند که این دوری یک دور

" چرا انقدر سخت می گیری افرا... من صبر می کنم. قول دادم، قول دادم خسته
نشم ... به جان خودت خسته نمی شم... من صبر می کنم تا هر وقت بخوای، دیگه

چرا دوری..."

بابا گفته بود زمان حلل مشکلت است. اگر این زمان دور از هم گذشت و تو هنوز
افرایی بودی که دلت با کیهان بود و او هم کیهانی که دلش با تو، من دیگر حرفی

ندارم...

مرده بودم اما گفته بودم:

" باید دور بشیم کیهان... خواهش می کنم... تو هم باید تخصصت رو بگیری... تو این
مدت می تونی دوباره توی امتحان شرکت کنی... این دوسال مثل برق و باد می

مت هم باشیم و... گذره... اگه ما قسم

و او که فریاد زده بود:

مر بابای قسمت... " " گو

و من که کوتاه نیامده بودم، یعنی نباید کوتاه می آمدم، چون او را تمام و کمال و با
آرامشی ژرف می خواستم، کوتاه نیامدم:

" گفتی خسته نمیشی... فک کن داری بهم ثابت می کنی... کیهان بابام راضی
نمیشه ... شرطش همینه... اگه قبول نکنی یعنی منو نمی خوای... "

" باشون حرف می زنم... راضیشون می کنم"

گم می شناسم..." " اگه می خواست راضی بشه شده بود... من بابا

و ملتمس زمزمه کرده بودم:

" به خاطر من کیهان..."

و او که سه بار محکم دست هایش را به فرمان کوبیده بود و از ته دل فریاد زده بود و
من که اشک هایم رودی شده خود را بر چهره ام جاری کرده بودند.

 آخ خدایا چه شبی بود.
لعنت به من و تردید هایم که اگر نبودند حالمان آن نبود. جدایی نبود. وصال بود و

رضایت بابا.



اشک هایم می جنگیدم... اما من باید با 
باید با خودم می جنگیدم...
برای کیهان، برای خودم ...

مل خانواده ام. می خیا حتی برای راحت

 بعد از دقایقی طولنی در سکوت ماشین را راه انداخته بود.
آرام می رفت. خیلی آرام.

صدای بم شده اش بغض داشت وقتی گفته بود:

"میام میبینمت..."

مر تیپا بیرون کرده بودم و محکم گفته بودم: و من که دلم را با ضرب و زو

"نه"

عصبی شده بود:

" انگار خودتم بدت نمیاد دست به سرم کنی... "

و من که دلم نیامده بود بیش از این زخم به زخم هایش بزنم، آرام گفته بودم:

مست دارم... این جدایی به نفع هردومونه... دوست داری من با " بد نباش کیهان من دو
شک و تردید بیام تو خونت و اذیت بشم... دوست داری یه جایی برسیم که خودت پیش

مم خودت بگی کاش یه فرصت به هر دومون داده بودم... هر چند حرف بابام یک کل
کیهان... منم روی حرفش حرف نمی زنم...اولم قرار بود خودش این جریان رو با تو

درمیون بذاره اما من نذاشتم... من می خواستم خودم بهت بگم... چون می خواستم
برای آخرین بار ببینمت..."

باز ماشینش را گوشه ای متوقف کرده بود. باز مشت هایش را حواله ی فرمان بیچاره
کرده بود باز فریاد زده بود و من فقط اشک ریخته بودم و وقتی کمی خیلی کم آرام

شده بود، برای کلم آخر گفته بودم:

" دیدنم نیا... حتی از دور هم نگام نکن... بذار این روزا بگذره... بذار مطمئن شیم نیمه
ی گمشده ی همیم... روزی که دفاع کردم و درسم تموم شد بهت پیام میدم... اگه

 هنوز دلت با من بود...بیا دنبالم... اگه نه هم که..."

و طاقت نیاورده بودم درب ماشین را باز کرده بودم به سوی خیابان رفته بودم و خودم
را در اولین تاکسی انداخته بودم و او را پشت سرم جا گذاشته بودم و حال...

امروز روز موعد بود. دو سال خودم را کشته بودم اما به هر کجای دل و ذهنم که
سرک کشیده بودم، اول از همه کیهان را دیده بودم. تمام روح و جانم شده بود. این



ممهرش را از دلم نبرده بود بلکه تمام سلول های جانم را به نامش زده جدایی نه تنها 
 بود انگار...

 پا از درب خروج بیرون می گذارم.
می دیگر را انجام داده بودم. می نهای  دیروز دفاع کرده بودم و امروز یک سری کارها

برایش پیام داده بودم. مختصر و مفید.

"ساعت دوازده کافه ی روبروی دانشگاه."

ساعت، پنج دقیقه به دوازده را نشان می دهد با هیجان حیابان را رد می کنم و خودم
را درون پیاده رو می اندازم. قلبم بد می کوبد شک ندارم که همه صدایش را می

شنوند.
درب کافه را هل می دهم و وارد می شوم. نگاهی کلی به درونش می اندازم و نگاهم
می کافه پشت به من، ثابت می شود. قلبم بال و روی مردی تنها نشسته گوشه ی انتهای

پایین می شود. بیچاره می خواهد از جا کنده شود و خودش را به نیمه اش برساند.

آرام پیش می روم. هنوز قدم اول را به دوم نرسانده ام که دختری از دربی که احتمال
دستشویی ست بیرون می آید و مقابل مرد جا می گیرد. یک لحظه قلبم می ایستد.
کمی بیشتر پیش می روم. نیمرخش که در دیدم قرار می گیرد نفسم با فشار خارج

 می شود.
لعنت به این دل که همه را کیهان می بیند.

به سمت میز دو نفره ی خالی طرف مقابل آن ها می روم و دقیقا رو به در می
نشینم.

باز ساعتم را نگاه می کنم. دو دقیقه به دوازده را نشان می دهد و من دلم را به همین
دو دقیقه خوش می کنم. لحظه ای دلم از کوبش می ایستد و اینبار که شروع به

کوبیدن می کند ریتمش بر دستگاه شور می نوازد انگار که استرس را به جانم سرریز
 می کند.

دوسال گذشته... دوسال بی هیچ خبری از او... دو سال خدایا...
یعنی هنوز مرا می خواهد.

آب دهانم را فرو می فرستم...
یک دقیقه به دوازده مانده و...

اصل در این مدت یک بار هم به این که او مرا نخواهد فکر نکرده بودم انگار که امری
محال باشد و حال...

نگاهم با ترس روی عقربه های روی هم مانده ی ساعت دوازده ثابت می ماند و ته دلم
خالی می شود. قلبم دیگر نمی کوبد. صدای باز شدن درب کافه نگاهم را با آخرین

مر دبیرستانی امیدم را ناامید می کند. امید بال می کشاند و ورود دو دخت
تنم ذره ذره یخ می شود.

شور دیدارش به یکباره تمام می شود. تمام که نه درواقع همه اش تبدیل می شود به



حالی بد... خیلی بد... خیلی خیلی بد...
مت به لرز نشسته ام را با قدرت حس می کنم می توانم تمام وجودم را بال بیاورم. دس

مشت می کنم. سعی می کنم خودم را کنترل کنم.
به خودم دلداری می دهم.

 هنوز دیر نشده است.
اصل شاید در ترافیک مانده.

شاید پیامم را ندیده.
شاید زبانم لل اتفاقی افتاده.

اما لعنتی هیچ یک دلم را آرام نمی کند. من از شور دیدارش این روزهای آخر پلک روی
هم نمی گذاشتم و او...

باز نگاهم را به ساعت می دهم دلم می خواهد روی همان دوازده متوقف شده باشد و
مح احمق نشان ندهد.  مرا یک ساده لو

مق بی شعور بیشتر آخ لعنتی عقربه ها روی دور تند افتاده اند انگار و من یک احم
نیستم!

حوالی ساعت سه ی بعد از ظهر است که به خانه می رسم. مثل احمق ها تا ساعت
 دو در کافه نشسته بودم و الکی به خودم امیدهای واهی می دادم.

آخر سر هم یک "خاک بر سرت افرا" گفتم و با دلی تکه پاره از کافه بیرون زدم. تمام
طول راه در بهتی غریب بودم. باورم نمی شد. هنوز هم باورم نمی شود.

در را که باز می کنم امیر با چهره ی تقریبا عبوسی پیش چشمم ظاهر می شود و بی
سلم و علیکی طلبکار می گوید:

گت جواب بدی؟! _ میمیری گوشی

بی اراده دستم به سمت گوشی ام می رود و ده تماس بی پاسخ از خانه و امیر را می
بینم.

افرای بیچاره کجاها سیر می کردی که صدای زنگ گوشی ات را هم نشنیدی!

حوصله ی کش آوردن بحث را ندارم. دلم می خواهد بروم یک جایی پنهان شوم تا هیچ
کس این افرای بی شعور و احمق و بی غرور را نبیند. دلم می خواهد ذره ای شوم و

خودم را از همه ی دنیا پنهان کنم.
آرام زمزمه می کنم:

_ ببخشید

می خواهم از کنارش بگذرم که با اخم راهم را می بندد:

_ چته؟



_ خستم...

همین!
می روم و اینبار میان درب هال با مامان رو در رو می شوم. نگران نگاهم می کند:

_ اومدی؟... کجا بودی چرا گوشیت رو جواب نمیدی دلم هزار راه رفت.

باز همان "ببخشید" را برای او هم تکرار می کنم و از کنارش می گذرم. کیفم از شانه
ام ول می شود. تقریبا روی زمین به دنبال خود می کشانمش. سنگینی اش در برابر

من جان و تنم در گلویم مض خانه کرده در گلویم هیچ نیست. اصل انگار تمام وز سنگینی بغ
جمع شده.

مع بستن در می شود و با وارد اتاق می شوم و قبل از آنکه در را ببندم مامان نگران مان
کمی مکث می گوید:

_ خوبی؟

سعی می کنم در نقش عروسکی ظاهر شده برایش نقش بازی کنم. خداراشکر که
من بی وفا با خبر نیستند. مت قرار و مدار هایم با کیها آنها از ریزی جزئیا

حیف که بازیگر خوبی نیستم. مادر بیچاره ام گناهی نکرده که دخترش یک احمق و
ساده لوح تمام عیار شده است.

مض خانه خراب کنم را به جان بخرم و به جایش بخندم. فقط سعی می کنم بغ

_ تو آفتاب موندم گرمازده شدم فک کنم...

مردد نگاهم می کند.

 _ الن برات شربت خاکشیر و آب لیمو درست می کنم خوب میشی

مامان می رود و امیرجایش را می گیرد، مرموز نگاهم می کند و من با گفتن:

_ می خوام لباس عوض کنم

در را به رویش می بندم...
من شربت مقابلم ظاهر می شود، و تازه وقتی درب اتاق باز می شود و مامان با لیوا

مم هپروت سیر کرده ام. می فهمم که این چند دقیقه را در عال
مامان با نگاهی که تعجب در آن است و امیر با همان نگاه مرموز نگاهم می کنند الکی

می خندم اینبار با صدا می خندم به خودم به خوش خیالی هایم به توهمات و شعور
می چشمانم را در پس خنده ام پنهان می کنم. نداشته ام و خیس

_ انقدر خستم که همینطور ایستاده می تونم بخوابم



و باز الکی با همان چشمان خیس می خندم و لیوان را از دست مامان می گیرم و یک
 نفس سر می کشم.

خ.ب شد حداقل فهمیدم خاکشیر با طعم بغض ترکیب مزخرفی می شود.

_ آروم افرا...

می دهانم می کشم و لیوان را به مامان پس می دهم و می پشت دستم را به خیس
گویم:

_ مرسی تشنم بود

مامان لیوان را می گیرد و می خواهد از در بیرون رود که امیر می گوید:

_ نمیگی بش مامان؟

مامان با چشم غره ای آرام می گوید:

_ حال حالش خوب نیست بذار استراحت کنه

مل خراب هم موضوع را حدس می زنم. با همین حا
می امیر که بلند می شود خط نگاهش با مامان قطع می شود و با صدای زنگ گوش

اخمی که از دیدن شماره شاید بر چهره اش نشسته، همانجا کنار ما ار تباط را برقرار
می کند و من که نه در واقع افرایی بی تفاوت از وجودم سر بر می آورد و بی توجه به

همه چیز دقیقا همه ی چیز هایی که دارم و ندارم و حس می کنم و نمی کنم شاید؛
خطاب به مامان با لحنی شاید محکم می گویم:

_ مامان به اون خواستگاره بگید بیاد...

در برابر چشمان مبهوت هر دویشان، در را می بندم و خودم هم پشت در آوار می
شوم.

پله های پشت بام را یکی پس از دیگری پشت سر می گذارم.
 برای که باید صبر می کردم... اصل برای چه باید صبر می کردم.

دقیقا از ساعت دوازده ظهر ذکر "خاک بر سرت افرا" برداشته ام و نذرم اجابت نمی
شود انگار که دست از گفتنش بر نمی دارم.

می عمیق در عین دردی که در تمام جانم احساس می کنم در یک بی تفاوتی یا بی حس
غرق شده ام انگار و می دانم که عمیقا حالم خوش نیست.

_ کجا میری مامان؟



_ خونه ی خانوم سیدی... زنگ زد گفت مانتوم آماده ست... برم ازش بگیرم.

امیر بیشتر از من هول می کند انگار که جدی می گوید:

_ حال این یه چیزی گفت، فعل چیزی راجب خواستگاری بهش نگیا

و من بی توجه به جواب مامان آخرین پله را هم بال می روم و پا به پشت بام می
گذارم.

وقتی دلی برایم نمانده دیگر چه فرقی می کند که با چه کسی ازدواج کنم؛ خواستگاری
مس دیگر! که معرفش همین خانوم سیدی ست یا هر ک

نفسم آه می شود.

قدم هایم به سمت لبه ی پشت پام کشیده می شود. خیره به خورشیدی که پشت غبار
پنهان شده، خودم را میان تمام خوش خیالی ها، امیدها، انتظارها و دل تنگی های این

دوسال گم می کنم.
یعنی من تا این حد در شناخت آدم ها احمق بودم!

یا کیهان این چنین بازیگر توانایی بود!

مر بگید بیاد... _ که به خواستگا

صدا با شوکی عمیق مرا به حال بر می گرداند.
نفسم حبس می شود.

_ چشمم روشن!

دهانم باز می ماند.
گوش های دیوانه ی من...

مبهوت به پشت می چرخم.
وای...

من دیوانه ی من... چشما
قلبم بعد از چندین ساعت تپش از سر می گیرد انگار

مل دیوانه ی من... د
 باورم نمی شود.

صدایی از درون فریاد می زند که:
"خیالتی شدی بیچاره"

لبخند می زند. به من و گیجی ام، لبخند می زند.
آدم ها در خیال هم می توانند لبخند بزنند!
دستم بال می آید و روی دهانم می نشیند.

قدم قدم پیش می آید.



آدم ها در خیال هم می توانند قدم بزنند!
قدم هایش تمام می شود و من میان بازوانی گرم محصور می شوم.

و من فقط فکر می کنم که آدم ها در خیال هم می توانند طعم آغوشی را اینقدر
واقعی بچشند!

_ دلم برات یه ذره شده بود، برای خودت برای چشمات... دیونه شدم به خدا

و من که انگار کم کمک به دنیا باز می گردم.
 خودش بود.
کیهان بود...

نفسش در گوشم آه می شود و زمزمه می کند.

_ حیف که دادشت مثه یه پاسبون پایین پله ها ایستاده...

عقب می کشد. نه خیلی فقط در حدی که چهره هایمان مقابل هم قرار می گیرند و
من ظهرش تازه شده باشد، چشمانم خیس می شوند و مغ دلم از نیامد من که انگار دا

دلخور زمزمه می کنم:

_ بدجنس

جوابش می شود تبسمی گرم که چهره اش را پر می کند.

_ خیلی... خیلی...

دنبال کلمه ای می گردم که عمق احساسم به نقشه ی مزخرفش را نشان دهد که
خنده اش بیشتر می شود و می گوید:

مر اون داداشته... _ بگو قربونت برم... فحش بده... خودتو خالی کن... اما همش زیر س

و من که مشتی حقیقتا محکم حواله ی بازویش می کنم که چهره اش را جمع می کند
و با تخسی می گویم:

_ حقته

حالتم را که می بیند انگار درد فراموشش می شود. تمام چهره اش پر می شود از
حسی گرم و عاشقانه...

_ آره حقمه...

نگاهش را عمیق در تمام چهره ام می چرخاند. جای جایش را با دقت رصد می کند و
با حالی غریب انگار که برای خودش زمزمه می کند :



_ چه جوری گذشت... باورم نمیشه

_ فکر کردم نمیای

_ مگه مرده باشم!

بغض می کنم:

_ خیلی بدی کیهان... من فکر کردم نمیای... فکر کردم الکی منتظر بودم... فکر کردم
چقدر احمـ...

دهانم میان شانه اش بسته می شود و صدایش در گوشم زمزمه:

_ ببخشید... ببخشید... چیکار کنم برنامه ی خان داداشت بود... پدر خودمم درومد...
منتون گفت یه کاری کن امروز تمام مدت که تو کافه بودی مردم و زنده شدم... امیرخا

همیشه یادش بمونه... بین خودمون بمونه دلم می خواست بگیرم انقدر بزنمش که
متزا نده ... اما چی کار کنم مجبور شدم به سازش برقصم...  واسه من از این 

اینبار خودم فاصله می گیرم. موهایم را نرم پشت گوشم می زند و سرکج کرده
مهربان می گوید:

_ بخشیدی...

با تخسی می گویم:

_ حال حالها نمی بخشمت...

 _ حتی اگه بفهمی منو داداشت حسابی با هم رفیق شدیم...

کمی ناباور نگاهش می کنم که می گوید:

_ تمام این دوسال باهاش در ارتباط بودم. البته تخس تر از این حرفا بود که چیزی از
تو بگه...

می خندد و من سوالی نگاهش می کنم:

_ میومد آمار منو می گرفت... یه بار همون اول بهم گفت بفهمم دور از چشم خواهرم
زیرابی رفتی روزگارتو سیاه می کنم...

کامل بی اراده چهره ام با ذوقی شیرین از هم باز می شود که او هم از فرصت سو



استفاده کرده می گوید:

_ بخشیدی...

_ حال تا ببینم.

 چند لحظه در سکوت خیره ام می شود.
من او... می چشما من غرق در دنیا

می چشمانی من... او غرق در دنیا
و من که باز چشمانم از بودنش خیس می شود و زمزمه اش را به گوشم می رساند:

_ عزیزم

_ خیلی سخت بود

_ برای منم

ناخودآگاه دستی به جوگندمی های شقیقه اش می کشم که با صدایی بم شده می
گوید:

_ پیر شدم.

_ اذیت شدی...

_ لزم بود...برای هر دومون...

سرم را با بغض به تاییدش تکان می دهم.

مف نگاه ها و باز عاشقانه هایی که بی صدا رد و بدل می شوند و ذره باز سکوت باز حر
ذره بغضم را آب می کنند.

دل از چشمانم نمی کند.

_ چطوری طاقت آوردم...

و فقط با نگاهم مهر تاییدی به حرفش می زنم.
بعد از لحظاتی که گذرش را اصل حس نمی کنم می گویم:

_ امتحان دادی؟

_ فقط به خاطر تو... وگرنه اصل دل و دماغ نداشتم.



همزمان با اشکی که از گوشه ی چشمم روان می شود می خندم.

_ حال شوهرم چه تخصصی داره؟

از لفظ "شوهرم" چشمانش برق می زند.

با انگشتانش نرم و آرام اشک ها را از چهره ام می زداید و زمزمه می کند:

_ قلب...

می پاهای امیر روی پله ها باعث می شود فاصله اش را بیشتر مش یک دفعه ا صدای کوب
کند.

دست زیر پلک هایم می کشم و آمدن امیر را نگاه می کنم که خطاب به هر دویمان
می گوید:

_ بسه دیگه بیاید پایین ببینم.

از لحن و اخمش به کیهان خنده ام می گیرد.
مز کیهان به علیست و همین خنده ام را بیشتر می کند. نگاهش دقیقا مثل نگاه آن رو

_ زود باشین

این را می گوید باز دوباره پایین می رود که کیهان هم با خنده به سویم بر می گردد و
می گویم:

_ مثل خودته... اون روز می خواستی علی رو بکشی

مش تو _ داستان دارم من با این خان دادا

پشت چشمی برایش نازک می کنم و می گویم:

مر چوب بری _ داداشم خیلیم خوبه... به سن و سالش نگاه نکن یه پا استاده در ام

_ بر منکرش لعنت... کل کارای چوب خونه مون رو دادم خان داداشت تمام این
دوسال من داشتم خونه مون رو برای خانومم آماده می کردم...

مبهوت نگاهش می کنم.

 _ آخ که دلم برای بهت چشمات یه ذره شده بود.

_ اومدییین؟



صدای فریاد امیر هر دویمان را از جا می پراند و مرا یکباره به قهقهه می اندازد و
کیهان که با خنده می گوید:

_ اومدیم داداش اومدیم.

قدمی به سوی پله ها می روم تا امیر کاری به دست حنجره اش نداده که دستم از
پشت کشیده می شود.

_ الن خوبی

_ خوبم

مهربان می گوید:

_ با دلت کنار اومدی یا با تردیدات؟

 _ دیگه تردید نمونده برام... با دلم با همه چیزکنار اومدم...

_ یعنی میشه گذشته ها رو فراموش کرد؟

_ الن دیگه مدت هاست که فراموش کردم...

تمام مهرو علقه اش را از چشمانش به چشمانم منتقل می کند. با آرامشی ژرف می
چرخم تا دوباره صدای امیر بلند ندشه که باز دستم را می گیرد. به سویش می چرخم

و سوالی نگاهش می کنم که می گوید:

_ یه لحظه صبر می کنی عزیز دلم.

گوشی اش را از جیبش در می آورد و بعد از کمی آن را مقابلم می گیرد.
همانطور سوالی گوشی را از دستش می گیرم و به عکس مقابلم چشم می دوزم و

برای لحظه ای کنک و مات خیره ی عکس می مانم.
آزاد بود.

خودش بود.
شک ندارم.

مبهوت نگاهش می کنم که مهربان پلک بر هم می گذارد و زمزمه می کند:

_ خودشه

دوباره نگاهم را به گوشی می دهم و متن کوتاه زیر عکس را می خوانم.



می لته آرت... جناب آقای مت کشور مم مسابقا ."آزاد حقیقت " برنده ی مقام سو

قطره اشکی بی هوا از شوق از چشمم روی عکسش می چکد.
مت کیهان محکم گرد شانه ام می پیچد و به سوی پله ها هدایتم می کند. دس

_ هر کاری از دستم بر میومد براش کردم... به خاطر تو به خاطر خودم... به خاطر
خودش!

مم وجودم را به تکیه گاه محکمم تکیه می دهم و هم قدمش و من با آرامشی ژرف تما
می شوم.

انگار عاقبت نوبت ما هم رسیده بود.

پایان
1/5/96

*دنیا*


