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 پیش فصل

 دانای کل

کلیدش را بیرون آورد تا درب آهنی عمارت را که تازه جایگزین درب چوبی 

آمد  یِ بیرون از قفل شد. یادش نمی قدیمی شده بود، بازکند که متوجهِ زبانه

موقع رفتن درب را باز گذاشته باشد؛پس اخمی میان ابروهایش آورد و آرام هلی 

جیغ بلند سیمین و  به درب داد؛ اما همین که پایش را داخل گذاشت، صدای

 های مهین را شنید.  بندش زجه و نفرین پشت

زده با زبان  شده در دستش به طرفش دوید و وحشت امیرساالر با آالسکای آب

 اش گفت: بچگانه

 خاله افتاد! -

آن صداها و این دوکلمه کافی بود تا روح از کالبدش رخت بَر بِبندد. رنگش به 

ی کمرش نشست. با نفسی که به شماره افتاده  وضوح پرید و عرق سرد روی تیغه

 بود، خریدها را روی زمین انداخت و به طرف ساختمان پشتی دوید. 

دانست  کرد که بچه اشتباه کند و این شر که خوب می در دل خداخدا می

 مسببش کیست، به خیر بگذرد:

نجا خدایا، به آبروی علی قسم، رحم کن! به خیر بگذره دیگه یه ثانیه هم ای -

دونستم آخر کار دستمون  مونم. از اول گفتم اینجا موندن عاقبت نداره، می نمی

 میده. مید...

ی تنش را، غرق در خون دید، دیگر نتوانست  ی باغ رسید و پاره وقتی به میانه

سرپا بماند و روی دو زانو به خاک افتاد. با کف دست به سرش کوبید و ناباورانه 
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 لب زد:

 ی؟کار کرد تو چی -

*** 

 فصل اول

هایش زل زد و  سمت کابین آسانسور رفت و با ورود به اتاقک، در آیینه به چشم به

 مثل تمام این چهار سال به این فکر کرد که چقدر از این زمردها متنفر است! 

ست و دل هیچ دختری از دست  هایش شکارچی قابلی گفتند چشم همه می

 دل خوشی ازشان نداشت. جادوی نگاهش در امان نیست؛ اما خودش 

داد. منشی پیام داده بود   ی منفی دو می بازشدن درب نشان از رسیدن به طبقه

طرف ماشین رفت و   که دکتر داخل خانه منتظرش است؛ پس بدون فوت وقت به

 سمت خانه حرکت کرد.  سپس به

ر با رسیدن به آنجا، پیش از همه مهدیس را دید که با شلوار جین و تاپ مشکی د

هایش زیر آن همه سایه سیاه مشخص نبود  ی درب منتظرش است. چشم آستانه

خاطر  اش را به قرمزترین رژلب آغشته کرده بود. هرچند به و لبان تزریقی

وقت نتوانست با آن  اش از مادر، متشکرش بود؛ اما هیچ های هرازگاهی مراقبت

 های پوشالی کنار بیاید!  حجم از لوسی و لوندی و محبت

وارد شد که صدای مهدیس « سالم»ی  س جدی سری تکان داد و با زمزمهپ

 سیاه مغزش. ناخن شد روی تخته

 سالم، خسته نباشی. خوبی؟ -

 تر از قبل گفت: دوباره سر تکان داد و جدی
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 تونی بری. ممنون که اومدی. ننا گفت تا یکی دوساعت دیگه میاد، تو می -

 حرفش به مزاج مهدیس خوش نیامد!

 تا مشتری کنسل کردم که بیام اینجا! خودم هم کار داشتم. امروز سه اتفاقاکی. اُ -

 

 ی او. اش شد گره بین ابروهای پرپشت و مردانه سنگین منت گذاشته بود و نتیجه

 زودی این لطفات جبران میشه دخترخاله. شاءاهلل به اِن -

رفت. این  سمت پیرمردی که احتماالً همان پروفسور احدی معروف بود، و به

 چندمین پزشک مغزواعصاب بود؟ 

نمیدانست! از بس طی این چند ماه پزشک عوض کرده، حساب از دستش در 

 رفته بود! 

سرعت از  کشید، به اش می شده های اکستنشن که انگشت زیر مژه مهدیس درحالی

 هایش را بپوشد. ها باال رفت تا لباس پله

طنتی وسط هال رسید، پروفسور های استوارش به مبل سل وقتی پسر با قدم

ای بود به احترامش ایستاد و بعد از احوالپرسی  احدی که مردی مسن و جاافتاده

 گفت:

طور که احتماالً دکتر سعدی به اطالعتون رسونده،  خب آقای شکوهی همون -

 اید؟ اکشن مادرتون مزاحم شدم. آماده بنده برای دیدن ری

 گاه آماده نبود. آماده بود؟ نه! برای آن رفتار هیچ

 بله کامالً. -

طرف اتاق مادرش رفت. درب زد و سپس   اش را به چشم زد و به عینک دودی
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 وارد شد. 

اش نشسته و به باغ چشم دوخته بود.  مادر مثل تمام این چهارسال روی صندلی

 مرد جلوتر رفت و آرام صدایش کرد.

 جان؟ خوبی؟ بانو! چطوری مامان سالم سیمین -

داد که مثل تمام این  مین به صورت او گنگ بود و این نشان مینگاه سی

چهارسال پسرش را نشناخته است. پسر مغموم از آن اتفاق بد، نفسش را باصدا 

 بیرون داد و لب زد:

 مامان منم پسرت. یادته دیروز باهام حرف زدی؟ االن هم یه چیزی میگی؟ -

 اما سکوت سیمین ادامه داشت. 

ن زجرکشیدن مادر را نداشت؛ اما کار دیگری هم از دستش هرچند که دلِ دید

ی درب  آمد. پس نیم نگاهی به درب انداخت و وقتی دید پروفسور از میانه برنمی

تر شد و آرام مقابل مادر ایستاد؛ سپس دست  ت اتاق است، دلش قرصاتفاقاشاهد 

زمردها که روی فرم عینک گذاشت و عینک را برداشت. نگاه سیمین باال آمد و به 

هایش را بازتر کرد... از تعجب بود یا ترس؟ هرچه که بود باعث شد  رسید، چشم

مثل تمام این مدت با تمام توان جیغ بکشد و جمالت و کلمات غیرقابل درکی 

 بیان کند که فقط این جمله از بینشان مفهوم بود:

 «بُ...بُر..روو... بی...رون... تُ... مُر...مُررر...دی!»

ی تسلیم باال  تر شد، مضطرب دستانش را به نشانه در گلوی پسر سنگین بغض که

 گرفت و ملتمس گفت:

 !"شاهان"مامان آروم باش من نمردم، مامان منم پسرت، منم  -
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*** 

 سرمه

هایم و جایگزینی سقف ناآشنای آبی اتاق به جای سیاهی پشت  با بازشدن چشم

ه و یادآوری دیروز لبخندی زدم و از پلکم، به خود لرزیدم؛ اما با گذشت چند ثانی

گفتند و بوی تمیزی و نویی وسایل،  اعماق وجود نفس کشیدم. حقا که درست می

کشی، چندان هم آسان نبود اما  بهترین بوی دنیا بود! البته که چیدمان و اسباب

 ارزید!  به این آسایش می

ا پدر تماس گرفتم. پدر داد، سریع ب  دیواری که دوازده را نشان می با نگاه به ساعت

 که مشخص بود چقدر گوش به زنگ است بالفاصله پاسخ داد.

 سالم عرض شد فرمانده! چطوری؟ -

 کرد شاد باشد گفت:  با صدایی که سعی می

 علیک سالم. خواب بودی تا االن خرس کوچولوی بابا؟ -

 با ناز دخترانه، خودم را برای پدر لوس کردم.

ر بودم دیگه! اصالً خودت کی بیدارشدی؟ دیشب کی عه بابا! خب خردوخاکشی -

 رسیدی؟

 داری کشید: یِ کش پدر خمیازه

منم همین ده دقیقه پیش بیدار شدم. دیشب که نه صبح ساعت شیش، هفت  -

 بود، رسیدم.

 شرمنده لبم را به دندان گرفتم.

ببخشید توروخدا، من دیشب انقدر خسته بودم اصالً نفهمیدم کی خوابم برد؛  -
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خطر بود و سالم  خواستم بیدار بمونم تا برسی. خداروشکر سفر بی  وگرنه می

 رسیدی... آخ که چقدر دلم برات تنگ شده بابا!

 انگار که منتظر همین حرف باشد، سریع و از خدا خواسته گفت:

ای  دشمنت شرمنده. خب برگرد بابا، هنوز هم دیر نیست! میگم یه هفته -

 لت رضا نیست برگرد.وسایلتو برگردونن. اگه د

 ترین لحن ممکن پاسخ دادم: با مهربان

 نه قربونت برم، حالم خوبه فقط دلم تنگ شده، همین! -

 دوباره اعصابش بهم ریخت و تند شد.

شده میشه درس خوند؟! این همه  دونم مگه فقط تو اون خراب آخه من نمی -

 دیگه!خوندی   جا می سال هم همین سال اینجا بودی، این یک 

باز هم شروع شده بود بحثی که یک ماه تمام آن را دوره کرده بودیم. با لحنی 

 کننده گفتم: قانع

ی  نامه دونی که این آزمایشگاهِ پایان  باباجون! قربون چشمات برم، خودت هم می -

شده داره؛ وگرنه منم این غربت رو  منو فقط همین تهرانِ به قول شما خراب

 دوست ندارم.

 طنت اضافه کردم:و باشی

ها کوتاه شده، اصالً هر هفته پاشو  بعدش هم خداروشکر که به لطف هواپیما راه -

 بیا پیشم!

صدسال فکر نکن من جونمو بذارم تو اون طیاره که نه به هوا وصله، نه به  -

 زمین!
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اش  نخودی خندیدم و در دل قربان آن چینی که حتماً از انزجار روی بینی

 انداخته رفتم.

 باشه عزیزدل، من میام خوبه؟ -

 با صدایی که دلخوری در آن مشخص بود گفت:

خب دیگه، تو که کارخودتو کردی. فقط خیلی مراقب خودت باش. بازم  خیلی -

 میگم، اونجا کسی نیست هواتو داشته باشه.

 نفسم را بیرون دادم:

 ای نیست؟ چشم بابایی، امر دیگه -

 کردن ندارد اما پاسخ داد: طعای به ق هرچند که مشخص بود عالقه

 همراهت. نه برو باباجان، خدابه -

گوشی را پایین آوردم، به قلبم چسباندم و به عکس پدر «فعالً!»ی  پس از زمزمه

اش که حتی در عکس هم  های مشکی روی پاتختی خیره شدم، با نگاه به چشم

ه شده ها چیر پرمحبت بود و آن محاسن جوگندمی که لشگر سفیدها به سیاه

شدن آهی کشیدم؛ اما غم هم  تر ام فشرده شد. به نیتِ سبک بودند، دل در سینه

 جا در قامتِ بغضی سنگین، جا خوش کرد.  همراه با نفسم تا گلو باال آمد و همان

آور، به آشپزی پناه بردم. خاله مرضیه هم  برای فرار از این حال و سکوت دق

کرد؛ پس من هم شروع به  میهروقت غم داشت، سرش را به آشپزی گرم 

فریزر  سازی مایعِ کوکو کردم. یک بسته سبزی را از قسمت پایینی یخچال آماده

بیرون آوردم و با مابقی وسایل در کاسه ریختم، نگاهی در پذیرایی کوچک که با 

های طرح سنتی پرشده بود، چرخاندم و به این فکر  یک دست مبل کرم و قالیچه
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یک عمر از زیر آشپزی در رفتن و انداختن تمام کارها به  کردم که چطور بعد از

ام را گرفته بود! شاید بهتر  گردن خاله، حاال در این برهه، تنهایی و گرسنگی یقه

آوردم؛ اما نه این هم عملی   دادم و خاله را با خودم می بود به حرف پدر گوش می

؛ اما پدر چه؟ عالوه بر آمدم طور از پس خود، برمی نبود، باز من دختر بودم و یک

 ماند.  لنگ ماندن در آشپزی، در شیراز هم تنها می

نزدیک به بیست سال از روزی که پدربزرگم، آقاابراهیم را برای باغبانی باغش 

ها، خودش با هنر دستش به  گذشت و در تمام این سال  بود، می استخدام کرده 

کردم، با دستپخت و  یش میخانم، که از ابتدا خاله صدا باغ و همسرش، مرضیه

 بخشیدند.   مان، روح زندگی می نظیرش به خانه ی بی سلیقه

هایِ بهارنارنجش، حافظیه و عطر  با یادآوری شیراز، باغ بابابزرگ و شکوفه

نظیرش، لبخند سوک لب و غم کنج دلم نشست! برای   نرگسش، ارم و طبیعت بی

 کوکو نگاه کردم و آرام لب زدم: ول و خروج از فکر سری تکان دادم، به مایع شل

مرغ برای یک بسته سبزی زیاد بود؛ وگرنه این  مثل اینکه چهارتا تخم -

 ای نداره!  های غرق در زردی هیچ توجیه دیگه  سبزی

، شاهکارم را به دست آتیش سپردم و به پذیرایی "هرچه باداباد"ی  با زمزمه

ای ضخیم را کنار زدم  قهوه های کرم برگشتم. با رسیدن به دیوار جنوبی خانه، پرده

 انداز تهران را از نظر گذراندم.  و از قاب پنجره چشم

گفت که سرمه، دختر ادریس راد، قرار است ساکن این بالد  اگر روزی کسی می

کردم؛ اما حاال یکه و تنها میان این پایتخت دود و  غربت شود، ریشخندش می

 شلوغی ایستاده بودم!
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ی شهرها برایم  هران انداختم، شهری که نسبت به بقیهنگاه دیگری به ت

تر بود. من با پدر تقریباً تمام ایران را سفر کرده بودم و  تر و غریبه ناشناخته

ها  ترین جزیره ترین دریا و گرم ها تا جنوبی ترین شهرها و زیباترین جنگل ازشمالی

وقت اینجا را مقصد  هیچرا دیده بودم؛ به جز تهرانی که همیشه مورد تنفر او بود! 

باره سفر کردیم اما  کرد؛ حتی بعضاً چند شهر را دوباره و سه سفرها انتخاب نمی

 تهران نه! 

شهر تنهایی و چندرنگی »گفت  شناخت، می تهران را به شهری و پایتختی نمی

و هرچند که من و خودش هردو متولد تهران بودیم، تعلق خاطری به آن « است 

رویی  کشیِ من، مجبور به رودر وچهار سال برای اسباب بعد از بیستنداشت. البته 

ودم شد و به تهران سفر کرد. هرچند راضی به گشتن در شهر  شاخ با این غول بی

ی ورود به اینجا، نگاهش مملو از غم بود و اخمش نشان از  نشد؛ ولی از لحظه

ی پدر، هنگامی که  تهدانم! به گف داد. علت اصلی این نفرت را مادرم می کینه می

گشتیم، ما را  ای، وقتی از تهران به شیراز برمی ساله بودم؛ در تصادف جاده من یک

تر بودم تا  برای همیشه ترک کرد. تمام حسرتم این است که کاش کمی بزرگ

ی اسمش  ماند. مهربان به اندازه ای از صورت مهربانش یادم می حداقل هاله

 "مهربان"

سرعت به طرف آشپزخانه رفتم و بعد از اینکه با  ختگی بهبا استشمام بوی سو

 ی مبل کوباندم، خودم را به گاز رساندم و زیرلب غر زدم: تمام توان پایم را به پایه

بیا! از دار دنیا همین یه کوکوی وارفته رو داشتی که این هم کربن خالص شد. "

 "تم.آخ پام! اون مبل رو کی گذاشت اون وسط؟ اه اصال نخواسآخ
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 و حرصم را با باز کردن آب روی کوکوی سوخته خالی کردم. 

دادم و قربان   ام گوش می ی بیچاره نواز معده در همان حین که به نوای گوش

رفتم، زنگ واحد فشرده شد. چشم از ذغال داخل ماهیتابه برداشتم  اش می صدقه

رده پدیدار شد شدن درب، هیبت درشتِ بانویی سالخو سمت درب رفتم. با باز و به

کرد؛ ولی قبل از هرگونه  و البته که سینیِ غذایِ دستش هم کم برایم لوندی نمی

زدگی و سومالیایی بودنم، چشمم را از غذاها گرفتم و  سوءتفاهم مبنی بر قحطی

کردم باید خانم آقاسعید،  های آبی زنی که حس می با لبخند به چشم

 ام، باشد، خیره شدم و گفتم:  خانه صاحب

 سالم، جانم؟ -

 خانم با لهجه شیرینش گفت:

رویی. راستش همون  ی واحد روبه سالم دختر زیبا! من ماهایا هستم همسایه -

خواستم بیام ببینمت؛ ولی دیدم خیلی کار داری گفتم مزاحمت نشم؛   دیروز می

 اما دیگه بیشتر از این نتونستم صبر کنم و گفتم امروز بیام بهت سر بزنم...

 شاره به سینی در دستش ادامه داد:و با ا

تونی غذا درست کنی. البته اینو هم آوردم، فکر کردم خسته و کوفته نمی -

دست پختت حرف نداره »گفت: امیدوارم خوشت بیاد، مادرشوهرم همیشه می

 Pensez گفت ای وای باز من زبونم گرم شد! پدرم همیشه می« عروس.

d'abord, puis parlezفکر کن بعد تندتند حرف بزن؛ ولی  یعنی اول کامل

 کی گوش میده؟ راستی اسمت چیه دخترم؟

هایم بود به صورت گرد و تپلش که  در تمام این مدت با لبخندی که روی لب
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اندیشیدم   کردم و به این می  توسط موهای فرِ سفیدش قاب گرفته شد بود نگاه می

که  تر کردم و درحالی یقداشتنی است! لبخندم را عم زبان و دوست که چقدر خوش

 گرفتم، به داخل دعوتش کردم.  سینی را از دستش می

وقتم و بابت غذا هم  منم سُرمه هستم ماهایاجون، خیلی از آشنایتون خوش -

ممنونم. فکر کنم از بوی سوختگی مشخصه که چقدر به موقع بود! درضمن شما 

رم از صبح تا شب کنید و اگه به من باشه دوست دا  خیلی هم قشنگ صحبت می

 کنارتون باشم و باهم از هر دری حرف بزنیم. خیلی خوش اومدین.

از مقابلش کنار رفتم و با دست به او تعارف کردم که داخل شود. او هم 

 گرداند، همراه با من وارد خانه شد: که نگاه دورتادور خانه می درحالی

 باسلیقه! به اینجا رو خودت چیدی؟ چقدر  قربونت برم دخترم، به -

 کردم گفتم: جوش را روشن می که قهوه سینی را روی اپن گذاشتم و درحالی

 بینه! هاتون قشنگ می بله؛ ممنونم، چشم -

 . دی بود، نشست: ای ای که مقابل ال. نفره ی سه ماهایا روی کاناپه

 خیلی دلباز و شاده. راستی ناراحت نمیشی میگم دخترم؟ -

قدر مهربان و صمیمی بود که  نارش نشستم. آناز آشپزخانه بیرون آمدم و ک

 شناسمش!  کردم سالیان سال است که می احساس می

هاتون خیلی به دلم  گفتن "دخترم"منم مامان ندارم و این  اتفاقانه ماهایاجون.  -

 شینه.  می

سمت پایین انحنا پیدا کرد بود و چشمانی که کدر شده  ماهیا با لبانی که کمی به

 بود گفت:
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چقدر بد! متأسفم دخترم؛ اما اشکال نداره من رو مثل مادرت بدون دختر زیبا،  -

 از این به بعد هم روی من حساب کن، باشه؟

 سرم را به راست متمایل کردم:

 خیلی ممنونم از لطفتون. حتماً! اجازه بدید وسایل پذیرایی بیارم. -

 دست روی ساعدم گذاشت و مانع بلندشدنم، شد.

 بشین! نیکان، پسرم، امروز زودتر میاد باید خونه باشم. جان نه سرمه -

 مصرانه لبخند زدم و گفتم:

 پس فقط یه قهوه، قبوله؟ -

 ی رضایت تکان داد. سری به نشانه

 باشه -

ای  های صبحانه با لبخند به آشپزخانه رفتم و پس از چند لحظه با قهوه و کیک

کوتاه، با قول اینکه دوباره  وگفت که کات شده بود، کنارش برگشتم و پس از گپ

به من سر خواهد زد، منزلم را ترک کرد و من را با آن سینی خوشمزه تنها 

 گذاشت.

*** 

بعد از یک استحمام کوتاه برای حاضرشدن مقابل آیینه ایستادم و خیره به نقشِ 

 ای افتاده بود، نگاه کردم.  ای که در قاب شیشه وچهارساله ی بیست سرمه

اش با او، نگفته گواه نسبتش  فرزند ادریس راد بود و شباهت چهره دختری که تک

 داد! را می

ی ریمیل را برداشتم، هرچند که وابستگی زیادی  دست جلو بردم و قوطی کشیده
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به آرایش نداشتم؛ اما امروز، روز مالقات با رفیق قدیمی و آشنایی با آزمایشگاه 

 ! بود، پس کمی خودآرایی خالی از لطف هم نبود

ی  خوبی حاشیه ای کشیدم که به های مشکی برس کوچک ریمل را پشت مژه

 چشمان سیاهم را پر کرده بود. 

کشیدن   ی دست هم امان صاف ام نیازی به فوندیشن نداشت و لرزه پوست مهتابی

چشم را بالاستفاده گذاشتم و  داد؛ پس مطابق معمول کرم و خط را نمی  خط

ام را نظم  رار بود به کمکش ابروهای پهن و کشیدهیکراست سراغ ژلی رفتم که ق

لبی که روی لبان متوسطم کشیدم و مثل همیشه  دهم. آرایش مختصرم را با بالم

 از عطر انارش حس مطلوبی گرفتم، به پایان رساندم. 

تو این »زدم هایم درگیر بودم و زیرلب غر می ساعت، مقابل درب با بوت  پس از نیم

پهلو، چه وقت بوت پوشیدنه آخه دختر؟ حاال  نه سگ سینهک هوا که خر تب می

 که صدای پسر جوانی را شنید:« مرگ نزنی نمیشه؟ روز اولی تیپ مکش

 یه دور صابون خشک بهش بکشی خوب میشه. -

ی جمله را دیدم. پسری قدبلند  سرم را باال آوردم و با کنار رفتن موهایم، گوینده

ی  رویی ایستاده بود. چهره ل واحد روبهو چهارشانه که کلید به دست مقاب

اش مرا یاد ماهایا انداخت و با توجه به زمان آمدن و محلی که در آن قرار  غربی

 داشت، حدسش سخت نبود که باید نیکان پسر صاحبخانه باشد!

 سالم آقانیکان، چشم! - 

 رنگی کرد و مشکوک پرسید: نیکان که انتظارش را نداشت، اخم کم

 شناسی؟!  می سالم، منو -
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 لبخندم را حفظ کردم و مؤدب گفتم:

 بله. ماهایاجون معرفیتون کرده. -

 کردم، ادامه دادم: ام با آسانسور را پر می ی یک قدیمی و درهمان حین که فاصله

 م، از آشنایتون خوشوقتم. منم سرمه -

ی گرد آسانسور را که فشردم و نگاه از نمایشگر کوچک اعداد برداشتم،  دکمه

زد دیدم! علت بهت و تعجبش را  شمان نیکان را که تعجب در آنها موج میچ

دانستم، اما پرسیدنش هم دور از ادب بود؛ پس وقتی دیدم چیز خاصی  نمی

 رفتم، گفتم: گوید، سرتکان دادم و همزمان که داخل کابین می نمی

شیم،  میشاءاهلل بعداً بیشتر باهم آشنا  خب من دیگه خیلی مزاحمتون نشم، اِن -

 فعالً.

 او هم به یک سرتکان دادن اکتفا کرد و درب بسته شد. 

با رسیدن به پارکیگ ریموت را در دست گرفتم، سمت ماشین رفتم و با فکر به 

اینکه اگر این مسیریاب نبود، چطور قرار بود در تهران دوام بیاورم، رحمتی به 

 روح مخترعش فرستادم!

اش  مسیر، از غرب تهران به شمال شرقیو نیم طی کردن  پس از یک ساعت 

ی ورود، توانستم خودم  نامه رسیدم و با هزار گرفتاری برای دریافت معرفی و اجازه

ترین آزمایشگاه نوروسایکولوژی )آزمایشگاه  ای ترین و حرفه را به بزرگ

مقام مجموعه داشتم، وارد  شناختی( ایران برسانم. پس از صحبتی که با قائم روان

عمومی آزمایشگاه که امروز به  اصلی شدم و با چشم دنبال مسئول روابطسالن 

شاسی به دست  خاطر من آمده بود گشتم. صحرا را که در انتهای سالن تخته
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دادن سر  دیدم، برای اعالم حضور دستم را باال بردم و او هم با لبخند و تکان

 سمتم آمد.  به

ی بود. تنها کسی که در تهران صحرا دختر دوست قدیمی پدر و اصالتاً شیراز

 داشتم و اولین مشوقم برای آمدن به این شهر! 

شدنم  به محض رسیدن به من مثل همیشه در آغوشم گرفت و وقتی خیالش از له

 راحت شد، رهایم کرد و عقب رفت.

سالم سرمه چطوری؟ کجایی تو؟ اومدی تهران نباید یه کلمه به من بگی؟  - 

دیشب کجا خوابیدی؟ چطوری تنها موندی؟ اصالً تنهایی یا اصالً از کی اومدی؟ 

 ...دره؟ آخ بذار برم دعوتش کنم اتاق مهمان! راس عمو هم هست؟ نکنه دم 

تر کردم و آرام  لبخندی که از ذوق دیدنش روی لبم جاخوش کرده بود را عمیق

 گفتم:

جعات وای زبون به دهن بگیر دختر، یه نفس بکش کبود شدی! من موندم مرا -

 ! شناس الزمی به چه امیدی میان پیشت؟! تو خودت روان

 ام اوج گرفت. با فرودآمدن دستش روی بازویم، خنده

خب دلم برات تنگ شده بود، نزدیک به یه ساله که ندیدمت! حاال بگو تنهایی  -

 یا عمو هم هست؟

 دادم، گفتم: که بازویم را ماساژ می درحالی

 .که گریزونه از تهران، همون دیروز هم رفتمنم؛ قربونت برم. نه بابا  -

 زده اضافه کردم: های مدیریت ذوق بعد با یادآوری حرف

راستی صحرا تا یادم نرفته، من با آقای مهدوی صحبت کردم، ایشون گفتن که  -
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خوام به عنوان   ی همکاریم با اینجا موافقت کرده؛ فقط اگر می مدیریت درباره

همکاری کنم، باید خودمو به مسئول مربوط معرفی   اههمکار پژوهشگر با آزمایشگ

 دونی مسئولش کیه؟ کنم. می

 اگر بگویم ذوق صحرا از خود من هم بیشتر بود اغراق نکردم!

ها! نگران اون هم نباش خودم اُکیش  وای سرمه مبارکه! فقط شیرینی یادت نره -

 کنم. می

های آزمون،  لی، صندلیچشم دورتادور محیط گرداندم و وقتی با یک نگاه اجما

نامه، تابلوی افتخارات و ویترین وسایل از نظرم گذشت، باخنده  های پرسش زونکن

 گفتم:

ارزید یه سالِ  شیرینی هم میدم جذاب! فقط قبلش بگو ببینم، جانِ من می - 

 بنویسم؟  نامه تموم روی مخ من راه بری که بیام تهرون و تو این آزمایشگاه پایان

 ه غبغب انداخت و همچون لیدری کاربلد شروع به تعریف کرد.صحرا بادی ب

ستا!  های خاورمیانه ارزید؛ خیر سرش اینجا یکی از بهترین آزمایشگاه بله که می -

 شناختی داره... تمام تجهیزات موردنیازتم تو حوزه شناختی و عصب

 و با اشاره به اتاقک سمت چپ سالن ادامه داد:

 وفیدبک و نوروفیدبک بگیر تا...هایی مثل بی از دستگاه -

این بار کامپیوتری که روشن بود و پسرکی الغراندام پشتش نشسته بود را نشان 

 داد.

 ای و... صورت پرتابل و حرفه به EEG ثبت -

ی کنار دیوار چیده  هایی بود که داخل کتابخانه هدف آخرش هم همان زونکن
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 شده بودند.

؛ همچی  ERP ، ثبتCANTABو  Viennaهای  ی آزمون و مجموعه -

  کنه. نیازت می جا بی داره. به عبارتی کالً از همه

 گفت و حقیقتاً آزمایشگاه مجهزی بود.  درست می

جا  ها رو همین ها و تهیه جوری دیگه همه استخراج چقدر خوب، پس این -

 تونم انجام بدم! می

ا هم دادن لب باز کرد که کسی صدایش زد و مانش شد. صحر برای جواب

 سمت مرد برگشت و متین و مؤدبانه دست تکان دادن و سریع گفت: درنگ به بی

جون، اگه ماشین داری که برو توی ماشین منتظر باش من تا  خب سرمه خیلی -

کم کارها مونده تموم  نیم ساعت دیگه میام. اگه هم نداری سویچ من تو دفتره. یه

 بشه اومدم.

 گفتم:با اطمینانِ خاطر لبخندی زدم و 

 برو عزیزم، منم ماشینم دم دره. -

 و پس از تشکر از نگهبان، از آزمایشگاه خارج شدم. 

هایم را بغل کردم و زیر لب  وقتی باد سرد اولین روز آبان به صورتم خورد، دست

 گفتم:

آخ چقدر سرده! اَوالی پاییز و این همه سوز؟! خب مثل اینکه بوت پوشیدن ما  -

 حکمت نبود! هم بی

رسیدن به خودروام، سریع داخلش نشستم و در همان حین که دست زیر بغل  با

های شمال و  قدر شبیه جنگل زدم، به فضای زیبا و سرسبز مقابلم که این می
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های  کردم درمیان خاکستریگاه فکر نمی آباد بود خیره شدم. هیچ ی عباس جاده

های دونفره با پدر و طور برای سفر ی تهران چنین بهشتی هم باشد که این آلوده

 تنگم کند!  نفره با پدربزرگدل بعضاً سه

کسی را در شیراز، یا بهتر است بگویم در دنیا نداشتیم،  من و پدر چون هیچ

گردی بودیم. بابا احمدرضا پدرِ  همیشه عیدها و تعطیالت را در حال سفر و ایران

دوستم به حساب  پدرم بود، کسی که باوجود اختالف سنی زیادمان بازهم بهترین

 هایم بود.  ها و حافظیه رفتن آمد و همیشه اولین همراهم برای شعرخوانی می

وآمد  داد که خیلی با آنها رفت بابابزرگ هم فامیل زیادی نداشت و ترجیح می

دهد، برای  ساله بود از دست می نکند. او که همسرش، دریابانو را وقتی پدرم، سه

 دری. کند و هم ما پسرش هم پدری می

شد و همیشه غم در چشمانش  گاه از ته دل شاد نمی مرد مقاوم و صبوری که هیچ

ای که مارا برای  داد؛ البته که این تنها نظر من بود و خود او تا لحظه جوالن می

 گاه قبولش نکرد!  همیشه ترک کرد، هیچ

ا با یادآوری پدر و پدربزرگ چشمانم مملو از اشک شده بود، که صورت شاد صحر

را دیدم که از درب آزمایشگاه خارج شد؛ برای عوض کردن حالم سعی کردم 

قلب و کمی  فکرم را به سمت او منحرف کنم، دختری بسیار مهربان، آرام، خوش

بود و برای من یک الگوی  تازگی گرفته  اش را به خجالتی که دکترای روانشناسی

ای خود بایستد و حاال آمد. کسی که توانسته بود روی پ نظیر به حساب می بی

 مطب و زندگی مستقل خودش را داشت. 

حد و حصری که در چشمان  به ماشین که رسید در را باز کرد و با محبت بی
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 اش موج میزد، لب زد: فندوقی

گردونی ماشینمو  خب خانم، من اومدم! اگه با ماشین تو بریم، بعد منو برمی -

 بردارم؟

 شاگرد برداشتم و عقب انداختم.با لبخند کیفم را از روی صندلی 

 اومدی! آره عزیزم بشین. خوش  -

بست با شیطنتی که  که کمربندش را می با تائیدم روی صندلی نشست و درحالی

 ازحدش میداد زمزمه کرد: شد و نشان از شادی بیش کمتر از او دیده می

 ببینم حاال امیدی بهت هست؟ من هزارتا آرزو دارما! -

فرمانم تعصب دارم و برای همین هم با آن شوخی  وی دستدانست چقدر ر می

 کرد. می

امید که هست؛ ولی قول هم نمیدم که اگه یه بار دیگه به رانندگیِ شوماخری  -

 من توهین کنی پرتت نکنم تو جوب!

دادن من بود رسید؛ پس همزمان با پشت گوش زدن موهای  به هدفش که حرص 

 اش نخودی خندید: کوتاه خرمایی

 آخ که چقدر دلم برات تنگ شده بود! عمو ادریس چطوره؟ -

تنگ دختری بودم که وقتی شیراز بود، صبحمان  فهمیدم من هم دل  حسش را می

 شد و شبمان صبح. باهم شب می

دونستم چقدر کار   خواستم خیلی مزاحمت بشم. می منم به خدا؛ ولی نمی -

و تدریس واقعاً کم نبود! پنج ساعت مطب بعدش هم دانشگاه -داری، روزی چهار

 شدم قوز باال قوز که چی؟ منم این وسط می
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 ای کرد و مهربان گفت: اخم ساختگی

جوری نگو... راستی نگفتی عمو  تو خواهری خودمی دیوونه، راجع به خودت این -

 چطوره؟

 های یک ماه اخیرمان چشم در کاسه گرداندم. با یادآوری بابا و بحث

 از کلی دعوا و بحث قبول کرد که بیام!خداروشکر خوبه، بعد  -

 اش را به درب ماشین داد. سمتم برگشت و تکیه به

 حق داره سرمه، توی این دنیا تنها کسی که براش مونده تویی. -

 زدم، سری تکان دادم و گفتم: که برای ماشین جلویی نورباال می درحالی

ودش میگه پابند دونم ولی تمام حرف من اینه که چرا باهام نیومد؟ خ می -

ش بده! تازه اینجا  کارمم! ولی کارش چیزی نیست که نتونه تو تهران ادامه

هاش استقبال میشه؛ ولی بحث اینا  مراتب بیشتر از شیراز، از زیورآالت و سنگ به

دونی صحرا، نفرتش از تهران عجیبه! اگه به خاطر مرگ مامانه، خب  نیست! می

دونم... اما دیگه  ی هم متنفر بشه، ولی نشده! نمیباید از جاده و ماشین و رانندگ

 تونم مثل قبل حرفاش رو بپذیرم و باهاش کنار بیام.نمی

 ای متفکر دست زیر چانه کشید. با چهره

 خب ازش بپرس! -

 ای گفتم: زده هایم را درشت کردم و با لحن هیجان چشم

بپرسم؟! وای  تونم ازش اوه خدای من! چرا به فکر خودم نرسیده بود که می -

 خدایا، کی بودی تو صحرا!

 حالت ادامه دادم: هایم را به حالت عادی برگرداندم و با صورتی بی سپس چشم
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 جوری مشاوره میدی؟ جان من به مراجعات هم همین -

 ای زد و میان خنده گفت: قهقهه

 اذیت نکن! خب چی میگه؟ -

 برعکس او من جدی ابرو به هم نزدیک کردم.

ی خوشی ندارم. چون همه زندگیم رو  ز تهران بدم میاد؛ چون خاطرهمیگه من ا -

 ازم گرفت.

ایَش  تبع من او هم جدی شد و خط کمرنگی میان ابروهای کوتاه و قهوه به

 انداخت:

 همه زندگیشو؟ -

با غمی که باز با خاطرات پدربزرگ به دلم نشسته بود، نفس آه مانندم را بیرون 

 دادم.

خواستن و همدیگه رو  خیلی خاطر همو میامانمه! میدونی که ره استعاره از مآ -

 دوست داشتن.

 هایم سری تکان داد و گفت: در تأیید حرف

گفت از بچگی باهم بزرگ شده بودن و عاشق هم  دونم، حاج احمد می آره می -

 وقت کامل نگفت چی به چی شد! بودن؛ ولی هیچ

 م معترض زمزمه کردم:نگاهی به مسیریاب انداختم و کالفه از ناآگاهی

دونم!  شاید باورت نشه؛ ولی خودم هم هنوز که هنوزه، کامل در موردشون نمی -

کرد  تونه تعریف کنه، بابابزرگ هم جوری رفتار می بابا خیلی اذیت میشه و نمی

که انگار چیز خاصی برای تعریف نداره!... خالصه که هر چی هست ما رو غریب 
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 ول کرد تو تهران.

 ای اینکه بحث را عوض کند با شادی گفت:صحرا بر

کنی؟ زندگی مجردی چطوره؟  حاال اینا رو ول کن از خودت بگو ببینم چه می -

 از کی تهرانی؟ چیا شد؟

 ی شیرازی گفتم: در جوابش خندیدم و با لهجه

 گومِت؛ ولی اول یه غِذاسِراوُ نشوُو بِده به مُ که معدهُو دیگه سوراخ شد. عامو می -

 ی من خندید. بق معمول به گویش ناپختهصحرا ط

 وچهار سال هنوز لهجمونو یاد نگرفتی! بعد از بیست -

 جانب گفتم: به حق

کردین و  واال تو هم اگه جای من بودی و تو خونه یه سرِ فارسی صحبت می -

گرفتی! ولی قبول کن که بهتر  شنیدی یاد نمی فقط بیرون گویش شیرازی رو می

 شده.

 گرفت.اش اوج  خنده

 وجه! هیچ به -

بعد از چند دقیقه با آدرسی که صحرا داد به فودکورت نزدیک دانشگاه رسیدیم و 

 پس از سفارش غذاها منتظر آالرم پیجر شدیم. 

دست زیر چانه زده به صحرا زل زده بودم که باالخره با شوخی لب به اعتراض باز 

 کرد.

 ارم ایش!جوری نگاه نکن من قصد ازدواج ند آی آقا! اون -

 های خاله شیرین از خواستگار جدیدش افتادم. با این حرفش، یاد تعریف
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 راستی گفتی ازدواج! خواستگارت چی شد؟ -

خندید،  کرد و می صحرا برخالف همیشه که با شروع بحث ازدواج کلی شوخی می

 این بار اخم کرد و جدی گفت:

 نه واقعاً قصد ازدواج ندارم! -

 ب بود، پس متعجب ابرو باال انداختم.رفتارش کمی برایم عجی

کنه. وضع  ای خودته و قطعاً تو رو درک می ولی از خاله شنیدم طرف هم رشته -

 مالی و زندگیش هم که خوبه! پس دیگه چه مشکلی داری؟

 حوصله انگار که چندین بار این بحث را کرده، جواب داد: بی

بیشتره انتخابش کنیم!  x زندگی و ازدواج فقط یه معامله نیس که چون توان -

 پس محبت و عشق و انگیزه چی؟

ست؛ با این حال به  آورد و حقیقت ماجرا چیز دیگری  کردم دارد بهانه می حس می

 ی دخالت بیش از این ندادم و تنها گفتم: خودم اجازه

 طور! که این -

ای برای  ای که از سکوت صحرا گذشت، پیجر به صدا درامد و بهانه چند ثانیه

 .تغییر بحث و فضا به دستم داد

های ناشناس تهران را گشتیم. کمی که پایین آمدیم به بعد از شام خیابان

خیابانی رسیدیم که دو طرفش را درختانی بلندقامت احاطه کرده بودند. صحرا 

 که نگاهش به خیابان بود، آرام لب زد:  درحالی

حدود هفده کیلومتره؛ ولی  ترین خیابون تهران، ولیعصره! طولشاینجا طوالنی -

 چسبه. زدن توش خیلی می نظیره و یکی از اون جاهایی که قدم اش بی این تیکه
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 روی بودم، باذوق گفتم: من که عاشق پیاده

 روی دونفره هستی؟  ی یه پیاده  خب پس پایه -

 ی مخالفت تکان داد. با تلخند، سری به نشانه

با کسی تجربه کنی که یه عالمه حرف  زدن توشو برای اولین بار نه بذار قدم -

نزده باهاش داری، کسی که هر بار از اینجا رد میشی با یادش لبخند بزنی و 

سازی روش حساب باز کنی... االن  کسی که تا آخر عمر باز بتونی برای خاطره

ها، هشتاد ساله که آدما اینجا خاطره ساختن و این خیابون شاهد خیلی عشق

وقت عادی و قدیمی نشدن، بذار مال تو هم  ها بوده که هیچقدمها و عهدها، حرف

 بشه یکی از اینا.

وجه از احساسش حرفی  هیچ های احساسی از دختری مثل صحرا که به این حرف

 آورد کمی عجیب بود! مشکوک پرسیدم: به میان نمی

 ای ساختی؟حرفات عمیقه صحرا! تو اینجا خاطره -

راستی چه  اشک را در چشمانش دیدم! به وقتی نگاهش سمتم برگشت، برق

اش  قدر متأثر کرده بود؟ صحرا اما فارغ از سؤال من، جمله چیزی این دختر را این

 را کامل کرد.

 فقط یه چیزی یادت باشه؛ با کسی خاطره بساز که ارزشش رو داشته باشه! -

ابهام خواست با سؤاالت بیشتر، رفع   پس احساساتش را زخم زده بودند! دلم می

کنم؛ اما حالش را مساعد نیافتم پس سعی کردم مثل همیشه با انرژی مثبت 

 خود، حالش را خوب کنم.

ها وعلف، بریم یه دونه از اون بستی قیفی آب حاال اینا رو ول کن دشت بی -
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 بزنیم؟

 خندید و به عادت بچگی جواب داد:

 بریم مهرنازجون!  -

چقدر از آن متنفرم، رفتم و آرام کنار دانست   ای به این اسم که می غره چشم

 خیابان ایستادم. 

بعد از خوردن بستنی و کمی صحبت، برای برداشتن ماشینش جلوی آزمایشگاه 

 بوقی از او خداحافظی کردم. برگشتیم و بعد از خروجش از محوطه دانشگاه با تک

ازه به ای برگشتم و تدقیقه ی ظهر را بدون ترافیک، چهل مسیر یک ساعت و نیمه

 ی تهران پی بردم!کننده مفهوم ترافیک دیوانه

*** 

 دانای کل

ماندن متنفر  برای بار هزارم اتاق چندمتری را رفت و برگشت. همیشه از منتظر

 گذشت.  بود و حاال دو ساعت و نیم از وقتی که شاهیار گرفته بود می

قاالت پروفسور احدی، پزشک کار درستی بود و این را هم از عناوین و م

 شد فهمید و هم از تعدد جمعیت حاضر در مطب.  ی روی دیوار می شده قاب

شدن به او داد. شاهان وارد اتاق دکتر شد و پروفسور  ی داخل باالخره منشی اجازه

 بعد از سالم و علیک او را به نشستن دعوت کرد.

 خب من در خدمتم. -

 ای صاف کرد و مؤدبانه لب گشود: شاهان سینه

طف دارید. دکتر سعیدی فرمودن برای پیگیری پرونده مادرم باید شما ل -
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 خدمتتون برسم.

 پروفسور که از ابتدا او را شناخته بود سر تکان داد و گفت:

بله پسرم. ممکنه یک بار دیگه مشکل پیش اومده برای مادرت رو توضیح بدی؟  -

منشی  وفامیل مادرت هم فراموش کردم، اگه میشه بگو لطفاً که بگم اسم

 ش رو بیاره. پرونده

حال مادر را کامل به او داده است و برای همین  مگر دکتر نگفت که شرح

شان آمد و از او خواست تا امروز به مطبش بیاید؛ پروفسور احدی دیروز به خانه

حال نفس عمیقی کشید و سعی کرد  پس چه چیزی را باید توضیح دهد؟ بااین

 یف کند.ت را از ابتدا تعراتفاقاتمام 

ی نذری داره؛ سیمین رفیع هستن. حقیقتاً، مامان همیشه شب اول محرم سفره -

ولی متأسفانه پنج سال پیش شب قبل از مراسم حالش بد شد و از هوش رفت. 

ها علت این اتفاق رو فشار عصبی و استرس مراسم تشخیص دادن. وقتی پزشک

 ت و کالً آلزایمر گرفت.هم به هوش اومد دیگه نه صحبت کرد نه کسی رو شناخ

های اطرافش بیشتر  تر کرد که باعث شد چین هایش را باریک دکتر کمی چشم

 خودنمایی کنند.

 تر توضیح بده لطفاً.کم از قبل یه -

 دانست از کجا باید شروع کند باتعلل گفت:شاهان که نمی

کم به هم  دونم دقیقاً باید چی بگم؛ ولی مامان کالً بعد از مرگ پدرم یه نمی -

تبع تنهاتر؛ اما مشکل  ریخت. ما هم اون موقع خیلی بچه بودیم و مامان هم به

خاصی نداشت. تا شش سال پیش که برگشتیم عمارت، مثل اینکه این عمارت 
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ی اجدادی مادرم بوده و همون جایی که از اول ازدواجش با بابام زندگی  خونه

کم دچار اختالل در  تر شد، کمکرده. خالصه از وقتی که برگشتیم حالش بد می

شدت به هم  کرد، دیگه شاد نبود و به ش گریه می خواب و کابوس شد، همه

ای که نشست و به باغ و حیاط و ساختمون دیگه ریخت. کالً هم کنار پنجره می

ی قبل رو کم روحیه طورکلی حتی همون یه کرد و به داخل عمارت هست نگاه می

 هم از دست داده بود.

 های سفیدش کشید. متفکر دست زیر چانه و ریش دکتر

 خب چرا از این خونه نرفتید؟ -

 ی ندانستن کف دستش را باال آورد. شاهان به نشانه

داد. بعد از بیماری هم هرجایی رفتیم  تا زمانی که حالش خوب بود اجازه نمی -

 شدیم برش کرد که مجبور می کشید و گریه می  همون روز اول انقدر جیغ می

 گردونیم عمارت. 

 دکتر چیزی یادداشت کرد و بعد پرسید:

 ی آلزایمر رو داشت؟ قبل از اون اتفاق، عالئم اولیه -

ای که منشی تازه آورده بودش، شاهان، در فکر فرو رفته بود، خیره به پرونده

 زمزمه کرد:

رفت زیر گاز رو  رفتیم یادش می ها که بیرون می بله خب مثالً بعضی وقت -

 اومد کجا گذاشته. کرد و یادش نمی موش کرده یا نه! یا چیزهایی رو گم میخا

 کرد گفت:  دکتر تبسمی کرد و در همان حین که با دستمال، عینکش را پاک می

های اولیه، اختالل ی ما داریم! منظورم از نشانهاینهایی که شما گفتی رو همه -
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ه نشه؛ پس اگه سیمین اسم ست؛ یعنی مطلب جدیدی یاد گرفت در تولید حافظه

ی آلزایمر نبوده بلکه  کرده، نشونه گرفته، ولی بعداً فراموش می فردی رو یاد می

کاریِ ناشی از خستگی موقت ذهن یا چیزهایی از این قبیل این نوعی فراموش

بوده؛ اما من منظورم از عالئم چیزهایی مثل مشکل در انجام کارهای عادی در 

 ن و مکان یا مشکل برای درک تصاویر و روابط فضاییه.خونه یا گم کردن زما

 ی مخالفت به چپ و راست برد و قاطع گفت:شاهان سرش را به نشانه

 هایی نداشت.نه اصالً چنین نشانه -

ی پزشکی را دکتر سری تکان داد، عینکش را روی چشم گذاشت و پرونده

 مقابلش باز کرد.

رم درست باشه. ببین به نظر من کنم که نظ جان؛ پس فکر می خب شاهان -

ست! من طی این چند وقت با مشکل مادرت چیزی فراتر از یک آلزایمر ساده

ای که بهش رسیده بودم شناسی هم صحبت کردم و از نتیجه اساتید روان

تر شدم. من اول یه توضیح کوتاه بدم که متوجه دلیل علمی حرفم بشی... مطمئن

های مغز عملکرد خودشون رو از  طی اون سلول ببین آلزایمر یه فرایندیِ که

رفتن قدرت   دست میدن و در نهایت از بین میرن که این روند به از دست

حافظه، کاهش توانایی توی فکرکردن و حتی تغییرات شخصیت هم منجر میشه، 

هاست.  کردن ارتباط بین نورون تر، مسیر اصلی این بیماری مختل به بیان علمی

های شیمیایی و  های خاصی هستن که سیگنال ها سلول ه؟ نورونحاال نورون چی

کنن. وقتی این اتفاق میفته   های مغز را پردازش و منتقل می الکتریکی بین بخش

میرن که علت این هم تشکیل دو نوع پروتئین به نام  های مغز می سلول
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یدن به ای که من میگم از آغاز تا رسهستش. خب این پروسه "تاو"و  "آمیلوئید"

حدود چهار الی پنج سال  4ای که سیمین االن توش هست یعنی گِرِید مرحله

کشه، نه یه شب تا صبح یا یه بیهوشی! و موضوع دیگه چیزی هست که  طول می

هات! به نظر من این ترس عجیب صرفاً از  اکشنش به چشم من دیروز دیدم، ری

ه فقط نسبت به تو این رنگ یا حالت چشماته! یه سؤالی که مطرح میشه اینه ک

هاش رنگیه؟ و سؤال دوم آیا به  واکنش رو نشون میده یا هرکسی که چشم

 هایی رو نشون میده؟برادرت هم چنین واکنش

 این موضوع قبالً هم فکر شاهان را درگیر کرده بود پس بدون درنگ پاسخ داد:

ترخالم، با لنز سبز خیر. مادر صرفاً با من این رفتار رو داره و مثال وقتایی که دخ -

پیشش میره هیچ واکنش خاصی نشون نمیده. برادرم رو هم شما ندیدید؛ ولی 

اش با من متفاوته، من کامالً شبیه پدر هستم و شاهیار شبیه مادرمه و  کالً چهره

 احتماالً به خاطر همین شباهت کم به اون واکنش نشون نمیده.

 ت:دکتر به فکر فرو رفت و بعد از چند لحظه گف

گیره؛  احتماالً شما رو با پدرتون اشتباه می« تو مُردی»یپس با توجه به جمله -

ی ولی باز هم این ترس توجیه نداره! و این مورد که یادشه پدرتون مرده، فرضیه

-داشته باشی نمی 4بره؛ چون اگه آلزایمر گرید رو هم از بین می 4آلزایمر گرید

تونی بفهمی کی کنی؛ یعنی نمی مکانی رو درک-تونی هیچ منطق زمانی

هرحال من باز هم میگم که حس  ست یا چه کسی در گذشته مرده. به زنده

ست. شاید یه افسردگی شدید یا  کنم مشکل مادرت فراتر از یک آلزایمر ساده می

ی دانش مغزواعصاب دونم چون این دیگه در حیطه یه اختالل خاص روانی، نمی
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 پزشک مراجع کنین. ک رواننیست و به نظرم بهتره به ی

های دکتر بود، شکاند و  ای را که محض پردازش صحبتشاهان سکوت چند ثانیه

 پرسید:

 کنید؟ خب آقای دکتر شما خودتون کسی رو معرفی می -

 سمت راست برد و گفت: دکتر انگشتان دستش را به

د کنه؛ ولی داخل همین ساختمان پزشکان، دکتر پرهام موحخیلی فرق نمی -

 نویسم، فردا اول وقت برو پیشش. نظیره. من یه نامه براش میواقعاً کارش بی

سمت  شاهان تشکری کرد و پس از خداحافظی از دکتر، با ذهنی مملو از سؤال به

 شرکتش حرکت کرد.

*** 

 سرمه

را پر از مسقطی و کلوچه شیرازی که محبوب خودم بود، کردم و   های ماهایا ظرف

 از خانه خارج شدم. بعد از حاضرشدن 

امروز باید برای خرید چند رفرنس و مشورت با استاد راهنمایی که دکتر اکرمی، 

رفتم و بعد از آن هم  استادم در دانشگاه شیراز، معرفی کرده بود، طرف انقالب می

 کردم. باید شروع به گشتن دنبال کار می

 مقابلِ واحد ماهایا ایستادم و زنگ را فشردم. 

قد با موهای سفید و صورتی تپل و پرچین در را باز کرد. با دیدن مردی بلند

 آقاسعید لبخندی زدم و گفتم:

  خیر! خوبین؟ به سالم وقت -
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 آقاسعید برخالف ماهایا لهجه نداشت پس به فارسی سلیس گفت:

 سالم دخترم، ممنون، شما خوبی؟ بابا خوبن؟  -

 مهربان تبسمی کردم:

اهم خوبن، سالم دارن؛ شرمنده مزاحمتون شدم، برای قربونتون برم، مرسی. باب -

 تشکر از ماهایاجون اومدم، تشریف ندارن؟

 آقا سعید چشم ریز کرد و مشکوک و نامطمئن، پرسید:

 شناسی؟   کنم مراحمی.. مادام؟ مادامو از کجا می خواهش می -

 :دلیلی که به دلم افتاد لب زدم ی بی کمی لبخندم را جمع کردم و با دلهره

 مادام همون ماهایاجان هستن دیگه، همسرتون؟ -

 آقاسعید متعجب نگاهی به سرتاپایم انداخت.

 شناسیدش؟  کنیم؛ ولی شما از کجا می بله ما مادام صداش می -

 از لحن مشکوکش، شک در دل من هم جوانه زد.

جون دیروز تشریف آوردن منزل من، این سینی هم غذاهایی بود که  خب مادام -

 ردن برام آوردن.لطف ک

سینی را از دستم گرفت و با نگاهی که مشخص بود هنوز باورم نکرده است، 

 گفت:

ممنون دخترم؛ ولی مطمئنی که با خودش حرف زدی؟ یعنی شما واقعاً با مادام  -

 حرف زدی؟

دانم چرا ولی اولین چیزی که به ذهنم رسید این  شَک در دلم بیشتر شد و نمی

منطقم برای  رده است و روحش به من نازل شده؟! با فکر بیبود که نکند مادام م
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ی  ای کپ کردم و هیچ نگفتم. آقاسعید که سکوتم را دید، با گفتن کلمه ثانیه

 من را به زمان حال برگرداند. "دخترم"

بله من با خودشون حرف زدم. حتی یه مدت زیادی هم پیشم موندن و با هم  -

 ه؟گپ زدیم! مشکلی براشون پیش اومد

 اش کشید و گفت: دستش را با تعجب به چانه

 خیلی عجیبه! این امکان نداره! -

با این حرف مطمئن شدم که مادام مرده است و آن چیزی که من دیدم روح او 

خورند؟! در حال جروبحث با خودم   ها قهوه و کیک می بوده؛ اما از کی تا حاال روح

آمدم دهان باز کنم و جیغ بکشم  بودم که قامت مادام کنار همسرش پدیدار شد.

 که آقاسعید گفت:

 کنی؟ کار می عزیزدلم تو اینجا چی -

هم خوشحال شدم که جز من کس دیگری هم روح را دیده هم ترسیدم که نکند 

 آقاسعید هم روح باشد! سریع به پاهایش نگاه کردم تا ببینم سم دارد یا نه!

بدترین حالت روحه، یعنی یا از آخه خنگ خدا اونی که سم داره جنه! این در "

 "جور چیزا. دیوار رد میشه یا خیلی سفیده و این

 به جان خودم غر زدم: 

شناسی گذاشتی؟ توروخدا یه حرکتی بزن االنه  حاال این وسط کالسه متافیزیک"

  "که سکته کنی!

 مادام جلو آمد و قبل از اینکه مجالی برای فرار داشته باشم در آغوشم کشید.

 تنگت بودم! بیا بریم تو! جان سالم چقدر دل سرمهآخ  -
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 ناخودآگاه با بلندترین صدای ممکن گفتم:

 نه! -

وشوهر را به خودم دیدم، تازه فهمیدم چه گندی زدم و  وقتی نگاه متعجب زن

 پاچه خندیدم. دست

هِهه، منظورم اینه که نه، خیلی کار دارم و دیرم شده، ایشاال یه وقت دیگه  -

 م، فعالً.مزاحم میش

و با نهایت سرعت وارد آسانسور شدم. درب که بسته شد، نفسی کشیدم و زیر لب 

 به خودم تشر زدم.

شناسه بردی! آخه روح؟ مرده؟ سم؟ یه کاری کردی  یعنی حیثیت هرچی روان - 

به همین یه نخود عقلت هم شک کنن. حاال با منتفی شدن نظریه کامالً علمیِ 

پس علت این همه تعجب امروز آقاسعید و دیروز  "ادامخوار بودنِ م روح قهوه"

 تونه باشه؟! نیکان چی می

ام سوار ماشین  اعتنا به افکار به هم ریخته با ایست آسانسور از آن خارج شدم و بی

سمت انقالب حرکت کردم و پس از خرید چند  شدم، از پارکینگ خارج شدم و به

 ن حضور داشت رفتم. سمت دانشگاهی که دکتر ایزدی در آ کتاب به

ساله که دکترای خود را از انگلیس گرفته بود و با توجه به  شصت-مردی پنجاه

 ام را قبول کرده بود.  نامه  ها و معدلم، استاد راهنمایی پایان نمره

ی استاد وارد شدم. اگر بگویم اتاقش  چند ضربه به درب زدم و بعد از اجازه 

! دورتادور گلدان چیده شده بود و تمام دیوار، ای از بهشت بود، دروغ نگفتم قطعه

ی قدیمی که پالک دانشگاه و سال هزار و سیصد و  هایش بود، پنکه ی کتاب قفسه
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اش با کتاب و دفتر و  وپنج را داشت کنار دیوار ایستاده بود. میز بزرگ چوبی پنجاه

کنار ی قهوه و سیگارهای بهمنش در  خورده قلم پوشیده شده بود و فنجان نیم

اش  عکس بانویی سالخورده، هارمونی زیبایی ساخته بود. سالم کردم و به اشاره

شناخت؛ اما  روی تک صندلی چرمی مقابل میزش نشستم. هرچند که مرا می

ام دادم و منتظر پاسخش ماندم. استاد پس از  توضیحی کوتاه از خودم و رزومه

 ت، گفت:هایش را به هم قالب کرد و روی میز گذاش اینکه دست

ای که دارید و البته بکر  زمینه خب خانم راد با توجه به توضیحاتتون و پیش -

 ی... بودن موضوع که اگه اشتباه نکنم درباره

 نویسم را برداشت و با نگاهی کوتاه سخنش را ادامه داد. فصل اول دست

ی و ی نحوه عملکرد افراد مبتال به اسکیزوفرنی، افسردگ مقایسه»ی  بله درباره -

« های روانی گرید یک افراد عادی و بهنجاره در محیط آزمایشگاه و با آزمون

خوام، کار خوب  پذیرم؛ اما واقعاً از شما کار می تون رو می نامه هستش، من پایان

تونم هر لحظه از  بودنتون می خوام! احتماالً اطالع دارید که به خاطر مهمان هم می

کاری و  ون تعارف عرض کنم، قطعاً اولین کماستاد راهنمایی انصراف بدم و بد

خوام که  خطایی که ببینم این کار رو خواهم کرد! االن هم به عنوان اولین کار می

یه تعریف جامع از اسکیزوفرنی برام بیارید و طی ده روز آینده با کیس پژوهشی 

دو روز کنم مالقات داشته باشید و گزارش اولیه رو نهایتاً تا  که بهتون معرفی می

 بعدش بهم تحویل بدید. سؤالی نیست؟

به معنای واقعی کلمه ذوق داشتم! باالخره قرار بود بعد از پنج سال و نیم درس 

ها به جز شش  خواندن، کار کیفی کنم و این کم چیزی نبود! در تمام این سال
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 ماه کاروَرزی آن هم به زور استاد اکرمی، فقط کارهای تحقیقی و کَمی انجام داده

 بودیم.

 کنم که ناامیدتون نکنم. خیلی هم عالیه استاد، بنده تمام تالشم رو می -

شدن داد. پس از  استاد تبسمی کرد و بعد از توضیحات مورد نیاز، اجازه خارج

خروج از اتاقش با صحرا تماس گرفتم و قرار شد برای ساعت پنج به مطبش بروم. 

قدر زمان زیادی بود  دانستم چه کنم! نه آن تا آن موقع دوساعتی وقت بود و نمی

طب و مقابل درب منتظر بمانم. که به منزل بروم، نه آنقدر کم که بروم سمت م

 سمت ماشین حرکت کردم.  سرگردان از درب دانشگاه بیرون زدم و به

حلی بودم  رفتم و برای پر کردن وقت خالی دنبال راه در ذهنم با خودم کلنجار می

 کتاب مقابل دانشگاه افتاد!  که چشمم به کافه

ج کافه! پس خودم را بهترین کار ممکن همین بود، استراحتی کوتاه در محیط دن

 به یک قهوه و دقایقی آرامش دعوت کردم و وارد کافه شدم. 

ی انتهای کافه رفتم و با ذوقی کودکانه  سمت کتابخانه پس از سفارش قهوه به

های مختلف در  قدر کتاب های چوبی آن ها را از نظر گذراندم. قفسه تمام کتاب

شان بودم و ناگهان چشمم  سیربعی مشغول برر خود جا داده بودند که فقط یک

ای از جانب او  به کتابی خورد که من را به چهار سال پیش برد! کتابی که هدیه

خواندمش! کتابی که با خط به خطش، خودم را الی و  بود و من با چه عشقی می

 اورا نوآ تصور کردم. 

ا بود! عجیب بود این رمان را کمتر جایی در ایران داشت و حاال در این لحظه اینج

 The" انگار فقط آمده بود که من را یاد او بندازد. روی کتاب نوشته بود
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NoteBook" کرد!  کجی می و چقدر همین چند حرف ساده به من دهن 

 ی اول را باز کردم.  رمان را برداشتم، پشت میز نشستم و صفحه

 "تقدیمی به لعیای زیبا" -

عشقش آمده بود که زیر این جمله پس این هم هدیه بود! اما چه بر سر لعیا و  

فصل اول: »ی بعد را آوردم صفحه«! اهدایی به کافه کتاب»مهر خورده بود 

کنم انگار روی دنیا گرد مرگ  خورشید تازه طول کرده، از پنجره به باغ نگاه می

 «پاشیدند...

 و همین نصف خط ابتدایی کافی بود تا به آن روز سرد زمستانی بروم. 

کوبد، مقابلش  خ کرده و قلبی که از عشقش با تمام توان به سینه میهای ی با لپ"

ایستادم. سال دوم دانشگاه است و روز عشاق. برایم به عنوان کادو، کتابی گرفته. 

 گوید:  ایستد و می  رویم می روبه

دونم بیشتر از هر خرس و شکالتی، کتاب دوست  اینو واسه تو گرفتم سرمه، می -

 داری! 

دانم چگونه ابراز کنم  رسد! نمی دی که در دلم آب شد تا کامم میشیرینی قن

ریزم و  احساساتی که قلبم را پر کرده است؛ پس هرچه عشق دارم در نگاهم می

 گویم:  می

 وای تو بهترینی! چطوری اینو پیدا کردی؟! -

 کنم:  و اسم کتاب را زمزمه می 

 ای. دونه ! پسر تو یهی آمریکاییش هم هست وای نسخه "دفترچه خاطرات " -

 گوید:  خندد و می می 
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 کردنت برم من، برو بخون؛ ولی فقط به یاد من.  قربون ذوق -

ام و به  که کتاب را با دو دست در آغوش کشیده کنم و درحالی خودم را لوس می

 گویم:  ام، می سینه چسبانده

 ای هم فکر کنم؟  مگه میشه جز تو به کس دیگه -

کند. طرح لبخندش را در  اش می را بیش از پیش عاشق خنده خندد و من باز می

 گویم:  کنم و می ذهنم حک می

 "«هایت را دوست دارم.... بیشتر بخند احسان عظیمی! خنده» -

ی افکارم پاره شد و چقدر متشکر بودم از فرد پشت  با زنگ گوشی همراهم، رشته

کر کردم نتوانستم ی ناشناس روی گوشی خیره شدم و هرچه ف ! به شماره خط

 تشخیص دهم کیست! پس خط را آزاد کردم و مثل همیشه گفتم:

 جانم؟ -

 سالم سرمه!  -

 صدای پسر آشنا بود؛ اما من همیشه در تشخیص صداها گیج بودم.

 سالم شما؟ -

 عه نشناختی؟ -

ی خدا من بابام هم با خط غیر خودش زنگ بزنه  آخه بنده»در دل گفتم:

 «ای خود داری!شناسم! تو که ج نمی

 کنید؟ نه متأسفانه! معرفی می -

 نیکانم، پسر مادام. -

 تر با من چه کار داشت؟! ی مرا از کجا آورده بود؟ و از آن مهم نیکان؟ او شماره
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 آهان شرمنده نشناختم! خوبین؟ جانم؟ -

 صدای پسر همزمان با صدای بوق ماشین در گوشی پیچید.

 خواستم ببینمت.  مرسی. می -

خب مثل اینکه بخت »ببیند؟ اما برای چه؟ ناخودآگاه از ذهنم گذشت کهمرا 

« ی خوشگل و پولدار باز بشه! ها قراره با همسایه ماهم مثل این فیلم و رمان

 توجه به افکار پوچم، نفسم را بیرون دادم: بی

 مشکلی نیست؛ ولی برای چی؟ -

فن چیزی بگوید، با لحنی که مشخص بود هم عجله دارد هم مایل نیست پشت تل

 پاسخ داد:

یه موضوع مهمیه که حتماً باید باهات در میون بذارم... اگه اوکیی امروز یه کافه  -

 قرار بذاریم ببینمت.

شد  کمی نگران و بیشتر از آن کنجکاو شدم؛ اما قرارم با صحرا هم بود و نمی

 کنسلش کنم.

کنم که برسم؛  کر نمیحقیقتاً االن وسطِ شهرم و ساعت پنج هم قرار دارم و ف -

 ولی اگه لطف کنید و بگین که چی شده... 

 تمام گذاشت. ای که شور به دلم انداخت، حرفم را نیمه نیکان با عجله

 موقع هم یک ساعت و نیم مونده، ببینمت؟ منم طرف بازارم. تا اون -

 فنجانم را روی میز گذاشتم و جدی گفتم:

 !کنه راستش اصرارتون داره نگرانم می -

 بحث مهمیه؛ ولی بد نیست. نگران نشو. بیام دنبالت یا ماشین داری؟ -
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حس کنجکاویم غلبه کرد و با فکر به اینکه از احوال مادام و دلیل رفتار آقاسعید 

 هم از او خواهم پرسید، پیشنهادش را قبول کردم.

 نه ماشین آوردم. فقط کجا بیام؟ -

 نیکان سریع گفت:

 . کاری نداری؟فرستم لوکیشن برات می -

 اوکی. پس فعال!! -

 بینمت. می -

که در ذهنم برای حدس موضوع موردنظر نیکان  گوشی را پایین آوردم و درحالی

اش را سیو کردم.سپس کتاب را از روی میز برداشتم و  در تالش بودم، شماره

 سمت صندوق رفتم.  به

دوق نشسته روی پسری که با تیپ امروزی پشت صن به محض قرار گرفتن روبه

 بود، جلو رفتم و گفتم:

 خیر! اگه ممکنه صورت حساب لطف کنید، میز هفت بودم. به سالم جناب وقت -

 و با باال آوردن کتاب حرفم را کامل کردم.

 خوام. لطفاً قیمتش رو بفرمایید تا تقدیم کنم. این کتاب رو هم می -

نگاه کوتاهی  نیم پسر که درحال وارد کردن سفارشات مشتری داخل سیستم بود،

 به من انداخت و گفت:

 ها فروشی نیست. قابل نداره خانم ولی شرمنده کتاب -

 ام پافشاری کردم. تر از قبل روی خواسته مصمم

خوام، هر قیمتی هم بگید موردی  دونم اهدایی هستن؛ ولی من اینو می بله می -
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دم. لطفاً اگه ش هستم؛ ولی پیداش نکر نداره. من خیلی وقته دنبال این نسخه

 امکانش هست بگید.

 پسر با این همه اصرارم چشم از مانیتور کند و نگاهم کرد.

دونم امکان فروششون نیست؛ ولی بذارید به مدیریت اطالع  تاجایی که من می -

 بدم.

ی باال رفت و پس از چند دقیقه به همراه  های طبقه سمت پله بعد بلند شد و به 

پله  سمتم آمد. وقتی مسیر راه پوش، به ما بسیار خوشمردی پا به سن گذاشته؛ ا

شلوار و  تا میز پیشخوان طی شد، مرد که با آن موهایی یک دست سفید، کت

نشان من را یاد مردان دهه چهل و پنجاه  مدادی و آن عصای عقاب کراوات نوک

 انداخت، مقابلم رسید و گفت:  می

 سالم بانو، مشکلی پیش اومده؟ -

 ه حاصل از آن حس آشنا بود، پاسخ دادم:با لبخندی ک

خواستم این کتابو بخرم؛ البته اگه   سالم نه مشکلی که نیست، فقط من می -

 امکانش باشه؛ اگر هم نیست اشکالی نداره.

 مرد نگاهی به کتاب در دستم انداخت.

 های اینجا فروشی نیست بانو. کتاب -

ی کالمش که  ا شنیدن ادامهبه اینجای حرفش که رسید لبخندم محو شد؛ اما ب

باز به نگاه   ذوق« تونید به امانت ببرید. ولی اگه واقعاً براتون مهمه، می»گفت:

 قدردانم برگشت.

 تونه دستم باشه؟ خیلی ممنونم! تا کی می -
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 ای زد و پاسخ داد: مرد لبخند پدرانه

 قدر براش ذوق داشته باشین.  تا هروقت که همین -

تر شده بود، از هردو تشکر کردم و بعد از حساب کردن میز  عمیقبا لبخندی که 

 سمت درب چرخیدم که صدای آقای حیدری مانعم شد. به قصد خروج به

های ادبی و فرهنگی یا حتی دوستانه و سرگرمی هم  راستی بانو! ما نشست -

داریم. اگه دوست دارین شماره تماس و اسمتون رو اینجا بنویسین تا داخل گروه 

 عضوتون کنیم.

 خیلی هم عالی! چرا که نه؟  -

سمت لوکیشن ارسالی نیکان رفتم.  ام از کافه خارج شدم و به پس از نوشتن شماره

ام! نیکان را  با رسیدن به رستوران مورد نظر، تازه به این پی بردم که چقدر گرسنه

کردم و بوقی حضور خودم را اعالم  که داخل ماشین، مقابل رستوران دیدم، با تک

سمتش رفتم. او که مقابل  جلوتر از او پارک کردم و بعد از خروح از ماشین به

 سمتم دراز کرد: درب ورودی منتظرم بود، دستش را به

 جان مرسی که اومدی، واقعاً به کمکت نیاز دارم. سالم سرمه -

 دستش را فشردم و باخنده گفتم:

  شماره منو از کجا آوردین؟سالم پشت تلفن حرفی از کمک نبودا! راستی اصالً -

 نیکان با خنده دستی پشت سرش کشید:

 از گروه ساختمون! -

 شدم: دادم، جلوتر از او وارد کافه می که باخنده سری تکان می درحالی

 امان از عصر ارتباطات! -
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همراه با او وارد محیط گرم رستوران شدیم و به انتخاب نیکان روی اولین میز 

 نشستیم. 

گیری از رفتارش کردم و مثل همیشه که قلم و کاغذی  اه شروع به نتیجهناخودآگ

ها کردم و قلم را روی  گیری ی ذهنم داشتم، شروع به نوشتن نتیجه آمده گوشه

 "انتخاب اولین گزینه برای نشستن= استرس باال! "تن کاغذ رقصاندم 

 بعد از سفارش، منو را کنار گذاشتم و جدی ابرو درهم کشیدم: 

 ب درخدمتم، برای چی گفتین بیام؟خ -

 نیکان لبخندی زد و شوخ زمزمه کرد:

اول از همه منو مفرد صدا کن که اصال عادت ندارم با دوستام انقدر سنگین  -

 حرف بزنم... راستی ما دوستیم دیگه؟ 

 بخش پلک خواباندم: اطمینان

 اگه شما مشکلی نداشته باشی، چرا که نه!؟ -

 د: تعارف پرسی  نیکان بی

 نما؟ فراجنسیتی؟ فارغ از تفکرات نخ -

 تر از قبل سر تکان دادم: مطمئن

ی کارهای بابام و تاکیدی که به دوست شدن با پسرا  بله! من از بچگی به واسطه -

داشت، کال عادت کردم به اینجور روابط؛ و خب یه جورایی مطمئنم شما هم مثل 

خیالت راحت! خب حاال میگی خودمی و سوءبرداشتی از رفتارم نمیکنی... پس 

 چی شده!؟

 نیکان سری تکان داد، و مضطرب دست در هم گره کرد:
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 به مادام بهت بگم!  راستش میخواستم یه چیزایی راجع -

 دوباره یاد اتفاق امروز افتادم و متعجب خودم را جلوتر کشیدم:

 خواستم بپرسم مادام چیزیشون شده؟ راستی منم می -

 اش را به بازی گرفت و زمزمه کرد:  انهنیکان نیِ کنار نوش

 ی عجیبی افتاده!اتفاقانه ولی بعد از اومدن تو خیلی  -

 طاقت پرسیدم: بی

 من دردسر درست کردم؟ -

 نه بابا! ولی رفتاراش عجیب شده. -

 چه جوری شده؟ -

 او که صبرش تمام شده بود با خنده اعتراض کرد.

 Si une femme entend que quelqueمامان اینا همیشه میگن -

chose d'inhabituel se passe au paradis, elle trouvera 

une échelle pour aller voir  

افتاده، هرجور شده یه یعنی اگر زنی بشنوه که اتفاق غیرمعمولی تو آسمون 

 نردبون پیدا میکنه تا بره و ببینه چی  شده!

 پر استفهام لبخندی زدم:

 چه باحال! یعنی چی؟ -

 اش تکیه زد و زمزمه کرد: نیکان به صندلی

رسه. تو هم دو دقیقه  یعنی خانوما خیلی کنجکاون که درست هم به نظر می -

 هیچی نگو تا من کامل تعریف کنم.
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 خندیدم و سر تکان دادم.

 خب قبول، فقط زودتر بگو تا نرفتم نردبون بیارم! خیلی -

، سپس با غمی غیرقابل انکار در رفته محو شد اش رفته نیکان سکوت کرد و خنده

 چشمانش، لب زد:

دونم از کجا باید شروع کنم، حقیقتاً صحبت راجع به این موضوع  خب نمی -

که واقعاً مجبور نشم ترجیح میدم چیزی ازش  وقت برام آسون نبوده و تازمانی هیچ

 نگم؛ ولی االن اوضاع فرق کرده! ببین سرمه من یه خواهر به اسم نفس دارم...

تغاری  تر بود. یه دختر سرزنده وشاد و ته یعنی داشتم! که پنج سال از من کوچیک

که تمام زندگی ما بود. نفسم برای من یه دوست بود، برای مادام خواهر بود، برای 

بابا برادر بود و خالصه تمام شور و حال ما بندِ وجودش بود و اگه یه روز نبود، 

خوام خیلی توضیح بدم؛ چون نه واسه  میشد. ن خونمون غم داشت و تاریک می

وارمیگم و ازش  خودم راحته نه دوست دارم تو ناراحت بشی، پس خالصه

 گذرم.  می

نفس عمیقی کشید و لبانش را به هم فشرد، انگار که بخواهد مهرومومشان کند 

 تا دیگر چیزی نگوید و این کابوس تمام شود؛ اما نشد و لب باز کرد.

عاشق پزشکی بود. با کلی تالش هم بهش رسید و شد  دختر باهوشمون، -

وذوق شروع  ای با کلی شوق دانشجویِ دانشگاه رودهِن و مثل هر دانشجوی دیگه

ش خوابگاه بهش تعلق  به تحصیل کرد. هرچند که مسیر دور بود و به خاطر رتبه

اش گرفت؛ اما به درخواست مادام خوابگاه نرفت و هر روز با ماشین برای کالس می

خوبی طی شد و همه چیز عالی بود تا  رفت و میومد. دو سال دانشگاهش به می
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 اینکه...

شد، نفس عمیقی کشید.  ای که تندتند باال و پایین می سینه سکوت کرد و با قفس

داد و  هایش حجم کمتری از هوا در خود جای می ضربانش باال رفته بود و شش

بفهمم اضطراب و تشویش پس از وجه سخت نبود که  هیچ برای چون منی به

 حادثه، امانش را بریده است! 

کنه! پلیس  تا اینکه سه سال پیش توی راه دانشگاه با ماشینش تصادف می -

ی وانتی که خواب بوده، از مسیر منحرف میشه و با نهایت سرعت  گفت راننده

اره خوره به فرمون دچ قانونی هم گفت وقتی سر نفس می زنه به نفس. پزشکی می

 مغزی میشه.  ضربه

بابهت و تعجب به پسری که برای اشک نشدن بغضِ در گلویش، دست به دامان 

 های بلند شده بود، نگاه کردم. نفس

مونه، درسته که اون سه ماه برای ما  بعد از تصادف حدود سه ماه توی کما می -

امید مون وارد کرد؛ ولی باز هم  های بدی به روان همه سه قرن گذشت و آسیب

داشتیم! باز هم دلمون خوش بود به اون خط کج روی مانیتور و شکر خدا 

کردیم؛ اما بعد از روزی که اون خط صاف شد و دیگه نزد، وقتی نفسِ نفسم  می

قطع شد، وقتی مالفه سفید رو صورتش کشیدن، وقتی چشماش رو برای همیشه 

ده بودیم؛ اما دیگه روی دنیامون بستت، ما سه نفر هم مردیم! شاید ظاهراً زن

زندگی نکردیم. تمام آرامش و آسایشمون از هم پاشید. مادام یک ماه داخل 

وروان بستری شد، کمر بابا شکست و منم تو اوج جوونی پیر  کلینیک اعصاب

شدم. خیلی طول کشید تا به خودمون بیایم و دوباره سرپا بشیم، البته مثل قبل 
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وجور کردیم، اما مادام نه!  حدودی خودمونو جمعکه نشدیم؛ ولی بازم من و بابا تا 

کم  مادام وقتی جنون کوتاه مدتش تموم شد و از کلینیک خارج شد، کم

افسردگی اومد سراغش. دیگه نه با آشناها رابطه برقرار کرد، نه اجازه داد 

داد. توی این  رفت و نه کسی رو خونه راه می دوستاش بیان دیدنش. نه بیرون می

شناسش ازش قطع امید  که روان طوری تر شد. به اخیر خیلی منزویچند ماهم 

همون حالی که به « گرده. مرحله بعد دوباره به همون دیوانگی برمی»کرد و گفت:

زد و  دید و باهاش حرف می خاطرش بستری شد، همون موقعی که نفس رو می

 ست! کرد زنده کالً فکر می

داشتنی آمده بود؟ حاال علت  آرام و دوستی  شد! چه بر سر این خانواده باورم نمی

توانستم بفهمم که مادام بعد از مرگ  رفتارهای آقاسعید را متوجه شدم. می

ها خواب بوده! البته  کرده تمام اتفاق ی انکار شده و فکر می دخترش وارد مرحله

وجدان و بعد هم  ی خشم و عذاب این طبیعی بود، احتماالً بعد هم مرحله

ی پذیرش مرگ و پایان  طی کرده؛ اما حاال به جای اینکه به مرحلهافسردگی را 

شود  ی انکار می اش برگردد، دوباره دارد وارد مرحله اندوه برسد و به زندگی دوباره

 که اگر این اتفاق بیفتد دیگر برگرداندنش به واقعیت آسان نیست! 

 دستم را به نیت همدلی روی دست نیکان گذاشتم و گفتم:

ای ولی قول میدم هرکاری از  دونم چقدر به هم ریخته متأسفم نیکان! می واقعاً -

دستم بربیاد برای کمک بهتون انجام بدم. منم مامانم رو توی تصادف از دست 

گشتیم  کرد وقتی من یک سالم بود، از تهران داشتیم برمی دادم. بابا تعریف می

نو نجات میده؛ ولی درِ کنه. بابا م کنیم و ماشین چپ می شیراز که تصادف می
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تونن مامان رو  کنن، نمی سمت شاگرد له میشه و باز نمیشه. خالصه هرکاری می

تر بوده  بیرون بیارن و متأسفانه ماشین منفجر میشه. البته واسه تو قطعاً سخت

چون من فقط اینها رو شنیدم ولی تو زندگیش کردی؛ اما نباید عقب بکشی، من 

 مو برگردونی.تونی مادا مطمئنم تو می

 انگار دنبال همین حرف بود، چون بالفاصله تأییدم کرد:

خوام همین کار رو کنم؛ ولی به کمک تو نیاز دارم! ببین سرمه  دقیقاً منم می -

ت،  کس نداشته. اومده خونه هاست که با هیچ مامان رفتاری که با تو داره رو مدت

و برات غذا آورده! کارهایی که با تو حرف زده، با تو خندیده، با تو صمیمی شده 

دونم  دوساله ازش ندیدیم و در یک کالم با تو شده همون مادام قدیمی. واقعاً نمی

دلیلش چی بوده؛ اما هرچی که بوده باعث شده رفتار مثبتی نشون بده! من دیروز 

ت رو با مادام  با دکترش صحبت کردم و نظر دکتر این بود که تو باید رابطه

 دارتر کنی. هدفتر و  نزدیک

 متعجب به صندلی تکیه زدم.

 یعنی میگی من باید به مادام مشاوره بدم؟ -

 وراست برد. ی مخالفت سرش را به چپ نیکان به نشانه

ی شاد و  نه! تو قرار نیست به طور رسمی مشاوره بدی، فقط قراره همین سرمه -

ی. در مقابل این سرزنده که توجه مادام رو جلب کرده باشی و تنهاییش رو پر کن

 ای.  کنم چه مالی، چه هرجور دیگه لطفت هم من هرجوری که بخوای جبران می

هایم درهم رفت و دلگیر  ی آخرش زیاد به مزاجم خوش نیامد، پس اخم جمله

 زبان چرخاندم.
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تونم کمک کنم؟ چون من  دونم چطور می کی حرف جبران زد؟ من فقط نمی -

جز یه دور کاروَرزی، اون هم زیر نظر استاد، کار حتی ارشدم رو هم نگرفتم و به 

 تونم با روح و روان یه آدم بازی کنم! ای انجام ندادم. واقعاً نمی درمانی دیگه

 مقابلم گرفت و گفت: "صبر کن"دستش را به معنای 

خوام کنار مادام باشی،  وایسا ببینم! کسی از تو درمان نخواست که؛ من فقط می -

دونم که کار  ای یک بار، هر روز بهش سر بزنی و چون می یعنی به جای هفته

ی  داری، درس داری، گرفتاری و هزارتا چیز دیگه پیشنهاد همکاری برپایه

 ی مالی دادم؛ وگرنه قصد توهین نداشتم خدایی نکرده. مراوده

توانستم به سادگی از  تبع نمی ی اول عجیب به دلم نشسته بود و به مادام از لحظه

آگاهی کاملم هم شک به دلم  قلبی که محتاج کمکم بود بگذرم؛ اما عدم زن خوش

هایم جلوتر بودم و  رَده انداخت! درست است که در جایگاه خودم همیشه از هم  می

اطالعات بیشتری داشتم؛ اما باز هم مدرک ارشدم کامل نشده بود و همین 

گذاشتن در این گذاشت که شهامت تنها پا  گرفت و نمی نفسم را می اعتمادبه

 عرصه را داشته باشم!... اما اگر تنها نباشم چه؟! 

دونی  دونم می خب پس بذار با اساتیدم مشورت کنم بهت خبر میدم. نمی خیلی -

شناسیه. امیدوارم تحصیالت آکادمیکم  ی تحصیلیم هم روان یا نه ولی من رشته

چیز  ر جبران یا هیچوجه به فک هیچ هم بتونه کمکم کنه و البته باید بگم که به

 شدن مادامه.  ترین نتیجه برام خوب ای نیستم و بزرگ دیگه

خدمت دقایقی پیش  هایم آوردم و با اشاره به ظرف غذایی که پیش خنده روی لب

 مقابلمان گذاشته بود ادامه دادم:
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 .االن هم پاستا رو بزن که یخ کرد -

از همین حاال فکر از نگاهش، به سادگی فهمیدم که چقدر خوشنود است و 

 پاداش ذهنش را درگیر کرده.

 گرم! دمت -

 و سپس باخنده مشغول غذایش شد و به من مجال بیشتر فکر کردن داد!

*** 

 دانای کل

و   های عسلی کشیده کرد. چشم ی روی دیوار، نگاه می شده خیره به عکس قاب

ای او ساخته ی جذابی را بر ریش خرمایی، چهره های بلندش با آن موها و ته مژه

رفت، کفر نعمت کرده  بود و حقا که اگر در پی هر شغل دیگری جز مدلینگ می

نظیر بود و همین او را به یکی از  بود. عالوه بر ظاهر زیبا، روابط اجتماعیش هم بی

 ترین صاحبان برند پوشاک مردانه در ایران تبدیل کرده بود. موفق

مردمو! محض اطالع من هیچ میلی چشماتو درویش کن اخوی، خوردی پسر  -

 به جنس موافق ندارم!

 اش آورد: قوس مردانه ای میان ابروهای کم شاهان اخم ساختگی

 کم حیا داشته باش بچه! یه -

 شاهیار شیطان خندید و پاسخ داد:

رنگی  کم دارم مایل میشم! شما یه پسر چشم جون بابا! االن که اخم کردی کم -

 کرده. دکتره بوده فقط هرازگاهی ماچش میخوای؟ دست یه خانم  نمی

ای را  شاهان که روی تربیت شاهیارش بیش از هر چیزی حساس بود، آن خنده
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 رفت روی لبش بشیند را در نطفه خفه کرد. نرمک می که نرم

 زشته شاهیار!  -

 و با کمی تعلل ادامه داد:

نتونستم باهاش  چی سعی کردم فردا باید بری دنبال این دکتر پرهامه امروز هر -

 کانکت شم.

 ی شیطانی مخصوص خودش را روی لبانش آورد و گفت: شاهیار آن خنده

ور  داداش خدا وکیلی ولم کن! از صبح تا االن دنبال پرستار جدید بودم، از اون -

ی طرف قردادت جلسه داشتم. ماشاءهلل مثل پتروس فداکار یه  خونه هم با وزارت

 کارات رو دوشِ ماست. سره انگشتت تو منه و کالً 

ی  اش دیگر دست خودش نبود، پس سرش را پایین انداخت و به نشانه خنده

 تأسف تکانش داد: 

رفتی دنبال کارها!  اوالً که اگه پرستار و نماینده شرکت، خانم نبودن که نمی -

کم مؤدب باش. درضمن دو روز کمتر به  دوماً، به احترام تربیت مامان هم شده یه

 خوره! های دور و ورت برسی به جایی برنمی الحال وماون معل

کنایه شاهان به دختران رنگارنگ اطراف برادر بود و شاهیار هم خوب منظورش را 

بست   که درب دفتر را می حال واکنشی نشان نداد و فقط درحالی فهمید، با این می

ند، با رفت که روی میز مدیریتی که حاال شاهان پشتش نشسته بود، بنشی و می

 خنده گفت:

دختر نداری به من گیر میدی؟! جون حاجی با یه پلنگ رفیق  بابا خودت دوس -

به  اتفاقاخوره؟  شدم سه میلیون فالوور داره، بعدش هم کی میگه به جایی برنمی
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 خوره! یه جاهایی بدجور برمی

 های سبزی را که در میان صورت وشیطان خندید و ابرو باال انداخت. شاهان چشم

 درخشید، درشت کرد و متعجب لب زد:  اش خوش می گندمی

 ترتم. خجالت بکش شاهیار، خیر سرم داداش بزرگ -

ای که جز الینفک صورتش بود  شاهیار دستش را کنار ابرویش گذاشت و با خنده

 پاسخ داد:

جوری  ای به چشم مهندس، اصالً هرچی تو بگی، فقط جون من چشمات رو اون -

 جوری میشه. هگشاد نکن، دلم ی

گرفته بود و هر روز   سرانجامش با پسری که ناخواسته مسئولیتش را به عهده

رسید؟! شاهان کالفه از  شد، به کجا می هوا می خیال و سربه بیش از پیش، بی

جواب ماند، نفسش را فوت کرد و از پشت میز بلند  سؤالی که مثل همیشه بی

 شد. 

 چشمت پرنور، برو سویچت رو بیار. -

 شاهیار معترضانه لب منحنی کرد و گفت:

 ماشین من چرا؟ بابا من قرار کاری دارم بعد از ظهر! -

 تر تشر زد: برادر بزرگ

 خوام برم مناسب نیست، بدو بیار! ماشین من برای جایی که می -

تأثیر قرار دادن شاهان داشت زمزمه  ای مظلوم که سعی در تحت شاهیار با چهره

 کرد:

 دا من قرارم خیلی مهمه! کاریه، نمیشه با اسنپ برم که!داداش به خ -
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آورد که کالهش پس معرکه بود! پس تهدیدآمیز   اگر از کار شاهیارش سر درنمی

 نگاهش کرد و پرسید:

 قرارت کاریه دیگه؟ -

ای نبود؛ پس  فهمد، کار عاقالنه چیز را می دروغ گفتن به مردی که اول و آخر همه

ی همسایه اعتراف کند،  که بخواهد به شکاندن شیشهسان کودکی  شاهیار به

 خندید و لب زد:

 خب رِل زدن هم یه کاره دیگه! -

ی مقابل او قرار گیرد،  خواست در جبهه تر آمده بود؟ نمی چه به سر برادر کوچک

های خودش گذاشته سخت بگیرد؛ اما  خواست به کسی که پا جای قدم نمی

 ساکت نشستن هم کار درستی نبود!

خوام محدودت کنم یا به قول خودت گیر بدم بهت؛ ولی  شاهیار بسه دیگه! نمی -

کنی که دیگه باورم  کنی داداش! به خدا کارایی می روی می دیگه داری زیاده

سال پیش باشه! به خودت بیا پسر، یه   سه -نمیشه این شاهیار همون شاهیار دو

کنی. من نمیگم دوست نشو،  کار می نگاه به دور و اطرافت بکن ببین داری چی

جوری هم نه! تمام زندگیت  نمیگم خوش نباش، نمیگم جوونی نکن؛ اما دیگه این

بازی دیگه. واال به  دونم دوردور و دختربازی و هزارتا مسخره شده بهراد و چه می

 ست نه انسانی! خدا این کارات نه عاقالنه

تلنگری که زده بود جدی  شاهان نه سرش داد زده بود و نه تندی کرده بود؛ اما

بود؛ پس شاهیار سعی کرد از وادی شوخی خارج شود و برای جلب اعتماد برادر 

 هم که شده، کمی جدی باشد.
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دونم چی میگی داداش، خودم هم قبول دارم؛ ولی به خدا من فقط محض  می -

بندم نه واقعاً کار خاصی  کنم؛ وگرنه نه دل می شوخی و خنده این کارها رو می

 کنم... متوجهی که چی میگم؟! یم

دانست که همچون خود او، دیر  شدن نیست، می دانست که برادرش اهل عاشق می

گذاشت آرام باشد!  شود؛ اما تشویشی هم که در دلش افتاده بود نمی وابسته می

خواست اجازه دهد که برادرکوچکش  لرزید و نمی ی شاهیار می دلش برای آینده

مسیر قدم بگذارد! اضطرابش زیاد بود و همین خاطر مکدر  هم، همچون او در این

 اختیار لب بزند: زمان که نگاه روی زمین دوخته بود بی باعث شد هم

 بندی؛ ولی شاید طرفت دل ببنده! دونم دل نمی شناسمت و می می -

قدر آهسته بود که جز خودش به گوش کسی نرسد و شاهیار از  صدایش آن

 بلش تکان دهد و بگوید:خبر دست مقا جا بی همه

 ها کانکت شدی داداش؟ اهلل با موزاییک بسم -

 شاهان که به خودش آمد سریع پاسخ داد:

 ماشین منو بردار؛ ولی لطفاً باهاش نرو دنبال عالفی و دوردور! -

ای که باز به دستش افتاده بود، شیطان خندید و  شاهیار کیفور از ماشین الکچری

 به شوخی گفت:

 کنم! م اورانیوم غنی میچشم میر -

 لبخند محوی به لبان شاهان آمد.

ما را به مثمر ثمر بودن تو امید نیست، همون وقتت رو درست بگذرونی بسه!  -

هایی که مهدیس  راستی تا یادم نرفته بگم، حقوق ننا رو امروز بریز و شب
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 خونمونه، موقع خواب درست لباس بپوش!

 سویچش را بیرون آورد. شاهیار دست انداخت و از کشوی میز

 خوام بخوابم! خوام برم که کراوات بزنم، می  داداش اذیت نکن دیگه، عروسی نمی -

 

وآمد  گوید؛ اما تا آن دختر در عمارت رفت دانست که دارد زور می خودش هم می

سمت درب  گرفت و به ای نبود؛ پس درهمان حین که سویچ را می داشت چاره

 رفت، گفت: می

 که اون هست فکر کن داری میری عروسی، فعالً. هایی شب -

 و به قصد پارکینگ از دفتر شاهیار و بعد هم از فروشگاه نسبتاً بزرگش خارج شد.

*** 

 سرمه

ی  رنگ نشسته بود، ماگ بزرگ چایش را در حلقه ی کرم روی مبل تک نفره

مادام و ای که داستان  دستانش گرفته بود و عمیق در فکر فرو رفته بود. از لحظه

 کرد! درخواست نیکان را به او گفته بودم ساکت شده بود و دیگر داشت نگرانم می

 هی خانم کجایی؟ الوو! -

 با تکان خفیفی به خودش آمد و متفکر گفت:

 همین جام. سرمه این نیکان چقدر مطمئنه؟ -

 با نیکان چه کار داشت؟

 یعنی چی؟ -

 پرسید:گرداند  که چوب نبات را در چایی می درحالی
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 شناسیش؟  چقدر می -

 ای باال انداختم.  تفاوت شانه بی

 سه روزی که دیدمش. -قدر همین دو -

 هایش را ریز کرد و مرموز گفت: چشم

ببین این کارش یه ذره مشکوک و عجیبه، اگه بخواد بالیی سر مادام بیاره بعد  -

رتباط میشی و بندازه گردن تو چی؟ چون عمالً به جز اونها، فقط تو باهاش در ا

 تونه کاری کنه و تو رو مقصر جلوه بده! اگه بخواد خیلی راحت می

ام را روی میز مستطیلی وسط اتاق گذاشتم و به عادت  با خنده لیوان نسکافه

 همیشه پاهایم را باال آوردم و چهارزانو شدم.

چی داری میگی؟ باز تو پوآرو دیدی؟ حاال من هیچی! با مامانش چرا باید یه  -

مادام میخواد خال  نیکان راست میگه و من حس میکنمنه همچین کاری بکنه؟ 

حضور دخترشو با من پر کنه.... یعنی به نظر من، به طور ناخودآگاه داره از 

جایی و تا حدودی واالیش استفاده میکنه و میخواد به جای  مکانیزم دفاعی جابه

از پشیمونی و خشم و  جمبه من محبت کنه و یه جورایی اون ح ،محبت به نفس

 افسردگی رو تبدیل به یه انرژی خوب و مثبت کنه!

 صحرا پشت چشمی نازک کرد:

اعتماد کنم. بهشون تونم  نمیتا نبینمشون هرحال من  به آره خب ممکنه؛ ولی -

 حتماً باید ببینمشون.

 خودم هم به این موضوع فکر کرده بودم؛ پس سری تکان دادم و گفتم:

خودم هم توی فکرش بودم و مطمئناً  اتفاقاچینم ببینیشون؛  نامه میاُکیه، یه بر -
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 تونی کمکم کنی. تو هم می

 لبخندی از سر رضایت زد:

جوری بهتره! حاال اینها رو ولش کن، خودت چطوری؟ با تنهایی چه  این -

 کنی؟ ایزدی چی شد؟ قبولت کرد؟ می

 به پشتی مبل تکیه زدم.

اید؟! ایزدی  تنها بمونم! پس شما اینجا چه کارهمن که خوبم؛ ولی قرار نیست  -

 هم که در جریانی دیگه امروز دیدمش، قبولم هم کرد ولی خیلی سختگیره! 

 ای از چایَش نوشید و تبسمی کرد. جرعه

م چونه میزنم. ایزدی هم آره خیلی خوبه؛ ولی  خونه من که فعالً دارم با صاب -

کشه؛  هاش میگن قدِ یه تز دکتری کار می الکاتبینه! بچه حساب شاگرداش با کرام

شون هم  هاش همیشه افتخار تحصیل شاگرداش میشه و واسه رزومه نامه اما پایان

 خوبه.

 متفکر لبم را گزیدم:

ی بعد  که این طور! ولی باحاله، از همین االن کار کیفی داد بهم. گفته تا هفته -

 باید با کیسِ اسکیزوفرنیش مالقات کنم.

 تأیید سر تکان داد:به نشانه 

 گیری قشنگ یه دو... آره باهاش خیلی یاد می -

 با صدای درب حرفش نیمه ماند. 

 ی ورود داد، دستگیره پایین آمد و دخترک منشی وارد شد. صحرا که اجازه

خوام خانم دکتر، آقایی به نام سهیل صدر اومدن و اصرار زیادی هم  معذرت می -
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شون گفتم تایم پذیرش بیمار تموم شده؛ ولی دارن که شما رو ببینن. من به

 میگن بیمار نیستن! البته اسمشون هم تو سیستم ثبت نشده بود.

های منشی نگاهی به صورت صحرا انداختم؛ اگر بگویم از دیوار  با اتمام حرف

کرد  پشت سرش هم سفیدتر شده بود اغراق نکردم! با اضطرابی که سعی می

 ش کند، دستش را تکان داد و گفت:ی جدی پنهان پشت اخم و چهره

خب خانم کریمی مرخصی دیگه برو. به آقای صدر هم بگو منتظر بمونه  خیلی -

 االن میام.

 بعد با حالتی که انگار قصدِ توجیه داشته باشد، ادامه داد:

 درضمن ایشون همکارم در آزمایشگاه هستن! -

 گفت:منشی که حاال فهمیده بودم اسمش کریمی است، دستپاچه 

های امروز  ولی خانم دکتر، هنوز قرارهای فردا رو یادآوری نکردم! پرینت گزارش -

 هم مونده که...

نفس،  شناختم و دستش برایم رو بود؛ پس وقتی با اعتمادبه صحرا را خوب می

برو قرارها رو توی خونه اُکی کن. گزارش »حرف منشی را ناتمام گذاشت و گفت:

کریمی فقط تحکم صدایش را شنید؛ اما « یاجی نیست.هم بمونه برای فردا، احت

های کارفرمایش،  من دریای مضطرب چشمانش را دیدم. منشی بعد از حرف

 ی گفت و بیرون رفت. بعد از رفتن او صحرا عصبی زیر لب غر زد:"چشم"

 اینجا رو از کجا پیدا کرد؟ -

سترس اهمیت جلوه دهم تا ا کردم مشکالت را بی طبق معمول که سعی می

تفاوتی به  شدم، نگاهِ بی اطرافیان کم شود، در همان حین که از روی مبل بلند می
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 او انداختم و گفتم:

پیدا کردنش کار سختی نیست. فقط کافیه اسمت رو توی گوگل سرچ کنه یا  -

اگه خیلی کم عقل باشه تعقیبت کنه! ولی فعالً چیزی که مهمه اینه که این یارو 

 سوندتت؟جوری تر کیه که این

 صحرا با انکار لبخندی زد و سعی کرد مثل همیشه با شادی حرف بزند.

 ی این یکی رو ندارم. همین! م و حوصله نه دیوونه ترس چیه؟! فقط خسته -

 مشکوک چشمانم را ریز کردم و گفتم:

هاست، تو رو از بچگی  شناسم و کارم فهمیدنِ آدم جدا از اینکه خیر سرم روان -

  شناسمت؛ پس لطفاً من رو مثل کریمی دست از مامانت بیشتر میبزرگت کردم و 

ی خودشو بگیرم، بگو این سهیل صدر کیه که  سر نکن و تا نرفتم یقه  به

 جوری بِهَمت ریخته؟ این

ناخواسته صدایم آخر جمله باال رفته بود و اگر طراحی اتاق به طوری نبود که 

ود و حریم بیماران حفظ شود، قطعاً ها بیرون نر عایق صدا باشد تا صدای مشاوره

تفاوتی را از چهره برداشت و با استرس  صدایمان را شنیده بود. صحرا نقاب بی

 گفت:

 کنم! کنم؛ ولی االن نه خواهش می باشه سرمه همه چی رو تعریف می -

 های ملتمسش ادامه داد: و با چشم

هم بده هر چی شنیدی نه لطفاً برو توی اتاقِ ریلکس و تا نگفتم بیرون نیا. قول  -

 قضاوت کنی نه چیزی بگی، باشه؟

کشیدمش، لب   زمان که در آغوش می سمتش رفتم و هم لبخند مهربانی زدم، به
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 زدم:

ی دنیا بگه تو بدی یا  کنم عزیزم، حتی اگه همه وقت تو رو قضاوت نمی من هیچ -

ن بحران جوری که تو، توی او اشتباه کردی، من یکی تا تهش با توئم، همون

 کنارم بودی!

 اش را بوسیدم و با چشمکی زمزمه کردم: سپس گونه

 تفاوت و قوی. االن هم بِشو همون صحرای بی -

تر از  سمت درِب پشتِ کتابخانه رفتم و وارد شدم. اتاق مقابلم، کوچک و بعد به

خوری و کمد  خوابشو، میز کوچک قهوه اتاق مشاوره بود و در آن یک مبل تخت

 ش بود. روی مبل نشستم و گوشی موبایلم را چک کردم. های لباس

ای که دلیلشان را  برای پرت کردن حواسم، از آن همه استرس و دلهره

های پدر، زیر لب  های مجازی سر زدم و بعد از خواندن پیام نمیدانستم، به شبکه

 رفتم.  اش صدقه قربان

شو برای من نفرستی  الهی فدات بشم که باز کانال جوک پیدا کردی و تا همه -

 رضایت نمیدی!

هایم تیز  با شنیدن صدای جروبحث ضعیف و بعد از آن شکستن چیزی، گوش

شد. برای رفع کنجکاوی کنار درب رفتم و سرم را به آن چسباندم؛ اما صداها 

 وجه واضح نبود. هیچ به

 ... فه... دارم؟ بابا من... دِ آخه چرا نمی -

فهمیدم؛ پس خیلی کم  چیزی نمی ین عایق صدا هیچگونه فایده نداشت، با ا این

 تر شنیدم.  هایشان را واضح الی درب را باز کردم و با شکستن عایق، صحبت
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کارت کردم؟ فقط میگم دیگه این  کنی؟ مگه من چی سهیل چرا داری اذیتم می -

دونی  کنی؟ چرا برام ارزش قائل نیستی؟ می خوام. چرا تمومش نمی رابطه رو نمی

محل کارم حساسم، گفته بودم نیا؛ ولی تو حتی انقدر هم برام ارزش قائل رو 

 نمیشی.

دار صحرا اخمم را سنگین کرد و اعصابم را متشنج. همیشه از این  صدای بغض

 ضعفش در مقابل جنس مذکر متنفر بودم. 

توانست سر باال بیاورد،  فهمید کسی دوستش دارد نمی آن از خجالتش که تا می

 قبول شکست و التماسش در مقابل یک جروبحث ساده! این هم از

 کرد باال نرود غرید: مردی که احتماالً همان سهیل بود با صدایی که سعی می 

 دونی که چه کارایی ازم برمیاد! منو دیوونه نکن صحرا! می -

 و با لحن تهدیدآمیزی ادامه داد:

هشت ماه با  م؟ ی دل یه دختربچه خوای؟ تموم شد رفت؟ من مسخره نمی -

خوام؟ تو   چیز من بازی کردی که االن بگی نمی احساس و موقعیت و عمر و همه

خوای منو  چیزی رو هم ریختی که می همه خوای. با کدوم بی غلط کردی که نمی

 ول کنی؟ 

 ای گفت: زننده ی خود پشیمان شده باشد، سریع با لحن گول انگار که از گفته

تونم ادامه بدم.  شق و زندگی منی! من بدون تو نمیآخه قربونت برم، تو همه ع -

 تونی بعد من با کسی باشی؟ تو صحرای منی تو، مال منی دُ... اصالً تو خودت می

اختیارش را از دست داده بود و جسارت کرده بود، حاال هم سریع پشیمان شده 

 داد!  اش می بود و این رفتار ضدونقیض، نشان از حالت غیرعادی
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 دایی لرزان میان حرفش آمد.صحرا با ص

 شو! ولم کن روانی! ازت بدم میاد! خفه  -

سهیل که دیگر توانایی ادامه دادن رفتار فیکش را نداشت، با صدایی بلند فریاد 

 زد:

کنم؟ نه دختر، بازی بدی رو  شم یا تو؟ فکر کردی همین جا ولت می من خفه  -

کنم  من میشی، یا کاری می شروع کردی و این تازه اولشه. ببین صحرا یا مال

ی  خونه کسی رغبت نکنه تو صورتت نگاه کنه. فکر نکن نفهمیدم با اون صاحب

 معتادت دست به یکی کردین که پوالهای منو باال بکشید؛ ولی کور خوندی!

ی صحرا را شنیدم،  خسِ سـینه کشیدن ساکت شد. صدای خس وقتی برای نفس

 صدای فریاد سهیل به خودم لرزید.تمرکز کردم تا علت را بفهمم که با 

ای  کشمت و با همون پرونده کشمت! می صحرا آب از سر من گذشته، به خدا می -

کنی،  جوری می دونم تو هم خوندیش که داری این هم که دست دکتر دارم و می

بازی رو تموم  تبرعه میشم و پول میدم میام بیرون؛ پس به نفعته که این مسخره

 شناختم! ببین من... مون صحرایی که میکنی و باز بشی ه

 ناگاه ساکت شد و بعد مضطرب و آرام گفت:

 صحرا خوبی؟ چت شد؟ -

دیگر نتوانستم صبر کنم؛ الی درب را بازتر کردم و سرم را بیرون بردم. با چشم 

دنبال صحرا گشتم و وقتی او را جلوی میز، درحالی که روی زمین نشسته بود و 

داد و با دست دیگر به کیفش اشاره  ش را فشار میبا یک دست گودی گردن

اش شدم و دانستم که اسپریش را  ی عصبی کرد، یافتم؛ متوجه حمله می
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 خواهد. می

 فهمم. عشقم غلط کردم! تو رو خدا نفس بکش، صحرا! چی میگی صحرا نمی -

سمت کیفش دویدم.  ایستادن بیش از این جایز نبود؛ پس از اتاق بیرون زدم و به

 سمتم چرخید.  صدای پایم سر جفتشان به با

هایِ  توجه به هر دو، کیفش را برداشتم، اسپری را پیدا کردم و مقابل چشم بی

متعجب سهیل، اسپری را به دست صحرا دادم. سهیل که هم تعجب کرده بود و 

 شدت عصبانی بود، باالخره به خودش آمد و اخمو و طلبکار پرسید: هم به

 کنی؟ کار می جا چیتو کی هستی؟ این -

برای دفاع از خودم و صحرا نیاز داشتم که قوی باشم؛ پس برخالف دل لرزان و 

ترین لحنی که از خودم سراغ  ام را جلو دادم و با محکم اضطراب وجودم، سـینه

 داشتم، گفتم:

ی چپ و راست سالن  ست. اون دوتا دوربین سفید رو گوشه اینجا اتاق مشاوره -

از صورتت فیلم  full HDست که از شانس بدت ن مداربستهبینی؟ دوربی می

گرفته. یه میکروفون هم زیر میزه که صداها رو برای مطالعه مجدد دکتر ضبط 

کنه که از شانس خیلی بدترت روشنه؛ پس با تهدیدایی که کردی اگه من  می

کنم صحرا از این به بعد سرما هم نخوره! چون اگه  جای تو باشم فقط دعا می

فاقی، صاعقه هم این دختر رو بزنه، من خودم پایه رو از زیر پات وقتی سرت ات

 کشم!  باالی داره می

 اعتنا به دلی که میلرزید ادامه دادم: دستی به کمر زدم و بی

ی پزشکی به  ها و اعترافی هم که ازت ضبط شد، دیگه اون پرونده با این حرف -
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یم قتل رو داشتی! االنم گمشو برو ای که از قبل تصم کارت نمیاد آقای دیوونه

تا انگشتم رو صورتت  بیرون، چون بهت قول نمیدم تا چند دقیقه دیگه جای پنج

 نباشه.

 و با بلندترین صدای ممکن داد زدم:

 گمشو! -

سمت  ای کرد و به قروچه ها و واکنش را نداشت دندان سهیل که انتظار این حرف

 ی آخر گفتم: بهدرب رفت. وقتی به درب رسید به قصد ضر

ایم که داخل اتاقی که صحرا رو  ام؟ من شاهد زنده راستی پرسیدی من کی -

 خیر. تهدید کردی حضور داشتم! عصر به

دراری زدم و با دست بیرون را نشان دادم. سهیل هم اخمش را  و لبخند حرص

تر کرد و با چشمانی که نفرت، ترس و عصبانیت را در خود جای داده بود،  غلیظ

ز درب بیرون رفت. وقتی صدای درب واحد را هم شنیدم، کنار صحرا روی زمین ا

 زانو زدم و گفتم:

 شم؟  خوبی فدات -

 کرد گفت: که هنوز سرفه می زحمت، درحالی سری تکان داد و به

 خو... بم...کمرمو... بمال! -

 دادم گفتم: سریع پشتش رفتم و  آرام کمرش را ماساژ 

میدم دیگه بهت نزدیک نمیشه. اگه هم دست از پا خطا  صحرا نترسیا، من قول -

 گیرم! کنه با مدرک خِرشو می

 زد پاسخ داد: با صدایی که ترس در آن موج می
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 نه تو رو خدا، شکایت نه! -

حال ترجیح دادم  کرد؛ با این تر می ترسیده بود و این ترسش مرا به او مشکوک

 فعالً چیزی نگویم تا کمی حالش مساعدتر شود.

 خوای برم برات آب بیارم؟! خیلی خب حاال به این فکر نکن، می -

دستش را به زمین تکیه داد و در همان حین که سعی داشت روی پا بایستد 

 گفت:

 نه عزیزم... مرسی که بودی. -

 کردن مقابلش رفتم. قبل از او ایستادم و با هدف کمک

 ند بیارم.کنم. صحرا چقدر یخی! بذار برم برات آب ق خواهش می -

 نه وایسا توی کشو شکالت دارم.  -

ی کیفش را  ریخته رفتم تا وسایل بیرون سری تکان دادم و در همان حین که می

 جمع کنم، گفتم: 

 ی من. خب پس زودتر دفترو ببند که بریم، امشب هم میای خونه -

که کت  آویز انتهای اتاق رفت و درحالی سمت رخت دخترک همیشه سرمایی به

 داشت لب زد: اش را برمی زهپائی

نه بابا کجا بیام؟ هنوز خودت نرسیده من سربارت بشم؟ من االن باید تو رو  -

 دعوت کنم نه اینکه زحمتت بدم و...

 لبخندی زدم و میان حرفش آمدم.

مرغ نیمرو  از کی تا حاال انقدر تعارفی شدی؟ بعدش هم چه زحمتی؟ یه تخم -

 خوام نیکان اینا رو هم دعوت کنم. ن فردا میها رو نداره! درضم که این حرف
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 اش را هم با شال بلند سفید عوض کرد. مقنعه

 واقعاً؟ تو مگه بلدی میزبانی کنی؟! -

 رفتم، پاسخ دادم: سمت آشپزخانه می که به آرام خندیدم و درحالی

 همه شبی که مهمون اتاق من بودی! چشمتو بگیره اون -

دادم، پیدا  دسته بلند را در جایی که احتماًل میانداز  زمان که جارو و خاک هم

 ی او را هم شنیدم. کردم، صدای خنده

 حالشه! به نه منظورم غذا و ایناست؛ وگرنه مهمون تو که خوش -

 داد گفتم: تاپش را تاب می وارد اتاق شدم و رو به صحرایی که سیم لپ

 کنم. واسه اون هم یه فکری می -

 متعجب پرسید: با صدایم به طرفم برگشت و

 اینا رو واسه چی آوردی؟! -

 برای جمع کردن گلدونی که شکوندی زیبا. -

 کنه! ولش کن آقارضا فردا میاد جمع می -

 متفکرانه نگاهش کردم.

 فکر کنم قرار نبود کسی بفهمه اینجا چه اتفاقی افتاده! -

 خب میگم دستم خورده. -

 های گلدان و زمین خیس گرداندم. نگاه روی تکه

 سازه و داستان میشه. نه منشی اومدنِ سهیل رو دیده، خیلی راحت شایعه می -

 اش را خاراند و با حرکت سر حرفم را تأیید کرد. چانه

 پس بذار منم بیام کمکت. -
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 دستم را مقابلش گرفتم و مهربان گفتم:

 کنم عزیزم، تو فقط حاضر شو که سریع بریم. خودم جمع می -

 سمت اتاق ریلکس رفت. ل کرد و بهبا لبخند حرفم را قبو

*** 

 دانای کل

های دخترِ پشت خط حالش را بد کرده بود و با چشمانی که از   فین صدای فین

 داد گفت: انزجار روی هم فشار می

دونم تو کدومشونی! حاال اومدی میگی بهت قول  ببین خداوکیلی من اصالً نمی -

 کن تو رو خدا.دادم تا ابد متعهد چشمات بمونم؟! خانم ولم 

 هقِ دختر اوج گرفت: هق

یعنی چی نشناختی؟ عشقم منم، ساحل! همونی که اومده بودم درکه، شلوار  -

لی یخی با مانتو و کفش پاشنه بلند بنفش پوشیده بودم! خودت گفتی تو یه نگاه 

 عاشقم شدی!

از ها مطمئن شد که این خرابکاری هم کار بهراد است و ب ها و توصیف با این حرف

 ی او را به اسم خودش پخش کرده! شماره

کرد، از  آورد و دختری پیشنهادش را قبول نمی زنی کم می هر جا در عملیات مخ

گذاشت و همیشه هم موفق بود. با این کشف   خط رند و کد یک شاهیار مایه می

 زیر لب غر زد:

 خاک تو سرت بهراد که سلیقه هم نداری! آخه بنفش، خزپسند؟! -

 دای بلندتری ادامه داد:و با ص
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ای، چیزی  ببین دخترخانم، اونی که بهت شماره داده و احتماالً یه شامی، کافه -

دونم هم کی بوده. برو خدا روزیت رو جای دیگه   کرده تو پاچت من نبودم. نمی

 حواله کنه!

اش را باال کشید و دوباره بلندتر زیر گریه زد که صدای  دختر با تمام توان بینی

 تراض شاهیار بلند شد.اع

شو میدم برو تو گوش خودش  خب، وایسا االن شماره خانوم چه خبرته؟! خیلی -

 فین کن، دل و رودم اومد باال اَه.

ی بهراد را برایش ارسال کرد. بعد از آن با  درنگ تماس را خاتمه داد و شماره و بی

 بهراد تماس گرفت که طبق معمول با بوق اول پاسخش داد.

 دیگه، خدا قبول کنه کالً خوابیدی رو گوشیت! آره -

 داری گفت و با خنده لب زد: کش« جون»بهراد 

خودم  اتفاقاببین کی زنگ زده! مگه میشه جوابِ زنگ تو رو دیر داد؟  -

 ای؟ خواستم بهت پیام بدم. شب چه کاره می

 حوصله جواب داد: شاهیار نفسش را فوت کرد و بی

 تی!هیچی، بیکار دنبال بدبخ -

 بهراد دوباره خندید:

ها! برنامه  ِخواد که، خودش میاد. بیچاره پنجشنبه شبه بدبختی دنبال کردن نمی -

 نداری تو؟

داد تا چراغ سبز شده را بگذراند، خندید و  که ماشین را حرکت می شاهیار درحالی

 با پررویی گفت:
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خوام  یدم میی جدید از این صابون سبزا خر برای خودم یه بسته اتفاقاچرا  -

 ای برادرِ من؟ ول معطلیم! امشب جشن بگیرم! چه برنامه

 ی بهراد هم اوج گرفت: خنده

 خب پس بیا بریم دورهمی دیگه! منودعوت کردن؛ ولی تنها حال نمیده. -

 چشمانش را در حدقه چرخاند و لب زد:

آخه من کی اومدم دورهمی که بار دومم باشه؟ شاهان بفهمه از وسط باهام  -

 کنه! حبت میص

  بهراد معترض شد:

عَه بسه بابا، سرویسمون کرد این داداشِ تو! خیر سرت مردی شدی واسه  -

 کار نکنی؟  کار کنی، چی خودت، بازم آقا باالسرت باید بگه چی

 و هدایتگر تشر زد.

شاهیار این سری فرق داره! هر چی اینفلوئنسر و پلنگِ اینستاست اینجا جمعن.  -

 ، نیای بد باختی!بیا جون دادا

هایش خوش بگذراند، هم از  خواست برود و مثل همسن شاهیار، هم دلش می

 ترسید.   هایش می گیری شاهان و سخت

 بذار به شاهان بگم؛ ولی بعیده بذاره. -

 بهراد نوچی کرد:

شاهیار بس کن « چرا که نه؟! اصالً بیا خودم برسونمت!»خوای بگه  نه پس می -

ی ولیت باشی؟ بابا قد خر پیر سن  ای که منتظر اجازه ساله دهدیگه، مگه بچه هف

 مونی. داری، اصالً بهش نگو کجا میری! شب هم خونه خودم می
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های بهراد را از قبل بارها در ذهن مرور کرده بود و حقیقتاً هم با آنها موافق  حرف

یلی وچهارسالگی هست و دل ی بیست گفت که در آستانه اش می بود! هیجان جوانی

ندارد شاهان با او همچون کودکش برخورد کند و این هیجان جدیداً زیادی رویِ 

 تصمیماتش تأثیرگذار بود!

 کنم بیام. حاال بهت خبر میدم. خیلی خب بهت قول نمیدم؛ ولی سعی می -

بهراد با پوزخندی که تمام صورتش را پوشانده بود؛ اما اثری از آن در صدایش 

 نبود، پاسخ داد:

 داداش، داداش! حله داداش پس منتظرتم، فعالً. -

شاهیار هم که به چهارراه اصلی رسیده بود با خداحافظی کوتاهی تماس را پایان 

 داد.

*** 

ای که هر  دستِ ظریفش را روی بازوی بهراد کشید و با اوج لوندی و عشـوه

 کرد لب زد: مذکری را تسلیم خودش می

های طرف رو میاری جلو چشمش و  ! نقصمثل همیشه با همون ترفند مضخرف -

ها باید باهات راه بیاد! عجیبه که هنوز  کنی که برای رفع این نقص بهش تلقین می

 هم جواب میده.

 ترش کرد. دستش را دور کمر باریک دختر انداخت و به خود نزدیک

خوای؟ باالی  تو به این کاراش کاری نداشته باش، بگو ببینم چی از جونش می -

 ماهه سرکارمون گذاشتی، از اعتبار و پول و وقت و...پنج 

 ی کثیفی نگاه روی بدن دختر چرخاند و اضافه کرد: با خنده
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کنی که به چی برسی؟ اولش گفتی عاشقش شدم، بعد  آپشنات استفاده می -

خوام هیجانش رو باال ببرم، االن که میگی یه بازی؛ اما اینا نیست! آدم  گفتی می

کنه، آدم واسه باال رفتن هیجان، پسر مردم  خور نمی شه مشروبکسی رو که عاشق

کنه و رول گل آماده  کنه، واسه بازی پاشو به مهمونی باز نمی رو سیگاری نمی

 ذاره!   نمی

 دندان روی لب کشید و ادامه داد:

خوام بهت گیر  فهمم، نمی  پرسم فکر نکن نمی  اگه هدف واقعیت رو ازت نمی -

 بازیت باشم تَ... شب اد عروسک خیمهبدم؛ ولی بدم می

های بهراد زل  که در چشم اش آمد و درحالی های تزریقی پوزخند مغروری روی لب

 زده بود، هجی کرد:

 ولی هستی! -

 ی بهراد را به هم ریخت و ادامه داد: با دستش موهای دکلره شده

وختی. بازی منی که خودت و ارادت رو به من فر شب تو عروسک خوشگلِ خیمه -

پس مثل صد و شصت روز گذشته، عروسک خوبی باش. بعدشم به من ربطی 

ست و با یه شات، الکلی و با یه پک، سیگاری میشه  جنبه نداره که رفیقت بی

 عزیزم.

های دختر به مزاجش خوش نیامده بود؛ پس بلند شد و سعی کرد جدیت را  حرف

 اش بازگرداند. به چهره

 اگه نخوام این بازی رو ادامه بدم چی میشه؟ پس روزشماری هم کردی؟! و -

 پروا مقابلش ایستاد، به چشمانش خیره شد و لب زد: دختر بی
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وچهار ساعت بعدش منتظر  هیچی عزیزم تو صاحب اختیاری، فقط باید تا بیست -

به باد رفتن کل زندگیت باشی! من که برم همه چی میره بهراد، از آقامدیر بودنت 

ور جلوی پدر و مادرت جمع کردی بگیر تا اون پودر سفید روی و آبرویی که به ز

میز و آرامش هر شبت با رفتن من دود میشه میره هوا! حاال این وسط کاری به 

ها و گواهی اعتیادت هم نداریم! درضمن بدهکاری صد و نود  ها و عکس اون فیلم

یه کنی؟ میلیونیت رو فراموش نکردی که؟ تو که قصد نداری یه جا باهام تسو

 ای ندارم! البته منم عجله

 یک قدم به او نزدیک شد و کنار گوشش زمزمه کرد:

 تونی تحمل کنی؟ تر... نبود منو می و از همه چی مهم -

 قدر نزدیکش شد که لبش گوش او را لمس کند. را هم طی کرد و آن  باقی فاصله

 تونی؟ می -

خواست دست دور کمر طاقتش را طاق کرد و  212ی کم و رایحه  این فاصله

اش نشست و با خنده فاصله  دختر حلقه کند که دست دختر زودتر روی سـینه

 گرفت.

نگفتم پسرکوچولو؟! االنم خیلی کار دارم باید برم، ساعت نزدیک پنجه و ساعت  -

 ده هم شروع مهمونیه.

 رفت ادامه داد: سمت درب می داشت و به که مانتو و شالش را برمی درحالی

تونم صبر کنم بهراد، امشب باید هرطور شده باهاش   از این بیشتر نمی دیگه -

 ست! آشنا بشم. تو هم برو به سر و وضعت برس امشب مهمونمون خیلی ویژه

و با نیشخند، چشمکی به صورت مبهوتش زد و دست روی دستگیره درب 
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 گذاشت. بهراد دستی بین موهایش کشید و با شک گفت:

 افسونگر مطمئنی؟ -

 سمتش برگشت. تر مصمم بهدخ

وقت توی زندگیم انقدر مطمئن نبودم! هرجور شده بیارش، حتی اگه شده  هیچ -

 ده دقیقه، ولی باید ببینمش.

 بهراد با دودلی پرسید:

خوای؟! به  خوام تو کارت دخالت کنم؛ ولی بگو از اون پسر چی می افسونگر نمی -

 وام بدونم.خ گیرم، بگو فقط می خدا هرچی باشه جلوتو نمی

 افسونگر زیر لب زمزمه کرد:

 از اون هیچی! اون فقط یه پُلِ برای رسیدن بهش! -

 زد گفت: و با صدایی بلندتر که تمسخر در آن موج می

ت...! تو کی  نفس مسخره دونی واسه چی انتخابت کردم؟ واسه این اعتمادبه می -

تنه تا اینجاشو جلو هستی که بخوای جلوی افسونگر رو بگیری؟ افسونگری که یه 

 اومده!

ی خداحافظی تکان داد و از درب خارج شد. بعد از  سپس دستش را به نشانه

رفتن او، بهراد روی مبل نشست و به فکر فرو رفت. فکر به شاهیاری که برخالف 

ها و رفتارهایش بسیار مظلوم و ساده بود. پسری که تا قبل از ورود بهراد به  حرف

فتارها هم خبری نبود، خوب یادش است که اولین بار دو اش از همین ر زندگی

سال پیش بود که خودش به او یاد داد چطور شماره بدهد، چطور دوردور برود و 

به اصطالح دختربازی کند. شاهیار فقط دنبال درس و کارش بود؛ اما بهراد برایش 
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سانده شد همان رفیق ناباب که ناخواسته و برای یک تفریح کوچک، به اینجا ر

ریزی شده بودند! با  بودش؛ اما کارهای پنج ماه اخیرش چه؟ اینها که برنامه

ای هم داشت؟ حتی اگر  وجدان خودش دست به یقه بود؛ اما مگر االن فایده

دانست که تا گردن در باتالق افسونگر فرورفته   شد خودش می پشیمان هم می

سمت حمام  شد و با پوفی بهخیال با است و راه فراری هم ندارد پس سعی کرد بی

 شد! آمد، امشب شب بزرگی می  رفت. اگر شاهیار می

*** 

شاهیار بعد از تماس بهراد، با دکتر موحد قرار مالقات را هماهنگ کرد و بعد از 

« شانوت»سمت شرکت شاهان حرکت کرد.  سرکشی به دفتر مرکزی شانوت، به

 ا خلق کرده بود. ای بود که خودش آن ر برند لباس و پوشاک مردانه

سالگی به خاطر ظاهر زیبایش وارد کار مدلینگ شد. اوایل مدل ساعت و   از هجده

عینک بود و سپس وارد صنعت پوشاک شد و بعدها به این فکر افتاد که با این 

هایی که کسب کرده، بهتر است برند خودش را راه بیندازد و در  استعداد و تجربه

 گذاری کرد.  پایه را« شانوت»ویک سالگی  بیست

ی رشته مد و طراحی لباس از  کرده در ابتدا با کمک سروناز دوستش که تحصیل

اش را شاهان تأمین کرد و کارهای طراحی با  میالن بود شروع به کار کرد. سرمایه

سروناز بود و دوخت و تولید هم با تولیدکنندگانی که او معرفی کرده بود. برای 

، از بازاریابانی که سراغ داشت استفاده کرد و خودش کارهای مارکتینگ و فروش

 مدیریت تمام این کارها را به عهده گرفت. 

های یونیک و  ی خودش و شاهان، تبلیغات زیاد و طرح به علت روابط گسترده
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کم دست به گسترش برندش  ها افتاد و کم خاصش خیلی زود نامش بر سر زبان

ان در دو استان شمالی هم شعبه زد و در ی تهر زد؛ تا جایی که عالوه بر شعبه

های زیادی در  ها و نامالیمت ی کیش بود؛ هرچند سختی تکاپوی تأسیس شعبه

 ارزید.   ها می ابتدای راه کشید؛ اما به این موفقیت

شد که بعد از ازدواج به  با یادآوری سروناز دلش برایش تنگ شد، یک سالی می

رفت یکی از  طور که انتظارش می مانهمراه همسرش به ایتالیا برگشت و ه

 ترین طراحان لباس آنجا شد.  موفق

آهی کشید و داخل خیابانی که شرکت شاهان در آن بود پیچید، یک شرکت 

ها و مراکز رسمی زیادی در ارتباط بود و از کار با شبکه تا  تی که با وزارتخانه آی.

 داد.  طراحی سایت را با بهترین متخصصان انجام می

دادند و   ی دستمزد خوب، بهترین عملکرد را ارائه می ای که به واسطه م قویتی

 نامی شرکت شاهان شده بود.  همین باعث خوش

ی دوازده آن شرکت برادرش بود پارک کرد و  ماشین را جلوی برجی که طبقه

 وارد ساختمان شد. بعد از ورود به شرکت یکراست به طرف میز منشی رفت.

 کوهی هستند؟سالم! مهندش ش -

 منشی با دیدن برادر رئیسش سریع ایستاد و ادای احترام کرد.

 سالم جناب شکوهی، بله تشریف دارن بفرمایید داخل. -

سمت  سمت اتاق شاهان اشاره کرد. شاهیار زیر لب تشکر کرد، به و با دست به

 دفتر مدیرکل رفت و بعد از زدن درب وارد شد. شاهان که با صدای درب سر بلند

 کرده بود، با دیدن شاهیار لبخند بامحبتی زد و به احترامش ایستاد.
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 اومدی. پسر! خوش  سالم شاه -

 شاهیار هم لبخندش را پاسخ داد و جلو رفت.

 سالم داداش! بشین تروخدا. -

ی  نفره و بعد از دست دادن با برادرش، روی اولین صندلیِ چرمیِ میز دوازده

 کنفرانس نشست.

! داداش مدیرمالی رو جایگزین کردی که! کالً یه حوری و پری چطور مطوری؟ -

ای  داشت این شرکتت اون هم ساناز بود، دادی رفت؟! خب من االن به چه انگیزه

 بیام اینجا؟!

تاپ به چشم  ای را که موقع کار با لپ شاهان اخم ریزی کرد و کینک فریم مشکی

 زد، در قاب گذاشت. می

 شد! ساز می مهندس موسوی حاشیه حور و پریتون داشت برای -

 شاهیار با چشمان گرد شده پرسید:

کنی؟! جون داداش؟ با موسوی خودمون؟ بابا اون که شیرین هفتاد  شوخی می -

 رسه! سال رو داره! همین دیگه، اینا شوگرددی میشن که به ما چیزی نمی

یِ  شاهان که خودش هم کمی سر سن و سال با برادرش موافق بود خنده

 ای کرد. هستهآ

 آره خالصه این شد که به فکر تعویض نیرو افتادم. -

 اش را جمع کرد و گفت: شاهیار چانه

خوام برم  ولی باز هم سانی حیف بود... حاال اینا رو ول کن من امشب می -

 ی بهراد اینا گفتم بهت بگم. خونه
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 ای بین ابروهایش انداخت و جدی گفت: شاهان ناخودآگاه گره

 باشه به چه مناسبت؟خیر  -

 شاهیار که قبالً به این سؤال فکر کرده بود، مسلط پاسخ داد:

های  سری کارها و طرح واال امشب مامانش اینا نیستن، تنهاست. به جز این، یه -

خوام  جدید هم هست که باید با هم بررسی کنیم. اگه کارش اکی باشه می

 بیارمش تو گروه شانوت.

 شد، گفت: د و با تمسخری که در کالمش حس میشاهان گره را کورتر کر

 چقدر اتفاق یهویی پیش اومده! موردی نداره بگو بیاد عمارت. -

 جانب لب زد: به ای حق شاهیار که فکر اینجایش را هم کرده بود، با چهره

گفتی خونه حریممونه و نباید دوستامون رو بیاریم، حاال چی  خودت همیشه می -

ی ما،  تونه بیاد خونه  ر حرف خودت داداش؟ بهراد نمیخوای بزنی زی شده می

 دونی که استاد خصوصی پیانوئه، فردا هم ساعت هشت شاگرد داره! می

ای که ست دفتر کارش بود،  شاهان سری تکان داد و با خودکار مشکی و طالیی

 روی کاغذ چیزی نوشت.

کنم  نمی خب پس همون فردا صبح برای بررسی کارها برو پیشش. فکر خیله -

این ساعت کار خاصی بتونی انجام بدی، بهراد هم بعیده از تنهایی و تاریکی 

 بترسه! مگه نه؟!

 شد عصبی گفت: ومات می شاهیار که داشت کیش

خوام برم پیش  ام؟ یه شب به هر دلیلی می بابا! داداش مگه من بچه ده ساله ای -

 دوستم بمونم چرا انقدر نه میاری؟
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نویس را روی میز انداخت و با لحنی خشک و جدی  د، روانشاهان سر بلند کر

 گفت:

نه میارم چون خوشم نمیاد برادرم جز خونه، شب رو جایی صبح کنه! نه میارم  -

خوام مثل پسر شمس بشی! نه میارم چون  چون برام مهمی! نه میارم چون نمی

م با بچگی  چهخوام ب وچهار سال بابات بودم نه داداشت، االن هم نمی تو این بیست

کردن خودش رو بدبخت کنه! نه میارم چون دور تا دورت رو دیوار کشیدم تا 

خوام بالهایی که سر  نبینی کثافتِ دنیایی رو که خودم دیدم! نه میارم چون نمی

دیگرون اومد و به چشم دیدم، سر تو هم بیاد! شاهیار نه میارم چون از وقتی 

ها تو فکر بازی  با افتاد گردن من، وقتی بچهیادمه مسئولیت زندگیمون با رفتن با

ذارم  کردم چطور مردِ زندگیِ تو و مامان باشم و نمی بودن، من داشتم فکر می

شینی گند بزنی به همه چی! قبول، تو بزرگی، تو عاقلی  االن که داری به ثمر می

و منم همیشه بهت افتخار کردم؛ ولی دلیل نمیشه ولت کنم به امون خدا، االن 

 ای! شون که تنها نباشه؛ ولی شب قبل دوازده خونه هم برو خونه

قدر زحمتش را کشیده بود،  شاهیار کمی تند رفته بود و این حق شاهانی که این

 نبود؛ پس آهی از ته دل کشید و زمزمه کرد:

دونم دوسم داری؛ ولی رفتارات دیگه داره وسواسی میشه داداش! به خدا من  می -

 ر غیرمنطقی نباش!بچه نیستم، انقد

شاهان از پشت میز بلند شد و مقابل شاهیار ایستاد، او هم به احترام برادرش از 

ی برادر کوچک را لمس کرد و پیراهنش را مرتب  جا بلند شد. شاهان آرام یقه

 کرد:



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  78

 

منطق نیست! روت وسواس دارم و اینو  رفتارم شاید وسواسی باشه ولی بی -

تونم هم  رسه؛ ولی نمی اظب خودتی و عقلت میدونم مو کنم. می کتمان نمی

خیالت بشم و این رفتار هم غیرمنطقی نیست! یادته سرِ پسر شمس که تو  بی

غار، سرنگ به دست پیداش کردن دو روز با هم نخوابیدیم؟   های دروازه خرابه

ت به اون روز بیفته؟ یادته چه حالی  کردی همکالسی نخبه خودت فکرش رو می

ها از  ر از من و تو هم دور نیست. من نه فقط از تو، به خدا بعضی وقتبود؟ شاهیا

کرد به  وقت فکر نمی ترسم. خیلی اینا رو دور ندون! پسر شمس هیچ خودم هم می

ست! اصالً چرا راه دور بریم؟ همین بابای  اون روز بیفته؛ ولی اینا توی یه لحظه

مون سیگارای لعنتیش خودمون، هفت سال بعد از عروسیشون مامان رو با ه

ای بود؟ نه واال! از یه بار  پوش کرد. فکر کردی از روز اول سیگارکش حرفه سیاه

مون هست شروع شد تا رسید به سرطان  امتحان کردن که کرمش تو جون همه

دونم بچه نیستی؛ ولی  ترسه. من به تو اعتماد دارم می ریه! واسه همین دلم می

 یار!دنیا دیگه جای امنی نیست شاه

گفت، چه  شد! راست می تر از قبل می زد و شاهیار هر لحظه یخ شاهان حرف می

کرد در این لحظه شاهیار، هم سیگاری باشد هم الکلی؟ مگر  کسی فکرش را می

آید که روزی یک  است، می  به همین شاهیاری که مطیعانه کنار برادرش ایستاده

ی بهراد برود و تا حد مـسـتی  نهسه بار به خا -پاکت سیگار بکشد یا در هفته دو

شات بزند و در همین ماه اول دو بار کارش به دوش آب یخ و قهوه بکشد؟! چقدر 

زد که شاهان از بوی سیگارش، بو به چیزی نبرد! چقدر  ادکلن و ژل دست می

کرد؟  خجالت زده شد، با چه رویی حداقل در نزد خود ادعای بزرگ شدن می
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 را به پای دلخوری گذاشته بود سریع گفت:شاهان که سکوت شاهیارش 

 ناراحت نباش دورت بگردم، شرمنده تند رفتم؛ ولی واقعاً نگرانتم.  -

شاهیار که با صدای برادرش دوباره به اتاق برگشته بود، سر باال گرفت و پاسخ 

 داد:

 فهمم چی میگی. نه داداش رواله، می -

زد و برادرانه در آغوشش  ی جانش شاهان لبخندی به مظلومیت کالم و چهره

 کشید. 

ساعت و کمی صحبت کردن، شاهیار شرکت را به مقصد منزلشان   پس از نیم

ترک کرد. نصف بیشتر مسیر را طی کرده بود که بهراد مجدد با او تماس گرفت. 

 بیراه دختران آرامش نداشت، معترض غر زد: و های راه شاهیار که هنوز از تماس

ی من مخ  کشی انقدر با شماره الدوله؟ تو خجالت نمی خوای نسناس چی می -

 زنی؟ می

 ی بهراد را از آن سمت خط شنید. صدای قهقهه

ی منو دادی؟ دوساعته زنگ  کردی چرا شماره خدا لعنتت کنه! بابا بالکش می -

 کنه میگه با احساساتش بازی کردم! زده داره نفرین می

 ل شد.ی او به شاهیار هم منتق ی اوج گرفته خنده

هاش رو پیش من کرد. راستی چشماش چه رنگی بود  تازه شانس آوردی گریه -

 دختره؟

 بهراد متعجب پرسید:

 مشکی، چطور مگه؟ -
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ش با زردیِ آب  قدر که اون دماغش رو باال کشید، االن دیگه مشکی واال اون -

 دماغش قاطی شده، عسلی شده. از دستش نده.

 داری گفت. کش "اَه"بد شده بود با ها حالش  بهراد که با این توصیف

  حالم رو به هم زدی. -

 خوب کردم. حاال فکر کن کل اون دماغ کشیدنا تو گوش من بود! -

 بهراد سریع میان حرفش آمد:

 بسه بابا. امشب میای؟ -

شاهیار که به خانه نزدیک شده بود، ادکلنش را بیرون آورد تا بوی آخرین نخی 

 ببرد.که کشیده بود را از بین 

کجا هست؟ چه خبره؟ مهمونی مال کی هست اصالً؟ من نهایت تا یازده اینا  -

 بتونم بیرون باشم.

 های شاهیار با نیشخندی شیطانی جواب داد: بهراد خوشحال از مثبت بودن حرف

شناسم؛ ولی میگن یه  همین طرف خودمونه، واال منم صاحب مهمونی رو نمی -

 شیم. پولداره، حاال امشب میریم باهاش آشنا میست، شنیدم خیلی خفن و  دختره

اش داشت.  شاهیار که هم کنجکاو شده بود هم ذوق زیادی برای اولین مهمانی

 پس از باز کردن درب خانه با هول گفت:

دو ساعت دیگه میام پیشت؛ فقط حواست باشه -خب من احتماًالً تا یکی خیله -

ابات نیستن امشب میام پیشت ب اگه شاهان بهت زنگ زد بگی چون مامان و 

 خب؟

 ای زد و گفت: بهراد دوباره قهقهه



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  81

 

 باشه باباجونت زنگ زد نمیگم مدرسه رو پیچوندی! -

 .خوام یه تیپی بزنم پرچمت بره باال مرض! برو که می -

 جون بابا! فعالً! -

شان که عمارتی عجیب بود، شد. یکی از  بعد از قطع مکالمه وارد حیاط خانه

های شمیرانات که نزدیک به هشتاد سال قدمت  ترین عمارت و معروف ترین بزرگ

 داشت. 

شش سالی گذشته بود از زمانی که سیمین تصمیمِ بازگشت به این عمارت 

اش داد. قبل از بازسازی در زمین  اجدادی را گرفت و شاهان دستور به بازسازی

که در زمان ای وجود داشت  اش، سه ساختمان قدیمی دوطبقه چهآرهزار متری

 بازسازی ساختمان ابتدایی خراب و محیطش به باغ اضافه شد. 

تر بود، بازسازی و تبدیل به یک  ی باغ و از بقیه بزرگ ساختمان دوم که در میانه

قصر مجلل شد که به بهترین شکل ممکن طراحی و نوسازی شده بود. 

ی  شدی از فاصله ها و تزئینات می کاری که وقتی وارد حیاط با آن چمن طوری به

کرد و دیگری که در انتهای باغ بود به خواست   دور هم مثل الماسی خودنمایی می

های  ی باز کردن درب سیمین دست نخورده باقی مانده بود. سیمین حتی اجازه

ی پدر و مادرم اینجا بوده. نه  خونه»ی آن را هم نداد و به همه گفت: شش قفله

التون جمع که به جز یه مشت خاطره هیچ خرابش کنید نه واردش بشید، خی

و از همان روز به احترام حرف مادر ندید « ای توش نیست. درد بخور دیگه  چیز به

 گرفته شد. 

های مهراب هم قبل از مرگش به نام پسر بزرگش،  این عمارت و تمام دارایی
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ی  ه گفتهشاهان شده بود و با تکیه به همین اتفاق، او تنها وارث این میراث بود. ب

هایشان در همین  اش بود که از بدو تولد با خانواده سیمین، مهراب تنها پسرخاله

عمارت بزرگ شده بودند و از بچگی عاشق هم بودند و بعدها هم باهم ازدواج 

 کردند. 

ونیم ساله و  اش خیلی دوام نداشت و وقتی شاهان پنج ازدواجی که خوشبختی

شدند! سیمین با اینکه خواهر و برادر داشت؛ شاهیار در شکم مادر بودند یتیم 

شد مادر  ترش که می اش تنها بود، نسرین خواهر کوچک ولی در تمام زندگی

ی  مهدیس، پس از مرگ همسرش دوباره کنار سیمین برگشته بود و به گفته

اش  ی معاشرت با خانواده خودش علت این دوری، همسرش سیاوش بوده که اجازه

که تنها شش سال است شاهیار و شاهان با او آشنا  طوری ه؛ بهداد  را به او نمی

مسئولیت جوانی  اند! زنی رنج کشیده که در یک ازدواج اشتباه با مردی بی شده

های دوران حاملگی و بعدش،  ی آن دعواها و استرس خود را باخت و ثمره

 مهدیسی بود که اخالق و رفتارهای آنرمالش، یادگار آن دوران است. 

ین یک برادر هم به نام صدرا داشت که سالیان درازی به همراه پدر و مادر و سیم

کرد و حاصل آن ازدواج هم دختری به  اش در انگلستان زندگی می همسر روسی

کدام ندیده  بود که چون دایی صدرا سفری به ایران نداشت هیچ "یوروس"نام 

 بودنش. 

و به عادت همیشه اول به اتاق شاهیار بعد از طی کردن مسیر وارد ساختمان شد 

 مادرش رفت.

 سالم ملکه، چطور مطوری؟ -
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ای به پسرش انداخت و بالفاصله چشم از او برداشت و باز به  سیمین نگاه غریبه

 باغ خیره شد.

 ای بابا! باز نشناختی؟ اشکال نداره خوشگله، تو ما رو نشناسی هم عزیزی.  -

 تاد اخم ریزی کرد و ادامه داد:ی غذایش اف خورده نگاهش که به ظرف نیم

 بینم که غذا هم نخوردی! لپات آب بشه دیگه دوست ندارما!  می -

 ی باغ رسید. حرف کنار سیمین رفت، مسیر نگاه مادرش را گرفت و به میانه بی

بانو؟  بانو؟ یادته چقدر دوس داشتی بهت بگم سیمین کجا قفلی زدی سیمین -

نگی. « نه»کردم که بهم  جوری صدات می اینخواستم  منم هر وقت یه چیزی می

 آخ که دلم لک زده واسه شنیدن صدات!

گوید. شاید هم   شنید شاهیار چه می  نگاه سیمین باز هم به باغ بود. انگار اصالً نمی

 شنید!   واقعاً نمی

بابا! تو هم که ما رو کالً دایورت کردی. باشه مامان من برم حاضر شم که  ای -

 ه جای خوب!باید بریم ی

ای به موهای بلوطی مادر زد و بیرون رفت. در مسیر اتاقش نِنا را  و آرام بوسـه

 ی وضعیت سیمین با او صحبت کرد. صدا زد و درباره

*** 

 سرمه

گاز محکمی به ساندویچم زدم و نگاهم را مجدد به آن سمت خیابان انداختم. 

نفروشد. صحرا عاشق رز فروش بود تا آن دسته گل رز زرد را  چشمم به پسر گل

خواستم بعد از خوردن غذایمان برایش   زرد بود و برای عوض شدن حالش می
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 بخرم.

چیزش خوبه و بعد از چند سال یکی پیدا  آره خالصه وقتی دیدم انقدر همه -

دونی چه زبونی داشت که   شده به دلم بشینه منم پیشنهادش رو قبول کردم. نمی

زد که من گفتم این چقدر جنتلمنه! ولی بعدها  میجوری با من حرف  سرمه! یه

گفتم کاش گوشیم تو همون چاه توالت   ش می یه چیزایی ازش دیدم که همه

 ی این دیوونه! رفتم مغازه  موند؛ ولی من واسه تعمیرش نمی می

 ام را قورت دادم و با کالفگی گفتم: لقمه

تا شیر سماورشون هم ی یارو  زنی، از جوراب پآره سه ساعته داری حرف می -

 تعریف کردی؛ ولی آخر سر عین آدم نگفتی مشکلت باهاش چی بود.

اش را روی میز گذاشت و با دستمال در دستش،  صحرا ساندویچ نیم خورده

 هایش را پاک کرد. لب

کردم مشکل خاصی نداره فقط خیلی تازه به دوران   ببین اوایل فکر می -

رفتیم بیرون،   داد، مثالً وقتی می  شون میجوری ن ست؛ یعنی کاراش این رسیده

رفتیم رستوران، انقدر   ست. چرا؟ چون پول داره! می کرد صاحب کل مغازه فکر می

کشیدم! با هرکی   زد که من جای طرف خجالت می به جون گارسون غر می

گرفت. هر چقدر  ذاشت و تحویلش نمی  رفتیم بیرون یه ایرادی رو طرف می  می

با طرف به خاطر من و تو اومده باز هم انگار نه انگار! من رو خیلی گفتم با  می

دوست داشت، احترامی که برام قائل بود واقعاً خیلی زیاد بود، اگه بگم مثل یه 

کرد دروغ نگفتم؛ البته فقط تا وقتی خوب بودیم و دعوا   پرنسس باهام رفتار می

اعتمادی تو  د، شک و بینکرده بودیم. به عالوه یه جورایی پارانوئید هم بو
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شد. بعدها فهمیدم مثل اینکه به خاطر عدم حمایت  جزء رفتاراش حس می جزءبه

 جوری شده بوده. ی کودکی تا جوونیش، این عاطفی و احترام تو دوره

 از طرفی به صحرا حق دادم، از طرفی هم دلم برای سهیل سوخت.

 ا چی بود؟تونستی کمکش کنی؟ علت این مشکل کمبود و این  نمی -

تونم بهش کمک کنم؛ ولی به عنوان پزشک، نه معشـوقه!   چرا خب قطعاً می -

ها فرد باور نداره  جور بیماری تازه به عنوان پزشک هم باز کار سختیه؛ چون تو این

ها هم به  ی این اتفاق که بیماره و کالً سخت میشه باهاش کنار اومد. دلیل همه

ش رو جدا  مثل اینکه از بچگی تا زمانی که خونه باباش بوده. خاطر رفتارهای زن

کرده و کارایی کرده که کالً روح و روان این بچه  کنه همیشه تحقیرش می می

خواد با تحقیر دیگران جبران کنه! باز اینایی  های روحیشو می داغون شده و صدمه

 که گفتم فقط برداشت منه حاال باید برم اون دکتری که گفت رو پیدا کنم.

 ری تکان دادم و گفتم:س

 دردمون خورد و زود فهمیدی.  جا به  واقعاً خطرناکه! باز خداروشکر این رشته یه -

 آره واقعاً. جمع کن بریم دیگه دختر، تاریک شد. -

ی قدیمی و کوچک ساندویچی  گفت، پائیز بود و عمر روز کوتاه. از مغازه راست می

به آن  "االن میام"د و من با گفتنکه بیرون آمدیم، صحرا سوار ماشین خودش ش

طرف خیابان رفتم، دسته گلی که از ابتدا چشمم را گرفته بود برایش خریدم و 

سمت ماشینش رفتم. چند ضربه به شیشه زدم که متوجهم شد و سر از  مجدد به

 گوشی بیرون آورد و با تعجب شیشه را پایین داد:

 این چیه؟ واسه کیه؟ -
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 با خنده گفتم: نگاهی به گل انداختم و

 خوره که گل باشه! ش می به قیافه -

 گل را از دستم گرفت و با ذوق بوییدش. صحرا دسته

 وای سرمه مرسی که هنوز یادته رز زرد دوست دارم! -

 اش را کشیدم: مهربان گونه

 عزیزم کالً یه ساله ندیدمت، دیگه ریست نشدم که! -

 ادامه دادم:رفتم  سمت ماشین می عقب به که عقب و درحالی

دنبال من بیا که گم نشی؛ البته من خودم هم اگه مسیریاب خاموش بشه گم  -

 میشم؛ ولی ترجیحم اینه با هم گم بشیم.

 ای باال انداختم و باخنده داخل ماشین نشستم.  و شانه

پس از طی کردن مسافت به خانه رسیدیم و بعد از پارک ماشین همراه با هم 

رسیدن به واحد، درب را باز کردم و ابتدا به میهمانم  داخل ساختمان شدیم، با

 ی ورود دادم. اجازه

 بفرمایید عزیزم، خیلی خوش اومدی! -

هایش را درآورد و پس از تشکری زیرلبی داخل خانه شد. تا من  صحرا کفش

جوگرش تمام  و جا کنم و درب را قفل کنم، صحرا با نگاه جست ها را جابه کفش

 .محیط هال را کاوید

 کردی؟! چقدر اینجا رو خوشگل چیدی! از اینکارا هم بلد بودی و رو نمی -

 لبخند مهربانی زدم.

 بله دیگه ما اینیم! برو لباسات رو عوض کن تا منم بساط پذیرایی رو آماده کنم. -
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داشت،  ای رنگ برمی که کیفش را از روی کاناپه قهوه اخم ریزی کرد و درحالی

 گفت:

 !اذیت نکن خودت رو دخترمگه من مهمونم؟  -

ره کرد و ااش اش بعد انگار که چیزی یادش آمده باشد ایستاد، به پالتویِ پائیزه

 :گفت

م که نگفتی برنامه ه اسکی پوشیدم، تو آخ راستی من زیر این فقط یه یقه -

 داری، من لباس برنداشتم.

 لبخند زدم و به اتاق اشآره کردم:

م نوئه. بیا ببین کدوم ه اده لباس، تازه نصفشاشکال نداره عزیزم چیزی که زی -

 .خوای رو می

ها یک تشرت و شلوار  سپس همراه هم به اتاق رفتیم تا صحرا از بین لباس

حال بستن درب چوبی کمد بودم که چشم صحرا به شال هنری  انتخاب کند. در

 :وار گفت رنگ انتهای کمد افتاد. دستش را به درب کمد گرفت و زمزمه بنفش

 هنوز داریش! -

 بار با صدای بلندتر و سؤالی تکرار کرد: و این

 هنوز داریش؟ هنوز نگهش داشتی؟ -

 !حاالنه دوست نداشتم بحثش باز شود، حداقل 

و پیش رو خدا بحثش  تو .فقط یه یادگاریه از اون دوران، همین !ول کن صحرا -

 نکش، دوست ندارم یادش بیفتم.

ها و حال  دانستم هنوز اشک حساس است، می دانستم چقدر روی این موضوع می
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خواهد باز به آن دوران  رقمه نمی دانستم که هیچ بدم را از یاد نبرده است و می

پس با ناراحتی لبخندی زد و با عصبانیتی که سعی در پنهان کردنش  ؛گردمازب

 :داشت، گفت

سان یِ دق گذاشتی جلوی چشمت؟ شال اح خوای یادش بیفتی بعد آیینه  نمی -

 کنه سرمه؟  کار می تو کمدت چی

 رب پرسید:و مضط

 و دوس داری؟سرمه تو هنوز احسان -

 ، پس ابرو درهم کشیدم و ناراحت گفتم:تمام شد گرانهایش برایم  حرف

! من کی گفته من دوستش دارم؟ من تنها حسی که به اون عوضی دارم نفرته -

و دلتنگی نیست، فقط به و نگه داشتم محض عشق شالش رمازش متنفرم صحرا! اگ

کار کرده، واسه اینکه دیگه گول نخورم، دیگه  که یادم بمونه باهام چی هخاطر این

دیدم،  چی که باید و نباید می من از اون آدم هر .عاشق نشم و دیگه دل نبندم

 .دیدم

 :ام زدم و ادامه دادم به ســینه

داشتنش نمونده.  وستتو این قلب انقدر تنفر از احسان هست که جایی برای د -

واسه اینه که یادم نره چطور با خیانتش خردم کرد و  تاگه اون شال اونجاس

ولی  ؛چطور با رفتنش تو اوج تنهایی ولم کرد. چطور بهش فرصت جبران دادم

حتی یه لحظه هم پشیمونی تو چشماش ندیدم. چطور بهش التماس کردم 

م نره اون خوام یاد رنگشت. میره درست کنیم ولی باچی رو دوب برگرده تا همه

زدم تا  کردم، اون روزایی که با خودم قدم می و بغــل میروزایی که خودم، خودم
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 آروم بشم. 

 .نفسی تازه کردم و با تلخندی، آرام سر تکان دادم

 ،دونی احسان باعث شد خودم واسه خودم کوه بشم و به خودم تکیه کنم می -

خوام حتی یک لحظه هم از   موش کنم. نمیخوام اون روزها رو فرا  منم نمی

 فهمی؟  می .نفرتش تو قلبم کم بشه یا ببخشمش و فراموشش کنم

 .اما از موضع خود کوتاه نیامد ؛مشخص بود که از ناراحت کردنم پشیمان است

ره جلوش اذ وا این چه مدلشه سرمه؟ آخه کدوم آدم عاقلی میاد یه چیزی می -

ی  بار اشتباه که دلیل نمیشه بقیه یک ،و حرص بده؟ بعدش همکه خودش

خوای تا ابد خودت باشی و خودت؟ عاشقی نکنی؟  انتخابات هم اشتباه باشه. می

م بعد از سهیل باید قید زندگی رو ی منت بد بوده؟ یعن چرا؟ چون اولین تجربه

 بزنم؟ 

 مالمتگر سر کج کرد و ادامه داد:

پس باید رانندگی  ؛منطق جلو بریممن! اگه بخوایم روی این   نمیشه که عزیز -

بار ه سال پیش تصادف کردی! منم نباید پارک برم چون ی هم نکنی چون چهار

سالگی از تاب افتادم! اصالً به نظرم راه هم نباید بریم چون ده بار تا حاال  تو هفت

 خوردیم زمین! درسته؟!

 هایم نداد. نهی بروز و ظهور به بها اجازه ،هایش درست بود و منطق کاملش حرف

همه آدم  همه منطق بعیده سرمه، تو که تا االن مشاور این این حرفا از تو با این -

ی بچگونه بوده  ترین مشکل زندگیت که یه رابطه بودی خودت توی سطحی

 موندی؟ واقعاً باورم نمیشه!
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 گرفت، گفت: ها را از دستم می که لباس لبخندی به صورت محزونم زد و درحالی

خیالیه! تو هر چقدر  ی مقابل عشق تنفر نیست، بی درضمن یادت باشه که نقطه -

از یک نفر متنفر باشی یعنی به همون میزان تو ذهنت نقش داره و داری بهش 

یعنی هنوز یه حسی بهش داری، حتی اگه اون حس تنفر باشه! پس  ؛کنی فکر می

شی، انقدر که با تفاوت ب اگه تونستی به جایی برسی که نسبت به احسان بی

!.... اون شالم تونی ادعای پیروزی کنی منشی من برات فرقی نکنه، اون موقع می

 میدی من فردا با خودم میبرم که دیگه جلو چشمت نباشه.

 :سریع گفتم

 نه! -

 :تر کرد ظیاخمش را غل

 نه نداره قربونت برم. اون فقط... -

حرفش   ندی زدم و میانپس لبخ ؛شده بودم ههایی که زده بود توجی با حرف

 .آمدم

 نه! فردا نمیری پس فردا میری! -

 صحرا چشمانش را با تعجب درشت کرد و بعد با خنده گفت:

 فدای تو بشم من! -

 .بعد مسیر طی شده را برگشت و محکم مرا در آغــوش کشید

 ها برات پیش میاد. من مطمئنم که بهترین -

 :ن گفتماز آغوشش بیرون آمدم و با لبخندی مهربا

 و عوض کن بیا بیرون منتظرتم.مرسی عزیزم، لباسات -
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چقدر هم عاقل باشم و  و سریع از اتاق بیرون زدم. با خود که تعارف نداشتم، هر

ام کند! به  منطقی، باز هم احساساتی وجود دارد که سنگ شود در گلویم و خفه

 قول صحرا این احساس وجود دارد؛ حتی اگه تنفر باشد! 

سازیِ وسایل پذیرایی کردم. پس  خودم را مشغول آماده ،ت شدن حواسمبرای پر

ای  شده را به هال بردم و روی میز دایره های چیده از چند دقیقه میوه و شیرینی

 قرار دادم.

 !جون چایی ؟ آخیاین هنرات رو کجا قایم کرده بود !به به -

 ی درب بود برگشتم و با خنده گفتم: آستانه درسمت صحرایی که  به

 تو پَستو واسه روز مبادا! -

 .خندید و برخالف من خیلی خانومانه روی مبل نشست

 تو این زبونت به کی رفته؟ واال عمو ادریس به اون مظلومی! -

 سیب سرخ را در دستم گرفتم و پاسخ دادم:

تنگته که هنوز هم وا نشده! دونم شاید به مامانم. وای صحرا انقدر دلم   نمی -

 جدی چطور انقدر دوریت رو تحمل کردم سال باالیی؟!

 .لیوان چایی را با دو دستش احاطه کرد و لبخندی به دوران کودکیمان زد

وقت هم  دبستانی عاشق کیف و دفترم بودی؟ هر پیشهمون یادته؟! از  -

 شدی! نمیخیال  ریختی بی مون تا کل کیفم رو بیرون نمی میومدی خونه

 .ی تأیید سر تکان دادم و شرمنده خندیدم به نشانه

مخ بودم شرمنده! ولی خیلی دوست داشتم و دارم! یه  آره خدایی خیلی رو -

 تری بودی که نداشتم! جورایی همیشه برام همون خواهر بزرگ
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پرمحبت تبسمی کرد و به فکر فرو رفت. پس از چند ثانیه با یادآوری چیزی 

 کمر زدم و پرسیدم: معترض دست به

و جمع کنی بیای اینجا؟ بابام روی حساب تو خوای باروبندیل  ا خانم! تو نمیصحر -

 !اگذاشت من بیام

 از فکر بیرون آمد و کالفه پاسخ داد:

ماه مونده  گفتم، واال از این قرارداد من هنوز دو دیروز به عمو ادریس می اتفاقا -

 ؛جر جدید بیادأرم، گفت باید صبر کنی مستخوام ب  به این صابخونه هم گفتم می

 وگرنه منم از خدامه!

 های مضر را بیاورم! هوله ها را جمع کنم و به قول صحرا هله بلند شدم تا لیوان

قراردادت تموم  وقت کار به قراردادت دارم؟ پیش من بمون حاال، هر من چی -

 ؛خدا های ارن بندهسعید و مادام هم که حرفی ندآقا .و خالی کنی خودت شد خونه

 یعنی من صابخونه به این خوبی ندیده بودم!

 ره کردی؟!اراستی صحرا تو چرا خونه اج -

 .با ظرف چیپس و پفک از آشپزخانه بیرون آمدم

 ر شدم.شد خونه خرید قربونت، مجبو با این شرایط که نمی -

 .از پفک پر کرد یصحرا مشت

ولی من واسه این میگم که دیروز داشتم با مامانم صحبت  !اون که آره -

چطوری حالت چطوره، کردم، حالت رو پرسید، منم کالً تعریف کردم که   می

هام بهش گفتم اومدی  تو تعریف .زمایشگاه قبول شدیآتوی اینکه دیدمت و 

کدوم »منم گفتم:« شون چی پس خونه»ره کردی. مامان گفت:ارو اج اینجا
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م در جریان ه دیگه مامانم چیزی نگفت و بحث رو عوض کرد. پس تو که« خونه؟

 نبودی!

 هایی که در ذهنم ردیف شده بود گفتم: خانه؟ آن هم در تهران؟ متعجب از سؤال

ولی اصالً بعیده که جریانی هم بوده باشه! آخه ما  ؛جریان نبودم من که در -

 .مامانت اشتباه کرده ماالً کار؟ خیلی بعیده، احت خوایم چی  خونه توی تهران می

 صحرا با حالتی که انگار خودش هم شک داشته باشد گفت:

جوری بود که انگار از دهنش پریده! بازم من  ولی مامانم یه ؛مطمئن نیستم -

چی باشه  دونم ولی به نظرم بهتره با عمو ادریس یه صحبتی بکنی. هر نمی

 ،ی خریده انداخته اینجا موندهها یه ملک جفتتون متولد تهرانید شاید اون موقع

 یادش رفته!

برخالف شکی که در دل خودم هم ریشه زده بود و کرمی که در مغزم افتاد بود، 

 :کردمی مخالفت چپ و راست  هسرم را به نشان

 هزار تومنی بذارم تو کیفم تا سر قبرم تو فکرشم!  مگه الکیه؟ من یه ده !نه بابا -

 .چیدی صحرا در خانه پی صدای خنده

به خدا! یه سری اومدم یه تراول ته کمدم قایم کنم که یادم بره، بعدها پیداش  -

ها تو خواب  کنم خوشحال شم، انقدر از صبح تا شب بهش فکر کردم و شب

جوری پیش بره دیوونه میشم! رفتم ورش داشتم،  دیدمش که گفتم ولش کن این

 .خرجش کردم، خیالم راحت شد

او از خنده اشک به چشمانش آمده  ،کردم دی تعریف میج که من کامالً  درحالی

 .بود
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 زدیم! ای بود قطعاً تا حاال یه حرکتی روش می خالصه اگه خونه -

 س از چند ثانیه گفت:ای باال انداخت و پ شانه ،ی خنده صحرا در میانه

 کار کنی؟ خوای چی فردا رو می !و ول کنحاال این -

 .کشاندمجوش باز به آشپزخانه  آالرم قهوه

دونم واال، هنوز حتی تصمیم نگرفتم که شام دعوتشون کنم یا نهار! اصالً به  نمی -

 نظرت مادام میاد؟

 .صحرا هم دنبالم به آشپزخانه آمد

کار باشن، بعدش هم ما  شنبه هم سر شام بهتره، شاید آقانیکان و باباش پنج -

 .ازترهباز برای شام دستمون ب .تونیم نهار آماده کنیم که  نمی

 :متعجب نگاهش کردم

 خریم دیگه! ره ما درست کنیم؟ حاضری میامگه قر -

 بابا زشته سری اول حاضری بذاری جلوشون! -

شویی، به اتاق  شان در ماشین لباسنهای امروزم و انداخت برای برداشتن لباس

 .رفتم که صحرا هم با من آمد

 ،خریم  ز رستوران میم اه برنج ،گیریم  ها می خب پس از این غذا آماده -

 فهمن که!  نمی

 .کالفه دست به کمر زد

 یعنی از پس یه مرغ و بادمجون برنمیایم؟ -

 دوبآره به آشپزخانه برگشتیم و با خنده گفتم:

نه واال من که برنمیام، یه سری ماکارانی درست کردم شد شبیه تظاهرات  -
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 ها! کرم

 :صحرا آرام خندید

 که بلدی درست کنی؟ ژله ن!خب تو کاری نک خیله -

 بادی به غبغب انداختم و گفتم:

پنجره،  ستون، چهل  کنم چهل بستنی درست می ی! اصالً ژلهنبله تازه با بست-

 کنم میشه گل رز! خرش هم لولش میآ

 .ای باال انداختم نگاه مشکوک صحرا را که دیدم، شانه

از این  یعنی بلدم...، کنی قربونت؟! میگم بلدم دار نگاه می چرا شبیه سنگ چشم -

 یاد گرفتم. "راز شوهرداری"پیج 

 .ی تأسف تکان داد باز پقی زد زیر خنده و سری به نشانه

 چی بلد باشه، واال! دم باید همهآخب چیه؟  -

ف کریستال را وظر، هم به حال رفتیم تا از زیر میز پشت پلکی نازک کردم و با

 .برای درست کردن ژله بیاوریم

 غذا و دسر با تو! قبوله؟ پیش ،لیه، پس غذا با منهم عا  خیلی -

 زده بشکنی زدم: ذوق

 .ایول این شد -

رو دعوت هم نکردم. بذار تا دیر  آخ من هنوز اینا» بعد زیرلبی بلندبلند فکر کردم

 .«نشده برم جلو واحدشون دعوتشون کنم

 .سمت پذیرایی رفتم که صحرا هم با من آمد ره بهادوب

اش افتادی دنبال من  فته دنبال ننهیجوجه اردک زشت که م مثل! وای صحرا -
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م زیر اون کتری مادرمرده ه ؟ من میرم مادام رو دعوت کنم بیام. توبشه که چی

 رو خاموش کن تا فیهاخالدونش جزغاله شد.

ی صحرا خندیدم و شالش را که روی دسته مبل بود روی سرم انداختم  و با خنده

 .و از درب خارج شدم

*** 

 دانای کل

ای ایستاده بود و با تعجب به جمعیتی که زیر رقــص نورِ قرمز و آبی  گوشه

کرد. تصورش از دورهمی چیزی شبیه همان  نگاه می ،پریدند  پایین میوباال

ای که مشخص نبود کجا  خانه رفت نه این دیوانه هایی بود که با شاهان می مهمانی

هم زیرلب  لی پیدایش نکرد و نهایتاًو ؛چه خبر است! با چشم دنبال بهراد گشت

 :غر زد

 و گم کرد!ر مرتیکه باز دروداف دید، گورش -

های مختلف بود،  سمت میز سوارزی که رویش پر از نوشیدنی و مزه حوصله به بی

کرد و بعد روی مبل کنار دیوار  رفت و یک لیوان نوشیدنی برای خودش پر

 نشست. 

لی تهران بود که محیط پذیرایی پیست ی بزرگی در قسمت شما محل جشن خانه

همه  رقص شده بود و در انتهای خانه اسپیس نور و میز دیجی قرار داشت. تقریباً

دو نفر دیگر بودند. -وسط بودند و تنها افرادِ ساکن و نشسته، شاهیار و یکی

اش را مشغولِ لیوان خالی کرد بود و به قصد پیدا کردن بهراد  ی سر رفته حوصله

ها  سمت راهروی اتاق هایش را به ر خانه گرداند. وقتی چشمنگاه د
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ای میخ او شد. امشب  آمد دید و برای ثانیه  سمتش می دختری را که به برگرداند،

دختران زیادی به او پیشنهاد آشنایی داده بودند؛ اما این یکی فرق داشت و 

بود که  اش چیزی کاریزمایش از دور هم شاهیار را جذب کرده بود. در چهره

بلکه یک حالت خاص از غرور و قدرت و  ،نه زیبایی و دلفریبی ،کرد  خاصش می

وشلوار قرمزی پوشیده بود و  سیمایی که کت شلباس و خو اصالت. دختر خوش

های کوتاه و برهنه  برخالف تمام دختران مهمانی که سعی در خودنمایی با لباس

-ختر در همان ابتدای مسیر با دوکرد. د  ی خودش جلوه می داشتند، او به واسطه

سه نفری گرم گرفت و این باعث شد شاهیار زمان بیشتری برای تحلیلش داشته 

چشم و ابروی  .اش باز گذاشته بود ایش را روی شانه باشد. موهای بلند قهوه

کرد و چه ترکیب خوبی با لبان  اش میان صورت سفیدش خودنمایی می مشکی

شاهیار نگاهش  ،سمتش برگشت ه بود. وقتی دختر بهم زده اش به صورتی ای قلوه

 .اش نشان داد را دزدید و خود را مشغول چک کردن گوشی

 ست؟ کننده مهمونی کسل -

 .سر شاهیار با این حرف باال آمد و بالفاصله به احترام خانومی که سرپا بود ایستاد

 نه مهمونیِ خوبیه؛ ولی من خیلی اهلش نیستم. -

 بی زد و گفت:دختر لبخند دلفری

 تونید برید توی حیاط قدم بزنید.  می ،گذره  اگه بهتون خوش نمی -

 .ره کرداو با نگاه به پسری که با آن شلوار فاق کوتاهش دوال شده بود اش

 خراش هم نبینید. های دل قول میدم از این صحنه -

 .خندید، دستش را جلو برد بعد چشمکی زد و درهمان حین که می
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من افسونگرم، امیدوارم از مهمونیم خوشتون بیاد و حوصلتون سر هرحال  به -

 نرفته باشه.

ره کرده بود! ابیچ هایش شاهیار را پس این همان دختری بود که بهراد با تعریف

سمت پایین  پسر با این کشف یک تای ابرواش را باال انداخت، سرش را کمی به

 .آورد و دست در دست افسونگر گذاشت

 ز آشنایتون افسونگرجان، منم شاهیار هستم.تم اوق خوش -

 .دختر سری تکان داد

ندیدم تو مهمونیا. امروز به دعوت کی  و همچنین، راستی من شما رو قبالً -

 وردین؟آتشریف 

 بهراد. !کم سعادتی از بنده بوده -

کرد،  ریخت، مثل او جنس زن را خام می کرد، مثل او زبان می مثل او صحبت می

لباس بود، در یک جمله، مثل او بود و این همه  پوش و خوش مثل او خوش

 .خورد لبخند زد شباهت دختر را عصبی کرد؛ اما برخالف حرصی که می

 شم، امری با من نیست؟یباید ازش ممنون باشم. خب من دیگه مزاحمتون نم -

 شاهیار دوست نداشت این مکالمه تمام شود، پس با تعارف گفت:

مهمونی شدم.   بحمراحمید؛ ولی فکر کنم من مزاحم صااین چه حرفیه شما  -

 قطعاً کلی کار دارید برای انجام.

 .دختر با لبخند مخصوص خودش سرش را کج کرد

گذره؟ حکایت مهمونی  شندید میگن عروسی فقط وقتی مال مردمه خوش می -

 تونه توی مهمونی خودش خوش بگذرونه!  هم همینه، آدم واقعاً نمی
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 .ولی حرفش را تأیید کرد ؛کدام را نداشت ی هیچ  شاهیار تجربه

 کم صحبت کنیم؟! هدرسته! پس اگه کاری ندارید بشینیم ی -

افسونگر در دل برای این پیشنهاد ذوق کرده بود؛ اما حاال وقتش نبود! شگرد 

شد. پس با لبخند  دو قدم دور می و آمد  دختر همین بود، یک قدم جلو می

 مهربانی گفت:

 نه؟ بفرمایید. چرا که -

ای زد و شروع به  اما در حین نشستن با سر انگشت به ایرپاد داخل گوشش ضربه

 .ای ساختگی کرد مکالمه

 جانم؟ -

 .ره ایستاد و شاهیار هم به تبع اواخیز دوب از حالت نیم

 رسه؟! جناب من مهمونام منتظرن یعنی چی غذا یک ساعت دیرتر می -

 مه داد:اش کشید و ادا دستی به پیشانی

 !همه اعتبار انتظار نداشتم از شما با این -

 صبر کنید من االن خودم میام. -

دادن دست،  و مکالمه با فردی که حضور خارجی نداشت را قطع کرد. با تکان

 ای مغموم گفت: صدا زد و با چهره دختری را که لباس خدمتکاری پوشیده بود،

خیلی از  .ی پیش اومده باید برممتأسفانه یه ناهماهنگ !شرمنده شاهیارجان -

 .م ببینمته امیدوارم باز و ت خوشحال شدمیآشنای

 خدمتکار که رسید رو به او ادامه داد:

 .و بیارر برو سویچ من -
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 کدوم رو خانم؟ -

ولی باز  ؛کنم زود برگردم ست، ببین من سعی می  همون بنزه که جلوتر از بقیه -

 چی باشه. هم تو حواست به همه

دادن پیدا  ی گفت و رفت، شاهیار تازه مجالی برای جواب"چشم"ار که خدمتک

 .کرد

 خوای همراهت بیام افسونگرجان؟ می -

 .چه زود اول شخص مفرد شده بود! دختر دیگر نتوانست لبخندش را پنهان کند

 راحت باشید. نه ممنون. افسون صدام کنید لطفاً -

 بود سریع گفت:شاهیار که دلش برای این همه لوندی لرزیده 

 ت رو داشته باشم؟ هتونم شمار می -

و تمام! افسونگر از اولین مرحله پیروز بیرون آمده بود. ناخودآگاه به شیرینی این 

 ش را دو ا اش را که جذابیت چهره های خرگوشی پیروزی نیشخندی زد و دندان

 .کرد، به نمایش گذاشت چندان می

 !بهراد بگیرید، من خیلی عجله دارم. فعالً ولی اگه زحمتی نیست از .بله حتماً -

و با کف دست بازوی شاهیار را لمس کرد و رفت. شاهیار در جای خودش ثابت 

مانده بود، هنوز نتوانسته بود افسون را تحلیل کند. دخترهای رنگارنگ زیادی در 

اما افسونگر جذابیت خاصی داشت. مثل بقیه دخترها  ؛ش آمده بودندا زندگی

ای داشت و قدرت  داشتنی د خودش را به شاهیار بچسباند، غرور دوستسعی نکر

کالمش خوش به جان شاهیار نشسته بود و تا جایی مورد پسندش واقع شد که 

آرزو کرد کاش مجدد ببیندش! پوف بلندی کشید، تکستی به بهراد داد و بدون 
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زده مانده اینکه منتظر پاسخ بماند، به طرف درب خروج رفت. هنوز تا ساعت دوا

بود؛ اما از محیط مهمانی خوشش نیامد، پس ترجیح داد هرچه زودتر آنجا را 

هایی نگذارد. البته که حتی  ترک کند و با خود عهد کرد دیگر پا در چنین مهمان

 رود!   کرد وقتی پای افسونگر در میان باشد تا کجاها می  فکرش را هم نمی

« من رفتم. خودت بیا»اهیار که نوشته بود:بهراد که هنوز نگران بود و با پیامک ش

 .تر هم شده بود، مجدد با افسونگر تماس گرفت نگران

 رفتیم. زنی؟ اگه ایرپاد نداشتم که لو می چیه؟ چرا انقدر زنگ می -

 .صدای نگران بهراد در اتاقک ماشین پیچید

 کجایی؟ شاهیار رفت! -

 افسونگر چشم در حدقه چرخاند و پرتمسخر گفت:

 پا بپز براش!   سالمتی، آش پشت به -

 .بهراد متعجب دست پشت گردنش کشید

 ساعته کارت باهاش تموم شد؟ تو چرا انقدر ریلکسی؟ نیم -

 .ای کرد افسونگر تک خنده

جوری باشه! یک هزارمِ  کردم این  آره بابا رفیقت خیلی شل بود! اصالً فکر نمی -

 غرورِ اون رو نداره.

 بهراد با تردید پرسید:

 کی؟ -

 حوصله گفت: دختر که به قصد دورزدن راهنما زده بود، بی

 !خب شاهیار دیگه ،م عمه -
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 نه غرور کی رو نداره؟ -

چیز را اعتراف کند و لبخند  دانست دختر چقدر مایل است همه تنها خدا می

دانست که باید صبر کند و حاال زمان درستی برای  پیروزی بزند؛ اما خودش می

 افتخارات نیست!بازگویی 

م جوری که ه منم گفتم از تو بگیره، تو ،ره خواستاببین بهراد این از من شم -

 ره رو بده اکی؟ ادونی، شوکه شو بعد بهش شم  نمی مثالً

خواست این کار را بکند، مهر دختر به دلش نشسته بود و   دلش نمی بهراد عمیقاً

امکان مخالفت هم نداشت، دوست داشت هرچه زودتر این بازی تمام شود؛ اما 

 پس با اخم زمزمه کرد:

 خب. کجایی تو؟ خیله -

وقته  دارم میرم ماشین رو پس بدم. این یارو که ماشین رنت میده هم چند -

 .هاش رو زیاد کرده. بگرد یکی دیگه رو پیدا کن ی ماشن رهااج

 بهراد کت و سویچش را برداشت و گفت:

کار من  خوای چی  رنگ میاوو ماشین رنگخب ماشین خودت هست دیگه! انقدر  -

 دونم! نمی

ست! افسونگر پوزخندی زد، چشم  ا ن ماشین هم رنتیآره خبر نداشت حتی ابیچ

 .از خیابان گرفت و به اسمی که پشت خطش آمده بود نگاه انداخت

تو خودت دختر بنز  .ها تو چشمشونه . چون عقل آدمزنی جدیداً چقدر چونه می -

دو -م تا یکیه میدی یا کسی که سانتافه داره؟ برو خونه من سوار رو ترجیح

 ام.یساعت دیگه م



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  103

 

 ی پرشیطنتی گفت: بهراد با خنده

 رو ترجیح میدم ساحره، منتظرتم! من تو -

اش باشد، تماس را خاتمه داد، بالفاصله آیکون  آنکه منتظر خداحافظی افسونگر بی

 معمول گفت: های اتصال تماس را زد و مثل همیشه بدون تعارف

 د، دارم میام پیشت.الاولین قدم برداشته شد می -

میالد با انگشتش صورت معصوم دلدارش را از روی عکس لمس کرد و برای بار 

 .اش، تکرار کرد ثمر را برای تسکین داغ دوری هزارم این تالش بی

 خوبه، با ماشین خودت که نرفتی پریوا؟ -

واقعیش را نشنیده بود که برایش غریبه بود! قدر این روزها اسم  نآپریوا؟! 

 لبخندی زد و خرسند از اینکه زودتر از او به این فکر افتاده بود، گفت:

تا زمانی که ردپایی از »ی خودتم عزیزم! به قول خودت  پرورده نه من دست -

االن هم ماشین رو تحویل بدم میام « غلطی، درسته! هر کار ،خودت جا نذاشتی

 پیشت خب؟

 م تنفری که از او داشت، گفت:غر یکس پریزادش را به گاوصندوق برگرداند و علع

 .بیا -

مقدمه تماس را قطع کرد. تنها کسی بود که حق داشت تماس را روی پریوا  و بی

 را خود پریوا به او داده بود...!قطع کند و البته که این حق 

*** 

 سرمه

 به صحرا گفتم: زیر گاز را خاموش کردم و رو
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 حاال واجب بود سوپ هم درست کنیم؟ -

 صحرا سینی برنج را به دستم داد و گفت:

  تره. جوری شکیل بله این -

وردم و سینی را از دستش گرفتم. بعد از اینکه مادام در مقابل آادای گریه در

های متعجب آقاسعید و نیکان پیشنهادم را قبول کرد، با صحرا به خرید  چشم

وسایل دست به کار شدیم. من دسرها را آماده کردم،  رفتیم و بعد از تکمیل

ها را در نمک و فلفل و زعفران خواباند. تازه  ها را سرخ کرد و مرغ صحرا بادمجان

ها  زمینی کشیدیم که چشمش به سیب می یو نفس راحت ه بودکارمان تمام شد

 افتاد و پیشنهاد سوپ داد!

 سرمه؟ -

 جانم؟ -

 .هم خرد کرد و در ظرف ریخت ی کاهو را صحرا آخرین دسته

 میگم شغل این آقانیکان چیه؟ -

 سنگی از بین برنج بیرون آوردم و گفتم:

گفت، مثل اینکه تو کار واردات قهوه و شکالت و   جوری که مادام می واال این -

ش هم اونجان، خیلی  م فرانسویه و کل خانوادهه ایناست. نه که مادام خودش

 تره. براش راحت

کردن  تر آورد و در پاک ارم روی زمین نشست، سینی را کمی وسطصحرا کن

 .ها کمکم کرد برنج

 طور! آقاسعید هم فرانسویه؟ این که -
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 .اصله  تهرانی !بابا  نه -

 صحرا سری تکان داد و کنجکاو پرسید:

 پس از کجا با مادام آشنا شده؟ -

 .اش از بین برود کمرم را صاف کردم تا خستگی

دونم، آخه اون روز مادام خیلی عجله داشت و نشد کامل بگه؛   نمیمنم زیاد  -

خلبان یه شرکت هواپیمایی  ،پنجاه و های چهل ولی مثل اینکه آقاسعید تو سال

بذار فردا خود حاال  و طی پروازایی که به فرانسه داشته با مادام آشنا شده؛ بوده

صحرا  ست این زن فرشتهوای  برات تعریف میکنه...ی شیرینش  با اون لهجهمادم 

 .فهمی  فردا باهاش آشنا میشی خودت می حاال

 د:سر تکان دا لبخندصحرا با 

 ایشاال زود خوب بشه. -

 و ادامه داد: ها را از دستم گرفت سینی برنج

ها که دیگه کار  برنج و پختن خورشت کردن سخب اینم از این، موند خی -

 .فرداست

 .ایش را بوسیـدم پنبهی  بغلش کردم و محکم گونه

 .کردم تو شکم طفلیا  نبودی غذا حاضری می .مرسی قربونت برم

 کاری نکردم که. آخ سرمه دیدی چی شد؟ -

 .سمتش برگشتم ترسیده به

 چی شد؟ -

 خواست معلوم بشه بچه مال کیه؟!  و ببینم! امشب مییادم رفت سریالم -
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 :حالت گفتم ی بی دنبالش به هال رفتم و با چهره

بیامرز  قسمتیت برنداشتی؟ از زمان خدا پونصدهای  تو دست از این سریال -

 ذره تنوع بده، مثالً فاطماگل تا االن، دنبالِ اینی ببینی بابای بچه کیه؟! حداقل یه

 مادر باش! ی اون بی این دفعه دنبال ننه

ن تری تاپم جدا کردم و مقابل صورتش تکان دادم و با ترسناک سپس فلش را از لپ

 ترین حالت ممکن گفتم: و بدجنس

 !دوهزار و نوزدهنابل آ ،من یه پیشنهاد بهتر دارم -

 هایش را گشاد کرد و ترسیده لب زد: صحرا چشم

ها به زور  شب ش همجوری ، من همیناوردی، نیاوردیآخدا اسم اون عجوزه رو   به -

 .خوابم  تنهایی می

 کردم، گفتم: دی می. سی. شت الکه فلش را وارد سوکت پ آرام خندیدم و درحالی

 پلیسیه، باب طبع هر دوتامون.-نترس بابا، بیا که جنایی -

  روی پا انداخت. با شروع ای رفت و پا غره صحرا که خیالش راحت شده بود، چشم

ذوق روی مبل  ها را روشن کردم. با ها را خاموش و هالوژن چراغ ،شدن فیلم

دو از زور خستگی خوابمان برد  فیلم نگذشته، هرساعت از   نشستیم؛ اما هنوز نیم

خیال فیلم دیدن  شدیم، بی های پلیس داخل فیلم بیدار و وقتی با صدای شلیک

به خواب رفتیم. صبح با صدای  ،زدن به اتاق رفتیم و بعد از چند دقیقه حرف

صحرا بیدار شدم، وقتی جایش را کنارم خالی دیدم شرمنده بلند شدم و سریع 

ا جمع کردم. هرچند که تخت بود؛ اما طبق معمول جفتمان روی زمین جاها ر

اش  حال مکالمه با گوشی خوابیده بودیم. از اتاق که بیرون آمدم صحرا را در
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کردن صبحانه به  پس سریع دست و صورتم را شستم و برای آماده ؛دیدم

 .صحرا آمدحال بازکردن خامه بودم که  ها را گرم کردم و در آشپزخانه رفتم. نان

 !سالم خانم -

 .سمتش برگشتم با لبخند به

سالم به روی ماهت عزیزدل، شرمنده صحراجون من به قول بابا، مثل خرس  -

 خواب بودم. تو از کی بیداری؟

 اخم ساختگی کرد و گفت:

 م گوشیم زنگ زد بیدار شدم. ه دشمنت شرمنده دیوونه. من -

 نگاهی به ساعت آشپزخانه انداختم و گفتم:

 خیر باشه، کی بود ساعت نُه صبح روز تعطیل؟! -

 صحرا آهی کشید:

 .خیر که نه همون شرِ همیشگی بود -

 .ناباور چشم درشت کردم

 سهیل؟ -

 .ی تأیید تکان داد سری به نشانه

 .عجب بچه پروئیه! من گفتم این دیگه از صد متریت هم رد نمیشه -

 .شه پرو مال یه لحظه -

 اخمی کردم و لب زدم:

 خوای ازش شکایت کنی؟ چرا نمی -

 ای را از داخل کشو برداشت و گفت: زیر سفره
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م پرونده ه خوام  خوام کسی بفهمه، نمی  ش رو! نمی نه وقتش رو دارم نه حوصله -

 .داشته باشم

 حاال حرف حسابش چیه؟ -

 اش را به کابینت زد و پرتشویش گفت: تکیه

روخدا برگرد، وتو زندگی کنم و ت تونم بدون طبق معمول، از التماس و نمی -

خرش آبرم و فالن و بهمان،   رسه به تهدید و اینکه آبروت رو می  شروع میشه تا می

 هم توهین و فحش و دادوبیداد!

 چیدم، گفتم: زمان که وسایل صبحانه را در سینی می هم

خب اصالً چرا جوابش رو میدی؟ چرا بهش تیریبون میدی که اعصابت رو خرد  -

 ؟کنه

 مظلوم سر پایین انداخت و پاسخ داد:

جوری دیگه احتمال عملی  خوام حرفاش رو بزنه حرصش خالی بشه. این  می -

 .کردن تهدیدهاش کمتره

 .ای و سفره را پهن کردیم شپزخانه بیرون رفتیم و زیرسفرهآهم از  با

، جدی میگم. ببین اکنه، قلدربازی درنمیارم  مطمئن باش هیچ غلطی نمی -

ی برخورد ضربه اصالً  کنه. جوری که تا لحظه ی که بخواد یه کاری بکنه، میمرد

زنه  ولی امثال این سهیل فقط لب و دهنن، فقط حرف می ؛نش چی بودهلَندونی پِ 

و بترسونتت، پس به نظر من اصالً بهش گوش نده.  هم بریزه که اعصابت رو به

به خدا این با اولین . یمشنوی بیا بریم یه شکایت ازش بکن  اگر هم از من می

 .ای که براش بیاد یا زنگی که بهش بزنن وا میده نامه
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 .سفره را چیدیم و هر دو کنارش نشستیم

باید با یه وکیل یا کسی که تجربه داشته، صحبت کنم. اگه حتی یه درصد برام  -

 خوام.  آبرویی داشته باشه نمی بی

 دل به دریا زدم و گفتم: اما نهایتاًدودل بودم که سؤال در ذهنم را بپرسم یا نه؛ 

 صحرا این یارو سهیل، عکسی، فیلمی، چیزی ازت داره؟ -

 صحرا مطمئن گفت:

دونی که من چقدر   نه بابا ما حتی یه عکس دونفره هم تو گوشیش نداریم، می -

 کارم! همحافظ

 .ای که در دهانم بود را قورت دادم لقمه

 کنه؟ پس با چی تهدیدت می -

 ه نان در دستش را ریزریز کرد و گفت:صحرا تک

زمایشگاه آجوری شره، فکر کن پاشه بیاد مطب یا  خب اون خودش همین -

 .مون هبره دم خون آبروریزی کنه یا مثالً

 شان؟ این مرد تا کجا اطالعات داشت؟ خانه

 تون رو داره؟ مگه آدرس خونه -

 .ره سر پایین انداختادوب

 تو هیئت علمیِ دانشگاه شیرازه. مه دونه بابام آره تازه می -

 .های گردشده نگاهش کردم با چشم

دادی دیگه.  م میه درس خونه ما و کدملی بابامآکار! یهو  هنکشیمون محافظ -

 فرم درخواست یارانه باهاش پر کردی که اطالعات کل خاندان رو داره؟!
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 خندید و آرام گفت: صحرا ریز

 .نیمهم ازدواج ک قرار بود با خب مثالً -

ای ندارد و او حاال منتظر یک حامی است نه  کردنش فایده دانستم دیگر شماتت می

 پس لبخندی زدم و با انرژی گفتم: ؛نصیحتگر

زنیم ازش  ت رو بخور، بعدازظهر به هامون زنگ می هاشکال نداره حاال صبحون -

 پرسیم.   می

 .صحرا ابرو درهم کشید

 مگه اون وکیل شد؟ -

شدنش توی  شیش ماهه دفتر زده هنوز هم شیرینیِ قبول به کجای کاری؟ -

 رو نداده!  کانون وکال

 .وحشت کنج نگاه صحرا خانه کرد و لرز به کالمش افتاد

 شناسه، بفهمه آبروم رفته! ! من رو میها هپس بهش نگو مشکل من -

 سرم را کج کردم و مهربان گفتم:

انداختی  "آبروم میره"، "روم میرهآب"هم چیه این  که مگه عقلم کمه؟ دوماً اوالً  -

هم تفاهم نداشتید و تموم شده، حاال  ی دوستی بوده که با رو زبونت؟! یه رابطه

ها رو همه دارن، واال  ور هم این رابطه طرف خیلی گیره تقصیر ما نیست که! از اون

کنه! االن هم به اینا فکر نکن و   به خدا هیشکی تا زمان ازدواج تقوا پیشه نمی

 ت.ت رو بخور که یخ کرد اون چای بدبخ بحونهص

*** 

 کل دانای
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زد.  می شانه را موهایش انگشت با و بود گرفته ضرب زمین روی پایش ی پنچه با

ناخودآگاه دست بین  گرفت، می اضطراب وقتی و داشت بچگی از را عادت این

خبری و ندانستن متشنج بود و  کرد. اعصابش از بی  برد و مرتبشان می  موهایش می

 .تر شدنش صدای کیبورد کلکسِ گوشی شاهیار، محرکی شد برای متشنج

 بسه دیگه! دوساعته به کی پیام میدی؟ -

 شاهیار که از جواب افسونگر هنوز لبخند روی لبش بود، پاسخ داد:

اداش بشینم موهام رو مثل تو بکنم خوبه؟ نکن دیگه نصف موهات خب د -

! از من گفتن، ها م از بین میرهه ریخت! کچل بشی دیگه همین نیمچه جذابیتت

دخترا از مرد کچل خوششون نمیاد البته یه کچله هست که اون داستانش فرق 

 ...داره او

 .داش آم ی تأسف تکان داد و میان جمله نشانه شاهان سری به

کم احساس مسئولیت کنی و  هخوای ی  مادرمونه! می هشاهیار اونی که تو اون اتاق -

 بازیات برداری؟ دست از این مسخره

ی ذهنش جایی  نامه در لغت "استرس"و  "اضطراب"شاهیارکه کلماتی مثل 

 .ای باال انداخت تفاوت شانه نداشت، بی

ونه م یدیگه توی اون اتاق نم شه؟ یا مثالًیخب من االن استرس بگیرم خوب م -

داداش، وقتی کاری از دستت برنمیاد،  و میاد بیرون؟ از من به تو سفارش خان

که جواب  هللءاشا نپزشک ا خودت رو اذیت نکن! سپردیمش دست بهترین روان

خواسته   لزایمره و اون بابانوئل هم میآهرچند من معتقدم مشکل همون  ؛میده

 برو پیش فالنی و بهمانی! هز کنه، گفتمامان رو از سر خودش با
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کرد و چقدر این  به خاطر ریش و موهای سفید پروفسور او را بابانوئل خطاب می

ی  ای به ادامه کرد. او که عالقه رهایش، شاهانِ همیشه متشخص را عصبی میاک

ای گفت و سر تکان داد. بیش از این تاب "االاهلل هالال"بحث نداشت زیر لب 

های شاد و آرامِ آبی و  ت، پس بلند شد و در اتاق انتظار که با رنگنشستن نداش

نقشش تنها سفید و سبز دیزاین شده بود، قدم زد. برخالف شاهیار که همیشه 

مسئولیتی جز الینفک وجودش شده بود، شاهان به عنوان  فرزند خانواده بود و بی

 .کرد یبه صورت افراطی احساس مسئولیت م ،تر و صاحب اختیار بزرگ

شد که باز  داد؟ یعنی می پرسید؟ مادر چه پاسخ می یعنی دکتر از مادر چه می 

طاقت کرده بود و  همان سیمین سالم و شاد شود؟ طوفان سؤاالت شاهان را بی

پس دست به دامان خدا، دعا کرد  ؛ره دیگر تحمل انتظارکشیدن نداشتامرد بیچ

حال مادر را به او   ش تا شرحکه زودتر زمان جلسه تمام شود و پزشک بخواند

 با منشی ،چون دکتر بعد از یک ربع ؛شد مستجابدهد و البته که دعایش هم 

سیمین به کمک  ،گرفت و آن دو را به اتاقش دعوت کرد. قبل از ورود آنها تماس

اش را  کارآموزِ دکتر از اتاق خارج شد. با خروج سیمین، شاهان عینک دودی

تر به  یِ نزدیک رش وارد اتاق دکتر شد. روی مبل تک نفرهبرداشت و جلوتر از براد

میز دکتر نشست و شاهیار هم کنارش. دکتر که جوانی هم سن و سال خود 

 هایش بود گفت: شاهان بود، با غروری که حاصل از موفقیت

 خب متشکر از حضورتون. آقاشاهان شمایید درسته؟ -

 .شاهان سر تکان داد

 .بله خودمم -
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، شمایید العاده منفی نشون میده که مادرتون بهش واکنش فوق تنها کسی -

 ؟ممکنه علتش رو بهم توضیح بدید

های شاهان  زاردهنده بود که اخمآی دکتر به حدی ملموس و  کننده لحن توبیخ

 ها غالفش کرده بود، گفت: درهم رفت و با زبان تندوتیزی که مدت

شدم آقای دکتر! من منتظر  نمی دونستم که مصدع اوقات شما  اگه جواب رو می -

 پاسخ این سؤال از جانب شما بودم.

 هایی را روی میز گذاشت و پاسخ داد: دکتر برگه

 ره...اجناب، مادر شما بیم -

 شاهان با تمسخر سر تکان داد:

 رفت! های پروفسور انتظار بیشتری ازتون می گیری خوبی بود؛ اما با تعریف نتیجه -

ای شد که شاهیار با مشقت زیادی نگهش داشت.  هتمسخر کالمش باعث خند

روی کرده است، سعی کرد از درب دوستی وارد  دکتر که فهمیده بود کمی زیاده

 .شود

ترسه و من حس   کل نیومدیم. مادرت از تو می جان ما برای کل ببین شاهان -

کنم به دلیل خاطرات قبل از بیهوشیه! سیمین حتی یک جمله هم حرف  می

ولی وقتی  ؛رسه کنه که به نظر نابینا و ناشنوا می ، با بقیه جوری رفتار میزنه نمی

ش بهت  هم کالً توجهو  کشه  ، هم جیغ میهکن هم صحبت می ،بینه  تو رو می

 ترسه!  گیره. در یک کلمه از تو می  جلب میشه و حالت دفاعی می

 خواست باور کند، انکارکننده گفت:  شاهان که نمی

و  هصحبت کن هتون  ست که چون نمی اید تعجب یا احساسات دیگهچرا ترس؟ ش -
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 شه.یای نداره با جیغ بیان م راه ارتباطی دیگه

 تر شد و گفت: ی شک در دلش قوی ریشه ،دکتر که انکار شاهان را دید

نه قطعاً ترسه! عالیمی که دارن مثل تپش قلب، عرق کردن، تنگی نفس، لرزش  -

  فریاد که به قدری زیاده که حتی ممکنه دچار سکتهودو از دست دادن تعادل و دا

ی  ها، حمله تر این حمله قلبی هم بشن، فقط به خاطر ترسه. به عبارت علمی

زا به وجود میاد. مثل تصادف جدی یا  ی روحی آسیب پانیکه که طی یه حادثه

 استرس زیاد در زندگی یا بیماری و مرگ یکی از عزیزان

 اد:و با لحن خاصی ادامه د

بینه این عالیم رو   و یا حتی تجــاوز جنـسی که بیمار وقتی متجاوز رو می -

 نشان میده!

شاهان با حرفی که شنید و منظور دکتر که خوب به آن پی بـرده بود، تمام تنش 

حس کرد؛ اما سعی در کنترل خودش بدنش سلول   به  لرزید و خشم را در سلول

 داد، غرید: تمام وجود روی هم فشار میهایش که با  از بین دندان وداشت 

 ... یعنی احتماًل داره اون ؛دونید که من شبیه پدرم هست  می -

های روی  منظورش شد و عکس  ی حرف برایش سخت بود؛ اما دکتر متوجه ادامه

 .میز را به شاهان و شاهیار نشان داد

خواهر و برادر  نفر، پدرتون، تونه. شما دو ههای کل خانواد ببینید اینها عکس -

تاشون واکنش نشون داد، اول  ها فقط به سه سیمین و خودش. از بین این عکس

پدرتون که اخم کرد و روش رو ازش گرفت، دوم خودش که بغض کرد و سوم 

 .ی پانیک شد شما که دچار حمله
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و منظوردار نگاهی به شاهان کرد. شاهان که دیگر تحمل نداشت با قلبی که از 

 کوبید و صدایی که کمی باال رفته بود، گفت: به سینه میشدت  حرص به

چی که باشه پیدا  دونم علت این ترس کوفتی چیه؛ ولی هر  آقای دکتر من نمی -

  گید باشه! م بهتره حواستون به چیزایی که میه کنم. شما کنم و برطرفش می می

با توجه  حالره ت رو عرض کردم. بهالم احتماه ولی من ؛جان دونم شاهان می -

 .به عدم همکاری مادرتون باید هیپنوتیزم بشه

 تر کرد و قاطعانه پاسخ داد: شاهان اخمش را پررنگ

خواد باشه؟ نه شرمنده من  هیپنوتیزمتون چی می ،وقتی تشخیصتون اینه -

 سپارم! مادرم رو دست شما نمی

درب  های روی میز، همراه با شاهیار به طرف و بلند شد و پس از برداشتن عکس

 .رفت

 ها نسبت بهتون بیشتر بشه! ولی این باعث میشه سوءظن -

اش را  رهاکه انگشت اش سمت دکتر برگشت و درحالی با آن نگاه وحشتناکش به

 داد گفت: تهدیدگر تکان می

 ترسه و اگه با های من می بلکه از چشم "من"ببینید آقای دکتر، مادر من نه از  -

کنه! من تنها کسیم که وقتی بهش  ه اخم نمیسال هم کنارش باشم ی عینک صد

کنه.  صحبت می زنه و خوره، تنها کسی که باهام قدم می غذا میدم تا آخر می

 گیره اگه به قول شما... ولی ازم حس مثبت می ؛شناسه  درسته من رو نمی

کندن هم  ها از جان ساکت شد و از حرص دستانش را مشت کرد. گفتن این حرف

 گفت: ا باید میتر بود؛ ام سخت
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ترسید نه فقط از   مامان کالً از من می ،اگه به قول شما من متجاوز بودم -

 هام!  چشم

درنگ از درب خارج شدند. شاهیار  بعد عینک را روی چشمش گذاشت و بی

رفتن از ساختمان هول داد. شاهان هم  جلوتر از او ویلچر سیمین را به قصد بیرون

 .روج کرد که صدای منشی مانعش شدبعد از پرداخت ویزیت قصد خ

 وقت بعدی رو برای کی بذارم آقای شکوهی؟ -

 شاهان اخمی کرد و با قاطعیت گفت:

 وقت! هیچ -

 سمت آسانسور رفت.  و بعد از خروج از واحد، به

از درب ساختمان پزشکان که بیرون آمد، شاهیار را دید که مقابل ساختمان 

ندلی عقب نشست. شاهیار از آیینه منتظرش است. به طرفش رفت و روی ص

 نگاهش کرد و گفت:

 چرا رفتی عقب؟ بیا بشین داداش. من فقط خواستم ماشین رو بیارم جلو. -

م ریخته پشت فرمان نشستن ه خواست و با این اعصاب به رانندگی حوصله می

 .عاقبت خوبی نداشت

 .نه بشین، با عینک سختمه رانندگی کنم -

برایش نگذاشته بودند و شاهیار که خوب حالش را فهمیده ی رانندگی  حوصله

خواست مستقیم چیزی   ورد. نمیآبود، سری تکان داد و ماشین را به حرکت در

 .ساکت باشدهم توانست   بگوید؛ اما نمی

 کنن! الکی اسم در می این دکتره کالً ردی بودا. خدایی چه الکی -
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 شاهان دست بین موهایش کشید و گفت:

 !کتر دیگه پیدا کن شاهیاریه د -

 شاهیار سری تکان داد و گفت:

 …کنم، میگم بهت م تو فکرش بودم. بذار فردا سرچ میه آره خودم -

 .االن -

 شاهیار متعجب از آیینه نگاهش کرد و گفت:

 االن؟  -

چون مادرش صندلی جلو نشسته بود و دید به او نداشت، عینکش را برداشت و با 

هایش آورد. درد طوری، صاعقه مانند در سرش تیر  شمکف دست، فشاری به چ

هایش از حدقه بیرون  کرد هر لحظه ممکن است چشم  کشید که گمان می می

 .بزند

آره االن. حاال که مامان رو به زور آوردیم بیرون. بذار حداقل یه دکتر خوب  -

 .براش پیدا کنیم

سرچ پزشک کرد.  گفت، ماشین را کنار کشید و شروع به یا« باشه»شاهیار 

اش را به صندلی راننده چسباند و  شاهان هم از فرصت استفاده کرد و پیشانی

شد؟  خواست کمی فکرش را آرام کند ولی مگر می  هایش را بست. می چشم

کرد و در پی این بود که بفهمد چه   های دکتر را در ذهنش باال و پایین می حرف

ترسد؟ تا قبل از این   قط از او میچیزی مادرش را به وحشت انداخته؟ چرا ف

کرد که حسادت  دلش بود و تا جایی پسر بزرگ را عزیز می  ها شاهان جانِ  اتفاق

 ؛گفت که مادرش شاهان را بیشتر دوست دارد  انگیخت و می شاهیار را برمی
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گذارد؛ اما خودش هم   هایش فرقی نمی هرچند سیمین اصرار داشت که بین بچه

اش را جور دیگری دوست دارد. کشف  ان، پسر ارشد و حامیدانست که شاه  می

اما دریغ از حتی  ؛سالِ تمام فکر شاهان را درگیر کرده بود رها چهارادلیل این رفت

گرفت، بعدها اخم   های شاهان می یک نتیجه! اوایل فقط نگاهش را از چشم

یغ و این به ج تر شد تا نهایتاً تر و خشن هایش افراطی کم واکنش کرد، کم می

ی  رشته ،های فیزیکی رسید. با صدای شاهیار که به منشی زنگ زده بود نشانه

 .ره شداافکارش پ

 کم زودتر وقت بدید؟ هنمیشه ی -

 نفسی کشید و کالًفه گفت:

ولی چون حال مامان مساعد نیست میگم، حاال بیایم خودتون  ؛بله متوجهم -

 .شید  متوجه می

 روی مانیتور ماشین چک کرد و ادامه داد:اس را از  .پی .شاهیار جی

 .نیم ساعت، چهل دقیقه حدوداً -

 و سپس با لحن خوشحالی پاسخ داد:

 م!چش... چشم... خیلی ممنونم -

 .طرف شاهان گرفتبه اش را  با قطع مکالمه، دستش را عقب برد و گوشی

قت داداش این دکتر رو ببین خیلی ازش تعریف کردن. واسه یه ساعت دیگه و -

 .گرفتم

هایش را گشود و گوشی را از برادرش  شاهان به زحمت سر بلند کرد، چشم

ی پزشک بود که گوشی شاهیار زنگ خورد! موبایل  گرفت. مشغول خواندن رزومه
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 را به او برگرداند و متعجب پرسید:

- voodooist؟! جادوگر؟ 

ا خنده داد ب شاهیار گوشی را گرفت و در همان حال که ماشین را حرکت می

 گفت:

 آره ولی جادوگر نه افسونگر! -

 زد، مشکوک پرسید: شاهان در همان حین که به پشتی صندلی تکیه می

هاشون رو سیو  رهاذاشتی! اصالً شم  ها نمی از این اسم خاصا واسه قبلی -

 کردی. این جادوگره چه ویژگی خاصی داره که ترک عادت کردی؟  نمی

 .ره خندیداشاهیار دوب

 .یکی جادوم کرده! اسمش بهش میاد واقعاًاین  -

خواست بروز دهد پس سعی کرد   شاهان از این تفاوت نگران شده بود؛ ولی نمی

 ی خود شاهیار برود و با شیطنت گفت: در جبهه

خب پس واجب شد ببینیم این جادوگر رو، شاید خدا خواست و ما رو جادو  -

 کرد تا به قول شما از سینگلی در بیایم!

ی شاهیار عوض شد. دیگر خبری از خنده نبود؛ اما سعی کرد لحن  ت چهرهحال

 .شوخش را حفظ کند

 .نه دیگه داداش! این مال خودمه، بگرد واسه خودت یکی دیگه پیدا کن -

 ا!جوری تعصب نداشتی رو قبلیا این -

 ی افسونگر لبخندی زد و پاسخ داد: با یادآوری چهره

 .ارهگفتم که این با قبلیا فرق د -
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این فرق به حدی شاهان را ترساند که دیگر نتوانست نقش بازی کند و با جدیت 

 گفت:

 یعنی چی؟ -

 شاهیار مصمم گفت:

 نقصه. یعنی خیلی خانم و خوبه، واقعاً هم در ظاهر هم باطن بی -

 ره پرسید:ادوب ،با این جواب مجاب نشده بوداو که 

 کردی؟!از کجا پیداش ؟ کی هست !این که نشد جواب -

 شاهیار خندید و گفت:

 ست که محل پیداشدنش رو بگم؟  رهامگه لنگه گوشو -

 شاهان که حس کرده بود برادرش قصد پیچاندنش را دارد. با تحکم گفت:

 شاهیار! -

ی   ای از فرمان جدا کرد و به نشانه  هایش را برای لحظه شاهیار با خنده دست

 .تسلیم باالی سر گرفت

کی از طراحای جدید شانوته که تازه باهاش آشنا شدم. خیلی خب بابا نزن! ی -

تهرانیه، پدر و مادرش  جوری که خودش گفت تک فرزنده اصالتاً خوبه داداش. این

 .ی سوئده  کرده  م تحصیله کنه، خودش ایران نیستن و این با داییش زندگی می

را بازگو کرد که هایی   همان ی آشنایی مابقی را راست گفت، دقیقاً   به جز نحوه

افسونگر برایش روایت کرده بود! شاهان از این تعریف برادرش کمی دلش قرص 

کرد تا به او  کرد اتفاق بدی هم نیست اگر شاهیار کسی را پیدا می فکر می .شد

آن، از جانب یک دختر خطری برای برادرش حس از کمی متعهدتر باشد، جدایِ 
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 .کرد  نمی

دلم خواست ببینمش. اگه قصد دوستیتون جدی شد یه  ها واقعاً با این تعریف -

 .قرار با حضور من بذار

 شاهیار از این پیشنهاد برادرش ذوق کرد و با شادی گفت:

 ای به چشم! -

اش  ی گوشی هایش را بست؛ اما به دقیقه نکشید که با ویبره ره چشماشاهان دوب

از نظر گذراند و در یک  مجبور به بازکردنشان شد. پیامکی که برایش آمده بود را

 بار، دو العمل ناخودآگاه سرجایش صاف نشست. مجدد پیام را خواند، یک عکس

ره را چک کرد. امکان نداشت! ضربان قلبش اره شماشد! دوب بار! باورش نمی بار، ده

دلت برام » ی کمرش نشست! باز پیام را خواند باال رفت و عرق سرد روی تیغه

کن بود؟ امکان نداشت! شوخی بود؟ امکان نداشت! چطور مم« تنگ شده بود؟

ره و صاحب اسال تمام با این شم ره آن نبود؟ امکان نداشت. شاهان سهاشاید شم

 ،شد نشناسدش؟! امکان نداشت! آرام لب زد ره زندگی کرد بود، مگر میاشم

 .شد هایش بود و در ذهنش اکو می ای را که پاسخ تمام سؤال جمله

 امکان نداره! -

*** 

 سرمه

قدر از صبح کار کرده بودیم که دیگر برای خود مهمانی انرژی نداشتیم. آخرین  نآ

شدن از تمیزیِ خانه، به اتاق  ها را روی کابینت کشیدم و بعد از مطمئن دستمال

 .صحرا را مقابل آیینه در حال آرایش یافتم ،رفتم تا حاضر شوم. با ورود به اتاق
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 !تونیکهاین  میادصحرا چقدر بهت  -

 .تر رفت و خودش را در آیینه ورانداز کرد صحرا چند قدمی عقب

بدنت رو با خودت نبرده بودی؟  ،ولی جان من موقع خرید ه؛آره خدایی خوشگل -

 م گشاده!ه این واسه من

 خندیدم و گفتم:

 این رو بابا بهم کادو داده. قربونش برم سایز خودش خریده! -

لبِ ست   که داشت خط ل آرایش شد. درحالیره مشغواصحرا هم خندید و دوب

 کشید گفت:  رژش را به لب می

 !نکنه یه شال همرنگ این تونیکه هم به من بده، دستت درد -

سرم را از کنار درب کمد که به نیت تعویض لباس پشتش سنگر گرفته بودم، 

 بیرون آوردم و گفتم:

 خوای بردار!  زحمت خودت بیا هرکدوم رو می ست بی توی همین کمده -

ربع سفیدم را پوشیدم و از پشت  و خودم هم شلوار لی مشکی با بلوز آستین سه

درب بیرون آمدم. سپس مقابل آیینه رفتم، موهایم را شانه کردم و با کش 

ریملی زدم و سریع  پس تنها بالم لب و ؛اسبی بستم. اهل آرایش غلیظ نبودم دم

ها و  آشپزخانه گرداندم و وقتی میوه داخل یبیرون رفتم. برای آخرین بار نگاه

 به صحرا گفتم: شیرینی چیده شده و قهوه جوشیده را دیدم، لبخندی زدم و رو

 شیما! صحرا، ما هم ترشی نخوریم یه چیزی می -

 با لبخند پرغروری پاسخ داد:

 .آره بابا -
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برای هم  چند دقیقه بعد، زنگ خانه به صدا درآمد. صحرا شالش را مرتب کرد و با

استقبال جلوی درب رفتیم. درب را باز کردم و به ترتیب به مادام و آقاسعید و 

 .مد گفتم و به داخل دعوتشان کردمانیکان خوش

 !واقعاً خوشحالم کردید .خیلی خوش اومدین -

ای که مادام برایم درست کرده بود را از دستش  و در همان حین که تارت خانگی

 گرفتم، ادامه دادم: می

 .جون، واقعاً هنرمندی ستِ گلت درد نکنه مادامد -

 .ره کردماو به صحرا اش

 .م صحرا هستن دوست منه ایشون -

 .توجه همه به صحرا جلب شد

 تم!وق سالم. از آشنایتون خوش -

نیکان و آقاسعید با اضطراب به مادام خیره شدند و مشخص بود که از واکنشش 

رفته، محو شد و  ب مادام بود رفتهترسند. لبخندی که تا آن لحظه روی ل می

های مادام شد سریع  رنگی داد. صحرا که متوجه تغیر حالت جایش را به اخم کم

 .هایش را گرفت جلو رفت و دست

سرمه ازتون تعریف کرد که من ندیده عاشقتون شدم! البته االن این انقدر  -

 ن کنم؟دید بغلتو  دلیل نبوده. اجازه می ها بی فهمیدم که این تعریف

کرد سر باال گرفت و  های خودش و صحرا نگاه می مادام که تا آن لحظه به دست

قدر محبتی که در نگاه و صورت صحرا حس  های مشکی او خیره شد. آن در چشم

شد خالص بود که نتوانست به او نه بگوید و فقط نگاهش کرد. صحرا بدون  می
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ثانیه عقب  را بوسید. بعد از چندی مادام  تعلل در آغـوش مادام رفت و آرام گونه

 دار گفت: آمد و هدف

بغلتون من رو یاد بغـل مامانم انداخت. چقدر دلم براش تنگ شده بود. ممنونم  -

 !ها حسش کنم که اجازه دادید بعد از مدت

 .ره به لب مادام برگشتالبخند دوب

 خوای من جای مامانت رو پر کنم؟  یعنی می -

گیری در ذهنم کردم و مثل تمام مواقعی که دست به  هناخودآگاه شروع به نتیج

وار  ها را تایتل بردم، قلم و کاغذی در ذهنم آماده کردم و کدگذاری تحلیل می

در نتیجه: برای ارتباط با او بگذار برایت ؛ ی زیاد به مادری کردن عالقه"نوشتم. 

  "مادری کند!

 اش آورد و پاسخ داد:  صحرا ذوق به چهره

 کنید؟  این کار رو میواقعاً  -

تر کرد و  اش، لبخندش را عمیق داشتنی ی دوست صحبت با آن لهجه مادام خوش

 گفت:

م همسن تو هستش. تو هم ه آره دخترم. خیلی هم خوشحال میشم. دختر من -

 مثل نفسمی.

انگاری  زنده ؛ی ورود به فاز دوم افسردگی در آستانه "ی دوم را هم نوشتم  نکته

 صحرا مصلحتی لبخند زد و گفت:"عزیز از دست رفته

 خیلی هم عالی! خوش به حالش که مادری مثل شما داره! -

دانستم به خاطر این است که یک نفر حرفش را باور   مادام خوشحال شد و می
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 شدن این بحث گفتم: کرده و حقیقت را به رویش نیاورده. برای تمام

 !ایید بشینیدپا؟ بفرم چرا سرِ -

هر سه بعد از تشکر روی مبل نشستند. برای آوردن وسایل پذیرایی به آشپزخانه 

رفتم و با سینی قهوه و شیرینی به هال برگشتم که دیدم مادام صحرا را کنار 

کردم. به شوخی لبخندی  که به او قهوه تعارف می خودش نشانده است. درحالی

  زدم و با حسادتی ساختگی گفتم:

دونستم صحرا بیاد من رو فراموش   جون چه زود من رو فروختی؟ اگه می مادام اِ -

 کردم! کنی اصالً دعوتش نمی می

 زمان با برداشتن فنجان، گفت: مادام نمکی خندید و هم

 داشتنیه.  اما صحرا هم خیلی دوست ؛نه دخترم تو رو که خیلی دوست دارم -

 رفتم:سری تکان دادم و سینی را مقابل آقاسعید گ

 .ییدای بابا! بفرما -

به آقاسعید  پس از اینکه پذیرایی را کامل کردم، روی مبل میزبان نشستم و رو

 گفتم:

روز انقدر عجله داشتم که نشد خوب باهاتون  شما خوبید؟ شرمنده، من اون -

 .آشنا بشم

 .اش را باال آورد و کمی نوشید  آقاسعید فنجان قهوه

 .بود جان، بله مشخص مرسی سرمه -

 .و نگاهی به دورتادور خانه انداخت

 پدر خوبن؟  -
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 .دبانه سر پایین انداختمؤم

 بله سالم دارن خدمتتون. -

 .آقاسعید سری تکان داد

وضعیت تحصیلی در چه حالیه؟ برای تکمیل کار دانشگاه اومدی تهران دیگه  -

 درسته؟

را از پدرم گرفته  ی اطالعاتم بار دیده بودم و همه خود من آقاسعید را تنها یک

 بود.

 .ام اومدم نامه بله برای پایان -

 هم شیرازی هستین نه؟ اصالتاً -

 .ید تکان دادمأیی ت سری به نشانه

 بله. -

 آقاسعید لبخندی زد و پرسید:

ی زندگی توی اون شهر عشق، چطوری تونستی توی تهران دووم   پس با تجربه -

 بیاری؟

 :با افسوس آهی کشیدم و پاسخ دادم

خیلی سخت! تو همین چندروزه دلم برای حافظیه لک زده. البته من متولد  -

جا بزرگ  کردیم و بعد تولد هم باز همون  اما از قبلش شیراز زندگی می ؛تهرانم

ولی ما هر  د؛ری گیره کجا می  دونم شما تهرانیا وقتی دلتون می  نمی شدم. حقیقتاً

 شینیم کنار مقبره حافظ یادمون میره یا مثالً  غمی که رو دلمون باشه وقتی می

غم  از»کنیم، وقتی هم حافظ میگه   ریم اونجا و فال باز می اگه عاشق بشیم می
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دیگه یک دل « آید ام فالی و فریادرسی می زده هجر مکن ناله و فریاد که من/

 و آخر مال خودمونه!دونیم که طرف اول   شیم و می می

 بار نیکان گفت:  لب هر چهار نفر به خنده باز شد و پس از چند ثانیه این

 ولی چرا همین تهران نموندید؟ ؛واقعاً شیراز یه تیکه از بهشته -

ولی بابا برای  ؛کردیم جا زندگی می طور که گفتم ما از اول همون خب همون -

ای جراحی، مامان رو آورد تهران و اینکه اینجا بیمارستاناش مجهزتر بود. بر

 جا گرفت. م از همینه ی من بعدش هم شناسنامه

پاسخم را داد. مادام خودش را روی مبل جلو کشید و « درسته»ی  نیکان با زمزمه

 با شوق گفت:

 اش هست! خب حاال که حافظ و کتابش نیست؛ اما مادام و فال قهوه -

 ه کردم:شده به صورت مادام نگا های درشت با چشم

 جدی بلدین؟ -

 مادام با غرور دست به کمرش زد و گفت:

های  کم نگیر! فال هوقت تو این مسائل یه فرانسوی رو دست اوه دخترجون! هیچ -

گیرهای قهاری  قهوه و لنورماند و گوی بلورین از فرانسه اومده و اکثر ما فال

ش رو  و چند قطرهبا فکر به سؤاالتون قهوه رو بنوشید  هستیم! االن هم لطفاً

 .نخورید

باورش سخت بود که مادام فال قهوه بلد باشد. یرایم جالب بود، پس به نیت آینده 

گاه به فالی جز حافظ اعتقاد نداشتم؛ اما  هرچند که هیچ ؛ام را نوشیدم قهوه

ها  سرگرمی بدی نبود! پس از چند ثانیه که همه در سکوت مشغول خوردن قهوه
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 بودیم، نیکان گفت:و فکر به سؤاالتمان 

 مامان اول فال من! -

 مادام با اخم به جانش غر زد:

بار تو چه تغیری ممکنه رخ داده  ای بابا از دیروز تا االن تو این زندگی کسالت -

 باشه آخه؟

 صحرا که کنار مادام بود سریع فنجانش را به او داد و گفت:

 !جون اول فال من رو بگیرید مادام پس لطفاً -

هرچند که  ؛قدر زود با این خانواده اُخت شده بود نیعجیب بود که صحرا ابرایم 

ست اما باز هم این رفتار از صحرایی که برخالف ا  دانستم این یک کاور درمانی می

 شد، بعید بود. مادام این بار با تبسم جواب داد: من دیر صمیمی می

 !حتماً دختر زیبا -

 من گفت: به و فنجان صحرا را گرفت. نیکان رو

م فروخت به این صحراخانمِ هنوز از راه ه تحویل بگیر! مامان تو رو که هیچ، من -

 نرسیده!

 صحرا لبخندی زد، سر پایین انداخت و من به جای او گفتم:

 فال قصبی درست از آب درنمیاد! ،حاال راضی باش -

 .خواست جواب بدهد که صدای مادام مانعش شد  نیکان می

بینم. اول خط صاف که یعنی  و فالت چهارتا نشونه میت ،خب صحراجان -

های واقعی و بدون دورویی. دوم فنجان به معنی نتیجه مطلوب به خاطر  دوستی

ی تغییرات و  زا که نشونه کار و کوشش و هدیه و پاداش گرفتن. سوم ابر باران
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 ای هاست و چهارم انجیر یعنی غم و غصه نزول برکت و گذشتن و عبور از سختی

 ی!کل فال مثبتیه و امیدوارم خوشبخت باش گذره. در  که طوالنی نیست و زود می

 صحرا نفس راحتی کشید و گفت:

 خب خداروشکر چیز بدی توش نبود. -

 مادام دست دراز کردم و گفت:

با خنده سری تکان دادم و در همان حین که فنجانم ن.جا حاال نوبت توئه سرمه -

 ره کردم و گفتم:ابه نیکان اش گرفتم، را به طرف مادام می

 .تو صفه هدوساعت ،بابا نوبت این طفلیه -

 مادام سریع اخم کرد و با اعتراض پاسخ داد:

گیرم  اصالً هم نوبت اون نیست. انقدر که من از صبح تا شب واسه این فال می -

 نستروداموس توی زندگیش فال نگرفت.

ی را از روی فنجانم برداشت و با لبکعای برگرداند. ن و صورتش را با قهر بامزه

 .نگار داخل آن متمرکز شدو های ریز شده، روی نقش چشم

ی عشق و و  بند که نشونه نداول گر ،جان فال تو فقط دو نشانه داره سرمه -

نامزدی و تعهده و دومی گردباد، این نشونه نه خوبه نه بد اما عجیبه، تو هر صدتا 

چیز رو  این نشونه یعنی طوفانی در زندگی که همهبار میاد.  هزارتا فال یک ،نه

 .خوب باشه ییِکنه! امیدوارم برای تو یه زیرورو زیرورو می

با این توصیف، اضطراب بدی به دلم چنگ انداخت؛ یعنی واقعاً گردبادی منتظر 

کن سرمه، اینا فقط خرافاته  ول» ی زندگیم بود؟ سعی کردم با تکرار جمله

گفت این فال، چیزی فراتر از یک   کنم؛ اما حسم می امآرخودم را « همین!
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های مادام  خرافات یا سرگرمی ساده است! هرچند استرسی که بعد از حرف

 .گرفتنش داشتم وجودم را فرا گرفته بود انکارشدنی نبود؛ ولی سعی در نادیده

 گیرید؟!  جون واسه آقاسعید نمی مادام -

 .نه عزیزم، سعید اهل فال نیست -

 عجب و شیطنت گفتم:با ت

 خواید مادام بفهمه؟   زنیدا! چی رو نمی مگه میشه؟ آقاسعید مشکوک می -

 آقاسعید خندید و مادام با ترس گفت:

 ای در میونه؟!  م مشکوک شدم، نکنه پای زن دیگهه راست میگه سعیدجان من -

 ی نیکان که گفت: مان با جمله خنده

 به طالق بکشی یا نه؟! هرو یه شب شون گیسال تونی ازدواج سی ببینم می -

بیشتر شد. از جای خودم بلند شدم، بین صحرا و مادام نشستم و محکم بغلش 

 .کردم

جون! مگه میشه این آقاسعید که  خه چقدر ماهی مادامآ !الهی من قربونت برم -

 ای؟ ریزه، بره سراغ زن دیگه یه عزیزم به شما میگه صدتا عزیزم از دهنش می

 از حرفم خوشش آمده بود گفت: آقاسعید که

 و زندگی ی عشق  جوری معذبم. مادام همه جان، این من رو عمو صدا کن سرمه -

 منه!

 به مادام ادامه داد: و رو

 جان! من شما رو ساده به دست نیاوردم مادام -

 شده گفت: های سرخ مادام با لپ
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 !ها اینجان  اوه خدای من! زشته سعیدجان بچه -

 انه خندید و صحرا با کنجکاوی پرسید:عمو سعید مرد

 جون رو بگید؟ تون با مادام یعمو میشه داستان آشنای -

 نیکان سریع گفت:

 نه توقعتون از مرد رویاها میره باال، سؤال بعدی؟ -

صحرا لبخندی زد خواست چیزی بگوید که صدای عمو سعید که با یاد آن دوران 

 .لبخند سراسر عشقی به مادام زد مانعش شد

های پرتکراری که از هر  ، بذار تعریف کنم که شنیدن داره! یکی از سؤالاتفاقانه  -

ره بشی؟ همه هم میگن اخوای چه ک پرسن اینه که بزرگ شدی می ای می بچه

رسه. من از اون  ولی کمتر کسی به این آرزوها می ؛دکتر و پلیس و خلبان

گرفتن دیپلم وارد دانشکده شانس و با استعدادی بودم که بعد از  های خوش بچه

هواپیمایی شدم. چهار سال کارشناس صالحیت پرواز سازمان هوایی و دو سال 

خلبان  سه سال کمک دوره خلبانی، بعد از تومهندس پرواز بودم و بعد از شرکت 

 ؛سال بعدش هم به مرتبه کاپیتانی رسیدم. خالصه راه سختی بود شدم و یک

ها خلبانی و پرواز داخلی و خارجی،  بعد از مدتولی به خاطر عالقه طی کردم، 

م چون ه تهران کاپیتان جدید انتخاب بشه. من -قرار شد برای خط هوایی پاریس

م با فرهنگ و زبان فرانسه آشنایی  هی خیلی خوبی داشتم و به خاطر خانواد رزومه

وقت یادم نمیره صحراجان، سفر هشتمم بود  بیشتری داشتم انتخاب شدم، هیچ

قامتمون عوض شد و من به یه هتل آپارتمان مرکز شهر منتقل اه هتل محل ک

ای که از ماشین پیاده شدم چشمم به دختری زیبا افتاد که با  شدم. همون لحظه
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اون دختر  ،کرد کرد و دسته گل برای مشتری درست می ین مییها رو تز عشق گل

ی  بود. از همون لحظه ها زیباتر ی اون گل همین ماهایا بود، گل من که از همه

وقت  یا شد. دیگه بعد از اون هرااول شروع شد. تو یک ثانیه تمام قلبم عشق ماه

فروشی ماهایا یه دسته گل  ی گل رفتم دکه اول می ،ذاشتم پا تو پاریس می

هاش  های مادام که تا حاضرشدن دسته گل برای مشتری خریدم و از اون قهوه می

رفتم هتل. فردا صبح هم قبل از رفتن به فرودگاه،  بعد می ،خوردم ریخت می می

ذاشتم جلوی در دکه. من که همیشه از غربت بدم میومد و تو  دسته گل رو می

بعد از مادام دیگه تو ایران موندن برام سخت شده بود.  ،شدم کشور غریبه خفه می

الت سال این عشق یواشکی ادامه داشت تا پدر فوت کرد. به خاطر مشک یک

شد. همه فکر  دادن و من هر روز حالم بدتر می ی پرواز بهم نمی روحی اجازه

ولی غم دوری از ماهایا علت اصلیش بود. انقدر  ؛مرگ باباست کردن به خاطر می

ی پرواز ندادن تا خودم بلیط خریدم و رفتم  این داستان طول کشید و اجازه

وقتی به دکه رسیدم  ،دویدمپاریس. وقتی پرواز نشست از فرودگاه تا هتل رو 

ی سالم به ماهایا ندادم. زانو زدم و خواستگاری کردم و در یک اتفاق  حتی اجازه

باورنکردنی اون دختر زیبا بهم جواب مثبت داد. روی ابرها بودم تا صبح با ماهایا 

ها صحبت  های شهر رو قدم زدیم و از عشق گفتیم. بعدش هم با خانواده خیابون

واج کردیم. من از اون روز تا همین االن وقتی به صورت مادام نگاه کردیم و ازد

 .بینم که دل و دین من رو برد ای رو می ساله وسه کنم همون ماهایای بیست می

هایش خیس بود و با  نگاهی به مادام انداختم که چشم ،های عمو با اتمام حرف

و آرام زمزمه هایش کشید  زیر پلک یعشق به همسرش خیره شده بود. دستمال
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 کرد:

- Je suis la femme la plus heureuse du mond  من(

  (.ترین زن دنیا هستم بختشخو

 وهوا گفتم: حالاین شدن  برای عوض

ی  جوری که شما تعریف کردید من همین االن دلم یه دکه این !ای بابا -

 .تیپ خواست فروشی و یه خلبان خوش گل

 و با خنده گفت:عمو سعید دستمالی به مادام داد 

 !قلب ها رو داری دختر خوش تو لیاقت بهترین -

 رفتم، گفتم: ال که به طرف آشپزخانه میحبا لبخند تشکری کردم و در همان 

 !رو برای همدیگه حفظ کنه خدا شما -

 هایم گفت: صحرا هم بعد از من بلند شد و در تأیید حرف

تون  این دور و زمونه، سایهتوی  واقعاً مردی مثل شما دیگه نیست، مخصوصاً -

 جان مانا باشه! برای مادام

سپس « !تو لطف داری دخترم»صدای عمو سعید را شنیدم که به تعارف گفت 

بندش نیکانی که به قصد کمک  صحرایی را دیدم که داخل آشپزخانه شد و پشت

 .آمد

 !برو بشین بابا تو مهمونی مثالً ؟تو چرا اومدی -

 کار کنم؟ حرفیه؟! اومدم کمک، بگو چینه بابا این چه  -

 سفره را برداشتم و گفتم:

 خه زشته که!آ -
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 چه زشتی؟ بگو. -

 مهربان لبخندی زدم:

  خوای بمون با صحرا غذاها رو بکش. می ،خاصی که نیست واال کار -

 سرش را تکان داد و گفت:

 .حله -

پس الجرم به  ؛ودای که مقابل آشپزخانه بود، چهارنفره و کوچک ب میز نهارخوری

ی وسایل به آشپزخانه  پذیرایی رفتم و سفره را پهن کردم. برای برداشتن بقیه

 .برگشتم که صدای نیکان را شنیدم و به عادت بد قدیم گوش ایستادم

 ندارد نشان از پدر/ تو بیگانه خوانش نخوانش پسر!  پسر کو -

 .تعجب صدای صحرا را حس کردم

 بله؟! -

 دنبال یکی مثل بابامی گفتم راهنماییت کنم!هیچی فقط دیدم  -

 من را از واکنش صحرا ترساند! ،شد الی کلماتش حس می شیطنتی که در البه

 شونید؟! هتو چی شبی -

 .صدای نیکان کمی بم و آهسته شد

 تو عاشق شدن در یک نگاه...! -

پس وارد آشپزخانه شدم و به محض ورود  ؛ماندن بیشتر از این جایز نبود

رویش بود  نیکانی که روبه ،ایی را دیدم که کنار سینک ایستاده و در مقابلصحر

سر پایین انداخته و تا پیشانی سرخ شده بود. جو بینشان زیادی سنگین بود برای 

 :جلو رفتمهمین با خنده 
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آخ کی زیر این گاز رو انقدر زیاد کرده؟  خواستید کمک کنید؟ آخ جوری می این -

 خیال آقا شما برید من خودم میارم وسایل رو. بدبخت! بیاز نو پخت این مرغ 

ها را در دست گرفت  نیکان و صحرا هر دو به طرف من برگشتند. نیکان زود ظرف

 .که نشان دهد قصد کمک دارد و صحرا سریع زیر گاز را خاموش کرد

 .کنم ببخشید سرمه. نه کمکت می .اصالً یادم رفت !ای وای -

 گفت:جانب  به نیکان هم حق

 .آوردم  ها رو می من هم که مشخصه داشتم ظرف -

سمت درب آشپزخانه  ها را از نیکان گرفتم، دست پشت کمرش گذاشتم و به ظرف

 هلش دادم و با خنده گفتم:

خواد!  خواد آقاجان، چهارتا ظرف که این همه لشگرکشی و نیرو نمی نمی -

بچنیم. قربونتون برم  کشیدن غذا هم کار صحراست، سفره رو هم که خودم باید

پس همون بهتر خودم انجام  ؛خندان چهارساله از تهرانه  تون در حد نوگل سلیقه

 بدم!

وقتی دیدم که کنار مادر و پدرش روی مبل  ،و با چشمکی از درب بیرونش کردم

 نشسته سریع کنار صحرا برگشتم و گفتم:

 صحرا خوبی؟ -

 گفت:ها را پایین آورد و  خوری صحرا با شرم مرغ

 وای نه سرمه آب شدم از خجالت! -

 ره کردم و گفتم:ابه وروی آشپزخانه اش

شنیدم. ببین نیکان واقعاً آدم  من ناخودآگاه اونجا که بودم حرفای نیکان رو -
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م خیلی ه من ،کنی نیست جوری که تو فکر می بدی نیستا؛ یعنی اصالً اون

 ...شناسمش ولی نمی

 صحرا آرام خندید و گفت:

  رو بشم!رتری! وای سرمه من روم نمیشه باز با این رود لوم هه که از منتو  -

 از دستش ناراحت شدی؟ منظوری نداشت به خدا! -

 .ها گرم کرد و آنها را کنار مرغ ریخت زمینی صحرا سر خودش را به سیب

ره چیزی نگفت که ناراحت بشم؛ اما خب منظور حرفش رو فهمیدم انه بابا بیچ -

 کشم. ولی من خجالت می ؛مستقیم چیزی نگفتهو هرچند که 

 مشکوک به صحرا نگاه کردم و گفتم:

 خجالت نداره که مگر اینکه خوشت اومده باشه! -

 .ین برنج شدیره مشغول تزاهای گردشده نگاهم کرد و دوب با چشم

 دیوونه شدی؟ از چی خوشم بیاد؟ -

 .همچنان مشکوک نگاهش کردم

جوری سرخ و سفید  م که اینه ی که نیست، توخب پسر بد ،دونم واال نمی -

 شدی، گفتم شاید خبریه! 

 دیس برنج را به زور در بغلم گذاشت و گفت:

  من کالً خجالتیم. االن هم برو زشته انقدر تنها بمونن! -

 رفتم، گفتم: ال میهسمت  طور که به اطاعت کردم؛ اما همان

خجالتی؛ ولی اولین باری بود کشیدی خانم  این اولین بار نبود که خجالت می -

 نداخت! هات گل می جوری لپ که این
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 و با چشمکی آشپزخانه را ترک کردم.

با کمک صحرا سفره را چیدیم و با تعریف و تمجیدهای مادام و عمو غذا صرف 

ی من نماند و با صحرا کمکم  نیکان منتظر اجازه ،کردن سفره شد. برای جمع

ال هها را ندادم و همه با هم به  ستن ظرفی ش کدام اجازه کردند. به هیچ

 برگشتیم. با لبخند سینی چای را روی میز قرار دادم و گفتم:

 گذره!  چی بگذره از چای نمی بفرمایید که ایرانی جماعت از هر -

 .جان. امشب خیلی توی زحمت افتادی مرسی سرمه -

 ی این جمله بود لبخندی زدم و گفتم: به مادام که گوینده

ولی در کل  م؛غذاها رو درست کرد من فقط پیش ،مت اصلی که با صحرا بودزح -

 .وردینآمنت سر من گذاشتین که تشریف 

 مادام که توجهش به گلدان روی میز جلب شده بود گفت:

 جان؟ کنم عزیزم. این گلدون رو از کجا خریدی سرمه خواهش می -

لبخندی روی لبم آمد  ،یمرفت به یاد خاطرات و روزهایی که با صحرا به کالس می

 .سمتم برگشت زمان نگاهش به او هم هم .و به صحرا نگاه کردم

ولی نقاشیای  ؛گری توی شیراز خریدم ی شیشه خود گلدون رو که از یه مغازه -

 روش کار خودمه!

 اش گفت: شده های درشت مادام با چشم

 یعنی بلدی انقدر قشنگ بکشی؟ ؟واقعاً -

 با لحن خودش گفتم:

ین شیشه دست کم نگیر یگری و تز ی شیشه وقت یه شیرازی رو در زمینه یچه -



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  138

 

 جونم! مادام

 .مادام با افسوس آهی کشید

 !م بلد بودم. خیلی قشنگهه کاش من -

 فکری که در ذهنم جرقه زد، سریع گفتم: با

 .جون تونم بهتون یاد بدم مادام اگه بخواین می -

 نشدنی گفت: مادام با خوشحالی وصف

 گیرم؟ واقعاً؟ به نظرت من یاد می -

ولی یه شرط داره! من عاشقه  ؛به این باهوشی هستین هللءابله چرا که نه؟ ماشا -

گرفتن یاد بدید و البته یادم بدید چطور  گرفتنتون شدم. شما هم باید بهم فال فال

هایی  جوش نباشه، قهوه چون اگه اون قهوه ؛یه قهوه فرانسوی واقعی درست کنم

 .ی گل گاوزبون میده کنم مزه رست میکه د

ام را  با این حرفم همه خندیدند. نیاز به دالیلی داشتم که بتوانم با مادام رابطه

ای بهتر از این؟! نگاه معناداری به صحرا کردم. صحرا که  تر کنم و چه بهانه نزدیک

 منظورم را گرفت، سریع گفت:

کالس و کارای من همیشه بهتر  رفتیم هم می جون من و سرمه با البته مادام -

 م درخدمتم!ه بود. خالصه اگه مایل باشید من

 ذوق مادام بیشتر شد:

 دین؟ ی بهم یاد میخدا امروز عید منه؟ از کِ ای -

 من و صحرا با هم گفتیم:

 .فردا -
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 های مادام پر از اشک شد و گفت: چشم

 !م فرستادرفت. خدا شما رو برا م سر می خیلی خوشحالم. روزها حوصله -

شدن حال  دانم به خاطر خوب در این بین خوشحالی نیکان هم مشکوک بود. نمی

. اول دها قصد رفتن کردن مهمان ،ساعت بعد  شدن صحرا! نیم مادرش بود یا اضافه

به من چرخید و  مادام و عموسعید از درب خارج شدند و با رفتن آنها نیکان رو

 آرام زمزمه کرد:

ره تارت اسال امروز دوب ازت تشکر کنم سرمه! بعد از یکدونم چطوری  نمی -

وقت این لطفت رو فراموش  پخت، اومد مهمونی و برای دیگران فال گرفت! هیچ

 .کنم نمی

 به صحرا ادامه داد: و رو

 شناسید؟ روانهم هم ممنونم صحراخانم. شما  از شما -

 .صحرا نگاه گذارایی به صورت نیکان انداخت

 .بله -

 :جلو گذاشت قدمای پرشیطنت  خنده نیکان با

 دید؟ مشاوره هم به ما می یه وقتِ -

 صحرا باز سر پایین انداخت و بالبخند محجوبی پاسخ داد:

 مشکلتون چیه؟ -

 چی باشه باعث میشه بیشتر بیمارتون بمونم؟ -

به لب دخترک خجالتی و  بدهدجوابی  صراحت کالم نیکان نگذاشت صحرا

 .اکتفا کرد یگزیدن
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 ت رو داشته باشم؟ هتونم شمار می -

 :تعارف با شد، زمزمه کرد کرد جدی و بی با لحنی که سعی میصحرا 

 خیر -

 ورد و با شیطنت قفلش را باز کرد:آاش را در گوشی توجه به او اما بی نیکان

دونید  رو می 0917ی ... رهاخب خانم دکتر. فقط یه سؤال دیگه، این شم خیله -

 مال کیه؟

که  سمت من برگشت،ی صحرا، صحرا متعجب و پرسؤال به  رهاشم با خواندن

 :دستی کرد و گفت سریع پیشنیکان 

تر از این  ت رو بهم بده! شما خیلی معروف هیه درصد فکر کن سرمه شمار -

خواستم مطمئن   فقط کافیه اسم خودت رو سرچ کنی خانم دکتر! می ،حرفایی

 بشم مال خودته... که شدم!

 چرخید و به آپارتمانشان رفت!و با چشمکی 

کردم این همان نیکان آرام باشد! صحرا آمد چیزی  شوکه مانده بودم. باور نمی

 بگوید که من پیش دستی کردم و گفتم:

به من هیچ ربطی نداره، انقدر سرخ و سفید شدی و دلبری کردی که چشمش  -

 گرفتت خانم دکتر!

*** 

 کل دانای

 قویه. فوبیای یه و شدید افسردگی یه ونمادرت مشکل تمام من نظر به -

 کرد. نچی حوصله بی شاهیار
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 هستین دکتری چهارمین االن کارآموزه خانوم اون احتساب بدون دکتر آقای -

 که رو این خب! کنی می تکرار رو جمله این داری ساعت 24 این توی که

 بکنیم؟ تونیم می کار چی بگو فهمیدیم،

 :داد پاسخ خونسرد دکتر

 کار. هیچ -

 :غرید حرص با بود، شده خسته رفتن مطب آن به مطب این از که شاهیار

 ریش به و «هیچی» بگی اونجا بشینی که گرفتی ویزیت تومن هشتاد! بِکی -

 !برو بابا بخندی؟ ما ی نداشته

 را خودش همیشه مثل که شاهان. زد بیرون اتاق از و شد بلند جا از عصبی و

 :گفت و انداخت پایین سر محترمانه دانست، می شاهیار رفتار مسئول

. رفتیم همکاراتون از تا سه خدمت امروز حقیقتاً دکتر! آقای خوام می معذرت من -

 االن کردن و معرفی رو خواهرشون ایشون که صارمی دکتر بعد موحد، دکتر اول

 همین برای ندادن؛ درستی جواب کدوم هیچ متأسفانه ولی اینجاییم؛ که هم

 .کم تحملش ی آستانه و جوونه هرحال به شده، متشنج برادرم اعصاب کم یه

 بود، از سر گذرانده مختلف های درمان در طی که هایی اتفاق ی واسطه به که دکتر

 :گفت تفاوت بی بود، خونسرد همچنان

 !برنمیاد کس هیچ از کاری نشه، همکاری به راضی مادرتون تا هرحال به -

 با و کشید پیشانی روی را انگشتش دو بود، بریده را امانش سردرد که شاهان

 :گفت ریزشده های چشم

 کنه؟ همکاری که کنیم کار چی -
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 بده؛ نشون مثبت واکنش بهش سیمین که باشید یکی دنبال باید فقط. هیچی -

 .این مثل چیزایی یا بخنده یا بزنه حرف یا نَمونه، خیره جوری همین مثالً

 چی؟ هیپنوتیزم -

 گرفت. جلو کردن نهی ی نشانه به را دستش و داد تکان سر قاطع دکتر

 .کرد رو ریسک این نمیشه و ضعیفه خیلی سیمین روان و روح وجه! هیچ به -

 شاهان پس ندارد؛ بیان برای بیشتری حرف یعنی این و بود شده ساکت دکتر

 افتاد. یادش چیزی که شد بلند خروج قصد به و کرد تشکری ناامید

 بودن اومده طالق ی مشاوره برای که آقایی و خانوم اون االن دکتر، آقای راستی -

 شد باعث این و افتاد ایشون هم داد، هل رو خانومش آقا، بعد شد. دعواشون

 چیه؟ این باره در نظرتون کنه. گریه مادرم

 داد. جلو لب و کشید باال چانه دکتر

 هنوز هم من. افتاده همسرش با تلخ اتفاق یه و خودش یاد سیمین احتماالً -

 با سیمین بد خاطرات و پدر به شباهتتون خاطر به شما از ترسش که معتقدم

 .ایشونه

 :گفت سردرگم شاهان

 بودن. هم عاشق بابا و اون آخه ولی -

 داد. تکان ندانستن ی نشانه به را دستش دکتر

 نیستیم! جریان در ما که بوده چیزایی شاید -

 خارج مطب از و داد تکان سری مجبوراً اما بود؛ نشده مجاب شاهان که هرچند

 سوئیچ شاهیار ماشین، نزدیک. رفت بیرون ساختمان از مادر و شاهیار همراه. شد
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 :گفت و گرفت طرفش را

 کردم. رانندگی امروز GTA تو یارو اون قد من داداش، برون تو -

 مادر ترس خاطر به. نشست فرمان پشت و گرفت او از را سوئیچ خنده با شاهان

 و دقیقه چند از پس. کرد می اذیتش این و بزند عینک بود مجبور هم شب حتی

 تشر با و آورد یاد به مطب در را شاهیار کار دوباره ماشین، درآوردن حرکت به

 :پرسید

 شدی؟ حوصله کم و ادب بی انقدر چرا تو شاهیار -

 :داد جواب کالفه بود، فهمیده را برادر منظور خوب که شاهیار

 یاد فقط. کنن می فرض اسکل رو آدم روانشناسا این! توروخدا کن ولم داداش -

 بسته چشم نکنه درد دستت چی؟ یعنی خب! ای افسرده بگن بگی، هرچی گرفتن

 بابا! بده حل راه! گفتی غیب

 ...باشه هرچی! بزنی حرف جوری اون خودت از تر بزرگ با نمیشه دلیل اینا ولی -

 با شاهان. ماند نیمه مرد کالم پیچید، ماشین در که شاهان تلفن زنگ صدای

 گرفت. شاهیار طرف به را گوشی دی سی ال روی افتاده نام دیدن

 .زنم می زنگ بهش خودم رولم، پشت بگو بده رو جوابش! نیکانه -

 به موبایل را تماس اتمام از بعد و داد انجام بود گفته برادرش که کاری را شاهیار

 برگرداند. او

 شبی؟ نصفه داشت کار چی این -

 را او آشنایی حد در تنها و نداشت رفاقتی نیکان با شاهان، برخالف شاهیار

 شناخت. می
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 تحت و مشکل دچار مامانش اول همون از که نه. بودم زده زنگ بهش من -

 .بشناسه رو بیشتری روانشناسای و روانپزشک باید کردم حس بوده، درمان

 به و کشید دراز عقب صندلی روی بعد و زد لب ای«باشه. آهان!» شاهیار

 مسیرش به که طور همان هم شاهان. داد شدن بسته ی اجازه اش خسته های چشم

 حالجی بگوید، نیکان به خواست می که را هایی حرف ذهن در داد، می ادامه

 سه سعیدی، دکتر و شد حمله دچار مادرش که باری اولین از را نیکان. کرد می

 او مادر. شناخت کرد، تجویز برایش را روان و اعصاب کلینیک در بستری روز

 دو هر شاهان و نیکان که زمانی و بود بستری کلینیک در دخترش مرگ خاطر به

 گذشت. می دوستیشان از سال سه حاال. شدند آشنا باهم بودند، انتظار اتاق در

 بازهم اما داشتند؛ ارتباط هم با دورادور و نبودند صمیمی خیلی هرچند

 پشت. خورد زنگ تلفنش که بود فکرها همین در. بود شده حفظ را دوستیشان

 مهندسان از یکی مهدی، طرف از تماس ولی کرد؛ نمی کار موبایلش با فرمان

 :گفت مقدمه بی و داد جواب را گوشی سریع پس بود؛ شرکتش CCNA شبکه

 چی شد؟جان.  مهدی سالم -

 کرد. دوره را مربوطه اپراتور گزارش بار آخرین برای مهدی

 .کردم پیگیری رو شماره دستورتون به من مهندس خوبید؟ مهندس سالم -

 :پرسید تحمل بی شاهان

 شد؟ چی خب؟ -

یک  ماه دوازده هر و شده غیرفعال پیش سال پنج دادید شما که خطی این واال -

 خط که دونید می قطعا چون. نسوزه که غیرفعال باز و شد می فعال بار دو بار،
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 اظهارات رقم علی احتماالً پس قیمتشه؛ میلیون سی حدوداً االن همین و باارزشیه

 .نشه خارج دسترس از که کرده می فعالش اپراتور خود مدیریت،

 :آمد حرفش میان کالفه شاهان

 کردی؟ ردیابی کن! ول رو اینا -

 گذاشت، می میز روی را برگه که درحالی و انداخت پایین نگاه شرمنده مهدی

 :گفت

 به و شده فعال ای گوشی از خط امروز حقیقتاً  چون نشدم؛ موفق متأسفانه نه، -

 باشه، خاموش شGPS اینکه نه. نبوده GPS به مجهز که داده پیام طرف اون

 خود GPS با باز هم بودن خاموش صورت در داشت، اگه چون نداشته؛ کال بلکه

 این ولی کرد؛ ردیابیش شد می فعاله همیشه امنیتی مسائل برای که گوشی

 درخواستِ تونیم می بخواید اگه حاال بوده. امکانات بی و قدیمی گوشی یه احتماالً

 اقدام مخابرات در شرکت نفوذ طریق از میشه هم خب که بدیم خط از ردیابی

 .معمول و قانونی طریق از هم و کرد

 پاسخ سریع پس شود؛ گیر همه و جدی موضوع قدر این خواست نمی دلش شاهان

 :داد

 .کنم می جبران شاءاهلل ان اطالعات! این بابت نکنه درد دستت. خواد نمی نه -

 دیگه؟ ندارید امری من با. ست وظیفه مهندس حرفیه چه این -

 .ممنون بازهم. نیست عرضی -

 به رفت، می کلنجار خود با هرچه رفت. فرو فکر به دوباره شاهان مکالمه، قطع با

 الک ی صفحه به نگاه با آمد. برایش پیامکی که بود خانه نزدیک. رسید نمی هیچ



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  146

 

 ی رعشه چه منحوس ی شماره این که آخ شناخت. را شماره ای ثانیه به گوشی،

 کرد. باز را پیامک! کرد می سیخ تنش به مو و انداخت می جانش به بدی

 «بود؟ شده تنگ برام دلت»

 بازی این. کشید موهایش بین دست و زد فرمان به محکم مشت دو حرص با

 نگاهش وقت؟ شب؟ وقت این در هم آن او، از پیامکی داشت؟ معنایی چه مسخره

 ساعت رأس پیامک دو کرد، چک را قبلی پیامک زمان شوکه افتاد. ساعت به

 را دیوانگی آن که ساعتی همان ،11:11 ساعت. شب دیگری و ظهر یکی 11:11

 ی لحظه تا را مقابلش ماشین که بود اش گوشی و پیامک به حواسش قدر آن! کرد

 سختی به ماشین. گرفت چپ به را فرمان سریع آن به نخوردن برای و ندید آخر

 بیدار ماشین حرکات با که شاهیار. ایستاد خیابان کنار سریع شاهان و شد جمع

 :گفت گرفته صدای و تعجب با بود، شده

 راه انداختی؟ 11کبری برای داداش؟ هشدار کنی می کار چی -

 برداشت. عقب صندلی از را کتش و شد پیاده سریع شاهان

 .خونه برو تو. جایی برم باید من -

 با چرا و رود می کجا بداند خواست می که شاهیار های سؤال به پاسخ برای و

 به رفت می باز باید آورد. درمی سر ماجرا این از امشب باید. نماند رود، نمی ماشین

 کرد. می صبح آنجا را شبش هر پیش، سال پنج که ای خانه آن

*** 

 سرمه

 نشستم. سرد سنگ روی چهارزانو و آوردم باال را آویزانم پاهای
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 .همینه دقیقاً میگم من نه، بگی هم صبح تا ببین -

 :دادم ادامه و کشیدم فرضی خطی اُپن روی انگشت با و

 نیکان این و تو همین جا روز یه! زرنشون کاله این هم نشون، این هم خط، این -

 .کنم می پاگشا رو

 پایم روی دیگری خشک دستمال و گرفت دستم از را نمدارم دستمال صحرا

 انداخت.

 مردم ی خونه هیچی خودت حاال! میفتی شکنه می تارزان، اپن رو از پایین بیا -

 .میشه خراب

 :گفتم و انداختم باال ابرویی شیطان

 تو چیزی اگه دونم می که من ولی کن؛ رو عوض بحث باشه! بپیچون خُبآره  -

 بگم خواستم هرحال به! کردی می سرش خرد فرق تو رو گوشی همون نبود، دلت

 مثبته. من هم نظر

 صحرا. گذاشتم کابینت در را کرده خشک های ظرف و پریدم پایین اپن از سپس

 :گفت خنده با گرفت، می آب را سینک دور که

 چه داشتن دوست ندیدم. رو آقانیکان هم ساعت سه سرجمع من دیوونه -

 ایه؟ صیغه

 و کردم نگاه کرد، می پر خودش برای آب لیوانی که صحرا به تمام بدجنسی با

 :گفتم

 !بزن بزنی، خوای می تو اگه حاال! نزدا داشتن دوست از حرف کسی -

 .آورد باال را لیوان و کرد نگاهم تهدیدآمیز صحرا



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  148

 

 !سرمه -

 کردم. گرد عقب سریع و گرفتم مقابلش را دستم

 من واسه باید خیسیش اومده، خوشش یکی از یکی آقا؟ چه من به اصالً! نپاشیا -

 باشه؟!

 روی و شست را لیوان آب، نوشیدن از پس داد و تکان سر خنده با هم صحرا

 نشستیم. مبل روی خسته و رفتیم هال به باهم کارها اتمام با. گذاشت چکان آب

 خسته نباشی! بازهم صحرا -

 کشید. گردنش به دستی آرام و زد لبخندی

 . که نکردم کاری عزیزم! قربونت -

 :گفتم خنده با و افتادم مادام و نقاشی جریان یاد گلدان، به نگاه با

 .بگیری رو نگاهم کردم نمی فکر اصالً! تیزیا خوب تو هم خیرندیده راستی -

 رساندم. را منظورم گلدان به اشاره با که کرد نگاهم گنگ

 ی بهونه یه میده. انگیزه و روحیه آدم به هنر کال. بود خوبی فکرآره  !آهان -

 .اینجا بیاد و شون خونه بریم تندتند که هست خوبی هم

 کردم. تأیید را حرفش

! کنم کار چی دونستم نمی واقعاً  تنهایی من. باهام بیای کردی قبول که مرسی -

 .کردم نمی فکرش رو اصالً بودا. اکی خیلی تو هم با

 :گفت و زد لبخند مهربان صحرا

 کنیم! کمکش بتونیم شاءاهلل ان خداروشکر! -

 :گفتم و دادم کش را پایم و دست خنده با
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 کاری برام تو بگردم. کار دنبال خوام می من صحرا راستی داغونم! چقدر که وای -

 نداری؟ سراغ

 کاری؟ چه -

 کردم. نگاهش حالت بی صورتی با

 بدم. مشاوره برم من پیدا کن، مشاوره دفتر یه دیگه. مشاوره خب! موادفروشی -

 :گفت و خندید نمکی صحرا

 بیارن؟ برات هم میوه آب بگم دیگه؟ امر -

 گرفتم. او از نگاه ریزشده چشمان و با کردم جمع را لبانم

 خب؟ چته! خُنُک -

 :گفت مهربان و کرد جمع را خودش صحرا

 مدرک هم اگه! ای نگرفته مدرک هنوز دانشجویِ  یه االن شما عزیزم ببین -

 نرفته. هم کارآموزی و نداره کاری سابق که لیسانس فوق یه میشی بگیری

 :گفتم غرور با

 !خوشگله خانوم رفتم کارآموزی من -

 :گفت و زد لبخند مهربان صحرا

 اکرمی؟ ماه شیش همون -

 اوهوم. -

 :گفت برداشتنش، برای اتاق به رفتن حین و شد بلند اش گوشی صدای با صحرا

 بعدش بودی. تهران جز شهری تو اوالً چون خوره؛ نمی درد به خیلی اون خب -

 کارورزی ساعت پونصد باید شدن روانشناس برای این قبل تا شما اینکه هم
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 حتی و مشاوره مراکز بازهم ولی شده؛ برداشته اجبارش االن که گذروندی می

 در. دارن زیادی اصرار موضوع این به بگیرن، همکار خوان می که روانشناسایی

 .بگذرونی کارورزی دیگه ماه پنج-چهار باید حداقل نتیجه

 بیکار طور این کردم؟ می باید چه پس. ماندم خیره صحرا خالی جای به پنچرشده

 چه پس نداشتم؛ دوست ام را هم که رشته با غیرمرتبط کار بمانم، توانستم نمی که

 :گفت و ایستاد رویم روبه دیدنم، با و برگشت صحرا کردم؟ می

 من هم. خودم پیش بیا کنی، می قبول اگه نشه! غرق کشتیات جوری این حاال -

 بهت رو چی همه هم خودم نمیری،. غریبه پیش تو هم گردم، می کارآموز دنبال

 میدم. یاد

 چه را نگاهم دانم . نمیکردم نگاهش بود، شده درشت ذوق از که هایی چشم با

 :گفت با هول که کرد برداشت

 ...این خاطر به فقط خدا به شدی؟ ناراحت -

 مادام قول به خوشحالم. خیلی صحرا! وای! ترکم می دارم ذوق از شدی؟ خل -

 بیام؟ تونم می واقعاً ! منه عید امروز

 :گفت و زد لبخندی بود، شده راحت خیالش که صحرا

 مشاوره های جلسه تو هفته دو مطب. بیا خودم با شنبه از. تونی می عزیزم،آره  -

 دیگه هم بعدش. بیشتر ولی بلدیا؛ البته گیری، می یاد باشی کنارم طالق و ازدواج

 ی اجازه بدون تونم نمی فردی های مشاوره توی. خودت با توضیحا و تستا کالً

 تستا یه سری. باشی کنارم تونی می دادن، اجازه اگه بازهم ولی بیای؛ بگم مراجع

 و نیست وارد ولی گیره؛ می منشی که هست هم ورود از قبل های پرسشنامه و
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 قبوله؟. میدی انجام تو اونا رو هم کنه، می خراب

 کردم. بغـل را صحرا محکم و شدم بلند کنم. مخفی را ذوقم نتوانستم دیگر

 !خب؟ برم قربونت تنه یه خودم من اصالً -

 :گفت خنده با

 دماغ این بابا پره. می االن دماغم بده، فشارم تر آروم کم یه فقط نکنه! خدا -

 شده. عمل تازه ست، جنبه بی

 :گفت خنده با و آمد بیرون آغوشم از

 !لرزه می گور توی بدبخت هم دکتر اون روح کنی، می بغـل من رو تو هروقت -

 در آمد. اش گوشی صدای دوباره و خندیدیم دو هر

 شبی؟ نصفه کیه -

 :گفت داد، می را پیامک جواب خنده با که صحرا

 و انواع خواد می و شده مند عالقه روانشناسی به یهویی امشب همین که یکی -

 بشناسه. رو بیماریا اقسام

*** 

 کل دانای

 کردی؟ رو خودت کار آخر -

 خندید. عشوه با و ریخت چپش ی شانه روی را بلندش و مواج موهای

 االن نظرت به! بزرگ شاهان دادن بازی داره لذتی چه دونی ! نمیمیالد آخ -

 !کنه؟ می کار چی

 تکیه مبل پشتی به که حین همان در و گذاشت میز روی را پاهایش جفت میالد
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 کرد. نگاهش پرانزجار زد، می

 بود ایم دانشکده هم که ای پسربچه اون به شباهتی هیچ قوی مرد این دونم. نمی -

 .نداره

 و شد بلند جایش از پریوا. بست را چشمانش و کرد روشن را سیگارش سپس

 Davidoff Classi دود ترکیب. نشست میالد مبلی  دسته روی طرفه یک

 برای را کسی هر که بود جذاب قدر آن فورد تام ی رایحه با اش سوئیسی

 دست سرانگشتان باشد. پریوا کس آن اگر حتی کند، مشتاق ترشدن نزدیک

 که مرد. برد نزدیک را تنش و کشید میالد چپ ی گونه به عشوه با را راستش

 :گفت وار زمزمه و خندید پرتمسخر بود، فهمیده دختر را هدف و قصد خوب

 .من نه بهراده، میشه خر ها عشوه این با که اونی نکن. تالش -

 برد. گوشش نزدیک دهان او کالم زهر به توجه بی اما پریوا

 اون به گافِ نیومد پیش سؤال براش بار هم یه حتی احمق! خداییه خر که اون -

 !داده چطور رو بزرگی

 از عصبی و داد هل عقب به را پریوا دست پشت با کرد، باز را هایش چشم میالد

 و گرفت می تهوع حالت دختر این به نزدیکی از که حقیقتاً. شد بلند مبل روی

 تراس سمت به درنگ بی کرد. نمی تحملش هم ثانیه یک نبود، او گیر کارش اگر

 یاد حرکت، همین با. کرد فوت را سیگارش دود درب، بازکردن با و رفت

 اینکه نه کشید. نمی سیگار کنارش وقت هیچ میالد و بود «او» که افتاد هایی زمان

 دود ناکرده خدایی اینکه برای! نه باشد، حساس میالد سالمتی روی رحم بی دلبر

 مرد این زندگی و مرگ وگرنه نکند؛ اذیت را کوچک  پریِ  سوزنی سر قد سیگار
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 نداشت. ارزش پشیزی او برای که

 لعنت بدش بخت بر و کشید دل ته از آهی افتاد، می یادش که دیگری هر بار مثل

 پا تر قبل یک سال اگر شد می چه رسید؟ می زودتر کمی اگر شد می چه فرستاد!

 چید؟ می را سرخ سیب رقیب از قبل اگر شد می چه گذاشت؟ می دانشگاه آن در

 !انصافی بی رقیب چه رقیب؟!

 :کرد زمزمه لب زیر همیشه عادت به ناخودآگاه

 بودی جُنون من برای» -

 همسر دیگری برای

 دختر نفر یک برای

 بَستر نفر یک چشم به

 گیرد می کام تو از من از قبل نفر یک همیشه

 آخر پُک «من» ، همیشه«تو» دوم دست همیشه

 میرم می باد مسیر در شمعی مثل کن، گمم

 ...«خنجر و قاتل اجیر با کردی اصراف گلم

 .لرزید خود به مرد نشست،اش  شانه روی ناغافل که پریوا دست

 هدایت؟ جناب هستی فکری چه تو -

 دنبال به که مفقودی سان به. ماند خیره هایش چشم به و برگشت پریوا سمت

 او دانست نمی که پریوا. گرداند دختر چشم دو بین نگاه باشد، خانه ره از اثری

 مانند هم میالد اینکه خیال با است، غریبه چشمان این در آشنا نگاه آن دنبال

 او به قدمی است، آورده کم جذابیتش همه آن مقابل در و داده وا مردان ی بقیه
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 :زد لب اختیار بی میالد. گذاشت اش مردانهی  سیـنه روی دست و شد نزدیک

 پریوا؟ کردی عمل انقدر چرا -

 کرد. نگاهش شوکه پریوا

 چی؟ -

 :گفت و داد بیرون مانند آه را نفسش

 .نمونده واقعیتی  قیافه از هیچی رفتی؟ ور صورتت با انقدر چرا -

 خیره شهر نورهای به پریوا به پشت و چرخید باشد، او پاسخ منتظر آنکه بی و

 صدای ضعف پریوا. انداخت پایین را ته سیگارش و زد سیگار به را آخر پُک. ماند

 میالد همین قوی، و مغرور همیشه مرد آن کرد نمی باور فهمید. نمی را میالد

 را خورده شکستی  چهره آن دوباره بود منتظر و کرد صدایش باشد؟ مقابلش

 سیگار، ته همان افتادن پایین ی اندازه به ثانیه، چند عرض در اینکه از غافل ببیند،

 زانو به وقت االن که دانست می خوب مرد بود. برگشته اش قبلی کالبد به میالد

 :گفت همیشگی خشن و جدی ی چهره همان با پس زانوزدن؛ نه است، درآوردن

 هم یادت راه. توی بِکش رو شاهیار زودتر هرچه و برو دارم. کار من برو پریوا -

 برده؛ بو شاهان بدیم لفتش اگه زیاد و نداریم وقت خیلی کدوممون هیچ که باشه

 ...عاشق فقط کنی، نمی روی زیاده که باشه حواست ولی

 :زد لب را میالد حرفی  ادامه حوصلگی بی با پریوا

 میدی و مورفین بهش مرگ حد تا روز هم یه کنیش، می خودت عاشق فقط» -

 مثبت جواب که شاهان واسه بفرستیم و بگیرم آزمایش که من دست سپاریش می

 .بشه داغون و ببینه رو اعتیاد
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 نکنیم؟ معتادش واقعاً چرا میالد خب -

 .بسشه حد همین در نه -

 .کرد بد ما با خیلی کثافت اون ولی -

 !«نیستیم کثافت اون مثل که ما -

 میگی؟ باز چرا حفظم. رو مکالمه این کل دیدی؟

 :گفت نجواگر و کرد نگاهش موشکافانه میالد

 کنم. می حس هم همین جا از رو چشمات توی آتیش اون گرمای چون -

 : داد ادامه تهدیدگر و گرداند دختر ی پریده رخ رنگ روی نگاه

 و بفهمم اگه بدی، انجام بیشتر خط یه حتی اگه کنی، روی زیاده اگه پریوا -

 حظ خودت که شونمت می سیاه خاک به جوری زدی، حرکتی سرخود که بشنوم

 !کنی

 چشمانش در را غرورش تمام پس نبود؛ گفتن چشم و کشیدن عقب آدم پریوا

 :گفت و ریخت

 که کردی ازم حمایتی چه برام؟ کردی کار چی مگه! میالد نکن تهدید رو من -

 و دادی بهم شاهان از که بیوگرافی اون جز به کنی؟ می قلدری برام جوری این حاال

 به تو کردی؟ ازمای  دیگه حمایت کردی، خرج بهرام برای که تومنی 190 اون

 برای هم انتقام اون بکشم، عقب االن همین من اگه. هدایت آقای داری نیاز من

 بودی کاره این اگه که برمیام پسش از خودم نگو. هوا و میره میشه دود همیشه

 .نکن تهدید رو من پس! شدی نمی من محتاج و کردی نمی صبر سال پنج

 است، بوده طعمه یک دنبال تنها میالد که نداشت خبر بود و پرباد سرش زیادی
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 برای شود سری که کسی بیندازد، گیر را او خود جای به که مترسک یک

 !گناه افتادن برای گردنی و ها کوزه کاسه شکستن

 به دخترک! بود کرده کور را اش دیده دو انتقام که پریوا از بهتر عروسکی چه و

 :گفت هم را آخر کالم اعتماد جلب نیت

 قصاص دیگه یکی جای رو دیگه نفر یه که نشدم احمق انقدر هنوز من درضمن -

 .کنم

 ای رحمی بی. گوید می دروغ که دانست می بهتر خوش از میالد و گفت می دروغ اما

ای  کینه و نفرت کرد. می رو میالد برای را دستش زد، می موج هایش چشم در که

. کرده را شاهیار جان قصد که زد می داد بود، مشخص هم صدایش در حتی که

 و ورشکستگی با میالد که خاکی آن نه اما بنشاند؛ خاک به را شاهان خواست می

 بود. دنبالش سرشکستگی

 !برادر خاک به

*** 

 شد می مگر! بود خودش شک بی بود؟ خانه همین انداخت. خانه به نگاهی دوباره

 ساختمان همین شد، شروع سفیدرنگ ساختمان همین از چیز همه کند؟ فراموش

. زد را سه واحد زنگ و رفت اف اف جلوی. کرد سیاه را اش زندگی که شوم

 برای باال ی طبقه سه ها زمان آن که بود طبقه چهار مجموع در ساختمان

. نیست ایران گفتند می کهای  همسایه برای پایین ی طبقه و بود اسدی ی خانواده

 کرد؛ امتحان را دیگر های زنگ. نبود پاسخگو کسی اما زد؛ باره سه و دوباره را زنگ

 از حتی و است ثمر بی تالشش دانست می هم خودش البته نداشت، ای فایده ولی
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 ناچار. است متروکه خانه و کند نمی زندگی آن در کسی بود پیدا هم ظاهرش

 یاد تازه زنگ زدن از پس. فشرد را زنگ اولین و رفت بغلی ساختمان سمت به

 را ربع و دوازده و بود بسته مچش دور که ساعتی به پریشان و افتاد زمان و وقت

 کرد. نگاه داد می نشان

 بله؟ -

 برد. جلو را سرش شاهان پیچید، کوچه در که پیرمرد صدای

 نبود، کسی چون ولی داشتم؛ کار بغلی ساختمون با شرمنده! آقا. حاج سالم -

 .بشم شما مزاحم شدم مجبور

 :گفت متعجبی صدای با پیرمرد

 .رفتن اینجا از هست سالی سه-دو. بابا اومدی دیر -

 داد. تکیه آیفون از باالتر جایی را آرنجش ناامید شاهان

 ندارید؟ ازشون آدرسی هیچ رفتن؟ کجا -

 رو اسدی این سراغ همه تازگیا چطور هستی؟ کی تو حاال پسر. واال نه -

 گیرن؟ می

 کرد. تنگ چشم مشکوک شاهان

 همه؟ -

 :زد لب دلی ساده با پیرمرد

 .بود دنبالشون اینجا بود اومده خانومه یه هم پیش چندوقت بابا.آره  -

 :پرسید با هول شاهان

 نشناختیدشون؟ -
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 :گفت کالفه بود، رفته سر اش حوصله دیگر که پیرمرد

 به برسه چه شناخت شد نمی اتفاقا اون از بعد دیگه هم رو اسدی خودِ. واال نه -

 !ش غریبه پشت ده فامیل

 حرص بیشتر ونیمه نصفه های صحبت این با اما زد؛ می هایی حدس شاهان

 خورد. می

 فامیل؟ کدوم اتفاقی؟ چه زنی؟ می حرف نسیه چرا برم! قربونت آقا حاج -

 :گفت تردید با بود، شک دوبه نگفتن و گفتن بین که پیرمرد

 مردم دختر آبروی پای نباشه، هرچی گفت. نمیشه بود، ناموسی که اتفاقه واال -

این بود ببینه ماخبری از مثل شما دنبال  دیگه، دختره همون هم وسطه. فامیل

 اریم و میدونیم ادرس قبرش کجاست یا نه؟این پری د

 :کرد زمزمه زند، می حرف خودش با انگار که طوری بعد

 بخوریم نداد کندور خانوم این انقدر داشتا! دنباله اسمش بود؟ چی پری خدایا -

 رفت. گرفتیم آلزایمر

 از چقدر که داشت یاد به خوب. بود شناخته را اسدی پری این خوب شاهان اما

 آهی کرد. می اذیتش ترفند همین با همیشه شاهان و آمد می بدش «پری» لفظ

 نکرد؛ باور را او مرگ گاه هیچ. کشید اسدی چیزتمامِ  همه و زیبا دختر برای پرسوز

 هم شاید یا ندادند راهش مجلس به و ندادند نشان او به ای جنازه چون شاید

 گرفت! می آرام وجدانش طور این چون

*** 

 سرمه
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. خورد می را پایم کف آسفالت. دوم می پابرهنه من. آید می شدید باران در جاده

 دیگری زن کنار مادر. برسم زودتر که دوم . میاست جاده ته بابا. زند می رعدوبرق

 :زند می ضجه زن. ایستاده

 کن! کمکم ادریس دختر -

 صدای. کند می سقوط هم مادر. کند می نگاهم مادر. دره ته کند می پرتش مادر

 ...پیچد می سرم در انفجار

 :گوید می نگرانی با که بینم می سرم باالی را صحرا. پرم می خواب از

 نگاه هستم، من هم خودت. اتاق تو اینجایی، ببین بود. خواب سرمه، شد تموم -

 !کن

. لرزم می خودم به سرمایش از. کنم می لمسش. گذارد می صورتش روی را دستم و

 پرخون سر. گیرم می صورتش از را نگاهم. کنم می پایم حس روی ای سنگینی

 صحرا به. ام ترسیده. است مرده مادر. است باز هایش چشم. است پایم روی مادر

 را اش چانه پایین تا چادر. گرفته را جایش سیاه چادر با زنی. کنم می نگاه

 :کشد می جیغ. است خونی دستش. کند می دراز را دستش. پوشانده

 گناهم. بی من -

 ترس با. دیدم سرم باالی را صحرا دوباره و پریدم خواب از خودم جیغ صدای با

 خدا را شکر ندیدم، رویش ای خونی سر وقتی و انداختم پاهایم نگاه به سریع

 داد. دستم به را آب لیوان مضطرب کردم. صحرا

 .بود خواب سرمه، شد تموم -

 بود مشخص که صحرا زد؟! می حرف خوابم مثل چرا کردم. نگاهش وحشت با
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 :پرسید است، مضطر کرده نگرانش ام مَنگی

 خوبی؟ -

 دادم. تکان سر سریع و آمدم خودم به

 .دیدم بد خواب کردم، بیدارت شرمنده .آره آره -

 کرد. صاف پایم روی را پتو و زد مهربانی لبخند صحرا

 خوبی؟ راحت خیالم پس نداره. اشکال عزیزم، نه -

 کشیدم. دراز دوباره و دادم تکان سری

 !مرسی عزیزم.آره  -

 :دادم ادامه سکوت کمی از بعد و

 سال. چندین از بعد اون هم صحرا، دیدم رو مامانم خواب -

 :گفت کند، خاموشش تا رفت می برق کلید سمت به که حین همان در

 یادته؟ رو ش قیافه تو مگه ولی! خیره -

 بردم. راست و چپ به را سرم

 ولی شناسم؛ می داده، نشونم بابام که عکسی تک همون با رو مامانم که من نه. -

 !مامانمه کردم می حس

 :گفت بخش آرامش و زد سرش زیر دست صحرا

 نیتش به حلوا یه شاءاهلل ان ست. جمعه فردا عزیزم. نباش نگران ولی آهان. -

 .کنیم می پخش ساختمون توی کنیم، می درست

 زدم. رضایت سر از لبخندی

 !مرسی -
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 به را شب ترسناک، و سروته بی های خواب بدون و بستم را هایم چشم آرام بعد و

 .رساندم صبح

 چیز دیشب های خواب از. گرفتم سرپایی دوشی و شدم بیدار صحرا از پیش صبح

 ساعت. دهم ادامه را روزم خوابم، به فکر بدون کردم سعی و نبود یادم زیادی

 هرچند. افتادم نهار فکر به پس نداشت؛ معنایی صبحانه دیگر و بود دوازده نزدیک

 کنم. گرم صحرا برای بیات غذای خواستم نمی اما بود؛ مانده دیروز غذاهای از که

 سرچ به شروع و شدم گوشی به دست فود فست سفارش برای درنتیجه

 با خورد. زنگ موبایلم نیامده، باال دوم سایت هنوز اما کردم؛ محل های رستوران

 :دادم پاسخ و زدم خط پشت فرد به لبخندی شماره دیدن

 چطوری؟! خوب پسر سالم -

 :رسید گوشم به کالمش از پیش هامون ی خنده صدای

 بود؟ ویس یه فقط رفاقتمون سال ده حق! دنیا ی سرمه ترین معرفت بی سالم -

 !همین؟!« تهران میرم دارم فردا من هامون»

 لحن با پس است؛ دلخور خیلی دانستم می و بودم ها حرف این شنیدن منتظر

 .گفتم ای شرمنده

 بود گرفته دلم انقدر روز اون. نداشتم خداحافظی دل خدا به! هامون نده خجالتم -

 .ببینم رو کسی هیچ نتونستم اصالً که چلوندنش می داشتن و

 کرد. پنهان قهقهه بین را اش گله و خندید دوباره

 !کپک؟ بودم کس هیچ من! درآد جونت تا میدم خجالتت انقدر -

 : گفتم مزاح محض و خندیدم اش شنگی و شوخ به
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 .اونجام دیگه هفته که، نمردم حاال خب -

 :گفت خیالی بی با

 بینمت. نمی دیگه که من درک! به -

 :دادم جواب قلدری لحن با هم من پس گوید؛ می را این حرصش از دانستم می

 ببینیش؟ بیای تو خواست کی حاال -

 :دادم ادامه مهربانم و شوخ لحن با و

. ندادی شیرینی نرفته یادم هنوز هم درضمن! عزیزدل بینمت می میام خودم -

 .کمینشم در شیر مثل که بپیچونی تونی می نکن فکر

 خندید. بلند

 حالت روی گوشیم که بهتر همون! گشنه؟ افتادی من یاد شیرینی واسه پس -

 !بود پرواز

 :گفتم جدی او، شوخی به اعتنا بی

 داشتم. ازت حقوقی سؤال یه هامون، نه -

 افتاده؟ اتفاقی چی شده؟ -

 :بود رفته لحنش از خنده و بود شده جدی من تبع به

 هی نفر یه حقیقتش. اومده پیش مشکل دوستام از یکی واسه نه، من واسه -

 .کنه شکایت ازش تونه می چطور ببینه خواد می میشه، مزاحمش

 :پرسید مشکوک و نگران هامون

 .سرمه بگو بهم تعارف بی شده چیزی اگه خودت؟ یا دوستات از یکی واسه -

 :زدم لب کند، قانعش و باشد ملموس آن در صداقت کردم سعی که لحنی با
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 احسان داستانای کل جریان در مگه. گفتم می که بود خودم واسه اگه خدا! به نه -

 نبودی؟

 !چرا -

 .میگم بهت راحت بیاد پیش مشکلی بازهم اگه پس دیگه؛ خب -

 :پرسید باشد، شده قانع که انگار

 شده؟ چی ببینم کن تعریف حاال -

 :گفتم بود، کرده تعریف صحرا آنچه مطابق و دادم بیرون را نفسم

 میشه... آشنا پسره یه با پیش ماه دوازده-ده ما رفیق این واال -

 :آمد حرفم میان نگران

 چطوری؟ -

 انداختم. باال ای شانه

 من هم دوست داشته. رو موبایل برندای این از یکی نمایندگی پسره اینکه مثل -

 آشنا باهم هم همون جا از و یارو اینی  مغازه میره میشه، دار مشکل گوشیش که

 ماه هشت-هفت حدود دوستیشون گفت، می من دوست که جوری این. میشن

 کالً و پارانوئیده پسره فهمه می خدا بنده این که رابطه اواسط از ولی داشت؛ ادامه

 االن و کنه نمی قبول پسره اما بشه؛ جدا ازش گیره می تصمیم داره، روانی مشکل

 .جداشدنن درگیر که چهار ماهه حدوداً  هم

 به وکیل شروع یک جدیتِ با بود، شده خارج شوخی فاز از کامالً که هامون

 :کرد اطالعاتش تکمیل

 ای؟ درگیری چه -



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  164

 

 گرفتم. بغلم در را مبل کوسن

 که جوری این. فحش و تهدید تا کنه می شروع التماس از زنه، می زنگ ش همه -

 .کرده اینا و کشتن به تهدید و اومده هم کارش محل اینکه مثل گفت می

 :کرد مجسم برایم را اش مردانه ابروهای میان اخم استوارش، و مستحکم صدای

 داره؟ تهدیدا این برای مدرکی دوستت -

 مطمئن سر تکان دادم:

از کل دعوا  اتاقی  مداربسته دوربین کارش، محل هبود رفته که یروز اونآره،  -

 .موجوده هم پیاما و اسا ام اس اون، از جدا فیلم گرفته،

 :زمزمه کرد زد، می موج هم صدایش در که ای آسودگی با هامون

. کرد شکایت ازش میشه راحت خیلی همینا با و نیست مشکلی پس خب -

 74 اسالمی، مجازات قانون 699 ماده طبق تهدید، نوع به با توجه هم مجازاتش

 کارش خیلی هم مزاحمت برای زندانه. سال 2 تا ماه 2 بین و شالق ضربه

 چون ما؛ نه طرفه، قانون با آقا اون دیگه کنه، ثابت بتونه دوستت اگه و تره آسون

 جرمِ . گذشته غیرقابل جرایم این اسالمی، مجازات قانون 104 و 10۳ مواد مطابق

 یعنی اسالمی؛ مجازات قانون 100 ماده 2 تبصره مطابق هم گذشت غیرقابل

 اجرای و رسیدگی تعقیب، به شروع درمورد گذشتش، و شاکی شکایت که جرمی

. بخشه نمی قانون ببخشه، هم دوستت دیگه عبارت به نداره؛ تأثیری مجازات

 براش بعداً ممکنه و زنه شاکی نوامیسه و مزاحمتِ موضوعِ چون هم بعدش

 ضابطان حتی کیفری، دادرسی آیین قانون 40 ماده طبق بشه، درست دردسر

 رو شهود و شاکی اقامت محل و هویت و اطالعات افشای حق هم دادگستری
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 کالً نداره. هم آبروریزی خالصه و ندارن کنه، می معین قانون که مواردی تو جز به

 زود خیلی کنه، ثابت بتونه اگه و داره زیادی حساسیت مسائل این رو قانون

 .میشه انجام اقدامات

 از. برداشتم بودم، نگذاشته رویَش سالم جای نیش دندان با که لبی سر از دست

 این و گزیدم می لب ناخودآگاه شدم، می رو روبه حساسای  مسئله با وقتی کودکی

 بود. آمده همراهم اینجا تا خوب چندان نه عادت

 .میاد هم آسون نظر به که! خوبه خیلی جوری این خب -

 :گفت ناامید کمی و کشید عمیقی نفس هامون

 و دادگاه به کارت همین که باالخره نیست. هم آسونیا این به قطعاً خب، نه -

 تو با حق هم تماماً اگه حتی میشه؛ شروع خودش خاص دردسرای بیفته، دادسرا

 کنید سعی نظرم به. داره دوندگی و کنه طی رو خودشی  پروسه باید باز باشه،

 .کنید حلش خودتون بین و سفیدی ریش روش با

 انداختم. خنده به حرفش منظور

 ترفندات این! دیگه چشم بگو نیست، خودم ی مسئله میگم دارم محترم آقای -

 خورم. نمی گول من موکالت، واسه بذار هم

 پیچید. گوشم در چیزی نوشیدن بعد و اش خنده صدای

 اونجا اوضاع دیدی؟ رو صحراخانوم خبرا؟ چه ببینم کن تعریف خب رفیق. رواله -

 چطوره؟

 باهوش هامونِ دیدمش، گفتم می اگر چون بزنم؛ حرفی صحرا از خواستم نمی

 هدف بی پس شد؛ می دروغ گفتم، نمی هم اگر بوده. صحرا برای موضوع فهمید می
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 :زدم لب

 چه تو. شما دوری جز نیست ماللی و خوبه چی همه خداروشکر. واال هیچی -

 خبرا؟

 بود. برگشته خودش قالب به باز

 .رفتی نمی بود، ما مالل دوری اگه! کردی غلط -

 صدایم بود، خواب هنوز که صحرایی دیدن با و کشیدم سرکی اتاق به شدم، بلند

 :کردم تر آهسته را

 .شده تنگ بیشتر همه از خودم دل وگرنه بیام؛ بودم مجبور خدا به بابام؟ شدی -

 :گفت خلوص با بود، خالص احساسش بیان در که همیشه سان به

 نداره صفا تو بی جمعمون خدایی. برگرد و کن تمومش زود فقط دونم، می -

 !کپک

 کشیدم. دراز مبل روی و برگشتم دوباره

 چطورن؟ ها بچه. میام چشم! نداری زدن حرف شعور کالً -

 !بسوزه دلت قوام، نارنجستان میریم امشب. نیستم بد اونا هم خداروشکر -

 :گفتم شوخی با اما کشیدم؛ آه دل ته از

 کی خواد، میرو  شیراز هوای دلم من االن داشت؟ گفتن حاال! نگذره ازت خدا -

 پاسخگوئه؟!

 :داد پاسخ بدجنسی با و خندید

 احسان سرمه، راستی. کردی می رو اینجاش فکر باید رفتی، می که موقع اون -

 شدا. جدا
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 نشستم. توان تمام با و شدت به

 خودمون؟ احسان -

 .احسان دیگه! آره م پسرعمه احسان نه -

 کردم. درشت چشم متعجب

 بود، کرده عقد بابا رفت. درمی دختره واسه که جونش! میشه؟ مگه! میگی دروغ -

 !مگه؟ الکیه

 :گفت تمام خوشحالی با

 ها بچه از که جوری این. سوزوندش بدجور دختره گرفتش، کارمات! دیگه همین -

 باهاش میره بعد بینه، می پسره یه با رو دختره قبل نیم و ماه یه شنیدم، احسان

 ...میشه درگیر و کنه می دعوا

 شد. نمی کم رقمه هیچ حیرتم و رفت نمی باالتر این از دیگر ابروهایم

 کنه؟ می دعوا -

 میگه بهش دختره تهش خالصه! برات نگم شد، داستانایی یه اصالً بابا.آره  -

 هی شده، نمی باورش اصالً  که اون هم «شدم. دیگه یکی عاشق و خوامت نمی»

 وقتی گیره. نمی جواب ولی زنه؛ می حرف ش خانواده و خودش با میاد، و میره

 ولی جلو؛ میرن هم اونا میگه، خودش ی خانواده به کنه، کاری تونه نمی بینه می

 پس رو هم احسان کادوهای و خرجا تمام کنه. نمی که کنه نمی قبول دختره

 دختره شاید کردن، پنهون و نگفتن کس هیچ به هی اینا هم احسان. میده

 دوست رو یارو اول از دختره اینکه مثل. برنگشت ولی برگرده؛ و بشه خیال بی

 بعد. احسان با میاد داده، نمی پا و گرفته نمی تحویلش پسره چون ولی داشته؛
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 قبول ازخداخواسته هم این میده، پیشنهاد بهش یارو که میشه چی دونم نمی

 .سوزوند رو زندگیش بدجور آهت بگم بهت گفت احسان اینکه خالصه. کنه می

 :گفتم بود شده دورگه بغض از که صدایی با و کشیدم عمیقی نفس

. مونه نمی تو و من آه منتظر دنیا ولی نکشیدم؛ آه احسان واسه هیچ وقت من -

 مقابل که شبی از بترس»میگه  و خونه می همیشه که داره شعر بیت یه بابا

 و اول و گرده زمین اینکه خالصه!« است چُنین گردش رسم و ره دنیا که/ نشینی

 حاال کاشتن. که بذری به کردن، که کاری به رسن می رسن، می به هم آدما آخر

 فهمیدی؟ کجا از رو اینا تو

 :نبود هامون صدای در ابتدایی شادی از اثری دیگر

 یِ کافه بود اومده که هم روز اون. دونن می همه دیگه پیچیده، اکیپ کل تو -

 .گفت بهم و دید رو من حسین،

 :داد ادامه کوتاهی مکث از پس و

 .شه خنک دلت بفهمی خواستم! سرمه کنم ناراحتت خواستم نمی -

 دادم. قورت را بغضم بود، که ای بدبختی هر به

 راستی! درآد چشمش هم حقشه،. کردم ذوق هم خیلی اتفاقا شم؟ ناراحت چرا -

 سؤال؟ یه هامون،

 جانم؟ -

 چه تا بود مشخص که کسی حال کردن عوض نیت به صرفاً ساختگی، ای خنده با

 :پرسیدم دارد، وجدان عذاب حد

 به رو بَلَدیت پز که خوندی می کتاب روی از رو ماده و اصل همه اون من جان -
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 !بودیا حرفا این از تر خنگ تو بابا بدی؟ من

 :گفت و زدای  قهقهه

 !کردم حفظ خیر نه کپک؟ مموریَن فیش گلد خودت مثل همه کردی فکر -

 را چشمانم سوزش صورتم، مرتب بادزدن با کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 :بیاندازم

 !نکردم پیدا یار یه هنوز توسر خاک منِ بعد شد، آدم وچل هم خل این خدا ای -

 کردم. می شوخی تر الکی و خندیدم می الکی

 دارن؟ هم به ربطی چه االن دوتا این خب -

 !احسان پنهانی غم بود، ساخته من از قهاری بازیگر چه! بودم قهاری بازیگر چه

 تو. بگم جوری این خوام می خودمه، دعای خدایی؟ کارگذار تو تو چه؟ به -

 !خودش دست شخص هر دعای باشه! اصالً خودت دعای به حواست

 :گفت و خندید داد، می جان تلفن داشت پشت که دختری از خبر بی هامون

 !نشدی آدم ولی رفتی؛ تهران -

 نقاب داشتن نگه و رفت می فرو گلویم در پیش از بیش هر لحظه بغض خنجر

 کرد. می تر سخت را خیالی بی

 این تو بریزم چیزی یه برم من هامون! کردن نمی پخش شعور عوارضی تو واال -

 !انداخته راه سمفونیک کنسرت م معده خدایی بال؟ خندق

 :گفت و داد بیرون را نفسش هامون

 .رفیق کن مواظبت برو -

 فعالً!. تو هم -
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. فروریخت من از اجازه بی اشک ی شیشه و خورد ترک بغضم مکالمه پایان با

 برخاستم، جا از اراده بی! بود عذاب احسان از بعد ی هر لحظه که خدا به بود، عذاب

 به دست زخمش دوای برای که کسی مانند به و رفتم جاکفشی کمد سمت به

 آوردم. بیرون بود، مانده کیفم در پریروز از که را کتابی شود، نمکدان دامان

 چشمانم، روی دست کشیدن با که زمان هم و نشستم درب کنار مبل روی سپس

 کتاب ی صفحه اولین خواندن به شروع داشتم، تارم دیدگان کردن شفاف در سعی

 نرسیده، دوم به اول ی صفحه بودم، داده عادت را خودم که طور همان اما کردم؛

 شد. تداعی ذهنم در بودن، او با روزهای و احسان خاطرات

 با را ام تحصیلی سال دوازده تمام و بودم روانشناسی عاشق آمد می یادم وقتی از

 خبر بهترین سالگی هجده ی آستانه در هم نهایتاً و گذراندم رشته این رؤیای

: قبولی دانشگاه -روانشناسی  :قبولی ی رشته -راد  سرمه» خواندم. را عمرم

 من ی لحظه آن از را« نشناختن پا از سر» اصطالح بگویم اگر.« شیراز دانشگاه

 تا اتاق فاصل حد کردن طی هنگام به که وقت همان دقیقاً نکردم؛ اغراق ساختند،

 هیجان و شور طرف، یک ام رشته و دانشگاه ذوق خوردم. زمین بار سه پذیرایی،

 سالی تنها شهریور، آن دیگر. طرف یک آخری سال صحرای با شدن دانشگاهی هم

 سرآخر و کردم می روزشماری مهر به رسیدن و ماه آخر روز ده گذر برای که بود

 که ای لحظه آن دانم نمی هم هنوز رسیدم. موعود روز به طوالنی انتظاری از پس

 هرچه اما ابرها؛ روی یا گذاشتم سرامیک و کاشی روی را پایَم شدم دانشکده وارد

 پرواز کالبدش از دورتر ها فرسنگ جایی و بود گشوده بال روز آن  سرمه بود، که

 کرد. می
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 متوجه و برسم راهنما استاد به تا گذراندم با لبخند را نام ثبت دار و گیر ها ساعت

 چیز همه معتقدم هم هنوز شود. می برگزار ۳1۳ در کالس واحد اولین که شوم

! شوم سرنوشت این به چه مرا وگرنه بود؛ اش نحسی و کالس ی شماره تقصیر

 و گذاشتم کالس در قدم که ای ثانیه از دارم، خاطر به را لحظات تک تک هنوز

 که لحظه آن تا نشستم، نقش ریز دختری کنار چهارم و سوم ردیف ی میانه

 برگشتم. طرفش به مغزم ناخودآگاه دستور به و پیچید سرم در پسرک صدای

 ...بود من جای اینجا خانوم -

 ی جوانانه شیطنت از مملو پاسخ و شود کامل نگذاشتم هیچگاه که ای جمله

 :شود می اکو ذهنم در هم هنوز خودم،

 هم بعدش کردی؟ دور راه از رزرو بگیری؟ جا کردی وقت کی اولی روز -

 برو بشینی؟ دختر یه پیش بخوای تو میده معنی چه درضمن مگه؟ ست مدرسه

 !جا زیاده که چیزی خداروشکر ور، اون

 برد؟ یاد از را اش مردانه ی خنده طنین اول شود می مگر

 بدید. رو من کالسور صندلیتون زیر توری از بگم خواستم می فقط نه، -

 کرد جلب را توجهم چنان آن نزاکت و ادب آن با پوش خوش و تیپ خوش پسرک

 هجده ی ناپخته دختر یک روش به البته گرفتم، دلبری به تصمیم ای ثانیه به که

 ساله.

 !گرفتی رو من وقت دو ساعته بگو زودتر خب -

 خندید آرام «است گمشده ی نیمه همان او» کشید می فریاد قلبم تمام که پسری

 برد. باال را ام بیچاره قلب ضربان و
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 احسان عظیمیَم، من! روانشناس نه شدی، می وکیل باید زبونت این با تو -

 سر ی کافه توی تونی می داشتی، کار یا خواستی کمک اگه و دومم سال. عظیمی

 کنی. پیدام خیابون

 بدانم. بیشتر مقابلم جذاب پسر از که بودم شده کنجکاو

 گارسونی؟ -

 خندید. می زیبا زیادی او نبود، من تقصیر خدا به

 .خوبیم مشتریِ نه، -

 خوششان اندازدشان می خنده به که بانمکی دختران از پسرها بودم شنیده

 :پس آید؛ می

 ازم کاری هیچ کالً خواستی، کمک اگه اولم. سال راد. سرمه رادم، من هم باشه. -

 دنبالم داشتی کارم وقت هم هر! نکن کوچیک بیخودی رو خودت پس برنمیاد؛

 !خدا به واال. کنه می پیدام زور به هم بابام چون نگرد؛

 حدی به هیجان، از حجم آن و دربیاورد را اشکش رفت می که هایی خنده

 :دهد پیشنهاد ای ثانیه به که کرد ضعیف را منطقش

 باشم؟ داشته رو ت شماره -

 اکیپمان از عضوی تنها احسان  قصه ابتدای بود. احسان با داستانم شروع این و

 خوب داشت چیز همه رابطه از حد و نسبت این با. من برای خوبی دوست و شد

 که ای دوستی پیشنهاد با ام، سالگی بیست تولد نحس روز در اما رفت؛ می پیش

 همراهی همچون احسان. کرد جدیدی دنیای وارد مرا و زد رقم را فاجعه داد،

 بود، عاشقی پشتش که کرد رد مرزی از مرا و گرفت را دستم متعهد و بلد راه
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 بود، دوپامین ترشح و قلب تپش پشتش بود، متفاوت نوع از داشتن دوست پشتش

 پشت را نیم و دو سال دل ساده منِ و بود احسان در شده خالصه دنیای پشتش

 دو سال کردم، اعتماد او به و بستم را هایم چشم و نیم دو سال گذراندم، مرز این

 شدم. عاشقش پیش از بیش روز هر نیم و سال دو و سپردم او به را خودم نیم و

 و بود لحظه در عمر گذر. رفت می پیش خوب چیز همه و بود شیرینی دوران

 کوتاهی. همان به اما داشتنی؛ دوست و پرآرامش صبح، از قبل خواب مثل زندگی

 باعث حقیقت ی صاعقه وقتی و شد تمام کنم، فکر آنچه از زودتر شیرینم خواب

ماه  شش فهمیدم وقتی. دیدم را اش حقیقی ذات تازه گشت، هایم چشم بازشدن

 من مخصوص فقط دیگر خاصش های دارم دوستت و گفت می دروغ من به تمام

 به فهمیدم وقتی است، آورده شریک پاکمان عشق برای فهمیدم وقتی نبود،

 دل فهمیدم وقتی و است کرده سوءاستفاده اعتمادم و من از ممکن شکل بدترین

 باورم، خودم، شکستم. قد تمام است، باخته دبیرستانی ی دختربچه آن به دین و

 از هم طوری. شد فَرش دو آن های قدم زیر و شکست قلبم و احساسم غرورم،

 در سرمه آن از ای نشانه هیچ دیگر گشتی می هرچه که خوردم زمین و گسستم

 تا دهم ادامه و بایستم باز اینکه جز نبود، ای چاره اما کردی. نمی پیدا جسد این

 شکستم از بویی بود، نفهمیده مان رابطه از چیزی احسان، درخواست به که پدری

 بندِ شان خنده که هایی آدم ی چهره به غم تا بخندم اینکه جز نبود ای چاره نبرد.

 را شکستم رقیب، رفیقِ تا نکنم نشینی عقب تر مهم همه از و نیاید بود، ام خنده

 را ام پاشیده ازهم قطعات باز دوستانم کمک و خودم ی اراده به پس نکند. ریشخند

 زدم؛ می لبخند خورده. پینه وصله ی سرمه یک اما شدم؛ سرمه دوباره و کردم جمع
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 به هم اجزایش شده، نازک نخ یک زور به که قدیمی  عروسک آن سان به درست

 ندارد. را آن به شدن نزدیک جرئت احدی شدن، متالشی ترس از و اند مانده متصل

 تمام رقم علی باران، و باد از خسته مترسک سان به درست ماندم؛ سرپا

 آبروداری برای کردند، می پوک را چوبم و خوردند می را تنم که هایی موریانه

 و ماندم آخر، ی جوخه سرباز سان به درست جنگیدم؛ ایستادم. سیاه کالغ مقابل

 تولد در. زدم شمشیر غرورم، ی تتمه گرفتن پس برای تنم شمار بی های زخم با

 و نشستم بود، نامزدش دیگر که دختری و خودش روی روبه ام سالگی وسه بیست

. خندیدم بود، کرده ام بیچاره که بغضی و داشت درد که دلی به توجه بی خندیدم.

 و خندیدم شده بود، چالنده بار هزار که قلبی و سوخت می که چشمی به القید

 خندیدن به میل هایم لب از بیشتر هزار بار که دلم روی های زخم به اعتنا بی

 بازیگر شد، بزرگ سرمه ، ها خندیدن همین طی و خندیدم محکم و قوی داشت،

 ایستاد. خودش پای روی و ساخت مختلف های نقاب شد،

 !دوست داشتم را جدید ی سرمه این چقدر من و

 صفحه پنجاه ونه  یعنی این و داد می نشان را پنجاه و نه عدد صفحه ی شماره

 و کشیدم عمیقی نفس باشم. فهمیده کلمه یک حتی اینکه بدون بودم، آمده جلو

 کمی. بردم پناه مطبوعش سرمای و آب شیر به صورتم، از غم ی هاله زدودن برای

در  موبایلم زنگ صدای شد، پاک چشمانم از اشک غبار تا حدودی و گذاشت که

 از سریع صحرا، شدن بدخواب از جلوگیری برای که کرد مجبورم و پیچید خانه

 :بدهم را خط پشت فرد پاسخ و بیایم بیرون سرویس

 !باباجان سالم -
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 پرنشاط همیشه مثل و بودم کرده جمع بود، مانده وجودم ته انرژی هرچه

 .بودم داده را پاسخش

 سرمه. سالم -

 کرد. نگرانم گرفتگی این و بود گرفته پدر صدای من برخالف

 شده؟ چیزی گرفته؟ چرا صدات بابا؟ خوبی -

 :گفت باشد، عادی داشت سعی که لحنی با پدر

 .همین دیدم، رو مادرت خواب خوبم. باباجان، نه -

 شد! خزان نشده بهار که عشقی برای بمیرم بود. گریه حاصل صدا بمی این پس

 حلوا نیتش به امروز حاال دیدم. رو خوابش من هم بابایی! برم قربونت الهی -

 .کنیم می درست

 :پرسید مردد پدر

 دیدی؟ چی تو -

 یادم آن از هم زیادی چیزی حتی نبود، ترسناکی خواب. افتادم خودم خواب یاد

 شد. می سیخ تنم به مو هم کمرنگ ی هاله همان به فکرکردن با اما نیست؛

م... ادمه مامانو وسط یه جاده دیدی ولی مونه؛ نمی یادم خوابامو من بابا واال -

 خیلی ترسیده بود... نمیدونم به خدا!اری انگ

 :گفت و شد تر نگران پدر

 کنم. تعبیر من بگو یادته، هرچی -

 این در کردم می حس زیرا کنم؛ تعبیر را هایم خواب نداشتم دوست هیچگاه

 شوند. می تبدیل حقیقت به صورت
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 دیدی؟ چی شما نیست. یادم هیچیش حقیقتاً -

 :بود پرتشویش همچنان پدر صدای

 نیست. یادم خیلی من هم ...من هم. باشه -

 مخفی را چیزی دارد پدر که بود مشخص وضوح به و نبود سختی کار فهمش

 پیدا کش این از بیش موضوع این تا نیاوردم خودم روی به حال بااین کند. می

 نکند.

 کنی؟ می کارا چی چطوری؟ خودت بابا. باشه -

 :داد پاسخ هول بود، کالفه کمی که پدر

 نیومده؟ پیش برات اتفاقی مشکلی، خوبه؟ اوضاعت تو. خوبم من خداروشکر -

 :گفتم و زدم اش  پدرانه نگرانی به لبخندی

 رو خودت انقدر خوبه! چی همه خداروشکر برم! قربونت نباش بد اتفاق منتظر -

 .نکن نگران

 :گفت هایم حرف و من به توجه بی اما پدر

 نداری؟ کاری. زنم می زنگ بهت بازهم دیگه. برم من بابا خداروشکر! خب -

 انداختم. باال ابرو تردید و شک با

 خداحافظ. بابا، نه -

 دستم در گوشی به ناباور شد. قطع «خداحافظ!» یک با پدر طرف از تماس و

 که نداشت امکان و کند می دل سختی به زد، می زنگ هروقت پدر. ماندم خیره

 و اضطراب این تمام یعنی داشت. هول عجیبی طرز به امروز اما کند؛ قطع او اول

 ! است عجیب بود؟ خواب یک برای تنها ها دستپاچگی
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 بدهم، انجام خواستم می پیش ساعت یک که کاری یاد ام معده مجدد صدای با

 از پس. بگردم اطراف های فودی فست دنبال تا کردم باز را سافاری دوباره و افتادم

 دوباره که کنم کپی را شماره خواستم و کردم انتخاب را یکی دقیقه چند

 :زدم غر زیر لب و چرخاندم حدقه در چشم خورد. زنگ ام گوشی

 که امروز اَد ها، گیره نمی ما رو سراغ کسی ماه دوازده به سال حاال! بابا ای -

 ! کنن رحم صله خوان می همه گرسنمه

 :دادم را ناشناس ی شماره پاسخ اخم با و

 !بله؟ -

 کرد. باز را هایم اخم مادام شاد صدای

 خوبی؟. معلم خانومِ سالم -

 زدم. لبخندی پرمحبت

 خوبید؟ شما. خوبم من مرسی! برم قربونتون سالم -

 ام، دیده ام زندگی در امروز به تا که بود فردی ترین سخن خوش مادام، بگویم اگر

 نگفتم. دروغ

 میاید؟ نقاشی یاددادن برای امروز. خوبم من هم -

 زد. می موج آخرش ی جمله در خواهش و شک

 افتادید سختگیری معلمای گیر بشیم؟! خیال بی میشه مگه میایم. که معلومه -

 !جون مادام

 خندید. شادی با مادام

 .اینجا بیاید نهار برای جون سرمه پس! هستم راضی سختگیری این از که من -
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 :گفتم تعارف با پس دهیم؛ پس بازدید نیامده، هنوز بود زشت

 .میایم سه-دو ساعت همون شاءاهلل ان نمیشیم. مزاحمت جون مادام بابا نه -

 :گفت که آنگاه نبود، سخت اش پیشانی روی ی بامزه اخم تصور

 درست فرانسوی غذاهای بیاید! کشتید رو من تعارفاتون این با ها ایرانی شما -

 !کنما می

 خندیدم. زنکش گول ی وعده به آرام

 ...زیاد غذا میگم جدی ولی! میدید کننده وسوسه پیشنهادای -

 :آمد حرفم میان کالفگی با مادام

- Dieu, pourquoi les Iraniens complimentent-ils autant؟ 

! باشه بگو بیا، میگم جان دختر( کنن می تعارف انقدر ها ایرانی چرا خدایا)

 .منتظرتم

 :گفتم شوخی به و خندیم

 دادید؟ فحش فهمیدم، حرفاتون از «یرانیا» یه فقط منجون  مادام -

 :گفت خنده با هم مادام

 گفتم. چی بگم بهت تا اینجا بیا -

 کند. ناراحتش بود ممکن بیشتر اصرار

 میایم. دو ساعت حدود ما پس مهربون! مادامِ نکنه درد دستت -

 .خداحافظ. هستم دیدارت منتظر ،جون سرمه باشه -

 روی نگاهم را بود، لبم روی که ای خنده نمِ با و کردم جدا گوشم از را گوشی

 دیگر و داد می نشان را یک عدد ساعت، های عقربه. گرداندم هال داخل ساعتِ
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 کردم می فکر داشتم که زمان هم و رفتم اتاق به بود؛ پس صحرا بیدارشدن وقت

 :کردم زمزمه لب زیر را، خودم هم بیاید خوش را خدا هم که کنم بیدارش چطور

 به رسیم می بگیریم، نادیده رو زنه می چشمک بهم داره که آب پارچ اون اگه -

 وایستا! آهان شده. قدیمی اون هم نه، دماغش. توی بکنم رو موهام که B پلن

 !فهمیدم

 با و کردم پلی را نظر مورد آهنگ گوشی با رفتم، ام جیبی اسپیکر سمت به سپس

 .شدم خیر صحرا به ممکن حالت ترین شیطانی

 میاد شیراز باالی از و میاد ساز جینگ و جینگ»

 میاد ناز با نومزادت نخور غم دوماد شازده

 کن تازه حموم آب حمومی ای حمومی ای

 کن آماده خلوتشخانوم  عروس بیارن تا

 «بادا مبارک ایشاال بادا مبارک یار

 الی یک بار فقطخانم  صحرا بود، انداخته رقص به را خانه آجرهای که آهنگی با

 که حال همان در و نشستم کنارش حرصی بست. مجدد و کرد باز را چشمش

 :زدم غر شوخی به دادم، می تکانش

 خدا نفر رو یه همین منتظرته. دوماد پاشو بابا. رفت آرایشگر بیدار شو صحرا -

 !ها میشه پشیمون االن اون هم گرفته، تو رو اومده سرش پس زده

 صدایی با بود، نداده خود به هم را هایش چشم بازکردن زحمت حتی که صحرا

 :زد غر دورگه

 یخس هیم الن سرمه کن قطعش گذاشتی؟ آهنگ جوری این پدرمه عروسی -
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 ...نی

 فایده نه بود. برده خوابش مجدد چون نفهمیدم؛ دیگر را هایش حرف ی ادامه و

 . شد نمی بیدار حاالحاالها خانم نداشت.

 خورم. می فرانسوی غذای مادام، ی خونه میرم تنهاتنها خودم نیا! درک به -

 شد. قهقهه به تبدیل بعدی آهنگ با بگیرد، جان لبش روی رفت می که لبخندی

 ندارم نه داری؟ عمه»

 بیا کوتاه بگیر، بال، گردن شیطون داری عمه طال، عمه داری، عمه

 ...«ت عمه از خوام می شماره زحمت، بی ببخشیدا

 :گفت گرفته صدایی با و نشست تشکش روی خنده با صحرا

 که. برات مونه نمی آبرو بذاری کسی واسه دختر؟ لیستیه پلی چه این -

 :گفتم خوشحال و خندیدم هم من

 یه که شو حاضر بدو برات. ذاشتم می زودتر میشی بیدار عمه با دونستم می -

 .باشیم مادام ی خونه باید دیگه ساعت

 با رفت، می روشویی سمت به که درحالی و کشید بلندش موهای زیر دست صحرا

 :گفت شیرازی ی لهجه

 .مییِم حالُ  میدی؟ آمونُم ای دِیقه یه ها -

*** 

 کل دانای

 خاست. برمی بود، گذاشته مقابلش مهدیس که چایی از بخار

 دخترخاله. گرم دمت -



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  181

 

 کرد. نازک چشمی پشت بود، نشسته مقابل مبل روی که مهدیس

 خدا به! مهدیس! برم قربونت دارم اسم! نمیشه؟ نگی رو نسبتمون اگه حاال -

 .نیست سخت

 ارسال برایش تازه افسونگر که بود عکسی روی تمرکزش تمام که درحالی شاهیار

 انداخت. باال شانه خیال بی بود، کرده

 بوده؟ کجا دیشب نگفت شاهان مهدیس،. خب -

 .آورد اش شیطانی ابروهای بین اخمی مهدیس

 باال دست رو خودش انقدر جدیداً چرا زد؟ حرف میشه تو داداش اون با مگه -

 !گرفته؟

 :نوشت اش ساحره برای مهدیس سؤال از فارغ شاهیار

 «ببینمت؟ امروز! شما جذابی چه»

 !شاهیار توام با -

 گرفت. باال سر بود، لبانش روی هنوز که خندی نیم با شاهیار

 چیه؟ -

 !هیچی -

 در سعی و بود نشسته مقابلش دامن و تاپ با که مهدیسی به نگاهی نیم شاهیار

 شد. اش گوشی مشغول دوباره و انداخت داشت، خودنمایی

 بودی؟ بیدار اومد وقتی دیشب -

 بلند جا از مهمان اتاق نیت به بود، شده خسته شاهیار تفاوتی بی از که مهدیس

 شد.
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 برم خوام می هم االن خوابیدم. زود خوردم، قرص داشتم، سردرد دیشب من نه، -

 نداری؟ کار آرایشگاه.

 ندیده، حال آن با را برادرش مهدیس، دیشب بود شده راحت خیالش که شاهیار

 رفت. ننا اتاق سمت به و گفت اینه لب زیر

 دارم. کارت بیای؟ لحظه یه ممکنه! نِنا -

 مثل بود، و شمالی گذاشته سن پابه زنی که ننا. ماند منتظرش درب مقابل و

 آمد. بیرون نگرانی دل و با هول همیشه

! بِده مرگ منِ خِدا ای داره؟ بدی حال سیمنِشون عزیز؟! شده چیزی! یاعلی -

 !زده؟ بِزقوطی حرف حدیثی اون

 آورد. شاهیار لب به  خنده بود، ننا شخصیت الینفک جزء که استرسی همه این

 پرستار امروز که بگم بهت گفت شاهان فقط سالمیم. همه نه بابا ننا. بگیر ترمز -

 و من که بعدازظهر تا صبح روز، بعد هر به این از قراره اینکه مثل. میاد جدید

 زحمت. بی باش هم شاهان مراقب اینکه و. نباشی تنها که بیاد نیستیم، شاهان

 چیزی بیرون، میرم دارم من. خورده سرما کنم فکر مونده، بارون زیر کم یه دیشب

 بخرم؟ خوای نمی

 !ازم؟ دیده کاری کم شده؟ ناراحت من از آقا! خِدا اِی -

 سریع پس دهد؛ می ادامه طور همین فردا تا ننا دهد، اجازه اگر دانست می شاهیار

 :آمد حرفش میان

 بیاد. کمکی نیرو میشی، خسته خیلی چون گفت شاهان ننا، نه -

 :گفت و گرفت رو قهر با داشت، افرادش و خانه این روی خاصی تعصب که ننا
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 عمارتا. این توی بیارید کس غریبه نبینم نمیشم. خسته هیچم -

 انداخت باال شانه تفاوت بی و خندید باز شاهیار

  نداری؟ چیزی کاری بگو. بهش خودت دونم، نمی من -

 !بیرون بزن در از بعد بگو علی یا برم! قربونت برو عزیز، نه -

 رفتن از بعد. رفت بیرون دست دادنِ تکان با و کرد اش مهربانی به تبسمی شاهیار

 کنار را ها پرده رفت. شاهان اتاق به بود، شده نگران هایش حرف با که ننا او،

 :گفت مهربانی صدای با و کشید

 چقدر بیدار شین؟ نِمخواین بیرون؟ برین نِمِخواین شما. آقا پاشو! خان شاهان -

 شما نکنه! که کنین می استراحت دارین حاال تا دیروز از شما خوابین؟ می دیگه

 برم باید آقا، کردن چشم رو شما شما؟ سر باال بیارم دکتر من شدیـــن؟ مریض

 !بده مرگ منِ  خدا ای. کنم دود اسفند

 چهره دهانش، آب دادن قورت محض به اما باز کرد؛ را هایش چشم لبخند با شاهان

 حال بااین. افتاد بود، هآورد خودش سر که بالیی و دیشب یاد تازه و کشید هم در

 :گفت مهربان و نیاورد خود روی به چیزی

 .خوبم نه. مرسی نِنا! سالم -

 و کشید صورت به پنجه بود، کرده ترش نگران شاهان صدای گرفتگی که ننا

 :پرسید متعجب

 آقا؟ خودت با کردی کار چی سر! به خاکم ای -

 .طبیعیه دیگه، پاییزه. چاییدم احتماالً ،جان ننا هیچی -

 رفت. بیرون در از و داد تکان سری زد، می غر لب زیر که حال همان در ننا
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 برم بدون؟ رو جونت قدر که بزنم من سر تو باید من چقدر پسر! تو دست از ای -

 ...هزار. تو گلوی شه نرم بخوری، بپزم، سوپ

 کرخت بدنی با مرد. نرسید شاهان گوش به اتاق، از دورشدن با حرفش ی ادامه و

 با و گذاشت گلویش روی دست کشید. دراز تخت روی دوباره سنگین، سری و

 ای فایده اما کند؛ باز را گلویش راه کرد سعی دهانش، آب دادن قورت چند بار

 رفته راه خیابان در ها ساعت. بود داده دستش کار دیشب باران و باد و نداشت

 خاطراتش رحمانه بی و بود کشیده آه بود، کرده فکر و بود زده قدم باران زیر بود،

 .بود کرده مرور را

 زَنـا ما چشمای ناراحتی موقع خدا اگه»گفت  می همیشه که افتاد پری حرف یاد

 برید، راه تا کنه می پرتوان رو مردا شما پاهای کنیم، گریه تا کنه می اشک پر رو

 کل دیشب گفت. می راست «بیرون. کنید فوت رو غماتون و بکشید سیگار

 گوش پری های حرف به خوب چه شاهان که بودند شاهد محدوده آن های خیابان

 نداشت خوبی ی میانه سیگار با. بود کرده متر فرش سنگ هایش قدم با و بود داده

 سیگاری تنِ کردنش، آرام برای که بود نیاورده فشار دلش به قدر آن دیشب درد و

 رفت. راه و رفت راه و رفت راه توانست تا اما بسوزاند؛ را

 به و بود کشانده تباهی به را دختر زندگی بود، کرده بد پری حق در شاهان

 پری احساس و عشق با و بود کرده عزادار را خانواده یک ممکن شکل بدترین

 بیاید کنار وجدانش با بود نتوانسته هنوز سال پنج از بعد. بود کرده بازی کوچک

 با. بود شده بدتر گریبانی به دست این بود، گرفته که هایی پیام با هم دیروز از و

 جدیدی پیام کرد، می فکر که طور همان. برداشت را اش گوشی ها پیام یادآوری
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 :کرد باز را پیام .11:11 ساعت رأس داشت.

 «بود؟ شده برام تنگ دلت»

 مرده آن اگر حتی لرزاند؛ می را تنش دهد، می پیام او به مرده یک اینکه به فکر

 به سلول و بود او با روز و شب سال، سه مدت به که ای پری همان. باشد پری

 نشد؟ عاشقش شاهان چرا راستی به پرستید. می را شاهان عاشقانه بدنش سلول

 پاسخ درنگ بی بود؟ شده تنگ پری برای دلش گذشت؟ او از ساده قدر آن چرا

 :داد خود را

  «ای! ذره حتی نه،»

. بس و بوده وجدان عذاب پری به حسش تنها که دانست می خوب هم خودش

 مخفف را نامش کردنش اذیت برای قدر آن بود؟ شده «پری» برایش کی از پری؟!

 را کاملش نام کرد. می صدای «پری» را او هم ناخودآگاهش در حتی که کرد می

 :کرد زمزمه آرام بود، زیبا هم حقیقتاً که

 ...پریـ -

 !شما تن تو مونه نمی جون که جوری این. که نخوردی صبحونه آقا -

 :گفت و کرد پوفی حالی بی با شاهان

 ننا. اومدم -

*** 

 کل دانای

 کرد. مزه مزه دهانش در را قهوه گس طعم

 ببین! تم پایه من هم باشی، تو که هرجا تا ولی زوده؛ سؤال این واسه واقعاً -
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 بپرسی، من از اگه اصالً داری. فرق تو اما نداشتم؛ کم دختر دوست من دُخی،

 توله. داری مار ی مهره تو میگم

 گذاشت. هایش حرف از ذوق پای به شاهیار که زد نمایی دندان لبخند پریوا

 چطوری دونی ! نمینداری خبر من دل از شاهیار وای برم! قربونت مرسی -

 شیدای و واله جوری این بودن، دنبالم همه که منی نمیشه باورم! شدم گرفتارت

 تره. کوچیک ازم انقدر که پسری هم اون شدم، پسر یه

 خندید بود، کرده تورش خود تعبیر به که ماهی شاه داشتن این از زده ذوق شاهیار

 : گفت و

 ! جوجو باشه شما دنبال کسی کرده غلط -

 زد. لبخندی دوباره پریوا

 افتاده؟ براشون اتفاقی احواله. مریض مامان انگار گفتی دیروز راستی -

 جواب دیر همین واسه دکتر؛ بودیمش برده برادرم، شاهان، با دیروز ،آره -

 .دادم رو امات پی

 به پسر نگاه اگر که درخشید پریوا چشمان در نفرتی چنان شاهان، نام بردن با

 کرد. می شک قطعاً نبود، میز روی کیک

 .بودیم اون درگیر داره، آلزایمر مامانم متأسفانه -

 بود؟ شده شروع آلزایمرش کی از یعنی! نبود بیمار وقت هیچ که شاهان مادر

 :پرسید شاهیار از زیرکانه بود، کرده درگیر را ذهنش که سؤالی

 کنار که بهت آفرین بازهم. شدنتون بزرگ بود سخت خیلی پس بمیرم! الهی -

 خسته وچند سال بیست این تو بود هرکی. کنم می افتخار بهت من موندی. مادرت
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 شد. می

 :گفت و داد تکان سر لوحانه ساده شاهیار

 شد چی دونم نمی یهو بود. سالم قبلش شده، جوری این ساله پنج کالً نه -

 .شد جوری این

 خوشحالی با دل در آن برخالف اما کرد؛ زمزمه ی«بمیرم الهی» دوباره پریوا

 دانست می خوبی به و بود دیده را کارما قدرت عینه به داشت، هم حق زد. لبخندی

 رقم علی اما داشت؛ ذوق حقیقتاً !بود کشیده که هاییست آه همان ی نتیجه این که

 چرمش جاسیگاری و آورد بیرون جاسیگاری از سیگاری کشید. ای زده غم آه آن،

 گرفت. شاهیار مقابل را

 !شی آروم بکش عزیزم، بیا -

 و پریوا سیگار زیر اول را فندک شاهیار. گذاشت لبانش میان را خودش سیگار و

 دیگر و بود دقیقه چهل این در شاهیار سیگار ششمین این. گرفت خودش بعد

 بیاورد. کم دختر جلوی خواست نمی اما بود؛ افتاده سوز به گلویش

 زیرسیگاری داخل را کشیده نصفه سیگارِ قبلی، دوتای مثل پریوا ثانیه چند از پس

 :پرسید تعجب با شاهیار. کرد خاموش

 کشی؟ می نصفه چرا -

 زد. کنار صورتش روی از را موهایش عشوه با پریوا

 رو «گلد مارلبرو» میشه پیدا کسی کمتر! بازیه الکچری جور یه عزیزم، عادتمه -

 نه؟ مگه کنه، ول نصفه

 ترغیب شاهیار که کشید می هم ها را این نبود، سیگاری اصالً پریوا گفت. می دروغ
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 داشت. بدن این با کارها خیلی آخر کرد، می آماده را پسر ی ریه باید شود.

 بشینیم؟ اینجا قراره تا شب. عزیزم خب -

 :گفت و گرفت صندلی از را اش تکیه شاهیار

 بگو؟ تو بریم؟ کجا فقط میریم. زندگی، نه -

 :گفت طنازی با و زد نیشخندی پریوا

 من. ی خونه -

 خشک هوا در بود، میز روی پولش کیف و گوشی برداشتن برای که شاهیار دست

 در دختر یک با حال تابه اصالً بود. نشنیده دختر یک از چیزی چنین حال تابه شد.

 نبود. رستوران و کافه جز محیطی

 به سریع پس است؛ کرده روی زیاده که کرد حس شد، شوکش متوجه که پریوا

 :گشود لب قبل ی جمله اصالح نیت

 یا دارم اعتماد بهت زیادی چون شاید! دادم رو پیشنهاد این چرا دونم نمی البته -

 هرحال به ولی بشیم. تر نزدیک به هم کالً و ببینی رو م خونه خواد می دلم اینکه

 همچین که هستی کسی اولین تو خالصه! نکنی قبول تونی می نداری دوست اگه

 گفتم. بهش رو چیزی

 داد. تکان مخالفت ی نشانه به را سرش هولبا  افسونگر، پشیمانی ترس از شاهیار

 میریم. بخوای تو هرجا که گفتم عزیزدلم، نه -

 :داد ادامه و گرفت افسونگر طرف را سوئیچش و

 .میام کنم می حساب من هم ماشین، توی برو زندگی. بیا -

. رفت ماشین به و گرفت را سوئیچ سریع شاهیار، مثبتِ واکنش از خوشحال پریوا
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 یک با را میالد های سؤال تمام جواب و کرد باز را رسان پیام شد، ماشین سوار تا

 :داد ویس

 تا نزن هم زنگ نده، پیام سینما. میریم داریم هم االن بودیم، کافه. حلهآره  -

 .بزنم زنگ بهت خودم

 بدون و گرفت را بهراد ی شماره سرعت به نه. حاال اما فهمید؛ می را چیز همه میالد

 :گفت علیکو  سالم

 ست؟ آماده خونه -

 بود. بهراد روزهای این الینفک جزء وجدان عذاب و ناراحتی

 کنی؟ کار چی خوای می .آره -

 نیامده. شاهیار که شود مطمئن تا زد دید را کافه درب بغل ی آینه از پریوا

 کردی؟ آماده رو رول! نداشتی رو ش عرضه تو که کاری -

 :گفت و کشید آهی بهراد

 ...خود مواظب افسون ولی ؛آره -

 داشت را هر چیزی ی حوصله زمان از برهه این در کرد. قطع را تماس درنگ بی

 و انرژی به نیاز پریوا و بود مهمی روز امروز بهراد. ی کننده کسل های حرف اال

 روان و روح و جسم که کرد می کاری امروز احتیاط. و اخطار نه داشت، انگیزه

 !بشود باید. شود ش پایبنده بقیه و بهراد همچون هم شاهیار

*** 

 گذاشت. مقابلش میز روی شیرینی را و چای گروه، آبدارچیِ

 میشه؟ تموم کی کالسش پارس استاد دونی . میآقاحمید نکنه درد دستت -
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 :گفت اش شیرازی ی لهجه با و انداخت اساتید بُرد به نگاهی حمید

 .نیستِ برنامهُ تو گذاشتن کالس جمعهُ چو. نَنوشته چیزی اینجُ واال -

 دستت درست! باشه، -

 .کرد مزه را چایش بود، دیشب کابوس درگیر هنوز که درحالی حمید رفتن از بعد

 به اتاق به ورود محض به. آمد فرید باالخره تا شد رفیقش منتظر ساعتی نیم

 :گفت و زد سینه به دست شرمساری ی نشانه

 هر کاری اینکه به نه. گیرن  می رو آدم جون دانشجوها این !جان ادریس شرمنده -

 کنن. نمی ولم که االن به نه رفتن، نمی جبرانی کالس بار زیر کردم می

 :زد لب ایستاد، می احترامش به که درحالی و زد لبخندی ادریس

 زحمت تو حسابی هم شیرین آبجی خدا بنده شدم! مزاحمت ببخش تو نه بابا -

 .افتاد

 رفت. میز سمت به اش دستی کیف برداشتن نیت به و کرد ساختگی اخمی فرید

 گرفتم. صحرا از رو سراغش چطوره؟ سرمه ای؟ غریبه تو مگه حرفیه؟! چه این -

 .شده سرمه مزاحم روزه دو اینکه مثل

 او که درحالی و آمدند بیرون اتاقِ استاد از هم با برداشت، را وسایلش که فرید

 :کرد زمزمه ادریس کرد، می قفل را اتاقش درب

 برگرده صحرا ذاره نمی دیگه گفت می بود، خوشحال خیلی سرمه اتفاقا بابا، نه -

 ندارن رو کسی همدیگه جز ها بچه اون باالخره داره، هم حق که البته ش. خونه

 که.

 گذاشت.  جیبش داخل را کلیدها و خندید آرام فرید
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 کنه! حفظ رو جفتشون خدا -

 داد. تکان تأیید ی نشانه به سری هم ادریس

 بلد اینا و تعبیر و خواب روانشناسی که بود دوستت اون فرید، میگم! شاءاهلل ان -

 هست؟ هنوز بود،

 ه بود،آورد چهره به کمرنگ اخمی که درحالی و کشید بیرون را سوئیچش فرید

 :گفت

 مگه؟ چطور. هستآره  -

 آمدند. پایین ها پله از هم کنار و شدند خارج دانشکده درب از

 توی باهم دیدم خواب. بود عجیب و بد خیلی دیدم، رو مهربان خواب دیشب -

 اتاق. توی اومد اون کجا، از و چطوری دونم نمی یهو بعد بودیم، اتاق

 :پرسید هوا بی فرید

 ...سـ کی؟ -

 اسم این از که بود سال 24 گرفت. مقابلش سکوت معنای به را دستش ادریس

 بشنودش. خواست نمی هم حاال و بود فراری

 بود، شده کوتوله که انگار ریز. ی جثه یه با ولی همون؛! آره نیار رو اسمش -

 بود پوست الیه یه فقط دستاش اسکلت رو که طوری بود، نحیف و الغر هم خیلی

 و رسید می پاهاش ی پاشنه تا سیاهش موهای بلندی دید. رو استخوناش شد می و

 .بود بدشکل و کثیف خیلی هم لباساش

 آزاد هوای در و رفت می راه دانشگاه محیط در داشت، برمی قدم فرید کنار ادریس

 بود. اتاق همان ی میانه جایی روحش و ذکر و فکر تمام اما کشید؛ می نفس شهر
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 کرد، کوتاه گوشش بیخ از بزرگ قیچی یه با رو موهاش ما، اتاق توی اومد -

 و قیچی صدای هم لحظه یه حاال تا دیشب از بیرون. رفت و اتاق کف ریخت

 نشده. ساکت سرم توی زد، رفتن بیرون موقع که حرفی

 :پرسید متعجب و مبهوت فرید

 گفت؟ چی -

 :انداخت کالمش جان به رعشه و لرزاند را مرد صدای عینه به بغض

 «ادریس! زندگیت به گردم برمی» گفت -

 کند، وارد اضطرابی به ادریس به نباید که دانست می اما بود؛ ترسیده هم فرید

 :گفت ساختگی آرامشی با پس

 بوده خواب یه نده، راه دلت به بد ولی عجیبیه؛ خوابِ که درسته! واال؟ بگم چی -

 شدی، تنگ دل تنهایی، خونه توی نکن. رو فکرش اصالً شنوی می من از. دیگه

 !بینی می خواب جوری این داری، رو سرمه استرس

 از نه خواب سبک این که دانست می خوب هم خودش اما گفت؛ می ها را این مرد

 استرس. از نه و تنگی است دل

 که گفت می اون هم زدم، حرف سرمه با امروز ت. نیس همین فقط موضوع آخه -

 که گفت می اما نبود؛ یادش زیادی چیزی که هرچند. دیده رو مادرش خواب

 .بوده جاده یه توی مامانش

 زمزمه کرد، می باز را فرمان قفل که درحالی فرید و شدند فرید ماشین سوار دو هر

 :کرد

 این مرده، تصادف توی مامانش کنه می فکر و گفتی بهش جوری این چون خب -
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 .مونده ناخودآگاهش توی

 :داد ادامه تردید با فرید و کشید آهی ادریس

 بتونه که شده بزرگ انقدر من نظر به بگی؟ بهش رو واقعیت خوای نمی هنوز -

 بپذیره.

 داد. تکان سر قاطعیت با ادریس

 .میشه متنفر ازم بروبرگرد بی بفهمه، رو ماجرا از کلمه یه سرمه! وجه هیچ به -

 زد. را ماشین استارت و داد تکان سر ناچار فرید

 بدتر اوضاع چقدر بفهمه خودش اگه که کن فکر هم این به ولی خود دانی؛ -

 میشه.

*** 

 بار شماتت ساعت، بامدادِ صفر عددِ که ثانیه همین تا گشودن چشم ی لحظه از

 امروز به تا بود. نگذاشته زمین را گوشی هم لحظه یک حتی کرد، می نگاهش

 ی پشتوانه به و باشد جایی او از خبر بی ساعت این تا برادرش که نداشت سابقه

 یک هیچ ولی بود؛ گرفته ارتباط دوستانش تمام با شاهان پاک، ی پیشینه همین

 دلِ خوشی پسر این از کلی طور به بود، رفته بهراد به شکش. نداشتند خبر او از

 این برای هم دلیلی توانست نمی ولی کرد؛ می خطر احساس او جانب از و نداشت

 خبری بی اظهار پسر و گرفت را شاهیار سراغ او از وقتی هم امروز. بیابد بد حس

 راه که حیف اما داد؛ می را سخنش بودن کذب گواه شاهان دل ته حسی کرد،

 ! نداشت اثبات

 صدای حاال، تا ظهر مثل اما گرفت؛ را برادر ی شماره و آورد باال را گوشی مجدد
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 بین دست کالفه. داد می شاهیار نبودن در دسترس از خبر که شنید را نحسی

 که بود بعدازظهر. اندیشید بود، گذرانده که جانکاهی ساعات به و برد موهایش

 و ماشین GPS خواست شرکتش مهندسان از شاهیار، پیداشدنِ از ناامید

 حوالی جایی را ماشین رد نیم ساعت از پس ها هم آن و کنند ردیابی را موبایلش

 ماشین و رفت بود، گرفته که آدرسی به بالفاصله شاهان زدند. فرشته خیابان

 مرد درونش. هم را موبایلش و یافت اصلی سنترهای از یکی مقابل را شاهیار

 و کرد عملی را مد نظرش حل راه تنها نبود، بند جایی به دستش که مفلوک

 صاحب و زد ماشینش کردن خارج ی بهانه به را ها خانه تک تک زنگ ناچاراً

 !«نیست ما برای ماشین» بود ها یکی جواب تمام اما خواست؛ را اسپورتیج

 وجب به وجب و بماند اصالً بزند، را محله کل زنگ و بماند خواست می شاهان

 یاداشتی شاهیار ماشین ی شیشه روی هم نهایتاً! شد؟ می مگر اما بگردد؛ را تهران

 به بالیی شاهده سر به خدا شاهیار! گردی نمیبر دیگه باشی عاقل»مضمون  با

 ماشین کنار ها ساعت از بعد و گذاشت!« ناپیدا سرش اون میارم سرت

 آژانس با مالحظه بی پسرک شاید که فکر این با نشد، خبری وقتی دادن، کشیک

 اتاق با مواجهه و خانه به رسیدن با اما آمد؛ خانه سمت به باشد، برگشته خانه به

 .شد ناامید هم امیدش کورسوی خالی،

 ثانیه به ولی برخاست؛ صندلی روی از و انداخت میز روی را گوشی حوصله بی

 خود با و بود رفته راه قدر آن صبح از قرار. بی و بود نشست. کالفه باز نکشیده

 داشت، خودش با که جنگی. بود نمانده برایش رمقی دیگر که بود کرده بحث

 با هی و زد می غر زیر لب یکسره که، نبود خودش دست باشد. آرام گذاشت نمی
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 را نشده بسته هنوز عهد نکشیده، ثانیه به و بست می عهد خدایش و خود

 بیرون هم در از دیگه کنم می خرد رو پاش قلم» گفت می یک بار شکست. می

 «ندارم. باهاش کاری برگرده سالم فقط خدایا» گفت می دیگر و بار « نره.

. شد دوال آرام و کشید فکر از دست زد، چنبره شکمش ی میانه که ماری حس با

 البته ببرد. را امانش خواست می باز و بود برداشته ناسازگاری سر اش معده دوباره

 را فشار تاب شاهان اعصاب که بود گفته داشت. دکتر حق هم بیچاره ی معده که

 و عضالت لرزه هم حاال و زد می آسیب جسمش  به دلشوره و دلهره و ندارد

 بود. آسیب همین گواه اش معده انقباض

 پیش دفعات مثل اما رفت؛ روشویی سمت به و شد بلند سریع تهوع حالت حس با

 یادش بود. اش عصبی درد معده سندرم از نشان این و داشت را بدش حس تنها

 آری، بود؟ افتاده روز این به و داشت اضطراب قدر این کی بار آخرین که بود

 را پیش نیم و چهار سال شد می بود. مگر یادش خوب هم خیلی بود. یادش

 اتاقی همان در و کند دل عقدش ی سفره از پری که روزی همان کرد؟ فراموش

 مگر کرد. پاره شریان بود، شاهان و خودش بد و خوب لحظات تمام شاهد که

 همان کند؟ فراموش فرستاد، شاهان برای را اش خودکشی فیلم که شبی شد می

 افتاد. روز این به شاهان که شبی اول

 هایش چشم و برد موهایش بین را دستش نشست. صندلی روی حال بی و کرخت

 یک با دخترک تصویر سیاهی، جای به که دریغا اما بست؛ کوتاه آرامشی نیت به را

 در مظلومش صدای هم هنوز. درآمد نمایش به پلکش ی پرده روی دست در تیغِ

 «نشده؟! تنگ برام دلت» گفت می ضجه با که آنگاه زد، می زنگ شاهان گوش
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 های فایل چرا! کرد؟ باز را تاپ لپ چرا ببیند؟! را فیلم آن باز خواست می دلش چرا

 چرا! کرد؟ می پنهان خودش از را دستش لرزش چرا! آورد؟ را سکرتش

 فکرش کم! داشت؟ استرس کم! چرا؟! بشنود؟ را مظلومش صدای باز خواست می

 ذهنش در جواب ای جرعه ی ها تشنه  سؤال! داشت؟ دغدغه کم! بود؟ مشغول

 کرد. پلی را ها فیلم آن ی همه به توجه بی شاهان و چرخیدند می

 روی زبان بود. زده زل دوربین لنز به معصومش و خیس های چشم با پری

 :گفت و کشید اش شده خشک های لب

 من ولی عقدکنونمه؛ امروز میگن شدم؟ خوشگل! کن نگاهم. عشقِ من ببین -

 سرت! فدای نخواستی رو من تو حاال. که خوام نمی رو کسی تو جز

 :داد ادامه سختی به و زد هقی هق دختر

 گذشتی؟ چطور لعنتی. بودی من زندگیِ ی همه تو! شاهان شده تنگ برات دلم -

 عشقم؟ بودم کم برات گذشتی؟ من از چطور

 :داد را خودش جواب آهی با خودش

 بهت که عشقی دونم می شاهان، دونم . میبودم کم شاهانم برای من بودم. کم -

 بودم؛ کرده تقدیمت رو وجودم ی همه من! بود من ی همه خدا به اما بود؛ کم دادم

االن  ؟«خاطره زیباترین» گفتم می بهت همیشه یادته. نخواستی که کنم چه ولی

 همینه هم

 داد. نشان دوربین به و گرفت باال را بود دستش در که عکسی

 چشمام بعدش و ببینم رحمتون بی دنیای از قراره که تصویری آخرین! کن نگاه -

 خاطره! آخرین بگرده چشمات جنگل دور پری الهی! توئه عکس ببندم، رو
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 !خاطره زیباترین

 رویشان سیاهی از هایی رده که چشمانی زیر دست پشت و کشید بلندی آه

 سایید. بود، نشسته

 ای بستگی دل هیچ م. آماده ی آماده هم رفتن واسه شاهان. شدم خسته دنیا از -

 به من اما ندارم؛ وقته خیلی که رو خودت البته ندارم. دنیا این به تو جز هم

 بودم. راضی هم دیدنات دور از همین

 :زد لب داشت، اش اشکی های چشم با زیادی تضاد که لبخندی با و

 که کن حاللم! کن حاللم شاهان. رفتن قبل بگیرم حاللیت باید راستی آخ -

 که روز همون دادم، قول بهت روزاون  یادته؟ رو قولم! وایسم قولم رو نتونستم

. زندگیت سراغ برو نیا. دیگه» گفتی بیرون و انداختیم شرکتت از و گوشم تو زدی

 وجدان عذاب بعدش یادته «کن! درک. بود اشتباه یه ما کار نباش. من پیِ

 بگم خواستم ؟«بزنم. خواستم نمی اومد! دردت اگه ببخشید» گفتی گرفتی؟

 نفهمیدم درد اصالً بودم، دستات لمس فکر تو فقط موقع اون من! نشیا ناراحت

 بودی تو من زندگی آخه زندگیم؛ دنبال برم نتونستم بعدش ولی. عزیزم که

 !رفتم؟ می کجا لعنتی،

 :کشید می را کلمات شده مسخ و بود شده بم صدایش

 با که هایی پنجشنبه اون یا استخر؟ رفتی می شرکت بعد که روزا اون یادته -

 رو آشغاال خودت شب نُه ساعت که وقتایی حتی یا بیرون؟ رفتی می شاهیار

  در؟ دم آوردی می

 :داد ادامه کوتاهی مکث با و
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 بودم. کنارت ها لحظه ی همه تو من -

 لرزاند. هم را بدنش و تن صدایش، بر عالوه لرز

 ماشین توی صبح شبا تا و کردم می دنبالت خیابونا توی شب تا صبح -

 نه رفتم؟ من هم برو، گفتی تو کردی فکر ببینمت. لحظه یه که خوابیدم می

 .گفتم دروغ بهت که کن حالل نه. شاهانم،

 داد. دوربین نشان و آورد باال دستش در تیغِ

  داریم؟ دوباره زندگی یا میشه تموم چی همه نظرت به چطوره؟ مرگ نظرت به -

 داد. فروافتادن ی اجازه اشک قطرات به و زد پلکی

 دوباره پیشت، گردم برمی دوباره من باشه، ای دوباره زندگی اگه ولی دونم؛ نمی -

 نخوای. رو من دوباره تو، اگه حتی میدم. ت واسه رو جونم دوباره میشم، عاشقت

 ازت ای گله. نیومدم چشمت به ولی بودم؛ من سال همه این اگه ندارم ازت ای گله

 اگه ندارم ازت ای گله. نشنیدی من رو هم بار یه حتی تو و کردم گریه اگه ندارم

 ! خواستم خودم چون ندارم؛ ازت ای گله خوشی. برای فقط ولی بودی کنارم

 .کرد گلگون را سفیدش ساعد آرام خون، و داد سر رگش روی را تیغ

. دید می تهش تا باید امشب اما نداشت؛ را فیلم ی ادامه دیدن دل گاه هیچ شاهان

 اما کوباندند؛ می سرش در پتک با! دید می باید اما بود؛ کرده تار را نگاهش اشک

 !دید می باید اما بود؛ گرفته آتش اش معده تا گلو از! دید می باید

 :گفت دلخوری با و گرفت اوج فیلم در دختر یِ گریه

 من رو ذره یه اگه شد می چی شاهان. کردی بد تو هم ولی خواستم؛ خودم -

 چی نخواستیم؟ هیچ وقت چرا نکردم؟ که کردم می باید کار چی داشتی؟ دوست
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  داشتم؟ کم

 برگشت. و رفت رگش روی بار دومین تیغ ملتمس و زد می ضجه

 دل ته از زندگیِ من، شده. شروع تازه تو داستان اما شدم؛ تموم که من شاهان، -

 ناراحتت و شکنن می رو دلت که میاد روزی یه دونم می ولی باشی؛ شاد آرزومه

 منم. میاد، یادت که چیزی تنها لحظه اون تویِ  تو، و کنن می

 رفت. نمی لبانش از لبخند اما شد؛ می حال بی آرام آرام دختر

 مرگه. ی لحظه االن! ؟«دارم دوستت مرگ ی لحظه تا فالنی» میگن شنیدی -

 داشت. دوستت ی مرگ لحظه تا پریزادت شاهان،

 را سفیدش لباس و دراز تخت روی دارد، برمی سالمش دست با را گوشی پریزاد

 و زند می را لبخند آخرین. کشد می لنز رخ به بود، شده رنگی خونش با قرمزی که

 .شود می تمام فیلم

 را دارش تب صورت و بست را تاپ لپ ضرب با کند، تحمل نتوانست دیگر شاهان

 با نباید بود. کرده بد شاهان گفت، می راست پریزاد. چسباند دستانش کف به

 وارد نباید کرد، می بازی پرستیدش می عاشقانه طور آن که دختری احساسات

 آن مگر اما است؛ طرفه یک عشق به مبتال دخترش دانست می که شد می ای رابطه

 را شرکتش تازه که دوساله-ویکی بیست پسره یک داشت؟ تجربه چقدر موقع

 داشت. هم حق که البته نداشت. حصر و حد غرورش و کرده بود تأسیس

 فرد یک برای مخربی عامل تواند می کدام هر زیبایی و پول محبوبیت، موفقیت،

 شاهان عاشقِ زمان آن در زیادی دختران داشت. باهم را شان همه شاهان و باشند

 زد. نمی یک هیچ ی سینه به رد دستِ شاهان و دادند می دوستی پیشنهاد و بودند
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 هم شاهان و بود داده دوستی درخواست که بود دخترانی همان از یکی هم پریزاد

 باید. دارد فرق بقیه با چقدر پریزاد که فهمید  می باید اما بود؛ کرده قبول فکر بی

 شاهان به را روحش پریزاد که فهمید می باید بود. عاشقش پریزاد که فهمید می

  بود. کرده تقدیم

*** 

را  اتاقی درب کرد. سفت بود، پیچانده دورش که ای ملحفه ی لبه را سر سنجاق

 سمت ایرپاد. رفت آشپزخانه سمت به آرام و بست بود، خواب آن در شاهیار که

 :کرد زیاد را آهنگ صدای و گذاشت گوشش در را چپی

 بود زمستان بود بیابان بود شب»

 بود فراوان سرمای بود، بوران

 بود هراسان آغوشم در یارم

 ...«بود جان بی و افسرده سردی از

 در و ریخت داخلش را عسل و پسته موز، شیر،. گذاشت اُپن روی را کن مخلوط

 مخزن روی را دستش که حین همان در. کرد روشنش صدا کم و آهسته حالت

کابینت  سطح در که خودش تصویر روی نگاه بود، داشته نگه کن مخلوط

 لطف به که چشمانی از را صورتش کاویدن. گرداند بود، شده منعکس گالس های

 ناگاه که آمد پایین فکش ی زاویه تا و کرد شروع بود، شده ای گربه پزشک

 کرد ریز چشم اختیار بی و شد جلب گردنش روی مردگی خون ی لکه به توجهش

 :زد لب شیطانی نیشخند و با

 !کوچولو وحشی -
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 که ای لحظه همان از دقیقاً شد، تداعی برایش صبح یاد دوباره لک این دیدن با

 خودش ی خانه اینجا بود گفته شاهیار به. بودند آمده اش خانه به شاپ کافی از بعد

 رسیدن از پس. کند می زندگی اش دایی با همراه رویی روبه ساختمان در اما است؛

 تشخیص کوچه در را غریبه ماشین بود ممکن که ای دایی ی بهانه به هم محله به

  خانه به نسبت ای دقیقه ده مسافت در را خودرویش که کرد قانع را شاهیار دهد،

 کند. پارک

 هم ثانیه یک دستگاه، و دم آن با که دانست می و شناخت خوب می را شاهان

 گردد. می برادرش دنبال قطعاً و شود نمی معطل

 انتخاب افسونگر ی سلیقه به که فیلمی دیدن و پذیرایی و ها صحبت ساعت از پس

 دامن آسمان ی پهنه از خورشید و رسید آخر ی نیمه به روز وقتی بود، شده

 بزم شروع تازه این و آورد را ها گیالس و نوشیدنی حاوی سینیِ افسون کشید،

 در را شاهان و یابد ادامه شب نیمه از پس ها ساعت تا بود قرار که بزمی بود؛ اصلی

 دارد. نگه خبری بی برزخ

 و بد را حالش نداشتن نگه حد همین و کرد روی زیاده شاهیار معمول طبق

 و شد قالب شاهیار به تهوع حالت که زمانی کرد. تر نزدیک هدفش به را افسونگر

 با شد، اش نقشه دوم قسمت کاراشدن  متوجه که افسونگر برید، را امانش سردرد

 رول و داد پسر نشان را مد نظرش حل راه تصنعی، غایت به ای نگرنی و دلسوزی

 شاهیار. کرد معرفی بود، بدش حال عالج که کانابیسی ترکیب عنوان به را گل

شیمی  دو ترم از که ای ونیمه نصفه علم همان و نداشت ماده این به خوبی حس

 مگر اما است؛ سم ترکیب این که داد می گواه بود، کرده کسب خواندن آلی
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 کند؟! مقاومت اش مسحورکننده نگاه و افسونگر نوازشگر دست مقابل توانست می

 پیروزی به اش نقشه از قسمت دومین در را افسونگر و شد مغلوب هم نهایتاً و

 اوردوزکردنش از که است درست کرد. امتحان را ماریجوانا بار اولین برای و رساند

 این به ورود برای هم همان اما بزند؛ آن به پک یک از بیشتر نگذاشت و ترسید

 زد، کلید را سوم ی مرحله آن از بعد بود. کافی پریوا بازی شروع و راه

 کرد. می خودش ی وابسته را شاهیار کردن. وابسته

 خود روی به اما کرد؛ حس پشتش را شاهیار حضور که بود فکرها در همین

 از و شد تر نزدیک او به شاهیار که زمانی تا و کرد خاموش را کن مخلوط و نیاورد

 نداد. نشان العملی عکس دختر برد، او موهای بین را سرش پشت

 ! قشنگم سالم -

 کشید. مانندی هی نفس و کرد منقبض را عضالتش ترسیده حالت به پریوا

 کردم! سکته دیوونه، کنی می کار چی! وای -

 :کرد زمزمه آرام است، کرده کار چه شد نمی باورش هنوز که شاهیار

 افسونگرم؟ ناراحتی ازم -

 :گفت و کشید نمادینی آه پریوا

 م.آورد کم تو پیش من هم عزیزم، نه -

 :داد ادامه کرد، می جدا دستگاه از را مخزن که حین همان در و

 !دارم دوستت خیلی -

 :داد پاسخ معمول عادت به و زد اپن ی لبه را دستانش شاهیار

 کنی؟ می درست داری چی حاال! خوشگله نداری خبر من از -
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 زد. پوزخندی دل در پریوا

 کنم. می درست معجون برات دارم نخوردی، هیچی االن تا صبح از -

 :پرسید سریع شده بود، زمان متوجه تازه که شاهیار

 چنده؟ ساعت پیغمبر! یا -

 نبود. کردنی پنهان زد، می موج دختر صدای در که ذوقی

 عزیزم. دو -

 :گفت متحیر و رفت عقب عجله با شاهیار

 !افسون شد دیرم وای ای -

*** 

 سرمه

 پشتیِ به را کرختمان تنِ هر کدام حاال و بودیم برگشته مادام ی خانه از  خسته

 به مادام های آموزش سری از روز نخستین عنوان به امروز. بودیم داده تکیه مبلی

 هیچ که کسی به نقاشی دادن یاد که حقیقتاً و بودیم رفته شان خانه

 قهوه ساخت فرمول یادگیری از تر سخت نه البته بود؛ سخت ندارد، ای زمینه پیش

 ماحصل زیادمان خستگی که خالصه فنجان. ته افتاده های اِلمان فهم و فرانسه

 به خوشمزه نهار آن نگذریم، حق از اما بود؛ بودن پرانرژی و اکتیو ساعت پنج

 مشغول که صحرایی سمت به امروز نهار یادآوری با چربید. می امروز های سختی

 :گفتم و چرخیدم بود، اش گوشی

 بود؟ چی غذاهه اون اسم صحرا راستی -

 آورد. بیرون گوشی از سر صحرا
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 کدوم؟ -

 یادته؟ رو اسمش میگم. بود، کرده درست مادام که غذایی رو همون -

 کشید.اش  چانه زیر دست متفکرانه صحرا

 بود. کیش که اولش وایسا.آره  -

 :داد ادامه زد، که بشکنی با زمان هم کوتاهی مکث از پس و

 !لورین کیش ،آهان -

 :گفتم بودیم، کرده پیدا را اسمش اینکه از خوشحال

 گرفتی؟ مادام از رو دستورش تو. بودم شده عاشقش من ببین همین.آره  ایول! -

 کنیم. درست هم بابااینا واسه آسونه، اگه

 :زد لب مطمئن و داد تکان سری صحرا

 خمیر این از میشه ولی بودا؛ سخت خمیرش البته نبود. سخت خیلی ،آره -

 رو ریزی می که ست شده رنده ژامبون و ای خامه پنیر هم ش بقیه. زد ها آماده

 شد، که یکدست زنی. می هم رو فلفل و نمک خامه، و مرغ تخم کم یه خمیر،

 کاری. فر تو ذاری می و ریزی می چدار پنیر بعد ژامبون و و خمیر رو ریزی می

 کنی. درست تونی می تو هم نداره،

 رفتم، می آشپزخانه سمت به که حین همان در و انداختم باال را ابروهایم تعجب با

 :گفتم

 سِیرِ بخوام من دختر! چیه نداره کاری دونی نمی یا شناسی نمی من رو یا تو -

 این. به برسه چه کشه؛ می طول صد سال کنم، طی رو سبزی پنیر نون تکامل

 برگشتم. هال به سریع افتاد یادم که چیزی با
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 زیر گذاشت کاغذ یه دیدم بهت؟ داد چی شام سر نیکانه این! صحرا راستی -

 ت. نوشابه لیوان

 داد. تکان سر خنده با صحرا

 داشتی؟ زیر نظر رو نیکان یا کردی می کمک مادام به تو -

 :گفتم و خندیدم او تبع به

 هر دو. -

 و نشستم مبل روی باز بودم، کرده آشپزخانه راهیِ که دلیلی به اعتنا بی سپس

 :پرسیدم جدی

 داری؟ دوستش صحرا -

 داد. تکان منفی ی نشانه به را سرش و شد جدی هم صحرا

 اما گیرم. نمی ازش بدی حس یعنی نمیاد؛ هم بدم ازش البته واال. نه -

 دوست خوبیه. که جوریه این صرفاً! وجه هیچ به داشتن دوست

 تو واسه شاید! که نگو دارم اجتماعی دوست سرت موهای قد که منی به دیگه -

 کرده. باز دیگه حساب یه تو روی اون ولی باشه؛ دوست یه فقط

 سر جنباند. و داد بیرون آرام را نفسش

 .هست حواسم ولی دونم؛ می -

 هم حق البته نیست. میل بی نیکان به هم صحرا که بودم شده مطمئن دیگر

 به ناخودآگاه انسان که بودند داشتنی دوست حدی به اش خانواده و نیکان داشت،

 بود. مادام شبیه شدت به نیکان که الخصوص علی شد؛ می ها عالقمند آن

 بود؟ چی کاغذه اون حاال خب -
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 گرفت. سمتم به و درآورد اش گوشی قاب از را کاغذ صحرا

 فرانسویه. احتماالً نوشته، انگلیسی غیراز به زبونی یه واال. دونم نمی -

 گرداندم. داد، دستم به که کاغذی روی نگاه

«L’amour est comme le chocolat 

quand on y goute, 

on ne peut plus s'en passer» 

 :زدم لب با تردید و انداختم باال ای شانه

 دیکشنری من وایسا باشه. فرانسوی همون احتماالً ولی دونم؛ نمی من هم -

 دارم. آنالین

 کاغذ از مربوط، اپلیکیشن با و آوردم بیرون جینم جیب از را ام گوشی سپس

 :خواندم بلند را ترجمه و گرفتم عکسی

 مونه می شکالت مثل عشق» -

 چشیمش، می وقتی

 «بگذریم. ازش تونیم نمی دیگه

 :گفتم پرشیطنت و خندیدم زده ذوق

 نظرته؟ خانوم، شکالت خب -

 :گفت کند، می نصیحت را کودکش که مادری مانند و کرد تبسمی صحرا

 عرق به زود هم تند تب میگن شنیدی همین. شده، جوگیر فقط اون نه. -

 این نکردم، حل رو سهیل ی مسئله هنوز من هم بعدش. همونه هم این شینه؟ می

 !بره یادم نباید رو
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 زدم. سینه به دست حرص با

 دنیاست، ور اون زندگیش نصف طرف بابا ست؟ دخترندیده مگه بشه؟ جوگیر چرا -

 ندیده. کم ووارنگ رنگ دختر مشخصه

 :داد پاسخ مشاورانه لحن همان با صحرا

 این کن ول حاال نیست. نرمال رفتار این دونم می فقط دونم؛ نمی رو دلیلش من -

 دیگه؟ میای فردا رو. بحث

 که حین در همان بودم، کرده شروع که بحثی خیال بی و دادم گوش را نصیحتش

 :گفتم شدم، می بلند

 میام. هم کله با میام، که بله -

 داد. تکان سری صحرا

 .صبحه تایم فردا مطب که بخوابیم بریم پس -

 رفت. بهداشتی سرویس سمت به صورتش شستن برای خودش و

 بود؟ چی نماد فال تو اسب سرمه راستی -

 یک خستگی رفع برای که حال همان در و خندیدم دوباره امروز یادآوری با

 :گفتم دادم، می کش را خودم و گرفته باال را دستم

 بود، گیر جن بابات بود، رَمال ت ننه سرمه، بگه نیست یکی آخه! دونم نمی خدا به -

 دادی؟! بود پیشنهادی چه این

 :گفت خنده با وآورد  بیرون روشویی چهارچوب از را سرش صحرا

االن . داشتم دوست من بود، باحال ولی کردی. خودت عالفه هم ما رو که فعالً -

 داریم. کار خیلی فردا که بخواب برو واینستا، اونجا آزادی مجسمه مثل هم
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*** 

 دانای کل

از صبح تا حاال یک  شدن! ی دیوانه مرد در آستانهبود و  سه بامدادساعت نزدیک 

 یک طرف دیگر. اگر ،گذشته بود شب نیمهسه ساعتی که از -این دو ؛طرف

یا  کالنتری؟! پاسگاه و گشت میکجاها را باید  شد؛ نمیتا صبح پیدا  برادرش

حتی برای فکرکردن به این موضوع هم دل  !دلش را نداشت ،بیمارستان و...! نه

 نداشت!

 که به نیتلیمو و زیرفون و گالب  دمنوش به پس از درزدنی با لیوان مهدیس

جالب دمنوش را روی میز گذاشت.  آرامش اعصابش آورده بود، وارد اتاق شد و

 .ستا شاهان از گالب بیزاردانست  نمیهنوز بود که 

 خوبی؟ -

به  حاالشبیه کسانی بود که خوب هستند؟ از صبح تا  ؟ واقعاًداشتاین سؤال 

را با تمام  «جان کندن»به جنون بود و مفهوم  رو .ی ده سال پیر شده بود اندازه

د و در این میان وجود حس کرده بود. روانِ متشنجش، روحش را بیمار کرده بو

قدر منقبض شده بود که  نآاش  . معدهه بودداشتبرجسمش هم با او سرناسازگاری 

درد،  هم در سرشو  کرد ی شکمش سنگینی می سنگی در میانه همچون قلوه

لب سر تکان داد و تنها ها  اما در مقابل تمام این توصیف ؛کشید تیر می وار صاعقه

 زد:

 .خالهدستت درد نکنه دختر !خوبم -

زدن  آمد؛ اما حاال وقت چانه ها به مزاج مهدیس خوش نمی گفتن «دخترخاله»این 
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در قلب  یدر بدحالی کنار شاهان باش تا شاید بتوان مادرش گفته بودنبود. 

 خواست از این امتحان سربلند بیرون بیاید. ی و دختر میاش جا باز کن سنگی

خواست  خواهر شده بود و می ی نسرین از دیدار اول مسحور پول و ثروت بچه

ی او حسرت از  هرطور شدهاست دخترش را به او نزدیک کند تا بلکه به واسطه

دانست  ها برسد. هرچند که خوب می دل بگشاید و باالخره به عمارت شکوهی

ها را هم پای عادت  گزیند؛ اما این تنهایی شاهان چقدر از جنس مؤنث دوری می

های دخترش، او را برای ترک عادت جلو  طنازی گذاشته بود و با اعتماد به

 فرستاده بود.

 ،دستانِ شاهان را که کنارش آویزان بودمهدیس با لبخند قدمی پیش گذاشت. 

 :کرد همدالنه باشد، لب زد نی که سعی میگرفت و با لح

بهش سخت خدا خیلی داری  . بهبچه نیست که شاهیار !غصه نخور شاهان -

شب  مگه چی میشه؟ من خودم هر ،خواد بمونه شب هرجا می اصالً !گیری می

بذار  ،به نظر من که ولش کن. جورین همین جوونا االن همهواال ی دوستامم.  خونه

 !مرده مثالً ، باباقراره زندگی جمع کنه فردا . فردا پسپای خودش وایسه رو

چشم  های آخرش هایش به تکه کم اعصابش خرد بود که دختر با نیش و کنایه

ی  ای دیگر بماند و به مهدیس اجازه دانست اگر ثانیه دوخته بود؟! مرد که می

دستش را از میان دستان  دهد، سریع گویی بدهد، عنان رفتارش را از کف می یاوه

 کشید.بیرون  او

شب یه جا  ولی شاهیار وِل نیست که هر ؛سی که دلداری میدی دخترخالهمر -

 .ذار شاهیار همون بچه بمونهشدن اینه، ب باشه! اگه بزرگ
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 ها پایین آمد.  اتاق را به مقصد حیاط ترک کرد و از پله غلیظو با اخمی 

سمت  شاهیار ماشین را در حیاط پارک کرد و به آن سوی دیوارهای آجری،در 

و او را نبیند!  شاهان خواب باشد که کرد خداخدا میپسر در دل ساختمان رفت. 

 چقدر حال شاهان بد فهمیده بود که ،بود پیدا کردهن با یادداشتی که روی ماشی

 .است، چقدر نگران شده و چقدر عصبی است

محض اینکه کلید در درب انداخت، درب با سرعت باز  ش اثر نداشت و بهاما دعایَ 

شاهیار که از آن حجم عصبانیت  .پدیدار شدچهارچوب شد و هیبت شاهان در 

 :سریع لب گشود ،شاهان ترسیده بوددار  های کش ها و نفس در چشم

 و...سالم داداش خ س... -

 هنوز حرفش تمام نشده بود که فریاد شاهان در عمارت پیچید:

 ات چرا قرمزه؟م؟ چشای کدوم قبرستونی بودی تا االن؟ چرا این شکلی -

خودش را پسر اما  آن داد و این چشمان وحشنتناک لرزه به تن شاهیار انداخت؛

 سرهم ردیف کرد: پشت ،ماده کرده بودآهایی را که از قبل  نباخت و حرف

بعد  .ببین من ظهر رفتم یه سر بیرون .کنم االن تعریف می ،روم باش داداشآ -

طرف فرشته بودم که چشمم خورد به اون سنتره. ماشینم رو همون جایی که 

یگه وقتی برگشتم د و رفتم پاساژ که لباس مباسا رو ببینم .دیدی، پارک کردم

مجبور شدم با آژانس برم  و کاری کردم درا باز نشد هر . خالصهریموتم کار نکرد

سرگرم بازی و  و زدیمجا فیفا ها تا ریموتم اکی بشه. دیگه اون ی یکی از بچه خونه

دونم نگران  می !خدا تم به هشد. شرمند مدیر و فیلم شدیم که ناغافل خوابم برد

 د.نفهمیدم چی ش اصالً ولی ؛شدی
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قدمی جلوتر گذاشت و با تکیه دست به چهارچوب، مانع از ورود شاهیار به  شاهان

 خانه شد.

 زنگ بزنی؟ که شده یه تلفن نبود تو اون خراب -

سایید،  هایی که قفل شده بود و فکی که روی هم می وضوح از دندان شاهیار به

 :وحشت کرد

سره  یهانقدر که این ننا  ؛اشغال بود ، منتهام زدم خونهه زنگ اتفاقاچرا بابا  -

 ه!گوشی دستش

دانست که چقدر شنیدن  بافت و تنها خدا می هم کذب می گفت. پشت دروغ می

 آمد! ود، سنگین میمتنفر ب ی که از دروغشاهاناین اکاذیب برای 

 من رفته بودم الی گِل که یه زنگ بهم نزدی؟ -

هایش دفاع کند یا از  دروغ دانست باز باید سر باال بگیرد و از خودش و نمی شاهیار

 ی افتاده در صدای شاهان شرم کند و سر در یقه فرو ببرد! رعشه

 .ببخشید که گفتم .یادم نبود دیگه داداش -

که شاهان برای نزدنش دست مشت کرده بود، حق  ای گوشیتوآن حقش نبود؟ 

 !این پسرک دروغگو نبود؟

 ببخشم؟ چی رو ببخشم؟ خونه کدوم دوستت بودی؟ -

 ای فکرکردن جواب همیشگی را داد: اهیار بدون لحظهش

 .ی فرزین ونهخ -

برای تفریح  ند که پسردا صبح با فرزین صحبت کرده و می غافل از اینکه برادرش

ی  د و سری به نشانهعصبی خندی؛ پس اش مسافرت است آخر هفته با خانواده
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 تأسف تکان داد.

 و من خر بودممنتها م بودی، ه دروغگو نبودی که شدی! یا شاید !خوبه -

 .تهران نیست فرزین اصالً .یدم! حداقل هماهنگ کن باهاشون بدبختفهم مین

پسرک بازهم خود را نباخت و اما  شاهیار؛ بود روی سر یآب یخ جواب مرد

 موضع حفظ کرد.

 .فرزین رفیق جدیدمه .اون نه که .نه -

طور به برادر دروغ  کرد که برای مستورماندنش این چه چیزی را پنهان می

طوری که  که از حرص خون به صورتش دویده بود، درحالی شاهانگفت؟!  می

 .شدت سرش را تکان داد انگار حرف شاهیار را قبول کرده، به

 !باشه قبوله -

دست بعد یچش را برداشت. ئل کنار درب انداخت و سووچنگ روی کنسسپس 

 سرش بست. تشاهیار را گرفت، دنبال خود کشید و درب را پش

 ؟داداش کنی کار داری می چی -

 :نی پرتمسخر غریدشاهان درب ماشین را باز کرد و با لبخند عصبی و لح

مکان وجا زشته از کسی که به داداشم پناه داده تشکر نکنم! آخه نه که بی -

 !ی رفیقات شدی خونه بودی، باید ول می

 :ادامه داداخت و و با تهدید و مشکوک نگاهی به سر تا پای شاهیار اند

 !بوده باشی رفیقاتی  خونه البته اگه واقعاً -

 :، اضافه کردداد می شاهیار را داخل ماشین هل و در همان حین که 

شنا بشم، ببینم با کدوم آاالن هم با همدیگه میریم تا من با این دوستت  -
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 !مادرایی بودی تا االنوپدر بی

ن پیاده شد و برای دفاع از خودش یاز ماش نشینی نداشت، که قصد عقب شاهیار

 .حمله کرد

 داداشکار داری؟!  تو چی ،جایی بودم هر ول کن بابا! اسیر گرفتی مگه؟ اصالً -

دیگه  ،من دیگه بزرگ شدم ،چه باور کنی چه نکنی، چه بخوای چه نخوای

 م میرم که حتی ردِ ه جوری !ذارم میرم گیر بدی می هم اختیارم با خودمه. زیاد

 پس ولم کن! !نتونی پیدا کنی هم م سایه

حرص محرکی شده بود برای باالآمدن دستش و مرد با بدبختی دست وامانده را 

 پایین نگه داشت و مانع خوردنش به صورت شاهیار شد.

 عین آدم بگو کجا بودی شاهیار؟! چه بالیی سرت اومد؟ -

 :گشا پاسخ داد عقده شاهیار پوزخندی زد و

کنی دو  چرا فکر میچرا فیریک زدی روی بال اومدن سر من؟! اری؟ چرا توهم د -

 چرا...؟ برن سرمو میدقیقه دور بشم 

 کجا بودی شاهیار!؟ -

 فریاد شاهان کالم پسر را نصفه گذاشت و شاهیار ناباور لبخندی روی لب آورد.

 .دخترم بودم ی دوست خونه -

 داد: تر ادامه و وقتی سکوت شاهان را دید، پردل و جرئت

 .و بزنی؟ احترامت رو دارم بهت بعضی چیزا رو نمیگمر خوای گردنم چیه می -

 !دست از سر من بردار دیگه

ی که در دل «خداروشکر»توانست منکر  ؛ اما نمیشاهان سری از تأسف تکان داد
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 گفت هم بشود! بودن با یک دختر که خطری نداشت.

 و جدی تشر زد:ی حیا اخمی کرد  حال برای نیفتادن پرده بااین

 خجالت بکش شاهان! من جای پدرتم، چیه این حرفا تو... -

 :کرد و میان حرفش دویدحوصله نچی  شاهیار بی

و زندگیم رو پات  ترتم ول کن دیگه! تا هرچی میگم سریع میگی بزرگ اِ -

برای بعدش هم خواستی نذاری! کی التماست کرد؟  می گذاشتم و اِلم و بِلم! خب

! حال کردیپول بابامون  با یه عمرو چی  د! از اول شدی صاحب همهتو که بد نش

ری که دلت کاخودت هر آخرش هم که تو از مرگ بابا ناراحت شدی؟  اصالًببینم 

 !کنی واسه ما ادعای بزرگی و پاکی می و حاال خواست کردی

 هایش حس کرد کاهش سرعت گردش خون را در رگ .یخ کردای  به ثانیهشاهان 

سال حمایت  سیغم هایش سنگینی کرد.  ش روی شانه ا هسال سئولیتِ سیبار م و

، سی سال بزرگی در عین بچگی و سی سال تالش و سختی سی ،و پشتیبانی

کجای راه را اشتباه رفته بود؟ چه کرده بود که . در قلبش تیر کشید سال پدری

زندگیت  خواستی می» رویش ایستاد و گفت اش روبه ی جان و زندگی امروز ثمره

ی  سرِ شانه آرامبار  با کف دست دو و درد ته قلبش را آه کشید« !رو نذاری

 شاهیار زد:

کل پول دست خوش آقاشاهیار، دست خوش! محض راحتی خیالت بگم که  -

سال پیش که  8تا همین  77ای بود که از سال  پدرت همین خونه و اون کارخونه

خوای  حاال اگه می .ورشکسته شد و تعطیل شد، سودش میومد به حساب تو

جریان خرج  من در . چوناز مامان بپرس ،شده ببینی ریز پوالی پدرت خرج چی
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 .زندگی و پول گوشت و برنج نبودم

زد و حقا  نیش و کنایه می و منظوردار. کرد کید بیان میأرا با ت «پدرت»ی  کلمه

سمت درب  بههایش که تمام شد و  . حرفزهر داشت هم به حد کفایت که زبانش

 !شاهیار تازه به خود آمد و فهمید چه گفته ،راننده رفت

 هجوم آورد و مغموم و شرمسار دنبال برادر دوید.هایش  اشک به چشمبه آنی 

 م!داداش غلط کرد! داداش وایسا -

بیرون رفت. ب و از درشاهان سوار ماشین شد  ؛ چوناما دیگر دیر شده بود

که تازه به عمق فاجعه پی برده بود، مشتش را به پیشانی تکیه داد و زیر  شاهیار

 لب به جان خودش غر زد:

کنی و هر زری  ، گند! خدا لعنتت کنه که دهن گشادت رو باز میپسرگند زدی  -

 ی!زن می

به کنارش نشست و  آرامبعد  کرد،درختِ در حیاط  نثاربا حرص لگدی 

  ی فروریختن داد. هایش اجازه شکا

چطور  گاهش بود چه کرده بود؟ همه سال تکیه چه کرده بود؟ با کوهی که این

های امروزش را از خاطر شاهان پاک کند و چطور انتظار  قرار بود حرف

 شدن داشت؟! بخشیده

صدای تلفش که سکوت عمارت را شکست، با تصور اینکه شاید شاهان پشت خط 

 :تماس را وصل کردباشد، سریع 

 جانم؟ -

 ید:چصدای دختر در گوشش پیاما برخالف تصورش 
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 سالم عزیزم! نگران شدم، نرسیدی؟ -

 :لب زدهی کشید و آ

 .چرا عزیزم -

 پرسید: کرد، زمان که لوسین را روی پوستش پخش می همافسونگر 

 خوبی شاهیار؟ بدموقع مزاحمت شدم؟ -

اش، سرّ خانوادگی را  بود و با ممانعت غرور ذاتیرازداری را از برادر به ارث برده 

 برای غریبه فاش نکرد.

کم  هی ؛ واسه همینبد پیچید جلوم دعوام شد تو خیابون که با یکی .نه عزیزم -

 بهت زنگ بزنم؟ بعداً  .کسلم

 خندید و در آینه به چشمان پرشرارتش خیره ماند.افسونگر با عشوه 

 .فعالً عزیزم. باشه -

گوشی را از گوشش جدا کرد و  ، دختر آرامنکه شاهیار تماس را قطع کردبعد از ای

 .ی موبایل را روی لبش گذاشت گوشه

 ؟! اعتراف کنهشب کدوم ماشینی جلوت پیچید هدروغ میگی پسر کوچولو! نصف -

بذار خوشحالی افسونگرت کامل  و اعتراف کن ی.با داداش بزرگه دعوا کرد که

 ه.بش

طرف هال  به. از روی صندلی میز آرایش بلند شدی زد و با بدجنسی لبخندسپس 

 ایمیل پریزاد را آورد درنگ تاپش را برداشت. بی رفت و از روی میز وسط هال لپ

عنوان پسورد  بهرا « shahanshokoohi»عبارت  که دیگر بار مثل هر و

 :زمزمه کردمنزجر  ،زد می
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دونستم انقدر ساده و  خدا که اگه می بهچقدر احمق بودی خواهر من!  که آخه -

ذاشتم این بال رو سر  نمیو  موندم رفتم، تا تهش کنارت می نمیوقت  هیچبدبختی 

 ی.خودت بیار

. یک عکس دونفره از پریزاد و شاهان اتک کرد و برای شاهان فرستادو با حرص 

کند؛  میدانست عمالً دارد با دم شیر بازی  می ،کار خطرناک است دانست این می

نشست، حتی اگر او  شد کرد که بازی با شاهان خوش به جانش می اما چه می

 شیر باشد!

*** 

روی پدال گاز خالی کرده و با نهایت سرعت اتوبان را باال  ،هرچه حرص داشت

 ت.رف می

 خندم ظاهر با تو می به /چه بغضی تو گلو دارم»

 بندم منم چشمامو می/ یه جاهایی نباید دید

 دل و جونم تو آتیشه /ی ازت خوردمآخه زخم

 «ش زانوم خم میشه ههم /خوام وایسم روی پاهام می

 د؛ درست همان زمانی کهنُه سالش بو ،مسئولیت کرد اسساح نخستین بار که

 .شیشه شیر شاهیار را برداشت با سوءاستفاده از غفلت سیمینپسر همسایه 

آن در هیچ چیز  جز که قدر زیاد بود آنی شاهیار به آن شیشه شیرش  عالقه

 ،خورد. وقتی پسر همسایه شیشه را از دست او گرفت دیگری نوشیدنی نمی

تنها او را در آغوش  ،زدن بود مادر که مشغول حرف دفاع گریه کرد و بیشاهیار 

توانست ساده از ظلم  و نمی اما شاهان دیده بود اتفاق را. پشتش زد کشید و آرام



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  218

 

اما مادرش با  سمت سیمین رفت تا به او بگوید؛ پس به ؛رواشده به برادر بگذرد

به او اجازه نداد. پس شاهان خودش سراغ « زنم عزیزم دارم حرف می» گفتن

. خواست شیشه را از او بگیرد که تر بود، رفت پسری که دو سال هم از او بزرگ

ت شاهان در آن دعوای ناعادالنه توانس .پسر هلش داد و این شروع دعوایشان شد

اعتنا به  و خشنود از لبخند رضایت شاهیار و بی را پس بگیرد برادرشیشه شیر 

روی ساعدش، با تمام وجود احساس  های پسر چنگجامانده از  های به زخم

 بودن کند. قهرمان

 کنم پیرم دیگه حس می /ش سی سالمه اما ههم»

 «مگیر که انگاری زمین /ببین کاری باهام کردی

و به خود متعهد شد که  اش را وفق شاهیار کرد ان زندگیبعد از آن دیگر شاه

 . اش بماند ترین چیزی روی دل عزیزکرده نگذارد حسرت کوچک

کنارش تا مدرسه  بود که یهای پدر قدمبه طور مثال خودش همیشه خواستار 

، پس از بماند هم بیاید و برش گرداند؛ اما نگذاشت این حسرت در دل شاهیارش

ن تا آخرین روزی که شاهیار از دانشگاه انصراف داد میهمان اولین روز دبستا

هایی هم داشت؛ به  البته که این عهد سختی قدمش در مسیر رفت و برگشت شد.

ه بود. شد یشاهان دبیرستان ،بود یدبستانمانند همان چند سالی که شاهیار 

اعت کرد از س شان شاهان را مجبور می اختالف ساعت مدرسه هایی که همان سال

گذراند تا ب، یک ساعتی را در خیابان سپرد مدرسه می به هفت صبح که شاهیار را

خیر بخورد أخر را تآی خودش باز شود و بعدازظهرها کالس  ساعت هشت مدرسه

 .به خانه برساند ،شد تا شاهیار را که دو ساعتی زودتر از او تعطیل می
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 یه جایی گل تو مشتت نیست /آره این بازی دنیاس»

 «تبینی هیچکی پشتت نیس می /شکنه بغضت روز که می یه

دار به مادرش را فهمید و دانست که  های مغازه وقتی هفده ساله بود، معنای نگاه

پس پسر، جوان نشده مرد شان باشد!  خانه حافظباید هرچه زودتر بزرگ شود و 

تی حکه کسی  بوداش  حامی و پناه خانوادهمردانه قدر  شد و پس از آن هم آن

 .ه باشدنگاه چپ به زن و فرزندانش نداشتانداختن جرئت 

 کنم پیرم دیگه حس می /ش سی سالمه اما ههم»

 «گیرم که انگاری زمین /ببین کاری باهام کردی

بعد از آن شاهان تمام تالشش را کرد تا بهترین دانشگاه و رشته قبول شود. 

کوشی بود.  ا نیازمند سختو این رؤیاه یاهای زیادی برای برادر و مادرش داشتؤر

زندگی آن  .گاه روی آن حساب نکرد اما شاهان هیچ ؛ارث پدر بوددرست است که 

 ،دوست داشت هرچه زودتر شرکت بزند و پسر موقعشان برای شاهان کافی نبود

درس خواند و  ،به هر سختی بود ؛ پسجایی که آینده شود برای برادر کوچکش

 .یران شدترین دانشگاه ا وارد تراز اول

 یه جایی گل تو مشتت نیست /آره این بازی دنیاس»

 «بینی هیچکی پشتت نیست می /شکنه بغضت یه روزی می

سیس شرکتش شد و به سال أاش موفق به ت ی دوم زندگی در سال اول از دهه

ش هم استفاده از ا قراردادهای دولتی گرفت و معروف شد. علت اصلی ،نرسیده

نقص  داد و کار بی مانند می اجرایی بود. دستمزدهای بیبهترین مهندسین و کادر 

 .اما پیامدهای خوبی نداشت ؛ها اتفاق خوبی بود گرفت. این موفقیت تحویل می
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 با کی حالت عوض میشه /شد نفهمم که اگه می»

 «سوزوندم از ریشه نمی /درمون شاید این درد بی

همه موفقیت را نداشت و  ی آن جنبه .بدی داد دوره از زندگی باختِ  آنشاهان در 

چیزی  ؛مسئولیت شده دید تبدیل به فردی غیرمتعهد و بی ،وقتی چشم باز کرد

که عاشقانه دوستش داشت هم را او حتی مسئولیت دل دختری  .گاه نبود که هیچ

نتوانست به عهده بگیرد و با این عدم تعهد باعث شد پریزاد در یک اقدام 

 .اهان را به جانش بیندازدغیرعاقالنه برای همیشه وجدان ش

 وقت نفهمم با کی آرومی هیچ /شد که من اگه می»

 «یتو دست کی مثل موم /واسه کی جونتو میدی

با اتفاق امشب، برای دیدار با  .هنگ، مجدد یاد شاهیار افتادآخر آی  با جمله

ت زیر سر آن جادوگر اتفاقاتمام این کرد  حس میتر شده بود و  افسونگر مشتاق

 ور است.نوظه

 یه جایی گل تو مشتت نیست /آره این بازی دنیاس»

 «بینی هیچکی پشتت نیست می /شکنه بغضت یه روزی می

 .کس پشتش نبود شکسته بود و هیچ شبغض

*** 

 سرمه

 .خوام خود دکتر رو ببینم من می -

بود و من مثل تمام  تکرار کردهرا  در نیم ساعته گذشته بیش از ده بار این جمله

 دفعات قبلی با لبخند جواب دادم:
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 .ولی نیازه که اول این فرم رو پر کنید ؛بینید دکتر رو می قطعاً ،بله عزیزم -

 و بعد رو گرفت. زن نگاهی چندشناکی به سر تا پا و فرم در دستم انداخت

لبخندی زدم و سر طور که مشخص بود، قصد پرکردن فرم را نداشت. پس  این

 کان دادم.ت

خیر أولی احتماال کارتون با ت ؛تونی پر نکنی خوای می ه نمیگا ،باشه عزیزدلم -

ه بعد شروع به ،چون دکتر باید اول تمام این سؤاال رو ازتون بپرس ؛انجام میشه

 !طور خودتون مایلید هرحال هر ولی به .مشاوره کنه

ا روی میز منشی شدم تا فرم ر زمان که خم می هم سمت میز منشی رفتم و به

 گوش کریمی گفتم: مآرام د بگذارم،

بندازه زیر پای من؟! من اون رو  ببین اون بهشته هست که خدا قراره بعداً -

من یه روزه نصف موهام  !کنم! دختر تو صبر ایوب داری؟ دودستی تقدیم تو می

 .سفید شده

 .کریمی نمکی خندید

 .های ازدواج و طالق رو ندیدی رهولی هنوز مشاو ؛م دکترومه خان همن که وظیف -

 .ن هاونا عجوب

 آرام لبخندی زدم.تکان دادم و  یسر

! کو تا من دکتر م دکتر نبند به ناف من باباوخان هم انقدرپس خدا رحم کنه!  -

 ! شم

رفتم و پشت میز  «ی مقدماتی تست و مشاوره» سمت اتاق هو با چشمکی ب

سرپا بودم و سره  یک ،بعدازظهر بود ستم. از ده صبح تا االن که نزدیک پنجشن
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 ذق پاهایم یادآور تمام این بدوبدوها بود. ذق

ی اتاق انتظار خیره شدم.  دار را تاب دادم و به محوطه خسته صندلی چرخ

اش اتاق انتظار شده  ال و پذیراییهکه  بود یک واحد مسکونیساختمان مطب 

. سمت پر کرده بودندای  ستههای مغزپ مبل و صندلیاش را با  محیط داخلیبود و 

یکی اتاق  ؛آشپزخانه بود و انتهای سالن دو اتاق قرار داشت ساختمان، راست

و اتاق ریلکس هم در آن تعبیه شده بود ی یک تیغه دیوار،  پزشک که به واسطه

همین فکرها بودم که خانم بداخالق  دیگری همین اتاق که برای کارآموز بود. در

 .وارد اتاق شد

 !ولی من میگم شما بنویس، باشه؟ ؛کنم فرم رو پر می ،لهقبو -

 خودکارم را از روی میز برداشتم و مهربان تبسمی کردم.

من  ،م کریمی فرم رو بگیرید بیاریدواز خان به روی چشم عزیزم. لطفاً -

 .مدرخدمتتون

نگاهی به کریمی انداخت و با انزجار و لبانی که  گذاشت،از درب بیرون  یزن قدم

 .داخل اتاق برگشت ،بود شدهع جم

 .ولش کن نخواستم -

 .بلند شدماز جا خواست دوباره بیرون برود که سریع  می

 .شما اینجا تشریف داشته باشید .اشکال نداره عزیزم. من خودم میرم میارم -

از اتاق خارج شدم. فرم را از کریمی گرفتم و دوباره پشت میزم برگشتم.  سریع و

رفت که با وسایل برخورد کند نه  ها می نه گوشه ،ایستاده بود اتاق هنوز وسطزن 

نوع »نشست. خودکارم را برداشتم و بدون سؤال، در قسمت  روی صندلی می
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به زن که با  و رو (عملی تمیزی-وسواس فکری« )OCD» نوشتم «اختالل

 :لب زدم ،کرد استرس نگاهم می

 ید؟فرمای هل رو میأسن و وضعیت ت اسم و ،خب عزیزم -

 مضطرب نگاهش را دور اتاق چرخاند و بعد آرام زمزمه کرد:

 .میشه گفت مجردم .همسال ۳4 ،والدی هستم سحر -

 حال پرسیدم: حدسش سخت نبود که احتماالً جدا شده است، اما بااین

 یعنی نامزدید؟ -

 پرافسوس سر باال انداخت. هی کشید وآسحر 

 .طالق گرفتم ،نه -

 .عات را وارد کردماطال .«درسته» با گفتن

 فرزند دارید؟ -

 .برابر شد چند زد، موج می اش در چهره ی که تا این لحظهاسترس و اضطراب

 .ساله 6یه پسر  ،بله -

ترس از »نوشتم  «علت اختالل»در فیلد  ،که به ذهنم رسیدرا اولین حدسی 

 «فرزند کردن غیرعمدی آلوده

 درسته؟ ،توجه زیادی به تمیزی داری عزیزم -

 متعجب از سؤالم ابرو باال انداخت.سحر 

شما از کجا متوجه شدید؟ یعنی انقدر مشخص بود؟ من خیلی سعی کردم بله.  -

 .نفهمید

و « یی قربونت برم!قشنگ تابلو !ته همشخص که مال یه لحظ»نجوا کردم در دل 
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 برخالف آن گفتم:

 نه عزیزم، من صرفاً حدس زدم. -

زمان که با  بیرون آورد و همرا  بارمصرفش کیهای  سحر از داخل کیفش دستکش

 کشید، لب زد: مشقت فراوان کاور التکسی را روی دست می

. االن ولی خیلی برام سخت بود ؛وردمآ رو در من برای اینکه کسی نفهمه اینا -

 تونم بپوشمش دیگه؟ می

 :پس از اینکه از تقال افتاد، گفتمنفسم را بیرون دادم و 

 راحت باشید. علت جداشدنتون هم همین بود؟ !کنم خواهش می -

 اش گواه بغضی بود که قطعاً به جان گلویَش افتاده بود. لرزش چانه

اما با به دنیا اومدن پسرم  ؛من از اول خیلی رو تمیزی حساس بودم . البتهبله -

و نهایتاً هم به جایی رسید که شوهرم مجبور شد طالقم  این حساسیت بیشتر شد

 بده.

 دانست. داد و طالق را حق خود می شوهرش حق می پس به

 ممکنه بیشتر توضیح بدید؟! -

 سحر سر پایین انداخت و با کش دستکشش مشغول شد.

خب من اوایل خیلی تمیز بودم؛ مثالً اگه قبل از غذا دستام رو با الکل  -

دم، رفت یا مثالً هروقت از بیرون میوم کردم، غذا از گلوم پایین نمی ضدعفونی نمی

کشیدم؛ اون هم نه یه شستن  شستم و سر تا پام رو آب می کل لباسام رو می

اما شستم.  هر بار با یه الگوی خاص بیست دقیقه دستام رو میمثالً  عادی، بلکه

اوضاع زمانی به هم ریخت که پسرم به دنیا اومد. دیگه حتی رعایت قبل رو هم 
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م مریض میشه  و صد برابر نکنم بچهی اونا ر کردم اگه همه قبول نداشتم و فکر می

و خالصه از ترس آلودگی ندادن به اون، زندگی رو به خودم و شوهرم سیاه کردم؛ 

فرستادم حموم، یه روز درمیون کل خونه رو با  مثالً شوهرم رو روزی سه بار می

نظرم همه شد. به  شستم؛ اما باز هم خیالم راحت نمی آب و صابون و وایتکس می

 .م منتقلش کنن هبه بچ خوان دارن و میهمه میکروب  کردم فکر می ،مریض بودن

 ؛مادرشوهرم دور از چشم من بوسش کرد ،ساله بود4تا اینکه یه روز وقتی پسرم 

 .ولی من دیدم و دیوونه شدم

بغضی که تا این لحظه صدایش را بم کرده بود، تبدیل به قطره اشکی شد و از 

 چشمش فرو افتاد.

از چطور جنگ و دعوا راه انداختم و  فکرش رو بکنید که چقدر دیگه خودتون -

هنوز  اما ؛م رو بردم حموم شستمش وقتی اون رفت، بچه .خونه بیرونش کردم

ش؛ واسه خواد بکشت ردم میکروب رو بدنشه و میکحس  ش رو درنیاورده، باز حوله

ته م خسه بش کشیدم که خودمآانقدر شستمش و و دوباره بردمش حموم  همین

کنم تمیز  کاری می دیدم هرو سرآخر وقتی م دلم راضی نشد ه باز ؛ ولیشدم

 .نمیشه، در شامپو بچه رو باز کردم و توش وایتکس ریختم

بشری  اش اوج گرفته بود و نگاه خواهشگرش آتش به جان هر بنی گریه

 انداخت. می

بش آشتم داوقتی  .اما با بچه نه ...با خودم این کار رو کرده بودم قبالً -

کل بدنش و بعد از چند دقیقه هم...  کنه خس می دیدم داره خس ....کشیدم می

 ریخت....و جوشای ریزریز د قرمز ش



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  226

 

های لرزانش مرا از جا بلند کرد.  اش کالمش را نصفه گذاشت و شانه هق گریه هق

 سمتش رفتم. روی میز را برداشتم و بهدستمال کاغذی به نیت همدلی 

 ش رو بگی. سحرجان. اگر برات سخته، دیگه الزم نیست بقیهگریه نکن  -

 دستم را پس زد و از داخل کیفش دستمالی بیرون آورد.

 خودم دارم. -

هایش جز برای فردی که درگیرش بود، ممکن  اختالل سختی بود و درک سختی

یک لحظه که بود  نیاز تنها ،کنم با او همزادپنداریبرای اینکه حال  نبود. بااین

ام به پاکی  م و مرگ و زندگییتاریک قرار است دستانم را بشو یصور کنم در جایت

 .دستانم بستگی دارد

االن بدون اسپری نفسش  ؛ طوری کهم دکتروی بچم داغون شد خان ریه -

. بعد از اون داستان همسرم طالقم داد؛ اما جا برای اعتراض هم نموند؛ گیره می

 رو ببخشم، چه برسه به اون.چون من خودم هنوز نتونستم خودم 

 لبخندی زدم و فرمش را از روی میز برداشتم.رامش آبا 

سر بذاری. مشخصه  مشکلت رو پشتکه خیلی زود من بهت قول میدم  ولی -

نم وقتی مشکلت ئت داره که تا اون موقع کنارت مونده و من مطمتشوهرت دوس

 !.گرد دوباره پیشت برمی ،برطرف بشه

 پرسید: سش را باال کشید و مظلومانهنگاه خی با تردید

 !خوب میشم؟ من هی دارم بدتر میشم واقعاً -

 سر تکان دادم.با اطمینان 

 فرمت رو تحویل دکتر بدم.منتظر باش تا  عزیزم! لطفاً بهت قول دادم -
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از اتاق خارج و  زدم ،اش که امید به آن برگشته بود و لبخند مهربانی به چهره

هم از اتاق صحرا بیرون آمد و من مستقیم وارد  مراجع قبلی زمان با من، شدم. هم

 .اتاق او شدم

 !م دوهتوروخسته نباشی خان -

 به نیت برگشتن پشت میزش، از روی مبل بلند شد.صحرا 

 م خسته نباشی کارآموز! چطور بود؟ه شما -

 م.فرم سحر را دستش دادطرف میزش رفتم و  من هم به

 ! عالی -

 گرداند، ادامه دادم: نگاه روی فرم میزمان که او  و هم

 که پسرشه هم محرکش، وسواس شدید داره ؛جدیده بیمارببین مراجع بعدی  -

 .فکر کنم با کمکش بتونیم ایجاد انگیزه کنیم

  .شد برگهمشغول خواندن به تکان سری اکتفا کرد و صحرا 

*** 

 دانای کل

دانست که  تنها میانست! د خورد؟! نمی ای بود که می این چندمین فنجان قهوه

توجه به  با این تلخی گذرای کام، تلخی جانش را فراموش کند؛ پس بی خواهد می

 تذکر پزشک فنجان را به لبش نزدیک کرد.

وقتی اتفاق دیشب را برای پزشکش شرح داده بود، دکتر گفته بود که استراحت 

د که! مرد بیچاره تواند کافئین مصرف نکند. آخر شوخی نبو کند و تا جایی که می

ای که مقابل  ی خفیف قلبی گذرانده بود؛ دقیقاً همان لحظه دیشب حمله
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که گویی یک فیل در قلبش پیچید طوری اش سنگین شد و درد  ساختمان سینه

 الجثه روی آن نشسته باشد.  عظیم

، از قلب تا بازویش کشیده شد و مثل پس از چند ثانیه آن ضعف مزمن

هنوز یادش را دور طعمه بپیچد، تا ساعدش پایین آمد.  پایی که پاهایش هشت

برای یک مولکول هوا التماس چطور کشید و  سختی نفس میاست که به چه 

 تاتفاقاشاید کل این . نهایت درد تا فکش باال آمد و بعد تمام شدتا نهایتاً  کرد می

 .اما شاهان مرد و زنده شد ؛سه دقیقه هم زمان نبرد

د استراحت کند و دیگر نباید عصبی شود یا اجازه دهد گفت بای پزشکش می

ساعت بود که خواب از چشمانش  ۳2شد؟  فکرش مشوش شود؛ اما مگر می

 توانست کرد. نمی هایش فکر می توقف به شاهیار و حرف گریخته بود و مرد بی

های شاهیار را در ذهنش  کرد حرف هرچه سعی می و خودش را مجاب کند

 .بودتوجیه کند، موفق ن

خواست به خودش به قبوالند که شاهیار آنها را از عصبانیت گفته است و  تا می

 :زد باز صدایی در مغزش فریاد می ،منظور خاصی نداشته

 !«ها، به وقت شوخی بشنو حقیقت را میانِ دادها، موقع عصبانیت و خنده»

که از تی بپذیرد ب خواست شاهان نمیگفت و کالمش حق بود؛ اما  صدا راست می

خواست  نه برادری. نمی ،شناخت شاهیار را به فرزندی می .بشکند ،برادرش ساخته

ها فکر کرده بود که در  های معمول به این حرف بپذیرد که شاهیار چقدر در زمان

خواست باور کند برادرش به اینکه او با  نمی ه.عصبانیت روی زبانش جاری شد

 ست!ه احتی فکر کرد ،ارث پدری به اینجا رسیده
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 .با زنگ گوشی به خودش آمد و موبایلش را جواب داد

 چطوری؟ .انج سالم شاهان -

کردن راز دل  اهل فاشصدایش را صاف کرد و سعی کرد حالتش عادی باشد. 

در اوج مشکالت  به طوری که ؛داشت نگه می خودشدر  ،هرچه که بودنبود و 

 .پریزاد نگذاشت حتی شاهیار هم پی به حالش ببرد

شرمنده من دیروز گوشیم توی  ؟جان. قربونت! تو چطوری برادر سالم نیکان -

 ماشین جا مونده بود، تماسات رو ندیدم.

 ی نوتال را روی پیشخوان گذاشت. شیشهنیکان 

دشمنت شرمنده داداش. تو ببخش من اون موقع که زنگ زدی نبودم. چه  -

 خبرا؟ 

 هم گذاشت. پلک روی شاهان سرش را به تاج مبل تکیه داد و

 مادام چطوره؟ بابا خوبه؟قربونت سالمتی!  -

 گوشی را از صورتش فاصله داد و رو به مشتری لب زد:نیکان 

 اون بزرگا صدوهفتاده، کوچیکا صدوهشت تومن! -

 و سپس مجدد گوشی را به گوشش چسباند.

حاال  !معجزه شده اصالً .خداروشکر خیلی بهترهمامان هم  حالبابا که خوبه،  -

 .کنم ببینمت تعریف می

 :شاهان لبخند محوی زد و خرسند پرسید

همونطوری که  ؛همین مزاحمت شدم برایمنم  اتفاقا خب خداروشکر! جدی؟ -

خواستم ازت راهنمایی  می گردم و میمامانم دنبال روانشناس میدونی، واسه 
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 بگیرم. پزشک جدید پیدا کردید؟

زد،  زمان که رمز مشتری را می همنیکان با یادآوری صحرا و سرمه لبخندی زد و 

 گفت:

بود که دکتر تبریزی  واال بهترین دکتر مامان .ی خوب پیدا کردیم نه همسایه -

 کهدیگه هم هستن  نفر چهار-ن سهیشوجز ا االن هم تحت درمان ایشونه؛ ولی

 .نمک اس می ام ی همه رو برات اس درس و شمارهآ

 چشم گشود و با حس عطش از جا برخاست.شاهان 

 !کنی لطف می درد نکنه! دستت -

 مودبانه سر خم کرد تا با زبان بدن از مشتری خداحافظی کند.نیکان 

 خانوم آلزایمر نبود؟  ست رفیق؛ ولی جسارتاً مگه مشکل سیمین وظیفه -

 :زمان با بلعیدن هوا گفت مرد لیوان آب را پایین آورد و هم

 .ولی تشخیص جدید افسردگیه ؛چرا -

 :پاسخ دادخندید و با شوخی نیکان 

 .بمب انرژیه ست. دختره سرمهبرای افسردگی که تجویز من  !آهان -

رفت تا لباس عوض کند، با گیجی لب  سمت اتاق می در همان حین که به شاهان

 زد:

 ی؟ک -

 نیکان آورد.های سرمه، مجدد لبخند به لب  ها و شوخی یادآوری طنازی

 !نهخندو م میرو ه در و دیوار هانقدر باحال مون رو میگم. همین همسایه -

 درب کمدش را باز کرد.گوشی را روی اسپیکر گذاشت و  مرد
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 فعالً به روانشناس بیشتر از استنداپ کمدین احتیاج دارم. -

 باز خندید.اخالق  نیکانِ همیشه خوش

 .ش هم مطب دارهدوست دانشجویِ روانشناسیه، اتفاقا -

آمد و نتیجتاً هم لباس زیادی نداشت؛ پس تنها شلوار و  زیاد به این خانه نمی

 پیراهن موجود در کمد را بیرون آورد.

درسته؛ ولی حقیقتاً من از پروفسورای این رشته هم ناامیدم، چه برسه به  -

 کنی؟ پس شماره دکتر تبریزی رو لطف می! دانشجوش

 هایش زد. آورد و سری به کانتکتگوشی را پایین نیکان 

 فرستم. آره داداش، همین االن برات می -

 شاءاهلل! دستت درد نکنه! باشه که جبران کنم ان -

 کرد، گفت: ی دکتر را کپی می نیکان لبخندی زد و در همان حال که شماره

 ای نیست؟ ست داداش. امر دیگه وظیفه -

 .از روی میز برداشتشاهان لباسش در آینه مرتب کرد و گوشی را 

  دستت! باز هم ممنون.قربون  ،نه -

 و با خداحافظی کوتاهی تماس را خاتمه داد.

خریده بود ها با اولین درآمدهایش  همان سالای که  آخرش را دورتادور خانهنگاه 

و بعد از شده برایش محترم و مقدس بود، گرداند  عنوان اولین آرزوی برآورده و به

ای صدمتری که در  خانهکلیدها از ساختمان خارج شد.  یچ وئبرداشتن سو

آمد و شاهان  اش به حساب می ی آخر این ساختمان بود، حریم شخصی طبقه

ی ورود به هیچ احدی، حتی پریزاد که در حسرت دیدار این  جز برادرش، اجازه به
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ز خودرو را به نیت عمارت حرکت داد. هنور اسوار ماشینش شد و خانه بود، نداد. 

بار  چهلکمر کوچه نگذشته بود که همراهش به صدا درآمد. حدس اینکه به سان 

گذشته باز شاهیار آن سوی خط است، کار سختی نبود؛ اما این بار برخالف 

جواب نگذاشت و با استراتژی مد نظرش که تنبیه  دفعات قبل، مرد تماس را بی

 توجهی بود، ماشین را کنار خیابان کشید و خط را آزاد کرد. به روش بی

 بله؟ -

ریع از روی تخت بلند شد و سدادن از شاهان نداشت،  شاهیار که انتظار جواب

 :هول لب زد

 !تو رو خدا ببخش !داداش غلط کردم ؟الو داداش -

 دار ادامه داد: بغض راه نفس شاهیار را بند آورد و پسرک با چشمانی نم

 .داداش تو رو خدا قطع نکن بذار توضیح بدم .دونم چی گفتم نمی خدا اصالً به -

دانستند که  . همه میزد شاهان اندار برادر، آتش به ج صدای گریان و بغض

تنها چیزی بود  اوهای  اشک شاهان چقدر روی ناراحتی شاهیارش حساس است و

ی برادرش  خواست قربان صدقه دلش میپس اینکه  .کرد که خون به دلش می

اصالً دور از انتظار  !«تو اشک نریز !ام فدای سرت  من و قلب شکسته» و بگویدبرود 

کرد خونسرد باشد، زمزمه  لحنی که سعی میپس با . تش نبودوق حاالاما نبود؛ 

 کرد:

 .زنیم باهم حرف می ،دارم میام عمارت -

. شاهیار به این رفتار ضربتی و سردی ظاهری نیاز داشت. و تماس را قطع کرد

آید.  نیاز داشت تا بفهمد اگر حمایت شاهان نباشد، چه بر سر او و دنیایش می
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 های او را! عنی چه و درک کند ارزش حمایتترشدن ی ببیند بی بزرگ

لرزش موبایل در دستش و بعد باکس پیامکی که باز شد، توجه شاهان را جلب 

 کرد.

سالم داداش! من خودم از دکتر تبریزی واسه دو ساعت دیگه برات وقت گرفتم. »

داد. فقط دکتر گفت حتماً آلبوم  تر نوبت می هرحال من آشناتر بودم و راحت به

 «ای قدیمیتون رو همراه خودت داشته باشی. قربونت!عکس

تر کرده بود، لبخندی زد و پس از تایپ  خرسند از اینکه نیکان کارش را آسان

 پیام تشکرآمیزریال به نیت حرکت دستی ماشین را خواباند که باز صدای زنگ

 موبایلش بلند شد.

 .سالم مهندس -

 با متانت جواب داد:

 .رماییدبف .م سرلکوسالم خان -

هایش برای  دانست که چقدر شنیدن حرف سرلک زنگ زده بود و تنها خدا می

 شاهان سخت بود.

طی سه ماه  و به این نتیجه رسیدم که مهندسی به دستورتون پیگیری کردم -

اخیر جناب شکوهی هیچ طراح جدیدی رو استخدام نکرده. البته بعد از اخراج 

 .یید نشدنأکدوم ت چاما هی ؛کردنم احسانی، با چند نفری مصاحبه وخان

هم از دروغ برادرش و  خوشحال شده بوداز حدس درستش شاهان که هم 

 ناراحت، کالفه نفس بیرون داد و گفت:

 ؟لطفاً اسماشون رو میگیدممنون از لطفتون!  -
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 سرلک اخمی کرد و مردد پرسید:

 ها؟ شده مصاحبه -

 .بله -

 ی گذشته بود، آورد. رش هفتهافی را که حاویِ گزا دی فایل پیسرلک 

 ...م اکبری ووخان !هان ایناهاشآ .یه لحظه اجازه بدید -

 :نیمه گذاشتشاهان حرفش را 

 .با اسم بگید ببخشید ولی اگه ممکنه -

 .ساناز اکبری، کمند نیازی و زهرا افشارها  بله حتماً! خانوم -

 :زیر چانه کشید و متفکر پرسیدشاهان دست 

کسی به اسم افسون یا افسونگر به کادرتون اضافه  ،م سرلکونخابعد درسته!  -

 نشده؟

 :درنگ پاسخ دادسرلک بدون 

 .نه -

 پرسید:ت، مؤکداً انداخ میماشین را راه در همان حین که شاهان 

 نید؟ئمطم -

 تر از قبل لب زد: سرلک قاطع

 !مونهنذهنش  یتوو دم بشنوه آ ؛ امکان ندارهاین اسم خیلی خاصه .بله -

 .سر تکان داد خیره به اتوبانشاهان 

 .اگه امری نیست من قطع کنم !م لطف کردیدوممنونم خان -

 سرلک با تعارف جواب داد:
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 .عرضی نیست، خدانگهدار !وظیفه بود مهندس -

 گوشی را که روی صندلی شاگرد انداخت، زیر لب نجوا کرد:

زنی و  و دور میر داری منجوری  خاطرش این بهچه نقصی داره این دختر که  -

 دروغ میگی؟

 و با سرعت بیشتری به مسیرش ادامه داد.

دید؛ اما  بود، منتظر آمدنشداخل حیاط  که رای شاهیار ،وقتی به عمارت رسید

محض  به توجه به او ماشین را جای همیشگی پارک کرد و از خودرو پیاده شد. بی

 :لب زدشاهیار خودش را در آغـوش او انداخت و با زاری  خروجش،

 !غلط کردم داداش -

را سرکوب کرد  حسشاما  ؛آغوش کشیدنِ برادر داشت شاهان میل عجیبی به در

اش را گرفت و او را  اکتفا کرد. سپس شانهی آرام روی کمرش   دو ضربهبه تنها و 

 .عقب کشید

 !کنه مرد که گریه نمی -

 :ی طوالنی، پسرک را سکسکه انداخته بود گریه

 کنه؟ کار می چی کا... چی .بدبخت... د..مر م... .پس.. -

 گفت:کرد سرد باشد،  لحنی که سعی میشاهان نگاه معناداری به او کرد و با 

 !مونه مرد پای حرفی که زده می -

 :لب زده از نهاد شاهیار بلند شد و با عجز آ 

 بگذر از غلطم! اشتباه کردم!خدا من... منظوری نداشتم...  . به.داداش. -

 یره به نگاه نادم برادر لب زد:شاهان خ
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 !االن اینجا نبودم گذشتم نمیکه اگه  گذشتم! -

ی بعدی  جمله زیاد دوام نداشت و بای که در چشمان شاهیار درخشید، برق ذوق

 .شاهان خاموش شد

احترامی برادرم، دوم  اول از اشتباه، تهمت و بی ؛من دیشب از دوتا چیز گذشتم -

و برای همیشه کنار  مه کنارش بودم. ازش گذشتاز پسری که یه عمر پدران

چون برای دوباره  ؛یزی یادم نمیاد شاهیارچ من از دیشب هیچ /گذاشتمش

ت دیشب، اتفاقابر  صورتت نیاز به این فراموشی داشتم. اما عالوه یکردن تو نگاه

که بهت داشتم هم فراموش کردم و شاهیاری که االن جلومه رو ای  حس پدرانه

 !برادرمه. همینفقط 

ها تنها برای ترساندن شاهیار بود؛ وگرنه که  گفت و تمام این حرف دروغ می

 ی کوبش قلبش بود. مانده تنها بهانه همین حاال هم پسرک مات

 محض ورودش به خانه، به .سمت ساختمان رفت منتظر جواب شاهیار نشد و به

ریخت، دید. شرمنده  زده روی مبل نشسته بود و آرام اشک می که غمرا  ییننا

 :سمت زنی که هنوز متوجه حضورش نشده بود، رفت و آرام زمزمه کرد به

 خوبی؟ .نناسالم  -

ننا مبهوت سر باال گرفت و با دیدن مرد مقابلش، سریع از روی مبل پایین پرید. 

اش بود، رفت و انگار که بخواهد  سمت شاهانی که به سان پسر نداشته درنگ به بی

 اش مطمئن شود، سر و صورت مرد را وارسی کرد. از سالمتی

سالم دردت بخوره به سر من! کجایی تو بچه؟! نمیگی دل این زن آویزون  -

 مونه؟!  می
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 ای به سر پیرزن زد. شاهان آرام خم شد و از روی روسری بوسه

 خوام! خدا نکنه نناجان! معذرت می -

 :ننا پشت دست زیر چشم کشید و غُرغُرش را ادامه داد

خون به جیگر من کردی که! من هرچی موبایل  خوام؟! چی رو معذرت می چی -

 گفت دم دست نیستی! ندیده زن می بهرهاین  ،رو گرفتم، به شما زنگ زدم شما

های این زن مهربان حتی در این حال هم به لب شاهان خنده  شیرین زبانی

 .وردآ می

 !تم ننا هشرمند -

ی زمزمه کرد و با مادرانگی «شکراً الهلل»ریع س ،ننا که دلش آرام گرفته بود

 : اش گفت همیشگی

 ؟ندشمنتون آقا! نهار خوردی -

 شاهان سر به طرفین برد.

، شما هم پیش مامانت من یه سر میرم  با اجازههم میل ندارم.  فعالً ،نه نناجان -

 به شاهیار بگو حاضر شه که تایم دکتر گرفتم.

. با رسیدن سمت اتاق مادرش رفت به از زن شنید،را « چشم»و پس از اینکه نوای 

محض  به. باز داخل شد از میان درب نیمهعینک را به چشم زد و  به درب اتاقش،

ی  سمتش رفت و لبه دید. بهروی تخت دراز کشیده بود ورود سیمینی را که 

 تشک نشست.

 چطوری؟جان،  سالم مامان -

 را فقط یاکشن حداقل رین سمت صاحب صدا برگشت و باز آ سیمین آرام به
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 د. نشان دا مختص به شاهان بود،

  ؟باهم حرف بزنیم ن،دلم گرفته ماما -

شاهان که نه انتظار جواب داشت و نه اصالً به نیت پاسخ، سؤال پرسیده بود، لبی 

 ی دلش را مقابل تنها محرمش باز کرد: تر کرد و سفره

توروخدا با این دکتر زده! خیلی تنهام مامان. دلم برای شنیدن صدات لک  -

 تونم تحمل کنم. سخته!  خدا دیگه نمی امروزیه همکاری کن، خب؟ به

 ای شد میان کلماتش: از بغض، لرز به جان صدایش افتاد و ارتعاش زلزله

، نبود شما رو چطور باید تاب تحمل کردیمچون شما بودی پدری رو  بی -

 شم. مامان دارم زیر بار مسئولیت له می بیاریم؟!

 :آهی کشیده و پردرد ادامه داد

اون  کنه مامان. اصالً طوری شده که اگه بگم شاهیار خیلی داره اذیت می -

تونم  ینم دیگه واقعاً مه من ، دروغ نگفتم.خرین بار دیدی نیستآشاهیاری که 

توروخدا خاطر من و شاهیار هم که شده برگرد!  ؛ پس بهتنهایی از پسش بربیام

 برگرد!

 سنگ مانده در گلویَش رد شود. آب دهانش را قورت داد تا بلکه قلوه تندتند

. انگار دنیا رو بهم دادن ،لزایمرآنه  ،از وقتی فهمیدم مشکلت افسردگیهخدا  به -

تونی برگردی! توروخدا همکاری  می ،دکترا میگن اگه بخوای و تالش کنیم مامان

 !عزیزدلمکن 

خواست از روی تخت بلند شود که سپس  خم شد و پیشانی مادر را بوسید.

 :صدای آرام مادر را شنید
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 ه...راا...  ر... -

 شاهان با مهربانی گفت:

روم به دست من تکیه بده و آخواد قربونت برم؟ باشه عزیزم.  رفتن دلت می راه -

 .پاشو

ش را پشت سیمین گذاشت و کمک دیگر دستبعد یک دستش را زیر کتف و 

های مادر را گرفت و با هم  از تخت پایینش آورد و زیر شانهبلند شود. آرام تا کرد 

 .چند قدمی جلو آمدند

 .شاهان خواست برگردند طرف تخت که سیمین جیغ خفیفی کشید

 .باز مثل اون موقع میفتی .خسته میشیا !خوای باز راه بریم؟ چیه مامان؟ می -

 .صدای جیغ سیمین که باز در اتاق پیچید، شاهان کالفه نچی کرد

 خوای بری؟ ! کجا می؟کشی چرا هی جیغ می !خب حرف بزن قربونت برم -

 سیمین با نگاهش دیوار مقابل را نشان داد و ملتمس به پسر خیره شد.

 .من برات میارم ،بخواب یا بریمبخب خوای؟  نه مییآ -

اش  با جیغ مجدد سیمین، تحمل شاهانی که فشار روی کمر و درد پاهایش کالفه

که در همان حین به صفر رسید و مرد الجرم دندان روی هم سایید و کرده بود، 

 طلب کند، زن را طرف آینه برد.ویلچر مادرش را  زد تا میننا را صدا 

 .با سرانگشت به صندوق زیر آینه اشاره کرد سیمین کنسول که رسیدند،مقابل 

 کار؟ خوای چی خوای؟ می طالهات رو می -

 ع گفت:سیمین جیغ کشید و شاهان سری

 .بذار ویلچرت رو بیاره .میدم بهت ،باشه باشه -
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آرامش  کردهرچه سعی  ی گوش شاهان را لرزاند و مرد پردهجیغ سیمین باز 

 .فایده بود بی ،کند

روم آمرگ من  .خوری زمین تونم ولت کنم که، می خب نمی !روم باش مامانآ -

 !باش

. اتاق را باز کرد و داخل شددرب  ،در همین حین شاهیار که صداها را شنیده بود

ی شاهان که گفت  خواست بغلش کند که با جملهسیمین رفت و با هول سمت 

منصرف شد و سریع صندوق را از زیر میز آرایش  !«ی طالهاش رو بده صندوقچه»

 بیرون آورد. 

از دست  ورده بود، نشاند و صندوق راآسیمین را روی ویلچری که ننا  هم شاهان

قد راست کرد تا خستگی کمرش را سپس گذاشت.  آغوششدر  وشاهیار گرفت 

 ید.درآورد که سیمین دوباره جیغ کش

 علت را جویا شد و کنارش زانو زد.بار شاهیار  این

 شده؟ چی ؟چیه سیمین بانو -

، تنها چشم بست و داد شاهان به کسی واکنش نشان نمیاما زنی که جز به 

 نشست و مستأصل پرسید: مضطرب کنارششاهان  بلندتر فریاد زد.

 خوای عزیزم؟! جانم مادرم؟! دیگه چی می -

دار ذهن شاهان را به هم  و این صدای خشکشید  وقفه جیغ می سیمین بی

 دو برادر سردرگم بودند و شد. ریخت و مانع از درست فکرکردنش می می

 راهکار خطورکرده بهشاهیار اولین ناگاه که  خواهد دانستند مادر چه می نمی

و تمام طالها را  گشودصندوق را  ب، درذهنش را عملی کرد و در یک حرکت
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 .روی پای سیمین ریخت

گرفت، سریع ساکت شد و با بغض به  ی همین کار را می سیمین که انگار بهانه

دانه زیورآالت را از دیده گذراند و با هر کدام  اش خیره ماند. دانه طالهای قدیمی

ی اشک که از چشم مادر فرو افتاد، دل  کرد. اولین قطرههزارویک خاطره را دوره 

 پسران باز آشوب شد.

 مامان خوبی؟! -

 :رد و دل زدک کسیمین نگاه ملتمسش را بند قاب دودی عین

 ه.بِ... بِد بِ... -

 شاهان با استفهام پرسید:

 چی رو بدم مامان؟ -

به هم نگاه  سیمین با نگاهش طالها را نشان داد. شاهان و شاهیار با تعجب

 کردند. شاهیار هم کنار شاهان نشست و گفت:

 طال بندازیم برات؟ -

 .طبق معمول سیمین نگاهش نکرد

 !ی چپ صندلیت گرفتی رو به دسته م ماه تو !هیچی -

 شاهان سؤال برادرش را پرسید:

 خواد؟ دلت طال می -

آمدن  ی پایین درپی اشکش اجازه حرف چشم فروبست و به قطرات پی بیسیمین 

دستبندی را برداشت و به مادر نشان کردن مادر بود،  که دنبال آرام. شاهان داد

 .داد



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  242

 

 خوای؟ این رو می -

اما باز  ؛وردآشاهان گردنبند را باال  بارسیمین با جیغ اعتراضش را نشان داد. این 

قدر این داستان ادامه داشت تا باالخره شاهان به یک  نآهم همان واکنش. 

 .دانگشتر رسی

اش سوار شده بود. محل  انگشتر سنگ عقیق گردی داشت که روی رکاب طالیی

ین شده بود. یهای ریزی تز قرارگیری سنگ مثل تاج پادشاه بود و با نگین

بودنش  و قدیمی نظیر کرده بود های انگشتر، آن را بی تراشی ها و ظریف کاری هریز

 سازبودنش را در ذهن شاهان تقویت کرد. احتمال دست

 حاال این رو دیده بودی؟ تو تا -

 .ی منفی تکان داد شاهیار سری به نشانه

 !م بدفرم سرکارمون گذاشتهوخان خب جمع کن که سیمین هنه واال! خیل -

شاهان انگشتر را از جلوی چشم سیمین پایین آورد تا درون صندوق بگذارد که 

 .باز جیغ مادر بلند شد

خوای بندازم تو  جوری بمونم! می تونم این خر دنیا که نمیآتا  جان مامان -

 دستت؟

وقتی سیمین آرام پلک خواباند و با سکوت موافقتش را اعالم کرد. شاهان هم 

ی طالها  بقیهو  اش انداخت ، انگشتر را به انگشت حلقهکند میمادر اعتراضی ندید 

با کمک سپس و زمین جمع کرد و داخل صندوق گذاشت.  اورا از روی پای 

پوشاند و بعد از  کرد، تابی نمی سیمینی را که دیگر بیهای  لباس و ننا ارشاهی

 شدند.  از عمارت خارجمطب دکتر  نیتبه  ،برداشتن آلبوم
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با لحنی نادم و سری شاهیار ای از عمر سفر نگذشته بود که  هنوز دقیقه

 :افتاده سکوت حاکم بر ماشین را شکست پایین

 بخشیدی؟داداش  -

 ی از آینه به او انداخت و آرام لب زد:نظر شاهان نیم

 گفتم که بخشیدم! -

شاهیار با طمأنینه سر باال گرفت و بعد با چشمانی که دریایی مظلومیت در خود 

 جا داده بود، به انعکاس تصویر نگاه برادر در آینه خیره ماند.

وقتی  هگیر دلم میبه جون مامان  !باهام حرف بزن دیگهپس اگه بخشیدی  -

 .یساکت

 زبانی ادامه داد: بعد به سان کودکی خندید و به قصد شیرین

 ؟«خجالت بکش شاهیار»ادبی بزنم بهم بگی  حرف بی -

ی  رفت؛ اما دغدغه توانست منکر دلی بشود که برای برادر قنج می مرد نمی

 اش برود. گذاشت با خیال راحت قربان صدقه کردن او هم نمی ادب

چون  ؛نه، نمیگم ، طبیعیه که ساکت باشم.ارجانشاهیکنم  دارم رانندگی می -

 .ی تربیت تو با من نبوده و نیست وظیفه

 :لب زدلجباز کشید،  زمان که خود را روی صندلی جلو می همشاهیار نچی کرد و 

خدا دیروز خجالت  به !کل تربیت من با توئه. داداش ببخشید دیگه ،خیر نه -

 و من هم جوری شد اون ،که اومدم خونه ش همبعد کجا بودم! کشیدم بهت بگم

هم کوچیکتم،  وگرنه من ؛پرتا رو گفتمو چرت ناو ،واسه اینکه از خودم دفاع کنم

 .تموم شد رفت .بیخ ریش خودتم بابامی و من هم تا ابدالدهر هم نوکرتم، هم
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زبانی برادر را نداشت،  همه شیرین توجهی به این که دلش دیگر تاب بی شاهان

 :گفت آورد و مهربانه لبش لبخندی ب

گرفتم؟ من از تنها چیزی که  لوت روکارا ج واسه این تا حاال خه من کیآ -

وگرنه خوش بگذرون، برو بیرون، دوست شو،  ؛که تو آسیب ببینی هترسم این می

خوام  نمی .خوام گیر رفیقای بد بیفتی حال کن. من کاریت ندارم که. فقط نمی

 شاهیار! لطمه بخوری

برادر را ی  گونهدرنگ  بی و صندلی خودش را جلو کشیدمیان دو ر از شاهیا

 بوسید.

 !خریت کردم، ببخشید -

 .تکان داد یسر ،شده بود تر شاهان که دلش نرم

 !کنیم االن تصادف می ،خب برو عقب لهخی -

 !ی غرغروی خودم خی باز شد داداش بزرگهآ -

کشی و  زمان برای زیرزبانحال که شاهیار خوشحال از عفوش بود، بهترین 

دادن این  وجه قصد ازدست هیچ قبوالندن نظرش به او فراهم شده بود و شاهان به

 موقعیت را نداشت.

 .شلوار برام طراحی کنیو خوام برای سمینار اول بهمن یه کت شاهیار میراستی  -

 !تونی؟ می

داده، ابرو پسندی که به طراحی طراحان او رضایت  متعجب از برادر سختشاهیار 

 :باال انداخت و گفت

باالخره طرحامون مورد تائید  چرا که نه رئیس! با افتخار! فقط بگو چی شدکه -
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 !؟عالیجناب قرار گرفت

 ترین تغییری در چهره ایجاد کند یا نگاه بلغزاند، لب زد: آنکه کوچک بیشاهان 

دارم.  عالقه Rose & Born دونی که چقدر به مدالی می شد؟! چی باید می -

شلوار این مدلی طراحی و وردی، بدم نمیاد برام یه کتآحاال که طراح سوئدی 

 نه؟ ،افسونگر بود اسمش دیگه .کنه

ریزِ حرکات شاهیار را شکش را سمت آینه سوق داد و  با اتمام حرفش نگاه دوبه

. برای این برادر باهوش کار سختی نبود بفهمد که مسبب پریدن گرفتزیر نظر 

و الجرم  ن شدئبه حقانیت حدسش مطم ؛ پسار و اضطرابش چیسترنگ شاهی

 .ابرو درهم کشید

 ه بودن شدئکاره است؛ اما مطم دانست این جادوگر چه درست است که هنوز نمی

 .، طراح شانوت نیستو هرچه هست که هرکه هست

 !رواله ،باشه داداش -

بود که خونسردی شاهیار به حدی ساختگی و آرامش کالمش طوری مصنوعی 

 شاهان تنها توانست سری از افسوس تکان دهد و باالجبار سکوت کند.

هم وقتی سخنی از برادر نشنید، تصمیم گرفت تا مطب خستگیِ حاصله شاهیار 

دراز کشید و اش را با کمی استراحت در کند؛ پس روی صندلی  داری زنده از شب

اما مثل هزار بار  ؛چک کرد را به قصد یافتن یک نشانه از افسونگر دوباره موبایلش

از دیشب  اودانست چه شده است که  خبری نبود که نبود! نمی دخترکگذشته از 

چون تلفنش را قطع کرده و دوباره به او  زد حدس میدهد!  تا االن جوابش را نمی

های  که به سان تمام قربانیخبر نداشت  اما ؛از دستش ناراحت است ،زنگ نزده
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بعد از هر  بود؛ی او همین  حربه .شود در باتالق پریوا غرق میذره  دارد ذرهدیگر، 

پازدن برای رسیدن به او، و شود تا تو با دست دو قدم دور می ،یک قدم نزدیکی

 ! و نفس ببُری بیشتر غرقش شوی

 :کرد درست خطابش می و حقا که شاهان او را ندیده، خوب شناخته بود

 !«جادوگر»

*** 

 سیمین خوبی؟ -

 داد. نشان نمیاهش را به زمین دوخته بود و هیچ واکنشی سیمین نگ

  سالته؟ سیمین تو چند -

بلند شد و روی مبل  شاز پشت میز تبریزی وقتی جوابی از زن نگرفت، دکتر

 داد.  شمقابل خود قرار ویلچر سیمین را جلو کشید و دقیقاً ؛ سپسنشست

 چرخید. ی دکتر و روی چهره نگاه سیمین باال آمد با همن تکان،

 سیمین به من بگو تو االن کجایی؟ -

سرعت متوقف شد و زن باز  رفت در ذهن سیمین شکل بگیرد، به شناختی که می

 دیده فرو انداخت.

 یا بابات؟ هگذاشتروت سیمین چقدر اسمت قشنگه! این اسم رو مامانت  -

سیمین را ی غریب و چه لفظ ناآشنایی! اصالً آن مرد آخرین بار کِی  پدر! چه واژه

  صدا زده بود؟

 شناسی؟ رو می سیمین، شاهان -

شک صورت مردش را از  با شنیدن اسم آشنا و جدید مهراب، سر باال گرفت و دوبه
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 نظر گذراند.

 دونی کیه؟ می -

 :و با نگاهی لرزان هجی کرد رام لب باز کردآسیمین 

 ...پسر پس.... پ.. پ... -

ی سیمین به  که صبر نکرد وقفه اده بودالع دکتر فوق این واکنش به حدی برای

 نشانش داد.شاهیار را  ی بعد برسد و سریع کلمه

 ؟شناسی پسر رو هم می نای -

دانست این پسرک چشم  میتفاوت به او خیره ماند.  اما بی ؛سیمین نگاهش کرد

 دانست!  دانست! یعنی نباید که می فندقی کیست؟ نه! نمی

 :لب زدبه شاهان  رو ،جوابی نگرفت ار کرد و وقتیتکردکتر چند بار دیگر سؤال را 

 .رو بپرس لبیا جای من بشین و این سؤالطفاً شما  جان شاهان -

به  ؛ سپسمقابل مادر نشستبه حرف مرد از جا بلند شد و بعد پرتردید شاهان 

 :آرام پرسیدشاهیار اشاره کرد و 

 ؟مامان شناسی و میر نوا -

خیره  رویش ی آشنای مرد روبه اما ترسان از یادآوری چیزی، تنها به چهره سیمین

 .و هیچ توجهی به شاهیار نداشتمانده بود 

 !شاهان به داداشت نگاه کن - 

طرف شاهیار کشیده  وقتی صورت شاهان چرخید، نگاه سیمین هم دنبال او به

 .شد

 شناسیش مامان؟ می -
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سریع نگاهش را پایین  شناخت؛ پس او را نمیها بود که  شنا... نه! نه! سال می

 گفت: سختی به انداخت و

 ه.نَ -

ی هوشیار را از پزشک  کرد و همین شانس مصاحبه  سختی همکاری می زن به

سمت میز برگشت و آلبوم را به نیت ورود به  تبریزی به دکترگرفت؛ پس  می

دانه به  را دانه ها عکس ناهشیار زن از روی میز برداشت. سپس کنار شاهان رفت و

 دهد.  شاننشان سیمینداد تا به او 

ایستاد و به دو برادر  رو به نتایج مد نظرش رسید، دکتروقتی جلسه  اتمامپس از 

 :گفت

 ی زمانی گیر انداخته!  دوره هطور که مشخصه سیمین خودش رو در ی اینخب  -

یست، از نظر گذراند نگر تفاوت زمین می سیمینی را که سر پایین انداخته بود و بی

 و ادامه داد:

 رو نسبت به عکسا دیدید؟ تمام عکسا و شخصیتایی که به یاد اکشناش ری -

 !شما تولد یعنی تا قبل از ؛بود 75-70مال قبل از سال  ،آورد

 :اضافه کردشاهیار  به اشاره ابزمان  همو 

چون شما در زمانی که  ؛گرفتن شما داره برای همین سعی در انکار یا نادیده -

اصالً  ،وجود ندارید! سیمینی که امروز اینجا نشسته اصالً ،کنه سیمین زندگی می

 هنودوهشته! سیمین خودش رو در یوسال هزاروسیصد خواد باور کنه در نمی

 !جایی نزدیک به سی سال قبل گیر انداخته

 رفت.ی ندانستن جلو گ اش را بیرون داد و دستی به نشانه  نفس کالفه
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اما  کنه؛ یا چه حقیقتی رو کتمان می کنه از چه چیزی فرار میداره دونم  نمی -

 مطمئنم که تمام این کارا رو برای رودررو نشدن با ترسش داره انجام میده.

موعد یا  هخواد تو زمان سفر کنه و خودش رو به قبل از ی می مادر شماعبارتی  به

 شما چی بوده؟ی  وادهخانترین اتفاق  تلخ. برسونه یه اتفاق

به نیت فکرکردن مکثی کرد؛ اما هرچه که اندیشید، تنها به یک جواب شاهان 

 رسید:

 بوده. ساال اون مرگ پدرم توتنها  -

 :شک گفت متفکر دست به سینه زد و دوبهدکتر 

البته باید به یه  .کنه مادرتون داره از مرگ پدرتون فرار می و همینه احتماالً -

چرا از  جه کنیم و اون اینه که اگه واقعاً انقدر عاشق پدرتون بوده؛ پسهم تو  نکته

باید از زنده بودنتون خیلی  ،ترسه؟ با توجه به اینکه شما شبیه ایشونید شما می

 هم استقبال کنه! 

ای سکوت کرد و منتظر جواب شاهان ماند؛ اما وقتی به نتیجه نرسید،  ثانیه

 حرفش را ادامه داد:

به هر چیزی که ممکن بود برسیم، رسیدیم؛ اما هنوز خیلی چیزای ما هرحال  به -

که سیمین رو به  محرکی ،محرک نیاز داریم هبه ی دیگه هست که برای کشفشون

 .و سیمین قبول به همکاری کنه حرف بیاره

 :هم سردرگم، با شک لب زدمتعجب شده بود و  همشاهان که 

  اون محرک کیه؟با یکی اکی شه؟ کار کنیم که  خب چی -

 .با خودکارش چیزی یادداشت کرد پشت میزش برگشت و دکتر
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کسی از  ترجیحاً ،با کسی ارتباط بگیرهخودش باید صبر کنیم تا  ،دونم نمی -

 برادر و خواهرش نزدیک نیستن؟ .همون دوران

 :گشودپاسخ ی که تا همین لحظه سکوت پیشه کرده بود، لب به بار شاهیار این

 رده.م بدتر از من ایگنور کرو ه ولی اون ؛نزدیکه م خاله ،چرا -

ولی همکاری  ؛پس بگردید یکی رو پیدا کنید. شاهان در حد خودش خوبه -

 .کافی نیست

 با مکث سر باال گرفت و زمزمه کرد: شاهان

 !دم بگردیم کهآخب نمیشه بریم تو خیابون دنبال  -

 ای باال انداخت و صادقانه گفت: دکتر تبریزی شانه

کاری هم از دست من بر نمیاد! مادر شما نیاز به کسی داره که باهاش حرف  -

به  و صرفاً منزوی و افسرده شده سیمین به طور کلیبهش روحیه بده.  و بزنه

 !کسی نیاز داره که به زندگی برش گردونه

یک نفر که به سیمین روحیه دهد! یک نفر که همراهش باشد و او را به زندگی 

یک نفر که از سرزندگی خود به این زن ببخشد و یک نفر که لبخند را برگرداند! 

  میهمان لباش کند!

گیری خودش، صدای نیکان در ذهنش  و نتیجه های دکتر هر کلمه از حرفبا 

 شد. بلندتر و وضوحش بیشتر می

 «.بمب انرژیه ست. دختره سرمهبرای افسردگی که تجویز من »

توانستند کمک کنند!  شاید به مادر او هم می ،اگر مادر نیکان را نجات داده بودند 

ی پزشکان و پروفسوران مطرح تهران را امتحان کرده بود،  که همه ییاوبرای 
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 .امتحان این دو جوجه مشاور هم ضرری نداشت

*** 

 سرمه

از پنجره ها را  ورنگ و قلم ی کیسهصحرا که با خوشحالی  نگاهم را روی صورت

 داخل فرستاد، گرداندم. 

 ست؟ دیدی جوینده یابنده -

مثل همیشه که از دیدن این ابزار خلق عشق، را ازدستش گرفتم و  کیسهبا ذوق 

 شان را چک کردم. آمد، دانه به دانه لبخند به لبم می

 خدایی بابا کردم اینجا هم از اینا داشته باشه. ! اصالً فکر نمیوای دمت گرم -

فرچه توالت از  ،قلم که چه عرض کنم ا؛ البتهومد با اون قلما پدرمون در دیروز

 بود! تر  لطیفاون 

  ، گفت:زد استارت می که زمان با خنده سری تکان داد و همصحرا 

ی شما، من برم  تره. فقط قبل از اینکه بریم خونه حاال امروز دیگه کارمون راحت -

 ؟م بردارم؛ باشه چند دست لباس از خونه

هیچ حرفی به مسیر  ابراز کردم و بعد بی« خیلی هم عالی!»ی  موافقتم را با زمزمه

پیچش  در های پیچ خیره ماندم. علت سکوتم تنها میلم به یادگیری تهران و خیابان

ی آخر را به یاد داشتم،  بود که البته وقتی به منزلش رسیدیم و من تنها کوچه

 حد میل باقی مانده. متوجه شدم که این هدف هم صرفاً در 

ای  سانتیِ چهارطبقه آجر سه شدن صحرا، من در ماشین ماندم و ساختمان با پیاده

ی اولش برای یک سال به رهن صحرا در آمده بود، از نظر گذراندم.  را که طبقه
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با . استتر  تر و قدیمی بزرگی من  ای که مشخص بود به مراتب از خانه خانه

ی افکارم پاره شد و ناخودآگاه نگاهم سمت  هصدای زنگ گوشی صحرا، رشت

 کنسول کشیده شد.

 ...باز این گوشیش رو جا گذاشت! اصالً گوشی خریده که جا بذا -

زمان با ریزش قلبم، شوکه پلک زدم و ناباور دست مرتعشم را جلو بردم.  هم

برای بار  .خیره شدمبه اسم روی صفحه شک گوشی را در دست گرفتم و  دوبه

خطی را هجی کردم و هر بار بیش از پیش آب داغ روی  چهارم اسم نیمسوم و 

 دیدم؟! چه می سرم خالی شد و بندها یکی پس از دیگری از دلم برید.

 «)ه)سرم احسان عظیمی»

او با صحرا چه کار داشت؟ نکند صحرا... نه! منطقی باش سرمه! عاقالنه فکر کن 

 دختر! 

عقلم یارای یاری دادن داشت و نهایتاً هم  اما نه منطقی برایم مانده بود و نه

اعتنا به بغض مانده در گلویم،  ای روی آیکون سبز زدم و بی ضربه فکر تک بی

 گوشی را به گوش چسباندم.

  ی سرمهشماره شمامرگ من، جون سرمه قطع نکن! ببین  ... صحراخانوم!صحرا -

 ..باهاش حرف بزنم. وقت مزاحمت نمیشم. من باید دیگه هیچ خدا ، بهرو بده من

 شنوی صدام رو؟ می موصحراخان

رحم دو دستش را روی گلویم گذاشته بود و به نیت  قاتلی بی به سانبغض 

تر از همیشه، جایی میان جناق  کرد و نفسم سنگین مشت تنگ میکردنم،  خفه

زد؛ هنوز هم  شد، سریع حرف می ام گره خورده بود. هنوز هم وقتی هول می سینه
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تر از همه، این سین و را و میم و  فریب ش خش داشت و هنوز هم دلته صدای

 ! کرد های المصب را تلفظ می

دونم چطوری دلش رو به دست  من می ،ی سرمه رو بدهشماره شمام، وصحراخان -

من هم دوستش دارم.  من رو دوست داره،سرمه  .بخشه می ،اون مهربونه .بیارم

 ؟گرده. الو برمی یده وخدا اگه بفهمه برگشتم، مهلت م به

شد! به خودم  ی لبانش آب می دلتنگ صدایَش بودم و قلبم با تصور حرکت مردانه

توانستم دروغ بگویم. احسان درست فهمیده بود، او باز هم مرا بهتر از  که نمی

توانستم  همه به او که می خودم شناخته بود. من هنوز به او حس داشتم. اما با این

بغضی را که ترک رویش افتاده بود، انتهای گلویم پنهان کردم و دروغ بگویم! پس 

 تر از همیشه فریاد زدم: محکم

زنم، باز  با دوتا کلمه گولش می باز شعوره، سرمه خره، سرمه بی .ره ادامه بدهآ -

 .فهمه سرمه که نمی .ای که مثل چشماش بهم اعتماد داشتمیشه همون دیوونه

 بگو راحت باش!

 کالمم را کم کردم و این بار جدی و قاطع ادامه دادم:رد تمسخر در 

باز اومدی سراغ من؟ چی فکر کردی پیش  که عشقت بهت نارو زد ؟شد چی -

ی یه بچه  مونده فکر کردی من انقدر بدبخت شدم که تهقای عظیمی؟ آخودت 

ای از متأسفم واسه خودم که چه تصور احمقانه دبیرستانی رو قبول کنم؟ واقعاً

 و بگیری! ولی اینجار ت ساختم که باز به خودت اجازه دادی سراغ من هواس سرمه

 !کنم نوشخوار نمیدوباره  ،من چیزی رو که یه بار باال بیارم .قاآرو اشتباه کردی 

 و با تمام نفرتی که از یادآوری آن دخترک ته دلم قل زده بود، لب زدم:



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  254

 

 وردمت احسان عظیمی!آخیلی وقته باال  -

 .تلفن را قطع کردم ،کرد توجه به او که اسمم را صدا میو بدون 

وقتی داخل ماشین نشست، بدون هیچ  .مدن صحراآاتمام تماسم مصادف شد با 

 . صحراشدن دادم ی آب ام اجازه به بغض بیچارهرفتم و فروحرفی در آغوشش 

تر در آغوشم کشیده و  محکم ای من، دفعه متعجب و ترسیده از رفتار یک

 :ه گفتزد وحشت

 ی من چیزیشون شده؟؟ خانوادهطوریش شدهسرمه؟ عمو ادریس چی شده  -

تر از  بودن حدسش را به او بفهمانم و بعد سوزناک غلطفقط توانستم با حرکت سر 

هایم را  صحرا با هولی که مشخص بود از اضطرابش است، شانه. قبل زار بزنم

 گرفت و به عقب هلم داد.

 مرده؟ کسی تصادف کرده؟ چی شده؟ کسی  بگوسرمه! خب دقم دادی  -

سختی لب گشودم و با زور صدای لرزانم  روا نبود بیش از این عذابش دهم؛ پس به

 را به گوشش رساندم:

 ... خودش بود صحرا...احسان زنگ زد -

باران شد و عصبانیت در جز به جز  کالمم به انتها نرسیده، چشمان صحرا آتش

 صورتش پدیدار گشت.

 ه بودم... اَه!به همه سپرد که؟ من بهش دادهو ر ت هشمار خریکدوم رده! غلط ک -

ی روی داشتبرد برداشتم و با تعلل لب به تعریف  زده دستمالی از جعبه غم

های احسان و جواب خودم را برایش گفتم؛ سپس مثل تمام این  گشودم. حرف

را به  ی دروغگو فرورفتم و علت اشک و داغ دلم چند سال در غالب سرمه
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 های احسان و توهینی که حس کرده بودم، نسبت دادم.  حرف

دست خودم نبود دیگه  ش رو که دیدمولی اسم ؛شرمنده صحرا فوضولی کردم -

 .جواب دادمو 

 دارم کشید و با لحنی دلسوزانه گفت: های نم صحرا دستی زیر پلک

لیاقت تو رو خدا اون  فدای سرت عزیزدلم! سرمه توروخدا گریه نکن دیگه! به -

 نداشت!

گویند دروغ شاخ و دم ندارد و حاال به بهترین شکل  همیشه شنیده بودم که می

 کردم. ممکن لمسش می

که  سوزه دلم برای خودم می ی من که برای اون نیست قربونت برم! من گریه -

 .انقدر کوچیک شدم

 مهربان لبخندی زد و در همان حین که بطری آب را از صندلی عقبصحرا 

 آورد، زمزمه کرد: می

اصالً هم کوچیک نشدی سرمه. این فکرا چیه دیوونه؟ اون کسی کوچیک شد  -

خاطر نفسش به یه عشق واقعی پشت پا زد و همه فهمیدن که چقدر بنده  که به

 هوسشه! 

بطری را از دستش گرفتم و با چند جرعه ریتم تنفسم را به حالت عادی 

 برگرداندم.

و نبود، خداروشکر تموم شد دیگه؛ پس خوب باش! تازه تو  ولی حاال هرچی بود -

 کنی؟ شخوای خوب با این روحیه مییه ماموریت مهم به اسم مادام هم داری. 

 شد؟! اما مگر می .گفت راست می
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به  پس از حرکت ماشین سرم را به شیشه چسباندم والجرم لبخندی زدم و بعد 

در مسیر، صحرا دیگر  .نگاه کردم ،شدند درختانی که یکی پس از دیگری رد می

به  ،شدن مسیر صحبتی نکرد و اجازه داد فکر کنم و با خودم کنار بیایم. با طی

ها و قلموهای گرفتن و رفع خستگی، با رنگ ی من رسیدیم و بعد از دوشخانه

 رفتیم. جدید به منزل مادام

هایش لباس ،وقتی مادام درب را گشود، اولین چیزی که توجهمان را جلب کرد

اولین بار بود  .ی زرشکی روی آنیک پیراهن بلند صورتی کمرنگ با جلیقه .بود

کرد. با لبخند معناداری به صحرا نگاه  های تیره استفاده نمیکه مادام از رنگ

 .کردم؛ سپس هر دو داخل شدیم

جدید و  ویکلی رنگ و قلم ،ترین مادامِ دنیا! ببین چی آوردم سالم خوشگل -

 جذاب!

را از من گرفت و  کیسهزده مادام که ذوق من به او هم سرایت کرده بود، هیجان

 گفت: ،کرددانه چکشان میدرحالی که دانه

خوام یه ماهی راست میگی؟ واو خدای من! چه رنگای زیبایی! من امروز می -

 رویِ تنگ بکشم، میشه؟ 

 صحرا با خنده درب را بست و گفت:

 هم تحویل بگیری؟!  رو خوای ماجون می مادام -

 ی شرم کف دست به صورتش زد. سریع سر باال گرفت و به نشانهمادام 

 وای شرمنده صحراجون من از خوشحالی یادم رفت! اصالً سالم کردم؟ ای -

 هایمان را داخل کمدِ جاکفشی گذاشتم و گفتم: کفش
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ات ملکه خریدیم برکل مغازه رو می ،کنی دونستم انقدر ذوق مینه واال! می -

 برفی!

ها را روی میز گذاشت و بعد از پذیرایی مختصر، تنگش را مادام با شادی رنگ 

ب و صابون شستیم آآن را با  ،کردن ظرف از گردوغبار آورد. من و مادام برای پاک

 ،و در همین حین صحرا طرح مد نظرش را که یک ماهی برزگ و پرپولک بود

من کاغذ را درون تنگ چسباندم و و با  ،روی کاغذ کشید. وقتی کارش تمام شد

کردن طرح کردم. وقتی طرح  ای و طالیی شروع به پیادهخمیر دورگیری نقره

ظرف را کنار گذاشتیم  ،مد تمام شدآهایی که از دهنش بیرون میماهی و حباب

تا یک ساعتی بماند و خشک شود. حال نوبت مادام بود تا هنرش را به ما یاد 

زخانه رفت و با یک سینی قهوه برگشت. مادام باز شروع به پس به آشپ .دهد

گفت که من و صحرا خوانی از انتها یک فنجان کرده بود. از شمایلی میبخت

-نمیهرچه با چشم مسلح و غیرمسلح در آن یک بندانگشت جا دنبالش بودیم 

 خر صحرا به فنجان فالش معترض شد:آیافتیم! 

هست اِال مرد جوون مهربون! اصالً اون یارویی که  چیزته این همه ،بابا مادام -

 شما میگید این تو جا نمیشه!

 ،مادام با خنده عینکش را کمی جلو آورد و با نوک خودکاری که دستش بود

 جایی را نشان داد و گفت:

-ی فرشتهی باال سرش هم نشونهجان! ایناهاش اینه. اون حلقهدقت کن صحرا -

 ؛. حاال فرشته یعنی چی؟ یعنی مهربونیتسرشتهیعنی مردی که مثل ف ؛ست

 پس یعنی مرد مهربون!
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ها را دیده بود، ذوق زده به طرف من آمد و فنجانش را صحرا که باالخره نشانه

 مقابل صورتم گرفت:

 .! سرمه نگاه کن! ایناهاششنمیگ تراس اِ -

 با خنده اعتراض کردم:

 بینم. م میه خب حاال نکنی تو حلقم -

 مادام پرسیدم: به و رو

گیریم درسته؟ اصالً درست درمیاد؟ مگه که ما داریم هر روز فال می مادام این -

 ر تو سرنوشتمون رخ بده؟یچقدر ممکنه اتفاق بیفته و تغی

 .مادام دستش را دراز کرد تا فنجان من را بردارد

یومده ری پیش نیبله درسته. اگه قرار باشه اتفاقی در زندگی شما رخ نده یا تغی -

نه کل  ،سری فقط چند نشونه بهمون میده باشه، فال بدون نشونه میاد. البته هر

 زندگی فرد رو. اما مهم اینه که این فنجون هیچ وقت دروغ نمیگه!

های  لبکی را از روی فنجانم برداشت و با دیدن داخل فنجان با چشمعن

 شده گفت: درشت

 ختر؟خدا! چرا انقدر فاالی تو عجیبه د پناه بر -

 اختیار خودم را جلو کشیدم. بیکمی استرس گرفتم و 

 مگه چی شده؟ باز چی اومده؟ -

قلب  کیی مانده در ظرف به شکل  طرفم گرفت. تمام قهوه مادام فنجان را به

 گفت: ،مده بود. مادام که تعجبم را دیدآ بزرگ در

 !تک نشانه ،هم یه فال خاص باز -
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 .پراستفهام نگاه از فنجان برداشتم

 خب این یعنی چی؟ -

 .اشاره کرد ،مادام با خودکار به باالی قلب که کف فنجان بود

یعنی یه عشقی که از گذشته  ؛ست از گذشته ،اینجا نشونه .اینجا رو نگاه کن -

 .وجود داشته

 .ی فنجان را نشان داد که قسمت زیادی از قلب روی آن بود با خودکار دیواره

پس یعنی با این عشق در زمان حال  ؛لب اینجاستی ق اینجا زمان حاله. تنه -

ست.  یندهآاین قسمت  ،ی فنجون اومده شنا میشی و نوک پایینی قلب که تا لبهآ

مونید. اما ویژگی این عشق  ینده هم باهم میآرسی و در  پس به این عشق می

خواد. جوری درگیرش میشی که از خودت  خاص چیه؟ این عشق تمام تو رو می

ی فنجون وجودت میشه اون عشق. اما این عشق خطرناک  مونه و همه نمیچیزی 

اما  ؛این نشون از عمیق بودنِ عشقه .کن چقدر غلیط و سفت شده ههم هست. نگا

حاال بگو ببینم این مرد خوشبخت کیه؟ کسی  .تونه نماد سختی راه هم باشه می

 مونه؟ ینده هم کنارت میآکه از قدیم بوده و تا 

 طور امروزم را گرفته بود. اش که این حسان و نحسیامان از ا

 .اونه احتماالً  ،یکی تو زندگیمه -

 .محو شداز لحن ناراحت و آه عمیقم لبخند مادام 

 پس چرا انقدر ناراحتی؟ -

 !بهم خیانـت کرد. دوست ندارم دیگه برگرده . راستشدم خوبی نبودآخه آ -

 ده باشد، باز به پشتی مبل تکیه زد.و انگار که خیالش راحت شرام خندید آمادام 
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 !پرستیش پرستدت و می دارم میگم یکی که عاشقانه می .اون نیست ،نه دختر -

احسان نبود؟ اما مگر جز او چه کس دیگری در زندگی من بود که عاشقش 

 باشم؟

 ! خه نیست همچین کسیآ -

 .ی ندانستن پایین برد مادام لبانش را به نشانه

 !هست تو خبر نداری دونم! شاید نمی -

 ورد.آشده را  خرش بودم که صحرا تنگ خشکآی  درگیر جمله

شاءاهلل که هرچی هست خیر باشه! خب این هم دیگه خشک شد. رنگش  ان -

 کنیم؟

زمان که در  هم آمیزی شدند. من هم مشغول رنگباهم  ،مادام پس از تائیدو  

طرح فردا را روی کاغذ  ی به قول مادام عجیب بودم، ذهنم مشغول این آینده

 کشیدم. 

چون از حضور ما خبر نداشت، بدون اطالع  و مدآاواخر کارها بودیم که نیکان 

جیغ کوتاهی  ،با کلید در را باز کرد و وارد شد. صحرا که حجاب نداشت و قبلی

در اولین اتاق پناه گرفت. این صحنه  تنگ را به دست مادام داد و سریع .کشید

 بمات مقابل در را خبر جا بی اما نیکانِ از همه ؛وردآمن و مادام خنده روی لبان 

 نگه داشت.

 این چش شده بود؟ -

روسری صحرا را از آرام سری تکان دادم و بعد از اینکه از کنار مادام بلند شدم، 

 :شوخی گفتم به کمد جاکفشی برداشتم و
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که موهاش  م باشه پری تو، به فکر دختر مردم مثل اسپایدرمن می! هیچی -

 .بازه

سمت نیکان  سریع به« !قربون دختر مردم و موهاش»ی آرامِ  با شنیدن زمزمه

ی مرا دید، لبخند پُرشیطنت روی لبش را  برگشتم. پسر که چشمان گردشده

 جمع کرد و جدی دست جلو آورد.

 !برم بده من براش می -

 ی صورتش کردم. دارم را روانه ونشان نگاه خط

 !جوری در رفت ت شما اینفکر کنم از دس -

 !خب از الی در بهش میدم. بده دیگه -

م و کشیدپوفی تفاوت از خواهش نگاهش بگذرم؛ پس از سر ناچاری  نتوانستم بی

 روسری را به او دادم. 

 .کنار مادام برگشتمسمت اتاق گام برداشت، من هم مجدد  او که به

 ای؟ کاره یجون فردا صبح چ مادامخب  -

دبانه منتظر جواب ؤو م زده بود بکه در نگاه از پسرش ،خند معناداریمادام با لب

 .برداشت ،صحرا بود

 برای آموزش؟ .جان من همیشه بیکارم سرمه -

ای که به جانم افتاده بود، کامم را خشک کرده بود؛ اما عزمم را جمع کردم  دلهره

 و لب زدم:

فردا صبح با هم بریم گلدون جدید  ،خوام اگه موافق باشی می .جون نه مادام -

 م. باشه؟به این رنگای امروز اضافه کنی ،بخریم و هر رنگی رو هم خواستی
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ام انداخت. پاسخ  انتهای جمله«  باشه»ترسی که از جواب مادام داشتم، رعشه به 

ی فرایند درمان حقیقتاً مهم بود و همین اهمیتش دلم را شور  این زن برای ادامه

 انداخت. می

 جا نمیام. فردا نفس میاد؟ اگه نفس بیاد، من هم میام؛ اما اگه نیاد، من هیچ -

کردن فرد از دنیای شیرینی که در  ترین قسمت درمان همین بود؛ خارج سخت

کند و درعوض، واردکردنش به این دنیای  باور خود ساخته و در آن زندگی می

 های تلخ. مملو از حقیقت

 جون؟ نفس کجاست مادام -

شناختم و آن بغض لعنتی را ندیده  خوبی می ها را به رزش صدای مادام و مادامل

 دادم. هم تشخیص می

 .رفته دانشگاه -

داد هنوز  اعتمادی و شک، دو پارامتر موجود در صدای مادام بود که نشان می بی

بودن نفس را باور ندارد و این گذاره صرفاً در حد یک تلقین  به طور کامل زنده

 است.

 گرده؟ کی برمی -

خواستم تا فرد  پرسیدم و جواب می قدر سؤال می متُد اصلی درمانم همین بود! آن

شده در  تشکیل حلقه اشکی مد نظرم برسد و تا این لحظه هم  خودش به نتیجه

 کرد. شدن به هدفم را گواهی می نزدیک چشمان مادام،

یشه. گفت برای خرش تشکیل نمآقبل از رفتنش گفت کالس  .گرده زود برمی -

 .م بیاد باهم بریمه نهار میاد پیشمون. گفت منتظرش باشم و بازار نرم تا اون
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کن!  هب بده، گفت من بهش برسم. نگاآموقع رفتن گفت یادش رفته به گلش 

سرمه همه میگن  .گذاشتمش دم در که وقتی اومد ببینه به حرفش گوش دادم

 .یاددونم که م اما من می ؛گرده اون دیگه برنمی

 .اش شد گونه ی انهی اشک شکست و قطرهای درشت رو حلقه

ولی من  ؛کشه کسی نفهمید داره نفس می ،اون روز که تو اون کشو خوابیده بود -

کنم.  خدا من حسش می به .شنیدم. سرمه، نفسِ من زنده بود. دروغ میگن

 گرده. مگه نه سرمه؟ دونم برمی می

بردند، دیوانه خطاب  آمالشان به سر میچرا کسانی را که در دنیای زیبای 

دادم و مهر تائیدی پای  شد اگر حاال دل به دل زن می چه می کردند؟ می

قدر دردناک بود؟ چرا؟ حقیقتاً برای اولین  شدم؟ چرا واقعیت این هایَش می حرف

 ای هم نبود. اما چاره خواست درمان ادامه پیدا کند؛ بار دلم نمی

 چند وقته منتظرشی؟ -

دانست که غم این زن مهربان چه  هق مادام اوج گرفته بود و تنها خدا می قه

 !کرد خونی به دلم می

. تنهام ..کنه اون من رو ول نمی ...گرده برمیدونم که  ولی می دونم... نمی -

 ...گفت نفس دروغ نمی ...گرده خودش گفت برمی ...ذاره نمی

کشیدم و  شدر آغوشروند درمان به  توجه و سرآخر بی دیگر نتوانستم تحمل کنم

 .کمرش را نوازش کردم

خوام  ولی می ؛دونم چی بگم روم باش! من نمیآ !جونم الهی قربونت برم مادام -

بعد  ل،همه سا خب؟ فکر کن نفس کجا رفته این ،ن موضوع فکر کنییخودت به ا
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میریم برش  ،به من بگو باشه؟ اگه جایی باشه که بتونیم بریم دنبالش

 !خب؟ .دونیمگر می

خود  ای در آغوشم ماند و بعد که کمی آرام گرفت، توجه به سؤالم دقیقه بیمادام 

 را عقب کشید.

 من میرم چای بیارم. -

مکانیسم دفاعی فرار را انتخاب کرده بود. من هم ناچاراً دل به دلش دادم و دیگر 

 سؤالی نپرسیدم تا با خود کنار بیاید!

 ای دقیقه پنج .تازه یاد صحرا و نیکان افتادم رفت،داخل آشپزخانه وقتی مادام 

برای ضیافتی که به قول پدر،  بودند و این زمان  شد که در اتاق تنها مانده می

با این فکر چینی . آمد میمشکوک طوالنی و بیش از حد  میزبانش شیطان بود،

طرف اتاق بروم که  و خواستم بهبه قصد اتاق از جا بلند شدم  کنار چشم انداختم،

 هر دو از اتاق خارج شدند. در همان لحظه 

داد که تا  هایی می صحرا و لبخند شیطانِ نیکان، خبر از اتفاق گلگونهای  گونه

 دانستم که حاال هم وقتش نیست.  ؛ اما خوب میگرفتم فهمیدم آرام نمی نمی

خواست  و شد در فکر فرورفته مادامِ محض اشراف به آشپزخانه، متوجه نیکان به

 با صدای آهسته و نفسی گفتم:و شدم  شمانع سریع برود کهسراغش 

کم با خودش خلوت کنه! به نظرم اگه ما تنهاش بذاریم براش  هولش کن، بذار ی -

 .بهتره

 آرام پرسید: ییبا صدا ،صحرا هم به تبع من

 چی بهش گفتی؟ -
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. برسهمرگ نفس  تِخودش به حقیقو امیدوارم  بهش گِرا دادمفقط من  ،هیچی -

 کنه. انکار می دارهفقط و  هدون می کنم حس می البته

 لبخندی از سر رضایت زد.صحرا 

 !خوبه -

 نیکان از ناچاری نفس عمیقی کشید و گفت:

 خب پس میگی ما بریم؟ -

 و آرام کیفم را از روی مبل برداشتم.سری تکان دادم 

راستی عمو  مزاحم افکارش نشو.و م برو اتاقت ه تو ،ما که میریم خونه ره.آ -

 سعید کو؟ 

و ناچاراً با ذکر  مد حرفی بزند که موبایلش زنگ خوردآو  نیکان چانه باال کشید

 سمت مبل کنار درب رفت. ببخشیدی به

 ؟چطوری !قاآسالم  -

 کردن وسایل، سمت میز پذیرایی رفتیم. برای جمعهم  من و صحرا با رفتن او،

شی نیکان از آشپزخانه بیرون آمده بود، وقتی ما را در مادام که با صدای زنگ گو

 کردن وسایل دید، اخمی کرد و دلخور لب زد: حال جمع

سعید هم تا  ،بمونید ه بودم!من غذا درست کردخواید برید؟! اما  ها می بچه -

 .دو ساعت دیگه میاد-یکی

 ایَش را در دست گرفتم. قدمی پیش گذاشتم و دستان پنبهبا خنده 

ولی جدی باید بریم  و هستم؛ من که از روز اول مهمون شما بودم !بونت برمقر -

یه عالمه کار درسی و غیردرسی داریم. تازه روم به دیوار، خونه هم  .جون مادام
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 مثل بازار شامه!

با این حرف مادام راضی شد که نمانیم؛ اما به شرط آنکه سهم شاممان را با خود 

ه منتظر تائید ما بشود، باز به آشپزخانه برگشت و ببریم و سرآخر هم بدون اینک

 هرچه ظرف و قابلمه داشت، بیرون آورد.

فایده است و مادام نهایتاً کار خودش  دانستیم مخالفت بی من و صحرا هم که می

 شدیم.شان های در ظرفقراردهی ها و  درب رنگ نکرد سفتکند، مشغول  را می

 !م اینجانه خودشون اتفاقاجدی؟ چرا  -

 .کشیده شد نیکانسمت  به مبا این حرف نگاه

 ... قربونت... خداحافظ!کنم برات اس می ام آره، آره حله. باشه اس -

 .ان برگشتمکسمت نی به قرار دادم، ی مخصوصشان در کیسهکه تمام وسایل را 

 دادی بهش؟ رت ما رو میوکی بود که داشتی راپ -

 ند به لبش آورد.طور که انتظار داشتم، لحن شوخم لبخ همان

 حاال کی گفته منظورم به شما بوده؟ -

 .واال تنها کسی که اینجا حضورش اتفاقیه ماییم -

های فک باالیی را که کمی جلوتر  لبخند نیکان به خنده تبدیل شد و مرد دندان

 از فک پایین بودند، به نمایش گذاشت.

 تا حاال کسی بهت گفته باهوشی؟ -

 شوخی گفتم: هپشت پلکی نازک کردم و ب

 !هرجا بری فقط دارن از خوبیای من میگن ،آره بابا -

 .خب حاال جنبه داشته باش! یه مراجع براتون پیدا کردم -
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 :آمد، گفت سمتمان می در همان حین که با مانتوی من و پانچ خودش بهصحرا 

 کی؟ -

که در یک به صحرا  نیکان ازخداخواسته مخاطب صحبتش را عوض کرد و رو

 :مان بود، ادامه دادقدمی

؛ خیلی حادتر و شدیدتر، البته مشکل مامانش مثل مادام افسردگیه .رفیقمه -

 ترش. بزرگ پسرجز با  به زنه حرف و اینا نمی دونم کالً تا اونجایی که من می یعنی

گفت  می پسرشکه  هم جوری این. مورد خاصیه ولی کالً ؛دونم حاال من دقیق نمی

 .ولی فایده نکرده ؛تمام متخصصین تهران دیدنش

 صحرا متفکر سرش را تکان داد و گفت:

برای فردا  بدید، ما وندرس مطب رو بهشآ لطفاًاکیه موردی نداره!  -

 . فقط به منشی بگم به اسم کی وقت بذاره؟درخدمتشون هستیم

 .کشید هنیکان دستی به زیر چان

شاهان خود به اسم اگه زحمتی نیست ت واال! یادم نیس ونمادرش فامیلی -

 .یدشکوهی وقت بذار

*** 

 دانای کل

 .نبود یشکس پاسخگو اما هیچ ؛داشت دستش را روی زنگ گذاشته بود و برنمی

و  اما باز هم بوق آزاد! دیگر خسته شده بود ؛برای بار هزارم موبایلش را گرفت

و  ی بهراد را گرفت شماره فکر ؛ پس بیاش کرده بود ندانستن و دلتنگی کالفه

 گوشی را به گوشش چسباند.
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 بهراد کجایی؟ -

 ادب؟ سالمت کو بی -

 :پرحرص لب زدبدون توجه به شوخی بهراد 

 افسونگر کجاست؟ -

 گفت: با پوزخند تر به خود فشرد و را محکم دخترکبهراد، 

 .ما باید سراغش رو از تو بگیریم دختر توئه، دوستدونم بابا!  بغل من! من چه می -

طور  برای مهمانی امشب به حضور افسونگر احتیاج داشت و دختر هم اینشاهیار 

 !دست او را در پوست گردو گذاشته بود

 .م نیسته ولی اینجا ؛شم دم خونه االن هم از دیشب ازش خبری ندارم. -

 ر زمزمه کرد:ای از محتویات لیوان نوشید و بعد با لحنی خما بهراد جرعه

 !خیری تو این افسونگر نیستجون تو  !ولش کن بابا -

خبر از او این  اما در اصل وجدانش، بی ؛شوخی گفته بود به این جمله را مثالً

 اعتنا به او لب زد: ه بود. شاهیار اما عصبی و بیزبانش آورد یعبارت را رو

 باشه؟ ،پس بهراد اگه خبری ازش گرفتی بهم بگو -

 دنبال ردی از سحر این ساحره گشت.مخادع پریوا  اندر چشم رهخیبهراد 

 باشه میگم بهت. کاری نداری؟ -

 .فظحانه خدا -

 .ای زد ههبلند قهق با اتمام تماس، افسونگر

 .دمیه که تو زندگیم دیدمآترین  این احمق ! اصالًوای خیلی احمقه! خیلی -

 :اش ادامه داد میان خندهو به بهراد اشاره کرد و 
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 !تر از تو حتی احمق -

 .را از خود جدا کرد دخترتانه خندید. بهراد کمی سو دوباره م

االن که خواستی عاشقش کنی؟ خب  مگه نمی ؟!کنی کار داری می چی افسون -

 !؟زنی سش میشده چرا پ عاشقت

اش نقاشی  تمسخر را تمام قد در چهرهی پریوا تبدیل به پوزخندی شد و  خنده

 کرد.

کردن یه جوری  شده؟ اونایی که چندسال چندسال ادعای عشق میعاشق  !هه -

ل که معلومه دلش برای ومدن که نگم برات! چه برسه به این هوَا توزرد از آب در

 !چی تنگ شده

محض بستن  . بهسمت اتاق رفت به حرف بعد آرام از روی مبل بلند شد و بیو 

اش کسی جز  گیرنده را کهپیامی سرعت  اش را بیرون کشید و به گوشی درب،

 :میالد نبود، تایپ کرد

 «ه.ذارم. امشب کار رو انجام بد برمش بیرون. درِ خونه رو باز می دارم می»

 اش را از پشت درب برداشت و سریع به هال برگشت. سپس بارانی

 میای باهام؟ ،رم بیرونیدارم م -

 سر از گوشی بیرون آورد.بهراد متعجب 

 خوای بری؟ بردی! کجا می میکسی رو با خودت ن قبالً -

 شانه باال انداخت.تفاوت  پریوا بی

یه شانس بهت دادم. مردم عادی کجاها  م اصراری ندارم بیای، صرفاًه االن -

 !ای، رستورانی، پاساژی، جایی میرن؟ کافه
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 .شرتش را در یک حرکت پوشید بهراد از روی مبل بلند شد و تی

 .اومدم ،شم میام عشقم. بذار حاضر -

دادنی اکتفا   و دخترک تنها به سر تکان آن لبخند شوم مجدد به لب پریوا برگشت

 کرد.

با سانسور رسید، پریوا آسانسور بودند. وقتی آبعد از چند دقیقه هردو مقابل 

 سمت پسر برگشت. اضطرابی ساختگی به

 کیفم کو؟ -

 کنه؟ کار می کیفت دست من چی -

 دست به کمر زد. جانب به پریوا حق

 !م باشه هپس نباید انتظار داشته باشم دست عم ؛همیشه تو برام میاری -

 بهراد با لحن مظلومی گفت:

 .خب همیشه خودت بهم میدی -

 .پریوا پشت چشمی نازک کرد

م کلید رو بده من میارم. تو ه یادت باشه از این به بعد خودت برداری. االن -

 .ندن ندارمبیار، دیگه حوصله منتظر مو زودتر ماشین رو در

 ،کلید را از بهراد گرفت و برای برداشتن کیفی که تعمداً در اتاق جا گذاشته بود

مد و کلید را از روی آوارد خانه شد. بعد از اینکه کیف را برداشت، از خانه بیرون 

 .تر کارش را انجام دهد مور میالد راحتأدرب برداشت؛ اما درب را نبست تا م

*** 

 ؟!موخان جاست! چه عجب یاد ما افتادی خوشگلنیبه ببین کی ا به -
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با لحنی مادرانه لب را در آغوش کشید و  اش رسیده ی تازه ازراه نسرین خواهرزاده

 :زد

وگرنه من که  ؛جون. درگیر زندگی بودم جون خودت سالم به روی ماهت خاله -

 .جز شما کسی رو ندارم

 .ی نسرین را بوسید و عقب آمد شاهیار گونه

 گیری. اون بادکنک کجاست؟ رو تحویل نمی دیگه مانه  -

شان بود، مهدیس را بادکنک صدا  یی که نسرین مخالف همهخاطر پروتزها به

های دخترش که هر روز او را از هدفش  کرد. زن با اعصابی متشنج از نافرمانی می

 کرد، آهی کشید. دورتر می

 !دونم واال خاله! تو اگه دیدیش من هم دیدمش چه می -

 .سالم -

های مارپیچ میان  سمت پله نیمه ماند و هر دو بهشاهیار با صدای برادر، کالم 

 سالن برگشتند.

 ؟خوبی .سالم داداش -

آمد، آخرین تای آستینش  ها را به مقصد پذیرایی پایین می زمان که پله ن همشاها

 را هم مرتب کرد و بعد بندش را به دکمه آویخت.

 .باست رو عوض کن بیا برای شامبرو ل !خداروشکر خوبم -

را به درد  شاهیار دل و همین سؤال نپرسید هبرخالف همیشه، از جایی که بود

همه خواهش ببخشدش؛ اما حقیقت  آورد. پسرک انتظار داشت برادرش بعد از آن

 ماند. پس این بود که باالخره کار بدی انجام داده بود و باید پای تاوانش هم می
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 سمت اتاقش رفت.  بهو ی گفت ا مظلومانه« چشم»

 ای مقابلش نشست.«با اجازهم»با رفتن او، شاهان نزد نسرین برگشت و با 

 دخترخاله هنوز نیومده؟  -

های با کنیه متنفر بود؛ اما جایی هم برای  زن هم به سان دخترش از این صدازدن

ش های مهدیس، لب به نفرین همسر سری اعتراض نداشت. پس برای توجیه خیره

 گشود:

ش  زنده و مردهکه گوری رو که  گوربهسیاوش اون خدا لعنت کنه نه واال خاله!  -

 .عذابمون میده

 اراده اخم کرد. د و بیشاهان نفسش را بیرون دا

. ههدستش از دنیا کوتاو مرده  هرچی بوده، دیگه ولی ؛دونم کم بدی نکرده می -

 بگیم.جوری  پشتش ایندرست نیست 

دانست که اگر دیوار کوتاه سیاوش را از دست دهد، دیگر هیچ  میخوب نسرین 

اخم درهم کشید و در  ی اعتراض ی خود ندارد؛ پس به نشانه راهی برای تبرئه

 جانبش فرو رفت. به قالب حق

که غریبه نیستی  بود که سرم بیاره؟ تو هچرا نگم خاله؟ چه بالیی موند -

همه سال تیر  لگداش بعد از اینجای مشت و  ،، هروقت اسمش میادمادرجان

اون کارایی که با روح و  و ش و تحقیراشحاون ف !کشه. کاش فقط همین بود می

چند سال از و و بیستر تونم از یاد ببرم؟ همین که من مگه می، کرد روانم می

کم مگه  ،شدنتون رو به دلم گذاشت داغ دیدن شما و بزرگ و م دور کرد هخانواد

 !شم؟ مگه میشه واسه مرگ شوهرم خوشحال ،رحمم در دلدردیه؟ منی که انق
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 ملکه عذاب بود!  ،ولی اون شوهر نبود

 کرد: گفت؛ اما راستش را هم با هزارویک قصد و منظور بیان می زن دروغ نمی

هرچی بهش  ،رفت م خوش نبود. روزی که داشت میه ش هخرین خاطرآحتی  -

« لش بد بشه چی؟! نرو مگه واجبه!مرغون گرفته اگه حا مرد این بچه ابله»گفتم 

م خیلی اصرار ه وقتی« .رفیقام ناراحت میشن»و کرد تو یه کفش که ر پاش

دراز به دراز  دیسم کنار دست مهه جوری سیاه و کبودم کرد که خودم یه ،کردم

وقت  غرق شد؟ آه دل من بود! هیچ ،همه مهارتِ شنا افتادم. فکر کردی چرا با اون

 تر کوچیک مهدیسسال از االن  دو ،استگاریمووقتی اومدن خم. رگذ ازش نمی

که  هیا کردم سیاوش همون شاهزاده تازه شده بود نوزده سالم. فکر میو  ودمب

من چرا دارم  ،ست! ای خاله دم دیوونهآدونستم یه  خوشبختم کنه. چه می هقرار

 .اینا رو به تو میگم! الحمدهلل که گذشت

 بود، آهی کشید و گفت: شده ثرأتاش م شاهان که از غم خاله

ت نگفت مشکلش با ما چی قو بگو سبک شی. هیچ .کنی نه خاله، خوب می -

 آمد کنی؟و ذاشت با ما رفت بوده؟ چرا نمی

لب فکر  بی ،گذشت که تمام روزهای بدش از مقابل دیدگانش میزمان  همنسرین 

 :زد

 !نبخشید این دربون ،دونم واال! شاه بخشید، وزیر بخشید چه می -

 با استفهام پرسید: ی آرام نشده بود، منظور زن از آن زمزمهمتوجه که شاهان 

 چی رو نبخشید؟ -

 :سخنش را اصالح کردنسرین به خودش آمد و سریع 
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عذاب اون خیرندیده رو هم زیاد ، میگم خدا ببخشه گناهامون رو !ها؟! هیچی -

 ت پسرم. هکنه! من یه سر میرم پیش سیمین، با اجاز

 زمزمه کرد: شاهان زیر لب

 .ی ما هم دست شماستاجازه -

زدند؟ چرا دائماً در  راستی چرا هیچ یک از اعضای این خانواده درست حرف نمی به

ی  نقص واژه کاری بودند و از آن بدتر، چرا تمام حرکاتشان تجلی بی حال پنهان

 بود؟« گناه»

گوشی را شد و سریع  ی افکارش پاره رشتهبا لرزشی که در جیبش حس کرد، 

 .کشیدبیرون 

واسه  ؛برای فردا ساعت پنج به بعد بهت وقت داد. تایمش پر بود !سالم رفیق»

شروع به کار  شیشیعنی مطب ساعت  .همین قبل از مریضاش قبولت کرد

خاطر تو  ولی چون تو آشنای منی، گفت پنج تا شیش اونجا باشی. به ؛کنه می

 «]...[ مه درسشآپارس.  صحرازودتر میره فردا. اسمش دکتر 

جواب داد و برای !« جبران کنم هللءاشا نا !دستت درد نکنه»پیام نیکان را با 

 آشپزخانه رفت. هماهنگی مهمانی آخر هفته با نِنا به 

دانست هرچند که می داشت؛اش را نیکان و خانواده قصد دعوتبرای آخر هفته 

  .آیدنمی مادام قطعاً

ی باال درب اتاق در طبقه شد،آشپزخانه  با ننا واردصحبت  به نیتوقتی او 

 .سیمین باز شد و نسرین با دلی پردرد کنار خواهرش رفت

 سالم خواهرجان، خوبی؟ -
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نسرین  .کرد مثل تمام مواقع سیمین روی صندلی نشسته بود و به باغ نگاه می 

 آهی از ته دل کشید و گفت: ،کرد که دیدن این حالِ خواهرش اذیتش می

  !ستچشمت به باغ و اون خونهکه هنوز  -

دانست خواهرش به کجا  نگاه نسرین هم به همان نقطه دوخته شده بود. خوب می

 .کند کند و چه اتفاقی را دارد در ذهن مرور می نگاه می

مون، یادته قبل از اینکه اون کثافتا گند بزنن به زندگیانگار همین دیروز بود!  -

کی  ؟!کردیم چقدر تو همین باغ با مهراب بازی می ؟چقدر اینجا خوش بودیم

؟ یادته داداش ساالر همیشه نبه این روز بیفت خاندان ساالریون کردفکرش رو می

 .کرد؟ از اول آقا بود رو نگاه می نشست و مارو اون پله می

 برگشت.سمت خواهرش  چشم از باغ برداشت و بهبا یادآوری چیزی سریع 

خواد برگرده. نه برای  راستی گفتم آقا! دیروز با صدرا تلفنی حرف زدم. گفت می -

خوان که ایران رو  می هم گفت زن و دخترش برای سفر تفریحی. میها،  همیشه

عین  ءاهللهزار ماشا ءاهللببینن. دیروز گوشی رو داد با یوروس حرف زدم. ماشا

 گفت یه جوری می معلم خوبی بوده. صدرا . معلومهزنه بلبل فارسی حرف می

 شد. از ذوق دلم آب می «عمه»

 تر آورد تا شاهان و شاهیار نشنوند:صدایش را پایین

گفت آقا دلش نرم شده. ای خدا یعنی میشه برسه اون روزی که دوباره همه  می -

سیمین رو بخشیدم. با خودم »گفت  پیش هم جمع شیم؟ صدرا هم گذشته. می

 «اون بچه بوده. کنار اومدم که

و جایی کنار چنار سر به فلک  کرد توجه به او به باغ نگاه میسیمین باز هم بی
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 زد. کشیده پرسه می

 گفت اگه تو... می -

الباب شاهیار، کالم نسرین نیمه ماند و زن سریع با دلشوره خود را  با صدای دق

 عقب کشید.

 ؟تسیااهلل! بیام تو یا مجلس زنونه -

اش  رد با لبخند اضطرابش را بپوشاند و شادی را باز به چهرهسعی کنسرین 

 بازگرداند.

 جون، تو که از خودمونی.بیا تو خاله -

 .و کنار مادرش رفتپس از پاسخ او داخل شد شاهیار 

 زدید کلکا؟ ریزریز حرف می دچی داشتی -

 کردی؟ کار می بجی بزرگه خلوت کرده بودم. تو چیآبا  -

که برای یک لحظه تمام  ای با ناراحتی ،د افسونگر افتاده بودر که مجدد یااشاهی

 گفت: ،اش را در برگرفتچهره

از صبح پیداش نیست، نگرانش  .زدم داشتم به یکی از رفیقام زنگ می ،هیچی -

 بودیم. 

 به مادرش ادامه داد: و رو

 کرد؟ گفت؟ غیبت کی رو می مامان این خواهرت چی می -

 .شدن لبخند شاهیار شد نداد و همین باعث جمع سیمین هیچ واکنشی نشان

 گفت:پوفی کرد و دلخور 

کم بکشی جلوتر ما رو هم یادت بیاد؟  هم حاال نمیشه تاریخ رو یوخان سیمین -
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 خب بیا بعد از تولد من دیگه!

دردبخوری  به ذهنش رسید که نکند نسرین اطالعات به های پزشک مرور حرفبا 

 شد و پرسید:داشته باشد! پس کمی جدی 

 ی بدی افتاده؟اتفاقاسی سال پیش چه -دونی بیست راستی خاله، تو می -

 ابرو به هم چسباند. ،که شده بودونسرین که از این سؤال شاهیار ش

 چطور یاد سی سال پیش افتادی خاله؟ -

 :صادقانه گفتای باال انداخت و شاهیار شانه

گفت مامان از یه  فتیم پیشش میخریه که دیروز رآدونم واال! این دکتر  نمی -

دونم چه ریختی، ولی خودش رو تو یه  خاطر همین نمی کنه. به اتفاقی فرار می

 ساالیی جا گذاشته!

 و دستانش یخ بست. رخنه کرد زن پود وجودواسترس در تار

از کجا به اینا  ،زنه حاال این دکتره فهمید مشکل چیه؟ سیمین که حرف نمی -

 رسید؟

های استرسی که در صورت نسرین بود، شاهیار متوجه چیزی نشانه با وجود تمام

 .نشد

اکشنای مامان به کلی چیز لبوم نشون داد، بعد از ریآ !خیلی خفن بود خدایی -

 .رسید

 «او»ها عکس لبومآاگر در  و خون از صورتش جهید. وضوح پرید رنگ نسرین به

 هم بوده باشد چه؟ 

 ببینم دلم وا شه. مه دسته؟ من لبوما دمآخاله  -
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 و تا حدودی هم موفق بود. ش را کرده بود تا مشکوک نباشدتمام سعیَ

 وایسا. .جاست آره خاله همین -

ها را بیرون لبومآها مقابل کمد رفت، درب را باز کرد و لبومآبرای آوردن  سپس

 خودش هم کنار او نشست.و  شبه دست نسرین دادَ. بعد وردآ

 !اینه ،بیا خاله -

با هول تندتند  و لبوم را گرفتآ ،نداختارین با اضطرابی که چنگ ته دلش مینس

-تمام عکسی آخر رسید و مطمئن شد که  وقتی به صفحهها را چک کرد. عکس

که ناگهان یاد آن ه، نفسی از سر آسودگی کشید ی خودشان بودها از خانواده

اما  ؛داشتند یک دانه شان از آن عکس یکیجمعی در باغ افتاد. همه عکس دسته

و  هم در آن حضور داشت «او»که . عکسی در این آلبوم نبودعکس سیمین 

 انداخت. همین حضور ارتعاش به قلب زن می

 ای نیست؟لبوم دیگهآلبومه فقط؟ هیچ عکس یا آشاهیارجان همین یه  -

 گفت: ،شاهیار که از این رفتارها متعجب شده بود

کردی انقدر سریع  واسه امتحان داشتی دوره می گه. ولی خاله مهمین بود ،نه -

 وقت به رفع دلتنگی رسید؟!اصالً ؟ یورق زد

 !پس سیمین از قبل به این فکر کرده بود 

االن بریم  .بینیمشباز میام باال می ءاهللشا نجون. حاال اخاله مه رسنهخه گآ -

 پایین واسه شام.

 ت:اش را باال کشید و با تردید گفشاهیار چانه

 خب بریم. هخیل -
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 به مادرش ادامه داد: و رو

 .میگم ننا غذات رو بیاره باال سیمین بانو -

که بداند مادرش در آن ظلماتِ باغ، آن یب ،شاهیار همراه نسرین از اتاق بیرون رفت

 .کند هایش چه خاطراتی را مجدد زندگی میبا چشم

*** 

 سرمه

گذارد قدر زیاد است که نمی آن ،شود بازی پخش میرصدای موزیکی که در شه

دانم طبق معمول دارد عمویش را برای یک کار مخفی اما می؛ صدایشان را بشنوم

دست به دامان او  ،شود هر وقت از من و پدرش ناامید می .کندترغیب می

کنم و از راه دور قربان د. چقدر دوستش دارم! با تمام عشق نگاهش میشو می

روم که ناگهان یک دست مردانه دور کمرم اش میهای بچگانهی شیطنتصدقه

اما وقتی نگاهم به سبزِ الهیجانش  ؛گردمترس طرفش برمی شود. با حلقه می

نظیر کردن من بی چشمان این مرد در آرام شود. آخ که تبحر آرام می ،خوردبرمی

 شوم: معترض می و من کند تر می است. مرا به خود نزدیک

 م پادشاه!ای عمومیزشته! وسطه مکان  -

 .کند تر مینزدیک هم برخالف اعتراضم سرش را

ی تن ی تن که شنیدی؟ تو همونی! بذار همه بدونن پارهی! پارهمزنمی نورچش -

 خودمی!

ی ستبر دست روی سینه .اندازد به دلمها لرزه میمثل همیشه این توصیف

 .دهم عقب هلش میبه گذارم و اش میمردانه
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 قا!آدر میشن. برو عقب  هب راه ها ازبچه -

 .آوردسرش را نزدیک گوشم می

کردن رو نورچشمی! بذار مثل من دیر دست به  بذار از بچگی یاد بگیرن عاشقی -

 .کار نشن

 کنم که صدای شاهو سر هر برد. جوابش را در ذهنم آماده می و سرش را عقب می

 .کشد سمت خود می دوی ما را به

 ها. ب بپاشم رو بچهآیواشکی  ذاره مامان! عمو نمی -

 
 :دومفصل 

 سرمه

-داشتن چشم ی موبایل سعی در بیدارکردنم داشت و من با بسته نگه صدای ویبره

فایده بودن  اما وقتی متوجه بی ؛ام را به اوج خودش رسانده بودم هایم ایستادگی

غرغرکنان گوشی را از کنار دستم  و مقاومتم شدم، یک چشمم را باز کردم

 .براشتم

 برداشتم! !خب !ای بابا! فحش وسط گذاشتن که منو بیدار کنی؟ خب بابا -

 .و سریع تماس را متصل کردم و گوشی را روی گوشم گذاشتم

 بله؟! -

 صدای جدی زن در گوشم پیچید:

 م راد؟وخان .سالم -
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ند شدم و برای بیدارنشدن از روی تشک بل .با جدیت صدایش خواب از سرم پرید

 .صحرا از اتاق بیرون رفتم

 بفرمایید؟ .خودم هستم -

از پزشکی قانونی مزاحمتون میشم. دکتر ایزدی برای مصاحبه با مورد  -

خواستم ببینم االن می. اسکیزوفرنی معرفیتون کردن و امروز باید تشریف بیارید

 تره یا ساعت پنج؟ براتون راحت

 برای همین گفتم: ؛کشید و حاضرشدنم هم طول میمیل به خواب داشتم 

 زحمت بذارید همون ساعت پنج.بی -

 صدای تایپ آمد و بعد از آن زن گفت:

 آدرسو یاداشت کنید.  .م رادوانجام شد خان -

درس را بنویسم که چشمم به یاداشت نیکان افتاد. آدنبال ورق کاغذی بودم تا 

پس سریع  ؛راجع سفارشی نیکان را ببینیمناگهان یادم آمد که امروز قرار است م

 گفتم:

 ،ممکنه وقت مالقاتو همین االن بذارید؟ من بعدازظهر یه قرار دارم !آخ شرمنده -

 االن یادم افتاد.

 .زن دوباره چیزی تایپ کرد

 اکیه؟ .ساعت دیگه باید اینجا باشید هفقط تا ی ،باشه -

 .نگاه به ساعت دیواری انداختم

 خوبه؟ ؛وربع اونجام تا ده، دهبله من نهایت  -

 کید کرد:أزن ت
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 نویسید؟ درسو میآ .لطفاً قبل از ده اینجا باشید -

 « .رسم که من با بیژامه هم بخوام راه بیفتم باز دیر می»

 به روی چشم. بفرمایید! -

 .منتظرتونیم. فعالً ]...[ ،میدان ونک، خیابان مالصدرا -

بدون درنگ دست و صورتم را شستم و با نهایت سرعت لباس  ،با اتمام تماس

رایش را به مداد چشم و رژلب خالصه کردم و از درب خارج شدم. آپوشیدم. 

هم با  سمت درب پارکینگ حرکت کردم. نهایتاً مسیر را به مسیریاب دادم و به

ن خیر به پزشکی قانونی رسیدم و طبق معلوم همیشه با بدوبدوکردأپنج دقیقه ت

 .داخل ساختمان شدم:

 راد هستم، دانشجوی دکتر ایزدی. !خیر هم وقت بوسالم خان -

نفس زدن و هول و  ای که میزش مقابل درب اصلی ساختمان بود، به نفس منشی

 .وَالیم لبخندی زد

لطفاً برو  .چون هنوز متهم نرسیده ؛عجله نکن !سالم عزیزم. خوش اومدی -

 راهروی کناری، اتاق دوم. 

 .جب ابرو باال انداختممتع

 .چشم ممنون. فقط متهم کیه؟ من برای بیمار اسکیزوفرنی اومدما -

 دونستید بیمار یه قاتله؟! مگه نمی .نهوم منظورم همه من ،بله دیگه عزیزم -

اطالعیم پی برد و ناچاراً فرم  به بی ،بازم را که دید نگاه مبهوت و دهان نیمه

 اطالعاتی را از روی آن خواند:مقابلش را باال آورد و با دقت 

قای میکائیل هستن که زنشونو آ ،ببینیدشون هعزیزم بیماری که شما االن قرار -
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ی ورامین پخش کردن که ها رو تو جادهتیکه کردن. بعد تیکه کشتن و تیکه

همین توقفای متعددشون باعث شد پلیس راه بهشون مشکوک بشه و دستور 

متوجه  مزرسی، دستگیرشون کنه. بعد از دستگیریتوقف بده و خالصه بعد از با

حال بررسی بیماری هستن. استاد هم امروز  م اسکیزوفرنی دارن و درئشدن عال

 رو برای مصاحبه و تشخیص فرستادن تا...  شما

تر  های من هم درشتچشم ،آمدای که از دهان منشی بیرون میبا هر کلمه

 یرم و میان کالمش دویدم:سرآخر نتوانستم جلوی خود را بگ .شد می

بعد  ،ش کرده تیکه بعد تیکه ،یکی که زنشو کشته یعنی من االن باید برم با -

 هاشو تو جاده شاباش کرده حرف بزنم؟  تیکه

 .تکان داد منشی ریلکس سر

 دقیقاً! تازه نظرتون هم مهمه. ،بله -

 خجالت لب زدم:بی

پاشم با طرف برم تو اتاق؟  م من اینو شنیدم مو به تنم سیخ شد! حاالوخان -

 از کجا معلوم بالیی سر خودم نیاره؟ کنم که! اصالً سکته می

 منشی لبخند مطمئنی زد و گفت:

. جدا از اون نوکیل مقتول و مسئول پزشکی قانونی هم هست !نترس عزیزم -

 خودشم دستبند داره و سربازم همراهشه.

نبود؛ اما من سعی کردم با  مصاحبه با یک قاتل تحت هیچ عنوانی عادی و آسان

این تفاسیر کمی خیال خودم را راحت کنم؛ پس با استرسی که در دلم چنگ 

 ،سمت اتاق رفتم. وقتی مقابل درب رسیدم تشکری کردم و سریع به ،انداختمی
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ی احترام چند ضربه به آن زدم و وارد شدم. با ورود من هر دو مرد به نشانه

پوش که همان نفر ته بود و دیگری جوانی خوشایستادند. یکی میانسال و پخ

 ی بفرمایید باز کرد و پرانرژی گفت:دستش را به نشانه ،دوم

 وکیل مقتول. ،بنده کمالیان هستم !آمدیدم راد، خیلی خوش وسالم خان -

 اش اشاره کرد و ادامه داد: سپس به مرد کناری

 قای باقری هستن.آایشونم  -

 .شاندم تا پی به استرسم نبرندلبخند ساختگی روی لبانم ن

بنده هم که معرف حضورتون هستم؛  .شناییتونآخوشوقتم از  .سالم عرض شد -

 دانشجوی دکتر ایزدی. ،سرمه راد

 .کمالیان سر تکان داد

رزوشونه باشن؛ اما آجایی که خیلیا  .بله و به اعتبار استادتون هم اینجا هستید -

 ادتتون!نصیب شما شده و باید بگم خوش به سع

زمان با سر تکان دادن لبخندم  االت در ذهنم، همؤتوجه به تشویش درونم و س بی

را هم عمق بخشیدم و بعد در انتظار میکائیل پشت میز نشستم. انتظاری که زیاد 

هم طول نکشید و پس از چند دقیقه سربازی با مرد الغراندامِ دستبند به دست 

 . ندوارد اتاق شد

اش  حس و صورت یخی با نگاه بی دادم همان میکائیل باشد، مرد که احتمال می

پس از دیگری  هایی را که به علت پابند کوتاه و نامتوازن شده بودند، یکی قدم

برداشت و بعد مقابلِ منی که از اضطراب هر تپش قلبم را جایی میان گلو حس 

 کردم، نشست. می
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فاوت باشد؟ مگر او قاتل یک ت قدر بی توانست این قدر آرام بود؟ چطور می چرا آن

ی دستان  قدر با تصور دوباره شرحه کردنش نبود؟! آن نون به شرحهظزن و م

خواست  قطعه کردن زنش منزجر شده بودم که دلم می و فرایند قطعه  خونی

چیز دیگری، فریادکشان اتاق را ترک کنم؛ اما خوب  هر و نامه توجه به پایان بی

ستن جور هندوستان کشیدن هم دارد؛ پس سعی دانستم که طاووس خوا هم می

رامش خودم را حفظ کنم و برای فرار از این اتاق، پشت میز ذهنم بروم و آکردم 

ام  ای بعد بدون اینکه دست به خودنویس و دفترچه کاغذ و قلم را بیاورم! ثانیه

 ام نوشتم: در ورق ذهنی ،تنها با نگاهی که روی صورت مرد گرداندم ،بزنم

 «ریلکس - اختالل خواب - کرده معتاد ترک - چهل ساله احتماالً  - مرد»

 سالم! -

 .وردآهایم باال همم بود، تا چشم شده در مرد نگاهی را که میخ دستان گره

 تو دکتری؟ .سالم -

لغزید و این یعنی من اشتباه کرده  ته صدایش ارتعاش داشت و مردمکش می

 .تفاوت است خواست وانمود کند که بی تنها میوجه آرام نبود، او  هیچ او به م؛بود

 .خواد بهت کمک کنه نه، یکیم که می -

 .ای باال انداخت شانه ،تسدانستم ساختگی ای که دیگر می مرد با بیخیالی

 خب کمک کن! -

خواستم بدانم  تمام دلهره و ترسم حاال تبدیل به کنجکاوی شده بود و تنها می

 ت!اش چیس علت این نقاب روی چهره

 کنی؟ کنم؛ اما به همکاریت نیاز دارم. خودتو معرفی می می -
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های  زمان با بیرون دادن نفسش، نگاهش را سمت دو مردی که روی صندلی هم

 .سوق داد ،کنار دیوار نشسته بودند

 خوای بگی این دوتا بهت نگفتن؟ می -

کنم؛ نفسش بکاهم و حس ظن و تردید را به او منتقل  خواستم از اعتمادبه می

 اش لب زدم: پس خیره به وسط پیشانی

 .چرا قطعاً گفتن؛ ولی من از شما پرسیدم -

 شو خودت بپرس!چهار سالمه. بقیهو اسمم میکائیله و سی -

اش را کامل کند و از  توانست جمله داد، نمی پاهایش را به حالت عصبی تکان می

ها یعنی  ی این د و همههایم را از دست داده بو تر توانایی نگاه در چشم همه مهم

 .طور سریع در هم شکست نفس این مرد هم ساختگی بوده که این اعتمادبه

 کجا به دنیا اومدی؟ چقدر درس خوندی؟  -

 نگاه روی زمین گرداند و با تعلل گفت:

ساخت، دعوا و  پدرم با مادرم نمی ؛شهریار. تا کالس سوم، نشد بیشتر بخونم -

 .کسی درس بخونه ذاشت صدا نمیودرگیریا و سر

علل ایجاد اسکیزوفرنی را مشکالت » خودکار را روی کاغذِ ذهنم رقصاندم

 «د.دان خانوادگی می

 شغلت چیه؟ -

 .یک کرددزنم ه دو دستش را روی میز قرار داد و ابروهایش را به

 .کنم ساله کار نمی ولی االن دو ؛کار ساختمون بودم رنگ -

 ،نشان از ترس ؛بود و این نشان خوبی بودهایش تندتر از قبل شده  ریتم نفس
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 ها. ریختگی نقشه مه محرکی قوی برای به

 چرا؟ -

 خوان خسته بشم. نمی ،ذارن کار کنم نمی -

او بیماری با لیبل روانی بود یا یک  .ها منقطع خسته کند خواست مرا با جواب می

 روانشناس؟!

 کیا؟ -

من نباید  ،بینه. ولی من فرق دارم یعنی هیشکی نمی ؛بینیشون اونا. تو نمی -

 .حیات زمین به من بستگی داره. خودش گفت ،بمیرم

 .ام را از صندلی برداشتم و جلو آمدمهمانند او تکیه

 اونی که گفته کیه؟ -

 .مرد با ترسی که به غایت مصنوعی بود، چپ و راست را پایید

تون یم بشه همهیعنی اگه من طور؛ دونی؟! وجود زمین به منه ماه! آخه می -

 میرید! می

 .روی صفحه نقش بست «توهم و هزیان»بی آنکه درنگی کنم 

 !خاطر همین زنتو کشتی؟ به -

خواستم به داستانش خط دهم تا ببینم پلنی از قبل در ذهن دارد یا پی حرف  می

 .مرا خواهید گرفت

دم؛ ولی مر من نباید می ،خواست منو مسموم کنه اونا بهم دستور دادن. اون می -

خواست منو بکشه. اون شب رنگ تمام ماشینا سیاه بود، این یه نشونه  اون می

 خواستن بهم بگن که قراره بمیری! مردم می ؛بود
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 «)مخاطب بودن(Ideas of referenceهزیان توطئه و »

 چطوری کشتیش؟ -

با لحنی  ،کرد که یک خط درمیان سمت چپش را نگاه می آرام خندید و درحالی

 ر گفت:دا کش

 ،خواد توش سم بریزه دونستم می کنه. می دیدم داره غذا درست می ،رفتم خونه -

روم رفتم پشتش. اون بهم یاد داده بود چاقو رو کجا بزنم. آپس  ؛بهم گفته بودن

چاقو رو از پشت کردم تو قلبش. وقتی با چشمای بازش برگشت طرفم، اون بهم 

بعد  ؛. چاقوی سومم زدم تو گردنشم کردمه من ؛گفت چاقو رو بکنم تو شکمش

هاشو بردم تو بیابون تیکه ،ش کردم و مثل حرفی که اون بهم زده بودتیکه

 انداختم.

 feeling» ذهنم زودتر از من حالجی کرد و قبل از دستورم روی کاغذ نوشت

controlled )سندرم تحت کنترل بودن(» 

 چطوری بهت دستور دادن؟ -

 .دستش را نزدیک گوشش برد

 گفتن. شنیدم که بهم چی می ومد. میا صداشون می -

 حاال دیدیشون؟ تا -

 .جهت دست روی موهایش کشید مرد بینی و دهانش را لمس کرد و بی

 ،شپرخونهآیه بار از گلدون تو  ،بار از تلویزیون خاموش ومد. یها نه فقط صدا می -

 م از ماه!ه یه بار

 از خودت ناراحت نیستی که زنتو کشتی؟ -
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 ای باال انداخت و پس از مکث کوتاهی به حرف آمد:شانه

قا معلم آیه وقتایی یه  ؛چون اون من نبودم. من خیلی وقتا میکائیل نیستم ؛نه -

 .یه وقتایی هم علی میشم که مغازه داره ،یه وقتایی یه دکتر باکالس ،میشم

ش را نوشتم و مقابل «اختالل چندشخصیتی»با کشیدن خط زیر مطالب قبلی 

آمد روی لبم جا خوش کند، پس زدم و  سپس لبخندی را که می ؛ضربدر زدم

 جدی پرسیدم:

 دوباره میگی چطوری کشتیش؟ -

 زده گفت: مرد که هم کالفه بود و هم مضطرب، شتاب

 با چاقو کشتمش. -

ی مصاحبه از روی صندلی بلند شدم، پشتش رفتم و وقتی  برای آخرین مرحله

 جایی کنار گوشش زمزمه کردم: ،به او نزدیک شدم کامالً

 ومد؟ا جا می صدا از همین -

 .سمتم چرخید و تیز نگاهم کرد از کمر به

 جا. همین ،رهآ -

 ،د تکان دادم و هنوز پشت میز نشسته ننشستهأییی ت آرام سری به نشانه

سمت  کامل کردم و به «گوید! دروغ می» م را با عبارتا محتویات کاغذ ذهنی

 .کمالیان برگشتم

 م با ایشون تموم شد.من مصاحبه -

 .سمتم آمد زمان با رفتن آنها به باقری دستور خروج به سرباز داد و کمالیان هم

 م راد نظرتون چیه؟!وخب خان -
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از روی میز برداشتم و در همان  ،ای را که برخالف کاغذ ذهنم تمیز بود دفترچه

 :گفتم ،انداختم حین که داخل کیفم می

اطالعات خوبی  برن و صرفاً یشون در سالمت کامل عقلی به سر میبه نظر من ا -

 برای این ادعا هم دالیل خودمو دارم.  .از اسکیزوفرنی دارن

 آمده ادامه دادم: دست مطالب به مرورمکثی کردم و با 

 ،برای شما علنی شده ونوقتی ایشون فهمیدن که ارتکاب به قتلش احتماالً -

و با یه لیبل روانی از قتل  ناسکیزوفرنی نشون بدخواستن خودشونو مبتال به 

 ونتنها راه نجاتش نو پلنی هم که ریخت ن؛ قاتل باهوشی هم هستنتبرئه بش

 ن.؛ اما جاهای بدی سوتی دادهبود

 .گرداندم ،نگاهم را بین او و باقری که تازه به جمعمان اضافه شده بود

زیادی با  ن،ایشون برای اینکه مبتال به اسکیزوفرنی بوده باش مثالً -

و  نی مصاحبه بش مانع ادامه نوجه نخواست هیچ طی صحبت به ن.نفس اعتمادبه

 ن؛خواهان این مصاحبه بود ونکه انگار خودش نکرد طوری رفتار می حتی بعضاً 

انقدر راحت  وقت به این صورت داوطلبانه و که بیماران اسکیزوفرنی هیچ درصورتی

اختالل  ونی بعدی اینکه برای خودش نکته .االت جواب نمیدنؤبه س

وجه منجر به  هیچ که اسکیزوفرنی به درحالی ن؛و متصور شده بودر چندشخصیتی

غیرقابل قبوله! جدا از اون افراد مبتال به  چندشخصیتی شدن نمیشه و کامالً

ه صورت جزئی و عیناً مثل بار چند بار که بخواید ب اسکیزوفرنی شرح حادثه رو هر

وار توضیح خالصه ،پرسیدم ونکنن؛ ولی دومین باری که من ازش اول تعریف می

ی محل  ای انجام نمیده و در آخر وقتی به بهونه کاری که هیچ اسکیزوفرنی ن؛داد
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ای ازم دور  جای اینکه مثل هر اسکیزوفرنی دیگه به ،نزدیک شدم ونصدا بهش

حاال این  ن.العمل متفاوتی نشون داد و عکس نمن چرخید به رو ن،و بترس نبش

که با المانای مختلفی مثل تکون عصبی پاها و لمس بینی  ونبدنش وسط به زبان

دروغ  ندار» نگفت می نوضوح داشت سمت چپ، به به شونهای مرتب و دهان و نگاه

 .کاری نداریم« نمیگ

بالیدم و با غروری که حاال در از نگاه متحیر و مملو از تحسین آن دو به خود 

 اضافه کردم: ،شد لحنم هم حس می

به طور کلی ایشون یه قاتل سالم و باهوش بودن که اطالعات خوبی هم از  -

مثل حس تحت کنترل  ن؛کرد خوبی بیان می جزئیاتو به تن.اسکیزوفرنی داش

با این  بودن یا توهمات و هزیونا یا حتی مثال ماشینا برای سندرم مخاطب بودن،

هرحال نظر من اینه که  به .ون ارتباط برقرار کنهیشخواد با ا تعریف که دنیا می

عمدی و در صحت عقلی  و قتل کامالً نو دارر ایشون قصد فریب مراجع قضایی

 انجام شده.

باقری در « احسنت»زدن کمالیان و بعد  ا صدای دستدابت ،هایم با اتمام صحبت

  .اتاق طنین انداخت

تشخیص روانشناس اینجا هم همین بود و چه بسا جواب شما  !م رادوخان آفرین -

 تر بود.  به مراتب کامل

 !م رادوعالی بود خان واقعاً -

 .زده از تحسینشان لبخندی زدم ذوق

 شما لطف دارید. !ممنونم -
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 پرونده را جمع کرد و گفت: یهاباقری برگه

 . به امید دیدار مجدد شما!م رادوی روشنی در این زمینه دارید خانآینده -

سمت کیفم رفتم و بعد  من هم به ،و با ادای احترام از درب خارج شد. با رفتن او

 لب زدم: ،از برداشتنش رو به تنها فرد اتاق که کمالیان بود

 !با اجازه !یتون خیلی خوشوقت شدم جنابیشناآاز  -

 .وردآی احترام سرش را کمی پایین  مرد به نشانه

 .ال داشتمؤم راد یه سوفقط خان !ینهمچنو  -

 .کیفم را روی دوشم انداختم و تبسمی کردم

 بفرمایید در خدمتم. -

زمان که کت تک اسپرتش را به تن  او هم به تبعیت از من لبخندی زد و هم

 گفت: ،کشید می

ساعت  هچون من ی ؛فقط اگه ممکنه تویِ مسیر حرف بزنیم !کنید لطف می -

 دیگه دادگاه دارم.

سمت درب اشاره کردم. پس از بیرون  به «حتماً» سری تکان دادم و با گفتن

قدم شده بودم، خود را کنارم رساند و   ی او من پیش آمدن از اتاقی که با اشاره

 متین لب گشود:

 خب و اما سؤالم! ارتباط جهت نگاه با دروغ چی بود؟ -

دانستم علت  و هنوز نمی بارها این موضوع را برای افراد مختلف توضیح داده بودم

 گیری چیست!  ی مردم به مچ این حجم از عالقه

به طور کلی هر  .واال اینایی که میگم هنوز به صورت قانون علمی درنیومده -
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محاسبه مال نیمکره  مثالً ؛و انجام میدنیهای مغز ما یه فعالیتکدوم از نیمکره

ها ت از یکی از این نیمکرهما واسه هر فعالیو  چپ و خالقیت مال نیمکره راسته

موضوعیو تعریف  هگرا باشیم و یک خوایم حقیقت پس وقتی می ؛کنیم استفاده می

خوایم خیالپردازی  ی چپ مغز استفاده کنیم و وقتی میباید از نیمکره ،کنیم

سمت  ،کنیم نیمکره استفاده می از نیمکره راست. حاال هر وقت ما از هر ،کنیم

مسئله ریاضی  هاگه من بخوام ی مثالً ؛ون نیمکره میرهنگاهمون جهت مخالف ا

ولی اگه بخوام از  ؛کنم راست نگاه می بهگاه آحل کنم در اغلب موارد ناخود

 دو-نگاهم میره سمت چپ و میکائیل، نه یکی ،پریون بگم شاه داستانای دختر

 .کرد سمت چپ نگاه می بار، بلکه تو کل مصاحبه به

 .شی از مقابلش گذشتیم و از درب خارج شدیمدادن برای من تکان با سر

 !کنم هر وکیلی باید چند واحد روانشناسی هم پاس کنه حس می !چقدر جالب -

 م لبخندی زدم و گفتم:ا طبعی ذاتی با شوخ

 ترش اینه که هر وکیلی با یه روانشناس همکاری کنه!  البته راه آسون -

 نده لب زد:ش را باال انداخت و با خیکمالیان یک تای ابرو

 م روانشناس؟!وکنید خان خیلی هم عالی! قبول همکاری می -

 ولی بازم ممنون از پیشنهادتون!؛ من که هنوز مونده تا روانشناس بشم -

زدم باید برای کمالیان باشد، مرد از حرکت  با رسیدن به ماشینی که حدس می

 .یچش را از کیفش بیرون کشیدئایستاد و سو

هرحال بد نیست اگه کارت منو  ولی به ؛و این مهمه دشو داریاستعداد و عالقه -

 داشته باشید!
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 .ردمکر کتشگرفتم و  ،ورده بودآکارت ویزیتی را که از جیب کتش در

 اگه وسیله نیست بنده در خدمتم. -

 نگاهم را از کارت برداشتم و گفتم:

 هستش. من دیگه مزاحمتون نشم، دادگاهم دارید. ،نه متشکر -

 دبانه گفت:ؤسر خم کرد و م با تملق

 پس من منتظر تماستون هستم. با اجازه! !کنم شما مراحمید خواهش می -

است، پس  «وکیل پایه یک دادگستری ،امید کمالیان»دانستم  پسری که حاال می

 رفت. شد و ماشینش  سواراز خداحافظی 

*** 

 نشکون ظرفا رو دختر! بیدار شدم. -

 .برگشتم ،سمت صحرا که از خواب بیدار شده بود نمایی به با نیشخند دندان

 نه؟! ،قاخرسه گفتی برو من جات هستمآساعت خواب! قشنگ که به  -

هایی را که برای نهار  جوجه ،دوباره سمت اپن برگشتم و با چنگالی در دست

 .کردن داخل ظرف بلوری ریختم به نیت گرم ،خریده بودم

 دیشب دیر خوابیدم واال! -

 شوخی گفتم: یز کردم و بهمرموز چشم ر

 کردی ناقال؟! نیکی هم از...  با کی داشتی خراب چت می -

طرفش برگشتم، چنگال را تهدیدوار مقابلش گرفتم و  و با یادآوری چیزی سریع به

 مشکوک لب زدم:

کردی؟ اون  کار می یادم رفت بپرسم! با نیکان تو اتاق چی راستی دیشب اصالً -
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 ره؟آ ؛سومتون شیطون خیرندیده شد نفر

 .پایین انداخت زده سر خون به صورت صحرا هجوم آورد و دختر شرم  به ثانیه

 وای سرمه نگم چی شد! اصالً آبروم جلوش رفت!  -

و مقابلش روی  مگذاشت ویوسریع غذاها را داخل ماکرو ،من که کنجکاو شده بودم

 .اپن نشستم

 خب بگو دیگه بچه، مردم از فضولی! -

 سف تکان داد و ناراضی لب زد:أی ت نشانهصحرا سری به 

 ءاهللچشمم افتاد به عکسای آقانیکان! ماشا ،دیروز تا رفتم تو اتاقش !بابا هیچی -

دیدم که  جوری که عکسا رو می تلیه عکس از خودش داشت! همینآی یه اندازه

م دیگه دقت نکردم دست کیه. ه یهو در زدن و روسریم از الی در اومد تو؛ من

 .دوباره رفتم سر وقت عکسا که رسیدم به یه عکس ،ه روسریمو که پوشیدمخالص

یه شلوارک  ولی کالً ؛ی لُختیایی گرفته بوددونم لب کدوم جزیره حاال نمی

 پکایی که...  پوشیده بود و سیکس

شد؛ پس با  چینش کلمات برایش سخت شده بود و شرم مانع صحبتش می

 اش دادم: مکانیزم شوخی یاری

 میخ عکس شدی! ،م که ندیدبدیده تو -

 لب فشرد: ،صحرا حرصی از خود

! به قول خودت، شیطون خیرندیده رفت تو جلدم عکسو برداشتم تو وای دقیقاً -

دونستم  کردن که یهو نیکان اومد تو! وای سرمه دیگه نمی دستم و وایسادم به نگاه

 عکسو کجام قایم کنم! 
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ج گرفت و لبخند را میهمان لبان صحرا هم ام او داده خنده ی رخ با تصور صحنه

 .کرد

 نخند سرمه!  -

 ریده گفتم:ب با دست عالمت باشه را نشان دادم و بریده

 کار کرد؟ ینیکان... چ -

 .ی صحرا باز درهم شد چهره

چرا عکس؟ » عکسه رو که دستم دید ازخداخواسته برگشت گفت ،هیچی دیگه -

شکمشو سفت کرد. یعنی از  و باال هنشو دادابعد پیر« بعدیش اینجاست! سه

دونم  نمی ،از کنه برم توش! حاال اینا هیچیبخواست زمین دهن  خجالت دلم می

م ه اون« دادم! نه من داشتم جزیره رو تشخیص می» با چه عقلی برگشتم گفتم

تونستی تشخیص بدی؟  لباسم نمی تو اون عکس با» نه برداشت گفت ،نه گذاشت

ش  هالبته هم» گفتو م یه چشمک زد ه خرشآ« فته!ر ربعد اسم ما مردا بد د

تونستم بیارم  م که دیگه سرمو نمیه من« چه واقعیش! ،چه عکسش ؛مال خودته

 کنم! بابا من دارم دق می !بال... سرمه نخند

 .ی عریضم را جمع کردم را گرفتم و خنده مبا سرانگشت نم زیر چشم

وسایل مردم فضولی نکنی؟ هنوز  نکشتت صحرا! تو هنوز یاد نگرفتی تو خدا -

چی شد دلت » گفتم پک داری؟ خدایی مراعات کرده! من بودم می ضعف سیکس

 کردم دیگه دلت نخواد! و یه کاری می« خواست؟! منم دلم خواست!

گویان  شوخی قهر کرد و بدوبیراه صحرا به ام را از سر گرفتم تا نهایتاً و دوباره خنده

 .از آشپزخانه خارج شد
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های صبح خورده شد، چون قرار بود یک ساعت  از غذایی که با روایت داستانپس 

سمت مطب حرکت کردیم. بعد از  سریع حاضر شدیم و به ،زودتر در مطب باشیم

رسیدن به ساختمان پزشکان همراه با صحرا باال رفتم و چون کریمی تا ساعت 

 خودم جای منشی نشستم.  ،آمدشش نمی

بود که بیمارِ سفارشی نیکان از درب وارد شد. یک پسر ربع و ساعت نزدیک پنج

چهارساله به همراه بانویی که روی ویلچر نشسته بود. پسر حالتی -سهو بیست

سان همان  درست به ؛انگار اصالً اینجا نبود .حس بودبی اما زن کامالً ؛نرمال داشت

 .شود رود و مات می هایی که آدم در فکری عمیق فرو میزمان

 .مقابل میزم آمدها نگه داشت و خودش ویلچر زن را کنار مبلپسر، 

 سیمین رفیع. ،برای بیمارمون وقت گرفته بودیم !سالم خسته نباشید -

 .شد شروع می «نشی»اسم مراجع نیکان با  ،تا جایی که یادم بود

 یه لحظه اجازه بدید من چک کنم. !سالم ممنونم -

توجه به او  کالفه است؛ اما من بی گفت که تا چه حد اکت صورتش داشت می

 ،رسم زودتر بیام من فردا نمی !جون سالم سرمه» پیامک کریمی را که نوشته بود

چک کردم و « .برای شاهان شکوهی ساعت پنج تا شیش وقت گذاشتم !شرمنده

 بعد گفتم:

تونیم پذیرش داشته  االن هم نمی .به نام رفیع وقت گرفته نشده ،شرمنده -

 ای بود جایگزینتون کنم.  تونید بمونید تا اگه کنسلی بته میال .باشیم

 تر شد و با عصبانیت لب زد: کالفه ،پسر که کالفه بود

م وشنای خانآیعنی چی؟! مسخره کردی؟ نیکان گفت وقت اکی کرده. بابا ما  -
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 دکتریم. تو بلد نیستی درست کار کنی مشکل خودته!

شدم، آرامشم را حفظ کردم و  رو میوبهمثل تمام مواقعی که با یک فرد عصبی ر

 بخش زمزمه کردم: التیام

م به ه اون ،ولی حقیقتش اینه که اینجا فقط یه وقت رزرو شده ؛خیر جناب -

 .قای شاهان شکوهیهآاسم 

 پسر آمد جواب دهد که صدایی از پشتش آمد:

 شکوهی بنده هستم. -

اولین  سرش بود دیدم. رویم، هیبت مردی را که پشتبا کنار رفتن پسر روبه

اما  .چشمانی به سبزیِ زمرد ؛هایش بودرنگ چشم ،چیزی که نظرم را جلب کرد

توانی تشخیص  تر، از آن سبزهایی که نمی یک سبز خاص .نه! مثل زمرد نبود

دهی روشن است یا تیره؟ کدر است یا شفاف؟ الجوردی یا زیتونی؟ نتوانستم 

! آن موقع که در «سبزِ الهیجان»هم اال چیزی را به آن سبزهای مرموز نسبت د

پایت دقیقاً چه  دانی این بهشت زیر روی و نمی الهیجان را باال می تلکابین، بام

 رنگی است! 

م زده ه شنا را بهآهایش با پوست سبزه و موهای بورش ترکیبی جذاب و  چشم

 غایت آشنا! زیبا و به ؛بود! آری درست است

 قای شاهان شکوهی؟آسالم،  -

 .سمت میز برداشت مرد قدمی دیگر به

 !خوام ادبی برادرمم معذرت می بله خودمم؛ از بابت بی -

نام خانوادگی سیمین رفیع را  کردم و نام و زمان که در سیستم فایلی باز می هم
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 نوشتم، لب زدم: می

حتی اگه سن قانونیو هجده هم تصور کنیم، برادر شما خیلی وقته ازش  -

نه شما. ترجیح میدم اگه قراره کسی  ،ت کاراش با خودشهپس مسئولی ؛گذشته

 هرچند که نیازی نیست. ؛خودش باشه ،معذرت خواهی کنه

و با لبخندی از پشت میز بلند شدم و فرم پذیرش بیمار را به دست پسری که 

 .آمد، دادماسمش شاهان بود و چه خوش به او می

بعد تشریف بیارید اتاق مشاوره  ؛یدم رفیع پر کنواین فرمو لطفاً با اطالعات خان -

 مقدماتی، بنده برای مشاوره منتظرتونم.

سمت پایین  و پس از اینکه به اتاقِ انتهایی اشاره کردم، پرسشنامه را برداشتم و به

نگذاشت قدم از قدم  ،اما فکری که ذهنم را مشغول کرده بود ؛سالن چرخیدم

 .اجبار ایستادم بردارم و به

 جایی ندیدم؟ خیلی به نظرم آشنا اومدید. ما رو قبالًشرمنده، من ش -

 .شکوهی لبخندی زد و سر به چپ و راست برد

ی شما برای بنده چون چهره ؛داشته باشم کنم سعادت دیدارتونو قبالً فکر نمی -

 شنا نیست. آ

 .من هم ناچار سری تکان دادم و نگاه زیر انداختم

هرحال من داخل اتاق  هلم زَر دیدمتون! بدرسته. شاید به قول مادربزرگا تو عا -

 منتظرتونم. 

 سمت اتاق رفتم. و به

تر  باز به آنها خیره شدم و زیر نظرشان گرفتم. برادر کوچک ،با نشستن پشت میز
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کرد و شکوهی بزرگ عینک دودی به چشم زد و مقابل مادرش  فرم را پر می

تر  ی که کار پسر کوچک. زمانندمجابش ک نشست تا با او حرف بزند و احتماالً

سمت اتاقم آمد. من هم سریع خودم را مشغول پرسشنامه و  به ،تمام شد

 .سؤاالتش نشان دادم

 بفرمایید! -

 .سر بلند کردم و با تبسم فرم را از او گرفتم

 م رفیعو بیارید برای مشاوره.وعالی. لطف کنید خان بسیار -

 .پسر چینی کنار چشم انداخت و دست به سینه زد

 مشاور شمایید؟ -

 .اش گرداندم های فندقی نگاهم را از فیلدها برداشتم و روی چشم

 بنده کارای اولیه رو انجام میدم. ؛م دکتر پارس هستنوخیر! مشاور، خان -

پس از چند دقیقه هم با شاهان و مادرشان داخل  و پسر سر تکان داد و خارج شد

 شدند.

 - بیوه – 1۳44متولد  - سیمین»یش های فرم بود و رو کاغذی را که حاصل نت

 ،هک شده بود« لزایمرآی پنج سال سابقه - 74و  68های  دو حاملگی در سال

افسردگی حاد یا اختالل »جلوتر کشیدم و مقابل بخش آخر ضربدر زدم و نوشتم 

 «خاص

 زدم و زمزمه کردم: ،کرد  سپس لبخندی به سیمین که اصالً به من نگاه نمی

 اسمتو به من میگی؟سالم عزیزم!  -

کرد که انگار  ی میز زل زده بود و طوری رفتار میانتظار پاسخ از اویی که به پایه
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 رفتار گفت: هاما شکوهی سریع به نیت توجی ؛نداشتم ،اصالً در این اتاق نیست

پزشک  .جز من البته به ؛کنه و واکنش نشون نمیده کس صحبت نمی با هیچ -

گفتن  هه زمانی جا گذاشته، پزشکای دیگه هم میقبلی گفتن خودشو تو یه بر

 گفتن دچار افسردگی شده. سریا هم میه فوبیای شدید داره، ی

م، ا ای که از اول به این رشته داشتم و مطالعات فراتحصیلیسر عالقهاز صدقهِ 

 پس با همین دو های خودم پیشروتر بودم؛ردهنسبت به دانشجویان دیگر و هم

 جی رسیدم و مثل همیشه اولین حدسم را یاداشت کردم:خط توضیح به نتای

انگاری و  ارب اختالل اولین) Derealizationو  Cryptomnesiaاختالل » 

 « (زوال واقعیت

 کردم! و بعد دوباره سیمین را صدا زدم. باید با او ارتباط برقرار می

 شنوی؟ صدای منو می ،جان سیمین -

و مقابلش روی  مکنارش رفت اکشنی نشان نداد و من مجبوراًو البته که باز هم ری

 زانو نشستم. 

درست  .دید در امتداد نگاهش بودم؛ اما او من را نمی جالب بود که حاال عمالً

 ؛کند کسی که نگاه می ،ش جایی جا مانده شبیه کسی که در فکر فرو رفته و نگاه

 .بیند اما نمی

رام مقابلش تکان دادم و مثل هر زمان آبرای قطع استمرار نگاهش دستم را 

اضافه « بانو»خر اسمش آبه  ،خواستم یک زن بزرگسال را صدا بزنم دیگری که می

 کردم:

 نو ببینی؟بانو! میشه م سیمین -
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دانم به کدام جز از کالمم واکنش نشان داد؛ اما هرچه که بود، نگاهش از  نمی

 رامشی نجوا کردم:آمد و باالخره متوجه من شد. من هم با صدای پرآخیرگی در

 بانو؟خوبی سیمین -

 زءبه ج ءهیچ حرفی تنها نگاهی را که تعجب و تحسر داشت، روی جز زن بی

هایش را بازتر کرد و دوباره بوی آشنایی گرفت، چشم صورتم چرخاند. نگاهش که

کم لبخند روی لبش آمد و در همان حین دیدگانش هم پر از صورتم را کاوید. کم

 اشک شد. 

تر  پس متعجب و پرسؤال به برادر بزرگ ؛ای را نداشتم اکشن یکباره دلیل این ری

نش نشان نیکان به هیچ احدی جز پسر بزرگش واک خیره شدم. طبق گفته

یک رفتار جدید بعد از پنج سال  .خندید داد و حتی به خود شاهان هم نمی نمی

 .وجه عادی و منطقی نبود هیچ که به

پس سریع بلند شدم  ؛ای نبود که بتوانم تنهایی از پسش بربیایم این دیگر مرحله

 .تا صحرا را صدا کنم؛ اما صدای جیغی که در مطب پیچید، مانعم شد

کشید،  وار جیغ می هایش را بسته بود و دیوانه ل سیمین که چشمشاهان مقاب

آمدن  وجه قصد کوتاه هیچ رامش کند؛ اما موفق نبود و زن بهآنشست و سعی کرد 

 .نداشت

درنگ خودش را به ما  صحرا هم از اتاقش بیرون آمد و بی ،با صدای جیغ سیمین

 رساند.

 چی شده سرمه؟  -

*** 
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 دانای کل

 .نگاه کرد ،دختری که تازه اسم او را فهمیده بودشاهان به صورت 

 ولی تا پا شد...  ؛بهم واکنش مثبت داد! دونم چی شد من نمی !خدا هیچی به -

 ان احساسات؟!رزن جیغ کشیده بود؟ فو ،تا او بلند شده بود

تر از او زانو زد و  تعلل کنار شاهان و کمی عقب بی ،ای که گرفت با نتیجه

ی ویلچر واسش به سیمین بود، یک دستش را روی دستهکه تمام ح درحالی

 .سیمین و دست دیگرش را روی کمر شاهان گذاشت

 جام! من برگشتم. ببین همین ،روم باش عزیزمآانو! ب روم باش سیمینآهیس.  -

هایش را باز کرد و با دیدن تمثالِ از سفر  ی چشم ها، سیمین میانهبا این حرف

  .اش آرام شد برگشته

های گرمش که از پشت، گردن شاهان را سرمه یکی را آرام کرد؛ اما نفس حضور

شاهان برای  .کرد، باعث ناآرامی این یکی شد داد و مورمورش می ک میلقلق

شدن این نزدیکی، سریع بلند شد و کنار شاهیار ایستاد. به نگاه پرسشگر  تمام

 زد و گفت:ش بود، لبخند خجولی ا سرمه که در پیِ این رفتار ناگهانی

 .خواستم تو دست و پاتون نباشم؛ ثرترهؤمثل اینکه حضور شما م -

 .سرمه سری تکان داد و دوباره رو به سیمین برگشت

 خوای باهام حرف بزنی؟ می -

 کرد.  سیمین اما تنها با بغض و لبخند نگاهش می

 باید حرف بزنی.  ،جانم! نمیشه فقط نگاهم کنی کهسیمین -

 .ه نشست و رو به زن تبسمی کردصحرا هم کنار سرم
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 باشه؟ ،هم حرف بزنیم باید بریم با -

اخم از او گرفت و  نگاهی به صحرا انداخت؛ اما سریع نگاهش را با سیمین نیم

دوباره به صورت سرمه زل زد. سرمه که حس کرده بود او تنها از خودش 

 شنوی دارد، لب تر کرد: حرف

 جانم! سیمین -

سرمه  .تر کرد اخمش را غلیظ ،ین ترکیب خوشش نیامده بودسیمین که اصالً از ا

 هم با تفکر کوتاهی متوجه علت ناراحتی زن شد و سریع حرفش را اصالح کرد:

 بانو! باید با صحرا همکاری کنی.  سیمین -

صحبتی با این مهربان را از  خواست هم نمی .خواست آن دخترک غریبه را نمی ،نه

زده لب باز  خواست باز او را گم کند؛ پس شتاب نمیتر  مدست دهد و از همه مه

 کرد و با مشقت فراوان زبان جنباند:

 !وت... ت -

با خروج اصوات ناموزون از دهان مادر، شاهان و شاهیار متعجب به هم و بعد به 

 سرمه نگاه کردند. 

حاال با یک  ،انداخت ها نگاه هم به کسی نمی چطور ممکن بود؟! مادری که سال

 کالم شده بود؟!  ی یک واج هم ه، حتی به اندازهغریب

 کنه برید واسه مشاوره.  به نظرم تا داره همکاری می -

ای که از جا برخاسته و مقابلش ایستاده بود، موافق  های سرمه صحرا که با حرف

 سری تکان داد و مسلط زمزمه کرد: ،بود

 بیاریدشون اتاق من.  درسته! لطفاً -
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دهد، دوباره جیغ باطاعت کرد؛ اما وقتی خواست ویلچر را هل شاهان هم مطیعانه 

 .سیمین بلند شد

 لب غر زد: ها خسته بود، کالفه و حرصی زیر شاهیار که از تمام این بالتکلیفی

تونی  تو که می ،بازیش شروع شد! یکی نیست بگه خب مادر من باز جغجغه -

 !ای بابا !حرف بزنی، درست حرف بزن دیگه

 چپی نثار پسرک کرد و بعد مجدد کنار سیمین نشست.سرمه نگاه 

بعدم  ،کنی بانو. ببین تو االن میری تو اتاق با دکتر صحبت می روم باش سیمینآ -

مونم، خب؟ وقتی دکتر باهات حرف  میای بیرون. منم تا اون موقع منتظرت می

 مونم؛ اما بعدش میای پیش خودم. تا هروقتی هم که بخوای من کنارت می ،زد

 شرطش اینه که اول با دکتر صحبت کنی. قبوله؟

سیمین مغموم سر پایین انداخت و دیگر واکنشی نشان نداد. سرمه که متوجه 

ای به شاهان کرد تا او را بیرون ببرد و  رضایت نسبی او شده بود، با چشم اشاره

 بار اعتراضی نکرد و مرد هم به حرف او ویلچر مادر را حرکت داد. سیمین هم این

 همراهش شد. 

طرف شاهیار برگشت و با یادآوری  وقتی شاهان درب اتاق صحرا را بست، سرمه به

دستش  ،جو را سر لج انداخته بود ی چالش ی آخر پسرکی که از ابتدا سرمه جمله

را با شتاب طرف چشمان شاهیار برد و در چند سانتی صورتش نگه داشت. 

زده و ترسیده چشمانش را بست و  کشو ،شاهیار که انتظار این حرکت را نداشت

 .کشید، دستانش را حفاظ صورتش کرد زمان که سرش را عقب می هم

 اِ! -
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نمایی به این آزمایش انسانی زد و با شوخی دستش را عقب سرمه لبخند دندان

 .کشید

 ای بابا چرا چشماتو بستی؟ وایسا منطقی حرف بزن دیگه! -

 ه شرح واقعه کرد:و بعد مقابل نگاه مبهوت پسرک شروع ب

ای  ببین حقیقتش اینه که بعضی چیزا مثل لغزشای کالمی، فراموشیای لحظه -

این چشم بستن شما هم یه نمونه از انعکاس بدن بود که  .و... دست فرد نیست

سری رفتارای ه اما بعضی وقتا این پاسخا در قالب ی ؛خب طبیعیه و همه داریم

جیغ کشیدنای عصبی  .همین رفتار سیمینو نشون میده؛ مثل شهیستریک خود

 Pseudobulbarاختیار که توی علم روانشناسی بهش های بییا گریه

affect ی جوکر های خندهیه چیزی تو مایه ؛یا ناخویشتن داری عاطفی میگن، 

 عصبی و غیرقابل کنترل!

این   ِدلی ای به او رفت و برای اینکه دق غره شاهیار عصبی از رفتار سرمه، چشم

 شدن را خالی کند، طوری که او بشنود زمزمه کرد: ضایع

همه دکتر، مادر ما باید به یه منشی واکنش نشون بده که  ای خدا! آخه بین این -

 جوری فاز دکترا رو بگیره برامون؟ این

های  دار بود، لبخندی به این تحقیرکردن سرمه که در فهم نیت کالم افراد تجربه

 .پسرک زد

 ه؟شغلت چی -

 .یک تای ابرویَش را باال انداخت ،ی دختر مقدمه شاهیار متعجب از این سؤال بی

 چطور مگه؟  ؛من صاحب برند شانوتم -
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 لب زد: ؛کرد های روی میز را جمع میکه ورق سرمه درحالی

خوبه. ولی یاد بگیر آدما رو با شغلشون مخاطب قرار ندی! خیلی قشنگ نیست  -

 ز.دواالن من بهت بگم لباس

درآری نگاهش کرد و از در بیرون رفت. شاهیار که کفرش در  و با لبخند حرص

 آمده بود، دنبالش رفت و گفت:

کنی که توجهم بهت  کل میاالن داری این مدلی نخ میدی دیگه؟ مثالً کل -

 دختر دارم! من دوست ،جلب بشه؟! باید بگم شرمنده

 .فایل بیمار را باز کرد ،افتاده  سرمه پشت میز منشی نشست و خرسند از بازی راه

زده ابزار تأسف کنم، باید اینم اطالع بدم که ضمن اینکه باید برای اون فلک -

 .تر از خودم ندارم؛ چه سنی، چه عقلی ای به دوستی با آدمای کوچیکعالقه

گونه  کس با او این حال هیچ که تابه را حرص شاهیاری ،زبان این دخترک باهوش

 .وردآدر حرف نزده بود،

 ته! عقل عمه کم -

 ،برد های خودشیفته میکل با آدمسرمه که مثل همیشه حظ کافی را از کل

 .انحنای لبانش را بیشتر کرد

البته من فاکتور سنم آورده بودم؛ ولی اگه شما دوست داری عقلی حسابش  -

 موردی نداره. ،کنی

 شاهیار آمد حرف بزند که سرمه سریع مانعش شد:

 ...؟ پس لطفاً آقای ؛یاز به سکوت دارهاینجا ن -

 شاهیار! -
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ر پرشیطنتی کنج لب آدر نظر را گرفته بود، لبخند حرص سرمه که جواب مورد

 .آورد

 بله آقای شکوهی، بفرمایید بشینید! -

ی غلیظ برگشت و روی صندلی نشست. اغره شاهیار نفس عمیقی کشید و با چشم

 .سمت سرمه رفت تعلل به ینسیم هم رسید و ب ،محض نشستن او به

 دکتر. شرمنده توروخدا! امروز کارای منم افتاد گردن شما. سالم خانوم -

شتابی که سرمه  ،داد نفسش هنوز جا نیامده بود و این هول بودنش را نشان می

 کردنش پرانرژی و مهربان لب زد: آن را درک کرد و برای آرام

کاریت نبود که. فرم پذیرشو اونجا  نه بابا اشکال نداره، تایم .سالم عزیزم -

ولی بازم یه چک بکن ببین نقصی نداشته باشه. اسم من  ؛گذاشتم، مشکلی نداره

 !دکتر؛ این ده بار ست، نه خانومهم سرمه

 .نسیم نمکی خندید و آرام چادرش را از سر برداشت

 چشم. با اجازه من شروع کنم. -

شد و برای نوشتن گزارش دیدار  از پشت میز بلند« عزیزمی»سرمه هم با ذکر 

کرد؛ پس  به اتاق مشاوره رفت. تا فردا باید گزارش را برای ایزدی ایمیل می ،امروز

هایش را نویس تاپش شروع به نوشتن کرد تا شب دست توجه به نبودن لپ بی

 تایپ کند؛ اما هنوز خط اول را به نصفه نرسانده بود که شاهیار وارد اتاق شد.

 جدی دکتری؟میگما تو  -

باید بدانی که  ،از اکرمی شنیده بود که اگر روزی پشت میز مشاوره نشستی

ت ارجحیت دارد؛ پس ا چیز دیگری در زندگی مراجعت چه خوب و چه بد، به هر
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 .درنگ خودکار را روی میز گذاشت و به صورت پسر خیره شد بی

 نه، هنوز مونده. -

 لب زد: شاهیار روی صندلی مقابلش نشست و با خنده

 نشده، تو فهمیدی مامان دقیقاً چشه؟ کترِ هنوز دکترد خب خانوم -

 .رام سر تکان دادآدخترک دو دستش را روی میز قالب کرد و 

هر کسی یه اسمی  ،قبالً گفتم که نیاز نیست آدما رو با شغلشون صدا بزنی -

یلی کم ی ما خمنم ترجیح میدم اسممو صدا کنی. اما سؤالت، خب تو رشته ؛داره

پیش میاد کسی دقیق بتونه مشکل فردیو تشخیص بده، مخصوصاً اگه مراجع 

مال زیاد مشکل سیمین همون تحال به اح مثل سیمین همکاری نکنه؛ بااین

 .ش باهم چیزیه که تا االن گفتن؛ ولی نه فقط یکیش، بلکه همه

 .ی استفهام کج کرد شاهیار اخمی کرد و سرش را به نشانه

 یعنی چی؟ -

هار اظی  رمه کم و بیش اختالل سیمین را حدس زده بود؛ اما به خود اجازهس

 ای باال انداخت و گفت: داد؛ پس تنها شانه فضل هم نمی

 رسن! به نتایج خوبی می اًم دکتر تشخیص بدن. مطمئنوبذار اول خان -

شاهیار دهان باز کرد تا چیزی بگوید؛ اما جیغ سیمین هر دویشان را پراند. سرمه 

با دو  و زن باز بهانه او را گرفته است، سریع از جا برخاست دانست احتماالً ه میک

خواست دستگیره را بخواباند که شاهان زودتر از او  .خود را به اتاق صحرا رساند

 درب را باز کرد و با شتاب بیرون آمد. 

متری سرمه خودش را نگه داشت و  ی چندمیلیی درب با فاصلهدر آستانه
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گرفت، از فرورفتن صد درصدی در آغوش شاهان  ان که سر باال میزم هم

ی یک سر و گردن از او  جلوگیری کرد؛ اما ناخودآگاه در نگاه مردی که به اندازه

 غایت آشنا! شدت خاص بود و به خیره ماند. نگاهی که به ،بلندتر بود

ه این حس راستی ک به .نقص دخترک گرداند ده نگاه در صورت بیاار شاهان هم بی

 پوشی! نه قابل کتمان بود و نه چشم ،گرفت خوب و آرامشی که از او می

سرمه سریع به خود آمد و عصبی  ،زد صدای جیغ سیمین که در گوششان زنگ 

 حواسی خود حرص زد: از بی

 منتظر عوارضید؟ -

 .با این حرف، شاهان سریع کنار آمد و متین سر پایین انداخت

 مدم صداتون کنم.وا شرمنده! داشتم می -

محض  سمت سیمین رفت. به ی زیر لب گفت و به«کنم خواهش می»سرمه 

-رسیدن به زنی که از وحشت تنش به لرز نشسته بود، زانو زد و دست روی شانه

 ای نحیفش گذاشت. 

 ،من که جایی نرفته بودم .من اینجام عزیزم ،نگاه کن !جون آروم باش سیمین -

 !بانو م دکتر تموم بشه. آروم باش سیمینوبا خان فقط منتظر بودم حرفای شما

 آروم عزیزدلم! 

ها مادرش را بازیافته بود، با بغض و اشکی سیمین به سان کودکی که پس از سال

 .اش گرداند «حامی»زد، نگاه روی صورت  که حاال از سر شوق قل می

چیزی باید محرک این واکنش را بشناسد،  دانست قبل از هر سرمه که می

 .سمت صحرا برگشت به
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 جوری شد؟ چرا این -

 صحرا از روی مبل بلند شد و با کالفگی نفسش را فوت کرد.

 چون با من هیچ ارتباطی نگرفت، کالفه شد.  دونم واقعاً! ولی احتماالً نمی -

 تعارف رو به شاهان ادامه داد: و بی

خصه که مادرتون اما مش ؛با کمال تأسف باید بگم که هیچ کاری از بنده برنمیاد -

پرسید باید بگم که هیچ پزشکی... یا م راد ارتباط گرفته و اگه از من میوبا خان

تونه کمکش کنه. راد نمی موکسی جز شما و خان اصالً چرا محدودش کنم؟ هیچ

 .سپارماگه من جای شما باشم، درمان مادرمو به ایشون می

 سرمه به حرف آمد: ،قبل از شاهان

خواید باور کنید من هنوز مدرک نگرفتم؟! آخه ه الکیه؟ چرا نمیچی؟! من؟! مگ -

 چه درمانی؟! 

 اضافه کرد: ،انداخت و در همان حین که مصمم سر باال می

کنم. صحرا یه بار اینو به  نه واقعاً، آقای شکوهی هم قبول کنه، من قبول نمی -

ن نیست! نمیشه ی منیکان گفتم، االن هم به تو میگم؛ روح و روان مردم بازیچه

 که!

نینه لب أهای سرمه، پشت میزش نشست و با طم زمان با اتمام صحبت صحرا هم

 گشود:

دو ماه -من قبول دارم که تحصیالت آکادمیک مهمه؛ اما تو هم نهایت تا یکی -

سه -دونم که طی این دو م بعید میه من .رییگ کنی و مدرکتو می دیگه دفاع می

عنوان یه ارشد روانشناسی  تو اون چیزایی که باید بهماه چیز جدیدی یاد بگیری. 
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دونی! حاال کاری به این نداریم که به  چه بسا که بیشتر هم می ی؛دون بدونی، می

جدا از این ما داریم  .اکتسابیه ،نظر من مشاوره بیشتر از اینکه یه امر انتسابی باشه

ور بریم؟ همین امروز صبح! اصالً چرا راه د .بینیم دیگهرات مادامو میینتیجه و تغی

ساعته یه نفرو به قصاص محکوم کنه؟  ی یهتونه تو یه مکالمه کدوم دانشجویی می

صحبت کسی بشی که باهات  خوای هم فقط می .بعدشم قرار نیست مطب بزنی که

 ارتباط گرفته و کمک کنی همکاری کنه؛ همین!

داشته و چقدر  دانست که این دخترک بااستعداد تا چه حد مطالعه خوب می

سمت شاهان  به ،حال چون قصد اجبار چیزی را نداشت ثر باشد؛ بااینؤتواند م می

 دبانه گفت:ؤبرگشت و م

 بازم اول و آخر نظر شما مهمه جناب شکوهی. -

دکتر تبریزی گفته بود که برای ورود به دنیای سیمین تنها یک راه دارند و آن 

شک این دخترک جسور  پس بی .اط بگیردهم پیداکردن فردیست که زن با او ارتب

و باهوش تنها کیس مناسب برای ارتباط با سیمین بود؛ اما شاهان هم باید از 

 .ای صاف کرد و گرهی بین ابرو انداختشد؛ پس سینه صالحیت او مطمئن می

من قسمت زیادی از صحبتاتونو متوجه نشدم دکتر پارس؛ چون در جریانشون  -

ولی ترجیح میدم خانومِ راد  ؛رای من اهمیتی نداره. مدرک و لقب بمنبود

به قول  حالهر ی اول به من معرفی و بعد ثابت کنن. به خودشونو در وهله

 خودشون این کار ارتباط مستقیم با روح و روان افراد داره!

بدون فیلتر  ،ی دید مادر سپس نگاه نافذی را که به علت خارج بودن از محدوده

 .گذاشته بود، سمت سرمه سوق دادعینک در معرض دید 
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 تشخیصتون راجع به مادرم چیه خانوم راد؟ -

*** 

 سرمه

دانم چرا؛ اما استرس بدی وجودم را گرفته بود. صبح با اینکه در مقابل یک  نمی

مقام دولتی، یک وکیل کارکشته و از همه بدتر یک قاتل بودم، تا این حد 

و از زیر « من قصد قبول مشاوره ندارم»اما حاال... آمدم بگویم  ؛اضطراب نداشتم

دانم و از آن  کرد چیزی نمی جواب در بروم؛ اما پشیمان شدم. آن موقع فکر می

رفت؛ پس نفس عمیقی کشیدم و با تمام  بدتر اعتبار صحرا زیر سؤال می

 نفسم لب زدم: اعتمادبه

ی که امن خیلی اطالعات کاملی از مادرتون ندارم؛ اما با همون چند نکته -

و  Cryptomnesiaخودتون فرمودید تشخیص من اختالل 

Derealizatioیعنی  ؛بارانگاری . اما اینا یعنی چی؟ اولی یعنی نخستینست

حالتی که فرد در مواجهه با یه مکان که بارها اونجا رفته یا کسی که بارها 

کنه که انگار برای اولین بار در اون  کنه و احساس می دیدتش، جوری رفتار می

بینه و هیچ اطالعاتی درمورد اون نداره. دقیقاً  مکان حضور داره یا اون فردو می

برادرتون داره و باعث شد شما فکر  خصوص حالتی که سیمین نسبت به همه به

گفتید شما رو  .ی روانی بودهکه این یه عارضه درصورتی ؛کنید که آلزایمر داره

 شناسه؛ درسته؟ کامالً می

 .شاهان سری تکان داد و چینی کنار چشم انداخت

 شناسه. بله؛ ولی بقیه رو نمی -
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 ناسه چی بود؟شدرسته. تشخیص پزشک قبلی در این مورد که آدما رو نمی -

 شاهان کتش را کنار زد و دستش را داخل جیبش کرد.

ی زمانی قبل از تولد شاهیار مونده و منم چون مال قبل از گفت تو یه برهه می -

گفت مامان یه فوبیای شدید از  تولد شاهیار و همون دورانم بهم واکنش میده. می

 دونیم چیه! یه چیزی داره که ما نمی

سمتش برگشتم و پاسخ چشمان خیره و  ه سیمین بهبا حس سنگینی نگا

 .منتظرش را با لبخند دادم

 ای زنده نیست؟خب از اون زمان جز شما کسِ دیگه -

 پاسخم را داد:  ،این بار شاهیاری که به چهارچوب درب تکیه داده بود

 چرا؛ ولی جواب کسیو نمیده. -

 ر از قبل ادامه دادم:ت پس مطمئن ؛م رسیده بودمبکم و بیش به ایستگاه مطلو

حدودی قبول دارم؛ اما اینکه مادر شما شاهیارو  دقیقاً همینه! من این نظرو تا -

علت همین  بلکه به ؛ی زمانی نیستبرهه هبه یاد نداره، برای گیرکردن در ی

ست و  اختاللیه که عرض کردم. اما بروز این اختالل به دلیل موندن توی اون دوره

شدت از یه  ین فوبیاییه که دکتر گفتن. ببینید سیمین بهعلت این اتفاقم هم

ای که رخ داده، به اختالل دومم مبتال شده. علت حادثه چیزی واهمه داره و به

حالتیه که بیمار دنیای بیرونیو عجیب و  ؛اختالل دوم یعنی جدایی از واقعیت

ودش نداره کنه هیچ شباهتی به محیط زندگی قبلی خ  فکر می ،بینه  غیرواقعی می

هایی که بیمارای مختلف تعریف  کنه از محیط جدا شده. تجربه و احساس می

یه شیشه »یا از داخل « فیلترای نامرئی»کردن این بوده که انگار دنیا رو از داخل 
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ی همینم سیمین خیلی به ما واکنش نشون بینن. واسه می« مات بزرگ و نیمه

. حاال این حس باعث میشه فرد بیشتر به دونه نمیده؛ چون اصالً ما رو واقعی نمی

ش فکر کنه و تو همون دوره زندگی کنه. اما یه زمانایی این شیشه گذشته

 بینه. شکنه؛ مثالً وقتی که یه نشونه از دنیای قبل از این اختالل می می

 مقدمه میان حرفم پرید: شاهان بی

 مثل من. -

 .تبسمی کردم و مطمئن پلک خواباندم

عنوان یه کسی که قبالً  عنوان شاهان شکوهی، به ثل شما؛ اما نه بهدقیقاً، م -

 وجود داشته؛ شاید پدر، برادر یا همسر.

 شاهان چینی بین ابروهایش انداخت و پرتردید زمزمه کرد:

 اما اون سری بهم گفت پسر. -

 .ی ندانستن باال کشیدمام را به نشانهچانه

اما خیلی بعید و  ؛قالب پسر به یاد داشتهدونم واال. ممکنه که شما رو در  نمی -

 کرده. شایدم داشته عبارتی مثل پسرعمو یا پسرخاله رو کامل می .نادره

 .زده قدمی داخل گذاشت شاهیار بشکنی زد و هیجان

حتماً  ؛ش بوده دیگه، شاهانم که شبیه بابامهایول سرمه! بابام پسرخاله -

 !برو کارآگاه شو حاجی وجداناً تو .خواسته بگه پسرخاله می

ام گرفت و با خود اندیشیدم که چقدر بدتر از خودم به چای دوم از لحنش خنده

 نرسیده پسرخاله شد!

 چشم! -
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 اش را از برادر برداشت و رو به من پرسید: شاهان نگاه عصبی

 دونید که علت این اختالال چیه؟ حاال شما می -

 صادقانه گفتم: ام را کنار زدم و طره موی افتاده روی پیشانی

از چند حالت خارج  تونه بهمون بگه؛ ولی کالً اونو فقط خود سیمین می ،نه -

مثل تنبیه  ؛ی زمانی های بدرفتاری فیزیکی توی اون برههنیست. یا داشتن تجربه

کردن بیش از حد  سوءاستفاده جنسی و چیزایی از این قبیل یا سرکوب بدنی و

آسیبای مربوط به مغز  نکردن اونا یا نهایتاً حلآور و  های عذاب خاطرات و تجربه

دونم در خصوص  که طی حمالت صرع و تشنج به وجود میاد که من بعید می

 سیمین این مورد صدق کنه.

اما تمام حواسم پی آن رگی بود که با گفتن  ؛کردم کلمات را پشت هم ردیف می

ی اول روی گردنش نبض گرفته بود و این از دو حالت خارج نبود؛ یا همان جمله

قدر غیرتی و تعصبی بود که حتی با فکر به این موضوع هم تا این حد  نآاین مرد 

ام را مخفی هم نتوانستم تیزبینی نهایتاً. دانست شد یا چیزی می حالش بد می

 .کنم

 !بگید لطفاً -

 شاهان متعجب نگاهم کرد.

 ؟چیو بگم -

 کنه. بگید لطفاً! یه چیزی داره اذیتتون می -

زیاد دوام نداشت و مرد زود جمعش کرد؛ اما از  ،هایش آمد لبخندی که به لب

 نگاه من هم دور نماند.
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 حدس اولتونو یکی از همکاراتون راجع به من زده بود. -

 شک پرسیدم: گرهی بین ابرو انداختم و دوبه

 یعنی شما به سیمین...  -

های  حال بد و اخم .هنوز تمام نشده بود که سریع سرش را باال و پایین بردحرفم 

ناراحت است؛ « انگ»داد که تا چه حد از این موضوع و این  درهمش نشان می

پس لبخندی به لب آوردم و سعی کردم با روش مخصوص خودم که شوخی و 

 .روان متشنجش را آرام کنم ،مزاح بود

ین همکارامون که! اگه یه درصد متجاوزی وجود داشته آبروریزی راه انداختن ا -

کنه؛ نه اینکه انقدر ریلکس  ی عصبی همین االن سکته میباشه، سیمین از حمله

 بشینه.

 شاهان سر پایین انداخت و با لحن ناراحتی گفت:

ترسه و اگه االن بدون عینک بیام  یعنی از چشمام می ؛ترسه مامان از من می -

 ی پانیک میشه.دچار حمله ،جلوش

روی  مهربانی لبخندم را افزودم و با چند گام بلند از کنار سیمین گذشتم و روبه

 شاهان ایستادم.

شعوری اون همکارمون بوده که قبل از ی بیدهنده اول اینکه این نشون -

شدن، به خودش اجازه داده همچین حرفی بزنه و کار ایشون به حدی بد  مطمئن

دوم  ؛ی حیثیت هم بکنیدزنی اعاده خاطر این انگ تونید به بوده که حتی شما می

دیده  اینکه اگه متجاوزی اینجا باشه، سیمین با این روح ضعیف و روان آسیب

سوم اینکه منظور من تجاوز  ؛ی پانیک میشه حتی با بوی اون فرد هم دچار حمله
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 ها! در کودکی منظور بود، نه توی این سن

رسیدم که  بیشتر به این نتیجه می ،گشتم گوی سبز میهرچه بیشتر میان این دو 

 .ام دیده این مرد را قبالً

ریشه در  ،بینیم اکشنی که ما از سیمینی که اینجا نشسته می به طور کلی ری -

 ،علت ترسش از چشمای شما هم یه چیزی مربوط به همون زمانه ؛اون ساال داره

الً من شبیه یه دوست یا فرد یعنی احتما ؛شدنش با منم همینه  حتی علت اکی

 گیره که مثالً از خواهرش تو بچگی گرفته. شم یا حسی ازم میدمورد اعتما

تر کردم و کمی سرم را به راست  برای انتقال بیشتر حس خوب، لبخندم را عمیق

 تمایل دادم.

گرده به  دونم، برمی پس اگه تجاوزی هم اتفاق افتاده باشه که من بعید می -

وجه ناراحتی و قرمزشدن و رگ غیرت  هیچ نه االن که اینم به ،همون زمانا

اون همکارمونم صد درصد چرت گفته! االنم بخندید لطفاً که  .بادکردن نداره

 .سیمین برای بهترشدن به انرژی مثبتتون نیاز داره

 .و مطمئن پلک خواباندم

 !دیدی به مدرک نیست؟ -

را که پرغرور این جمله را گفته بود به صح ،رفتم سمت سیمین می زمان که به هم 

تک حرکاتم را زیر  به بیند، تک و همچو مادری که افتخارآفرینی کودکش را می

یی زمزمه کردم؛ بعد با «از دست تو»نظر گرفته بود، لبخندی زدم و زیر لب 

 باز مقابلش زانو زدم و آرام نجوا کردم: ،رسیدن به ویلچر زن

کنی و  دونم از چی داری فرار می دلت داری، نمی دونم چی تو بانو نمی سیمین -
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دونم کی یا چی انقدر ترسوندتت؛ ولی قول میدم که اگه همکاری کنی و به  نمی

 .زبون بیاری بهت کمک کنیم

 شاهان به حرف آمد: ،با اتمام کالمم

 .بدید مایلم شما به مادرم مشاوره بدید؛ البته اگه افتخار .تشخیصتون خوب بود -

 برخاستم و با خنده گفتم:از جا 

 .نمیدم -

 چی؟ -

 از تعجب صدایش خوشم آمد و ناخودآگاه به شیطنت لفظم افزوده شد:

به نظر  .تونم به خودم این اجازه رو بدم افتخار! نه اینکه نخوام؛ ولی واقعاً نمی -

 بهتره مادرتونو دست یه متخصص بسپارید.

 تنها با یک دربیاورم؛ اما قطعاًخواست از این راز سر  هرچند خودم هم دلم می

پلید   ی شیطان درونم چهره گیری سرمه با این نتیجه .کردم هم قبول نمی «مایلم»

 کرد و پرشیطنت خندید. 

 :تبندی زد و گف شاهان هم که انگار ذهنم را خوانده بود، لبخند نیم

بول ی مادرمو ق کنم مشاوره مو اصالح کنم! خواهش می شاید بهتر باشه جمله -

 !کنید

ای  ام، سینه زد به مراد دلم رسیده ای که داد می برخالفه حس پیروزی و قیافه

 :مصاف کردم و متین لب زد

نه بابا فرقی نداره؛ فقط چون به خودم مطمئن نیستم گفتم. راستی یه سؤال؛  -

 بهتون ثابت شد جناب شکوهی؟



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  320

 

 .دور نگه دارداش را از چشم من  پسرک سر پایین انداخت تا لبخند مردانه

 .بسیار زیادم ثابت شد ،بله -

ی آخر را  سرمه اگر ضربه ،به قول پدر .ی بدجنسم دیگر دست خودم نبود خنده

 زد که سرمه نبود! نمی

هر وقت درستیِ  ؛کنم ی شما می چشم، منم یه جستجویی در خصوص پیشینه -

 .کنم کار بهم ثابت شد، خدمتتون عرض می

 .نگاهش کردم نمایی و با لبخند دندان

*** 

 دانای کل

سیمین حق داشت! سیمین حق داشت که آرام شود و یا حتی وابسته! این دختر 

 آرامش نگاهش سکرآور بود! راستی جهدِ جادو داشت و حقیقتاً به

ها و صورت  توانست به مادر خرده بگیرد وقتی حتی خودش هم با حرف چطور می

نظیرش  یده بود بود و با انرژی بیمهربانش آرام شده بود، با لحن شوخش خند

 ی ادامه پیدا کرده بود؟!  انگیزه

راستی چقدر چشمانش شرقی بود! رد سیاهی از دو عقیق سیاه که تا ابد در  به

 .ماند خاطر پریشان این مرد می

شد؟ باید  اش چه می اصالً اسمش چه بود؟ سرمه؟! درست است، سرمه! معنی

 کرد.  وجو می جست

 :از فکر بیرونش آوردصدای شاهیار 

 .خدایی دمت گرم نیمچه دکتر! از بقیه خیلی بهتر بودی -
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قدر با این دختر گرم گرفته بود؟ این سؤال اولین چیزی بودکه  چرا برادرش این

کارت ویزیت را روی میز دکتر گذاشت و آرام  ،توجه به آن به ذهنش آمد؛ اما بی

 :دل زد

 .د و برای هماهنگی وقت بعدی بهم اطالع بدیدلطفاً سرچتونو تا فردا انجام بدی -

 !با اجازه

و با اشاره به شاهیار فهماند که ویلچر را هل بدهد؛ اما تا خواستند سیمین را 

 :سختی زبان جنباند بیرون ببرند، زن با سرانگشت به سرمه اشاره کرد و به

 ا... او... اون...  -

 .مقابل مادر رفتشاهان عینک داخل جیبش را به چشم زد و بعد 

 اون چی مامان؟ -

 .سیمین با نگاهی پرتمنا سرمه را از نظر گذراند

 خ... خ... خون... خو... خونه...  -

 :شاهیار که منظور مادر را فهمیده بود، با خنده پاسخش را داد

 فروشیه که بخریم ببریمش خونه؟ بازی مگه مغازه اسباب -

 :سیمین این بار جیغ کشید

 ... خونهخو... خو. -

ها اعتقاد  سطحی با مراجع و ارتباط مستقیم چشم سرمه هم همانند اکرمی به هم

 .داشت؛ پس مجدد مقابل زن زانو زد

 .تون تونم بیام خونه  من که نمی !بانو! آروم باش عزیزم سیمین هیس -

هایش که رسید، سیمین مجدد جیغ کشید و همین باعث  به اینجای صحبت
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خواهد یک کودک را  و دختر همانند فرد بزرگسالی که میتغییر لحن سرمه شد 

 .قانع کند، لب برچید و اخم مالیمی کرد

منم قول  ،خوای بیای پیش من بانو جیغ نداریما! ببین شما فردا باز می سیمین اِ -

تونم باهات   ولی االن که نمی ؛میدم تا آخرین روزی که خوب بشی کنارت بمونم

 .کنیم یجاش یه کاری م به .بیام

لبخندش را جایگزین اخم کمرنگ روی پیشانی کرد  ،سرمه مقابل نگاه مستمر زن

  و مهربان زمزمه کرد:

االن من تا پایین باهات میام؛ بعد شما سوار ماشین میشی میری خونه و تا فردا  -

تا از غذاهایی که  صبح که دوباره پیش من برگردی و باهم حرف بزنیم، به ده

تا از غذاهایی رو که دوست دارم لیست  کنی؛ خب؟ منم ده میدوست داری فکر 

کنم. بعد فردا انتخابامونو به هم میگیم و هر تشابهی که داشته باشیم یه امتیاز  می

تا باشه من بهت یه جایزه میدم؛  گیریم. بعد اگه امتیازا بیشتر از سه در نظر می

خرم و یکی از اون غذاها رو  ای بخوای برات می تم اینه که هر وسیله خوبه؟ جایزه

 کنم؛ قبوله؟ برات درست می

اش  لبخند محزون که به لب سیمین برگشت، سرمه دست به موهای فندقی

 :کشید و ادامه داد

وقت جیغ  تر میشی، هیچ آفرین عزیزم! اگه بدونی با لبخند چقدر خوشگل -

 کنی؟ کشی. االنم بهم بگو بازیو قبول می  نمی

 .به معنی تأیید روی هم گذاشت هایش را سیمین پلک

 کنی؟ متوجه نشدم عزیزم. بگو بهم، قبول می -
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 :زن لب گشود و با زحمت گفت

 .آ... آ... آر... آره -

 .ی سیمین را لمـس کرد با شادی گونه ،سرمه خوشحال از همکاری او

 !ای جانم! چه صدای قشنگی داری شما بانو -

عنوان مخاطب قرار داده بود،  هان را بهکه شا سپس روی پاهایش ایستاد و درحالی

 اضافه کرد:

فردا تایم مطب ساعت ده تا پنجه. به منشی میگم برای ساعت دوازده بهتون  -

 خوبه؟ ؛نوبت بده

زده بود، با  همه مهارت سرمه در اقناع مادرِ لجبازش شگفت شاهان که از این

 .بود، سر تکان دادخاطر عینک از دید بقیه دور مانده  های متعجبی که به چشم

 !بله، خیلیم عالی. متشکرم -

اما « ی نجات از کجا پیدایت شد؟ فرشته»تا پشت لبانش آمده بود که بگوید 

نگفت! یعنی از ابتدا زیاد عادت به تقدیر و تشکر نداشت؛ زیرا در مقابل هر کاری 

با  دانست.  داد و دیگر خیلی تعریف و تمجید را نیاز نمی پاداش مناسبش را می

کنار رفتن سرمه، قصد خروج کرد که یادش افتاد ویزیت را پرداخت نکرده؛ پس 

 :سریع سمت میز منشی برگشت و گفت

 چقدر باید تقدیم کنم؟ -

 :کریمی خواست هزینه را بگوید که صدای صحرا مانعش شد

 .ی ویزیت نیاز نیست؛ چون من کاری برای خانوم رفیع نکردم هزینه -

 ؟پس خانوم راد چی -
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 گرفت، پاسخ داد:  هایش را می زمان که دسته سرمه پشت ویلچر سیمین رفت و هم

 .من ترجیح میدم فعالً کنار سیمین باشم -

 :از سمت راست دوال شد، به صورت سیمین نگاهی کرد و با نشاط ادامه داد

کتاب  هر وقت این خانوم خوشگله حالش کامالً خوب شد، باهم حساب -

 .کنیم می

ی بروز و ظهور به آن  ی طنزی که در این پنج سال کمتر اجازه مایه ته شاهان با

 :داده بود، لب زد

 !دکتر حسابمون سنگین نشه خانوم -

 :هایش را تکمیل کرد زبانی نسرمه صاف ایستاد و با چشمکی، شیری

 !نه، طرح اقساطی هم داریم. خیالتون راحت -

دو مراجع جدید وارد شدند. صحرا شاهان با خنده سری تکان داد که در باز شد و 

 :ها محترمانه سر پایین انداخت و آرام گفت با دیدن آن

شاءاهلل فردا  تون من دیگه برگردم اتاقم. ان خب جناب شکوهی با اجازه -

 .بینمتون می

 .ی احترام تکان داد شاهان سری به نشانه

 !ممنونم که وقت گذاشتید !کنم خواهش می -

 سمت اتاقش رفت.  او سری تکان داد و به صحرا هم به تبعیت از

 .مزاحم نشیماین شاهیارجان مامانو ببر لطفاً که دیگه بیشتر از  -

سمت ویلچر سیمین رفت، سرمه کنار  شاهیار که به اطاعت از حرف برادر به

 کشید و درب را برایشان باز کرد. 
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 ده نیست؟از شما هم ممنون که قبول زحمت کردید خانوم راد. امری با بن -

 .سرمه لبخند خاص خودش را روی لب آورد

 .هستم همراهتون تا پایین .ممنون؛ ولی االن برای خداحافظی زوده -

 .ی کتش را مرتب کرد و دست جلو برد شاهان لبه

 زحمتتون میشه که. -

 .نه، قول دادم به سیمین -

 .پس شما اول بفرمایید -

 ت.سرمه تشکر زیر لبی کرد و از درب بیرون رف

در تمام این مدت نگاه سیمین . همه وارد آسانسور شدند ،بعد از آمدن شاهان 

کند یا نه. سرمه وقتی  خواست ببیند او به قولش عمل می روی سرمه بود و می

 :کنارش آمد، گفت

دیدی من به حرفم عمل کردم؟ حاال نوبت توئه عزیزم. تا فردا به چیزایی که  -

تیکه  خوام کلماتو تیکه  ظرم که بهم جواب بدی. نمیگفتم فکر کن، باشه؟ فردا منت

 بگی، تمام سعیتو بکن که کامل بگیشون؛ خب؟

سیمین که تمام هم و غمش، ماندن این دختر بود، سریع پلک زد و هول سر 

 .تکان داد

زمان که ویلچر مادر را  با بازشدن درب آسانسور، همگی بیرون آمدند و شاهیار هم

 دخترک زمزمه کرد:گوش  داد، زیر هل می

 !میگما، ببخشید اولش بد باهات حرف زدم نیمچه دکتر -

 .سرمه لبخندی زد و منظوردار نگاهش کرد
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 کنی؟ چون فهمیدی دکترم؟ خواهی می چرا معذرت -

 .انه سر به چپ و راست بردقشاهیار صاد

بی کم عص دونی این روزا یه می .البته دست خودمم نبود ؛چون رفتارم بد بود ،نه -

 .ادبی نیستم شدم؛ وگرنه من آدم بی

ثیر صداقت و مظلومیتِ نگاه أت شدت تحت که به  با رسیدن به ماشین، سرمه

 شاهیار بود، از حرکت ایستاد و آرام لب زد:

تونی  کردن اعصابای متشنجه؛ پس اگه خواستی می دونی که من کارم آروم می -

 .روم حساب کنی

 .پایین انداختشاهیار لبخند قدردانی زد و سر 

 دمت گرم! -

و پس از خداحافظی کوتاهی همراه با برادرش، مادر را سوار ماشین کردند و 

خودش هم روی صندلی عقب نشست. شاهان که خیالش از مادر و شاهیار راحت 

 .روی دخترک ایستاد شده بود، ماشین را دور زد و روبه

 باید انجام بدیم؟ما که تو خونه کار خاصی ن !بازم ممنون خانوم راد -

 تکان داد و پرنشاط لب زد: ،سرمه دستی برای سیمین که هنوز میخ او بود

تونید باهاش حرف بزنید، نذارید تنها باشه و تو خاطراتش غرق  نه، فقط اگه می -

 باهام تماس بگیرد. ،من احتیاج داشت صحبت و خاصاً بشه و هر وقتی هم به هم

 .شاهان مؤدبانه سر تکان داد

 ی مطب زنگ بزنم؟ فقط به شماره ،چشم -

 سرمه تبسمی کرد و پرشور لب زد:
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 مو یاداشت کنید. اگه ممکنه شماره ،خیر -

ی  ی شماره شاهان هم به اطاعت از او موبایلش را بیرون کشید و پس از ذخیره

 دختر، خداحافظی کوتاهی کرد و سوار ماشین شد. 

زده بود، پرشور  های سرمه هیجان با حرکتِ ماشین، شاهیار که هنوز از تشخیص

 :به حرف آمد

ی اون پیرپاتاال بیشتر حالیش بود.  داداش کف کردم یعنی! خداوکیلی از همه -

تا  گفتم بچه دبیرستانیه؛ ولی قد ده دیدم می من اگه اینو بیرون می ،جون داداش

 دکتر حالیش بود.

ی  سری به نشانه شاهان هم با لبخندی که ناخودآگاه روی لبانش نشسته بود،

 :تأیید تکان داد

 .داد شدتم به مراجع آرامش و روح زندگی می به ؛آره کارشو بلد بود -

 :و با بدجنسی از آینه به شاهیار نگاه کرد و ادامه داد

 .ا رو قیچی کنهزدرا و البته خیلیم خوب بلد بود زبونِ زبون -

*** 

 دقیقاً کجاها جاساز کردی؟ -

 لب گرفت و به صدای مطمئن زن گوش سپرد:ی  مرد سیگار میانه

رسه بهش   ی کف مبل و تویِ لوستر و باالی سرستون. عقل جنم نمی زیر پارچه -

 !خیالتون تخت ،قاآ

 .میالد نفس دودآلودش را بیرون داد

 خیالم راحت باشه سارا؟ اندازه گذاشتی؟ -
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 .سارا لبخند پرغروری زد و مطمئن پا روی پا انداخت

نه یه گرم کمتر! فیت همون پونزده گرم  ،نه یه گرم بیشتر !قاآراحت خیالتون  -

 ها ببینید آقا. برای ده تا پونزده سال زندان. بهرادو از همین االن پشت میله

 :وار نجوا کرد میالد با پوزخند غلیظی به پشتی چرمی تکیه زد و زمزمه

ون کنار سطل ت هذارن سرکوچ ا امشب ساعت ده پولو میه فرین سارا! بچهآ -

 .شغال. بهت که زنگ زدن برو بردارآ

 .های زردش را به نمایش گذاشت زده لبخندی زد و دندان دخترک ذوق

 چقدر آقا؟ -

 .اش تکاند میالد خاکستر سیگار را در جاسیگاری سلطنتی

ولی اگه کارت درست باشه،  ؛صد. بعد از گرفتنشم باید صد دیگه بدم فعالً -

 .گیری دویست می

 .شناخت  قدر خوشحال شده بود که دیگر سر از پا نمی نآ دختر

ب خنک آجوری فرستادم  گفتم که کارمو بلدم. تا حاال صد نفرو این !قاآمرسی  -

 بخورن. اصالً سارا به پاپوش درست ک... 

درنگ قطع کرد و به سان  ی مکالمه را نداشت، بی ی ادامه میالد که حوصله

ورد و بعد از شکستن آز گوشیِ یازده دوصفرش درکارت اعتباری را ا همیشه سیم

قدر برای این مرد مقتدر مهم  نآسابقه ءنامی و عدم سو در شومینه انداخت. خوش

 .بود که نگذارد امثال بهراد برایَش دردسر نشوند

با یادآوری بهراد اخمی کرد و پک محکمی به سیگار روی لبش زد. برای انجام 

نقشه هیچ عذاب وجدانی نداشت! بهراد را فردی ریزی این  کار و طرح این
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وارد فروخته بود.  اش را به پریوای تازه دید که رفیق چندین ساله النفس می ضعیف

 .کاری کرد اما برای رسیدن به تخت پریوا هر؛ نه سر آن ،کسی که نه ته پیاز بود

دن ی خوبی برای رسی سه ماهی امتحانش را پس داد و معلوم شد مهره-وقتی دو

در شرکتی که پریوا سهامش را خریده بود، به مدیریت  ،به شاهیار است

رساندنش؛ اما بعد از چند وقت یک گاف صدونودمیلیونی برایش درست کردند و 

اش کردند  او به یک دزدی میلیونی متهم شد. بعد هم طبق نقشه، پریوا را منجی

کوچکی که پریوا از او و بهراد را بدهکار به وی! پس از آن با آتوهای بزرگ و 

 .هر روز بیشتر از قبل به او وابسته شد و دیگر نتوانست از او جدا شود ،گرفت

سیگار میالد که به فیلتر رسید، مرد جایگزینش کرد و بعد عکس پریزاد را از 

 .میان سررسیدش بیرون کشید

 .معرفتم ی بی بیا اینجا ببینمت پریزاده -

دارش صورتش را قاب  موهای کوتاه حالت ،ن بودنگاه پریزاد به جایی جز دوربی

 ،کرد تر می ش از داخل عکس هم میالد را عاشقا های آبی گرفته بود و چشم

کردند   تاب می اش چه بد بی های کوچک صورتی ی مشکی و لب ابروهای کشیده

 مرد سنگی و مغرور این روزها را! 

 .ورت پریزاد فوت کردمیالد پک عمیقی به سیگارش زد و دودش را پردرد در ص

خوای بهم نگاه کنی! دلم برات تنگ   بگردم دور چشمات که حتی تو عکسم نمی -

فهمیدم  هرچند از یخ بودنش می .گرفتم برای اون روزایی که دستتو می ،شده

خ پریزاد آوقت نتونستم اینو به دلمم بفهمونم.  ولی هیچ ؛چقدر ازم متنفری

دونی  بودی و فکرت پیش اون نامرد بود! نمیدونی چقدر سخت بود، کنارم  نمی
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 !«شاهان»گفتی  هوا بهم می وردی وقتی بیآ م می چی به سر غیرت مردونه

صدایش بغض داشت، نفسش سنگین بود و دلش پردرد؛ اما حیف! حیف که میالد 

 .گذاشت بشکند بود و میالد بودنش نمی

وردمت خونه، با اون لباس آرایشگاه آ ب شد پریزاده؟ وقتی ازآدونی کی دلم  می -

رایش عروسی که رو صورتت بود نفسمو گرفتی دختر! کاش مثل آسفید عقد و 

کاش  !ذاشتی بهت نزدیک شم کاش اون روزم نمی !گرفتی همیشه ازم رو می

کسی  دونم که همون موقع فهمیدی هیچ جوری آواره شم! می ذاشتی این نمی

که هیچی، حتی جسمتم فهمیدی عشق و روح  ،جایگزین شاهان نمیشه

 ،تونی از شاهان پس بگیری و به من بدی. تو تمومت برای شاهان بود نمی

 !تمومت

ه روی میز کشید و با صدای شکستن لیوانی که تنش را با ظمالح دستش را بی

 :رام گرفتآزمین آشنا کرده بود، 

دونی کی آرزوی مرگ کردم؟ وقتی یه ربع قبل مراسم هرچی گشتم پیدات  می -

ذاشتی پامو بذارم و دیدم  وقت نمی وقتی اومدم تو اون اتاقی که هیچ ،نکردم

قدر اصرار داشتی تو  ونجوری تو خون خودت غرق شدی، تازه فهمیدم چرا ا اون

ی باال بچینیم!  ی خودتون جشن بگیریم و برای چی نذاشتی خنچه رو طبقه خونه

 خواستی...  می .ی آخر توی اون اتاق لعنتی باشی خواستی تا لحظه می

 .کرد ش را گواهی میا هایش بدحالی زدن دل ارتعاش صدایش بیش از حد بود و دل

 !گیرم ازش پریزاد گیرم... انتقامتو می ولی می -

 تک آن لحظات در مقابل دیدگانش جان گرفته بود. دوباره تک
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 مثل بود؛ ی دختری شد که معصومیتش بی از روز اول ورودش به دانشکده دلداده

اما وقتی سعی کرد خودش را به او نزدیک کند، دختر از او فاصله گرفت و گفت 

پسری که از میالد  ،گفت نامش شاهان است دل در گروی دیگری دارد. می

سالی دیر به  اما زودتر از او وارد دانشگاه شده بود. میالد دو ؛تر بود کوچک

سال بعد از ورود  یک کرد. دانشگاه رفته بود و چقدر بعدها خودش را لعنت می

ی پریزاد و شاهان به چالش کشیده شد و وقتی پریزاد  رابطه ،میالد به دانشکده

 .به دروغ گفت خواستگار و قصد ازدواج دارد، شاهان کنار کشید و او را ترک کرد

ای نداشت.  شان را بازسازد؛ اما فایده اش بود تا رابطه ها در پی بعد از او پریزاد مدت

ش را تکرار کرد ا دت میالد به او نزدیک شد و مجدد پیشنهاد دوستیدر همین م

بار پریزاد برای رهایی از عشق شاهان، پیشنهاد میالد را با این شرط که  و این

طرفه را  قبول کرد و میالدِ شیدا هم این عشق یک ،شاهان را فراموش کند

 پذیرفت. 

اهانی که رفتارهایش ش ؛برای پریزاد سخت بود کسی را جایگزین شاهان کند

نظیر نداشت و این را پریزاد وقتی بیشتر فهمید که کنار مرد دیگری قرار گرفت. 

مده بود؛ اما آی احساسش جلو  پیشگی را خوب بلد بود و با همه میالد عاشق

داد،  کس با شاهان قابل مقایسه نبود. هرچقدر پریزاد برای شاهان جان می هیچ

کرد تا پریزاد را به ذوق  آمد. هر روز یک کاری می می میالد برای پریزاد جانش در

ل آ کرد و همان مرد ایده خرید، سورپرایزش می خواند، هدیه می شعر می ؛بیاورد

زیرا چشم دختر فقط شاهان را  ؛آمد شده بود؛ اما هیچ چیزی به چشم پریزاد نمی

 .شاهانی که به او فقط به دید یک سرگرمی نگاه کرده بود ،دید می
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کشید،  اش دیگر نمی تش زد و کنج لبش گذاشت. ریهآجوجانه سیگار سوم را ل

توانستند تاب بیاورند؛ اما  شوخی که نبود، نصف این سیگارها را هم دیگران نمی

میالد با خودش لج کرده بود؛ پس پک اول را به سیگار زد و شعری را زیر لب 

 :زمزمه کرد

 ی باروتم من بشکه کبریت بکِش بانو،در معرض تابوتم /  یک گامِ دگر مانده،»

ی زخمی که یک  هر کس سرِ کارش ماند / من نشئه هر کس غمِ خود را داشت،

 شهر خمارش ماند

 «تر بود...  تر بود / از خواهرِ مغمومم سیگار تنی خون ریختنی ،هرچند تو تا بودی

*** 

 وار خواند:زمزمه ،مدآکه برایش باال را ای صفحه

رنگ که برای آرایش پلک چشم و  ای سیاهماده .دخترانه استسرمه اسمی  -

 هستند رنگ های آنتیموان که سیاهشود. سرمه از مخلوط کانه ها استفاده می مژه

آید. اعتقاد بر این است که سرمه باعث ای روغنی به دست میهدانه سوزاندن یا

 ند.گفت شود و در گذشته به آن نورچشمی هم می چشم می افزایش نور

 با خود تکرار کرد: ،شاهان اینجای متن را مجدد و انگار که بخواهد به یاد بسپارد

 چشم میشه؟! نورچشمی! چه جالب! موجب نور -

 .سمتش رفت با صدای ننا سافاری را بست و به 

 چی شده ننا؟ -

 ی آخر راهم پیمود و مقابل مرد ایستاد: ننا مضطرب پله

زه انگار ابر یر نشون داره اشک مییه جوری سیمنِمدونم واال عزیزجان! ولی ی -
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 بهار جای چشماشه!

ها را دوتا یکی باال رفت و  ها شور به دلش افتاده بود، پله شاهان که با این توصیف

 وارد اتاق مادر شد.

 کنی؟ جان؟ چرا گریه می چی شده مامان -

به او  ها خاطراتی که به ذهنش خطور کرده بود و فقدان عزیزی که پس از سال

گذاشت روی کلماتی که در حالت عادی هم تسلط زیادی  رسیده بود، نمی

 رویشان نداشت، کنترلی داشته باشد:

 ... اُ... اُ... اُ... اُ... اون -

 شاهان حیران کنار تخت مادر نشست و پریشان پرسید:

 اون کیه مامان؟ -

 ... دُ... خ... دُخ... دختر -

آن  ؛در شده بود و هم باعثِ تشویششام مآن دختر! آن دختری که هم آرا

 دختری که کسی نبود جز سرمه! 

فردا اول  ولی قول میدم ؛بیارم برات که متون نمی، شونه هجان اون االن خون مامان -

 باشه؟ ،وقت بریم پیشش

 .دار سر باال انداخت سیمین با چشمانی تر و نگاهی غم

 ... صِ... صِد... صدا -

 .ر دستش باال آوردشاهان متعجب گوشیِ د

 یعنی بهش زنگ بزنم؟ -

 هایششاهان درمانده دست میان مو زد،سیمین که سر تکان داد و محکم پلک 
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 .کشید

 خه مادر من! آشو ندارم شماره -

ها منطق زن را کور کرده بود و حاال هم که او را در یک  مدت« او»دلتنگی برای 

 .اش را نداشت دیگر تاب دوری ،دید اش می قدمی

شاهان با دیدن حال پریشان مادری که از صبح تاکنون جیغ نکشیده بود و تنها 

، سالم»پیامکی با مضمون  و مظلومانه اشک ریخته بود، تعلل را کنار گذاشت

برای « امکان تماس وجود داره؟ .گیرن رو می شکوهی هستم. مادر سراغ شما

 .سرمه فرستاد و بعد دست مادر را میان دست گرفت

 زنم. بهش زنگ می ،محض اینکه جواب بده گفتم بهش؛ به !آروم باش مادرم -

دل زن کمی آرام گرفت و با پلک خواباندنی پسرش را در دنیای پرهیاهوی 

داشتنی خیال  حقیقت تنها گذاشت و خود باز به سان همیشه به جهان دوست

 پناه برد. 

د و کالفه آه کشید. رام گرفتن مادر، شاهان هم پیشانی به مشت تکیه داآبا 

کرد این کالفگی هم تنها  راستی از این بالتکلیفی خسته بود؛ اما حس می به

 .خاطر مادر نیست به

 .درنگ تماس را متصل نمود گوشی که زیر دستش لرزید، مرد سر بلند کرد و بی

 اتفاقی افتاده؟ .پیامکتون االن به دستم رسید ،سرمه هستم .قای شکوهیآ سالم -

خندی به لب شاهان  قدر پرانرژی بود که حتی صدایش هم نیم ر آناین دخت

 .بیاورد

 ؟دخوبی .م رادوسالم س... خان -
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 .حواسی مرد زد سرمه لبخندی به بی

 ممنونم. جانم چیزی شده؟ -

 .سمت مادر چرخید شاهان دستی الی موهایش کشید و به

 ای زد زیر گریه و شما رو خواست.دفعه هواال مامان ی -

قدر  نآاما نه  ؛ی عاطفی با او برقرار کندسیمین رابطه زد احتماالً  ه حدس میسرم

 زود! 

 گوشیو بذارید رو اسپیکر. .اشکال نداره -

 .سمت مادر گرفت شاهان مطیعانه سر تکان داد و گوشی را به

 .م زنگ زدهوخان سرمه ،چشم... مامان نگاه کن -

 اتاق پیچید:زمان با چشم گشودن سیمین در  صدای سرمه هم

مگه نه؟  ؛تر بشی بانو گریه قرارمون نبودا! قرار شد بخندی تا خوشگلسیمین -

 هان بیشتر!آ !االنم بخند ببینم

 .کرد ی سیمین بند آمده بود و متعجب به گوشی دست شاهان نگاه میگریه

بذار یه تقلبم  ا.ستمادهآهان حاال شد. ببینم به غذاها فکر کردی؟ لیست من آ -

فردا برنده  ،با اینی که گفتم اگه چهارتا مشترک داشته باشیم ه.اولیش مرغ ،مبکن

 میشی. 

دارتر از  لبخند محوی به صورت سیمین برگشته بود و نگاهش به گوشی غم

 .همیشه بود

 نم اگه برنده شدی دوست داری چی برات بخرم؟یبب -

 .تلخند سیمین بیشتر شد



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  336

 

 بگو ببینم چی دوست داری؟ -

 سختی گفت: ای که در ذهن زن تداعی شد، مردد لب گشود و به خاطرهبا 

 .رُ... رژ -

 خنده چاشنی کالم پرمزاح دختر شد:

 خوبه؟ .اونم یه رژ قرمز ؛خرم رژم برات می ،م! چشموای قرتی خان -

ی  ی جایزه بود یا انعکاس جمله دانست ذوق سیمین از وعده چه کسی می

که در  «.دزدنت می ،خیلی خوشگل میشی ه،پوستت سفید ؛ماتیک قرمز نزن»

 شد؟! سرش اکو می

 پس قرارمون شد فردا؛ باشه؟  -

اما دختر از او تکلم  ؛حدس سر تکان دادن سیمین برای سرمه غیرممکن نبود

 .خواست می

 باشه؟ .نشنیدم -

 تر سر تکان داد و با مشقت لب زد: سیمین محکم

 .ب... ا... با... شه -

 خودش را به آن راه زد و گفت: ،خواست مات پیوسته میسرمه که از او کل

 دوباره میگی؟ .شدمنمتوجه  -

ای زمزمه «با... شه»سیمین خیره به انعکاس تصویر خود در عینک دودی شاهان 

 بخش دخترک ماند. کرد و منتظر صدای التیام

 االن دیگه با من کاری نداری؟ !جانمفرین سیمینآ -

 اما دست خودش نبود که گفت:« نه»دانست که باید بگوید  می
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 بی... بیا! -

 .دزسرمه دوباره لبخندی به مهربانی زن 

تون! فقط یه شرط داره. هر  هکنم خون به وقتش چترمم پهن می ،به روی چشم -

 تون! همنم میام خون ،وقت شما تونستتی برام تعریف کنی که حست به من چیه

زده از چیزی که دریافته  گردد؟ هولگفت تا او بر همین؟ فقط باید همین را می

 پته کرد: تته ،بود

 خو... خو... به! -

شوق این بیمار برای درمانگرش بیش از حد طبیعی بود و این سرمه را 

اق را یدانست که چطور باید پاسخ این اشت خوبی می ترساند؛ اما دخترک به می

 بدهد؛ پس با لحنی بدجنس شوخی کرد:

 ،که بس نیست! باید حداقل دو خط بگی بهم« خوبه»یه  ،نه دیگه قربونت برم -

 الکی نیست که!

 تری ادامه داد: رامآو بعد با صدای 

 .قای شکوهی صدای منو از اسپیکر خارج کنید لطفاًآ -

شاهان تلفن را به گوشش چسباند و با تبسمی که از خوشحالی مادر روی 

 لب زد: ،صورتش مانده بود

 خدمتم! در -

 .گشود ،اتاقی که برای مکالمه داخلش شده بودسرمه درب 

ربطی صحبت کنید! کلماتش  تا فردا باهاش درمورد هر موضوع با ربط و بی لطفاً -

جوری ادامه بدیم  بهتون قول میدم اگه باهاش کار کنیم و این .تر میشه داره روون



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  338

 

 لطفاً .دبرای تماسم نیاز نیست باهام هماهنگ کنی .تونه جمله بگه هفته می هسر ی

بهم زنگ بزنید و حتی اگه زودترم بهم  ،تابی کرد روز که بی ساعتی از شبانه هر

 کنم. سؤالی نیست؟ شرایطو برای تماس تصویری آماده می ،خبر بدید

 دانست چرا استرس گرفته است! شاهان دوباره دست در موهایش کشید. نمی

 !کنم امیدوارم بتونم جبران !خیلی ممنونم از لطفتون ،نه -

 .جان رنگ این لیوان خشک شده سرمه -

ی درب رفت، گوشی را پایین آورد و مهربان لب  ستانهآبا صدای مادام، سرمه در 

 زد:

 جانم، االن میام! خیلیم عالی مادام -

 و بعد دوباره در دهانی گوشی ادامه داد:

 جونه. امری با من نیست؟ ترین جبران، بهبود حال سیمین بزرگ -

ی  یش مشخص نبود؛ اما از وقتی که فهمید این دختر باهوش در خانهعلتش برا

خواست شاید چون دلش می .وضوح در دلش نشست نیکان است، حسادت به

 البته شاید! !ها باشد تا حال مادر او هم زودتر خوب شودی آنسرمه همسایه

 م راد! وممنون خان .نه عرضی نیست -

*** 

 .شش پیچیدهق افسونگر باز در گوصدای هق

نریزشون دیگه فدات بشم! پس واسه همین  !الهی شاهیار دور اون اشکات بگرده -

 خبری ازت نبود؟

 .اش را باال کشید دخترک پیازهای خردشده را در قابلمه ریخت و بینی
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چیو وردم تونستم بزنم زیرش و همهآداییم بهم گیر داده. تازه شانس  ،اوهوم -

 ذره شده. ت یه هسحاشا کنم؛ ولی دل خودمم وا

 .نفس عمیقی کشید ،شدن افسونگر راحت شده بود شاهیار که خیالش از رام

سال دلم برات تنگ  فردا صبح میام دنبالت بریم بیرون. این دو روزه قد صد -

 شده خوشگله!

 ی لبش، لوس و بچگانه لب زد: ی جدی و پوزخند گوشه افسونگر برخالف چهره

 .فقط یه دست لباسم بیار؛ چون شب مهمونی دعوتیم دلم، فردا بیا. باشه عشق -

 شاهیار با فکر به مهمانی صورتش جمع شد و غر زد:

 .من اصالً از اون مهمونیا خوشم نیومد افسون -

 .دست افسونگر ناخودآگاه مشت شد

 یعنی نمیای؟ -

 .شاهیار دست در جیب برد و نگاه روی نمای عمارت پدری گرداند

 ریزیم. ی خفن میجاش یه برنامه هب .نه عزیزدلم -

 نه زمزمه کرد:اهی کشید و سیاستمدارآپریوا 

تونمم بهت اصرار کنم  ولی نمی ؛داشتم کنارم باشی دوست !چقدر حیف عزیزم -

 که!

 شاهیار متعجب پرسید:

 یعنی من نیامم میری؟ -

 پریوا با زیرکی پاسخ داد:

 خوای منو محدود کنی؟! تو که نمی -
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 کرد و گفت: فوترا شاهیار نفسش 

 خواستم شب پیش تو باشم. حاال برنامه چیه؟ ولی می ؛نه عزیزم -

 .خوشحال نیشخندی زد ،اش گرفتهپریوا که دید نقشه

 طرف لواسون گودبای پارتی دوستمه، داره از ایران میره. .هیچی عزیزم -

 .شاهیار سری تکان داد و چانه باال کشید

 .ای نه چیز دیگه ،خاطر پیش تو بودن قط بهمنم میام؛ ولی ف ،باشه نفسم -

ی  دانست؛ اما به روی خود نیاورد و چهره افسونگر خوب قصد این پسر را می

 پیروزمندش را حفظ کرد.

 جون عشقم! آخ -

*** 

 .روی تخت دراز کشیده بود و ناخودآگاه، خیره به پروفایل دختر مانده بود

عکسی که روی یک  .میشه بودکه سرمه در این عکسش زیباتر از ه حقیقتاً

تنه و کشتی تفریحی گرفته شده بود و با توجه به لباس سرمه که به یک نیم

ای که از باالی سینه تا اواسط تنهنیم .ایران نبود شد، مسلماً دامن قرمز محدود می

  .شکم و دامنی که از نوک پا تا باالی نافش را پوشانده بود

 بیو را مجدد خواند: حیران از پروفایل بیرون آمد و

 « کس نباش! مثل من، مثل هیچ»

ی چت شد. خودش هم ثمر انگشتش را به راست کشید و وارد صفحه بی

اما دل بیرون رفتن هم است؛ دانست که چرا حیران یک اسم و شماره  نمی

شده انداخت که ناگهان باالی صفحه نوشت  پس نظری به پروفایل کوچک ؛نداشت
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«is typing… »مد!آهان ندانست که با چه هول و شتابی از صفحه بیرون و شا 

ی گوشی را قدر استرس داشت که چهارزانو روی تخت نشست و صفحه آن 

راستی چقدر بد  به .تپش قلب گرفته بود و دهانش خشک شده بود .خاموش کرد

 .ی چت او بودهفهمید در صفحه شد اگر دختر می می

خواست به او بگوید؟  عنی چه چیزی میاما او چرا مشغول به نوشتن شد؟ ی

دیِ روشن ماند تا  سی تحمل دو ضربه به صفحه تاچ گوشی زد و خیره به ال بی

 نوتیفیکیشن پیام سرمه بیاید که باالخره آمد!

خواستم بپرسم سیمین قبل یا شرمنده که بدموقع مزاحمتون میشم. می .سالم»

ه؟ اگه ممکنه بگید چی و اگه بعد از این مشکل به چیزی واکنش خاص نشون داد

 «!خیر هب شب !مقدوره فردا برام بیاریدش. مرسی

 ای بگذرد و بعد جواب داد:شاهان گذاشت دو دقیقه

 «.داد و نداده به چیزی واکنش نشون نمی ،م دکتر. خیروسالم خان»

هایش را به این جمالت کوتاه و دار، جواب چند وقتی بود که شاهانِ سرزبان

تر  ی طوالنی حتی وقتی مثل امشب دلش برای مکالمه ؛کرد خالصه می رمختص

 .داد قلقلکش می

ی مرد خواست اینترنت را خاموش کند که با یادآوری چیزی دوباره وارد صفحه

سریع  ،زد سمت پروفایل دختر بچرخد توجه به نگاهی که دل می چت شد و بی

 تایپ کرد:

تازگی نسبت بهش اظهار توجه  که به یه انگشتر هست .االن به ذهنم رسید» -

 «!خیر هب البته امروزم دستش بود. ممنون شب ،فردا براتون میارم .کرده
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آنکه منتظر جواب سرمه شود، گوشی را خاموش کرد و روی پاتختی قرارش  و بی

هایش سعی اش گذاشت و با بستن چشمرنجش را مثل همیشه روی پیشانیآداد. 

 .رنگ قرمز و بدن سفید، زودتر بخوابدوری تضاد آکرد بدون یاد

*** 

 سرمه

یکی تو بگو،  .اینجا نوشتم ،که دوست دارم وبانو من اسم غذاهایی خب سیمین -

 یکی من؛ باشه؟

 سیمین با بستن چشم خواست تأییدش را برساند که سریع مانعش شدم:

 شروع کنیم؟ .زدن فقط حرف ،جوری قبول نیست این ،ماوم خانونه دیگه خان -

 سختی لب زد: زن به

 .آ... آر... آر... آره -

 .م کوباندمه نشاط کف دو دستم را بهررا در صدایم ریختم و پ ام تمام انرژی

 . اولی تو چی؟هخب اولیِ من مرغ !آفرین این شد -

 وار پاسخ داد: سیمین لبخندش را تجدید کرد و زمزمه

 .م... من... منم... مر... مرغ -

ی سیمین را که گویای اضطراب  شده دم و دو دست مشتکمی خود را جلو کشی

 .اش بود، در دست گرفتم درونی

من فالن غذا رو »ی کاملِ بار جمله ههر جواب ی برای خیلی خوبه عزیزم. لطفاً -

 خب؟ ،رو بگو« دوست دارم

 کمی سرش را کج کرد و گفت:
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 چ... چَش. -

 چرخاندم و ادامه دادم: ،ای که کنارم بود نگاهی روی برگه

 سری نوبت توئه. بگو چه غذایی؟ بانو! خب این بال سیمین چشمت بی -

 چقدر نگاه این زن حرف داشت و از آن بیشتر، مظلوم بود!

 .م... ما... هی... م... من... ماهی... د... و... دوس... دوست... دا... رم -

 بخشی زدم و مهربان زبان جنباندم: لبخند اطمینان

 .حاال از اول بگو !فرینآ -

 .من... ماه... ی... دوس... دارم -

وقت ماهی دوست نداشتم؛ اما اولویت امروزم همکالمی با سیمین بود؛ پس  هیچ

 .زده سر تکان دادم هیجان

 .چهارمین غذای محبوب منم همین بود عزیزدلم !هجون عالی فرین سیمینآ -

هایم را ادامه دادم و یک  ؤاللب سیمین که به خنده کش آمد، با رضایت س

سیمین را  ،ساعتی را به همین منوال گذراندم. سرآخر هم با شش غذای مشترک

برنده کردم و بعد با خنده چشمکی به شاهان که در تمام این مدت حاضر و ناظر 

 .زدم و پرمحبت دست روی بازوی سیمین کشیدم ،بازی بود

 خوای؟! ه چی میجایز ،بانو حاال که برنده شدیخب سیمین -

 با لبخند زیبایی پاسخم را داد: ،تر شده بودسیمین که کمی مسلط

 خوام.رژ... قرمز... می -

ی زمزمه کردم و راضی از روند «چشم»پس  ؛دانستم جوابش را از پیش می

لبی را که دیروز بعد از  سمت کیفم رفتم؛ سپس رژ از جا برخاستم و به ،مشاوره
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از کیفم بیرون آوردم و  ،ا صحرا برایش خریده بودیممکالمه با او، همراه ب

 .سمتش گرفتم به

م! دیدی گفتم اگه باهام همراه بشی هرچی بخوای وخدمت شما خوشگل خان -

 جوابمو میدی عزیزم؟. سری سؤاالی دیگه دارم ازته خرم؟! خب حاال ی برات می

لب را در دستش  آورد، من دستم را پایین بردم و رژهایش را باال نمی چون دست

 گذاشتم. 

 آ... آره! -

 نینه لب زدم: أدوباره مقابلش نشستم و با طم

 کنی؟ بانو بهم بگو چرا با کسی جز من و شاهان صحبت نمیسیمین -

اما  ؛شدم ،متوجه سنگینی نگاه شاهان که با بردن اسمش سر باال گرفته بود

اسمش را، آن هم بدون  دادم از اینکه برای اولین بار توجهی نکردم. احتمال می

کمی  .دم عجیبی بودآ کالً. ناراحت شده باشد ،ام هیچ پیشوند و پسوندی صدا زده

اش بینی گذاشت پیش  کرد و همین متناقض رفتارکردنش نمیمتناقض رفتار می

 .کنم

 کی... یا؟ -

 .توجهم را از مرده نشسته روی مبل برداشتم و لبخندم را تجدید کردم

 شاهیار. مثالً ؛همه -

 .نگاهش گنگ شد

 کی... کیه؟ -

 پس صریح حقیقت را گفتم: ؛شدم باید وارد فاز درمان می
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 پسرته، پسر کوچیکت. -

 به شاهان ادامه دادم: و بعد آرام رو

 .بیاید پیش من بشینید لطفاً -

شاهان با تردید از جا بلند شد و پس از نگاهی که بین من و سیمین گرداند، با 

ره! برو بچسب به آ»من روی مبل دونفره نشست. در دل غر زدم  ازنهایت فاصله 

و « مون یه وجبه!ی مبل یهو نخورمت! حاال خوبه خودتم بکشی تهش فاصلهدسته

 :مرام نجوا کردآبا صدایی 

 کمکم کنید. لطفاً  ،دونم من خاطرات مشترک بین شاهیار و سیمینو نمی -

 و بلندتر ادامه دادم:

خوای دوباره تعریف  می اومدنشو؟ اون روزو یادته چقدر خندید؟ا ییادته به دن -

 کنیم؟ 

 .گاه پلکی زد و خیره نگاهم کردآسیمین نا

 کِ... ی؟  -

 .دهد نگاه منتظرم را سمت شاهان سوق دادم که دیدم هیچ واکنشی نشان نمی

 ،ترین فرقی با مبلی که رویش نشسته بود یعنی محض رضای خدا، کوچک

 .نداشت

کرد. برای اینکه شاهان حواسش را جمع کند،  مشتاق داشت نگاهم می سیمین

 حواس گفت: دفعه به خودش آمد و بی آرام مشتم را به رانش زدم که یک

 !م؟وزنید خان آخ چرا می-

ام را حفظ کردم و با  زده برای اینکه سیمین به چیزی شک نکند، لبخند حرص
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 ی چشم و ابرو گفتم: اشاره

 دار از شاهیارو دیگه!ی خندههبگید اون خاطر -

 .کمی گیج نگاهم کرد و بعد مظلومانه شانه باال انداخت

 .من بلد نیستم بامزه خاطره تعریف کنم -

 .خواست سرم را به دیوار بکوبم دلم می

د مخصوصتونم بگید بهتون خواید کُ مسابقه استنداپ کمدین؟ می دمگه اومدین -

 یزی توروخدا، بلکه ذهنیت مشترک ساخته بشه!رای بدیم! بابا تعریف کنید یه چ

 :مدادن، حرص زد زمان با سر تکان کرد که هم همچنان مرا نگاه می

 زحمت!از فردام بگید همون شاهیار بیاد بی !ول کن نخواستم -

 مدم رو به سیمین چیزی بگویم که صدای شاهان بلند شد:آ

ن راه رفت؟ انقدر خوشحال یادته اولین باری که شاهیار چند قدم بدون افتاد -

شدیم و جیغ زدیم که بچه هول شد افتاد زمین، بعدشم از ترسش دیگه تا یه 

 .هفته راه نرفت

ی خودش این اما به گفته ؛ورده بودآهایش لبخند به لب سیمین با اینکه حرف

 .مرد جدی هیچ استعداد در خنداندن دیگران نداشت

گفت اال و بال باید  ست شده بود و مییادته روز اول مدرسه با یه پسره دو -

 ببریمش با خودمون؟

 نگاهی به من انداخت و ادامه داد:

 البته به خودت رفته! یادته...  -

اش را تعریف کرد و سیمین به خنده مزهای که خاطرات بیبعد از پنج دقیقه
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 افتاد، من گفتم:

ی شاهیار و جان دیدی چقدر خاطره داری باهاش؟ پس قبول دار خب سیمین -

 شاهان پسراتن؟

 .کید سر باال انداختأسیمین لبخندش محو شد و با ت

 .نه... پسر... من... نیست -

 پس کین؟ -

 سیمین با ناراحتی زمزمه کرد:

 .این... مهراب... اون... غریبه -

بردم. شاهان آمد  اش پی میشناییآی باید به شبکه .دید پس شاهان را مهراب می

برای همین سریع  ؛م بریزده اما ترسیدم نظام فکری سیمین را به ؛چیزی بگوید

 ی کردم.«هیس»دستم را روی پایش گذاشتم و 

 یعنی اینی که کنار منه مهرابه؟  -

 کرده سر تکان داد: زن بغض

 .هشخو... خودش...  -

زمان که به عادت  فهمیدم نسبت به همسرش چه موضعی دارد؛ پس هم باید می

کشیدم، صریح  ام را دورانی روی سطحِ زیر دستم می ت سبابههمیشه نوک انگش

 پرسیدم:

 ش داری؟تدوس -

 سیمین سرش را به چپ و راست برد و پراضطراب لب زد:

 نه! -
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 .آمد یک چیزی جور درنمی .متعجب از جوابش، چینی کنار چشم انداختم؛

 پس چرا انقدر باهاش خوبی؟ -

 شاهان کشید و دل زد: اش بود، نگاه سمتبا وحشتی که در چهره

 .اگه... ناراحت... بشه... اون... میاد -

رسید؛ پس با انعکاس  سیمین داشت به ترسی که مدفون در ناخودآگاهش بود می

 اش کنم. محتوا، سعی کردم یاری

 اگه مهراب رو ناراحت کنی میاد، درسته؟ -

 .زده سر تکان داد سیمین وحشت

 .ره... اون... مُردهآ -

های سیمین ارتباطی پیدا را به دندان گرفتم و سعی کردم بین حرفپوست لبم 

 .کنم

 کی مرده؟ -

 .اون -

گذرانی  رو شود یا قصد وقت انگار که نخواهد با واقعیت روبه .رفت کند پیش می

 .داشته باشد

 مهراب مرده؟  -

 .ش به حدی ترسیده بود که انگار عزرائیل را دیدهچهره

 .نه... اون -

 توانست باشد جز مهراب؟! اشناسِ مرده که میاین ضمیر ن

 اون کیه سیمین؟ -
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هایش را بست  اعتنا به سؤال من، برای مقابل نشدن با ترسش چشم سیمین اما بی

 و دیگر جوابی نداد. 

دانستم که  ی مقاومت شده است و خوب می حدسش سخت نبود که وارد مرحله

م و خواستم عقب بیایم که پس نفسی کشید ؛حاال باید با سکوتش کنار بیایم

با تعجب به دستم نگاه کردم و تازه یادم  .حس کردم سطح زیر دستم منقبض شد

او هم بعد از چند دقیقه نوازشِ من  .افتاد که هنوز روی پای شاهان است

اعالم حضور کند. آرام دستم را مشت کردم و  اش را سفت کرده تا احتماالً ماهیچه

 ؛س سریع بلند شدم تا از روی میز قلم و کاغذ بیاورمسپ ،از روی پایش برداشتم

وگرنه دفتر و  ؛دانستم فقط قصدم فرار از معرکه است اما خودم هم خوب می

ی زنگ شاهان هم به بهانه ،آمد؟! بعد از بلندشدن منخودکار به چه کارم می

 تلفنش بلند شد و بیرون رفت. 

پیش این یخچال! بابا این یارو ترین حالت ممکن شدی؛ اونم حیثیتیعنی بی» 

بعد تو مراسم ناز و نوازش براش راه انداختی؟ االن  ،زور میده جواب سؤاالت رو به

کنه چه منظوری داشتی! حق داره دیگه، هر فکری کنه حق داره.  فکر می

ذاری! البد ناراحت شد  صاحاب رو کجا میچشمات رو باز کن ببین داری این بی

شینه که اون پاش هم  ور می وشش اومد! این سری میاد اینرفت بیرون! نه پس خ

سری  ای هم نداشت. یکاما دیگر فایده ؛با خودم در جنگ بودم« مستفیض بشه!

اما ترکشان هم کار سختی بود.  ؛تیک رفتاری داشتم که خیلی جالب نبود

پس کالفه پوفی کشیدم و مجدد روی  ؛آمدهرحال دیگر کاری از دستم برنمی به

 .مبل نشستم
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 خوای بگی؟  خوام اذیتت کنم. دیگه چیزی نمی نمی ،جان اکی سیمین -

 .اش را گشود شده سیمین چشمان سرخ

 ...خس... ته -

 .جمالتت رو کامل بگو عزیزم -

 سیمین نگاهش را پایین انداخت و گفت:

 .خسته... شدم... بریم... خونه -

 .کرد قدر صحبت می نیچندین سال اخیر این اولین باری بود که ا در .حق داشت

 .کنم بیاد االن پسرت رو صدا می .برای امروز کافیه ،باشه عزیزدلم -

 قصد خروج داشتم که سریع گفت:

 .تو... بیا... خونه... بزرگه... پیش... من... بمون -

 همه محبت لبخند زدم و گفتم: به این

 ،ولی قول میدم یه روز بیام پیشت ؛تونم بیام که نمیمن  !قربونت بشم من -

 باشه؟

 با التماس گفت:

 .تورو... خدا... تنها... نذار... تنها... بشم... میاد -

ها به دلم افتاد، لبخندم محو شد و خودم را روی مبل جلو  با ترسی که از اینیف

 .کشیدم

 کی میاد سیمین؟ چرا میاد؟ -

 د و بعد دل زد:زن مشوش چپ و راست را پایی

 .کنه خواد... من... بمیرم... نگاه... می اون... می -
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زیرا تداعی آزاد ناخودآگاهش بود و با محرکی به نام  ؛هایش زیادی گنگ بود حرف

 خطی کمکش کنم: ها نیم پس سعی کردم با سؤال ؛داد ترس داشت برایم شرح می

 کنه؟  نگاه میسیمین آروم باش! فقط بگو اون زنه یا مرد؟ از کجا  -

 .از... باغ -

 توانست باغبان یا یک فرد غریبه باشد؟ نکند اذیتش کرده بود؟ باغ؟ می

 م کرده؟تسیمین اون اذیت -

 .زده شود، سر تکان داد رفت نم کم می با نگاهی که کم

 کرد...  اون... وقتا... اذیت... می -

 اون وقتا یعنی کی سیمین؟ -

هایی تند و  اما بالفاصله پشیمان شد و با نفس ؛یدزی بگویزن دهان باز کرد تا چ

اش پریده بود،  آریتم پلک خواباند. با دیدن حال پریشان و رنگی که از رخساره

 اش گذاشتم و آرام زمزمه کردم: سریع دست روی پیشانی

توی  ی؛آروم باش سیمین! هرچی بود تموم شد. نگاه کن تو االن اینجای !هیس -

 غ. باشه عزیزم؟ اتاق مشاوره، نه با

ی نبضی که  شده حرف سر به پشتی ویلچر تکیه داد؛ ولی ضربان آرام سیمین بی

نشان از آرامش  ،رفت تر باال و پایین می ای که مالیم ی سینه زیر دستم بود و قفسه

 داد. اش می نسبی

ها و این ترس واقعی است یا توهم. باید سراغ شاهان  فهمیدم این حرف باید می

ای درنگ از روی مبل بلند شدم و سمت درب رفتم. برای لحظه ؛ پس بیرفتم می

درب را باز کردم و  نتیجتاً .ای نبود اما چاره ؛کشیدم از او خجالت می .دودل شدم
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 .ولی او را در سالن انتظار ندیدم ؛بیرون رفتم

 نسیم، این شکوهی رو ندیدی؟ -

 .خروج را نشان دادنسیم سر از مانیتور بیرون آورد و با لبخند درب 

 چرا! از اتاق اومدن، سریع رفتن بیرون. -

م را به نیت ا رفتم، گوشی سمت درب خروج می زمان که به سری تکان دادم و هم

محض بازشدن درب جلوی واحد  تماس با او از جیب شلوارم بیرون آوردم که به

 خشک شد. مدیدمش و گوشی میان دست

ها تکیه زده بود و خیره به کاشی زیر پایش ردهپسرک که با آن هیکل تنومند به ن

 مانده بود. با دیدن من درست ایستاد و مؤدبانه پرسید:

 م راد؟وچیزی شده خان -

م را توجیه ا دانستم چه بگویم! دلیل آمدنم را توضیح دهم یا کار غیرارادی نمی

 !کنم؟

 فهمم.  به کمکتون نیاز دارم. سیمین چیزایی میگه که نمی -

 ی لب زد و بعد دوباره عینک روی چشم گذاشت.«بریم»با هول  شاهان

*** 

 دانای کل

شاهان نه از سر  .روی همان مبل در مقابل سیمین نشسته بودند هردو دوباره

ی اول  از همان لحظه .دزدید ناراحتی، بلکه از روی خجالت نگاه از سرمه می

ما ردِ دست ظریفِ سرمه اختیار آن کار را کرده است؛ افهمیده بود که دختر بی

تنها پایش را، بلکه ته ه سوزاند و سرانگشت و ناخن کوتاهی که نکه پایش را می
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اش را سفت کرد، آن لحظه که عضله. دلش را قلقلک داده بود هم قابل انکار نبود

بلکه کل بدنش از این حس تازه منقبض شده  ؛ی پای راستش نبودفقط ماهیچه

 ت چپش، همان وقتی که مشت شد! اول از همه هم دس ،بود

قدر حرارت تنش از  نآیِ زنگ موبایل بیرون رفت، آن زمان هم که به بهانه

 گرمای دست دختر باال رفته بود که تنها توانست به هوای آزاده راهرو پناه ببرد. 

 بینی کیه؟ جان بهم بگو اونی که تو باغ می سیمین -

هان شرح داد بود؛ غافل از اینکه تمام های قبلی سیمین را برای شاسرمه صحبت

 .جواب دیگری بود های بی مدت ذهن شاهان درگیر سؤال

 اون. -

ای  شدن نیست؛ پس سینه دانست که حاال وقت خوبی برای معذب شاهان می

 صاف کرد و لب زد:

 اون کیه مامان؟ من، شاهیار، ننا، مهدیس یا خاله نسرین؟ کدوم؟ -

 دار تکرار کرد: بغضسیمین ابرو در هم کشید و 

 اون! -

 سرمه تبسمی کرد و مهربان پرسید:

 عزیزم اونی که میاد، تو اسمایی که شاهان گفت بود؟ -

ی  کرد؟ یک طوری کلمه طوری بیان می راستی چرا این دختر اسمش را این به

جای گوش، در دل این مرد رسوخ  کرد که انگار هر هِجایش به را ادا می« شاهان»

مین هم باعث شده بود که وقتی بار اول اسمش را آورد، بند از دل کند و ه می

 .شاهان پاره شود
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ی مخالفت تکان  اش، سری به نشانه سیمین اما فارغ از حس و حال جگرگوشه

 داد. مخالفتی که سؤال بعدی را به زبان سرمه آورد:

 تونی اسمشو بهم بگی بانو؟ می -

 را ترجیح داد.سیمین ترسیده به او خیره ماند و سکوت 

 تونیم به نتیجه برسیما! جان اگه همکاری نکنی نمی سیمین -

سرمه که حدس این  .جای هر حرفی امتداد نگاهش را ادامه داد اما سیمین به

به شاهان  زد، موهایش را پشت گوشش فرستاد و رو ها را می عدم همکاری

 .چرخید

 اب شکوهی؟! تون کارگری، باغبونی چیزی ندارید جنشما تو خونه -

کرد، باالخره نگاه سنگین و  شاهان با اخم ریزی که بین ابروهایش خودنمایی می

 .مرددش را تا صورت سرمه باال کشید

یه باغبون هست که برای کارای باغ روزای فرد میاد؛ ولی تا جایی که من  -

 دونم مامان تا حاال ندیدتش. می

 ه؟یاسمشون چ -

 قایحیی.آ -

 .سمت زن برگشت زده به کرد سرنخی یافته است، ذوق سرمه که گمان می

 ست؟یاقایحآکنه  اونی که بهت نگاه می -

 .ی مخالفت باال انداخت سیمین ابتدا گنگ نگاهش کرد و بعد سری به نشانه

 اصالً آقاست؟ -

 سیمین دوباره مخالفت کرد.
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 !مه؛ درست میگم؟وپس خان -

 ، لب گشود:زن ناالن و خسته از این سرگشتگی چندین ساله

 ن... ه! -

 .سرمه متعجب ابرو باال انداخت

 نه آقا؟ ،یعنی نه خانومه !مگه میشه؟ -

 .سیمین با ترس و زاری چشم فروبست

 دیگه... بسه...  -

خواست زن را به حرف بگیرد تا بلکه کمی از این معما برایش سرمه دلش می

سیمین هم شود؛ پس با زدگی  دانست که نباید باعث دل شفاف شود؛ اما خوب می

 لبخند سرش را کج کرد و مهربان زمزمه کرد:

 باشه عزیزدلم. ببخشید که زیاد ازت سؤال پرسیدم. -

 سمت شاهان چرخید و با صدایی آرام پرسید: سپس به

 راستی اون انگشترو آوردید؟ -

ورد و به آحرف انگشتر را از جیب کتش بیرون  شاهان سری تکان داد و بعد بی

 رمه داد.دست س

حاال اینو  چون تا ؛شناسمش البته من خیلی نمی .فکر کنم عقیق باشه .بله اینه -

 اشو ننداخته باشه.یالبته مامان طال زیاد داره و طبیعیه که خیل .ندیدم

-سرمه انگشتر را میان انگشت شست و سبابه گرفت و براندازش کرد، سپس بی 

 کشید و لب زد:توجه به توضیحات تکمیلی شاهان ابرو درهم 

خاطر رنگش که از یاقوت معمولی  فریقاییه! بهآ یاقوت سرخ ،نه عقیق نیست -
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ترین و  گیرن؛ ولی این یاقوته. یکی از خاص خیلیا با عقیق اشتباهش می ،ترهتیره

 .ن یاقوتام هستشیتراستثنایی

 .تر نگاهش کرد سنگ را کمی نزدیک آورد و دقیق

هندوها هم  .ی بودا و کریشنا بودهومده که هدیهها اتو افسانه .سنگ خوبیه -

معتقدن درخشش و قرمزی این سنگ از آتیشِ درونیش نشأت گرفته که هیچ 

کنه و همین حالت ماورایی هم باعث میشه کسی که  شتونه خاموش انسانی نمی

خالصه حرف و حدیث پشتش  بخشه. انرژی میندازتش روح زندگی بگیره و کالً

 .پرمخاطبیهولی سنگ  ؛زیاده

 .ار پشتش را از نظر گذراندب انگشتر را چرخاند و این

 .یه رکاب طالیی و دستساز ،رکابش هم طالست -

 .انگشتر را به مرد که مبهوت اطالعاتش مانده بود، داد ،پس از وارسی

 ید!یبفرما -

 ی خنده لب زد: مایه شاهان متعجب چانه باال کشید و با ته

 ! دهستی یحریف فن روانشناسِ همه گفت! حقیقتاً نمیشاهیار خیلی هم بیراه  -

 .سرمه لبخندی زد و شانه باال انداخت

ای کنم در هر رشته چیز نکنم و سعی می همن یاد گرفتم خودمو محدود به ی -

واسه همینم  ؛که عالقه دارم وارد بشم. جدا از این پدرمم تو کار سنگ و طالست

کردم و خب به طبع  فیروزه و کهربا بازی می بازی، باجای اسباب من از بچگی به

هرحال مراقب اون انگشتر باشید، خیلی  شناختشون کار سختی نیست برام. به

جوری ظریف  تونه کارو این هم معنوی و کمتر کسی می ،باارزشه؛ هم مادی
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 جدا از اون...  .دربیاره

 .اون... داده - 

 .مجدد سمت زن چرخید با صدای سیمین، سرمه کالمش را نیمه رها کرد و

 کنه؟ کی عزیزم؟ همون که میاد و از باغ نگاهت می -

 .های مشکیِ سرمه خیره شد سیمین چشم از انگشتر برداشت و در چشم

 نه... خوبه...  -

ریخت؛ اما سرمه هم  م میه ها اعصاب هرکسی را بهزدن ای حرفاین نسیه

 .بخندش را عمق دهددانست چطور با حفظ آرامش، ل هرکسی نبود و خوب می

اد توی حیاط یبا اونی که م ،پس اونی که خوبه و بهت انگشتر کادو داده -

 دونی کی بوده؟ متفاوته، نه؟! می

 .مقدمه سرانگشتش را سمت سرمه گرفت سیمین لبخندی زد و بی

 ت... و! -

 دخترک نگاه متعجبش را سمت شاهان سوق داد و بعد زیرلب زمزمه کرد:

خاطرش باهام اکی شده،  نی که منو باهاش اشتباه گرفته و بههمو احتماالً -

 انگشترو بهش داده. یه نفر که براش عزیز بوده!

 زد، بلندتر پرسید: زمان که مقابل سیمین زانو می و هم 

 «!اون»نگو  میشه بهم بگی کی بود؟ فقط لطفاً -

 ا کرد:پلک خواباند و نجو ،شد ای محو نمی سیمین با لبخندی که حتی ثانیه

 فر... شته... فرشته! -

ی عینک شاهان  باال گرفت و خیره در شیشه سرمه خرسند از کشف جدیدش سر
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 گفت:

 توی خانواده، فرشتهِ نام، کسیو دارید؟ -

شدت کنجکاو شده بود و نگاهش بین سرمه و مادر در رفت و  شاهان که به

 .برگشت بود، سری باال انداخت

 دونم نه! من می نه واال. یعنی تا جایی که -

 .سرمه متفکر، کنج لب به دندان کشید

 .ای یا حتی یه فامیل دور مدرسه دوستش بوده یا یه هم پس احتماالً  -

 ی سیمین گذاشت و با آرامش لب زد:  کرده سپس دست روی دستان یخ

 بانو؟ یه دختر به اسم فرشته؛ درست میگم؟ دوستت بوده سیمین -

 .اش بغض کرد و سر باال انداخت ذغالیی چشمان  سیمین با یادواره

 .نه -

 چی نه؟ دوستت نبود؟ یا اصالً اسمش فرشته نبود؟ -

 .ی چشمش مسیر گونه تا چانه را پیمود با پلکی که زن زد، اشک گوشه

 .هیچ... کدوم -

 .سرمه که تمام ذوقش پریده بود، نفسش را پرصدا بیرون داد

 پس چرا بهش گفتی فرشته؟ -

 .داری زد و شانه باال انداخت لبخند بغض ،ریهسیمین میان گ

 آخه... مثل... فرشته... مهربون... بود. -

ان نشود، تنها به دخترک خیره شی درمانی داد مخل رابطه شاهان که ترجیح می

 .ماند و گذاشت سؤالش را بپرسد
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 پس چی بود؟ ؛خب عزیزم اگه اسم این دختر فرشته نبود -

 .دختر... نبود -

 .ی از سر دقت کنار چشم انداختسرمه چین

 پس پسر بود؟ -

 سیمین سرش را پایین انداخت و با لحنی خاص زمزمه کرد:

 .نه... مرد... بود -

ی مادر  دست روی شانه ،شاهان که دیگر بیش از این تاب کنار ایستادن نداشت

 .گذاشت و زانو زد

سنگم شده  علی قسم میرم از زیر به !اسمش چی بود مامان؟ بگو توروخدا -

 کنم تا باهات حرف بزنه و خوب بشی. فقط بگو کی بوده؟ پیداش می

زد، اندوه را میهمان قلب سرمه هم کرد؛  اضطراری که در کالم شاهان موج می

جای آن،  های زن هم ببیند؛ اما به چیزی که دخترک انتظار داشت در چشم

 ای تشخیص داد.  موجی از وحشت را در آن دو گوی قهوه

 بانو! بگو سیمین !جانم و مامانبگ -

سیمین سر باال گرفت و نگاه گذرایی روی سرمه گرداند، بعد با لحنی به غایت 

 ناراضی و ترسیده لب زد: 

 مهراب! -

کالمش به حدی مصنوعی و سرشار از شک بود که حتی شاهان هم به دروغ 

 .بودن آن پی برد

نفس عمیقی کشید و بعد از جا  ،سرمه ناراحت از حال پریشان مادر و پسر
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 .برخاست

البته  ؛االنشم وارد وادی دروغ شده .دونم دیگه همکاری کنه باهامون بعید می -

برای فردا  للهلءاشا نحدود دو ساعته تویِ اتاقه و دیگه خسته شده. ا ،حقم داره

 ساعت هفت اینجا باشید.

 .زمان با ایستادنش سری تکان داد شاهان هم هم

 !امیدوارم زودتر بتونم جبران کنم .م رادومک کردید خانخیلی ک -

نه  ،شد نه شاد می ؛حرف بود؟ انگار هیچ حسی نداشت قدر کم نیچرا این مرد ا

احساس  ددانثر! اصالً حس ورزیدن را بلد است ؟ میأنه مت ،زدهنه هیجان ،غمگین

 یعنی چه؟ 

رسد؛ اما در مقابل ها را از خود او بپ خواست تمام این حرف سرمه دلش می

 تبسمی کرد و گفت:

جون برای فردا باید یه قصه  راستی سیمین !کنم انجام وظیفه بود خواهش می -

 ؛گفتی باشه؟ از اونایی که تو بچگی واسه شاهان و شاهیار می ،برام تعریف کنی

 خب؟

جایش  به .اون که از کودکی داستانی نخوانده بود !مگر این زن قصه هم بلد بود؟

تنها با مثنویِ عاشقانه سیمین به « او»توانست موالنا حفظ کرده بود؛ آخر می تا

 .آمدوجد می

*** 

ی شاهیار افسونگر سر روی سینه .پیچیدهنگ در گوش هر دویشان میآصدای 

زمان که یک دستش دور کمر او و دست دیگرش مقابل  گذاشته بود و هم
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یار هم دختری را که چشم یک داد. شاه صورتش بود، آرام خودش را تکان می

ی گران قیمت به خود نزدیک نگه داشته بود و زیر ئمجلس دنبالش بود، چون شی

مدند و آزد تا سرآخر هردو از رقص خسته شدند، از پیست بیرون  گوشش دم می

نفره مبل با میز وسطش که روی میز  های سالن نشستند. یک ست ششروی مبل

ر خواست برای خودش نوشیدنی بریزد که افسونگر ها بود. شاهیاانواع نوشیدنی

 مانعش شد:

نخور شاهیار. دهنت بوی الکل بگیره اذیت میشم! امشب خیلی باهم کار داریم  -

 عشقم.

د؛ اما امشب قرار بود وابستگی شاهیار آم گاه از بوی الکل بدش نمی افسونگر هیچ

نوشیدنی مصرف کند، دانست که اگر پسر  را به ماریجوانا بیشتر کند و خوب می

 خواست؛ حداقل حاال!  افسونگر این را نمی رود و قطعاً امکان اوردوزش باال می

مدند. شاهیار با آچند دقیقه از نشستنشان نگذشته بود که دوستان افسونگر هم 

دیدن بهراد لبخندی از سر رضایت زد و به احترامش ایستاد و بعد او را هم کنار 

 خود نشاند.

 که باالخره دل دادی قشنگم! بینم  می -

 .توجه شاهیار به صدای دختر لوندی که همراه اکیپ بود، جلب شد

 قاجذابه؟!آچی داشتی که افسونگر جذبت شد  -

 ای زد و پاسخ داد: پیش از اینکه شاهیار چیزی بگوید، افسونگر لبخند پیروزمندانه

کن ببینم. مورد جدید آل باید داشته باشه! تو تعریف چیزی که یه مرد ایده هر -

 چی پیدا کردی دلنازجون؟
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به پیرمردی که در بین  ،دانست دختری که حاال دیگر، شاهیار هم اسمش را می

 .قمار بود، اشاره کرد و پرعشوه پا روی پا انداخت مشغولسه مرد دیگر 

 قا جنتلمنه! الهی قربونش برم!آاون  -

نتوانسته بود کنار بیاید، چینی وجه با رسم شوگرددی گرفتن  هیچ افسونگر که به

 .روی بینی انداخت

 تونی با یه فسیل کنار بیای؟ چطور می !هاَ -

دست  ،بود« جنتلمن»ی همان دلناز با لبخند به سرویس دور گردنش که هدیه

 کشید و گفت:

 آسونی! به -

 به دو نداشت، ابرویی باال انداخت و لب زد:  هافسونگر که قصد یک

 .نبوده پسی بدی معامله -

 سپس دست روی صورت شاهیار کشید و ادامه داد:

 .کنممن که شاهیارمو با دنیا عوض نمی -

 .دلناز نگاهی به شاهیار کرد و لبخندِ فریبایش را عمق داد

 حق داری عزیزم!  -

بهراد که کنار شاهیار نشسته بود، فارغ از بحث زنان، سرش را نزدیک گوش 

 شاهیار برد و نجوا کرد:

 جوری دختره رو قورت میدی؟ ستاتو شستی، داری ایند -

 شوخی و خندان گفت: نظری سوی او انداخت و بعد به شاهیار نیم

م دسترسیو واسه عموم فای مفتیَحاجی چه کارداشیانیه! قربونش برم عین وای -



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  363

 

 زاد گذاشته!آ

تا  اشدختر تکه انداخته بود؛ یک پیراهن شب بلند که وسط یقه شاهیار به لباس

 باالی ناف باز بود و چاک دامنش تا باالی رانش آمده بود. 

 نباید چشمت دنبال اینا باشه! ،ولی تو که آس داری ؛رهآ -

 .انداخت و سری تکان داد ،شاهیار نگاهی به سر تا پای افسونگر که کنارش بود

 دیدی...  اون روز باید بودی و می .شهآس مال یه لحظه-

کرد اگر کسی چشمش دنبال  فسونگر کرد. او که ادعا میو شروع به تعریف از ا

کند؛ حال خودش داشت برای یک پسر  زمین و زمان را یکی می ،افسونگرش باشد

ها بهراد را به این فکر انداخت که آیا این تعریف .داد علت آس بودن او را شرح می

عریفشان ی که پریوا تتها و تعصباشاهیار عاشق پریوا است یا آن حرف واقعاً

عشق »رسید  کم داشت به حرف او مییک شور و هیجان بوده؟ کم اًکرد، صرف می

 «!کجا بود

هایی که مثل  ی دوستان افسونگر هم آمدند؛ هماندرحال صحبت بودند که بقیه

 را!« پریوا»نه  ،شناختندرا می« افسونگر»شاهیار، 

م کوبید و با ه ت بهیکی از پسرها به اسم بردیا کف دس ،شان نشستندوقتی همه

 خنده لب زد:

 وقت چیه؟ دلیدیز اند جنتلمن! اگه گفتی -

 جواب داد: ،پسر دیگری که نامش نیما بود

 فضـــــــــــــا -

جمعی که  .بودنشان خوشش آمد« خفن»اما از  ؛شناختشاهیار هیچ کدام را نمی
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-دلش می اما شاهیار ؛آمدندترها یک مشت جوان الوات می شاید به چشم بزرگ

کرد این گروه همان اکیپی بود که دنبالش  خواست وارد این گروه شود. حس می

 .شان باال بود«گنگ»ای که های پایهاصطالح خودشان، همان بچه است. به

 بردیا دوباره به حرف آمد:

 وردم طال!آ طاعحاجی ناموساً م -

 .خود را جلو کشید ،دختری که کنار دلناز نشسته بود

 ی؟وویی! چ -

 بردیا بادی به غبغب انداخت و گفت:

 جاش برات گــــــل خریدم جوجو! به ،فروشی تو راه ندیدم نییاومدنی شیر -

 .زده بشکنی زد دختر ذوق

 جون بشی! -

حرف شروع  کوچک را گرفت و بی  بردیا پک گل را برای نیما انداخت و نیما بسته

ای را لبه پیپر قرار بعد فیلتر پنبهبه کرد؛ ابتدا پک و پیپر را روی میز گذاشت و 

شده را میان ورق  داد و ماریجوانا را میان آن ریخت. سپس سرگلِ سبزِ خشک

ی کاغذ را کند اند. در آخر هم قسمت اضافهچکاغذ نازک صاف کرد و کاغذ را پی

 و پایینِ رول را مثل شکالت پیچاند. 

 ت داداشم! هبیا ببین چی پیچیدم واس -

 .یا برق زد و دستش را برای گرفتن سیگارت جلو بردهای بردچشم

 ای جون! چِغِره! -

تش زیر رول گرفت؛ بردیا هم پک آدختری که کنارش نشسته بود، با خنده 
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 .عمیقی به آن زد و دود را آرام بیرون داد و سپس رول را طرف رفیقش گرفت

 ها!بزن حالش رو ببر! تک کامه -

زدن، رول را به دست دلناز داد. دلناز  ز پکی گفت و بعد ا«دستت درست»پسر 

هایش گذاشت و با کام گرفتن از آن، عقب رفت و به را روی لب تهم سیگار

پشتی مبل تکیه داد. رول دست به دست چرخید تا به دست شاهیار رسید؛ 

آن  ؛کرد اش فکر میی قبلیشاهیاری که در تمام این مدت فقط داشت به تجربه

گذرد و  کرد زمان چقدر کند می آن وقتی که حس می حس رهایی و خلسه،

فهمد و از  چیز را بهتر میکرد همه آن دم که حس می ،چقدر درکش باال رفته

ی پس این سری بدون ترس و به خواسته ؛زمان و ساعت و روز جلو افتاده است

 خودش گل کشید!

ها مان حالتجای یک پک هم دو پک زد و رول را رد کرد. به ثانیه دوباره ه به

همان حالتی که همه را دوست داشت و از کسی  ؛مدآداشت برایش پیش می

کرد و همان حالتی که روح رنجید، همان حالی که هیچ چیزی ناراحتش نمینمی

 .شد نم از تنش جدا می نم

ای زد و همان  ههدلیل قهقکم لبش به خنده باز شد و بیچند دقیقه بعد هم کم

 وارش!های دیوانهشد استارت خنده

*** 

زد و  باز دل شاهان شور می .خبر گذاشته بودباز شاهیار دیر کرده بود و او را بی

 .شک بود باز میان پیگیر شدن و نشدن دوبه

های خواست حال برادر را جویا شود؛ ولی دوست هم نداشت مجدد اتفاق دلش می
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-ی دوستو بگوید خانهخواست باز شاهیار مقابلش بایستد دلش نمی .قبلی بیفتد

اما عقل شاهان، با تمام وجودش  ؛گفت زنگ بزن دخترش بوده! تمام وجودش می

دانست با کرده؛ اما نمی کرد در این صورت حفظ حرمت فکر می .کرد لجبازی می

 آورد!ها چه بر سر زندگی او می این لجبازی

محض  اما بهها، خواست روی تخت دراز بکشد؛  مشغولی خسته از تمام این دل

خوابیدن چیزی در پهلویَش فرورفت و مرد دوباره مجبور به نشستن شد و برای 

فه را کنار زد که چشمش به انگشتر مادر حپیداکردن آن شی کوچک و سفت مل

دانست عقیق نیست، حواسش  با دیدن نشانی که حاال دیگر خوب می .خورد

اما به این  ؛حساس نبود قدر نیگاه ا شاهان هیچ .دوباره پرت صبح و سرمه شد

دختر کشش خاصی داشت؛ دختری که با آن زبان تند و تیزش، هوش و زکاوت 

 ،اشهای مشکیی شرقی و چشمنظیرش، متانت و ادبش و درنهایت آن چهرهبی

ای خودنمایی  ترین نشانه در عمق ذهن شاهان رسوخ کرده بود و یادش با کوچک

 کرد. می

نی از فکر سرمه بیرون آمد و سریع از روی تخت یک ماشیتبا شنیدن صدای الس

های بلند خود را به تراس رساند و با دیدن شاهیار نفسی از سر  قدم اب بلند شد.

 سودگی کشید. آ

شدن از ماشین با خنده  پس از پیاده ،شاهیار که به قول دوستانش هنوز باال بود

 .دستی برای برادر تکان داد

 چطور مطوری؟ -

ها این خنده أدانست منششاهان که نمی .لند به حرف خود خندیدبو بعد بلند
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 .چیست، از حال خوب و شادی برادرش خوشحال شد

 پسر، چیزی شده؟خونه شاه کبکت خروس می -

 .شاهیار باز هم خندید و آرام سر تکان داد

خوند داداش  کبکت خروس می ،و پری دور و ورت داشتی یم اگه حوره تو -

 بزرگه!

 بحث، لب زد:  نحرف نفس بیرون داد و برای عوض شد بیشاهان 

 خب، بیا تو سرده. اگه شام نخوردی، ننا برات نگه داشته. هخیل -

ای که «خوردم داداشی»ی  زمان با زمزمه گرد کرد و هم سمت اتاق عقب و بعد به

 طرف اتاق سیمین قدم تند کرد.  درب تراس را بست و به ،شنید

مئن شده بود که تا این ساعت پیش افسونگر بوده؛ پس های شاهیار مط با حرف

مگر از طرف یک دختر  .دید خیالش راحت شده بود و دیگر نیازی به پیگیری نمی

 کرد؟!  چه خطری برادرش را تهدید می

با رسیدن به اتاق مادر، خواست درب را بگشاید و وارد شود که با شنیدن صدای 

 .ایستاد جا گوش دار زن منصرف شد و همان حزن

 یکی... بود... یکی... نبود...  -

 زیر... گنبد... کبود... 

 یه... پری... نشسته... بود

 پریمون... تنها... بودش... 

 تو... حصار... غم... بودش

 دل... نازک... پری... 
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 پر... درد... و... غم... بودش

 پری... هیشکی... رو... نداشت... 

 جز... اون... عشق... بچگی

 . دیو... ناقال... اما..

 ی... عشقشو... چیدمیوه

 پری... شد... تک و... غریب

 شده... بود... کارش... همین... 

 ... سیبزیر... اون... درختِ

 بشینه... نگاه... کنه

 دیو و... عشقِ... بچگی 

 و... شاد  چطوری... خوشحال

 گذرونن... زندگی می

 و... پلیدت دیو... بدذا

 ریبا... زبونِ... خنج

 زد... هی... به... پری نیش... می

 گفت... اون... عشقِ... دلی  می

 یاییؤی... رشاهزاده

 حاال... شد... برای... من 

 و... تنهایی تو... بمون

 درد... اومد... قلب... پری
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 عسلی کور... شدش... چش

 با... یه... سنگ... گردالی 

 دیو... رو... کشت... با... بددلی 

 نداشت ...بیچاره... خبر

 اونی... که... کشته... بودش 

 نبود... دیو... واقعی

 دیو... اصلی... بود... اونی 

 سادگی  که... دلو... به

 برده... بود... با... زیرکی

 اون... دلیل... زندگی

 همون... عشق... بچگی!

*** 

 سرمه

ر لب با اتمام داستانی که در قالب شعر برایم خوانده بود، تشویقش کردم و پرشو

 زدم:

 العاده بود عزیزم! این داستانو کی بهت یاد داده؟ داستانت فوق !آفرین سیمین -

 جواب گذاشت. حرف سر پایین انداخت و سؤالم را بی دار و بی سیمین بغض

دادم؛ پس نگاهم را از او گرفتم و سمت  دهی به زن وقت می باید برای پاسخ

سوق دادم. چشمان پسر پر  ،بود شاهیاری که به تعارف خودم پشت میزم نشسته

کرد. شاهان  از اشک شده بود و با حجم زیادی از احساسات به مادرش نگاه می
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 ی خردلی نشسته بود و دست زیر چانه زده بود، هرنفره هم که روی مبل تک

نشدن بغضش، لبخند  بلعید و برای شکستهجانش می ی مادر را با گوشکلمه

این پنج  ه داشته بود. چه کشیده بودند این دو پسر درزور روی لب نگ تلخش را به

 سال؟! 

اما در حسرت صدایش  ؛خدا که سخت بود مادرت کنارت باشد سخت بود، به

 بمانی! 

 بانو! به سؤاالم جواب میدی عزیزم؟سیمین -

 .باال گرفت دار سر سیمین غصه

 بگو! -

ز باغ؟ بهم میگی اون کنه ا م یادته دیروز گفتی یه نفر بهت نگاه میوخب خان -

 کیه؟

 سمت شاهان برگداند و زمزمه کرد: آرام و ترسیده سرش را به

 اون... وقتی... عصبانی... میشه! -

 شاهان متعجب ابرو درهم کشید و پراستفهام پرسید:

 جان؟ یعنی چی؟ من کی عصبانی میشم مامان -

 دار شد و لرز به کالمش افتاد: لحن سیمین بیش از پیش بغض

 ه... کاری... کن... اون... بیاد... ی -

 .تر شده بود، از روی مبل برخاست و قدمی پیش گذاشتشاهان که گیج

 کی بیاد مامان؟ از کجا بیاد؟ -

 .سوی من چرخید سیمین که از او ناامید شده بود، با نگاه ترسیده به
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 اون... میاد!بگو... عصبانی... بشه... عصبانی... که... میشه... مهراب... میره...  -

 ،ی عصبانیت دید و در لحظه شاهان را مهراب می حدسش سخت نبود که احتماالً

 .شد مهراب تبدیل به کابوسش می

 قای شکوهی لطفاً عصبانی بشید!آ -

 .تر کرد شاهان خط بین ابروهایش را عمیق

 یعنی چی؟ -

 بکشید.خواد عصبانی بشید؛ پس عصبانی بشید! لطفاً سرش داد  وقتی ازتون می -

 تر از قبل پرسید: شاهان مبهوت

 وقت با مامانم بد صحبت نکردم. من هیچ !م؟ویعنی چی خان -

 دستی کرد: لب گشودم تا چیزی بگویم که شاهیار پیش

کنی؟ یه داد سر مامان بزن، ببینیم واکنشش  بابا داداش چرا مقاومت می ای -

 چیه دیگه!

 چار پرسید:شاهان کالفه دست در موهایش کشید و بعد نا

 خب چی بگم؟ -

 ای باال انداختم و گفتم: پس شانه ؛مخاطب سؤالش خودم بودم

یا چیزایی مثل این « حرف بزن»یا « مو سر بردی هحوصل»دونم. بگید  نمی -

 دیگه!

شاهان اطاعتگر سر تکان داد، بعد سمت مادرش برگشت و سعی کرد با اخم و 

 عصبانی شود: صدایی بلند، مثالً

 مو سر بردی! هبزن دیگه حوصل حرف اِ -
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ی شاهیار بلند  شاهیار و سیمین هردو پوکر نگاهش کردند تا سرآخر صدای خنده

 .شد

 گفت خدا که میوقت سراغ بازیگری نرو! یعنی روی اون بنده داداش هیچ -

 رو سفید کردی!« چطور به تو گیر ندادن»

پشت گردن کشید  شاهان به سان کودکی که امتحانی را خراب کرده است، دست

 و نامطمئن لب زد:

دونی من آدم خشنی نیستم و مگه در مواقع خاص، موقع  پسر تو که می -

 عصبانیت فقط راه میرم! حاال مگه خوب نبود؟

 بخشید و پرشیطنت زمزمه کرد:   ی شیطانش را عمق شاهیار خنده

وستیو زیرپ همه بازیِ چرا خب! اصالً مو به تن من یکی سیخ شد! چطور این -

 !درک کنم لعنتی؟

 .لبخندی به نجوای پسرک زدم و بعد آرام سر تکان دادم

تست درمان  هفرهادی نیست که شاهیارخان! برای ی حاال تست بازیگریِ اصغر -

منظور سیمین این عصبانیت نیست! باید  ساده خوب بود و نشون داد که قطعاً

تفاقو اکنه و اون  شت مییا تغییری وح اتفاقافکر کنیم ببینیم سیمین از چه 

 دونه. عصبانیت آقای شکوهی می لمعلو

ای بعد،  به فکر فرورفت. ثانیه با این حرف شاهیار لبخندش را جمع کرد و عمیقاً

 از پشت میز بلند شد و پرشک گفت:

ترسه، شاید  خوای عینکتو برداری؟ مامان فقط از اون می میگما داداش می -

 منظورش همونه!
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شدم  ی دونفره عریض و طویل بلند میزمان که از روی کاناپه همبشکنی زدم و 

 .ای زمزمه کردم و کنار ویلچر سیمین زانو زدم«آفرین؛ همینه»

ترسی بیاد، خب؟ فقط  خوام بگم اونی که ازش می جان االن می ببین سیمین -

باشه عزیزم؟! من کنارتم قربونت  ؛بهم بگو اون کیه جای جیغ، وقتی دیدیش به

 ؛ پس جیغ نکش و باهاش حرف بزن؛ خب؟برم

اش متوجه  های تند و مردمک گشادشده زن سر تکان داد؛ اما من با دیدن نفس

ای  حال چاره بااین !چه برسد به آن موقع ،شدم که او همین االن هم ترسیده است

انداختم؛ پس به شاهان اشاره کردم تا  نبود و باید این آزمایشگاه انسانی را راه می

 او هم با نفس عمیقی اطاعت کرد. ،کش را برداردعین

 سپس به شاهان اشاره کردم و با تردید لب زدم:

 عزیزم اونجا رو نگاه کن! -

زنان چشم از من گرفت و گردن به راست چرخاند؛ اما برگرداندن  دل سیمین دل

 همانا! شسرش همانا و جیغ از وحشت

 ؟ ینبی حرف بزن، چی می !روم باش سیمینآ !هیس -

 زده و با گریه هجی کرد: سختی دهان گشود و وحشت سیمین به

خواستم... خودت... کردی... ولم کن... ب... برو... من... گناه... ندارم... ن... نمی -

 ولم کن... 

 .کرد قراری میریخت و بی اشک می

 سیمین کیه؟ -

 .زن لرزان سر به چپ و راست برد
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 اون... اون... -

 .گذاشتمدست روی پایش 

 اون کیه سیمین؟ اسمشو بگو! -

 با جیغی بلندتر فریاد زد:

 مهری... -

 .به تنگی بود هقش اوج گرفته بود و نفسش رو هق

 ...خواد... همون... کارو... باهام... بکنه... نذار خواد... منو... ببره... می می -

 .زحمت دستش را روی دستم گذاشت با التماس نگاهم کرد و به

 .. خدا... نذار!تورو. -

 .خیز شدم و در آغوش کشیدمش بی درنگ نیم

بانو! آروم االن میگم بره سیمین ،کنم هیس! باشه عزیزم، باشه! االن بیرونش می -

 آروم باش رفت!! باش عزیزدلم

 ام برداشتم و حمایتگر زمزمه کردم:سرش را از روی شانه

 دیگه هیشکی نیست. ،نگاه کن قربونت برم -

ترس اطراف را نگاه کرد و وقتی شاهانی را که با دستان در جیب و نگاه  سیمین با

 ندید، کمی آرام شد. ،پرغم پشت ویلچرش ایستاده بود

 سیمین؟ خوبی؟ -

 تکان دادن باز هم تنها پاسخش بود. سر

 تونی بهم بگی مهری اسم کیه؟  عزیزم می -

 .زن آهی کشید
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 .... داداشزنِ -

 .سمت شاهیار برگشتم ورده بود، لبخندی زدم و بهای که در ذهنم خ با جرقه

 دایی دارید؟ -

 .یید کردأشاهیار با سر ت

 دونه. اسمشم صدراست؛ ولی ایران نیست.ه ی ،رهآ -

 .احتماالً مهری زن همین دایی بود

 اسم زنش چیه؟ -

 شاهیار طوری که انگار کمی شک داشت، گفت:

کنم که  است. بعد اصالً فکر نمیاسمشم صوفی ؛زنش اصالً ایرانی نیست، روسه -

مامان دیده باشتش؛ چون وقتی من تازه به دنیا اومده بودم، دایی برای همیشه از 

 ایران رفت.

 لب گفتم: پوفی کردم و زیر

 بست میشه؟!چرا من هر راهی رو میرم بن !اَه -

 دوباره سیمین را مخاطب قرار دادم و گفتم:

 دوستت بود؟ همون که من شبیهشم؟بانو، اون مهری که گفتی،  سیمین -

 .سیمین سرش را به چپ و راست چرخاند

 .نه -

 پس اونیه که انگشترو داده؟ -

 .لبخند زد ،اش آرام شده باشدانگاری که با یادآوری

 .اون... خوبه -
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 پرسیدم:ها را قبال داده بود؛ اما برای اعتبارسنجی باز باید میجواب این سؤال

 بینیش، دیروز هم اومد؟که تو باغ میراستی سیمین؛ کسی  -

 .بغض و ترس جایگزین آرامش در نگاهش شد و مضطرب سر تکان داد

 هر... وقت... نگاه... کنم... هست. -

کشاندم و  ،سمت شاهان که پشت مادرش ایستاده بود نگاهم را نامحسوس به

 پرسیدم:

 بریدش؟چرا از این باغ نمی -

 .مجدد کنار مادرش نشستشاهان عینکش را روی چشم زد و 

کنه  کشه و گریه می انقدر جیغ می ،بریمش متأسفانه اجازه نمیده. هرجا که می -

 تا دوباره برش گردونیم عمارت!

داد! پس قطعاً این خانه به همان اندازه که برایش دردآور و ترسناک  اجازه نمی

 .داشتنی هم بود ت دوستاتفاقامن خاطرات خوب و أم ،بود

حرکت از روی زمین برخاستم و با پاهایی که راهی تا خواب رفتن با یک 

 نداشتند، دوباره روی مبل نشستم.

کردم؛ پس موهایم را پشت گوش زدم و  بندی می باید تمام اطالعاتم را دسته

 شمرده گفتم: شمرده

ت یه دختر به  هجان! تا اینجایی که من متوجه شدم، تویِ گذشت خب سیمین -

پس احتماالً باید  ؛داداش بهش میگی زن .ترسی که تو از اون می اسم مهری بوده

ای یا  کرده دختری، نامزدی، نشون ای با صدرا داشته باشه، حاال دوستیه رابطه

پس  ؛ولی مهراب نیست ؛چیزی! یه مرد مهربونم هست که بهت انگشترو داده
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احساس واسه همین  ؛احتماالً برادرته! من هم شبیه یکی از دوستای توئم

بینی و  شاهان رو شبیه مهراب می .شناییت کردی و گذاشتی بهت نزدیک بشمآ

ش تمهرابو دوس .ته باهاش ارتباط برقرار کردی هی اتصال تو با گذشتچون حلقه

ولی ازش کینه هم نداری. دکتر قبلی تشخیص داده مهراب بهت تجاوز  ؛نداری

ان نداره؛ چون تو از شاهانی که اما امک ؛ترسی خاطر همین از شاهان می کرده و به

 ترسی!  می هاز شاهانی که مهری ،ترسی مهرابه نمی

 .هم کشیدمه نفسی تازه کردم و متفکر کف دستانم را ب

تونه  گیری با وجود اینکه از گذشته همراهت بوده و می خواهرتو نادیده می -

گیری و شاهیارم نادیده می .پس احتماالً ازش ناراحتی ؛ی اتصال باشهحلقه

وقت به  خوای ثابت کنی هیچ پس احتماالً می ؛کنی خودخواسته وجودشو نفی می

ی بد  خاطر همون خاطره به .چون از به دنیا اومدنش خاطره بد داری ؛دنیا نیومده

ی هیستری و سکوت خودخواسته شدی؛ پس تا وقتی با منی که از  دچاره

از باغ  .زدی نه حرفی می و یکرد ت اومدم آشنا نشده بودی، نه حرکت می گذشته

کنی؛ پس باغ  نمی ماما از باغ دل ؛کنه ترسی و میگی یکی اونجا نگاهت می می

ت خوب و بد زیادی بوده و خاطرات خوب تو رو تویِ خودش نگه اتفاقاشاهد 

حتی  ،خوای از این خاطرات خوب دور بشی و فراموششون کنیداشته و تو نمی

نه مرد؛  ،کنه نه زنه ی اونی که تو باغ نگاهت میاگه هر لحظه عذاب بکشی. میگ

خوای بهم بفهمونی یه موجود غیرمادی یا غیرانسانیه، حاال یا پس احتماالً می

چیزی که من  ؛یه دلیل داره اتفاقای این ست یا جنی چیزیه و همهیه مرده روح

 دونم و منتطرم تو بهم بگی!  نمی



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  378

 

 ای باال انداختم و ادامه دادم: شانه

ی چیزی که از دونم چقدر درست گفتم؛ ولی همه اینا حدسای من بود و نمی -

 حرفات فهمیدم همین بود.

 .هایم نگاه کرد و هیچ نگفت سیمین به چشم

تونم این معما رو حل کنم و مطمئنم که تو  من بدون کمکت نمی ،سیمین -

 !نه؟ ؛کنی کمکم می

 سیمین اخم کرد و سرش را پایین انداخت:

 .زنم دیگه... حرف... نمی -

 .متعجب نگاهش کردم

 چرا عزیزم؟ اذیتت کردم؟ ببخشید! -

 .حستر از همیشه بود، بست و به پشتی ویلچرش تکیه زدهایی را که بیچشم

 بسه! -

بلکه به علت مقاومت حین  ،ها نه برای خستگی دانستم که این مخالفت خوب می

 .زدم و سر تکان دادماش  پس لبخندی به چشمان بسته ؛درمان است

 !باشه عزیزدلم، بسه. ممنون که همکاری کردی -

 سمت شاهان برگشتم و ادامه دادم: سپس به

م کریمی، بعد خودتون وصحبت ما تموم شد. لطفاً سیمین رو ببرید پیش خان -

 تشریف بیارید اینجا.

بایل تعلل مو سمت میز رفتم؛ سپس بی من هم بلند شدم و به ،وقتی او بیرون رفت

 را باال آوردم و زمزمه کردم:
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هوش و حواسش برگشته؛ اما داره  .ترسه خواد اعتراف کنه؛ اما می سیمین می -

انتقال شده و تمام  رنسبت به من دچا کنه. دادن مقاومت می برابر پاسخ در

 !که به اون فرشته داشته به من انتقال داده؛ اما چرا؟ واحساسی

 .ی سیمین را از روی میز برداشتم دهبعد ضبط را قطع کردم و پرون

 حاجی پرام! تو خیلی خفنی! -

 خندیدم و با لحن خودش گفتم:

 قربونت خفن! -

 .او هم بلند خندید و سر تکان داد

 عد شخصیتی داری تو؟بُچندتا  -

 خیلی! -

 زمان با بستن درب، سریع گفت: پس از چندثانیه، شاهان هم وارد اتاق شد و هم

 .دمتمخ شرمنده، در -

مد، لب آ مؤدبانه مقابلش ایستادم و در همان حین که شاهیار هم کنارمان می

 زدم:

کنم شرایط مادرتون  من احساس می آقای شکوهی حقیقتاً !کنم خواهش می -

به اصطالح پزشکی داره  .خواد این اتفاق بیفتهولی خودش نمی ؛داره بهتر میشه

ای که به اون شخص  من و عالقه کنه و حتی اگه انتقالش نسبت به مقاومت می

مهم داشته هم نبود، ممکن بود دیگه جلساتو نیاد و موندن تو دنیای خودشو 

البته االن هم بعید نیست که از این به بعد از ترس اون اتفاق شوم،  .ترجیح بده

 همکاریشو با ما کمتر کنه و به دنیای خودش پناه ببره. 
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 عت توضیحاتم کاستم و ادامه دادم:کمی از سر ،نگاه گنگشان را که دیدم

ولی یه واقعیتی هست که مادرتون  ؛دونم قابل فهم دارم توضیح میدم یا نهنمی -

ی بعدی مشاوره زودی بفهممش! جلسه خواد کتمانش کنه و من امیدوارم بهمی

 ؛زده و خسته بشه خوام دلی بعد، چون نمیی هفتهذاریم برای شنبههم می

 با خودش هم کنار بیاد. سؤالی نیست؟عالوه باید  به

 هایم را تأیید کرد: زدنی حرف شاهان با پلک

فقط یه نکته؛ اگه دلشون برای شما تنگ شد  .مشکلی نیست ،قابل فهم بود -

 چی؟

 بخشی زدم و گفتم: لبخند اطمینان

زمایشگاه؛ آاً نیستم؛ چون مطب تایم صبحه و من باید برم ائمن فردا که استثن -

تونید باهام اون هر تایمی دلش خواست باهم حرف بزنه یا منو ببینه می ولی جز

خوام این باغم د یا اگه مطب بودم بیاریدش اینجا. راستی من مییتماس بگیر

 البته اگه شما اجازه بدید. ؛ببینم

 .شاهان محترمانه سر پایین انداخت

م دکترم همراه وقصد داشتم برای پنجشنبه شما و خان اتفاقا !کنم خواهش می -

 نیکان دعوت کنم. خوشحال میشم تشریف بیارید. یه مهمونی خانوادگیه.

نیست؛ پس با تعارف   طور روابط خیلی موافق با اخالق پزشکی دانستم که این می

 سر باال انداختم و لب زدم:

 ساعته منظورم بود.یه بازدید نیم .نه بابا مزاحم نمیشیم -

 کید کرد:أو ت شاهان دوباره سری تکان داد
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م؛ اگه براتون مقدوره حتماً تشریف بیارید تا هم با خونه وخان تعارف نبود سرکار -

هم با ننا آشنا بشید. جدا از این فکر کنم شما تشریف بیارید، مادامم راضی  ،و باغ

 بشن و بیان.

ای ایستاده بود، پرشور قدمی برداشت و  شاهیار که تا این لحظه ساکت گوشه

 د:اضافه کر

نیای از ؛ تازه ننام قراره کلی غذای شمالی درست کنه .گذرهبیا دیگه بد نمی -

 کفت رفته!

اش  لبخند خالصی به پسرک مهربان که نقاب شیطنتش بیش از مهربانی

 کرد، زدم و گفتم: خودنمایی می

 دوز! راست میگی از طرف خودت وعده بده! م مایه نذار لباسواز نناخان -

 پاسخ داد: ،آنکه دلگیر شود عیت از من لبخندی زد و بیشاهیار هم به تب

 زنم، از اونا که دست و پاتم باهاش بخوری. ت جوج می همنم واس -

 خوشحال میشیم! م راد، حقیقتاًوتشریف بیارید خان -

های پسرک  ای را که از بانمکی خنده با این حرف شاهان، نگاه از شاهیار گرفتم و

 .یک تبسم محترمانه تقلیل دادم، به مروی لب نشانده بود

 .به روی چشم؛ اجازه بدید بهتون اطالع میدم !ممنون از دعوتتون جناب -

 .شاهان هم محترمانه سر تکان داد

 قدمتون سر چشم.  -

 و پس از خداحافظی کوتاهی از درب خارج شدند.

م بعد از رفتن آنها داخل اتاق نشستم تا کارنوشتم را کامل کنم؛ اما تمام ذهن
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سروتهش، شاهیار و شخصیت سیمین و حرفای بی ؛درگیر این خانواده بود

های خاصش، البته خودش هم کم خاص  جالبش و البته شاهان با آن رنگ چشم

یک طور خاصی  .رفتارهای متناقضش بود ،کرد تنها چیزی که اذیتم می .نبود

راحت هم نبود. اما خودمانی و  ؛توان گفت مغرور یا جدی بودکرد. نمی رفتار می

توان او را با آن توصیف  تنها چیزی که می ؛یک طور خاصی بود! آری درست است

 «!خاص»تنها همین کلمه بود  ؛کرد

پس سعی کردم تمرکزم را جمع و  ؛بوکم را با خود آورده بودم نوتامروز 

کارنوشتم را تایپ کنم؛ اما همین که رایانه را روشن کردم، درب مطب باز شد و 

کسی داخل آمد. ابتدا با این فکر که مراجع است، به کار خودم ادامه دادم؛ اما 

به ثانیه زنگ صدایش را « .خوام دکترو ببینممی» وقتی با صدای بلند گفت

یت سرعت از جا برخاستم. پیش از اینکه صدایش داخل برود یا شناختم و با نها

 از اتاق بیرون رفتم و قبل از نسیم من پاسخ دادم: ،مراجعان دیگر را حساس کند

 سالم جناب صدر، امری هست بفرمایید! -

 هایش را درهم فرو برد. محض دیدنم اخم با شنیدن صدایم سمت من برگشت و به

 ..بازم که تویی. من با. -

زدم و  یتصنع یسریع جلو رفتم و قبل از اینکه بیشتر جلب توجه کند، لبخند

 آرام زمزمه کردم:

تونه کمکت کنه و صحرا ازش حرف شنوی داره  با من بیا. تنها کسی که می -

 منم!

 اعتنا به من سر باال انداخت و دوباره صدایش را باال برد: بی
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 من با تو کاری ندارم. بگو خودش بیاد! -

 تر از قبل حرص زدم: سمتمان کشیده شد، نفسی نگاه چند نفر از مراجعان که به

برویی، کل این مطبو رو آ ببین آقای سهیل، بخوای بزنی تو خط شرشدن و بی -

من مثل صحرا، آروم و  .مونم آوار می کنم، خودمم کنارت زیر سرت خراب می

دی حرف بزنی و نتیجه م خرترم؛ پس اگه اومه تو م نیستم، پاش بیفته ازوخان

 عین بچه آدم راه بیفت بیا تو اتاق من.  ،بگیری

سمت اتاق رفتم که صدای پای او را هم شنیدم. وقتی  گرد کردم و به و بعد عقب

سپس درب را بستم و  ؛کنار درب ایستادم تا او هم داخل شود ،وارد اتاق شدم

 .سمتش رفتم به

داشتن  ط نگو عشق و دوستخب حرف حسابت چیه؟ دنبال چی هستی؟ فق -

 لطفاً!

 .برد سهیل نفس عمیقی کشید و عصبی دست در جیب فرو

 چرا نگم؟ بهم نمیاد عاشق باشم؟ -

 صادقانه گفتم:

خیلی با چیزی که تو داری نشون  ،اینی که من از عشق دیدم و شنیدم !نه واال -

 .میدی فرق داره

 .نگاهش را پایین انداخت

 .ولی هستم -

 و گفتم: ه کردمبه مبل اشار

 خسته میشی. ،حرفا طول بکشه ممکنه خوای بشینی؟ می -
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نفره نشست. من هم مقابلش نشستم و بعد از  سری تکان داد و روی مبل تک

 گفتم: ،واچم را روشن کردماینکه ریکوردر ای

 خب؟! ؛مرد و مردونه راستشو بگو ،پرسم یه سؤال می -

 .با سر تأیید کرد

برات کیس خوبیه؟ ببین جوابت هرچی  ست داری؟ یا صرفاًواقعاً صحرا رو دو -

 .خوام بدونم فقط می ؛کنه باشه تو اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی

 مشکوک پرسید:

 اصل موضوع چیه؟ -

 ؛م ریخته بود، پنهان کنمه سعی کردم تنفرم از کسی که آرامش دوستم را به

 پس با مهربانی لب زدم:

 دادن نیست دیگه! ببا سؤال جوا وقرارمون سؤال -

 سهیل نفس عمیقی کشید و با نفرتی محسوس زمزمه کرد:

 .خوام از دستش بدممنم نمی ،ش دارم. صحرا مال منهتخیلی دوس -

 هایش را تأیید کردم و گفتم:با سر حرف

 داشتن که زوری نمیشه، میشه؟ خب اگه اون این رابطه رو نخواد چی؟ دوست -

کَند و این نشان از  پوست کنار ناخن شستش را میاش، با ناخن ِانگشتِ سبابه

 .داد استرسش می

م، برو بهش بگو وکرد. ببین خان نباید از اول قبول می ،میشه! اگه دوست نداشت -

جوری ناز کنه؟ باشه چشمم  خواد این خرشم هست. میآاز اول مال من بوده تا 

بینه. بگو  سازه بد میولی اگه ن ؛کشم، نوکرشم هستم م نرم، نازشم می هکور، دند
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 هرجور! ؛سهیل گفت هرجور شده به دستت میارم

نیاز داشتم نقابش را بردارد و چه محرکی  ؛شد و این خوب بود داشت عصبانی می

 بهتر از خشم!

خوای بکنی؟ بدزدیش؟ بخریش؟ بهش تجاوز کنی؟ اصالً چرا  کار می یچ مثالً -

 همه زحمت واسه یه دختر؟ این

 بود.گواه عصبانیتش  د،بریده شده بو ند و بریدههایی که بلنفس

خواد بره؟  ذارم فکر کنه من احمقم. اصالً چرا می ذارم بره. نمی کاری! نمی هر -

کار کردم که بدش  ؟ چیمکارش کردم؟ جز عشق و محبت چی بهش داد مگه چی

بردمش  خریدم، هر روز نهار و شام می دیدمش، براش گل می اومد؟ هر روز می

خریدم که خیلی از شوهرا برای زناشون  ین رستورانا، کادوهایی براش میبهتر

ولی دوستت یه عوضیه، با  .خرن، همون گردنبندی که تو گردنشه کادوی منه نمی

 زنه! من چه ایرادی دارم؟ تو بگو!  ی محبتایی که بهش کردم منو پس میهمه

ی کردم با لحن کاش خودکار و کاغذ داشتم! آرامش خودم را حفظ کردم و سع

 آرام او را هم تسال دهم:

کنه به درد  خواد و فکر می ولی صحرا اینو نمی ؛شاید تو بهترین مرد دنیا باشی -

خورید. این رابطه اگه بخواد ادامه پیدا کنه برای هر دوتاتون خطرناک و هم نمی

خواد چرا از اول اومد؟ خب اون که از اول کننده میشه. میگی اگه نمی خسته

کنم، من نمیگم  کید میأشنا شده. بازم تآبعد از یه مدت با رفتارات  ،شناختتنمی

ای ولی رفتارات با اون همخونی نداره. ممکنه تو با هر دختر دیگه ؛تو بدی

ولی صحرا اون کسی نیست که بتونه باهات بسازه و بتونی  ؛خوشبخت بشی
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 .باهاش بسازی

 .کرد ا اخم وحشتناکی نگاهم میهایش از عصبانیت قرمز شده بود و بچشم

زمون و آمن تو این رابطه کم خرج نکردم. عمر و وقت و احساس و پولمو واسه  -

خواد یا نه! فقط  خطای یه دختر حروم نکردم که تازه به این نتیجه برسه منو می

پونزده میلیون شده! مگه خرم االن ول کنم برم؟ -پول ناهار و شاماش تا االن ده

منم شاید اون موقع  ،از وقتم تا پولِ تلفنم تا قرون آخر پس بده ،رفتههرچی ازم گ

 ولش کردم! 

تالش فراوان برای تحت »ی ذهنم نوشتم  حاال که کاغذ و قلم نبود، در دفترچه

 .لبخندی برای تمسخر زدم و سر تکان دادم« اهرم: فشار مالی - فشار قراردادن

کتاب کردی!  اشتی جلوت حساببعد چرتکه گذ ،کنی خوبه! ادعای عشق می -

هر کادویی که خریدی تا  ،مشکلت هزینه و هدیه و این چیزاست؟ یه آدرس بده

من خودم  ،فردا برات ارسال میشه. پول رستوران و قبض تلفن هم موردی نداره

شونو با سندی که ثابت کنه  هفقط یه لطفی بکن، فاکتور هم ؛کنم پرداخت می

 بسته!  رامثالً فاکتور رستوران با فیلم دوربین مد ؛برای صحرا بوده بیار

 .مدآسهیل بلند شد و یورشگر طرفم 

 م کردی؟ مسخره -

 سینه گفتم: به من هم مقابلش ایستادم و دست

ها تا برام ولی برای باقی هزینه ؛ها رو قبول دارمنه کامالً جدی گفتم، کادو -

من نصفشو که مال  ،وریو ثابت کنیتونم انجام بدم. هر فاکت اثبات نشه کاری نمی

 صحراست پس میدم! 
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 ی تهدید مقابلم تکان داد و گفت:ش را به نشانهتانگش

کشم. صحرا اول و حتی اگه دو برابر این پوالرم بدی من دست از صحرا نمی -

یا با زبون خوش یا با تهدید! بهش بگو شده باشه رو صورتش  ؛آخر مال خودمه

 .کنم این کارو می ،ش رقبت نکنه و مال خودم بشهاسید بپاشم که کسی به

 اما سعی کردم بروز ندهم: ؛با این حرفش بند دلم پاره شد

 .کنم خب چرا صحرا؟ یه دلیل منطقی بیار، من راضیش می -

 .ش دارمتش دارم. بفهم! دوستچون دوس -

قسمت دوم حرفش را با داد گفت و از درب بیرون رفت. دنبالش دویدم تا 

سمت اتاق بغل رفت و با لگد درب  سرعت به اما نتوانستم. مرد به ؛را بگیرمجلویش 

 ،دادن به یکی از مراجعانش بود و طبق معمول حال مشاوره را باز کرد. صحرا در

برای ایجاد فضای دوستانه و ارتباط بهتر، کنار پسر روی کاناپه نشسته بود. سهیل 

 خشمگین فریاد زد: ،وقتی این صحنه را دید

دِ  ره کثافت؟آخاطرش ول کردی؟  جدیدت اینه که منو به پسرتاین بود؟ دوس -

 !بنال دیگه چرا خفه شدی؟

 .پسر بلند شد تا از خودش و صحرا دفاع کند

 من... .کنید اشتباه می دداری -

من و صحرا هر  .ی پسر با فرودآمدن مشت سهیل روی صورتش ناتمام ماندجمله

خواست  مد و وقتی سهیل میآو زودتر از من به خودش دو ماتمان برده بود؛ اما ا

 مقابلش ایستاد و مشوش دل زد: ،مجدد به پسر حمله کند

 اون مریضمه دیوونه. !ولش کن !کنی؟ چه غلطی داری می -
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 کنار پسر رفت و دلواپس زمزمه کرد: سپس

 حالت خوبه؟ ببینم صورتتو.  -

رگرداند و سیلی محکمی سمت خودش ب شدت به سهیل بازوی صحرا گرفت و به

 به صورتش زد که باعث شد روی کاناپه بیفتد. سپس فریاد کشید:

 !کشم ن جفتتونو میآقر به !نزدیکش نشو عوضی -

 در همان حین داد زدم: ،سمتش دویدم به خودم آمدم و به

 .کریمی زنگ بزن پلیس بیاد -

 فریاد زدم:اش کوبیدم و محض رسیدن به سهیل با هر دو دست تخت سینه به

ی ما جنازه !شو عقب کنی؟ گم مرتیکه به چه حقی دست روش بلند می -

 صحرارَم رو دوش تو نمیندازیم وحشی.

 داد و هوارمان تمام افراد داخل مطب را مقابل درب اتاق کشانده بود و حقیقتاً

 فکر به اعتبار صحرا بیش از این مرد دیوانه پریشانم کرده بود. 

سرعت تعادل خودش  اما به ؛چند قدمی عقب رفت ،را نداشتسهیل که انتظارش 

ام ضربی به شانه مد و با مشت، تکآرا حفظ کرد و ثابت ایستاد. بعد دوباره سمتم 

 .زد

تونه جلوی منو  زیادی خودتو جدی گرفتی! برای رسیدن به صحرا دنیا هم نمی -

 چه برسه به تو جوجه! ،بگیره

دلم ضعف رفت. الهی بمیرم برای صحرا که  دستش زیادی سنگین بود و از درد

نداختم و یتا نو حال خود را از تک این دست صورتش را هدف گرفته بود! بااین

 برایش خط و نشان کشیدم: ،مالیدم ام را میزمان که که با دست دیگر شانه هم
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 ی دیگه نندازم بازداشتگاه سرمه نیستم، ببین کی گفتم!اگه من تو رو تا هفته -

ور شد که من از ترس دو سمتم حمله یی زمزمه کرد و بعد به«شوه خف»ل سهی

روی زمین افتادم. سهیل باال سرم  ،قدم عقب رفتم و با گیر کردن پایم به میز

 برد تا لگدی نثارم کند، عربده کشید: میزمان که پایش را عقب  ایستاد و هم

 ی... خوردی دختره تو گُه -

 دوتا دختر رسیده؟شو حیوون! زورت به خفه -

قدر خاص بود که  نآنیازی نبود سر بچرخانم تا ناجی را ببینم و بشناسم. صدایش 

 بار شنیدن در ذهنم هک بشود! با یک

شدت  که به ای پیچید و پیشانی ای که درد در آن به سان ماری میبا شانه

سعی کردم خودم را باال بکشم که شاهان جمعیت را کنار زده و  ،سوخت می

اش را گرفت و برش پس از رسیدن به سهیل از پشت شانه و اخل اتاق شدد

 گرداند.

ترسیده بود و  ،تر از خودش بود سهیل که هم از مردی که یک سر و گردن بلند

 خواست کم بیاورد، مردد فریاد زد: هم نمی

 همه شدن وکیل وصی این دوتا؟  !تو چی میگی؟ -

باال گرفته بودم،  سختی سر رده بودم و بهجور کو رو به من که خودم را کمی جمع

 نگاهی کرد و ادامه داد: نیم

 ؛کنه کسی باهاتون یه خاطره داره، سینه سپر میر انقدر تهرانو آباد کردید که ه -

 نه؟

 .ی سهیل را گرفت و با قدرت به دیوار کوباندششاهان یقه
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 !ن؟حیاتو از حلقت بکشم بیروخودت الل میشی یا من اون زبون بی -

که دو ساعد شاهان را گرفته بود و  سهیل که قصد از رو رفتن نداشت، درحالی

 ویی لب زد:رهایش داشت، با پر سعی در پایین انداختن دست

 ها چیه؟ قیصر شدی؟ همچین مالیم نیستنا! -

شاهان مشتش را باال برد تا ضرب دستش را نشان سهیل دهد که من سریع داد 

 زدم:

 تو راهه. نزن شاهان. پلیس  -

دانم چه دید که گره بین ابروهایش کورتر شد و با  برگشت نگاهم کرد و نمی

سمت چپ مایل  مشت اول را به صورت سهیل زد. سهیل به« به درک»ی زمزمه

اما تعادل خودش را حفظ کرد. دست روی صورتش گذاشت و با نگاهی  ؛شد

که شاهان  سمت شاهان حمله کرد. آمد جواب آن مشت را بدهد وحشی به

جاخالی داد و مشت بعدی را در شکم سهیل فرود آورد. استایلش ورزشکاری بود 

 داد که احتماالً تخصصیای میای نشان از ورزش رزمیی حرفهو این مبارزه

اش نشست و آپرکات شاهان زیر چانه ،کرد! تا سهیل قد راست کرد دنبالش می

دار  ن پوزخند صداداری زد و نیشضعف مجبورش کرد به دیوار تکیه بزند. شاها

 گفت:

 رسه! ها می پس، فقط زورت به دختربچه هالت کوچه خلوت! همون -

سمتم آمد. صحرا هم کنار پسر مراجع رفت و به منشی  ی را لب زد و به«نامرد»و 

یه وقت دیگه »ی  ی مراجعان را با جملهگفت برایش یخ بیاورد. کریمی هم همه

شپزخانه آوردن یخ به آمرخص کرد و برای « !تشریف ببرید ذارم. لطفاً  براتون می
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 محض اینکه باالی سرم رسید، کنارم زانو زد و گفت: رفت. شاهان به

 خوبی؟ -

 زده از دردسری که در آن افتاده بود، زمزمه کردم: شرم

 . داومدنتون واقعاً به موقع بود؛ ولی احتماالً تو دردسر بدی افتادی !مرسی -

 هایم، خیره به باالی ابرویَم حرص زد: حرفتوجه به بی

 جوریت کرده؟!  شرف ایناون بی -

شدت سوخت  رد نگاهش را فرضی تشخیص دادم و دستم را رویش کشیدم که به

رد خون خبر از شکاف  ،وقتی دستم را پایین آوردم .و صورتم از دردش جمع شد

 باالی ابرویم داد. 

ولی  ؛خوب میشه ،ی میز. مهم نیست اینایهاحتماالً وقتی افتادم خورده به پ -

 ت بد میشه!  هکاش شما زودتر بری، پلیس برسه واس

 سوزه؟ می -

 .همه محبتش زدم لبخندی به این

 اصالً شما چرا برگشتی؟  ه.چیزی نیست که، یه زخم فسقلی .بابا خوبم نه -

 .ای کشید و نگاه وحشتناکی به سهیل انداخت شاهان پوف عصبی

 ه؟این کی -

سمت صحرا برگشتم که دیدم دارد  شک بهدانستم باید بگویم یا نه. دوبه نمی

  .آید سمتم می به

 !خوبی سرمه؟ الهی بگردم -

 به شاهان ادامه داد: و رو
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 شرش دامنِ شمارم گرفت آقای شکوهی. -

 رنگش دوباره پرسید: شاهان با دریایی از نگرانی در چشم های خوش

 م دکتر؟واین کیه خان -

 جواب داد: ،این بار سهیلی که حالش بهتر شده بود

 خوری؟  نامزدش. تو چی؟ گه -

 هایش را روی هم سایید و عصبی پرسید:شاهان دندان

 نامزدته؟ -

 جای من پاسخ داد: صحرا به

 پسر سابق منه. دوست -

هایش کاسته شد و اما حس کردم از نگرانیِ چشم ؛دانم درست بود یا نه نمی

با صدای درب  .ی نشسته در صورتش داد ، جایش را به دلشورهآرامشی نسبی

 حواس لب زدم: قلبم فروریخت و آرام و بی

 خدا برات بد میشه. به !رفتی شاهان بدبخت شدیم پلیسا اومدن! کاش می -

فدای »شاهان لبخند مهربانی را برای اولین بار روی لبانش آورد و مطمئن 

 است و محکم و استوار ایستاد. ی زمزمه کرد و بعد از جا برخ«سرت

مردی که از نشان  .ای بعد افسر پلیس به همراه سرباز وظیفه وارد اتاق شدند ثانیه

 گفت: ،اش مشخص بود سروان استشانه

 ؟ خانوما حالتون خوبه؟دخبره؟ چاله میدون راه انداختی اینجا چه -

 قبل از همه شاهان به حرف آمد:

این آقا مزاحم نامزده بنده و دوستشون شدن.  مزاحمت نوامیس جناب سروان. -
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این آقا  ،ایشون هم کارآموزشونن ،م دکتر پارس پزشک مطب هستنوایشون خان

 .هم که مشخصه دیگه

سمتش برگردم؛ اما ترسیدم پلیس شک  خواستم متعجب بهی نامزد میبا کلمه

لباسم پس حرفی نزدم و خودم را مشغول بلندشدن نشان دادم و بعد خاک  ؛کند

 را تکاندم. 

 پلیس شرح کامل واقعه را خواست و پس از توضیحات ما گفت:

 .جمله شمامِن ؛تقصیر نیستیدکدوم بی خب شما هیچ -

 .و به سهیل اشاره کرد

جلسه کنیم و شما هم رضایت المجلس صورتجا فی تونیم االن همین ما هم می -

ید تا یتونیم بریم اداره که با توجه به ساعت، امشبو مهمون ما هم می ؛بدید و تمام

 تر بگید. تون رسیدگی بشه. فقط تصمیمتون رو سریع هفردا به پروند

 قدر نگران بود که زود گفت: نآدانم سهیل از چه  نمی

 من رضایت میدم. -

هم درنتیجه من  ؛از چیزی ترسیده است وضوح برایم مشخص بود که شدیداً به

ازخداخواسته برای اینکه پای شاهان به کالنتری و پاسگاه باز نشود و پس از این 

 در آرامش باشیم، سریع گفتم:

جا تعهد بده که دیگه  ما هم رضایت میدیم جناب سروان؛ اما این آقا باید همین -

 مزاحممون نشه! 

 .جناب سروان عبوس و بداخالق سمت سهیل چرخید

 تعهد میدی پسرجون؟ -
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 .هیل نگاهی بین ما چرخاند و بعد سر باال انداختس

 م عشق من... واین خان .من کاری نکردم که بخوام تعهد بدم -

اش  رفش پرید و با اخم به سرباز کنار دستیح حوصله میان جناب سروان بی

 .اشاره کرد

  .چی معلوم میشه میریم کالنتری همه !دستبند بزن -

پریده دستش را روی  ش از من سهیل رنگخواستم حرفم را پس بگیرم که پی

 جیبش مشت کرد و هراسان گفت:

 تعهد میدم! ...میدم -

 با این حرف جناب سروان سری تکان داد و شروع به نوشتن کرد. 

زده از پیشنهادم لبخندی محوی زدم و برای صحرا ابرویی باال انداختم که  ذوق

گرفتم برای دیدن و شستنش ام یادآور زخمم شد و تصمیم دوباره سوزش پیشانی

 دستشویی مطب بروم.  هب

محض ورود به اتاقک کوچک، خودم را در آینه ورانداز کردم. باالی ابرویم قد  به

 داد ای می بودن ضربه یک بند انگشت پاره شد بود و تورم دورش نشان از سخت

 .که من از هول و هراس اصالً نفهمیده بودمش

ا چند فحشی که نثار سهیل کردم، صورتم را نفسم را محکم بیرون دادم و ب

زد، وقتی متوجه حضورم  شستم و بیرون رفتم. شاهان که در مقابل درب قدم می

 .طرفم برگشت به ،شد

 خوبی؟ درد نداره؟ -

 اش را با مهربانی جواب دادم:نگرانی
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کس انقدر  دونم چطوری تشکر کنم؛ ولی تا حاال از رسیدن هیچ واقعاً نمی !خوبم -

 وشحال نشده بودم.خ

 نگاهی به دور تا دور مطب انداخت و ریزبین پرسید:

 اینجا سرایداری، نگهبانی چیزی نداره؟ -

 که تمام حواسم به خُرمیِ جنگل نگاهش بود، پاسخ دادم: درحالی

رضا هست؛ ولی دخترش پا به ماه بود، واسه همین مرخصی گرفتن چرا مش -

 رفتن شهرشون.

 کرد: کر زمزمهسری تکان داد و متف

 بدارچیای شرکتم بیاد اینجا تا این بنده خدا برگرده.آمیگم یکی از  -

 و انگار چیزی یادش آمده باشد، سریع گفت:

 راستی چرا رضایت دادی؟  -

 شانه باال انداختم و صادقانه لب زدم:

 .خواستم شما توی دردسر بیفتینمی -

 .دوباره لبخند مهربانش را نشانم داد

افتادم؛ ولی  خیلی تو دردسر نمی ،خاطر کارم دارم ی روابطی که به واسطهمن به  -

 ساز میشه.  تون داستان هواس این یارو بعداً

 اخمی کردم و گفتم: ،وری سهیلآبا یاد

 .هم آدم خطرناکی نیست پاش گیره؛ ولی کالً با تعهدی که داده عمالً -

 ورد روی کمک منم حساب کن!آاگه مشکلی پیش  -

 مجدد پرسیدم: ،که از ابتدا ذهنم را درگیر کرده بود سؤالی
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 راستی شما چرا برگشتی؟ -

 گفت: ،که دنبال چیزی بود از جیب کتش، کیف پولش را بیرون آورد و درحالی

من خودم میام؛  ،واسه همین به شاهیار گفتم بره ؛این اطراف یه کاری داشتم -

گفتم شاید توی مطب افتاده  ولی وقتی کتمو چک کردم کارت بانکیم نبود، منم

 واسه همین برگشتم.  ؛باشه

 با خنده گفتم:

 ی نجات ما!خب پس کردیت کارت شما شد فرشته -

سپس آرام و با  .پیدا کرد؛ یک چسب زخم ،باالخره چیزی را که دنبالش بود

اش را به یک فاصله ،ای که گفت«اجازه با»وسواس چسب زخم را باز کرد و با 

برای دیدنش سرم را باال گرفتم و دو نگین یشمش را زیر نظر گرفتم قدم رساند. 

 ،ورد و با کمترین برخوردآهایش را باال دست .رقصند که چطور بین چشمانم می

 .ام زدچسب را روی پیشانی

 !ببخشید اگه درد گرفت -

دردم گرفته بود؟ اصالً چه کار کرد که درد بگیرد؟ من که چیزی جز بوی عطرش 

وقتی  .بوی خنک و تلخ اللیکی که تا مغز استخوانم رفته بود ؛ه بودمنفهمید

ی  انگاری که بخواهم در حافظه ؛سریع نفس عمیقی کشیدم ،خواست عقب برود

 ام این عطر را به نام شاهان ذخیره کنم! ریه

چون اگه داستان به شکایت  ؛ایو بگم. اون موقع گفتم نامزدمیراستی یه نکته -

داشتم که خب  ای میی اثبات دفاع مشروع باید باهات یه رابطهبرا ،رسید می

 خداروشکر به اونجاها نرسید!
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 .ها به خودم آمدم و سریع سر تکان دادمبا این حرف

 .بله درسته! مرسی واقعاً زحمت کشیدی -

سمت درب  سهیل از اتاق بیرون آمد و بعد از نگاه تهدیدگری به من، سریع به

 .واست سمتش برود که مانعش شدمراهرو رفت. شاهان خ

 !دنبال دردسری؟ !ول کن آقاشاهان -

 ای به درب بسته رفت و حرص زد:  غره شاهان چشم

 برای پیگیری این داستان اگه خواستی من به وکیل خودم معرفیت کنم. -

روا نبود بیش از این مزاحمش شوم؛ پس مطمئن به حضور کمالیان، سر باال 

 .انداختم

 دوست خودم وکیله. ؛مزاحم شما نمیشم ،نه ممنونم -

شاهان با سر تأییدم کرد؛ اما نگاهش هنوز ناراحت و پکر بود و من برای اینکه از 

 طبع زمزمه کردم: شوخ ،این حال خارجش کنم

ساعت پیش یکی گفت من آدم خشنی نیستم و  دو-راستی فکر کنم یکی -

 دونم، موقع عصبانیت راه میرم و اینا! نمی

 .متوجه شیطنت کالمم شد و همین خنده روی لبش نشاندشاهان 

 .مبارزه بود ،که عصبانیت نبود گفتم شرایط خاص هم داره! بعدشم، این -

 اش افتادم و سریع گفتم:هزبا این حرف یاد به قول خودش مبار

 بوکسوری؟راستی کیک -

 سری تکان داد و با زیرکی گفت:

 .اما احتماالً شما هم بوکسوری که فهمیدی ؛من که هستم -
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 .با خنده سر تکان دادم

جلسه دوتا مشت به کیسه  هر ای و فایتر نیستم، نهایتاًالبته مثل شما حرفه ؛بله -

 زنم و یه صفحه پشت و رو فحشش میدم! اما فایترا رو دوست دارم! بوکس می

 انداخت. مجدد خندید و سر فرو

گرفت؛ چه دارد این صورت که هم با در ذهنم رنگ میاش یک جمله با هر خنده

 هم اخم؟!  ،خنده قشنگ است

سمت اتاق چرخیدم و جناب سروان و صحرا را دیدم که خارج  با صدای پا به

 .شدند

 !واقعاً ممنونم !خیلی لطف کردید جناب سروان -

 مرد سری تکان داد و سنگین لب زد:

 با اجازه!  !ی پیش نیاداهلل دیگه مشکلءشا ان !کنم خواهش می -

صحرا با اعصابی متشنج  ،و با اشاره به سربازش از درب خارج شد. بعد از او

 .مراجعش را هم راهی کرد و پیش ما برگشت

 جوری جمع کنیم این رسواییو؟ هوای سرمه چ -

حال تبسمم  ام از ابتدا همین بود؛ بااین دانست که تمام اضطراب و دلشوره خدا می

 قدم شد: ش بدهم که شاهان پیشا م و خواستم دلداریرا حفظ کرد

! به همه بگید یکی از هنرمالآکله زدن با افراد وم کار شما سروسادگی! خان به -

 دیده. مریضاتون بود که مثالً توهم داشته و شما رو زن خودش می

ی صحرا  حلش، دست روی شانه من هم حرفش را تأیید کردم و خرسند از راه

 .گذاشتم
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 کنن تا اون دیوونه. است میگه! مردم حرف تو رو خیلی بیشتر باور میر -

 صحرا به فکر فرو رفته بود که شاهان به حرف آمد:

 تون من مرخص بشم. هما، با اجازوخب خان -

 سریع گفتم:

 ولی کجا؟ !کنم خواهش می -

ام و برای اصالحش ادامه  تازه فهمیدم چه گندی زده ،وقتی نگاه شاهان گنگ شد

 ادم:د

-چون فکر کنم گفتی شاهیار ماشینو برده، خواستم بگم من ماشین دارم می -

 رسونمت!

 کی برایم اول شخص مفرد شده بود که خودم نفهمیده بودم؟ 

 نه ممنون میرم...  -

رسونیم دیگه. ما حاالحاالها به  م میرشما ،کنی؟ ما که داریم میریم تعارف می -

 شما بدهکاریم جناب! 

 شوخ اضافه کردم:و با لحن 

شناسی؟  باید بگم که شوماخر اینا رو که می ،ترسی اگرم از جون و جوونیت می -

 شونم، بعله!من سرمه

 .ی کتش کشید یقه های کرد و دست لب خنده تک

 .خب اگه زحمتت نمیشه که ممنون میشم، من خیابون حافظ قرار دارم -

 !ه بود؟کی برایش اول شخص مفرد شده بودم که خودش نفهمید

 کنیم، میایم. بساطمونو جمع میواالن بند ؟!نه بابا چه زحمتی -
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 سپس دست صحرا را کشیدم و به اتاق رفتیم.  

محض دیدن حرکاتم،  جور کردن وسایل، صحرا وارد اتاقم شد و بهو پس از جمع

 مشکوک پرسید:

 چرا انقدر استرس داری دختر؟ -

ام بود که کار روتین و همیشگیراستی من برای رانندگی  به ؛گفت درست می

 .آنکه دلیلش را بدانم بی ،استرس گرفته بودم

بابا چه استرسی؟! الهی بمیرم صحرا! لبت پاره شده. دستش بشکنه خرِ  نه -

 وحشی!

 صحرا دست به زخم کنار لبش کشید و گفت:

 ولش کن خوب میشه. بریم؟ -

 ه با شاهان بیرون رفتیم.ی گفتم و بعد همرا«بریم»بوکم را زیر بغلم زدم،  نوت

باالخره شاهان جلو نشست و صحرا عقب.  ،ساعت چانه زدن و تعارفبعد از نیم

استرس داشتم که حاال با جلو نشستن شکوهی بزرگ بیشتر هم شده بود!   کم

 زدم!  وقت نمی حال با ذکر صلواتی، مهارش کردم و استارت زدم که کاش هیچ بااین

 در فضای ماشین پیچید:« سه برادر»صدای  ،شدن ماشین محض روشن به

 تو چشات مورچه داره /تون مورچه داره هشما خون»

 لباسات مورچه داره /الی کتابات مورچه داره

 «دوروبرش کوچه داره /حمومک مورچه داره

ی صحرا و شاهانی که در ابتدا مبهوت بودند، پس از چند ثانیه از صدای خنده

 .هنگ هم بلندتر شدآ
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 خنده نداره که! خوبه افسرده باشم؟ اِهه -

 بریده گفت: صحرا بریده

 بره؟! بیا تحویل بگیر! برومونو میآلیست تو خر این پلیآنگفتم  -

 بلوتوث را قطع کردم که شاهان اعتراض کرد:

 شدا!  ای بابا تازه دلمون داشت باز می -

؛ اما برخالف این «!همین مونده بود تو به ما تیکه بندازی !بیا»دل زمزمه کردم  در

 بلند گفتم:

 داشتید! بابا بعدی داریوش بود. کال تَرَک برمی نه -

پنج  وردم و شاهان را به مقصدی که تقریباًآبعد با خنده ماشین را به حرکت در

 رساندم.  ،نجا بودآایِ دقیقه

 هنگام پیاده شدن تشکری کرد و گفت:

 ه مواقع افسردگی خوبه! م بفرست برام، واسمهنگآاون  !ممنونم از لطفت -

 لبخند معذبی زدم و پاسخ دادم:

 ! باشه آقاشاهان، باشه! ادیگه دست گرفتی برامون -

 .سابقه خندید و سر تکان داد شاهان با شیطنتی کم

 خیلی خوب بود! !جوری سوتی نداده بود کی اینچخه تا حاال هیآ -

 ای رفتم و شیطان زمزمه کردم:غرهمن هم با خنده چشم

 قسمت خودت برادر! هللءاشا نا -

 جا رفتیم.آنو بعد از خداحافظی با تک بوقی از 

*** 



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  402

 

 دانای کل

 .خیره ماند و متفکر پلک زد ،داد تاپش به او نشان میبه عکسی که مهدی در لپ

 شنا بود این دختر! آچقدر 

اما  ؛ور دارهوبیست کا هم فالوکه صد afsongar.lahijیه اکانت به اسم  -

هزارتا بقیه فیکن. پیج حدود پنج ماه پیش اسمش عوض شده و  سه-دوجز  به

تا پستم داشته که  بوده. چهارده mil.ah.heتا قبل از اون به اسم  ،فعال شده

 پاک شده. 

 ی دفترچه را عوض کرد و ادامه داد: برگه

اما خط و ایمیل این اکانتو داریم.  ؛به خط و ایمیل اولیه هم دسترسی نداریم -

دونسته دنبالشید چون ایمیلش اینه شدت جالبه. انگار طرف می ل بهایمی

mano1peyda1kon_shahan@yahoo.com  و خط هم یه خط

 خارج از دسترس اعتباریه. 

 .شاهان مبهوت ابرو باال انداخت

 چقدر عجیبه! -

 تکان داد: ی تأیید مهدی سری به نشانه

 تر هم میشه اگه بفهمید رمز پیج چیه!از این عجیب -

 شاهان منتظر نگاهش کرد و او ادامه داد:

اما وقتی  ؛که در این حالت معنی نداره ahihk j, fhckni hdرمز پیج اینه  -

 «!ایه شاهان تو بازند»برش گردونیم به فارسی میشه 

اهان هجوم آوردند و تمام درد ترس، دلهره، کنجکاوی و تعجب باهم به دلِ ش

mailto:mano1peyda1kon_shahan@yahoo.com
mailto:mano1peyda1kon_shahan@yahoo.com
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 دانست این حریف ناشناس کیست! مرد، این بود که نمی

-اش است و میداد که این افسونگر از رقیبان کاری دلش گواهی می حال ته بااین

م بزند و با حدس خطری که در ه ی شاهیار تمرکزش را بهخواهد به واسطه

 .کمین شاهیار بود، ته دلش فروریخت

 تونی با پیجش لوکیشنشو پیدا کنی؟یمهدی نم -

 سیکیوریتی گفت: نمهدی وارد سیتینگ اکانت شد و بعد از چک کرد

 این لوکیشنِ الگین اکتیویتی اکانته، خودتونم ببینید!  -

با این حرف شاهان دو دستش را ستون بدنش کرد، روی میز خم شد و با دقت به 

 .ها نگاه کردلوکیشن

د، هیچ کدوم ایران نیست. احتماالً موقع الگین شدن بینی طور که می همین -

فیلترشکنش روشن بوده و لوکیشن کشورای مختلفو زده! و حتی همین االن هم 

 فعال شدنش با این رَوشه تا ردی ازشون نمونه!

ی به اندازه ها را صرفاًمدیا نبود و این اپلیکیشنحیطه تخصص شاهان سوشال

 .شناخت ی روزمره میاستفاده

 یعنی چی؟ مگه میشه؟ -

 .مهدی ابروهایش را به هم نزدیک کرد و سر تکان داد

لوکیشن اون کشوریو نشون میده که  ،بله میشه. هر وقت فیلترشکن روشن باشه -

طوری عمل  انای رایگان اینپیاغلب وی ؛ان از اون کشور متصل شدهپیوی

اگه زیاد با فیلترشکن ر مدام لوکیشنم هست که یکنن. به خاطر همین تغی می

روشن از اینستا استفاده کنیم، اینستا ما رو ربات تشخیص میده و ریپورت یا 
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 .کنه بالکمون می

آرام سرش را باال و پایین برد و از میز فاصله  ،شاهان که در فکر فرو رفته بود

 .گرفت

ی دونم مهدی... هرطور شده از این افسونگره یه لوکیشنمن نمی !طور که این -

 چیزی پیدا کن.

 .مهدی با اطمینان پلک خواباند

دو سوته  ،اگه بدون فیلترشکن اینترنتشو روشن کنه و اپلیکیشن هم فعال باشه -

 ،تاپ باشه. حاال شما به من مهلت بدیدش چشمم به لپ هولی باید هم ؛ردشو زدم

 کنم. سه هفته دیگه اکیش می-احتماالً تا دو

 رد:شاهان جدی و با اخم زمزمه ک

 یه هفته دیگه برام پیداش کن.  دیره مهدی، خیلی دیره. نهایتاً -

 .ای باال انداختمهدی شانه

حواسیِ طرف. بسته به شانس شماست و بی ،خدا دست من نیست مهندس به -

بیست -ممکنه همین االن غفلت کنه و عادی بره تو اینستاش، ممکنم هست تا ده

 دپرسیاما اگه از من می .الخره گاف میدهولی با ؛روز دیگه همچین کاری نکنه

خیال شرکت نشید. طرف مشخصه دنبال زمین فکرتونو درگیر نکنید و بی

 زدنتونه!

 گذاشت و گفت: ،ی مهدی که روی صندلی نشسته بودشاهان دست روی شانه

تونی بکن. از فردا هم شرکت نیا، بمون اینو پیگیری کن؛ من هرکاری می -

دایرکتا و  ،نم. فقط چشم از این پیج برندار. یه لطفی هم بکنککارکردتو رد می
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 .چتاش با شاهیارم برام بفرست

 نالینی اکانت نوتیفیکیشن گذاشت و در همین حین گفت:آمهدی برای 

 !چشم !مرسی مهندس -

 و با مکث کوتاهی ادامه داد:

گیرید؟ ولی یه سؤال، چرا شماره یا آدرسشو از آقاشاهیار نمی ؛فضولیه مهندس -

اس امکنیم. یا حتی یه اس تر ردیابیش میشو داشته باشیم خیلی سریعاگه شماره

 که از خطش ارسال کرده.

پرسید؟ از برادری که بارها سر این دختر به او دروغ گفته؟ با چه  از که می

بود مهدی و چه   آخ که چه ساده !ای؟ اعتمادی که به لجن کشیده بود؟ توانهشپ

 هان!راز بود، شا

 خوام حرمتا بشکنه یا رو قضیه حساسش کنم! نمی -

زمان شد با صدای در زدن و بعد از آن ورود همسر مهدی با  مهدی هم« آهان»

سینی چای به اتاق. مهدی خواست برای کمک به همسرش بلند شود که شاهان 

 .قدم شدپیش

 بدید به من.  -

سختی روی سرش نگه  ی که بههایِ هنوز تازه و چادرخاطر جای بخیه عسل که به

داشته بود معذب بود، سینی را به دست شاهان داد تا روی میزِ کار مهدی 

 .بگذاردش

 !زحمتتون شد !دستتون درد نکنه آقای شکوهی -

شاهان متواضعانه نگاهش را پایین انداخت. عادتش بود؛ هرگاه با بانویی که مقید 
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هایش بیشترین جایی چشم ،شد رو میبه حجاب یا معذب از نگاه نامحرم بود روبه

برایش  بلکه صرفاً ؛من نبودؤوجه مذهبی یا م هیچ البته به .دید زمین بود را که می

 ،کرد که به پایین چادر عسل نگاه می پس درحالی .راحتی اطرافیان اهمیت داشت

 لب زد: 

 پسر چطوره؟؟ شاهدشما خوبی !کنم نه خواهش می -

 .هنوز بیست روزش هم نشده بود، لبخندی زدعسل با یادآوری پسرش که 

 تونه مهندس. ما رو که از کار و زندگی انداخته یه الف بچه!دست بوسه -

 .شاهان تبسمی کرد و متین سر تکان داد

-کس نمی میز شما محفوظه و هیچ ،عجله نکنید !اهلل سالم و سالمت باشهءشا ان -

 ددو ساله شد، اگه صالح دیدی-کیتونه جایگزینتون بشه. به امید خدا امیرعلی ی

کو عملی دی مهدکوکنیم که نقشهدوباره برگردید. تا اون موقع تمام تالشمونو می

 کنیم تا مادرای شرکت هم مشکلی نداشته باشن. 

همه مرام و مردانگی لبخند به لب عسلی آورد که شاهان را برادرانه دوست  آن

کسی را به  ی مختلف رفته بود،هایی که برای کار جاها داشت. در تمام سال

پاکی شاهان ندیده بود که نه خودش نگاه چپ به زن و دختری داشته باشد  چشم

 ی چنین رفتاری به کسی بدهد. و نه در شرکتش اجازه

شاهان از نظر ظاهری بسیار امروزی و از نظر تعصب و مردانگی به مانند مردان 

برای آرامشِ جنس زن از هیچ اما  ؛زمان پدرش بود. خشک تعصب و دگم نبود

فرقی هم نداشت آن زن عسل، مهندسِ شرکتش باشد یا  ؛کرد کاری دریغ نمی

 .ی متفاوت از دیگرانمادرش و یا حتی سرمه
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 گردم و... کم جون بگیره برمی ش بشه یهیه ساله هللءاشا نا !مرسی مهندس -

« خوام معذرت می»کالم عسل با صدای ضعیف گریه پسرش قطع شد و زن 

طرف مهدی  شاهان دوباره به ،سریعی زمزمه کرد و بیرون رفت. با رفتن او

 .برگشت

تونی بکن که زودتر یه آدرسی، تلفنی، چیزی ازش پیدا  پس مهدی هرکاری می -

 کنی.

 !چشم رئیس -

 شاهان طبق معمول ابرو درهم کشید که مهدی با خنده حرفش را اصالح کرد:

 هندس.همون م ،رئیس نه !ببخشید -

 .ش مانع از ادامه شدا یمرد لب گشود تا چیزی بگوید که صدای زنگ گوش

 جانم؟ -

 صدای بوق و خیابان قبل از صدای شاهیار به گوشش رسید:

 قربون جانم گفتنت ستون! چطوری مطوری؟  -

ی شاهان آمده بود، نه قابل انکار بود  ای که از شنیدن صدای برادر به چهره خنده

 .و نه ممانعت

 خوبی؟ کجایی؟ تو !شکر عزیزدل -

ی دخترانه که در گوشی پیچید، لبخند شاهان محو شد و  ی مستانه صدای خنده

 مرد سریع روی کاغذ نوشت:

 «ماشینو بزن اسپیجی» 

قبل از دوازده پیشتم. گفتم  .دارم میرم بیرون ،من مامانو گذاشتم خونه !قربونت -
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 خبر بدم دلت شور نزنه.

 ؛ساله موجب مرض بودترک عادت سی ،توانستاما نمی ؛اغ نگیردخواست سرمی

 .شد در قلبش مرضی که یک راست درد می

 با کی؟ کجا؟ -

 راحتی گفت: به ،شاهیار که قبحش برایش ریخته بود

 با افسونگر داریم میریم خرید. -

 مهدی لب زد

 .شده تو تجریشه ماشین پارک -

 گوید یا نه، زیرکانه پرسید: راستش را میشاهان برای اینکه بفهمد شاهیار 

ماشین خودتو بردی یا باز خواستی کالس بذاری ماشین منو برداشتی؟  !اکی -

 !دونی که قانون ماشین من چیه؟ می

 .جا خندید شاهیار قافل از همه

 .با لگن خودمم ،نه فرمانده -

 .داد ی منفی سر تکانو مهدی به نشانه« ترافیک؟»شاهان روی کاغذ نوشت 

 ای یه زحمت برات دارم. اکی! کدوم طرفی؟ اگه طرف خونه -

 .طرف شهرکم، غرب ؛نه -

همه دروغ خونش به جوش آمده بود و گره بین ابروهایش  شاهان که از آن

 شدت کور شده بود، با جدیت گفت: به

 !مواظب خودت باش !خب هخیل -

ل را داخل جیبش آنکه منتظر پاسخ باشد، گوشی را قطع کرد و موبای و بی
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 .گذاشت

 لوکیشنو برام بفرست مهدی. -

 انه زمزمه کرد:عمهدی سر تکان داد و مطی

 دایرکتارم براتون فرستادم. !چشم مهندس -

 اینم امیرعلی غرغرویِ ما! - 

 .سمت خود و بعد کودک در دستش کشید شان را بهیصدای عسل توجه هردو

ای علت بدخلقی را از یاد  رای لحظهآرامش نوزادی که در کَریِر خوابیده بود، ب

 اختیار تا باالی سر پسر کشید.  شاهان برد و مرد را بی

 !حفظش کنه خدا !هللاءاماش -

 ای را بیرون آورد، کنار نوزاد گذاشت و ادامه داد: سپس از جیب کتش کارت هدیه

 !پسر. نامدار بشیاینم چشم روشنیت شاه -

 .نار شاهان آمداش بلند شد و کمهدی از روی صندلی

 راضی به زحمت نبودیم. س!دستتون درد نکنه مهند -

 .ی آرام به کمر مهدی زد و تبسمی کردشاهان دو ضربه

 دونی چقدر درگیرم. م بود زودتر بیام؛ ولی خودت بهتر از هرکسی میوظیفه -

 و پس از نگاه به ساعتش اضافه کرد:

 تون مرخص بشم دیگه. هاالنم با اجاز -

 .واضعانه سر خم کردمهدی مت

 شام تشریف داشته باشید.  !مهندس دلطف کردی -

 عسل هم پشتبند شوهرش لب زد:
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شام برید. حاال یه امشبو بد مهدی راست میگه، اصالً زشته این وقت شب بی -

 بگذرونید!

 .شاهان نگاه گذرایی به صورت عسل انداخت

 ه روز دیگه حتماً مزاحم میشم.ی هللءاشا نا .اختیار دارید؛ ولی واقعاً دیرم شده -

و با کمی تعارفِ دیگر خداحافظی کرد تا به خانه رود، ماشینش را بردارد و خود 

 را به لوکیشن ارسالی مهدی برساند.

*** 

 سرمه

 پس این رضایت دادن آقا هم برامون سنگین تموم شد! -

 صحرا حرفم را تأیید کرد:

شدم ولش  ولی خب نمی .رش رایگانههای مشاوره، از این به بعد دیگه جلسهآ -

شد، سهیل هم  اگه واسه اون مشتی که از سهیل خورده بود پیگیر می ؛کنم

 کرد.  شاهانو اذیت می

 اضافه کرد: ،ی خنده داشت مایه با صدایی که ته

تازه داشت با مردم و  ؛اون بدبخت هراس اجتماعی داشت ن!حاال اینا رو ول ک -

طوری شد. فکر کنم با دعوای امشب دیگه  که این ومدا حضور تو جمع کنار می

 از خونه بیرون نیاد! کالً

 .ام پایان دادم خندهبه پروا خندیدم؛ اما با یادآوری چیزی سریع  بی

مثل اینکه نیکان اینام  ،راستی صحرا! برای آخر هفته شاهان دعوتمون کرد -

 ای بریم؟پایه .هستن
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 لب زد: ،دکرش را چک مییلکه موبا صحرا درحالی

دونی تو اخالق  ن و خطرناکه، هم اینکه خودت بهتر می بابا! هم غریبهنه  -

 ی عاطفی و دوستی برقرار کنیم. کاریمون نیست با مراجع رابطه

یعنی  ؛منم به این فکر کردم؛ ولی خب سیمین که بیمار رسمی ما نیست اتفاقا -

ر؟ نیکان و مادام و بعدشم، چه خطری دخت .حتی اسمشم توی سیستم ثبت نشده

عمو سعید باهامونن دیگه! تازه اگه ما نریم احتماالً مادامم نمیره. ولی جدا از 

هرچی هست از  ،من هرطور شده باید عمارتو ببینم ؛این کار درمانیه ،ی اینا همه

 اون عمارت شروع شده.

 .ریموت پارکینگ را زدم و درب آرام باز شد

 ذارن؟ امون میه دونم، به نظرت خانواده نمی -

 .کالفه پوفی کشیدم

مگه قراره بریم کردان، پارتی؟! یه مهمونی خانوادگیه دیگه. کامل براشون  -

تایم رفتیم باال فیس .امشبم باهم بیرونن اتفاقاکنن.  اونام قبول می ،توضیح میدیم

 .زنیم کنیم، باهاشون حرف می می

 :صحرا به صورت من و خودش اشاره کرد و مبهوت پرسید

 !با این وضع؟ -

شدن، زیر نور پارکینگ نگاه روی صورت  ماشین را پارک کردم و پس از پیاده

 .صحرا گرداندم

جای سیلیش مونده. آخ دلم  !راست میگی اصالً یادم نبود! الهی دستش بشکنه -

 دش!خنک شد شاهان زد ترکون
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گ شد. صحرا آمد چیزی بگوید که درب باز شد و ماشین نیکان هم وارد پارکین

 سریع سر پایین انداختم و تند لب زدم:

 ریخت ببینتمون داستان میشه. وصحرا بدو بریم که اگه با این سر -

اش را زدیم. با غر دوباره و سانسور پا تند کردیم و سریع دکمهآسمت  و بعد به

 .باره دکمه را فشار دادم سه

 با من بره و بیاد. ن این نیکان فحش وسط گذاشته که آقر حاال اگه اومد! به -

 .ام کردمنگاه به ساعت گوشی

 گرده.همیشه این ساعت برمی ،دیگه هالبته بدبخت گناهی نداره. ساعت نُه -

ی چهارم را زدیم. ی طبقهسانسور سریع واردش شدیم و دکمهآبا باز شدن درب 

شد که یک کفش مردانه جلویش را گرفت. صحرا سریع  درب داشت بسته می

روی صورتش کشید و سرش را پایین انداخت. درب، اتوماتیک باز شد و شالش را 

 .نیکان با خنده داخل آمد

 وایسا منم بیام! !های قدیمهمسایه هم همسایه -

 .رفته محو شد لبخندش رفته ،ام را دیدوقتی زخم پیشانی

 ؟دکار کردی با خودت سرمه؟ تصادف کردی چی -

 .حرا نگاه کردزده به صوری چیزی وحشتآبعد با یاد

 م کن صحرا ببینمت!هم چیزیت شده؟ نگاه تو -

 خجول زمزمه کرد: ،طور که سرش پایین بود صحرا همان

 خوبم چیزی نیست.  -

 هایش را در هم کشید و جدی حرص زد:نیکان اخم
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 ببینمت صحرا! -

ی صحرا گذاشت و سرش را باال آورد. وقتی رد انگشتان را و بعد دست زیر چانه

 طرفم برگشت: شده به های درشتبا چشم ،ورتش دیدروی ص

 تو زدیش؟ -

اگر هم  ،گشتگفتم من نزدم که دنبال ضارب می دانستم چه بگویم. اگر مینمی

باختم. شد و کل اعتبارم را می دارترین دروغ عمرم می گفتم من زدم که شاخ می

 .صحرا انداخت ای بهدر کشمکش با خودم بودم که نیکان دوباره نگاه موشکافانه

 تره!  این دست بزرگ ،نه تو نزدی -

 ی حرفش را غرید:و ادامه

 کی همچین غلطی کرده صحرا؟  .جای دست یه مَرده -

اش را از دست نیکان شده باالخره به خودش آمد و چانه های سرخصحرا با گونه

 بیرون کشید. 

 نه چیز دیگه! ،دی دوست منی حد خودتونو بدونید آقانیکان. شما فقط همسایه -

پسر هم با یک قدم  ،و پس از رسیدنِ آسانسور، نیکان را کنار زد و بیرون رفت

 .ش را گرفت و برش گرداندیبلند خودش را به او رساند، بازو

-هاتون انقدر اکیی؟ نه عزیزم! نمیی همسایهتم؟ تو با همهمن فقط همسایه -

کن. اون اسم لعنتیم  ظکم، حف چقدرم مونو، هر هولی حرمت رابط ؛خوای بگی نگو

که هرچی باشم، پسر  هبار رو گوشیت میفته گواهِ اینه که هر پنج دقیقه ی

 .مراجعت نیستم

ها نگاه زیرچشمی به من بود. کاش علت این  اولین واکنش صحرا به این حرف
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 فهمیدم!  ش را میا کاریپنهان

جوگیر شدی و تا صد سال دیگه هم بگی زوده و  !ت دارم صحراتمن دوس -

جوریت  االنم بگو کی این .ای، تو کت من نمیرهم هرچیز دیگهوند هیجان و نمی

 کرده؟

پس با  ؛صدایش باال رفته بود و هر آن ممکن بود به گوش مادام و عموسعید برسد

 صدای نفسی تذکر دادم:

 بهت توضیح میدم.  . برو من بعداً نهیس نیکان، یواش! کل ساختمون فهمید -

 ای به من انداخت که صدای آرام صحرا بلند شد:کالفهنگاه 

 !آخ دستم -

 ی انگشتانش را بازتر کرد و مهربان لب زد:نیکان حلقه

 جوری اذیتت کرده؟ ببخشید! صحرا بهم بگو کی این -

 جای صحرا پاسخ دادم: قدمی پیش گذاشتم و باز هم من به

که صحرا زنشه، دعوا راه چیزی نیست نیکان، یکی از مراجعاش توهم زده بود  -

 انداخت. البته اونم بیچاره گناهی نداره، بیماره دیگه!

 نیکان نگاه نگرانی به صحرا انداخت و پرسید:

 راست میگه؟  -

 .صحرا که سر تکان داد، نیکان نفسی از سر آسودگی کشید

نگاه کن با صورتت  !گیری قربونت برم؟ خب آخه اینا چه مریضاییه که تو می -

 !اجوری ولش نکنی ار کرده! ازش شکایت کردی؟ همینک چی

ها نیست،  وجه راضی به بازگوشدن این صحبت هیچ صحرا که مشخص بود به
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شب »زاد کرد، بعد با صدای زیر و آرام آبدنش را عقب کشید و بازویَش را 

 سمت واحد رفت.  ی نجوا کرد و پس از اینکه کلید را از دستم گرفت، به«بخیر

 ی او، آرام و سرشکسته زمزمه کرد: به راه رفته نیکان خیره

 م نداره؟!تچرا دوس -

 .با ابروهایی که از تعجب باال پریده بود، نگاه از درب خانه گرفتم

بهش فرصت بده  !؟دوا! وقت بده بابا؛ مگه کالً چند روزه با هم اکی شدی -

 .دبشناستت، بذار باهم آشنا بشی

 تر ادامه دادم: و با صدایی آرام

کنم صحرا ازت خوشش اومده که  ولی من حس می ؛از من نشنیده بگیر نیکان -

 داد. دلت نمی به جوری دل ومد اینا اگه نمی

 برای همین سریع اضافه کردم: ؛برق امید را در چشمانش دیدم

ت خوبی اتفاقاحس منه؛ ولی به نظرم اگه به صحرا وقت بدی  البته این صرفاً -

 .میفته

 انداخت و با لحن مظلومی لب زد: نیکان سر پایین

ای. نمیگم چیز دیگه نه هیچ ،خدا حسم بهش نه هوسه به !سرمه تو کمکم کن -

کس  یه حسی که تا حاال به هیچ ؛ش دارم، خیلی زیادتعاشقشم؛ ولی خیلی دوس

 گفتم!  همون استثنایی که می ،نداشتم

 اش زدم و گفتم: لبخندی به اعتراف صادقانه

 ولی بذار با خودش کنار بیاد. ؛پشتتم رفیق -

*** 
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 سوسیسی سر چنگال زدم و محض شکستن سکوت چند ساعته گفتم:

 راستی صحرا فردا بعدازظهر بیکاری؟ -

 اوهوم چطور مگه؟ فردا نیستی مطب؟ -

 .سر باال انداختم

زمایشگاه بعدشم برم پیش ایزدی. اگه آنه من که نیستم، باید یه سر برم  -

 دنبالت، بریم کافه کتاب. بیکاری بعدش بیام

 زد، پرسید: اش را گاز می که لقمه یصحرا اخم ریزی کرد و درحال

 کافه کتابِ کجا؟ چه خبره؟ -

 من هم سوسیسی در دهانم گذاشتم و پاسخ دادم:

شنا شدم و اونام منو تو آبا این کافه  ،واال من سری اول که رفته بودم دانشگاه -

ی روز دیدم که مثل اینکه فردا بعدازظهر برنامهام .کانال و گروهشون اد کردن

 نفر آشنا بشیم، هم دلمون باز بشه. گفتم بریم هم با چهار ؛پانتومیم و مافیا دارن

 .ی موافقت تکان داد صحرا آهی کشید و بعد سری به نشانه

 خب بریم. هخیل -

این انتظار داشتم بیشتر صحبت کند تا بتوانم به منظور اصلیم برسم؛ اما با 

زبان روی لب  ،ی مستقیم شدیم و هرچند مردد های کوتاه ناچار به اشاره جواب

 مقدمه پرسیدم: کشید و بی

 ت باهاشو ازم پنهون کنی؟ هخوای حست به نیکان و رابطچرا می -

صحرا ابتدا حیران نگاهم کرد و بعد خجول سر پایین انداخت، خودش را به سس 

 ین افتاده زمزمه کرد:زدن مشغول کرد و با همان سر پای
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خدا  ست. بهمون هم یه چیز عادی و دوستانه هرابط ،من بهش حسی ندارم سرمه -

 این پسره... 

هایش نگاه  در چشم .سس را از دستش گرفتم و همین باعث شد سر باال بگیرد

 کردم و مطمئن گفتم:

 کشی؟ به من دروغ نگو صحرایی. چرا ازم خجالت می -

 .را روی سفره چرخاندصحرا نگاه نگرانش 

 نه آخه چه دروغی؟! خجالت...  -

 صحرا! -

 صحرا ناچار نفس عمیقی کشید و صادقانه دل زد:

همه سؤال پرسیدن و حساسیتت  این ؛دونم تو از نیکان خوشت اومده چون می -

تونه باشه. نیکان بهم گفته از روز اول چقدر باهاش خوب  ی همین میفقط نشونه

 خوام مانعتون بشم. م میاید. من نمیه م بهبه نظر من .بودی

 ی خنده گفتم: مایه ابتدا مبهوت به دختر مقابلم خیره ماندم و بعد مهربان و با ته

کنم؟ من پیتزامم  چل من یکیو دوست داشته باشم به تو تعارفش میو خه خلآ -

مغزم بهت گفته باهم بهت نمیدم چه برسه به پسر مورد عالقم! اون نیکان شل

م چی بوده نگفته؟! ما همون اول یه ه که اولین حرفمون بهو وبیم، بعد اینخ

ی فرضی امضا کردیم که برای هم فقط دوست باشیم. درضمن مگه من نامهتوافق

تونی نشون بدی که من باهاش اکی  با پسرای کمی اکیم؟ اصالً تو یه پسر می

 نباشم یا برعکس روش فاز خاصی داشته باشم؟ 

 منتظر پاسخ او بمانم، خودم ادامه دادم:آنکه  و بی
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پس لطفاً خر نشو و اگه  ؛نه چیز دیگه ،سؤاالمم فقط واسه فضولی ذاتیمه .نه -

هم ه ش داری، بدون که اونم دوستت داره و به نظر من بهتره که بتواقعاً دوس

 فرصت بدید! 

خواهد اش خیره به من مانده بود و انگار که بهای درشت و مشکیصحرا با چشم

 صداقتم را از عمق چشمانم بفهمد، دل زد:

 ش نداری؟تیعنی واقعاً دوس -

 .دستش را میان دست گرفتم و پرمهر لبخندی زدم

 وجه! هیچ داشتنی که تو مدنظرته، به اون دوست -

 زده نگاه پایین انداخت و مردد پرسید: صحرا شرم

 میگی بهش فرصت بدم؟ -

 .ک خواباندمهایش را رها کردم و مطمئن پلدست

 کنه، ارزش یه شانس دادن داره! به نظر من حسی که ادعاشو می -

*** 

 دانای کل

ساعت نزدیک یازده بود و شاهان سه ساعت تمام مقابل پارکینگ انتظار آمدن 

طور شده دخترک را ببیند، حتی  خواست هر می .کشید افسونگر و دیدنش را می

 نگاه!ی یک اگر شده باشد از دور و به اندازه

دیگر فهمیده بود که  .ها را چک کردورد و دایرکتآاش را بیرون دوباره گوشی

-شاهیار خوب می .آید کارانه بیرون نمی های محافظه چیزی از دل این چت هیچ

جمع چت  کند و برای همین بسیار حواس دانست که برادرش پیجش را رصد می
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 .کرده بود

 ،بار خوانده بودش این چند ساعت صدهاای که در  مرد کالفه از جمالت تکراری

ک ی باال گرفت؛ اما بالفاصله چشمش به گوشی را روی صندلی بغلی انداخت و سر

Z4  افتاد که مقابل پارکینگ ایستاده بود. شاهیار از درب شاگرد خارج شد و بعد

درب راننده را باز کرد و  ،از چند دقیقه دختری که احتماالً همان افسونگر بود

 .وجه باب میل شاهان نبود هیچ غایت جذاب که به دختری به ؛آمد بیرون

ی در یک تصمیم ناگهانی دست به دستگیره ،شاهان که اعصابش متشنج شده بود

سرعت پشیمان شد. منطقی برای  اما به ؛درب گرفت و به قصد باز کردن کشیدش

کند؟! یا به رفت که اظهار نظر رفت؟ میخارج شدن نبود. به چه قصدی بیرون می

ها شد! این نمی ،ها کجا بوده؟ نهبرادرش بگوید چرا دروغ گفته است و ساعت

دالیل خوبی برای دعوا راه انداختن و جلو رفتن نبودند. پس مجدد عقب آمد و به 

فهمید چه کسی بود این دختر که آرامش را از  صندلی تکیه زد. کاش زودتر می

 !این مرد گرفته بود

را دور زد، شاهیار را در آغوش کشید و لبان شاهیار را لمس کرد.  افسونگر ماشین

تر هایش را سنگیناخم ،همه پررویی به مزاجش خوش نیامده بود شاهان که این

 لب زمزمه کرد: کرد و زیر

 حیاییه این!ال اهلل اال اهلل عجب بی -

و زبانِ  هالگدِ کنایهوزد که پیاده شود و دختر را زیر مشت دل میداشت دل

ن شد و شاهیار هم یتندش بگیرد؛ اما حاال وقتش نبود؛ پس وقتی دخترسوار ماش

داخل پارکینگ رفت تا ماشینش را بیرون بیاورد، شاهان ماشین را حرکت داد و 
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بیست متری از ماشین افسونگر ایستاد. -ی دهدور برگردان را دور زد و با فاصله

 .و شاهان هم دنبالشبعد از چند دقیقه افسونگر حرکت کرد 

اش را به سیستم صوتی وصل کرد و با انگشت اسمی را که روی افسونگر گوشی

 .ی موبایلش افتاده بود و دوازده بار با او تماس گرفته بود، لمس کردصفحه

 کجایی پریوا؟  -

 عصبانیتِ صدای میالد، نفس افسونگر را از پشت خط هم بند آورد.

 تجریشم. چیزی شده؟ -

 پوزخند صداداری زد و با تمسخر گفت: میالد

 !چیری شده؟ -

 و بعد با لحن وحشتناک و تهدیدگرش ادامه داد:

گفتم پاتو از گلیمت درازتر نکن! گفتم اگه بخوای فرایِ قول و قرارمون بری  -

گفتم یا  !دیگه باید قید منو بزنی! گفتم کاریو که دادم بهت عین آدم انجام بدی

 !؟نگفتم پریوا

پس فهمیده بود و خبر  .یخ بست شعینه پرید و تن د آخر میالد رنگ پریوا بهاز دا

-دانست چیزی از نظر میالد دور نمی های اخیر به او هم رسیده بود. میمهمانی

 خیلی! ،ماند؛ اما حاال خیلی زود بود

 .فهمم داری چی میگیمن اصالً نمی -

 یکباره صدایش را باال برد و جدی حرص زد: میالد به

فهمی من چی میگم؟ دوره افتادی با شاهیار تو پارتیا که چی بشه؟ کارشو نمی -

جایی رسوندی که امشب پک و پیپر از بردیا خریده؟ براش الین کوک  به
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ریختی؟ هدف ما این نبود پریوا. بهت گفته بودم یا هدفتو با من مشترک کن یا 

 هات.خودت تنهایی برو دنبال نقشه

 گلویش را گرفته بود نالید:پریوا با بغضی که 

ست. اون جنبهخودش بی ،خدا اینا رو کی بهت گفته؟ من هیچ کاریش نکردم به -

امشبم خودش خواست. میالد  ،ونی لواسون گل کشید خوشش اومدمروز تو مه

ی مهمونی میرم تا بهم عادت کنه. همه ،خدا من با شاهیار هیچ کاری ندارم به

 دختر و پسرا...

 حوصله فریاد کشید:میالد بی

زر نزن! انقدر امثال بهراد و شاهیارو دورت جمع کردی، باورت شده همه مثل  -

 ماونا خرن و تو زرنگ عالم؟ قرامون چی بود؟ ها؟ گفته بودم بهت پریوا، گفته بود

 .یه حرکت بدون هماهنگی من بزنی چی میشه

 .شدن نداشت ای تا اشکبغض پریوا فاصله

کنم. وایسا ببینم نکنه تو گفتی که الینا رو  بیشتر از اینم می ،اصالً خوب کردم -

 سوزه؟  جمع کنن، نه؟ دلت واسه شاهیار می

 تعارف پاسخ داد: مرد بی

دونم  من هنوز یه جو انسانیت دارم و می ،چون برخالف توی رذل ؛سوزه آره می -

 !آدم بیگناهو نباید تو آتیش گناهکارا بسوزونی

 دار لب زد: ر فرمان مشت کرد و بغضپریوا عصبی پنجه دو

مگه کسی دلش واسه خواهر من سوخت؟ مگه پریزاد گناهکار  چی میگی تو؟ -

چیز گولش زد و خامش کرد. اصالً از کجا معلوم، شاید همهبود؟ اون شاهان بی
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گناه بود. بابا اون اصالً بچه درسخون بود، المپیادی  پریزاد من بی !مجبورش کرد

 دونم.  من می ،وردآان بال سرش بود؛ ولی شاه

 و سریع دست پیش را گرفت و تندخو ادامه داد:

غیرتی که فقط به یه ورشکستگی راضی  غیرتی! بیتو بی !دونی چیه؟ اصالً می -

راست میگی از ریشه بزنش! بذار خم شه کمرش، طوری که نتونه قد  .شدی

خدا اگه  که دیدیم شاهان هم ببینه. به وراست کنه. بذار شاد شه دلمون، بذار داغی

ی ی اوردوزکردهکنیم بیاد جنازه اجازه بدی تا یه ماه دیگه شاهانو خبر می

 شاهیارو جمع کنه! میالد توروخدا انقدر دست و بال منو نبند.

 ی میالد نطق پریوا را بست:عربده

خبر چه کثافتی هستی تو! اون بدبخت روحشم از کارای شاهان  !شو خفه -

ولی خودش کرد و  ؛نداشت. کی گفته شاهان پریزادو گول زده؟ پریزاد بچگی کرد

هنوز  .ولی لج کرد ؛خورههمه بهش گفتن شاهان به دردش نمی .خودش خواست

حتی مثل بقیه دخترا « !هرچی بشه پای خودم»گفت  صداش تو گوشمه که می

زاد اگه بیشتر از شاهان خودش به شاهان پیشنهاد داده بود. اینو بفهم پریوا، پری

خوای انتقام بگیری؟ باشه بگیر؛ کمتر از اونم مقصر نیست. االنم می ،مقصر نباشه

 اندازه و عادالنه!  ولی به

 پریوا نفس عمیقی کشید تا بغضش نشکند و مصرتر لب زد:

 گیرم. ست! خواهرمو گرفته، برادرشو می عادالنه -

 میالد با حرص خط و نشان کشید:

 خرت همینه؟حرف آ -
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 .پریوا مطمئن سر تکان داد

 .ره همینهآ -

 میالد جدی گفت:

کش نیستم باشه؛ ولی دیگه از من انتظار کمک و همراهی نداشته باش. من آدم -

 پریوا.

 کردن منتظر جواب پریوا نماند.  و برای قطع

پریوا با عصبانیت گوشی را روی صندلی بغل پرت کرد و پایش را بیشتر روی گاز 

توانست از خیر اما نمی ؛رد. خودش هم دلش به مرگ شاهیار راضی نبودفش

تر شده بود و یک رول را زجردادن شاهان هم بگذرد. امشب خالف شاهیار سنگین

 ؛خودش تنهایی سوزانده بود؛ اما پریوا به این راضی نبود. گل اعتیاد روانی داشت

تر نیاز ر هم به یک چیز قویکا شد و برای این اما باید جسم شاهیار هم نابود می

 چیزی مثل کوکائین! ؛داشت

فریقا شدند و آداشت که مبادا گمش کند. وارد خیابان برنمی Z4شاهان چشم از 

یچ ئبعد از چند دقیقه پریوا مقابل یک ساختمان ایستاد. از ماشین پیاده شد و سو

حال  مده بود داد. سپس داخل دفتری که درآرا به پسری که کنار ماشین 

ای که  معطلی سوار تاکسی بی .رفت و بعد از ده دقیقه بیرون آمد ،شدن بود بسته

شاهان از ماشین پیاده شد و  ،نجا دور شد. با رفتن اوآشد و از  ،منتظرش بود

ش یپس خودرو ؛«ریا رنتآ»سمت دفتر دوید. اسم دفتر بیانگر همه چیز بود  به

کارش بود،  کردن میز حال جمع ردرب را باز کرد و پسری را که د .رنتی بود

 مخاطب قرار داد:
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 !خیر هسالم آقا وقتتون ب -

 ای زد و گفت: مدارانه پسر لبخندِ مشتری

 هللءاشا نبندیم. ادیگه قرارداد نمی ،ولی االن خیلی دیره ؛اومدید سالم خوش -

 ا.فرد

 .روی میز پسر ایستادشاهان روبه

 خواستم، سؤال داشتم.نه ماشین نمی -

 .ها کشید و صاف ایستاد پسر که توجهش جلب شده بود، دست از پرونده

 جانم؟ -

مده بود، روی زبان آشاهان نفس عمیقی کشید و دروغ مصلحتی که به ذهنش 

 ورد:آ

 کار داشت؟ مِ من اینجا چیوخواستم ببینم خانمی -

 .پسر متعجب نگاهش کرد

 خانومِ شما؟ -

 .شاهان سر تکان داد

 می که االن اینجا بود.وهمین خان ؛بله افسونگر -

 .پسر مشکوک نگاهی به سر تا پای شاهان انداخت

 ؛اما اسمشون افسونگر نبود .االنم اومدن تحویلش دادن ،ماشین رنت کرده بودن -

. گفتن چند روزی نولی مقیم سوئد بود نا؛یعنی اصالً ایرانی نبودن. البته بود

 خواستن.  اومدن ایران، واسه همین هم ماشین می

 ی اول بود. اسمش افسونگر نبود!ش به همان جملههشاهان تمام توج
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 اسمش چی بود؟ -

 .پسر تعجبش بیشتر شد

 پرسید؟  از من می ،زن شما بوده -

 .جایی پرسیده بودگفت، سؤال بی راست می

 میشه مدارکشو ببینم؟ اصالً چیا دستتون داره؟ !درسته -

 .را با حرکت سر نشان داد اش پسر کمی اخم کرد و جواب منفی

-اگرم پس نداده بودم نمی ؛واال من مدارکو وقتِ پس دادن ماشین تحویل دادم -

-تونستم به شما بدم. بعدشم اینکه ما از ایرانیا شناسنامه و کارت ملی و سند می

از غیرایرانیا پاسپورت یا کارت اقامت و دپوزیت. ایشونم به روش غیرایرانیا  ،گیریم

 دن.اقدام کر

ش را پشت هویت سوئدی مخفی کرده ا چقدر زرنگ بود این رقیب که خود واقعی

 .بود

 شاهان دوباره پرسید:

چون من مطمئنم اسمش افسونه و شما  ؛خیلی برام مهمه د؟میشه اسمشو بگی -

 کنید. اشتباه می

 پسر تمام وسایلش را برداشت و گفت:

خوام م. ممکنه بریم بیرون؟ میتونیم لو بدیاطالعات مشتریو نمی !نه شرمنده -

 کنن! مون می بفهمن جریمه ،دفتر تا االنم زیادی باز مونده ا رو قفل کنم. در

 !ممنون از لطفتون !چشم، ببخشید -

محض ورود به ماشینش با شاهیار  و بعد مؤدبانه سر تکان داد و بیرون رفت. به



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  426

 

سوی  گذاشت و به اما پسر پاسخگو نبود؛ پس سریع گوشی را کنار ؛تماس گرفت

 خانه رفت. 

*** 

 سرمه

باز میگی مافیا شرزاده؟ بابا من  ،حاجی دارم بهت میگم دروغ وارد بازی کرده -

رفت. داداش از ما بکشید  دادم که نمی ی سوم دادم، خب نمیأدیروز به مافیا ر

 تموم شد رفت! ،حسام مافیاست !بیرون

ازگاهی ناخنکی به کیک کردم و هر مییالر نگاه آبا خنده به دعوای شرزاد و 

ی گیری أر ،زدم. کامیار که نقش گرداننده را به عهده داشت شکالتی مقابلم می

درنهایت حسام حذف شد و با رو کردن کارتش مشخص شد واقعاً مافیا  ؛کرد

 .مد و روی صندلی کنار من نشستآسپس از بازی بیرون . بوده

 خوشت میاد؟ -

 کردم، گفتم: که کیک تعارفش می حالیسمتش برگشتم و در به

بار بازی  دو-وقتم یاد نگرفتم. یکی ولی بلد نیستم، هیچ ؛ره خوشم که میادآ -

وردم، دیگه در اوج آ کردم و جیغ همه رو درمی ولی چون بازیو خراب می ؛کردم

 !خداحافظی کردم اومدم بیرون. بفرمایید کیک

 تعارف یک چنگال از کیک برداشت و گفت: بی

ولی خیلی  .گیریم آسونه، ببینی یاد میه بازی !زد مرسی بدجور چشمک می -

 !باحاله

 خندیدم و دوباره به بازی نگاه کردم. صدای کامیار آمد که گفت:
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خب با اعالم من شب میشه و شهر به خواب میره. حاال مافیا چشماشونو باز  -

 کنن!

شمکی زد و بعد با اشاره سمت حسام برگشت و چ شرزاد چشمانش را باز کرد، به 

 صحرا را کشت.  ،به کامیار

یالر آیالر و شرزاد و سارا. تا وارد فاز روز شدند، آ ؛حاال فقط سه نفر مانده بودند

 نون شد و او را مافیا دانست:ظدوباره به شرزاد م

 .هنوزم معتقدم تو مافیایی -

 هایش را در حدقه چرخاند و حرص زد:شرزاد چشم

دادم که چه غلطی کنم  من اگه مافیا بودم روز آخر حسامو لو می ،عقل خه کمآ -

ذاشتم تو زنده بمونی که دوباره به خودم گیر می ،بعدش؟ اصالً من اگه مافیا بودم

 بدی؟ 

 سینه شد و گفت: به دست ،زد که به صندلی تکیه می و درحالی

 من که میگم مافیا خودتی! -

یش را به نفع خودش بچرخاند أگول بزند، ر و بعد از بحث فراوان توانست سارا را

 حسام با ،یالر، به شرزاد دست دادآیالر را حذف کند. وقتی سارا بین او و آو 

 .خنده بلند شد و به افتخار شرزاد دست زد

 !چه خوشگل سرکار گذاشتی این جماعت شهروندو! نه خوشم اومد !باریکال آ -

اش را زیر کاله کاپ  انگشتان کشیدهآمد،  طرف ما می طور که به شرزاد همان

 اش گذاشت و گفت: مردانه

 نوکرم داش، ما اینیم دیگه!  -
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 .روی من نشستی ظریفش التی آمد و روبه با آن جثه

 خب بگو بینم، تو کی هستی قدم نورسیده؟ -

زد! البته که تیپش  مشتی حرف میمدل حرف زدنش عجیب بود. یک طور داش

رسید، کم  ای که تا باالی زانو می هن مردانهاو پیر جیب هم با آن شلوار شش

 .سمتم برگشتند خاص نبود! با این سؤالش بقیه اکیپ هم به

واسه همین وقت نشد خودمو کامل  ؛شد وقتی اومدیم بازیتون داشت شروع می -

 دوستمه. ،ایشون هم صحرا !شناییتونآخوشوقتم از  ،ممعرفی کنم. من سرمه

 .م نزدیک کرد و سری تکان داده اش را به ی مشکی خوردهن د ابروهای دستاشرز

. بیبین هکی به هفته که! خب بذار من بگم اینجا کیاسمت بدتر از واس ما هَچَل -

بچه دل و عقلش مثل همه، پاک  ؛این دختره اسمش ساراست .من که شَرزادم

 ،دهخدا هرچی ریخت بهش ندا ؛ی با اون موهای فِرِشم حسامهع! اون بَبَ هپاک

فهمی چی میگم. اونم که عینهو  چَه بزنه، می جاش صدا داده. حاال بعداً که چَه به

ولی  ؛سرش بازیگر تیاتره خیر .یالرآویزونه زیدشه، آشده بهش  کشنخِ لباسِ نخ

م ممده که خیلی اصرار داره  قوارهما گول بازی منو خورد! این دراز بیوم خانوخان

ما همون ممده! اون عروسک چینی هم رفیقشه. بهش بگیم محمدجواد ولی واسه 

بیبین یعنی جایی از بدنش نمونده که پالستیک نکرده باشه توش! به قول حسام 

جلدش  ولی تو سه ؛ی این یه نفر سرویسه! بهش میگن نیازدهن زمین سر تجزیه

ی گدایی ولی مطمئنم از کاسه ؛چی دونم چی حاال نمی ،ای داره یه اسم دیگه

مهندس  ،خه محتاجم شد اسم؟ اون آقا خفنه هم که االن جیم شدهآبهتره! 

 یعنی خدایی اگه یه آدم حسابی تو ما داغونا باشه همون کامیاره. .اکیپ بود
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 به سینه زد و پرغرور ادامه داد: سپس دست

خب اینو که خودم فهمیده  «م!من سرمه»دیدی معرفی به این میگن. نه که  -

 صاحاب بخوابه!این فوضولی بیبودم. یه چیز جدید بگو 

 .ربطش همگی به خنده افتاده بودیماز لحن بامزه و حرفای بی

ولی  ؛دونم دیگه چی بگم دو روانشناسیم و... حقیقتاً نمی خب من و صحرا هر -

 جواب میدم. ،هر سؤالی داری بپرس

 زده لب زد: آرایشش را بازتر کرد و هیجان بی های آبیِ  شرزاد چشم

 خطیه! آقا بیا روان منو بشناس که جون داداش، بد خط !؟مرگ من -

پیچید، شرزاد از جای خود بلند  زمان که صدای خنده برای بار دوم در کافه  هم

شد، کنارم آمد و پیراهن حسامی را که روی صندلی کناری دختر نشسته بود، از 

 .پشت کشید

 ور دادا که من تا صبح با دکی حرف دارم! پاشو اون -

 .خنده حسام را بلند کرد و خودش روی صندلی لم داد با سپس

 گنده رو از راه به در کرد؟ میگما تو بلدی چطور میشه یه مرد کله ،بینم دکی -

 با تعجب گفتم:

 !وا یعنی چی؟ -

 شرزاد خندید و گفت:

برسری نبود! واسه رفتن تو شرکتش باس  منظورم کارای خاک !خوف نکن بابا -

تو راهشو  ؛طور شده قبولم کنه خوام هر بگیرم تو دستم. میروان صاحب شرکتو 

 بلدی؟!
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هان! خب سؤالت خیلی کلیه؛ ولی بهترین حالت اینه که ادا درنیاری و خودت آ -

 .هرحال اولین پارامتر مورد نیاز این راه اعتماد و صداقته به ،باشی

 .اش آورد شده شرزاد پوزخندی روی لبان متوسط و خشک

ش باس  صف جمله رو نفهمیدم چی بلغور کردی؛ ولی واسه بقیههرچند که ن -

 کنن! من خودم باشم که ننه بابامم ردم می ،بگم که بیخیل بابا

 متفکر دستانم را در هم قفل کردم و گفتم:

شناسم نه طرفو؛ ولی به طور کلی  رو خیلی می من نه شما !چی بگم واال -

با این چشمات خیلی زود تو دل  تونم بگم که تو دختر خوبی هستی و قطعاً می

 کنی!  بقیه جا باز می

 نگاه دخترک کدر شد و آرام نجوا کرد: ،برخالف انتظارم با این تعریف

مه که به من رسیده؛ البت کاش  هچشم رنگی و صدای رومخم ارثیه نن !نوکرم -

 نرسیده بود!

 .نمادین اخم کردم

 ناشکری نکن دختر! ،چشم به این خوشگلی -

لب گشود و آمد جواب دهد که آقای حیدری صدایش زد و دختر ناچار از  شرزاد

 شد، گفت: همان حین که داشت از پشت میز بلند می جا برخاست و در

 خوشگلی واسه بچه گدا فقط شره! -

 ورد و گفت:آشپزخانه رفت. صحرا سرش را نزدیک گوشم آسمت  و بعد به

انگار  ،کنه ولی یه جوری صحبت می ؛! خیلی باحال بود؟جوری بود این چرا این -

 .زنه یه پسر داره حرف می
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 .با سر حرفش را تأیید کردم

 ره، فکر کنم گیر جبر محیطه!آ -

 ی گفت.«هانآ»با این حرفم صحرا در فکر فرو رفت و 

شنا شدیم، صحرا پیشنهاد آهای گروه هم  ی بچهساعت که با بقیه پس از نیم

ها بودم و مسیر دانشگاه تا ه از صبح در خیابانبرگشت به خانه را داد. من هم ک

ازخداخواسته قبول کردم و بعد از خداحافظی کوتاه  ،کردم زمایشگاه را طواف میآ

او صبح با  ؛های جدا نشسته بودیمسمت خانه حرکت کردیم. باز هم در ماشین به

بودم حال رانندگی  مده بودم. درآماشین خودش رفته بود و من با ماشین خودم 

روی آن خودنمایی کرد. خط را باز کردم و به « یخچال»که موبایلم لرزید و نام 

 عادت همیشه جواب دادم:

 جانم؟! -

 با کمی تعلل پاسخ داد: ،شاهان که احتماالً انتظارش را نداشت

 م راد؟وخان -

 .اما کنترلش کردم ؛م گرفته بوداخنده

 جانم؟ ،خودمم. سالم -

 .وضوح شنیدم ن داد، بهصدای نفسی را که بیرو

خواست باهات صحبت مامان می حقیقتاً !سالم. خوبی؟ ببخشید مزاحمت شدم -

 کنه. 

 بوقی زدم و گفتم: ،برای ماشینی که مقابلم پیچید

رسیدم خونه باهات  ،من پشت فرمونم ،خدمتم. فقط اگه اجازه بدی چشم در -
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 گیرم.  تماس می

 لحنش شرم داشت وقتی که زمزمه کرد:

 !کنم هلل من این مزاحمتا رو جبران میءاشا ان !خ شرمندهآ -

 لبخندی مهربان به این حجم از ادب زدم و گفتم:

 تصویری تماس بگیرم؟ هبابا دشمنت. اگه اکی نه -

 ای سکوت کرد و بعد مردد گفت:ثانیه چند

 !پس من منتظر تماست هستم. فعالً !بله حتماً !بله -

 خدانگهدار. -

گوشی را پایین آوردم و مجدد نگاه روی  ،ایستادن پشت چراغ قرمززمان با  هم

اش گرداندم. چرا همیشه برای اتمام مکالمه عجله داشت؟ چرا در  اسم و شماره

همه سردی چطور شد که مرا از  پسِ گرم گرفتنش هم سردی بود؟ اصالً با این

راحت زند؟ مشخص بود که برخالف من به این  دیشب اول شخص مفرد صدا می

کند؛ اما چرا؟ چه بود علت  ها عادت ندارد و با مشقت ضمیر فعل را ادا می بودن

همه چرا از کجا آمده  توانستم بفهممش؟ اصالً این قبول این سختی؟ چرا نمی

 !بود؟

*** 

 دانای کل

تا پای خودش  مقابل آینه ایستاد و به سر ،محض اینکه تماس را قطع کرد به

مده آریشش هم درته ،حالتی همیشه را نداشتوشنگاهی انداخت. موهایش خ

 وار گفت: حوصله نچی کرد و زمزمهدید؟ بی طوری او را می بود. زشت نبود اگر این
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درثانی تو این یه وجب قاب ! خواد پسندت کنه؟ حاال مگه اون پدرصلواتی می -

 .که چیزی معلوم نیست

نه، . به خودش نگاه کرد خر رخ و تمامکمی صورتش را چپ و راست کرد و از نیم

داد! پوفی کرد و زیر لب لعنتی به دل سیاه شیطان فرستاد و  دلش رضا نمی

موهایش را سشوار کشید و  .مدآسمت حمام رفت. دوش سریعی گرفت و بیرون  به

پوشید.  ،اش داشت ها و پوست تیرهتیشرت لجنی را که هارمونی خوبی با چشم

 هایش گذاشت و به اتاق سیمین رفت. ای را روی چشمعینک دودی قهوه

مادرش طبق معمول روی تخت درازکشیده بود؛ پس او هم کنارش رفت و 

 .وری روی تشک نرم نشست یک

زنی دیگه،  جانم؟ فقط با سرمه حرف می خوای با من حرف بزنی مامانبازم نمی -

 کنما! آره؟ به قول شاهیار ما آدم نیستیم؟ بهش حسودی می

مین نیم ساعت پیش که شاهان تازه از شرکت برگشته بود و زن از دیروز تا ه

سیمین سمت شاهان برگشت و  .ی سرمه را گرفت، دیگر صحبتی نکرده بود بهانه

 .نگاهش کرد

 بهش... گفتی؟ -

 شاهان دست به موهای مادرش کشید و گفت:

 .هم تصویرشو ببینی ،تازه قراره هم صداشو بشنوی .زنه بله االن زنگ می -

 .مین ناباور خندیدسی

 بینه؟ اونم... منو... می -

 بینه. بله که می -
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 سیمین با استرس گفت:

 .موهام... شونه... رژ... قرمز -

 ،شاهان بلند خندید و خرسند از حس زندگی که باز در دل مادرش زنده شده بود

 لب زد:

 م شدیا؛ ولی چشم، االن. وبه قول سرمه، قرتی خان -

 فندقیورد و دوباره کنار مادر برگشت. موهای آلب و برس را  ژو بعد از روی میز ر

لب را به لبانش کشید. همین که کارش تمام شد، صدای زنگ  زن را شانه زد و رژ

گویان تماس را  اهلل ای صاف کرد و بعد بسمزده سینه مرد هول .مدآاش گوشی

 متصل کرد. 

دست به دامن خدا  طوری خوای بری میدون جنگ که این چته مرد؟ مگه می»

 « حاال واسه دیدن... شدی؟ از کی تا

ی آینهناگاه واضح شد و  ی تار موبایل بهحال مالمت خود بود که صفحه در

ای قرمز و موهای لختی که دورش ستین حلقهآسرمه را با یک تیشرت  ،جادویی

بود و  تر کرده نمایش داد. رژ قرمزی که لبانش را از همیشه برجسته ،را گرفته بود

 ای تشویش را به مرد غالب کرد و اش به ثانیه رنگ همسو با بن مژه خط مشکی

 .ی بگوید«اهلل یا»اختیار  فکر گوشی را روی تخت بگذارد و بی باعث شد شاهان بی

 ت لب زد:نسرمه که انتظار این حرکت را نداشت، نخودی خندید و پرشیط

 علیکم! اهلل یارت برادر! سالم -

کرد، گوشی را  فکرش سرزنش میکه خودش را برای این رفتار بی شاهان درحالی

 برداشت و این بار با دقت بیشتری به دختر نگاه کرد
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 دونم چی شد گوشی از دستم افتاد! خوبی؟ شرمنده نمی !سالم -

شد؟ در دل  اما مگر می ؛های دختر نگاه داردکرد نگاهش را روی چشم سعی می

 نالید:

 « انصاف؟بود بپوشی بیلباس بهتر از این ن»

های سفیدش را به نمایش لبخندی زد و دندان ،سرمه غافل از پریشانی مرد

 .گذاشت

 کجاست؟ ؟جون چطوره سیمین !ممنون ،من خوبم -

 صدای سیمین را از کنارش شنید:

 .من... اینجام -

 سرمه باز خندید و گفت:

 گیری؟تر میگوشیو پایین -

پرت حواس ،تراش ترقوه بوددو استخوان خوششاهان که تمام حواسش به آن 

 پرسید:

 چرا؟ -

زد علت این حواس پرتی را،  دختر که به حال شاهان پی برده بود و حدس می

 اش را کنترل کرد و گفت:سختی خنده به

 جونو ببینم دیگه! که سیمین -

ی گفت و موبایل را پایین گرفت و خودش تا نصفه از کادر تصویر «هانآ» شاهان

مد و سیمین کامالً در چهارچوب ویدیو قرار گرفت. با اینکه سرمه او را آبیرون 

دید؛ اما شاهان کامالً به تصویر او دید داشت. سرمه با سیمین حال و احوال نمی
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بدن دختر  .برد بودن می کرد و نگاه سرکش شاهان نهایت حظ را از آن مخفی می

شک این طراحی مینیاتوری همانی بود که پروردگار ظرافت خاصی داشت و بی

تراش و را به خودش داد! صورت خوش« احسن الخالقین»بعد از خلقش صفت 

های ی کوچک، گردن کشیده و سرشانههای برجسته و چانهپوست صاف، گونه

 ی بلورین و... متناسب، سینه

 «کنی مرد؟ چه غلطی داری می !اهلل االاهلل  ال» 

پنجه بین موهایش کشید و پوفی کرد. برای  ،پس از تشری که به خود زد

اما نگاه به این  ؛جلوگیری از هرزرفتن نگاهش فقط به صورت دختر خیره ماند

 آورد: ذهنش می بیتی را بهاختیار نیمصورت هم بی

مِ معجونِ مجسم شده این گرگ جا/ زبان شیر و شکر، دهان پسته، چشم بادام»

 «پدر!

چشم سرمه و لبانش در چرخش بود که سیمین سؤالی از او  نگاهش بین دو

-پرسید و سرمه به عادتِ همیشه، لب پایینش را زیر دندان گرفت و گزید. بی

رزو کرد آورده بود! در دل آگاهش بند آی ناخوداغراق، نفس شاهان را با این عشوه

ی ناخواسته آمد! چقدر عشوه ماند و باال نمی ن سرشانه میکاش نگاهش روی هما

کرد و برای  هایی که ته گلوی شاهان را خشک می عشوه ؛در هر حرکت دختر بود

 .داد فرار از مهلکه گزک دستش می

 من برم آب بخورم، میام. ،مامان -

 دادن گوشی به پاهای سیمین از روی تخت بلند شد و بیرون رفت. و پس از تکیه

سرمه که صدای شاهان را شنیده بود، برای یک لحظه ساکت شد؛ اما دوباره 
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کرد شاهان از حرف و پیشنهاد او ناراحت شده است؛  بحثش را ادامه داد. فکر می

پس با خود اندیشید که اگر مرد دوست نداشت مادرش با او بیرون برود، کافی 

ها ر نداشت با آن لوندیاما دخترک خب !بود به او بگوید، ترک اتاق نداشت که

پس از  .های او را نشنیده استورده که اصالً حرفآچنان بالیی به سر شاهان 

چند دقیقه که خبری از شاهان نشد، سرمه خود را برای پیشنهادِ خریدی که داد، 

ی بدن شاهان را بازوان و نیمه ،استفاده از موقعیتءلعنت کرد. تازه داشت با سو

ش شد ا زد که با آن حرف نامربوط باعث ناراحتی دید می ،ودکه در کادر مشخص ب

اما ابهت، جدیت، غرور و تعصبِ  ؛سرمه با پسران زیادی در ارتباط بود .و او رفت

 کس دیگر ندیده بود. او را در هیچ« مردانگی»بجایِ شاهان و در یک کالم 

 .تو... رو... دوست... دارم -

 زد و گفت:سرمه لبخند پرمحبتی به صورت سیمین 

 منم دوستت دارم قربونت برم! دوست داری پنجشنبه که میام برات چی بیارم؟ -

 .سیمین با یادآوری عطر یاس آشنا لبخند زد

 بوی... تو! -

 سرمه متعجب پرسید:

 خوای؟  ادکلن منو می -

 .یاس -

 .سرمه مهربان تبسمی کرد

 !ای به چشم! شما جون بخواه بانو -

 زده سرتکان داد: اتاق وارد شده بود، شرم شاهان که تازه از درب
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 مو اذیت نکن دیگه!ومامان انقدر این سرمه خان -

زد؛ پس باالخره تسلیم شده  صدایش می« سرمه»پرده قدر بی نیاولین بار بود که ا

 بود! 

 !اذیت نیست آقاشاهان! بذار راحت باشه -

د و فاصله را شاهان گوشی را از روی پای سیمین برداشت، دستش را عقب بر

هم سیمین در کادر باشند. سرمه با دیدن  و طوری تنظیم کرد که هم خودش

 مرد پرشیطنت لب زد:

 به چشممون به جمالتون روشن شد جناب شکوهی بزرگ!  به -

 منظور گِلِگی کرد:شاهان بی

 خوای مامانو ببینی!خودت گفتی می -

کند؛ اما داستان او فرق قدر با یک دختر خودمانی صحبت  نآبرایش سخت بود 

ی سرمه دو لبش را روی هم فشار داد و با لبخند سرش را روی شانه .کرد می

 .راستش خم کرد

 .خوام ببینمولی نگفتم شما رو نمی -

دانست سکوتش برای حاضرجوابی دختر بود یا آن شاهان سکوت کرد، نمی

 حرفش را ادامه داد: ،اش؟! سرمه که از جواب او ناامید شده بودی ذاتیقروغمزه

 چی رواله؟همه ؟خبرا دیگه چه -

 .تکان داد شاهان سر

 شما خوبی؟ برای اون آقا اقدامی کردی؟ !بله خداروشکر -

 سرمه اخم ریزی کرد و پراستفهام پرسید:
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 برای کی؟ -

 شاهان با یادآوری آن روز اخم غلیظی کرد. 

 همون پسره که زخم گذاشته رو پیشونیت. -

 تر شد. چقدر برایش مهم بود این زخم جزئی!  صیف لبخند سرمه عمیقبا این تو

ولی من هنوز نگران شمام، کاش  .کنم امروز که وقت نکردم، فردا پیگیری می -

 گفت به این آسونی بیخیال نمیشه!طوری که صحرا می این! اومدیجلو نمی

انست؟ افکارش تومد؟ مگر میآابروهای شاهان کورتر شده بود. کاش جلو نمی هگر

 را بلندبلند لب زد:

م، من یه مردَم که تو قاموسِ مردونگیش واومدم؟ مگه میشه؟ خانجلو نمی -

خواد بیخیال نشه و بیاد سراغم؟  گنجه کسی دست رو یه زن بلند کنه. مینمی

شما به همون خط  ،ولی اگه یه استخون سالم تو بدنش گذاشتم ؛من که از خدامه

 و جون سالم به در ببره.ردفعه بذارم اون بچه پر ستم اگه ایناول شک کن! مرد نی

هایش حرف .یِ گردنش بودشده زد و سرمه محو آن رگ متورم او حرف می

چون زن بود و سهیل دست  .دلنشین بود؛ اما یک چیز به مزاج سرمه خوش نیامد

 ،رویش بلند کرده بود، شاهان واکنش نشان داد؟ یعنی هر زن دیگری هم بود

ی  کرد و سرمه برایش خاص نبود؟ به خودش برای این زمزمه همین کار را می

 منطق اخم کرد و تشر زد: بی

ی تو شده! طرف درست حسابی جوابتو نمیده، بعد بیاد نه پس کشته مرده»

ش خاطرت دعوا کنه؟ اصالً این کیه که بخواد برام مهم باشه؟ به درک که واسه به

 «نیستم واقعاً؟ خاص نیستم!
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 و گفت:داد کالفه سر تکان 

 هرحال دستت درد نکنه، واقعاً زحمت کشیدی! به -

 شدن بحث پرسید: ی لب زد و بعد محض عوض«کنم خواهش می»شاهان 

 حاال زحمتِ جدید مامان چیه؟ -

دار به او  سرمه با یادآوری سیمین لبخندی زد و نگاهش را سمت زنی که بغض

 .سوق داد ،خیره شده بود

 .کرد م رحمته. داشت کادوشو انتخاب میوچیه؟! این فرشته خانزحمت  -

دریغ به دختری که بی .های سرمه برای شاهان ارزشمند بود چقدر این مهربانی

کرد و تا جایی که شاهان دیده بود، برایش فرق نداشت فرد  همه محبت می

و  وجود آمده بود که مهربانی کند انگار که این دختر به .مقابلش که باشد

 تسالبخش باشد.

 کادوی چی؟ -

 دار زمزمه کرد: سرمه همچنان زن را زیر نظر گرفت و هدف

م به ازای هر وخان دونی آقاشاهان؟! سیمین کادوی همکاری دیگه! مگه نمی -

 .همکاری یه کادو پیش من داره

 لبخندی زد و گفت: ،کرد مدن این دختر خودنمایی میآبا شیطنتی که از وقت 

 !گی؟درن؟ بزنم خودمو به افسریگ برای هر همکاری یه جایزه میمریضاتون  -

 سرمه نمکی خندید و خواست پاسخ دهد که سیمین گفت:

 .نه... فقط... مال... خودمه -

 ی شیرین سرمه لب زد: شاهان خیره به خنده
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 خوب از مامان ما دل بردیا! بعیده حاالحاالها خوب بشه و ولت کنه. -

 .نگاه کرد بود، ران به صفحه چشم دوختهسرمه به سیمینی که نگ

بانو ی خوب ریختم واسه وقتی که سیمینمن خودمم عاشقش شدم! کلی برنامه -

 کامل خوب بشه! 

 .شاهان قدردان سر پایین انداخت

 ولی متوجه نشدم کادو چیه؟ !واقعاً ممنونم -

ثانیه  ای گفت، سپس از کادر دوربین بیرون رفت و بعد از چند«لحظه هی»سرمه 

 .رنگ را به دوربین نشان داد ی گرد بنفشبا ادکلن محبوبش برگشت و شیشه

خوام یکی مثل  جون از عطرم خوشش اومده، منم برای پنجشنبه میسیمین -

 مال خودمو براش بخرم و بیارم.

 مده بود؟ آی مطبوع خوشش  پس مادرش هم از این رایحه

چسباند.  روی پیشانی سرمه می یاد خودش افتاد، وقتی که داشت چسب زخم را

تازه منبع بوی خوش داخل مطب را پیدا  ،اش رسیدعطر یاس دختر که به بینی

تر کشید؛ اما عطر یاس دیگر خالص نبود و با خنکی کرد و نفس بعدی را عمیق

 دانست که چه خوش ترکیبی شده بود!  اللیکش درهم تنیده بود و تنها خدا می

 برای خرید؟ نظرت هست جای خاصی مد -

 .سرمه صادقانه سر باال انداخت

ولی پیدا کردن عطرفروشی کار سختی  ؛شناسمنه من تهرانو خیلی خوب نمی -

 زمایشگاه، عطرفروشی خوب پیدا بشه.آنیست. فکر کنم تو پاساژِ نزدیک 

 شاهان کنجکاو پرسید:
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 مگه تهرانی نیستی؟ -

 .سرمه شیرین خندید

 شیرازیُم! ونه عامو مُ  -

 .هان متعجب ابرو باال انداختشا

 پس چرا لهجه نداری؟ ؟!جدی -

 .برد لبخند عضو جدانشدنی صورت زیبایش بود و ماهرانه هم دل می

 زدیم. چون پدرم تهرانیه و تو خونه کالً فارسی حرف می -

 گفت:  ،شد شاهان که داشت به هدفش نزدیک می

چون اگه مغازه  ؛ید عطرخر مخصوصاً ،طور! پس بهتره تنها نری خرید که این -

معتبر نباشه احتمالش زیاده که جنس فیک و غیراورجینال بده بهت. من یه 

شناسم که تمام عطراشو خودش از فرانسه میاره. اگه  عطرفروشی خیلی خوب می

 .مایل بودی باهم بریم برای خرید

-چون اصالً چنین کسی را نمی ؛کرد دختر از او آدرس نخواهد دردل خداخدا می

ای داشته باشد تا به او پیشنهاد خرید دونفره خواست بهانه فقط می ،شناخت

حسی ته  .نداشت ای بدهد و برای تمایلش به این پیشنهاد هم هیچ دلیل منطقی

کرد خیلی  اما حس می ؛داد تا پیشنهادش را قبول کند دل سرمه را قلقلک می

 .ی قشنگی نداردجلوه

 .شنایی دارمآهای اصالت عطر دی با نشونهخوام مزاحمت بشم. تا حدونمی -

 شاهان اخم کمرنگی کرد و جدی گفت:

خوام توی راه کمک به  دونم از پس خرید برمیای؛ ولی می مزاحم نیستی. می -



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  443

 

 همین! ،مادرم همراهت باشم

خواست بیشتر از این تعارف کند؛ چون تا حدودی فهمیده بود که سرمه نمی

جا هم نسبت به شخصیتی که از او  و تا همین شاهان اهل اصرار زیاد نیست

 .زیادی پافشاری کرده بود ،شناخته بود

 شی، منم مشکلی ندارم. کی بریم؟یخب اگه واقعاً اذیت نم -

 ای درنگ کرد و بعد گفت: شاهان لحظه

 بعدازظهر خوبه؟ 8-7فردا ساعت  -

ه، من ست دیگه؟ مطبم که صبح تا ظهره. اکی موردی ندار فردا چهارشنبه -

 هستم.

 پرید، لبخند محوی زد و گفت: مرد برخالف ذوقی که در دلش باال و پایین می

 م؟من میام دنبالت. فقط بگو کجا بیا ،پس شما ماشین نیار -

 شد! ی جالبی مییخ در یک ماشین؟ تجربه با این کوه

 ها.ولی زحمتت میشه ؛چشم ممنون -

بعد از چند دقیقه خداحافظیِ شاهان تعارف سرمه را با تعارف جواب داد و 

 مختصری کرد و تماس را خاتمه دادند. 

 لب نجوا کرد: شدن صفحه انگار که مرد تازه به خودش آمده بود، زیر با خاموش

 !یعنی فردا قراره باهاش برم خرید؟ این چه پیشنهادی بود دادم؟ -

 ورد و سریع به شاهیار پیامک داد:آدوباره گوشی را باال 

با یکی از رفیقات که عطرفروشی داره هماهنگ کن من فردا برم پیشش. شاهیار »

 «.فقط بهش بگو جوری رفتار کنه که مثالً با من رفیقه. عطراشم اورجینال باشه
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 سیمین نگاه روی مرد مقابلش گرداند و ناباور زمزمه کرد:

 ش... داری؟تدوس -

 زده گفت: ابروهای شاهان باال پرید و شوک

 چی؟! -

 لبخندی زد و فارغ از سؤال پسر پرسید:سیمین 

 دیگه... ازش... بدت... نمیاد؟ -

 .تر کرد ش را عمیقیشاهان خط بین ابرو

 ومد؟ا ازش بدم می مگه قبالً -

 سیمین سر تکان داد و با غمی که صورتش را احاطه کرده بود، دل زد:

 .ش... نداشتیتاز... بچگی... دوس -

طرفش برگشت و  برای همین کامالً به ؛شد های مادرش نمی شاهان متوجه حرف

 گیج پرسید:

 من سرمه رو از بچگی دوست نداشتم؟ -

 .سیمین با سر تأییدش کرد

 .تر... بود تر... بود... قوی از... تو... بزرگ -

 .مکثی کرد و بعد آهی کشید

 .کردی ش... داشتن... تو... حسودی... میتهمه... دوس -

 کرد! گفت تا سرمه رمزگشاییشان می ها را می کاش موقع تماس این

کردم مامان؟ اسمش  من به کی حسودی می .تر نیست سرمه که از من بزرگ -

 چی بود؟
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 .سیمین با یادآوری صورتش لبخندی زد

 اون... مهربون... بود... منو... دوست... داشت...  -

 .های مادرش ارتباط برقرار کندکرد به سان سرمه، بین حرف پسرک سعی می

 سرمه مهربون بود؟ -

 .سیمین با سر تأیید کرد

 .داد خواستم... بهم... می من... هرچی... می -

ی تأیید تکان  سرش را به نشانه ،هایش شده کرد متوجه حرف شاهان که فکر می

 .داد

 خیلی هم مهربونه.  ؛واقعاً دختر خوبیه ،ره مامانآ -

 د:سیمین با غم به شاهان نگاه کرد و ترسان زمزمه کر

 .ولی... تو... بدی... خیلی... بد!... دلم... براش... تنگ... شده... خیلی... زیاد -

دید، به آغوش مادر پناه برد و مهربان  تر از همیشه می شاهان که خود را بیچاره

 .ای به موهایش زد بوسه

 برای کی عمرم؟ -

 .سیمین دلواپس چشم فروبست

 کنی! بگم... دعوام... می -

 بخش نجوا کرد: حبت سر مادر را به سینه چسباند و اطمینانشاهان با م

 هرکی باشه میارمش پیشت. ،بگو .کنم نمی ،نه قربونت برم -

 سیمین با تردید لب گشود و مردد لب زد:

 داداش... ساالر! -
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 پس متعجب عقب آمد و کنجکاو پرسید: ؛شنید اولین بار بود این اسم را می

 داداش ساالر کیه؟ -

 .نفس پرگرهش را بیرون داد و کالفه اخمی کردسیمین 

 .برو... بیرون -

 شاهان دستان مادر را میان دست گرفت و ملتمسانه زمزمه کرد:

 ست یا مرده؟ توروخدا بگو مامان! کیه این؟ زنده -

هایش را بست و خیره به تصویری که پشت اعتنا به او چشم سیمین اما بی

 رد.هایش جان گرفته بود، سکوت ک پلک

ای مادر آشنایی داشت، ناامید سر پایین  دفعه شاهان که کامالً با این سکوت یک

 انداخت و از اتاق بیرون آمد.

جواب داشت! چقدر جواب طلبکار بود از این خاندان! کاش کسی  چقدر سؤال بی

آمد و برایش رفع ابهام   کاش یک نفر از گذشته می !داد بود و پاسخش را می

شناخت، یک   را می« ساالر داداش»تر  که مادرش و از آن مهم یک نفر ؛کرد می

 کسی که... 

چرا  .با نامی که در ذهنش درخشید، از حرکت ایستاد و مبهوت سر باال گرفت

 تاکنون به فکرش نیفتاده بود؟! 

ای بود رفت و سریع  سمت تلفنی که روی میز تلفن پایه بلند قهوه درنگ به بی

را از دفترچه تلفن جست و با او تماس گرفت؛ تماسی که ی نسرین  ی خانه شماره

 .برای متصل شدنش زیاد معطل نشد

 بله؟! -
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 کرد زیاد پکر نباشد، گفت: مرد دستش به صورت کشید و با لحنی که سعی می

 جان خوبی؟ سالم خاله -

نسرین با شنیدن صدای بچه خواهرش خشونت کالمش را کم گرفت و پرتملق 

 لب زد:

خوبی؟ خوشی؟  !سالم به روی ماهت !له دور صدات بگرده عزیزدلمالهی خا -

 شاهیارم چطوره؟

 ؟دشما خوبی .خوبن بله همه !جان نکنه خاله خدا -

 .نسرین تلفن را دست دیگرش داد و روی تک مبل کنار آشپزخانه نشست

چه عجب یادی از ما فقیر فقرا کردی  .ما هم خوبیم ،قربونت برم پسرم -

 خان؟ شاهان

 .اهان دست چپ در جیب فرو برد و وزنش را روی یک پایش انداختش

ش درگیر کار و زندگیم؛ ولی شما به من نگاه  هواال هم !جان شرمنده خاله -

 نکنید، تشریف بیارید اینجا، ما خوشحال میشیم.

 .نسرین لبخند شومی روی لب آورد و دستی زیر موهایش کشید

همین دیشب  .کنه ش یادتون می هس هم همم مهدی بچه اتفاقا !شم خاله فدات -

 .گفت دلم واسه شاهان و شاهیار تنگ شده هی می

شاهان کالفه نفس بیرون داد و محض رسیدن به اصل مطلب، پیش از گل 

 اش گفت: های خاله انداختن صحبت

حاال خیلی وقتتونو نگیرم، راستش مزاحمتون شدم ببینم  !جون لطف داره خاله -

 شناسی؟ می« داداش ساالر»شما کسی به اسم 
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با این نام میان راه گره خورد و رنگ  ،ی زن را پر کند رفت ریه نفسی که می

همه  به ثانیه پرید. او دیگر ساالر را از کجا شناخته بود؟! چرا پس از این شصورت

 سال نحسی این نام تمامی نداشت؟!

 الو؟ صدای منو داری خاله؟ -

 رت داد و پرمشقت لب گشود:سختی آب دهانش را قو هنسرین ب

 جون. کی هست اصالً؟ نه واال خاله ،نه -

 .شاهان ناامید پوفی کشید

 حتماً چیز مهمی نبود. ،شناسید ش. حاال که نمیدگفتم شاید بشناسی ،هیچی -

 پس سریع پرسید: ؛آسانی از این اسم بگذرد توانست بهنسرین نمی

 چیزی به ذهنم برسه.جون؟ بگو شاید  وردی خالهآاز کجا اسمشو  -

 حوصله پاسخ داد:پس بی ؛شاهان دوست داشت زودتر مکالمه را قطع کند

 گفتم که احتماالً مهم نبوده. .هیچی خاله -

 نسرین مضطرب پوست لبش را به دندان کشید و دوباره اصرار کرد:

 وردی؟ آمهمه. بگو این اسمو از کجا  ،نه -

 .ینی کنار چشم انداختشاهان که به این اصرارها مشکوک شد، چ

 .شناسمششما اول بگو کیه تا من بگم از کجا می -

 گر شانه باال انداخت و لب زد:نسرین کتمان

 خوام بدونم از کجا اومده. شناسمش... فقط میمن... من که نگفتم می -

 عصبی حرص زد: ،اند کرد باز چیزی را از او مخفی کرده شاهان که حس می

 .پس فرقیم نداره من از کجا اسمشو پیدا کردم ،یدشناسحاال که نمی -
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 و برای از سر باز کردن زن اضافه کرد:

 .زنم بعداً بهتون زنگ می ؛کنه خاله، مامان منو صدا می -

ای هم برایش  اما چاره ؛نسرین اصالً دوست نداشت این مکالمه را خاتمه دهد

 نمانده بود، پس با تعلل به حرف آمد:

 جون، خداحافظ. هانخب برو شا هخیل -

اش صدای بوق در گوشش پیچید و این گواهی  آخر جمله« ظ»محض ادا کردن  به

دانست چه شده است و شاهان  زن که نمی .داد که پسر تا چه حد عجله داشته می

سمت  دلیل به با هول و هراس از جا برخاست و بی ،از کجا به این نام رسیده

چهار سال پیش سیمین و ای که بیست ههمان صندوقچ ؛ی سیمین رفتصندوقچه

جز انگشتر، مابقی چیزها را در این  گفت به به او امانت داده بود. خودش می

یفتند؛ اما سؤال امروز نها     هگاه به دست مهراب یا بچ صندوقچه گذاشته تا هیچ

 .داد شاهان خبر از یک غفلت و اشتباه می

*** 

ال زرشکی ست کرده بود و مقابل اش را با شمانتوی بلند سفید طرح سنتی

ساختمانشان منتظر آمدن شاهان بود. صحرا هم به اصرار سرمه پیشنهاد شام 

ور در فکر و آرام  نیکان را قبول کرده بود و پیش از او با نیکان رفته بود. غوطه

لوکیشن تا جلوی  .زد که ماشین شاهان وارد کوچه شد مقابل ساختمان قدم می

مقابل پای سرمه ایستاد. به قصد باز کردن درب برای سرمه وردش و آساختمان 

 .خواست پیاده شود که سرمه زودتر درب را گشود و نشست

 سالم! .قدر ناتوان نشدم که از پس یه در برنیام نوبشین برادر! هنوز ا -
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 .شاهان لبخند زد و مؤدبانه سر تکان داد

 سالم.  -

دختر خودش خونگرم و  .کرد یت میهمین یک کلمه! این سرد بودنش سرمه را اذ

فرقی هم  ؛هایی مثل شاهان کنار بیایدتوانست با شخصیت خاکی بود و نمی

های یخ برایش سخت کالً دوست شدن با آدم ،نداشت طرف دختر باشد یا پسر

 .ب کندآحال سعی کرد با گرمای خودش یخ بینشان را  بااین ؛بود

 خوبی؟ خوشی؟ سالمتی؟ -

برگشت و با لبخند دختر را برانداز کرد. برخالف دیشب هیچ  طرفش شاهان به

 آرایش خاصی نداشت و در عین زیبا بود. 

 خداروشکر من خوبم. شما خوبی؟ -

 .سرمه با شادی نفس عمیقی کشید

 منم خوبم. میگما، کنتر میندازه؟ -

 همراه با اخمی کرد و پرسید: ،شاهان که متوجه منظورش نشده بود

 چی؟ -

 .اش را به درب زدطرف شاهان برگشت و تکیه مالً بهسرمه کا

کنی تو کلمات؟ اگه هزینه داره بگو منم  جویی میحرف زدن! چرا انقدر صرفه -

 .شب مغز مردمو نخورم حواسم باشه انقدر از صبح تا

 کرد، گفت: شاهان خندید و در همان حین که دستِ روی فرمان را عوض می

 .صحبتی شما نیستم من به خوش !نه حیفه شما حرف نزنی -

 رویی لب زد: برای همین با خوش ؛حرفش خوش به دل سرمه نشست
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کی گفته؟ هرکی گفته حسود بوده! صحبت کن، این تنها راهیه که ما آدما توی  -

 .دروپیکر برای فرار از تنهایی داریماین دنیای شلوغ و بی

سری جنباند که باعث  تر شد و مرد لبخند شاهان عمیق ،با این تعبیر دختر

 .اعتراضِ پرشوخیِ سرمه شد

 زدن سر تکون میدی؟ باز جای حرف ،بابا دو خط نطق کردم ای -

 .بار بلندتر خندید شاهان این

 چشم. -

کرد  بعد از این جواب، ماشین در سکوت فرو رفت و سرمه هم که حس می

ر شاهان قدم نشد تا سرآخ ن سکوت پیشستدیگر برای شک ،زیادروی کرده است

دست به دامن سیستم پخش شد، روشنش کرد و گذاشت صدای همان آهنگ 

 همیشگی در ماشین بپیچد:

 خیلی ممنون، انقدر آسون، منو داغون کردی»

 واسه احساسی که داشتم، دلمو خون کردی

 تو که هیچ حسی به این قصه نداشتی واسه چی؟

 «منو به محبت دو روزه مهمون کردی

اختیار آهی کشید و دوباره ناخودآگاه  رسید شاهان بی هنگ کهآبه اینجای 

 فکرهای تکراری را در ذهن مرور کرد.

 میرم دونستن که بری می همه عالم می»

 اما رفتی و همه عالمو حیرون کردی

 وردی به سرمآخیلی ممنون واسه هرچی که 
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 «گذرم وقت ازت نمی خیلی ممنون ولی من هیچ

طور بیمار شد و پزشکان هیچ دلیلی  د مادرش اینماه بعد از مرگ پریزا وقتی دو

گاه از  راستی دختر هیچ به .دانستبرایش پیدا نکردند، او تنها دلیل را آه پریزاد می

 گذشت؟!   او نمی

کشی؟ سوخته آه میجوری سینه کی به محبت دو روزه مهمونت کرده که این -

 عکس بده جنازه تحویل بگیر کاکو!

 ی منفی تکان داد و به نیت دفاع لب گشود:شاهان سری به نشانه

 کس! اصالً من تا حاال عاشق نشدم. هیچ -

 گیری کرد: سرمه با زیرکی نتیجه

پس یکیو به محبته دو روزه دعوت کردی و االن وجدانت جفت پا وایساده رو  -

 ذاره یه نفس راحت بکشی! درسته؟ گلوت و نمی

شده و  های غنچهندیدن با لبش که حاصله از خا با استایل مخصوص فضولی

نگاهی به او انداخت و با  به شاهان نگاه کرد. شاهان هم نیم ،های ریز بودچشم

 شیطنت زمزمه کرد:

 کسی بهت گفته خیلی باهوشی؟ -

 .نفس سرش را تکان داد سینه زد و با اعتمادبه به سرمه دست

 .توی این هفته دومین پسر خوشتیپی هستی که اینو میگی ،بله -

برای همین با شوخی  ؛شاهان کنجکاو شده بود تا بداند نفر اول چه کسی بوده

 پرسید:

 تونه با من برابری کنه؟جدی؟ کی بوده که تو خوشتیپی می -
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 .سرمه نگاهی به سقف باز ماشین انداخت

بینم، سقفِ سالم  نفسی که من می وگرنه این اعتمادبه ؛خوبه ماشینت کروکه -

 ذاشت!نمی

« از دست تو»ی  خندید، سری به نشانه قید می ها بی امشب پس از سال شاهان که

 تکان داد و شیطان لب زد:

 !دروغ میگم مگه؟ -

 .باال انداخت سری بدون شوخی سر سرمه این

 بانو! حفظت کنه واسه سیمین نه جدی خیلی خوبی! خدا -

 مه گفت:مقد با آمدن نام سیمین، شاهان ناگهان یاد اتفاق دیروز افتاد و بی

 .راستی دیروز مامانم بعد از قطع تماس حرفای نامفهمومی زد -

 .زده کمی خود را جلو کشید سرمه هیجان

 چی؟ -

 .و همین تکان کوچک کافی بود تا اتاق ماشین باز پر از عطر یاس شود

های سیمین را با تمام صحبت ،اعتنا به کالفگی حاصله از این بو شاهان بی

 .دستی زیر چانه کشید ،سرمه بعد از اینکه با دقت گوش دادجزئیات بیان کرد و 

چون  ؛طوری که معلومه مهراب با یه نفر به اسم ساالر، بد بوده خب پس این -

واقعی نیست! ساالر یه آدم محبوبی  یقطعاً منظور سیمین از من و تو، من و تو

وده. تر ب کرده. مهراب از ساالر کوچیک بوده که مهراب هم بهش حسودی می

چون از بچگی مهرابو  ؛کرده ساالر هم احتماالً با سیمین اینا زندگی می

پس احتماالً برادر سیمین  ؛از اونجایی که سیمین بهش میگه داداش ه.شناخت می



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  454

 

ی خودت وقتی چون به گفته ؛خر عمرش باهاش کنار نیومدهآولی مهراب تا  .بوده

عواش کنه و این یعنی مهراب تا ترسیده تو، یعنی مهراب، د زده می ازش حرف می

داده. البته ببخشید من همه  خر عمرش حتی به اسم ساالر هم واکنش نشون میآ

 .فاکتور گرفتمو ماشودیگه آقا و خان ؛زنم رو به اسم کوچیک صدا می

هایش را با تکان سر تأیید کرد. چقدر وقتی سرمه شروع به تحلیل شاهان حرف

معما چو حل »ها حق گفتند که آمد! قدیمیمی چیز به نظر سادههمه ،کردمی

 سرمه ادامه داد: .«گشت آسان شود

مثالً با  .هاخورهتونه باشه؟! ممکنه صدرا باشه؟ بهشم می حاال این ساالر کی می -

واسه همین هم تا  .بعد که اینا ازدواج کردن گذاشته رفته ،مهراب مشکل داشته

 زش ناراحته و باهاش قهر کرده.شاید ا .االن سراغی از سیمین نگرفته

 شاهان در سکوت تاملی کرد و پس از چند دقیقه پاسخ داد:

 تره.  حتی از مامانم کوچیک ،تره کنم. دایی صدرا از بابا کوچیک نه فکر نمی -

 سرمه متفکر سر تکان داد و گفت:

 .یه داداش که صدرا نیست ،خب پس قطعاً ساالر یه شخصیت جدا از صدرا داره -

 ناگهان با فهمیدن چیزی بشکن زد و بلند گفت:

 ،ترسید گفت زن داداش و ازش می آهـان. پس حتماً اون زنه هم که بهش می -

. میگما ممکنه سیمین یه برادر دیگه هم داشته باشه که ست رهزن همین ساال

ساالر و  ؛گم شده باشه؟! اسماشونم به هم میادا ،دونم مثالً مرده باشه یا چه می

 .ین و صدراسیم

ی دیروزش با نسرین افتاد یاد مکالمه .هایش مجدد شاهان را به فکر فرو بردحرف
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 تر شد. حرف دختر را کامل کرد:هایش مشکوک و به صحبت

 .مم دیروز خیلی به این اسم حساس شد و واکنش نشون دادخاله اتفاقا -

 .سرمه مشکوک چشم ریز کرد

 شما؟ دمگه خاله داری !خاله؟ -

 .ان سر تکان دادشاه

 .تره نسرین؛ یه خواهر که از مامانم کوچیک بله خاله -

 ! پس چرا زودتر نمیگید؟!اِ -

 .ای باال انداختشاهان شانه

 .کردم مهم باشهفکر نمی -

 چرا فکر کردید ممکنه مهم نباشه؟ -

 .شاهان راهنما زد و داخل پارکینگ پاساژ پیچید

فکر کردم شاید چیز خاصی  ،تباط نبودچون یه مدت زیادی باهامون در ار -

 .ندونه

 هایش را در حدقه چرخاند و گفت:سرمه چشم

به من بگو!  ،که حتی یه رد پای کوچیک تو زندگی سیمین داره وچیزی لطفاً هر -

 باید ببینمشون. ؛تونو دعوت کنبرای فردا هم اگه میشه خاله

 ده شدند. زیر لبی گفت و بعد از پارک ماشین، پیا« چشم»شاهان 

دستی به ابروهای پهن  .طرف آینه برگشت پس از ورود به آسانسور، سرمه به

پودر و برق لب نداشت؛ رایشی جز کرمآاش کشید و شالش را مرتب کرد.  مشکی

قدر خستگی و  نآدیشب هم  .کرد، مگر در مواقع خاصگاه آرایش نمییعنی هیچ
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-ی سیمین به آن خطحیهاش مشخص بود که برای حفظ روحالی در چهرهبی

راند آینه متوجه نگاه گ ها پناه برد. وقتی چشم از خودش برداشت، در بکخطی

شاهان شد. چقدر خوب بود که عینک نداشت! سرمه در مکالمه و برقراری روابط، 

به  ؛خواند  به کانکت چشمی اعتقاد داشت و چیزهای زیادی را از نگاه افراد می

برایش  ،با شاهان که همیشه عینک به چشم داشتهمین دلیل ارتباط گرفتن 

 سخت بود. 

ی دوست شاهیار سمت مغازه سانسور با هم از کابین خارج شدند و بهآبا ایستادن 

های ی ادکلنکننده ی مدهوش رایحه ،حرکت کردند. با بازشدن درب مغازه

ه بخش خاطرشان شد. ب مختلف به صورتشان خورد و موسیقی آرام فرانسوی آرام

دار که سرمه اول وارد شد و بعد از او خودش داخل رفت. مغازه ،تعارف شاهان

بیشی با او داشت، سریع شناختش و م و هم دیده بود و آشنایی ک شاهان را قبالً

 .سمتشان رفت برای خوشامدگویی به

 ،موسالم خان !چه عجب یادی از ما کردی؟ !سالم آقــا. چطوری؟ خوش اومدی -

 د!خیلی خوش اومدی

 .شاهان دست در دست پسر گذاشت و تبسمی کرد

 جان. قربونت من خوبم، شما خوبی؟سالم علی -

دنبال النوین اکلت  ،ها گرم خوش و بش بودند سرمه هم سالم آرامی داد و تا آن

 .ها گرداندخود، نگاه بین ادکلن

 م کمکی از دست من برمیاد؟وخان -

 .ها برداشتنگاه از ردیف ادکلنبا ندای فروشنده، سرمه 
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 دارید؟ ،گردم راستش دنبال النوین اکلت بنفش می !ممنونم -

از ویترین پشت شاهان تسترش « بله»ی  زمان با زمزمه علی سری تکان داد و هم

 .وردآرا 

 ببینید همینه؟ !بفرمایید -

ش بعد مثل تمام مواقع دیگری که عطر محبوب گرفت؛سرمه عطر را مقابل بینی 

-پس از چند ثانیه چشم .هایش را بست و لبخند به لبش آوردچشم ،بوییدرا می

 .هایش را باز کرد و خرسند سر تکان داد

 خودشه! -

 ؛سپس درب ادکلن را جلوی بینی شاهان گرفت تا او هم بو کند و بپسندد 

آنکه بداند شاهان از همان روز اول این عطر را پسندیده و در خاطرش مانده  بی

 ست.ا

بلکه از مچ دختر بویید  ،حال شاهان با نفس عمیقی عطر را نه از درب ادکلن بااین

 .و برای هزارمین بار به این سلیقه احسنت گفت

 کنم که اورج باشه.  کید نمیأفقط دیگه ت !جان دوتا از این ادکلن لطف کن علی -

 داد: چاپلوسانه پاسخ ،رفت سمت اتاق پشتِ ویترین می که به علی درحالی

کپی نداریم مهندس، همه اصله. راستی اللیکم داریما. ما اصالً کار فیک یا های -

 فکر کنم شما هم اللیک بازی دیگه، نه؟

 .سمت شاهان چرخید دار بههای مغازهتوجه به حرفسرمه بی

 چرا دوتا؟ -

 .چانه باال کشید ،شاهان که خودش هم دلیلی برای این حرفش نداشت
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زحمت نندازیم یا مجبور نشیم تا اینجا  شد دوباره شما رو به خب اگه تموم -

 بیایم.

 ی فهمیدن تکان داد. ی گفت و سری به نشانه«آهان» سرمه

 .ای، برگشتهای شیشهپس از چند دقیقه علی با دو ادکلنِ محفوظ در جعبه

 !بفرمایید، خدمت شما -

 و با مخاطب قرار دادن سرمه ادامه داد:

ولی برندای خیلی  ؛ای دیگه هم داریم. البته این خیلی خوشبوئهدم ما برنوخان -

 ترم داریم. مثالً اینو بو کنید. معروف

ای را که از پیش روی میز بود، برداشت و کمی عطر روی مچ سرمه  و شیشه

 .اسپری کرد

 Versaceاین کریستال نویر  ،یا این یکیو ببینید Cuci.محصول جدید  -

 ست.

 .اش گرفت مقابل بینیو درب عطر را 

مدل توباکو  Tomfordترین برند جهان  محبوب ،اینم که دیگه گفتن نداره-

 وانیل. 

همه ادکلن سرگیجه گرفته بود، پیش از اینکه مرد عطر  سرمه که از بوکردن آن

 اش بگیرد، گفت: دیگری را مقابل بینی

 ولی عطر فقط یاس! ؛نه مرسی. البته اینا خیلی خوبن -

 .خنده سر تکان دادعلی با 

 گرده.  تون برمیسلیقه ،چند وقت یه چیز دیگه بزنید .چون بهش عادت کردید -
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 .سرمه هم لبخندی زد

زدم. پدرم عاشق  نرگس می از بچگی عطر یاس یا نهایتاً ؛واقعاً عادت کردم ،بله -

شدم با  این عطراست و عادتم داد بهشون. از بچگی یادمه هر وقت وارد اتاق می

هرحال ممنون از  داد. به ن ظرفِ دربازِ عطرِ یاسِ روی میز، اتاق بوی بهشت میاو

 .خوام عوضش کنمولی به این عادت راضیم و نمی ؛راهنمایتون

 ای کرد و سر تکان داد: خنده علی تک

 خدمتیم. چشم هرچی شما بخواید ما در -

 ؛اقدام کرد ها را داخل بگ گذاشت، سرمه برای پرداخت هزینهوقتی مرد ادکلن

اما چون شاهیار از قبل با دوستش هماهنگ کرده بود و گفته بود هزینه را از 

ها نگیرد و بعد از رفتنشان به خودش بگوید تا واریز کند، علی حاضر به قبول  آن

 .پول نشد

 حساب شده. مغازه متعلق به خودتونه و این خرید هم قبالً ،عرض کردم که -

 .برگشتطرف شاهان  سرمه شاکی به

 جون. این هدیه بود از طرف من به سیمین ؟!چه کاری بود آخه -

 آرام زمزمه کرد: و شاهان بگ را از روی میز برداشت

 کنیم. صحبت می -

 سمت علی دراز کرد و ادامه داد: و بعد دستش را به

 امری نیست؟  !جان مرسی از لطفت علی -

مدی به ما هم سر بزن، قدمت ورا او قربونت داداش، خوشحالم کردی. بازم این -

 رو چشم.
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محض خروج  و پس از خداحافظی مختصری با سرمه، هر دو بیرون آمدند. به

 :شدسرمه معترض 

 این چه کادوئیه که شما پولشو دادی؟! -

 نگاهی به او انداخت و پاسخ داد: ،زد شانه دختر قدم می به شاهان که شانه

شما  ،ان زحمت برای شما هدیه بخریمجای اینکه ما برای جبر برعکس شده؟ به -

 به مامان کادو میدی؟!

 .سرمه اخم ریزی کرد

 که سیمین حالش خوب بشه. هچه فرقی داره؟ مهم این -

 مرد یک تای ابرویَش را باال انداخت و تیزبین زمزمه کرد:

 درسته؟! ؛پس اگه فرق نداره بحثم نداره دیگه -

سرمه که دیگر جوابی نداشت، پوفی کرد و ناراضی سرش را پایین انداخت. با 

 سانسور را نشان دختر داد و پرسید:آرسیدن به راهروی اصلی شاهان، 

 .یه دوری تو مجتمع بزنیم ،اگرم نه ؛اگه عجله داری بریم پایین -

که صحرا هم نگاه کرد. با توجه به این ،داد نیم را نشان میو سرمه به ساعتش که نه

رفت باید  گشت، اگر االن به خانه میزودی هم برنمی بیرون بود و احتماالً به

 کرد؛ پس سری تکان داد و گفت: تنهایی را تحمل می

 کجا بریم؟ .ای نیستنه عجله -

ای به راه «خوبه»با  شاهان از این خبر خوشحال شد؛ اما چیزی بروز نداد و صرفاً

صدای گوشی سرمه بلند شد و  ،به راهروی اصلی پاساژ زمان با رسیدن افتاد. هم

 دختر با دیدن شماره لبخندی زد و تماس را پاسخ داد:
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 سالم عزیزدل. خوبی قربونت برم؟! -

ای که مشوش  اش را آسوده بیرون داد و پس از سی دقیقه شده ادریس نفس گره

 .زد، توانست روی مبل بنشیند خانه قدم می در

لوم هست کجایی؟ پنج بار زنگ زدم جواب ندادی. گفتم سرمه؟ خوبی؟ مع -

دلم شور میفته  ،جایی بند نیست جواب نذار دختر، من دستم بهتماس منو بی

 بابا. سالمی؟ چیزیت نشده؟

 لبخند سرمه تم مهربانی گرفت و دختر پرمحبت لب زد:

تا خدا از دو ساعت پیش  انقدر استرس نداشته باش دیگه! به م!ش خوبم فدات -

 خریدم.تونه افتاده باشه! داشتم برای سیمین هدیه می االن هیچ اتفاقی نمی

با بردن این اسم باز چهارستون بدنِ ادریس لرزید. دلش مانده بود تا بفهمد 

توانست زیاد هم پیگیر شود، سرمه زیادی  اما نمی ؛فامیلی و نسب سیمین را

روم باش مرد، هر گردی آ»ی فهمید؛ پس سعی کرد با نجوازیرک بود و زود می

خوره. سیمین یه  های این سیمین به اون نمی که گردو نیست. درثانی اصالً نشونه

نه اونی که سرمه گفت. پس بد به دلت  ،اونم اسمش امیرساالر بود ؛پسر داشت

 .خودش را آرام کند؛ اما بد به دلش راه باز کرده بود« !راه نده

 باشه بابا. االن کجایی؟ -

 نگاهی به شاهان انداخت و صادقانه پاسخ داد: سرمه

-چیزی از اینجا نمی ،ی دیگه میام شیرازبا آقاشاهان پاساژم. راستی بابا هفته -

 خوای؟

 ادریس دستی به محاسن سفیدش کشید و لب زد:
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 شده بیا بیرون.فقط زودتر کاراتو تموم کن از اون خراب ؛نه باباجان -

 .دادتکان  سرمه آرام خندید و سر

 ،خان! میام فهمم تو چرا انقدر با این تهران مادرمرده بدی ادریس من باالخره می -

خدا که دل خودمم لک زده. راستی دیروز هامون زنگ زده بود. دعوتشون کرده  به

 بودی باغ؟ واال اونا بیشتر از اینکه رفیقای من باشن رفیق شمان. اصالً فکر کنم با

 ن!من دوست شدن که به شما برس

هامون چه کسی بود؟ ادریس که  .جلب شد ،توجه شاهان به اسمی که شنیده بود

 .شوخی سرمه خندید باالخره به ،کمی دلش آرام شده بود

 کنم.  ی بعد که میای بازم دعوتشون میحاال هفته !جات خالی بابا -

 روزی سه بار !توروخدا انقدر خودتو توی استرس ننداز بابا !باشه قربونت برم -

ولی این نشون میده شما چقدر  ؛کنم من که ذوق می ،زنیم داریم باهم حرف می

واسه قلب خوب نیست  ،کم اضطرابتو کنترل کن کنم یه نگرانید. خواهش می

 خب؟! ؛زنم عزیزم. باور کن هر اتفاق بدی بیفته، که نمیفته، من بهت زنگ می

داد؛  ها نشان میمغازهرفت و خودش را مشغول دیدزدن  شاهان کنار سرمه راه می

 .ی آن دو بوداما تمام حواسش به مکالمه

یه وقت ماشینی چیزی  ،کنم. برو مزاحمت نشم جان، چشم سعی می باشه بابا -

 بهت نزنه!

 سرمه نمکی خندید و گفت:

دورت بگردم دو دقیقه نگذشته که گفتم استرس نداشته باش! تو پاساژم  -

 !ماشین کجا بود؟ ،عشقم
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کرد. اگر کسی مکالماتشان را گوش  عشق میان سرمه و پدرش کیف می شاهان از

همه احساس پدرش باشد و این دختر  شد مخاطب این باورش نمی ،داد می

 عشقش را به پای خوب کسی ریخته بود. 

دست من نیست که دخترم. راستی بابا من فردا نهار خونه فرید اینا دعوتم.  -

اونجام یا اونا اینجا. به یسنا از اون مدل زنگا بزن  بازی، یا منحکایتمون شده خاله

 بینم دلم وا میشه.که صورتتو می

 با ذوق گفت: ،سرمه که دلش برای دیدار پدر رفته بود

رو جُفت چشام عزیـــــــــــزُم! من برم بابایی؟ رسیدم خونه بهت پیام  هب -

ن تو کانال جُک و از عضو شد !خدا میدم. اون تماس تصویری هم کاری نداره به

 تره!سونآتا پیام واسه من فرستادن  روزی پنجاه

 .ی ادریس در گوشش پیچیدی مردانهصدای خنده

 !پیشجان، خیر  برو بابا -

 تعارف زمزمه کرد:  محض اتمام تماس، شاهان بی به

 پس راست میگن دخترا بابایین! -

پدر را که روی  که عکس اش خندید و درحالیسرمه با انرژی مثبت همیشگی

 پاسخ داد: ،داد اش گذاشته بود به شاهان نشان میشماره

 !ی دنیایِ منهاین آقا خوشتیپه همه ،مه هبابایی مال یه لحظ -

 .شاهان با دقت به عکس مرد میانسال نگاه کرد

 !خدا حفظشون کنه -

 .اما کنجکاوی هم امانش را بریده بود ؛برای سؤال بعدی دودل بود
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 برادرته؟ آقاهامون -

 سرمه با شیطنت گفت:

 شم جا ننداختیا! نه دوستمه.یه کلمه هللءاماشا -

پاک کرد  ،که حرف اولش روی صورت مرد آورده بود را ایحرف دوم سرمه، خنده

 مقدمه پرسید:و بی

 پسرت؟دوست -

 .سرمه از کنجکاوشدن شاهان خوشش آمد

 ارم.من دوستای پسر زیاد د ؛دوستمه هامون صرفاً ،نه -

 .دانست این نفس راحتی که کشید از کجا آمد شاهان نمی

 .پسر نداری پس دوست -

 .سرمه با خباثت مخصوصش ابرو باال برد

 پسر ندارم؟من گفتم دوست -

جایش بماند؟! اصالً دل این مرد  گذاشت قلب شاهان آرام سرچرا این دختر نمی

 چه بود؟! تاب شده بود؟ ربط این موضوع به او طور بی چرا این

 یعنی داری؟ -

کرد  اش را نگه داشت تا به آن صورت فضولی که سعی میزور خنده سرمه به

 .خیالی پنهان کند، از ته دل نخنددش را زیر بیا کنجکاوی

 کنیم دیگه! داریم با خیال راحت زندگی می !پسر کجا بود؟نه بابا دوست -

 و بعد نگاهی دور و اطراف چرخاند و ادامه داد:

 کنیم! بریم باال؟ رو طواف می فکر کنم این دور سومیه که داریم اینجا -



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  465

 

 .بریم -

 برقی رفتند که سرمه گفت: سمت پله به

 خب حاال من چندتا سؤال بپرسم؟ -

 .نگاه کرد ،تر بودشاهان سرش را باال آورد و به سرمه که یک پله از او باال

 حتماً! -

 سرمه نفسش را بیرون داد و گفت:

 ولی اول از همه، مهراب چطور فوت شد؟ ؛سؤال که خیلی زیاده -

 .نشاند ی، اخمی روی پیشاندش هایی که جدی میشاهان مثل تمام وقت

 با سرطان. -

 سرمه چشم ریز کرد و حرص زد:

کم توضیح بده  کنم! یه جا بهم نده هنگ می همه اطالعات جامع و کاملو یه این -

 توروخدا!

 .هر دو دوباره کنار هم قرار گرفتند ،دومی با رسیدن به طبقه

بریم فودکورت؟ هم شام  .ولی این وسط که نمیشه ؛چشم کامل توضیح میدم -

 .هم صحبت کنیم ،بخوریم

ی دیگر باال رفتند و در فودکورت بزرگ و مجلل با موافقت سرمه دو طبقه

رمه مجتمع، پشت یک میز نشستند. پس از چند ثانیه شاهان که نگاه مشتاق س

 حرف اضافه لبخندی زد و شروع به توضیح کرد: را دید، بی

و باردار رماهه شاهیا ای سالم بود و مامان هفتخردهو خب پدر من وقتی من پنج -

کنه. علت فوتش سرطان ریه بود و دلیل سرطانش هم مصرف  بود فوت می
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ولی بعدها با  ؛ها نتونستن درست تشخیص بدندخانیات. البته اون موقع

خدا سرطانشم خیلی  شخصات و عالیمی که مامان گفت فهمیدیم سرطانه. بندهم

مثالً  ؛شو کرد هماه قبل از مرگش تمام کارای موند شدید بود، در حدی که چند

 شو به نام من زد و من ناخواسته شدم بزرگ خونه یا مث... کل ارثیه

 سرمه متعجب بین حرفش پرید:

 چرا به نام شما؟ -

 .ی باال انداختاشاهان شانه

 چون شاهیار که هنوز به دنیا نیومده بود، فقط من بودم دیگه. -

 سرمه کمی خود را جلو کشید و تیزبینانه لب زد:

پرسم؛ ولی برای حل معما به این اطالعات نیاز دارم.  طوری می ببخشید که این -

 چرا به نام سیمین نکرد؟ اصالً چیزی به نام سیمین هست؟

 حرف سرمه کمی بدبین شد؛ اما سعی کرد خودش را قانع کند:شاهان با این 

 .خب خیلی فرقی نداشت. باالخره ما همه تو یه خونه بودیم دیگه -

 سرمه سر باال انداخت و مطمئن زمزمه کرد:

واسه یه زن هیچی از این بدتر نیست که حاصل یه عمر زندگیش  .نه فرق داره -

ین اصالً قشنگ نیست که هیچی واسه ولی ا ؛دونم چطوری بگم هیچ بشه. نمی

تونی مادرتو  مثالً خود شما االن می .ت کنی هزنت نذاری و همه رو به اسم بچ

جا بند باشه! البته دور از جونت شما که بیرون کنی بدون اینکه دستش به هیچ

 رحمیه.کنم. یه ذره این کار بی ولی من کالً دارم عرض می ؛جوری نیستی این

 .گفت پُر بیراه هم نمی .فرو رفت شاهان به فکر
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ی حاال از این سؤال که بگذریم، یه سؤال دیگه مطرحه. اونم این که طبق گفته -

ی پدریتون چیزی  ولی از خانواده ؛ی مادریتون خارج از ایرانن خانواده ،شاهیار

 . اونا کجان؟دنگفتی

 شاهان با اخم کمرنگی گفت:

گیره و فوت  الریه میمتأسفانه ذات 51ال پدربزرگمم س .پدر که تک فرزند بود -

سال بعدش برای زیارت میره مشهد و اونجا سکته  مادربزرگمم چند .میشه

جا دفنش  نقل سخت بوده، برای ثوابش همونو کنه و چون وسایل حمل می

ولی پیداشون نکردم. خالصه  ؛سال پیش رفتم دنبالش کنن. البته من چند می

 .موندهای از طرف پدری نخانواده

ها ذهن سرمه را شدیداً درگیر کرده بود و او را به فکر عمیقی برد. مگر این حرف

! نگاهش به میز خیره ماند و لب ؟شد که هیچ فردی از خانواده نمانده باشد می

ای به همین منوال گذشت و شاهان ثانیه زیر دندان برد تا کامل تمرکز کند. چند

سرمه دست از  خودش را پرت کرد تا نهایتاًبا نگاه به سقف و کف زمین حواس 

 کندن پوست لبش برداشت و به حرف آمد:

یا اجباری پشت  ؛کنم زندگی مهراب و سیمین عاشقانه بوده باشه من باور نمی -

وقت  این ازدواج بوده یا بعد از ازدواج و طی زندگی به مشکل خوردن. آدم هیچ

 نه!شکغرور کسیو که دوست داره به این شکل نمی

 برای همین سریع حرفش را اصالح کرد: ؛حس کرد زیادی تند رفته است

حدسای منه و احتمال درست  البته ببخشید که من انقدر رک میگما، اینا صرفاً -

 پنجاهه!-و غلطیش پنجاه
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 شاهان کف دستش را باال آورد و گفت:

 چیزی وجود داره! هرحال احتمال هر به !نه راحت باش -

 تری گفت: به خیال راحتسرمه این بار 

شما مدل مرگ مهرابو مطمئنی؟ با توجه به سال اتفاق افتادنش و استارت  -

کنم این اختالالی روانی یه ربطی به مرگ مهراب  بیماری مادرتون، من حس می

پس داستان جدایی و دوری  ؛با توجه به اینکه زندگیشون عاشقانه نبوده و داره

 شاید یه مرگ خاص باشه! ،نیست

 سرمه نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

یکی اینکه  ؛برامون دوتا چیزه ترین مسئله االن مهم .هرحال باید بریم دنبالش به -

 ساالر کیه؟ دوم اینکه چی باعث مرگ پدرتون شده؟

مرد سریع از جا برخاست و  .شاهان سر تکان داد که پیجر سفارش به صدا درآمد

ای را بردارد که چشمش به چیزی افتاد و جرقهکرد تا عابرش  کیف پولش را باز

 .در ذهنش زده شد

 ممکنه ساالر خود من باشم؟ ،راستی سرمه -

 .سرمه متعجب سر باال گرفت

 چه ربطی به شما داره؟ -

 اش را مقابل سرمه گرفت و لب زد:شاهان گواهینامه

ستقیم ی مخاطر استفاده اما به ؛گفت پدرم عاشق اسم شاهان بوده مادرم می -

البته بعدها  ،و حساسیتای اون دوره نتونسته اسممو شاهان بذاره« شاه»ی کلمه

واسه شاهیار این حساسیتا کمتر شد و با پول بیشتر مشکل برطرف شده. با اینکه 
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منو از بدو تولد به همین اسم یعنی شاهان صدا کردن؛ ولی به شکل صوری اسمم 

اسم من ربطی به اون ساالری که مامان رت ظبه ن .شد« امیرساالر»تو شناسنامه 

 میگه داره؟

ی کمرنگی از زنی که او را اما در ذهنِ خودش با حاله ؛گفتشاهان این را می

 .دست به گریبان بود ،کرد امیرساالر صدا می

ولی این  ؛دونم اینکه اسمتو امیرساالر گذاشته ربطی به اون آدم داره یا نه نمی -

 طعاً شما نیستی. داداش ساالری که میگه ق

 .شاهان عابر را برداشت و بعد کیف پول را روی میز گذاشت

 .دونم، گفته باشم چیو که می هرحال من خواستم هر به -

 .سرمه مهربان لبخندی زد

 خوب کردی! -

 
 فصل سوم:

 .گارسون غذاها را آورد و مقابل نیکان و صحرا گذاشت

 رنگتم پریده. ؛ایخسته ،از صبح مطب بودی !بفرمایید عزیزم -

اول جمله خجالت کشیده بود، سر پایین انداخت تا « عزیزم»صحرا که از همان 

 .آورده به صورتش از چشم مرد دور بماند خون هجوم

درسته قبول کردم با هم آشنا بشیم؛ ولی  !جوری با من حرف نزنید لطفاً این -

 فقط آشنایی!
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 .لبخندی زد ،بود اش حظ کردههمه حیا و خانمی نیکان که از آن

خواستم جور خاصی رفتار کنم که جور خاصی حرف نزدم که قربونت برم! می -

 آوردم...  جوری اینو می این

 .ای به سر چنگال زد و جلوی دهان صحرا گرفت و جوجه

بخور  !های بلندت بگردمدردت به جونم، بخور دور اون مژه»گفتم بعد می -

 «مهربانوی من!

تر برد و لب میان دندان گرفت. همه  ی گرگرفته سرش را پایینها صحرا با گونه

وجه خجالتی نیست؛ اما  هیچ ی اجتماع بهدانستند که این دختر در عرصه می

اگر آن جنس مذکر  شدت فرق داشت، مخصوصاً اوضاع مقابل جنس مذکر به

 .نیکان باشد

 جان؟!  صحرا -

 کشید و جدی لب زد: رفت، اخم درهم اعتنا به دلی که قنج می صحرا بی

 !لطفاً منو با این رفتاراتون اذیت نکنید !زشته آقانیکان -

 .دار سر تکان داد رفته از صورت نیکان محو شد و پسر با نگاهی غم لبخند رفته

حال اگه تو بخوای،  بااین .من اهل سانسورکردن خودم یا حسم نیستم صحرا -

ای   به این معنی نیست که ذرهبرای اذیت نشدن تو چیزی نمیگم؛ ولی این اصالً

 .از حسم بهت کم شده باشه

 سختی نگاه از میز کند و آرام زمزمه کرد: صحرا به

 شینه. حستون تب تنده آقانیکان، امروز فردا هم به عرق می -

 .دزنیکان قاشق و چنگال را در بشقاب گذاشت و جدی دست به سینه 
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کردم و  عی که باید تب میی هجده ساله نیستم صحرا! اون موق من بچه -

ویک سالگیم بهم میگی  شدم نشدم، حاال که دو قدمیِ سی احساساتی می

 احساساتی شدی؟! 

 .شناسید اما شما تهش ده روزه که منو می -

اش پایین  ی چانه تیغهتا نیکان نگاه روی صورت گرد و خجول دختر چرخاند و 

 .آمد

بهت حس خوبی پیدا کردم؛ دلمم  ی اول که دیدمت مگه به روزه؟ من از لحظه -

 برعکس پسرای ایرونی .ی غرور و کالس این حسمو پنهون کنم نخواست به بهونه

من ازت  .دلم پا نیستم که مامان بابا رو واسطه کنم واسه حرفو دست م بیه

کنی! اگه واقعاً از من  دونمم تو چرا داری مخالفت می خوشم اومده صحرا، نمی

دلیلی به دلت ننشستم بهم رک بگو؛ چون همون قدری  خوشت نمیاد یا به هر

ایه  پسندم. اگه هم دلت پیش کس دیگه که من خودم آدم رکیم، رک بودنم می

وجه دوست  هیچ باز بهم بگو تا خیلی محترمانه از زندگیت برم بیرون؛ چون به

 ست، ی دخترونه ندارم خودمو تحمیل کنم. اگه هم این نه گفتن از سر ناز و عشوه

 .خوام تا ته دنیا نازکشت باشم نگو که خودم می ئاًاستثنا

برخالف نظر صحرا اصالً هم احساسی نبود و چه بسا  .این مرد زیادی راحت بود

کاری که  .که کامالً هم عنان تصمیم و رفتارش را به دست منطقش سپرده بود

 ی حساس حس شرم و خجالت را کنار کرد و در این برهه صحرا هم باید می

 .کرد ذاشت و حرف دلش را زمزمه می می

 نه خوش نیومدن. ،نه بحثِ نازه ،نه آقانیکان -
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 نیکان مردد چشم ریز کرد و دودل لب زد:

 پس یعنی... پای یکی دیگه وسطه! -

ترین  خواست خصوصی آخر چطور می .باز خون به صورت دخترک هجوم آورد

 خواست این کار را کند؟! را میرازش را با این غریبه در میان بگذارد؟! اصالً چ

 .د این مرد را از دست دهدهخوا دانست که نمی دانست! تنها می نمی

 .کنید طوری که شما فکر می ولی نه اون؛ بله -

 .نیکان متفکر ابرو درهم کشید 

 یعنی چی؟ -

 .صحرا آرام شانه باال انداخت

 .ش ندارمتخب یعنی... یکی هست اما... من دوس -

 خوان شوهرت بدن؟ زور می بابات به نیعنی ماما -

 صحرا همچنان که از شرم سر پایین انداخته بود، لبخند محوی زد و زمزمه کرد:

 ! راستش داستانش طوالنیه؛ ولی خب...  نه -

 با یادآوری سهیل اخمی کرد و مغموم ادامه داد:

خارج یکی که االن هم کامالً  ؛یکی تو زندگیم بود که اصالً آدم خوبی نبود -

 .نشده و خب این باعث میشه که من نتونم خوب تصمیم بگیرم

 .تر کرد نیکان اخمش را غلیظ

 ش داری؟تدوس -

 .های مرد خیره شد هیچ تعللی سر باال گرفت و در چشم صحرا بی

 ترسم و ترس تنها حسیه که بهش دارم. گفتم که! من ازش می ،نه آقانیکان -
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 کنه؟ چرا به من نگفتی؟ اذیتت می -

 گفتم؟ ام شدی که به تو می صحرا در دل غر زد که آخر مگر تو از کی وارد زندگی

 اما برخالف آن لب زد:

 خودم باید حلش کنم. ،نه -

 نیکان سری تکان داد و منطقی زمزمه کرد:

ای داشته و برای من  هر کسی قطعاً یه گذشته .ت برام مهم نیست صحرا گذشته -

 ؛زندگیت نبوده و دل به کسی ندادی برام بسههمین که مطمئن باشم عشقی تو 

اما تو اولین آدمی  ؛درسته ارتباط زیادی با دخترا داشتم .چون خودمم همینم

ت تحاال حتی یه دوس هستی که عاشقش شدم و بهش اظهار عشق کردم. من تا

شون نداشتم صحرا و همین که تو تچون اصالً دوس ؛دارم ساده هم به کسی نگفتم

 باشی برام کافیه. هم مثل خودم

دست دراز کرد تا دست دختر را که روی میز  ،نیکان که سکوت صحرا را دید

گذاشته بود، بگیرد؛ اما صحرا سریع متوجه شد و دستش را عقب کشید. نیکان 

، ه بودو هم از این نجابت و حیا کیف کرد هکه هم از دوری کردنش حرص خورد

 .لبخند مهربانی زد

 حله عزیزم؟ -

باید کامل  ،نه فایده نداشت .آستینش را به بازی گرفت هبا ناخن لبصحرا 

 .ی مخالفت سر تکان داد پس به نشانه ؛کرد چیز را تعریف می همه

 ی ما عادی نبود و الزمه که کامل توضیحش بدم. رابطه حقیقتاً .نه -

 .اش بود اش مماس سینه قدر پایین انداخته بود که چانه نآسرش را 
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رفتم یکی از شعب نمایندگیش.  ،مشکلی که برای گوشیم پیش اومدخاطر  به -

کل  ،صاحب مغازه یه پسره به اسم سهیل بود. وقتی گوشیمو درست کردن

هیچی توش نبود جز یه شماره و یه عکس که جفتش  ؛ش پاک شده بودحافظه

قیافه بود،  مال سهیل بود. شب بهم زنگ زد و پیشنهاد دوستی داد. سهیل خوش

 ؛کرد آلی بود و کارای جذابی میکرد، کالً مرد ایده ون بود، خوب صحبت میمهرب

 اما متأسفانه نرمال نبود و من اینو بعد از هشت ماه فهمیدم. 

 .کرد هنوز هم فکر به آن دوره مو به تنش سیخ می

داد و چون خیلی باهم تو جمع  بازیگر خوبی بود و اصالً خودشو لو نمی -

اما  ؛شدم. رفتارش با من خیلی خوب بود نرمالش نمیآفتارای متوجه ر ،رفتیم نمی

تونست خودشو کنترل کنه و خود دیگه نمی ،ومدا وقتی یه نفر دیگه پیشمون می

زد.  داد و تهمت می گیر می ،داد. به هر پسری که دور و ورم بود واقعیشو نشون می

خیانت کنم، یه خوام بهش  م دوستم و می هگفت با استاد پنجاه سال یه بار می

گفت از طرف نامادریش اومدم تا عاشقش کنم و پوالشو باال بکشم، یه  سری می

ش توهم  خالصه همه .بهش نمیگمو گفت من شوهر و بچه دارم  دفعه هم می

ولی  ؛خواستم ازش دور شم ،وقتی مطمئن شدم بیماره .توطئه و خیانت داشت

 اجازه نداد. 

 ،هایی را که حتی به سرمه هم نگفته بودسختی قورت داد و چیز بغضش را به

 بازگو کرد:

ولی راهی  ؛کرد شد و بیشتر منو اذیت می هر روز رفتاراش بدتر از قبل می -

خواستم اعتبار و اعتمادی که بهم م بفهمن، نمی هخواستم خانوادنمی ،نداشتم
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نجام کاری دلش بخواد ا کرد تا هر داشتن از بین بره و این دست سهیلو بازتر می

دادم، حاال وسط  شد منی که در هفته به صد نفر مشاوره می بده. باورم نمی

وقت دیگه کاراش عادی نبود، هرشب  زندگی خودم گیر کرده بودم. بعد از چند

م، ذاشت جلوی در خونه شکوند، موش مرده می مو میی خونهومد شیشها می

کرد که هیچ آدم سالمی  کرد و خالصه کارایی می مو تو اینترنت پخش می هشمار

ومد دم محل کارم. اوایل فقط جلوی در ا انجام نمیده. یه مدت بعد هم می

تا  .اومد کرد؛ اما بعدها دیگه تو محل کارمم می ایستاد و نگاه میزمایشگاه میآ

هم اباهاش اونم اومد و سروصدا کرد. سرمه  ،نهایتاً یه روز که سرمه اومد مطب

 ولی بازم اومد. ؛گرده فکر کردم دیگه برنمی و تهدیدش کرد.دعواش شد 

های دختر و رنجی که کشیده بود و  ی تعریف نیکان با عصبانیتی که نتیجه

 های سهیل بود، گفت: نامردی

کاری نکردی؟ چرا آخه صحرا؟ همین فردا باهم میریم ازش  بعد تو هیچ -

 !کس گیر آورده؟ بی .کنیم شکایت می

 را آب شد؛ اما سریع مخالفت کرد:از این تعصب، قند در دل صح

 .نه ممنون، قرار شد دوست سرمه که وکیله طرح شکایت کنه -

ناچار  اما قصد آزار دختر را هم نداشت، پس آهی کشید و به ؛گرفت دلش آرام نمی

 .سر تکان داد

ذاری از این به بعد منم  که می من با این موضوع مشکلی ندارم صحرا، فقط این -

 کنارت باشم؟

 پاسخ داد: ،کرد ریش می اش را ریش چنگال جوجه طور که با سر صحرا همان
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 ای. هفته هنیاز به فکر دارم، یه فرصت ی -

 و با تأکید بیشتر گفت:

 .بدون هیچ ارتباطی -

 نیکان معترض غر زد:

 خیلیه دختر! -

 ای لب زد: صحرا با لبخند کمرنگ و شیطنت دخترانه

 چونه زدنی هم نیست! -

وجه دوست نداشت دختر را اذیت کند، لبخندی زد و آرام سر  هیچ به نیکان که

 .تکان داد

یخ  ،م دکتر، مظلوم گیر آوردی دیگه. بذار بگم غذاتو عوض کننوخب خان هخیل -

 .کرد

*** 

گفت که صحرا لب به  رفت و از عشقی که به او داشت می قدم با دختر راه می هم

 مخالفت گشود:

 جوری عاشق شد! نمیشه که همین ،شقی مرحله دارهآخه امکان نداره! عا -

 نیکان خندید و گفت:

 مگه آشپزیه که مراحل داشته باشه؟  -

 .تره تر و حیاتیاز آشپزی خیلی سخت -

 ی جلوی پایش را شوت کرد و لب زد:ریزهنیکان سنگ

این که منطقی بخوای براش مرحله بچینی منظورم بود. عشق  ،بر منکرش! نه -
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 نداره! حاال چیه این مراحلش؟ که منطق

 اش فرورفت و شروع به توضیح کرد: صحرا در قالب روانشناسانه

تا  ست. عشق سه هشد از پیش تعیین ی خیلیم منطقیه و کامالً یه پروسه اتفاقا -

همون زمانی که فرد از ویژگیای  ،مرحله اول کشش جنسی یا شهوته ؛مرحله داره

س و خواستن میشه که عاملشون جسمی طرف خوشش میاد و دچار هو

رمونا باعث میشن آدم و. اصالً وجود همین هژنههورمونای تستوسترون و استرو

ولی زمانی که فرد نسبت به یه نفر واکنش متفاوت ؛ دنبال جنس مخالف بره

ی افراد تونه باهاش مثل بقیهمثالً واکنشش افراطیه یا دیگه نمی ؛نشون میده

کم داره عاشق میشه. یعنی کم ؛کنه واقع عادی فرق میرفتار کنه و حالتش با م

گیره و از اینجا به  از این مرحله واقعاً عشق پا میه، ی دوم همون دل باختنمرحله

حتی بعضیا تو این  ؛ای جز معشوقش فکر کنه تونه به چیز دیگه بعده که آدم نمی

 .خوابی هم میشنمرحله دچار از دست رفتن اشتها و بی

 هایش آمد: حرف نیکان بین

 مثل من! -

 صحرا شیرین خندید و ادامه داد:

توی این مرحله دوپامین  ،کنن چون بیشتر ساعات روزو به طرف مقابل فکر می -

ی سوم هم دل بستنه که توی این درنالین و سروتونین ترشح میشه. مرحلهآو 

بخواد ادامه رابطه  هی همرحله عشق طوالنی میشه و وارد فاز تعهد میشه. البته اگ

تره و مراحل قبلی وارد این مرحله میشه. این مرحله از عشق طوالنی ،پیدا کنه

آدمو از کار  ،ی اول عشق مدتن. علتشم اینه که دو مرحله کوتاه ،مثل هوس و میل
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که از دید طبیعت  چون ؛برای همین قرار نیست که دائمی باشه ؛و زندگی میندازه

گرده  تو یه مواقع خاصی فرد به اون مراحل برمی البته .باعث نابودی شخص میشه

 ول... 

 :دوید نیکان دوباره وسط صحبتش

 ها!مثل شب جمعه -

هایش درشت شد با این حرف چشم ،داد صحرا که خیلی جدی داشت توضیح می

های شیطان نیکان با خنده و شیطنت نگاهش کرد و مثل بچه .و به او نگاه کرد

 گفت:

 .مثال بزنم مطلب جا بیفتهچیه خب؟! خواستم  -

صحرا با شرم سر پایین انداخت و به شیطنت نیکان آرام خندید. دوباره شروع به 

قدم زدن کردند، با این تفاوت که این بار صحرا ساکت و آرام بود. نیکان برای 

ی کوچه بازاری اعتراضش را به بیرون آوردنش از این حال و هوا با لحن بامزه

 ن کرد:های دختر بیاحرف

زنی! عشق منطق نداره  اِشتِب می ،م دکتروولی حرفات تو کَتِ من نمیره خان -

تونی با  مثالً خود تو، می .اگه بتونی براش دلیل بیاری و قانعش کنی که. عمراً

اگه نشینه تو  ،چقدرم طرف فول آپشن باشه دلیل و منطق عاشق یکی بشی؟ هر

یای و عاشقش بشی یا برعکس با ضرب تونی باهاش کنار ب اون دل هیچ رقمه نمی

حاال اون عقلِ مادرمرده هی  .تونی یه کاری کنی از یکی زحلت بره و زور که نمی

-نمونه !مگه گوشِ دلت بدهکار میشه؟ ،خوره بزنه تو سرت که یارو به دردت نمی

تا صبح با خودم کلنجار رفتم، هی پاشدم راه رفتم، اومدم  ،اون شب ؛ش خودِ من
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ای مولی مگه نقشِ چش ؛این پهلو اون پهلو شدم ،رفتم خوابیدمنشستم، گ

ست، دکتره!  این دختره تحصیل کرده»هی عقلم غر زد  !رفت؟ المصبت از یادم می

ولی نشد « مگه میاد زنه یه بازاری مثل تو بشه؟! میره دنبال یکی مثل خودش!

و رو ی تشده زفری گذاشته بود تو گوشش و صدای ضبطدکه نشد! دلمون هن

 گفت خرت به چند!  اصالً به عقل نمی .داد گوش می

به خنده  ،های نیکان روی لب صحرا آمده بودلبخندی که از ابتدای صحبت

 تبدیل شد. 

ش را ئبه جز ءزمان که با عشق نگاه روی صورت دختر چرخاند و جز نیکان هم هم

 گذراند، دوباره به قالب خودش برگشت و اضافه کرد: از نظر می

 ت! اگه خوشت میاد کالً الت شم برات؟!آخ من به فدای خنده -

 اش را جمع کرد. صحرا لب گزید و خنده

 نه بابا چه کاریه! -

 نیکان با خنده سر تکان داد.

کامالً  اتفاقاخالصه اینکه به نظر من اصالً منطق و عشق در راستای هم نیستن؛  -

 ای طقش. تو دختر منطقینه من ،عاشق کاراش از رو احساسه .هم مقابل همن

ولی اینکه عاشقش بشی یا  ؛شایدم طرفتو با منطقت انتخاب کنی ،هستی قبول

کارا بکنی و تا کجا برای عشقت جلو بری، دیگه  نه، اینکه تو عشق براش چی

عشق کار  .گیرن صحرا عشق و منطق تو یه ظرف قرار نمی .دست منطقت نیست

 .سازن نمی دل و عقلم باهم ؛منطق مال عقله ،دله

 گشت، ادامه داد: که با چشم دنبال ماشینش می درحالی
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ریزه و هر بار دیدارشو با صدتا تپش و  چیزشو به پای معشوقه میمثالً دل همه -

دردسره و از خطرات عشق ولی عقل دنبال زندگی بی ؛گذرونهضربه به سینه می

ان داره که اصالً عقل از خیانت روزگار میگه و دل انقدر به عشقش ایم .میگه

ش دنبال سود و ضرر  عقل حسابگره و همه .فهمهمعنی این کلمه رو هم نمی

گذره و این جدال  ش از سر تا پای خودش میولی دل برای معشوقه ؛خودشه

 .افته ی رینگ میکنه تا جایی که عقل خونین و مالین گوشه انقدر ادامه پیدا می

کنن و بعدها در طول زندگی هم عاشق  می البته بعضیام هستن که با عقل انتخاب

الینفک یه زندگیه شیرینه. اون مراحلیم که  ءاما درهرصورت عشق جز ؛میشن

ی عشق بخوره که اون مراحل شروع بشه. حاال ولی باید جرقه ؛گفتی قبول دارم

بعضیام مثل  ،فهمن و بروز نمیدن فهمن، یا می ی دو نمیبعضیا تا وسطای مرحله

 .ذارن فهمن و پا پیش می من زود می

گذاشت اما شرم و حیا نمی ؛انکارشدنی نبود ،شد دل صحرا حس می ذوقی که ته

های نیکان، هر دو ها ببرد. با کم شدن سرعت قدمورزیلذت کامل را از این عشق

 خرین جمله را هم گفت:آبه صحرا برگشت و  مقابل ماشین ایستادند. نیکان رو

همون شب رخصت دادم به  ،ی رینگفرستادم گوشه من همون شب اول عقلمو -

 !دلم که یک دل نه، صد دل، دل ببنده به تو دلبر

 رفت، بازش کند. سمت درب شاگرد رفت تا برای صحرایی که دلش قنج می و به

*** 

 زمزمه کرد: ،آرام، طوری که شاهیار صدایش را نشنود

خوای کنار  م اگه میه کاری کردم خوب کردم. تو منو تهدید نکن میالد! هر -
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م کردی  خوای برو عقب بذار من کار خودمو بکنم. بابا خستهم نمیراگ ،من بمون

کنی ببینی چقدر موفق بودم؟ لعنتی یه روز جواب  دیگه! چرا چشماتو باز نمی

 تلفنشو ندم دیوونه میشه!

 وضوح شنید. صدای پوزخنده میالد را به

ی مقابلت! راست میگی؛ تو کاریو که جبهه اُکی من میرم؛ ولی نه عقب، میرم تو -

سازی کنیم و نشون بدیم جسم دادی، انجام دادی. قرار بود صحنه باید انجام می

ولی اونم فهمید تو  ؛شاهیار معتاد به مواد شده و روح و روانشو به تو معتاد کنیم

نهایتاً هم داستان برعکس  .چه آشغالی هستی و بهت هیچ دلبستگی پیدا نکرد

تر!  کثافت ید؛ روانش به اون دود کثافت اعتیاد پیدا کرد و جسمش به توش

ی عاقلی بود و خوب فهمید ارزش تو حتی از اون سیگار الی  خوشم اومد، بچه

 انگشتاش هم کمتره!

 نفسی گرفت و به نیت خردتر شدن دخترک ادامه داد:

ولی بذار یه من کارم باهات تموم شد پریوا، تاریخ مصرفت سر اومد دختر؛  -

بازیات نناز! کاری که شنوی انقدر به خودت و خراب نصیحت بهت بکنم، از من می

ی همون کاریه که خیلیا سر چهارراه دنبال تو داری انجام میدی مؤدبانه

گردن و هیچ افتخاری نداره که کل ارج و قُربِت فقط تو تخت باشه  مشتریش می

 م!ولولیتاخان

 .شکن بود که پریوا عمالً الل شد و دیگر هیچ نگفتقدر دندان جواب میالد آن

-دست لرزانش را روی حصار تراس گذاشت و نیم ،برای سرپا نگه داشتن خودش

نفسش را  های غرور و اعتمادبهنگاهی به درب انداخت. داشت آخرین بازمانده
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 تر زد:ی آخر را کاریکرد که میالد ضربه ترمیم می

خودتم بترس دخترجون. من جای تو بودم همین فردا  یاز این به بعد از سایه -

 نه شاهان.  ،رفتم؛ چون من بعد دشمنت منم بستم و می بار و بندیل می

 شونم میالد م...  م به خاک سیاه میرَ الزم باشه تو -

ی صبرش را هم گرفت و تمام حرصش را با فشردن گوشی  بوق اشغال تَتَمه

 موبایلش خالی کرد.

ولی اول  ؛خب میرم هکشی؟ خیل برای من خط و نشون می !دلعنت بهت میال -

 .بعد میرم ،کنم کارمو تموم می

 ی کوچک کوکائین را لمس کرد.دست در جیب پیراهنش برد و بسته

 خواد اوردوز کنه؟! به درک! کنم. می همین امشب تمومش می -

 سمت خانه برگشت که شاهیار را در مصمم پایش را روی زمین کوبید و به

با دیدن نگاه مرموز پسر، قلبش  .لحظه سرجایَش یخ کرد ی درب دید و بهآستانه

در سینه فروریخت و دست و پایش شل شد. یعنی از کی آنجا بوده؟! قبل از او 

 شاهیار به حرف آمد:

 مزاحمت شدم؟! -

 افسونگر مضطرب سر تکان داد.

 ن... نه! -

 ی گفت و بعد شانه باال انداخت.«آهان»شاهیار 

 من باید برم زندگی، شاهان زنگ زده برم پیشش. -

بیرون داد و زمزمه  ،پس چیزی نفهمید بود. پریوا نفسی را که در سینه مانده بود
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 کرد: 

 کجا شاهیار؟! قرار شد تا صبح پیشم باشی دیگه. -

اش را به قصد بازترشدن مرتب کرد؛ شاهیار اما به ذوق دیدن و با لوندی یقه

 اعتنا شانه باال انداخت و رک گفت: شدن با او، بی کالم سرمه و هم

تونم کنارت خوام دوباره ناراحتش کنم. فردام نمیشرمنده زندگی؛ ولی نمی -

 .مهمون داریم ،باشم

 ،دید های فردایَش را بر آب می شدت تحریک شده بود و نقشه پریوا که اعصابش به

 کالفه حرص زد:

 ونات؟یعنی چی شاهیار؟ من مهمم یا مهم -

 شاهیار کمی خود را عقب کشید و متعجب چشم درشت کرد. 

 ،تونم بیام اً نمیائم، حاال فردا استثنای بی منطق نشو دیگه! هرشب باهم مهمونی اِ -

 .این کارا رو نداره که

راب دو محرک شده بودند که پریوا نتواند مثل همیشه فکر کند و طخشم و اض

 سیاستمدارانه جلو برود.

 یا فردا میای یا دیگه نه من نه تو! ؛دونم شاهیار من نمی -

و بعد شاهیار را کنار زد و داخل خانه رفت. پسر هم خواست دنبالش برود که 

درنگ  ی شاهان لبخندی زد و بی با دیدن شماره .اش مانعش شدزنگ گوشی

 پاسخ داد:

 جانم داداش؟ -

 جای شاهان به گوشش رسید: ی سرمه بهصدای شاد و سرزنده
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 شب شد. همنم! میای یا نه؟ نصف ،دوز؟ داداشت نیست چطوری لباس -

 شاهیار ناخودآگاه به لحن صمیمی سرمه لبخندی زد.

تا  ،کنه؟ میام کار می به نیمچه دکتر خودمون. گوشی داداشم دست تو چی به -

 ساعت دیگه اونجام. نیم

 سرمه شیطان لب زد:

زنگ بزنم صدای خوشگلتو بشنوم!  داداشتو خوردم گوشیشم برداشتم که به تو -

 زود بیا دیگه. 

 ای زد و سر تکان داد. ههشاهیار قهق

 چشم، نزن اومدم. -

 مختصری کرد، تماس را پایان داد و برای پوشیدن  ِحرفِ اضافه خداحافظی بعد بی

هایش به اتاق رفت. ده دقیقه از زمانی که با شاهان تماس گرفت و فهمید با لباس

گذشت. برای اینکه ناراحتی می ،ها ملحق شود ست و خواست به آنسرمه بیرون ا

به وجود نیاید، به پریوا گفته بود شاهان از او خواسته برود؛ اما در اصل پیشنهاد 

  .خودش بود و چه بسا که شاهان خیلی هم راضی به رفتنش نبود

ه پس از پوشیدن لباس مقابل آینه رفت تا موهایش را درست کند که توجهش ب

 .ی ظهر اما هنوز قرمز بودند هایش جلب شد، چشمانی که نه به اندازهچشم

اش راحت شد، از اتاق بیرون رفت و مقابل افسونگری  خیالش که از تیپ و قیافه

 که روی مبل نشسته بود، زانو زد.

 عشقم ناراحت نباش دیگه. -

با قهر رو پریوا که کمی آرام شده بود، دوباره به قالب مکار خودش برگشت و 
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 گرفت.

 خوام.  نمی -

زمان با در  ی دختر برد و همشاهیار خودش را باال کشید، بینی زیر گردن برنزه

 سینه کشیدن عطر شیرین و دلکشش زمزمه کرد:

 ی من!تونم؛ وگرنه من از خدامه با تو باشم ملکهعزیزم باور کن نمی -

های زنانه دوباره با فن فرصت خوبی بود تا شاهیار در این موقعیت قرار داشت،

مد پیراهن را کنار بکشد که آمجابش کند؛ پس با ناز دست سمت رانش برد و 

 صدای میالد در گوشش زنگ زد:

 « خانوم! لولیتا»

او که هدف پریوا  1رحم بودواقعاً او را عروسک جنسی خطاب کرده بود؟! چه بی

 !دانست را می

 این بار صدای پدرش در ذهنش اکو شد: 

کنه پریوا! اگه بخوای همچین غلطی کنی باید از رو  دف وسیله رو توجیه نمیه»

رفتی هرزگی یاد  ،نعش من رد شی! فرستادمت بری درس بخونی آدم بشی

 «!گرفتی؟

ی آخر  هایش برای باریدن دل زد؛ اما ثانیهبغض به گلویش چنگ کشید و چشم

 رحمانه سر خود فریاد کشید: به خودش آمد و بی

همه بدبختی و خفت نکشیدی که االن بخوای  این !جمع کن پریوا خودتو»

 «سمفونی عرعر و زِرزِر راه بندازی!

-نباید حاال و اینجا مقابل شاهیار می .و با یک نفس عمیق بغضش را قورت داد 
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 شکست؛ پس با کف دست کمر شاهیار را ماساژ داد و لب زد:

واسه  ؛همونی معرفیت به دوستام بودم ،پرایز داشتمراشکال نداره. فردا برات سو -

م کار داری دیگه. ه تو ،ولی مهم نیست عزیزم ؛م ریختمه همینم انقدر به

 .ذارمش یه روز دیگه می

 شاهیار مبهوت عقب کشید.

 !وای ببخشید افسونم !جدی میگی؟ -

 پریوا مظلومانه لبخندی زد.

 میندازم یه وقت دیگه. !گفتم که اشکال نداره عزیزم -

ماند؛ اما او فقط شرمنده سرش را تکان داد و  کرد شاهیار قانع شده و می میفکر 

 نگاهی به ساعتش، بلند شد و ایستاد. با نیم

 زنگم. پس من برم زندگی، بهت می .باشه عشقم -

پریوا مات ماند. وقتی جواب خداحافظی شاهیار را با تکان دادن دست داد و او از 

شد!  آمد و با حرص از جا بلند شد. باورش نمیتازه به خودش  ،درب بیرون رفت

تند کرد و مغموم مقابل آینه ایستاد؛  سمت اتاقش پا شاهیار رفته بود؟! عصبی به

 به جسم نحیف و نگاه پرشرارتش چشم دوخت و ناباور لب گشود:

هنوزم به حرف اونه؛ پس من چه  ،و به من ترجیح میدهشرفت! هنوزم داداش -

 ن؟ کردم تا اال غلطی می

 بلندتر سرش داد کشید: و های سیاه دخترِ در آینه خیره شدبار به چشم شماتت

 به چی رسیدی بدبخت؟ از عشق و خانواده و آبروت گذشتی که به چی برسی؟  -

بود که برای عقد خواهر  یی معصومسه سالهو دختر در آینه پریوای بیست
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 ی جهنمی!کوچکش به ایران آمده بود، نه این ملکه

 خترک ترسان زمزمه کرد:د

هم خودت. بسه، بیا و زندگیتو  ،هم اون گناه داره ؛خدا گناه داره بسشه دیگه! به -

 جوری شده؟ انتقامتو گرفتی دیگه، تمومش کن. بکن پریوا. تو کی این

 های دلش، بلندتر سر خودش فریاد کشید: عصبی از حرف

 .مدی هیچ برگشتی ندارهبرگشتن؟ این راهی که تو او !زندگی؟ کدوم زندگی؟ -

کدوم پل پشت سرت سالم مونده بدبخت؟ انتقام گرفتی خیرسرت؟ اعتیاد به گل 

دو نفرشون بهش معتادن شد انتقام؟یادت نمیاد وقتی  ،تا جوون که از هر سه

دنبال پریزاد گشتی و با اون وضع تو اتاق پیداش کردی چه قسمی خوردی؟ قسم 

 رو سرش آورده بگیری. اول فکر کردی میالد خوردی تقاصشو از کسی که این بال

تازه  ،خاطراتشو خوندی ولی بعد که دفترچه ؛مجبورش کرده باهاش ازدواج کنه

 .اومده و دم نزده تفهمیدی چی به سر خواهر

ی کنسول گذاشت و سرش را پایین انداخت. دوباره تمام آن دستانش را لبه

وقتی از  ؛به همان روز ها در مقابل دیدگانش تداعی شد. برگشتصحنه

بیمارستان به خانه آمده بود و در چمدانش دنبال لباسی بود تا بعد از ده روز 

ی چمدان دفتری را پیدا اما میانه ؛دوش بگیرد و دوباره به بیمارستان برگردد

هایش گذاشته  پریزاد تمام وقایع را برای خواهرش نوشته بود و الی لباس .کرد

خواسته کسی سته راز این عشق با خودش به گور برود، نمیخواگفت نمی می .بود

ی حضور شاهان را در میالد را مقصر بداند و تمام درخواستش این بود که اجازه

نه چون از او نگذشته بود یا ناراحت و دلگیر بود، بلکه دلش را  .مراسمش ندهند
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جان  نداشت حتی در آن زمان هم اشک به چشم شاهانش بیاید و در آخر به

گفت  خودش و به خاکش قسم خورد که این ماجراها را به کسی نگوید. می

خواهد کسی چیزی بفهمد. تأکید داشت به پدر و انتخاب خودش بوده و نمی

مادرشان حرفی نزند و برای شاهان دردسر نشود. پریوا بعد از دانستن حقیقت 

اهروی بیمارستان ها زیر دوش گریه کرد، روزها در رم ریخت، ساعته بیشتر به

اما دلش آرام ؛ ها عذاب وجدان کشید و کینه جمع کردراه رفت و فکر کرد و ماه

 ،چیز به بدترین وجه ممکن تمام شدنگرفت و بعد از آن اتفاق، وقتی همه

اش خواست کمکش کنند تا از باعث و بانی این نتوانست تحمل کند. از خانواده

اعتقاد داشتند دیوانگی از  .این اجازه را به او ندادندها  اما آن ؛داستان انتقام بگیرد

اما نظر پریوا فرق  ؛دانستندکس را در این اتفاق دخیل نمی دخترشان بوده و هیچ

چه نکنند انتقامش را  ،وقتی گفت قصدش چیست و چه کمکش کنند .داشت

 رو شد؛ ولی عقب نکشید و برای رسیدن به بهگیرد، با مخالفت خانواده رو می

ها را ترک کرد. از هجده سالگی برای تحصیل به سوئد رفته بود و  هدفش آن

اما این  ؛پس دوباره به سوئد برگشت ؛تر بودزندگی در آنجا از ایران برایش آسان

-ی پیرمردی پولدار و خوشخانه خواست، هم اش کمک نمی بار چون از خانواده

رسیدن به هدفش را طی  یگذران شد و تحت حمایت مالی او مرحله به مرحله

های یر، زیر تیغ عملیاش را برای زیباتر شدن و تغپول جمع کرد و چهره .کرد

تر شدن به خودش  خواست با نزدیکمی ،متعددی برد. ابتدا هدفش شاهان بود

برد. هرچند  پس باید اندک شباهتش به پریزاد را هم از بین می ؛انتقامش را بگیرد

-اما بازهم جوانب احتیاط را رعایت کرد. همه ؛ندیده بود گاه او را که شاهان هیچ
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رفت تا اینکه یک روز با میالد تماس گرفت. او هم  چیز داشت درست پیش می

-دانست نمی می ،اما با شناختی که از شاهان داشت ؛مثل پریوا قصدش انتقام بود

هدایت  سمت شاهیار تواند مستقیم از جانب او وارد عمل شوند؛ پس پریوا را به

سازی او  کرد. قصدش این بود که روح شاهیار را با عشق پریوا آزار دهد و با صحنه

های را معتاد نشان دهد تا تمرکز شاهان گرفته شود و در تاریخ عقد قرارداد

ش بشود. اهایش بتواند شرکت او را زمین بزند و باعث ورشکستگیجدید، با البی

اما انتخاب میالد همیشه  ؛ذیت شاهان بودهای دیگری هم برای االبته که راه

پریوا هم به یک حامی در ایران احتیاج داشت و چه  .ترین راه بودهوشمندانه

ی دورزدنش را داشت، که از همان ابتدا نقشه پس درحالی !کسی بهتر از میالد

اما به این فکر نکرده بود که او میالد  ؛ش را قبول کردا های اخالقی چهارچوب

بعد از مدتی که به ایران برگشت، با  .کار هرکسی نیست شقال گذاشتناست و 

که میالد برایش ساخته بود، در شرکتی که « افسونگر فرزانه»هویتی جعلی به نام 

گذاری کرد. سپس او را به منسب مدیریت سرمایه ،کرد بهراد در آن کار می

ش کرد؛ اما حسابداری رساند و بعد از مدتی به کمک میالد به دزدی متهم

تر کرد. سرآخر هم چند  اش را با بهراد نزدیکخودش هم ناجی وی شد و رابطه

آتوی اخالقی از وی گرفت و کامالً پایبندش کرد و نهایتاً خودش را به شاهیار 

 رساند. 

 اش در آینه زل زد. های یخیدوباره سر باال گرفت و به چشم

 حتی سر سوزونی!  ؛پشیمان بود؟ نه

 ان داشت؟ اصالً! عذاب وجد
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 اما اشک نه! ؛پنج سال بود که بغض داشت وجه! هیچ اشک ریخته بود؟ به

 توانست موفق شود؟ باید بشود!  بدون میالد می

 داد؟ صد درصد!  راهش را ادامه می

 تا کجا؟ این بار جواب را زمزمه کرد:

 تا زانو زدن شاهان. -

*** 

هایش را لذت اسمارتیز د و باکشی پکش را باال ک محکمی محتویات آیسیبا م

 جوید.

 ها!حاجی جدی زندگی با تو سخته -

 اش زد و کمی به عقب برگشت.سرمه هم گازی به بستنی

 چرا؟ -

خوره! شاید  بار یه توگوشی می هیچی دیگه اون شوهر بدبختت هر دو دقیقه یه -

زیه چی زدی! چه فا دونی واسه ولی تو خوب می ؛خودش ندونه واسه چی خورده

 فهمی؟ تو با یه جمله تا فیهاخالدونِ آدمو می

 اش خندید و پاسخ داد:ی بامزهسرمه از ته دل به لحن و قیافه

 دار نکنه تا منم مجبور نشم بزنم! کارای توگوشی !حقشه -

ی آماده ها یک لیوان قهوه شاهان تبسمی کرد و سری تکان داد. برخالف آن

د. برای سرمه جالب بود که رخو از آن را میگرفته بود و هرازگاهی یک جرعه 

پکش را از بین دو  شاهیار دوباره آیس. حتی انتخاب دسرش هم آقامآبانه بود

 صندلی جلو آورد، مقابل صورت شاهان گرفت و با شیطنت لب زد:
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 داداش مهمون من یه میک بزن!  -

 پیچید، گفت: شاهان اخم ریزی کرد و در همان حین که داخل کوچه می

 خورم؟ ببرش عقب خطرناکه. بر شیطون لعنت! من از کی تا حاال دهنی می -

 منظور گفت:سرمه با خنده و بی

 رنگیمونو کردیا!قصدِ درآوردنِ چشمایِ چشم -

فقط خودش  .اش کردهای خاص و جذابش را حوالهنگاهشاهان یکی از آن نیم

ی و وحتی اگر سهدانست چقدر آن ادای مالکیت خوش به دلش نشسته است؛  می

 شاهیار معترض غر زد: .جمع باشد

 ؟خره مفقط این چشماش رنگیه دیگه؟ ما چشامون چش -

 ای باال انداخت.خنده دوباره به صورت سرمه آمد و شانه

 عسلیم رنگه مگه؟ -

 شاهیار با اخم جواب داد:

 رنگی؟نه اشیائه! چیه داستانش از بچگی همه به این میگن چشم -

توانست  فهمید و نمی د چون راز این رنگ جادو را کسی نمییا؟ شاراستی چر به

 رنگش را حدس بزند! 

 رنگی، خوب شد؟ م چشمه خب اصالً تو خیله !کم حسودی کن بابا -

 هم بذاری تهش عالیه!« مون»آره دستت درد نکنه! یه  -

 ی گفت و سر تکان داد. «حتماً»شوخی  سرمه به

منزلش ایستاد و ابتدا سرمه و بعد شاهان و ثانیه ماشین مقابل  پس از چند

 شاهیار از آن پیاده شدند.
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 !آقاشاهان واقعاً زحمت کشیدی !مرسی -

 به شاهیار ادامه داد: و رو 

 بینمت پسر. فردا می -

 سمتش گرفت. ها را بهشاهان یکی از ادکلن

 !مهمه زحمتو جبران کن اهلل بتونم اینءشا ان !موخان ممنون که اومدی سرمه -

ی سیمین بود و فردا قرار بود برایش ببرد، گرفت و با دختر ادکلنی را که هدیه

 لبخند مخصوصش پاسخ داد:

ست. شما هم یه میکس گالب و نبات بزنید که بعد از اون قهوه بتونید وظیفه -

 !با اجازه .راحت بخوابید

ین علت اش است و همخوابیداشتنی بود که دختر به فکر بی برای شاهان دوست

 تبسمش شد. 

با رفتن سرمه، شاهان و شاهیار هم به قصد عمارت سوار ماشین شدند. پس از 

 مقدمه پرسید:چند ثانیه شاهان با اخم و بی

 گریه کردی شاهیار؟  -

 اعتنا سر باال انداخت. اش را بیرون کشید و بی شاهیار گوشی

 چطور مگه؟ ،نه -

 پاسخ داد:های برادرش نگاهی کرد و شاهان به چشم

 آخه چشمات قرمزه، انگار که گریه کرده باشی. -

همین که برادرش به این موضوع پی ببرد.  ؛ترین وحشت شاهیار همین بود بزرگ

کند. در این چند روز یا قبل از  دانست که اگر بفهمد، زمین و زمان را یکی می می
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بعد سراغ  ،بخوابدکرد او  برد یا صبر می آمد و با قطره قرمزی چشمش را میاو می

قدر بزرگ  آن ؛های عمارت و حیاطش همین بودیکی از خوبی .سرگل خشک برود

 .شد در آن پنهان شد و کار یواشکی انجام داد بود که راحت می

لودگی هواست، از صبح تا حاال هم چشمام داشت آخاطر  نه داداش، به -

 .لودگیشم بیشتر میشهآسوخت. حاال هرچی هوا سردتر بشه  می

متوجه  ،شاهان سری تکان داد و دیگر چیزی نپرسید. وقتی به عمارت رسیدند

توجه  های متعدد مهدی شد که به علت سایلنتی موبایلش نشنیده بود. باتماس

ها حدس زد که شاید مهدی ردی از افسونگر پیدا کرده  به ساعت و تعداد تماس

در حیاط با او تماس جا  پس از رفتن به داخل خانه منصرف شد و همان ؛باشد

 گرفت و مرد با بوق اول تماس را پاسخ داد:

 جانم مهدی؟ خبری شد؟ -

 زده زمزمه کرد: مهدی هول

 ساعت پیش لوکیشن افسونگر یه لحظه فعال شد.  مهندس؟ نیم دکجایی -

 شاهان ناباور به درب ماشین تکیه زد.

 جدی میگی؟ کجا؟ -

 رپادش برسد.یتا باد کمتری به ای کاله کاسکتش را پایین داد  مهدی شیشه

 طرف کارگر جنوبی بود.  .خودمم دارم میرم اونجا ،تون هفرستم واس االن می -

 شاهان سریع به ماشینش برگشت و شتابان استارت زد.

 منم اومدم. ،برو .باشه باشه -

اش تا آن محل درنگ از درب عمارت بیرون زد. فاصله بعد تماس را قطع کرد و بی
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در نظر گرفتن فاکتور ترافیک حدود ده دقیقه تخمین زد و بعد از یک  را بدون

 نجا رسید. آربع هم به 

 ،داد در همان نقطه که مسیریاب نشان می وقتی داخل خیابان پیچید، دقیقاً

مهدی را سوار بر موتورش دید. مهدی هم که متوجه حضور شاهان شد، سریع 

 .طرف ماشین آمد و به موتورش را روی جک زد

 سالم مهندس.  -

 سمت مرد چرخید و عجول لب زد: شاهان به

 سالم. چی شد؟ چیزی پیدا کردی؟ -

 مهدی با افسوس سر باال انداخت.

 ولی هیچ خبری نشد.  ؛ای هست اینجامنه واال ده دقیقه -

 شاهان ناامید نفسش را بیرون داد.

 تعریف کن ببینم، چی بود داستان لوکیشن؟ -

ی مربوطه را نشان جیب داخلی کاپشنش بیرون آورد و صفحه مهدی تبلتش را از

 شاهان داد.

 جا کنار اون چرخیه...  ببین مهندس. حدود چهل دقیقه پیش دقیقاً همون -

 اشاره کرد و ادامه داد: ،و با انگشت به جایی که موتورش را نگه داشته بود

الرم آتم منم ان روشن شد و سیسپیبه مدت چند ثانیه اینترنتش بدون وی -

خودم پاشدم  ،دید ولی وقتی دیدم جواب نمی ؛داد. منم بالفاصله بهتون زنگ زدم

 اومدم. 

و بعد از مکثی کوتاه، نگاه قدردانی به او انداخت و  داد شاهان متفکر سر تکان
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 گفت:

 تو برو دیگه، من هستم. !خب مهدی، دمت گرم خیله -

 مهدی با تعارف سرش را باال انداخت.

 ذارم. تنهات نمی ،مهندس! هستم نه -

 شاهان اخم ریزی کرد و با اشاره به ساعتش گفت:

 ؛ساز نمیشهچیزی تا یازده شب نمونده. تنهایی واسه من مشکل، منؤبرو مرد م -

 ت تنها بمونن.ولی صالح نیست زن و بچه

 مهدی که هنوز هم دلش نبود برود، پرسید:

 اگه دوباره پیداش شد چی؟ -

 انه خندید و پاسخ داد:شاهان مرد

 خواد! برو ولی بازم چشمت بهش باشه.کشی نمییه دختر که قشون -

 دانست حال امیرعلی خیلی مساعد نیست، بیشتر اصرار نکرد. مهدی که می

 بهم زنگ بزنید. ،ولی اگه مشکلی پیش اومد !چشم مهندس -

اشاره کرد و توجهش را جلب کرده بود، با انگشت به او  شاهان که مردِ چرخی

 گفت:

 خب. مهدی گفتی اونجا لوکیشن زده؟ اون پیرمرده هم از اول اونجا بوده؟ خیله -

 .بله -

 مهدی خواست پیاده شود که شاهان هم همراه با او پیاده شد.

 شما کجا مهندس؟ -

 به پیرمرد اشاره کرد و گفت:
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 شاید چیزی بدونه. -

 سمتش رفت. و بدون حرف بیشتری به

 !جان سالم عمو -

هایش ش را کمی باالتر کشید تا گوشاپیرمرد کاله پشمی خاکستریِ قدیمی

 صدای شاهان را بهتر بشنود.

 سالم بابا. -

 دانست چه بگوید یا چطور بپرسد که مرد با او همکاری کند.شاهان نمی

 ... ببخشید شما از کی تا االن اینجایید؟ام -

 پیرمرد متعجب ابرو باال انداخت.

 .جام شب و روز همین هچی باباجان؟! من االن چند سالییعنی  -

 شاهان نفسی گرفت و صادقانه لب زد:

وپنج چهل چهل خواستم بدونم شما حدوداً نه منظورم اینه که... حقیقتش می -

 بیاد اینجا یا از اینجا رد بشه؟ ددقیقه پیش یه خانومیو ندیدی

 کرد:ای باال انداخت و با لبخند زمزمه  پیرمرد شانه

بلکه ده نفر  ،نه یه نفر ؛اینجا هم خیابونه ،زمین خدا محلِ گذره دیگه باباجان -

خانوما خیلی نگاه  ولی من به  ؛گذشتن. تازه اگه مرد بود یحتمل دیده بودمش

 کنم بابا. نمی

 .شد بازهم امید شاهان بود که ناامید می

ن آورد و عکس مجدد تبلتش را بیرو ،مهدی که تازه به جمعشان پیوسته بود

 .افسونگر را نشان مرد داد
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 شاید شناختید. ،حاال ببینید -

هایش را باز و بسته کرد و تبلت را عقب و جلو برد تا بهتر بار چشم پیرمرد چند

 ببیند.

جا جلوی تاقار لبوی من دعواش شد. صداش که باال  مین. هاینو دیدم ،ها بابا -

چشمم کشید دنبالش. اولش فکر کردم عقل و بار نداره؛ چون داشت با  ،رفت

ولی بعد فهمیدم یه ماسماک کرده تو گوشش. دنبال یکی  ؛زد خودش حرف می

یِ خانوم دکتر بود، پیِ نُمره ولی غلط نکنم دنبال یه  ؛بود که اسمشو یادم نمیاد

 گشت که بهش زنگ بزنه. اون می

 وار ادامه داد: کرد و زمزمهبعد با یادآوری چیزی اخم 

خونه چی اما من هنوزم میگم که دیوونه بود. آدم سالم نصفه شب تو دیوونه -

 خواد! می

 شاهان قدمی پیش گذاشت و کنجکاو پرسید:

 خونه؟دیوونه -

 سر شاهان اشاره کرد.پیرمرد به جایی پشت

 اونجا!، آره پسرم -

لوی بزرگی که سردرِ ورودی ساختمان ی مرد را گرفت تا به تابشاهان مسیر اشاره

 .«] ...[ بیمارستان»بود رسید 

 مد:آصدای مهدی از پشتش 

های  سایشگاهآترین ترین و تخصصیدرست میگه مهندس! اینجا یکی از قدیمی -

 اعصاب و روانه.
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 شاهان دستی میان مو کشید و مضطر لب زد:

 کار داشته؟ یعنی اینجا چی -

که زنگ عسل مجالش نداد و مرد با  مهدی برای پاسخ لب گشود

 سمت پیرمرد برگشت و در شاهان باز به ،ای عقب رفت. با رفتن او خواهی معذرت

 لب زد: ،آوردهمان حین که کیف پولش را برای جبرانِ زحمتش بیرون می

 خیلی کمک کردی. !تنت سالمت عمو -

 ها گرداند و دودل سر تکان داد. پیرمرد کفگیر بین باقالی

 میگما بابا، ناموست بود؟ !کنم واهش میخ -

 شاهان آرام نگاه باال کشید و انحنایی به لبش داد.

 خواد زن برادرم بشه. نه؛ ولی می -

 دار زمزمه کرد: اش را گزید و شکی انگشت شست و اشارهپیرمرد میانه

خدا از سر تقصیر همه بگذره، نباید پشت دختر مردم چیزی گفت؛ ولی بابا،  -

 هلی نیست. آدم ا

 شاهان چینی کنار چشم انداخت.

 چرا؟ -

-از منِ ریش .بینیمما توی خشت خام می ،بینیچیزی که شما توی آینه می -

 سفید بشنو!

که پول را  لبخندی زد و درحالی ،شاهان که خودش هم همین اعتقاد را داشت

 گذاشت، گفت: کنار چرخ می

 !فعالً !دستت درست .مونه عموجان نصیحتت یادم می -
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 پیرمرد پول را برداشت و طرف شاهان گرفت.

 نیازی به این نیست بابا.  -

 انداخت. شاهان کف دست نشانش داد و محترمانه سر فرو

 چیزی نیست که. ،سخت نگیر عموجان -

 شرم لبخندی زد و سر تکان داد. پیرمرد با

 پس حداقل یه لبو مهمون من باش! -

 دبانه لب زد:شاهان دست روی سینه گذاشت و مؤ

 کم عجله دارم. هقول میدم یه شب بیام؛ ولی االن ی ،چشم -

 نگاهی سمت بیمارستان انداخت و ادامه داد: و بعد نیم

 راستی عموجان، اون دختره از بیمارستان بیرون اومد؟ -

 مرد چانه باال کشید و اخمی کرد.

 .ولی بعیده اومده باشه ؛من ندیدم بابا -

طرف مهدی که  به ،و پس از تشکر و خداحافظی مختصریی گفت «آهان»شاهان 

 رفت. ،م شده بودااش تمتازه مکالمه

 پسر تو که هنوز اینجایی! -

 مهدی متشنج لب زد:

 پس اگه کاری چیزی بود زنگ بزنید. .مهندس رفتم ،چشم -

 شاهان که حالش را دید. جدی پرسید:

 چیزی شده مهدی؟ -

 واب داد:ج ،نشستکه روی موتور می درحالی
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 نه مهندس، فقط امیرعلی تب کرده باید ببرمش دکتر. -

 تعارف جلو بردش. یچش را بیرون آورد و بیئشاهان سریع سو

 .شب و روز برات نذاشتم. بیا با ماشین من برو !روخدا مهدیوشرمنده ت -

 همه معرفت لبخند زد و پاسخ داد: مهدی به این

 !دستتون درد نکنه .خانومم هست ماشین  ،نه مهندس -

 شاهان اخم محوی کرد.

 کنی؟ تعارف می -

 را روی سر گذاشت.  مرد استارت زد و کاسکتش

 امری نیست؟ !خدا، دستتون درد نکنه نه به -

 .یچ را عقب آورد و سری تکان دادئشاهان که خیالش راحت شده بود، سو

 !بازم دستت درد نکنه .عرضی نیست -

 .با اجازه !قربونت مهندس -

شاهان هم به نیت ورود  ،و پس از دست تکان دادنی حرکت کرد. با رفتن او

 بیمارستان، آن سوی خیابان رفت که نگهبان جلویش را گرفت.

 کجا آقا؟ -

 شاهان با اخم و جدی پاسخ داد:

 داخل. -

 ،آمد  همان حال که از داخل کیوسکش بیرون می نگهبان با تمسخر خندید و در

 گفت:

 .نه دیدار. برو فردا بیا ،اه کردی؟ االن نه وقتِ مالقاتهبه ساعت نگ -
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 شاهان با زرنگی اخمی کرد و دست به کمر زد.

خانوم من رفت تو مشکلی نداشت، واسه ما مشکل  چطور چهل دقیقه پیش که  -

 داره؟

 کشید. شنگهبان متعجب دست به کاله

 خانوم شما کیه؟  -

 :دیهم چ ذهنش بود، کلمات را پشتکه در  ای طبق نقشه شاهان پوزخندی زد و

بعد راهش دادی تو؟ مگه تویِ این ساعتای آخر شب چند  ،دونی کیهحتی نمی -

 جوری حواست به کارت هست؟ مدیریت در جریانه؟ این !نفر رفتن تو؟

 زده زمزمه کرد: هول ،نگهبان که از تسلط و جدیت شاهان کمی ترسید بود

خانوم  ! ایشون با هماهنگی ؟انه رو میگید دیگهخانوم فرز حواسم هست.  ،نه آقا -

 دکتر ایمانی داخل رفتن. 

 تر کرد: تر و دروغش را بزرگشاهان اخمش را سنگین .اش فرزانه بود پس فامیلی

نیازه منم به خواهرم زنگ بزنم و بهت ثابت کنم مثل افسونگر باهاش هماهنگم  -

 یا دیگه خودت فهمیدی؟

 داند و درفرزانه را می وقتی این مرد اسمِ کوچک خانمِنگهبان با خودش اندیشید 

 ،پس قطعاً همسرش است و اگر بیشتر پاپیچش شود ؛جریان رفت و آمدش هست

شود. یک ساعت پیش هم به همین شکل خانم فرزانه را  دوباره برایش دردسر می

 تا نهایتاً دختر با دکتر ایمانی تماس ه بوداذیت کرده و باعث عصبانیتش شد

گذارِ ارشد به او گفت ورود و گرفت و وقتی گوشی را به دستش داد، سرمایه

زاد است و این موضوع چه آروز برای خانم فرزانه  خروج در هر ساعتی از شبانه
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  .توانست داشته باشد جز اینکه ایمانی خواهر همسرش بوده دلیلی می

ت دکتر ایمانی تنها دانس وگرنه می ؛شناختوارد خیلی کادر را نمینگهبان تازه

فرزندِ پروفسور ایمانی است که بعد از بیماری قلبی و بازنشستگی تمام سهامش را 

 .گذار ارشد شدهبه نام دخترش کرده و برای همین هم او سرمایه

 !بفرمایید !کنید وتوروخدا عف !شرمنده نشناختم .نه آقای دکتر -

تکان دادن سر، با جدیت داخل شد. هایش را باز نکرد و پس از شاهان باز هم اخم

 وارد ساختمان شد و مقابل پیشخوان پذیرش ایستاد. ،بعد از طی کردن حیاط

 خانوم فرزانه رو ندیدید کجا رفتن؟  !خیر هخانوم وقت ب سالم  -

 ای باال انداخت.زن سرش را باال آورد و شانه

 شما؟ .شناسمشونخانوم فرزانه؟ من نمی  -

 ای درنگ لب زد: شاهان بدون لحظه

 .من برادرشم، اومدم دنبالش بریم خونه -

ی ورود چشمش شاهان پرستاری که کنار اتاق سوپروایزر ایستاده بود و از لحظه

 را گرفته بود، سریع جلو آمد و گفت:

 .خانوم دارابی شناسمشون  من می -

 و بعد لبخندی به شاهان زد و سالمی زمزمه کرد.

جلب شده بود، سریع برگشت و به دختر ریزنقشِ شاهان که توجهش به صدا 

 سرش نگاهی انداخت. پشت

 سالم. ممکنه راهنماییم کنید؟ -

دخترک که هم از وضع مالی خوب افسونگر خبر داشت و هم تیپ و ظاهر شاهان 
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 مسخش کرده بود، دلبرانه لبخند زد.

 تشریف بیارید لطفاً! ،بله -

قدم شد. یک طبقه پایین رفتند و پس  همحرف سر تکان داد و با دختر  شاهان بی

 از ورود به چند راهرو و گذراندنشان وارد یک سالن شدند.

اید؟ مثل ایشون خارج بودید؟ کجاش؟ چون  خانوم فرزانه ببخشید شما داداش  -

 .منم خیلی دوست دارم که مهاجرت کنم

افراد حاضر در توجه به او محیط را از نظر گذراند و کنجکاوانه نگاه بین  شاهان بی

 سالن گذراند.

 دختر که از جواب او ناامید شده بود، باز شروع به حرف زدن کرد:

آوردم اینجا. یعنی تا فامیل درجه یک یکی از بیمارا من نباید شما رو می -

باالخره شما  .نباشید حق ورود ندارید؛ ولی خب حس کردم داستان شما فرق داره

 . اید دیگهخانوم فرزانه برادر 

 !جا بود راستی اگر جهنمی وجود داشت، گذرگاهش همین به

تونه  راستی آقای دکتر بهتون تبریک میگم بابت این خواهر! فقط خدا می -

 پاداششونو بده. ایشون با کمکایی که کردن، بیمارستانو نجات دادن. 

 اما از« کدام کمک؟»شاهان نگاه از مرد انتهای سالن گرفت و لب گشود تا بپرسد 

 ی تشکر زد. ترس لو رفتن تنها لبخندی به نشانه

بله خالصه حضور شما اینجا خیلی قانونی نیست؛ ولی اشکالیم نداره. اگه کسی  -

 چیزی گفت بندازید گردن من. 

زمان با  زد و این از تحمل شاهان خارج بود؛ پس هم دخترک زیادی حرف می



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  504

 

ه بود، میان حرفش آمد و عبور از کنار مردی که روی تخت و پشت به همه نشست

 پرسید:

جورین؟ مگه االن نباید خواب باشن؟ چرا بیدارن؟ اصالً  ببخشید اینا چرا این -

 چرا منو آوردید اینجا؟

 پرستار با لبخند سمت شاهان چرخید.

 د؟ترسیدی -

 ادامه داد: ،و بدون اینکه منتظر جواب شاهان باشد

آزارترن. بیمارای این بید گیتون دیدیی آدمایی که تو زندنترسید! اینا از همه -

جوری عادتشون دادیم؛  خوابن؛ یعنی ما اینشبا بیدارن، صبحا می ؛بخش برعکسن

برعکس روزا  کنن.چون شب براشون بهتره، آروم میشن، میرن تو فکر و اذیت نمی

 افته چه بالهایی به سرشون اومده. که انگار دوباره یادشون می

ال ریز و ؤقدر س حال آن رای شاهان گنگ بود، بااینهای پرستار کمی ب حرف

 درشت داشت که چیزی نگفت و به تکان سر اکتفا کرد. 

ش را بپرسد که با حس حضور کسی کنارش، سرش را به ا خواست سؤال بعدی

 ،اش ایستاده بودی دو قدمیچپ چرخاند و با دیدن مرد جوانی که در فاصله

 گرد کرد.  شوکه و متحیر عقب

یِ سیاهش را در های گودرفتهاش کشید و چشم دستی به سر از ته تراشیده مرد

حدقه چرخاند. لبخند بزرگ روی لبانش، تضاد زیادی با غم چشمانش داشت و 

کشید.  ای که تنش بود، خمیدگی بدنش را بیشتر به رخ میسرهلباس سفیدِ یک

شاهان گرفت و با طرف  زنان قدم دیگری برداشت، سیبِ در دستش را به مرد لنگ
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 ای لب زد: صدای گرفته

. سیب بخور عاشق شی! آدم دچی از سیب شروع شهمه. بیا بخور. سیب خوبه -

 !م بخور! منم سیب خوردم؟ آره! سیب ممنوعهه تو ،سیب خورد

کرد، اخم کرد و  زدن نگاهش می به شاهانی که ماتش شده بود و بدون پلک

 .تهدیدگر دستش را جلو برد

جوری  همین ،م بخوره تو ؛م؟ من سیب خوردم هکردی من دیوون رکن! فکنگاه ن -

 خوبه! هانقد .میشی

جوان را کنترل کنند. وقتی او را روی  پرستار سریع همکارش را صدا زد تا پسر

ش ا پرستار شروع به معرفی ،صندلی نشاندند و کمربند کشی را برایش بستند

 کرد:

چهل سالشه و پونزده ساله که تو  اسمش تارُخه، مال عشایر بختیاره، -

 سال آخرشو مهمون اینجا بوده. چهار .هاستخونه دیوونه

چپ نگاهش خوشش نیامده بود و چپ« خونهدیوونه»به شاهان که از لفظ 

 خیال خندید. نگاهی انداخت و بی نیم ،کرد می

سایشگاه یا تیمارستان ماهیتش عوض آجوری نگاه نکنید! االن من بگم  اون -

 ست دیگه! خونهمیشه؟ دیوونه

 ای به پسر کرد و ادامه داد: و با چشم و ابرو اشاره

 بیست سالگی عاشق میشه؛ ولی دختره رو بهش نمیدن. نه از این عشق الکیا -

-دختره رویِ زمین می یاز اون عشقایی که از شب تا صبح دم در خونه ها،

تره به هیچ صراطی مستقیم ی دخولی خانواده ؛سه سال میره و میاد .خوابیده
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ش بده و خالصه انقدر خواسته دخترشو به برادرزاده نبودن. مثل اینکه باباهه می

گیرن فرار کنن؛ ولی  سنگ جلو پاشون میندازه تا یه شب با دختره تصمیم می

 گردونه. فهمه و وسط راه برشون می باباش می

 آهی کشید و به کمر پسر اشاره کرد.

تونه صاف وایسه؟ چون تمام استخوناشو پدر و برادرای دختره با بینید نمیمی -

کم  هی فوالدی خرد کردن. از عشقش دست کشید؟ نه! پنج ماه بعد که یمیله

بس شده. برادرش به حکم خون سرپا شد باز برگشت؛ ولی فهمید دختره محکوم

مه فه جای قصاص گرفتن. تارخم وقتی می یه نفرو کشت و اونام دختره رو به

کنن و  وقت پیداش می زنه به دشت و بیابون تا بعد از چند دیوونه میشه، می

واسه همین از صبح  ؛یعنی سیب ،بوده« تَمیه»خونه. اسم دختره  برنش دیوونه می

 .بوستشکنه و می تا شب یه سیب تو دستشه و بوش می

با شدت متأثر شده بود، نفس عمیقی کشید و  شاهان که از شنیدن داستانش به

 ناراحتی زمزمه کرد:

 خدا گرفت؟  چقدر بد! دختره چی شد؟ اصالً سراغی از این بنده -

 پرستار با سر مخالفت کرد.

بلکه هرکی که  ؛دیگه خبری از دختره نشد. البته فقط تارخ هم نیست ،نه -

 .دردش دردِ عشقه ،اینجاست

گشتانش پُک و با اشاره به مردی که لب پنجره نشسته بود و از سیگار بین ان

 گرفت، گفت: عمیقی می

از لثه و دهن تا حنجره  ،؟ سرطان یه جای سالم تو بدنش نذاشتهدبینیاونو می -
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ذاره. تنها کسیه که تو این ش درگیره؛ ولی یه لحظه سیگارشو زمین نمیو ریه

 تا نخ بکشه.  بیمارستان حق داره بیشتر از روزی سه

 رسول را بدهد. با اشاره به همکارش فهماند که غذای

پرستیده؛ ولی عاشقانه زنشو می .ترین مریض این بخشهبه نظر من اون بدبخت -

 بینه با برادرش...  خاطر پول زنش شده. یه روز میره خونه و می اون فقط به

 ادامه داد: ،نگاهی به شاهان انداخت و وقتی مطمئن شد منظورش را فهمیده

رادرش بوده و نزدیک شدنش به رسول، فهمه زنش از اول عاشق ب اونجا می -

وچهار ساعت  ی داداشه بوده تا پوالشو باال بکشن. از فشار عصبی سر بیستنقشه

ترینه؟ چون توی یه روز دونید چرا میگم بدبختدیوونه میشه و میاد اینجا. می

 .هم عشقشو ،شو از دست داد ههم خانواد

نظرش  سمت اتاق مد ان بهنفسی تازه کرد و در همان حین که همراه با شاه

 رفت، با دیدن بیماری که کنار درب بود، آهی کشید و گفت: می

یه نگاهی  ،شده ببینید سوخته و پوست جمع که یه صورت نیم داگه دلشو داری -

 به اون سمت بندازید.

سمت چپش نگاه کرد؛ اما سریع سرش را برگرداند. هرچند که دیگر  شاهان به

 ماند. یِ تا بینی سوخته، تا ابد در خاطرش میآن سینه ای نداشت و طرح فایده

دختره وقتی  ،سه روز مونده به عروسیشون-ش بوده؛ اما دواون عاشق دخترخاله -

سوزه. صابر برای  گرده روش و می پیت نفت برمی ،کرده داشته چراغ نفتیو پر می

که عشقش کشیده اونم بکشه، خودشو  واینکه اون خجالت نکشه و دردی

اما یک ماه  ؛کنه رسه و باهاش ازدواج می بعد از اون به عشقش می .سوزونه می
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میره. حال صابرم  زنه به قلب دختره و می بعد، عفونت زخمایِ سوختگی می

خالصه اینا رو تعریف کردم که بگم اینا  .بینیددارید می ،بعدش دیگه گفتن نداره

که خیلی خوب یاد گرفتن از خودشون  اتفاقاولی ترسناک نیستن.  ؛دیوونه هستن

 بگذرن.

 ای را که از ابتدا توجهش را جلب کرده بود، روی زبان آورد:شاهان نکته

 اینجا نیست.  یترن؛ ولی هیچ دخترجالبه که میگن دخترا احساسی -

 پرستار لبخند کجی زد و اتاق آخر سالن را نشان داد.

 ولی متأسفانه فعالً ؛سفید کردهیکی هست که روی هرچی دختره  اتفاقاچرا  -

خانوم فرزانه هم پیش ایشونه. اصالً  چون توی اون اتاقه و  ؛تونید ببینیدشنمی

 زنم بیان. خانوم فرزانه رو صدا می برای همین آوردمتون اینجا. االن میرم 

 .های پرستار بود تا اعالم حضور کنددخترک در اتاق انگار منتظر تمام شدن حرف

 شدت هول کرد. که بلند کشید، پرستار به شجیغصدای 

روم بشه میام آ ،من باید برم. شما بیرون بشینید !وای باز شروع کرد ای -

 پیشتون. 

خدا لعنتت کنه شاهان که دختر مردمو به این روز »کرد  که زمزمه می و درحالی

نجا دور شد. شاهان که صدای آرام پرستار برایش واضح نبود، آاز « انداختی!

درست نشنید و حساس نشد. پرستار گفته  ،که مخاطب قرار داده بودرا سمی ا

بود افسونگر در اتاق دختر است، درنتیجه احتمالش وجود داشت هرلحظه بیرون 

 پس برای دیده نشدن سریع از آنجا بیرون زد. ؛بیاید

 *** 
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کرد. چشمش آنجا بود تا  در ماشین نشسته بود و به درب بیمارستان نگاه می

ذهن تنها داشت چیزهایی را که دیده بود و شنیده  اما در ؛افسونگر بیرون بیاید

عشق چیز »گفت  ترها راست می کرد. حقا که مادرش آن قدیم بود، دوره می

 «خطرناکی است!

خردی ته گلویش خشک شده بود؛ پس برای برداشتن  از فکر و خیال و اعصاب

 ،ای که خریده بود کلن اضافهسمت صندلی عقب چرخید که چشمش به اد ب بهآ

ی ادکلن را برداشت و جلو ای آن را خریده بود؟! جعبهافتاد. واقعاً به چه انگیزه

بار در  ی بنفش را بیرون کشید. دربش را برداشت و دوآورد. بازش کرد و شیشه

 هایش را درهم کشید.گاه اخمدآهوا اسپریش کرد. ناخو

 این چرا بوی سرمه رو نمیده؟ -

انگار چیزی کم داشت، انگار  .این بو آن بو نبود ،اره نفس عمیقی کشید؛ اما نهدوب

البته که همین عطر یاس هم دختر را برایش تداعی کرد؛ اما بوی  !که ناقص بود

او خاص بود. انگار یک جز دیگر هم داشت، یک مکمل خوشمزه! با فکری که به 

را برداشت. یک پیس دیگر از کرد و شکالتی  سریع داشبورت را باز ،ذهنش رسید

عطر را روی مچش زد، شکالت را هم از زرورقش بیرون آورد و کنار مچش 

 لبخند به لبش آمد و با رضایت گفت: .دوباره با نفس عمیقی بو کشید ،گرفت

 پس رازش این بود پدر صلواتی! -

ه ی پیش چکه یادش رفته بود چند دقیقه حقیقتاً .دوباره و چندباره نفس کشید

دختر حتی از راه دور هم  ؛چیزهایی دیده و شنیده بود! خاصیت سرمه همین بود

کرد از گیر و دار دنیای اطراف و شاهان تازه داشت  بخشش بود و فارغش می آرام
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 ،محض سر باال گرفتن با لبخند چشم باز کرد؛ اما به .برد به این حقایق پی می

مده بود و منتظر کسی بود، دید و آافسونگری را که از درب بیمارستان بیرون 

کاوید و شاهان خاطرجمع  لبخندش محو شد. نگاه دختر، سرگردان خیابان را می

ها و تاریکی هوا، پشت انگشت به لب کشید و مستقیم  از دودی بودن شیشه

ای منتظر ماند و سرتاپای دختر را ورانداز کرد تا زیرنظرش گرفت. چند دقیقه

محض دیدن  شاهان به .آمد ،کشید گر انتظارش را میباالخره کسی که افسون

 .ماشینش شناختش

 اما او اینجا چه کار داشت؟ متعجب و مبهوت با شاهیار تماس گرفت که کما

همان  ی را بگیرد. در ی خانه السابق پاسخگو نبود و شاهان مجبور شد شماره فی

نا به گوشش داد، صدای ن حین که ماشین را به نیت تعقیب کردنشان حرکت می

 رسید:

 سالم آقا. خوبین؟ خوشین؟ تن و بدن شما سالم...  -

 حرف ننا را ناتمام گذاشت:

 ننا گوشیو ببر برای شاهیار، زود باش! -

 پیرزن همیشه مضطرب، با دلی پرآشوب گفت:

 چیزی ش...  -

 بدو ننا. -

ب اتاق ی باال رفت و درننا که از لفظ و لحن شاهان ترسیده بود، سریع به طبقه

 شاهیار را زد. 

 جان! کجایی تو مادر؟ شاهیار -
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 مجدد به درب کوبید. ،ثانیه صبر کرد؛ اما وقتی جوابی نشنید چند

 جیگر من اومد تو دهنِ من. ،جان جواب بده دیگهدِ بچه -

 لب زد: ،رفت ها دنبالشان می ی مطمئن از ماشین آنکه با فاصله شاهان درحالی

 درو باز کن برو تو! -

ننا که منتظر همین اذن بود، درب را گشود و داخل شد؛ اما وارد شدن همانا و 

 بلند شدن فریاد شاهیار همانا! 

 .دی دیدیاچی نقاط منو فولتو که همه !ننا برو بیرون بابا اِ -

 زمان جیغ کشید: طرف دیوار برگشت و هم ننا دستپاچه به

 تنته دیگه پسرجان! خب بگو فقط یه تیکه پارچه !ای خاکم به سر -

 ثانیه گفت: شاهیار خندید و پس از چند

 برگرد، پوشیدم. -

آنکه برگردد، از اتاق بیرون رفت.  ننا اما با شرم گوشی را به شاهیار داد و بی

 لب زد: ،کشید زمان که روی تخت دراز می شاهیار هم با خنده سر تکان داد و هم

 جانم؟. سالم داداش -

 کشید. شاهان جدی اخم درهم

 کجایی؟ -

 شاهیار خندید و با لحن گزارشگری گفت:

 ست.پس قطعاً توی خونه ،بازیکنی که از خونه تلفن جواب میده ؛این یه قانونه -

 اعتنا به لبخندی که روی لبش جان گرفته بود، زمزمه کرد: شاهان بی

 باش! کجاست. زود شاهیار همین االن یه زنگ به بهراد بزن ببین دقیقاً -
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 اهیار مشکوک اخم ریزی کرد.ش

 کار داری داداش؟ با اون چی -

 شاهان عصبی حرص زد:

 بگو چشم دیگه! ،یه چیزی میگم -

 ناچار سر تکان داد. پسرک به

 گیرمت. پس وایسا می .چشم -

 و سریع مکالمه با برادر را خاتمه داد و بالفاصله با بهراد تماس گرفت. 

 جونم؟ .سالم -

 ی؟ کجایی؟سالم داداش. چطور -

انداخت و نام « ،پرسید چه کسی پشت خط اسبهراد نگاهی به پریوا که از او می

 شاهیار را لب زد. 

 م داداش، چطور؟ من خونه -

 .ای؟ بچینی، ببینمت! فردا چکاره خواستم ببینم پسهیچی می -

 بهراد مضطرب پرسید:

 چیزی شده؟ -

 شاهیار با خنده جواب داد:

 خیلی وقته ندیدمت. ؛شده دلم برات تنگ ،نه -

 سریع سر تکان داد. ،ترسید صدای خیابان دروغش را لو بدهدبهراد که می

 کنم. کاری؟ چیزی؟ اُکی باهات هماهنگ می -

 .نه قربونت فعالً -
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 با قطع شدن تماس نفس راحتی کشید.

 گفت؟ چی می -

 ای باال انداخت و پاسخ داد:بهراد شانه

 کار داشتی؟ تی اونجا چیهیچی شِر و وِر. خب نگف -

 پریوا بیشتر در صندلی فرو رفت.

 .هیچی دیگه، ماشین یارو خراب شد گذاشتتم وسط راه -

 خندید و گفت: ،بهراد کیفور از طنازی که کنارش بود

 ،دست کی بوده ،دونی ماشین چطوریه بیا! وقتی نمی .هزار بار گفتم رنت نکن -

 همین میشه دیگه!

 و آرام سر تکان داد.  دختر لبخند شروری زد

شاهان که از دروغ بهراد مطلع شده  .ی پریوا رسیدندپس از چند دقیقه به خانه

ماده آبود، برای جمع آوری مدرک و اثبات نارفیقی پسرک، گوشی موبایلش را 

 ،کرد تا از پیاده شدن افسونگر فیلم بگیرد؛ اما او که به یک پیاده شدن راضی بود

شد! مگر این  باورش نمی .بوسیده شدنِ بهراد را ضبط کردی اش صحنهبا گوشی

 دختر به شاهیار تعهد نداشت پس... 

عصبانی فرمان را میان مشت فشرد و فک روی هم سایید. چه کسی بود این 

اش شد، داد؟ وقتی افسونگر وارد خانه دختر که این چنین او و برادرش را بازی می

 دقیق را به مهدی فرستاد. نکردن آدرس، لوکیشن شاهان برای گم

 آمد!زودی باید سراغ این جادوگر می امشب وقتش نبود؛ اما به

*** 
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 سرمه

 بلندتر داد زدم:

جونم  ولی احتماالً مادام ؛دونم بابا نصف تارای صوتیم از بین رفت! میگم نمی -

 .بیاد

 بابا سر تکان داد و گوشی را عقب برد.

 .اسه من بفرستیدخب پس عکس و فیلمم بگیرید و خیله -

 من هم سر تکان دادم و با خنده زمزمه کردم:

 شونو ببینن. هخداهام بچچشم. حاال بده یه ذره اون بنده -

 و با چشمکی عقب رفتم و گوشی را به صحرا دادم. 

برای اینکه مزاحم صحرا نباشم و به کارهای خودم هم برسم، دوباره وارد اتاق 

 شدم. 

لهول مقابلش ایستادم و ای ابول بستم و مثل مجسمهمحض ورود به کمد دخی به

دانستم فردا چه  هایم را زیر و رو کرده بودم و هنوز نمی نگاهش کردم. ده بار لباس

قدر دوست داشتم خوشتیپ به نظر  دانستم که چرا آن بپوشم و البته هم نمی

 برسم! 

شرت همرنگش ای با تییک شلوار لی سرمه ،نهایتاً هم پس از کلی سروکله زدن

های ی کرمم را با روفرشیانتخاب کردم و برای رویش هم پیراهن طرح مردانه

 یها را روشد. لباس اما بد هم نمی ؛همرنگش بیرون کشیدم. خیلی خاص نبود

شب قبل از ذوق  ،تخت پهن کردم. از بچگی عادتم بود که اگر قرار بود جایی بروم

 ه تلفنش تمام شد، داخل اتاق آمد.ماده کنم. صحرا کآهایم را تمام لباس
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 صحرا اینا خوبه به نظرت؟ -

 ی موافقت سر تکان داد. صحرا به نشانه

 آره بهت میاد. من کدومو بپوشم؟ -

 لب برچیدم و شانه باال انداختم.

 میاد بهت. ،ست هفن صورتیاولی نظر من رو همون سار ؛هر کدومو دوست داری -

 کوچکش رفت. سمت ساک صحرا سری تکان داد و به

 گفتی، یه عطر اضافه واسه چی خرید؟ باشه. خب داشتی می -

 گفتم: ،تمامم افتادم من که تازه یاد حرف نیمه

 .دخترش خرید فکر کنم واسه دوست ،گفتم. هیچی دیگه آره داشتم می ،آهان -

ی زدیم نبعدشم رفتیم شام خوردیم، آخرم که موقع برگشت شاهیار اومد یه بست

پک و یه کیکو تو نیم ساعت یسآخوره اون شاهیار! یه  چقدرم می ءاهللباهم. ماشا

 خورد!

 صحرا خندید و گفت:

 ولی الغره که! خیر سرش مدلم هست. -

 گفتم: ،کردم ماده میآفردا را  که اکسسوری درحالی

 ،چشماشم قرمز بود ،مثل سری قبل نبود ،کالً یه حالی بود !دونم واال نمی -

که  هکنم از اون آدمایی حس می .فکر کنم گریه کرده بود .خندید شم می همه

 خندن...  شنیدی که میگن اونایی که خیلی می .ریزن غمشونو تو دلشون می

 ریز کرد و میان صحبتم پرید: صحرا چشم

خورد؟! خب کره کرده  خندید؟ خیلیم غذا می وایسا! چشماش قرمز بود؟ می -
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 بوده دیگه. 

 متعجب روی تخت نشستم.

 چی کرده بود؟ -

 صحرا ابرو درهم کشید و حرص زد:

گیری. اینایی که تو  رو بری کلی چیز یاد می MMTی اگه لج نکنی و دوره -

 شو باهم داشته باشه احتماالً گل زده. چطور نفهمیدی؟ میگی اگه همه

 ن سر خاراندم و با خنده لب زدم:ینماد

 نه آقام! ،باز بودهم گلواال نه ننه -

 زمان با بیرون کشیدن سارافنش زمزمه کرد: به لحنم خندید و هم صحرا هم

فقط یکی  .ایهی خوب و سادهبار بیشتر ندیدم؛ ولی بچه دو-من شاهیارو یکی -

بهش  ،باید باشه بهش کمک کنه. حاال من اگه مطمئن بشم آلوده به گل شده

 کنم که اشتباه نکنه!  تمام تالشمو می مشاوره میدم و

 .دمیچانه کش ریز یستد با تردید

چهارچشمی حواسش به اون  ،اون داداشی که من دیدم !ولی بعیده صحرا -

 .هست

 صحرا به منظور مخالفت نچی کرد و از روی زمین بلند شد.

 ذره بین بذاریش!رش زی نمیشه که همه. جوری بچه بدتر میشه این اتفاقا -

آالیش بود  قدر ساده و بی به قول صحرا آن .شاهیار را به طرز خاصی دوست داشتم

حال چون در این چند وقت به  بااین .آمد هایش هم به چشم نمی که حتی شیطنت

ی زمزمه «چی بگم!»های شاهان پی برده بودم، تنها  ها و سختگیری حساسیت
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ام رفتم. پس از مرتب کردن  سمت مانتو و شلوار روی زمین افتاده کردم و به

م و داخل بگ فانتزی گذاشتم. برخالف چیزی وسایل، عطر سیمین را کادو کرد

برایم بسیار مهم بود که بفهمم شاهان با آن عطر اضافه چه  ،دادم که نشان می

است. فکر به اینکه   گوید و برای سیمین نخریده زد که دروغ می کند! داد می می

اصالً چه معنی دارد کس  .کرد م میا عصبی ،دخترش خریده باشدشبرای دوست

 هم از عطر من بزند! ندای درونم به حرف آمد:دیگری 

زنن، چطور  همه آدم از این عطر می خوای بگم کمپانی دیگه تولید نکنه؟! این می»

 «!دختر این بابا حساس شدی؟تو رو دوست

 به خودم جواب دادم: 

 « چون این آشناست خوشم نیومد! ،نه»

نیست او را ببینم و هیچ  گاه قراردانستم هیچاما باز قانع نشدم! خودم هم می

 .اما باز هم دوست نداشتم عطر مرا داشته باشد ؛آشناییتی هم با او نخواهم داشت

دختر شاهان است؟! به  چرا؟ چون روی ادکلنم تعصب دارم یا چون او دوست

 خودم تشر زدم:

هست که هست! اصالً به من چه که برای کی خریده؟ پول خودشه اصالً دوست »

 !« ؟م هکار من چی !کارخونه رو بخرهداره بره کل 

پدر و رفتار  ،سعی کردم فکرم را منحرف کنم و اولین چیزی که به ذهنم رسید

اما حساسیتش روی این  ؛هرچند که سعی داشت کتمان کند ،مشکوکش بود

رفتم  هایی که میها و دورهمیگاه از مهمانی هیچ .خانواده اصالً طبیعی نبود

های سالم دانست جایی جز مهمانی. اعتماد داشت و میخواستعکس و فیلم نمی
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-رفتم؛ اما حاال... نمی های دوستانه و مجاز نمیشعر و دورهمیخانوادگی یا شب

کند خطرات بیشتری تهدیدم  دانم، شاید دلیلش این بود که دور از اویَم و فکر می

هم آدرس  ،کند و برای همین هم از قرار فردایمان هم عکس و فیلم خواست می

 دقیق! 

اش، قرار شد الیو لوکیشن بفرستم؛ اما مشکلی که وجود  من هم برای رفع نگرانی

-ای از مردم فیلم و عکس میآخر به چه بهانه .ها بودسر عکس و فیلم ،داشت

 گرفتم؟! 

 سؤالم را بلند مطرح کردم:

ی ضایع نیست مثل این دزدا بریم خونه .صحرا اینا از ما عکس و فیلم خواستن -

 مردم فیلم بگیریم؟

فن را از مقابل بدنش پایین آورد اکرد، سار صحرا که در آینه خودش را ورانداز می

 و در آینه نگاهم کرد.

 .فرستیمگیرم می خب از خودمون عکس می -

وردم هم از کشو بیرون آبابلیس را را داشتم پس  ن موهایمیفرکردن پایفردا قصد 

  و روی تخت گذاشتم:

 ای بندازیم که چی؟! ی مردم عکس آتلیهایا بریم خونهمثل این عقده -

ها را کنار گوشش گرفت و در آینه سرش را چپ صحرا خندید و این بار گوشواره

 و راست کرد.

خیلی بهمون مشکوک  گیریم دیگه. جدیداً  حاال دوتا عکس می !دونم بابا چه می -

اینم از  ،روز که تا مادام و عمو رو ندیدن رضایت ندادن بریم اون اون از .شدن
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 خوان. خوب شد اون روز نیکانو...  عکس و فیلمایی که می

ش استرس گرفت، لباس و وسایل را روی دِراور گذاشت و ا وریآدفعه با یاد یک

 طرفم برگشت. به

شرمم کشم از نیکان! باورت میشه هنوز از حرفاش  سرمه من خجالت می -

 میشه؟!

لب  ،رفتم ها می طرف کمد لحاف و تشک زمان که به مهربان لبخندی زدم و هم

 زدم:

فقط من  ؛ش داریتم که دوسه تو ،ت دارهتخجالت نداره که! بابا طرف دوس -

 دونم منتطر چی هستی؟ نمی

 .های قرمزشده سر پایین انداختصحرا با گونه

 ش دارم؟تکی گفته من دوس -

 .روی زمین انداختمرا  خودمزدم و تشک بدجنس لبخندی 

بعد باهاش بری بیرون؟ شام  ،نداشته باشی تتو کسیو دوس ه!من! معلومه دیگ -

 بخوری؟ بذاری تو گوشت حرفای عاشقونه بزنه؟ 

 و بعد دست به کمر زدم و با خنده ادامه دادم:

تو کردی  تک اون بشقابا رو می اومد، تک نچ! تو اگه از نیکان خوشت نمی -

 چشمش یا تو... همون چشمش!

 ای گفتنم:گیرانهصحرا به فکر رفت و مشکوک لبخندی زد. سریع با لحن مچ

 ه؟یدکنی؟ چیو به من نگفتی خیرند خَندَه می ها؟ خَندَه -

سمت کمد رفت  اش را جمع کرد و برای فرار از پاسخ سریع بهصحرا سریع خنده
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 .ش شده بود، آورددر این روزها متعلق به خوده و تشکی را ک

 هیچی بابا. بخوابیم؟ -

خواست بیش از این کنجکاوی کنم،  من که خسته بودم و از طرفی هم دلم نمی

 .سریع بدنم را کشیدم و روی تشکم نشستم

 دونم فکر آقانیکان بذاره...  آره بسی موافقم با خواب! هرچند که من بعید می -

 و با ریتم خواننده بشکن زدم و خواندم:

 ذاره مهتاب برسه نمی عمراً  /شب به اون چشمات خواب برسه -

 جایی که دست احدی بهت نرسه! /ی شاهانخواد ببرتت خونه می

 صحرا هم با خنده روی تشکش نشست و بعد از کمی غیبت و صحبت خوابیدیم.

دادم  ی پاور را فشار می که دکمه صبح باز هم با زنگ موبایلم بیدار شدم. درحالی

 لب غر زدم: و صحرا را بیدار نکند، از اتاق بیرون رفتم و زیر قطع شودتا صدایش 

الرم نذارم دوستان هستن! یعنی سال به دوازده ماه کسی به من آمن دیگه  -

 خونِ صبح!زنه اال خروس زنگ نمی

 حال صدایم را صاف کردم و محترمانه گفتم: بااین

 جانم؟ -

 ندانش در گوشی پیچید:صدای خ

خواب که نبودی؟ اصالً مگه میشه تو این  هللءاشا  نخوبی؟ ا ،جانسالم سرمه -

 انگیز خوابید؟صبح دل

 در دل غر زدم: ،کالفه از خرمی صدایش

منتها  ؛انگیز بودچرا من روز تعطیل ساعت هشت صبح باید بیدار باشم؟ بله دل»
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 « ! چرا سر صبحی انقدر شادی فرزندم؟تا قبل از اینکه شما بیدارم کنی! اصالً

 بابا بیدار بودم. شما خوبید؟ نه ،ممنونم .سالم آقای کمالیان -

 .ی زمزمه کردم«خیر سرم!»لب  و زیر

 امید هم خندید و گفت:

خب سرمه زنگ زدم که بگم من طرح شکایتو نوشتم  .من امیدم ،کمالیان بابامه -

و گفتی یه ویس  ،رکتو برام نفرستادیفقط مدا .اشو انجام میدمرو خودمم کا

 درسته؟ ؛فیلمای دوربینه دیگه

کار  تو این ساعت پاشدی واسه من طرح شکایت نوشتی؟ من چی تعطیل،روز »

 « خدا! همه وجدان کاری! راضی نبودم به کنم با این

که یک چشمم را بسته نگه داشته بودم تا  ی مبل زدم و درحالی رنجم را به دستهآ

 .رد، سر روی دست گذاشتمخوابم نپ

فقط فیلمای دوربین تو سیستم مطبه،  ؛فرستم چشم برات می !مرسی از لطفت -

 ؛کم واسم سخت بود تر بودی یه بهش دسترسی ندارم و اینکه چون بزرگ شنبهتا 

خانوم استفاده کردن  چون کالً آقا و  ؛برای منم بهتره ای ولی اگه خودت اُکی

 .سخته برام

هم میام  پسفردا ،تونی بفرست اُکیه هرچی االن می !راحت باش ای جان! نه -

چون باید قرارداد باهام امضا کنید و وکالت بهم  ؛گیرم مطب فیلما رو ازت می

 بدید.

 .دفعه چشم راستم را بستم چشم، اینچشمم را عوض کردم و مثل کاپیتان تک

 یارم. اگه اذیت میشی آدرس بده من فیلما رو برات م! باشه ممنون -
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 .گفته بودند تعارف آمد نیامد داردها، من گوش ندادم

 ،شیش بیا دفترم-ساعت پنج شنبه ،دستت درد نکنه. پس ،جان! آره عالیه ای -

 فرستم. آدرسم برات می

 تصنعی زدم: یام کوباندم و لبخندبا دست به پیشانی

 !چشم حتماً -

 زده گفت: ذوق ،او که تازه صحبتش گل انداخته بود

 کنی؟ کارا می ب دیگه چه خبر؟ چیخ -

تو شلی! کله سحر از شبکه شیش هم خبر  ،یعنی هرچقدر اون شاهان یخه»

 !«م بدم بهت؟بخوای نداره، بعد من خبر از عمه

 خبری!گُمیم در بی، خبر که هیچی واال. به قولی -

 « !شاعر شدی ؛نه خوبه، امیدجون ساخته بهت»

 اد:امید باز خندید و مهربان جواب د

ای، چیزی ، دربند درکهای یت چیه امروز؟ موافق یه کوهنوردبرنامه !انج ای -

 هستی؟

تو همون ماشین  ،تو بگیرممن تهش بتونم کوله !آخه من شیرازیو چه به کوه؟»

 «بشینم خوراکیاتو بخورم تا تو بری کوهو بنوردی و برگردی!

 !وگرنه چه پیشنهادی بهتر از کوه ؛ی یکی از اقوام دعوتمنه حقیقتاً امروز خونه -

 ی لوسش را انداخت:امید دوباره آن تیکه

ا هم بگم؟ یه تیم از ه ی بعد. اگه موافقی به بچهجان! خب بذاریم هفته ای -

 .حتی یکیشون سبالنم فتح کرده ؛کوهنواردای قَدَرن
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زن راه رفته رو دربست هیچی دیگه! همین مونده جلو اینا مثل کدوقلقله»

 «آره؟! ؛خانوم! چه پیشنهادی از این بهتر  گردم! تحویل بگیر سرمهبر

 ولی اگه بودم حتماً بهت اطالع میدم.  ؛احتماالً تهران نباشم -

 آمد حرف بزند که سریع گفتم:

بهت زنگ بزنم  من پشت خطی دارم. اشکالی نداره اگه بعداً، آخ شرمنده -

 امیدجان؟

 با ناراحتی پاسخ داد: ،ه استامید که مشخص بود تازه فکش گرم شد

 خدانگهدار. .منتظر تماست هستم! کنم نه خواهش می -

 !فظحاحتماً! خدا -

هایم داشت گرم که چشم گوشی را قطع کردم و روی شکمم گذاشتم. درحالی

 آرام نجوا کردم: ،شد می

این کلمه رو ازش بگیرن « !جان ای»ی پنج خطه دوازده بار گفت تو یه مکالمه -

دونستم این شکلیه عمرا  من اگه از اول می ،ولی خدایی خیلی رو مخه .میشه فلج

 رفتم! اگه سراغش می

ی همان روز بعد از تماس تصویری با شاهان به او زنگ زدم و برای حل مسئله

قدر زنگ زد و صمیمی  سهیل درخواست کمک کردم. در همین چند روزه آن

البته که من خودم هم زود با افراد  ی خودم پشیمان شدم؛شده بود که از کرده

طور خیلی  اما مدل صمیمیت او به ؛شدم و شخصیت راحتی داشتم کانکت می

 .بود« نچسب»خاصی 

ا ج همان ساعت بعدش هم در پس از چند ثانیه به عالم خواب رفتم و تا چهار



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  524

 

باز هم  ،زد واز نمیآاش زیر ماندم و چه بسا که اگر صحرا با آن صدای نکره

 خوابیدم. می

به درخواست نیکان به  ،ن و کالباس که نهار الکچریمان بودابعد از خوردن ن

 شان رفتیم. خانه

های هرچند که حالش خیلی بهتر شده بود و تماس .مادام به آمدن راضی نبود

اش را با دوستان و آشنایانش از سر گرفته بود؛ اما باز هم راضی به بیرون تلفنی

 .کردن نبود آمدن یا مهمان قبول

نفره همراه با مادام و صحرا نشسته بودیم. صحرا سمت چپش  روی یک مبل سه

روی پا انداخته بود و من سمت راستش چهارزانو روی مبل نشسته  مؤدبانه پا

 .بودم

ذاره  جون بابای من به اعتماد شما و آقاسعید داره می مادام !یعنی چی نمیام؟ -

 من بیام. 

 ،دو را روی شکمش گذاشته بود ی دست دیگر و هرمادام که دستش را رو

 .باال انداخت لجبازانه سر

 .نیکانم هست. من نمیام ،سعید هست -

 این بار صحرا تالش کرد:

 ،جون؟ شما یه دلیل خوب بگو هم نمیریم. آخه چرا نمیای مادام شما نیای ما -

 ذارم بیای. اصالً من خودم نمی

 .مادام با اخم سر پایین انداخت

 دیگه بلد نیستم. ،دونم. خب من خیلی وقته بیرون نرفتم نمی -
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 با لبخند و مهربان گفتم:

پوشی، حاضر میشی، بعدشم  خواد که! امشب خوشگل می قربونت برم بلدی نمی -

 میایم. تموم شد! و خوریم هم میریم یه شام می با

 رسید:رفت. نیکان مضطرب پ طرف آینه معذب نگاهم کرد و بعد بلند شد و به

 میاد به نظرت؟ -

 .ای باال انداختم شانه

 امیدوارم! -

 طرفمان برگشت و با اشاره به سرش غر زد: مادام به

 آخه من با این موهای سفید کجا بیام؟ نه نمیشه! -

 .صحرا سریع از جا برخاست

من سریع میرم  د،خوای چه رنگی می دمشکل رنگ موئه؟ من بلدم! فقط بگی -

 .ذارم ساعته براتون می خرم. بعدشم یه می

 .مادام متعجب ابرو باال انداخت

 واقعاً بلدی؟ -

 .صحرا مغرورانه دست به کمر زد

 ذاشتم. یه عمر رنگ موهای مامانمو من می !کاری نداره که ،بله که بلدم -

 مادام لبخند محزونی زد و گفت:

 .ش مال سه سال پیشه همه ،آخه من لباسم ندارم -

 جواب داد:این بار عمو سعید 

 خریم گلم. شما موافقت کن، خریدِ اینا کاری نداره. میریم برات می -
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صحرا نگاهِ معناداری به عموسعید و بعد به نیکان انداخت. مادام سر تکان داد و 

 گفت:

 تونم بیام؟ یعنی میگید من می -

 .طرفش رفتم با خوشحالی بلند شدم و به

 و. شما دوتا زود برید یه رنگِ... تونی! بدو صحرا، نیکان پاش بله که می -

 مل کوتاهی ادامه دادم:أبه صورت مادام نگاه کردم و با ت

خانوم با عموسعید بریم   تا من و این خوشگل ،ای بخرید بیایدقهوه-کاراملی -

 لباس انتخاب کنیم.

 مادام برای اعتراض لب گشود:

 آخه سرمه...  -

م یه مانتو انتخاب کنیم براتون که خیلی جون. بیاید بریآخه نداریم دیگه مادام -

 !آخ جون خرید وقت نداریم.

*** 

 .زده عقب آمدم رژ کمرنگ کالباسی را به لبانش کشیدم و ذوق

بینی  اصالً معلوم نیست چیزی زدی. حاال االن میری می ،جون ببین مادام -

 کردم. ی بدبختو اذیت نمیمیگی کاش انقدر این سرمه ،سیمین رژ قرمز زده

دوخت ودامن خوششک، روی کت به مادام مردد و دودل مقابل آینه ایستاد و دو

اش ای که روی شانهای که ظهر خریده بودیم و موهای سشوار کشیدهقهوه-کرم

 نگاه گرداند.  ،ریخته بود و شال توری نازکی را رویشان انداخته بود

 ،اری سفیدفن صورتی و شومیز و جوراب شلوابه صحرا که با آن سار رو
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 برگشتم و لب زدم: ،تر از همیشه شده بودخواستنی

خدا درآمدشم  رایشگاه بزنیم! بهآصحرا جانِ من بیا دفترو جمع کن جاش  -

ذاریم  جون! اسمشم میرایش صورت با من، فالم با مادامآبهتره. رنگ با تو، 

 «ی هلوسازیکارخانه»

 .سمتم آمد صحرا خندید و مادام قدردان به

 ها! همرسی بچ .لی خوشگل شدمخی -

 بودی ملکه! بریم؟ -

نیکان و عمو  ،محض خروج از درب با تأیید مادام، هرسه از اتاق بیرون رفتیم. به 

زده از نیکان که  طرفمان برگشتند و صحرا برای سنجش کارش هیجان سعید به

 جلوتر از پدرش ایستاده بود، پرسید:

 خوب شد؟ چطوره؟ -

 زد:نیکان با ذوق لب 

 ولی صورتی خیلی بهت میاد! ؛تو هرچی بپوشی خوبه -

ثانیه آرام سر پایین انداختم و  ابتدا متعجب به نیکان نگاه کردم و بعد از چند

صحرا تازه به  ه زد ی من و صورت خجالت صدا خندیدم. نیکان که با دیدن خنده بی

 سریع سرش را خاراند و دستپاچه گفت: ،اش پی برده بود سوتی

 !نکنه هان مامان؟! عالی شده. دستت دردآ -

 .با نگاهی شیفته و حواسی پرت جلو آمد ،های پسرش عمو سعید اما فارغ از حرف

 ها درخشید. ولی امروز باز مثل ستاره ؛ماهایا همیشه خوشگله -

 چه برسد به مادام!  ،ب شدآبا این تعریف قند در دل من هم 
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ای برای فرار کردن، سریع  د و دنبال بهانهاش شرمسار بونیکان که هنوز از سوتی

 سوئیچش را برداشت و گفت:

 . دزود بیای .خب من برم ماشینو دربیارم -

و بعد از خانه خارج شد. من هم برای جمع کردن وسایلم به اتاق بازگشتم. بعد از 

نقصی  رایشم، برای آخرین بار ظاهرم را چک کردم. از بیآبرداشتن کیف و وسایل 

ای بزرگ و گردنبند یاقوت های حلقهمالیمم که مطمئن شدم، گوشوارهآرایش 

انداختم و پس از دست کشیدن زیر  د،که یادگار مادرم بو را فریقاییآسرخ 

ام ریخته بودم، بوی خوش شکالت را به  موهایی که برخالف همیشه رویِ شانه

ستفاده سال بدون تغییر از این شامپو ا تنها دلیلی که چند .سینه کشیدم

کردم، همین بوی مطلوبش بود. سپس شالم را هم روی سر انداختم و همراه با  می

 بقیه از منزل خارج شدم.

ن من یاش در ماشین خودشان نشستند و من و صحرا هم با ماشنیکان و خانواده

 دنبالشان رفتیم. 

 طرف صحرا گرفتم و گفتم: ام را بهوارد خیابان اصلی که شدیم، گوشی

 یه الیو لوکیشن برای بابام بفرست لطفاً. صحرا -

 دوباره به من برش گرداند. ،صحرا گوشی را گرفت و بعد از فرستادن لوکیشن

 شون؟خالی بریم خونهسرمه زشت نیست دست -

 .سری باال انداختم و لبخندی زدم

 نه من یه بسته از این مسقطی و یوخه مجلسیا برداشتم. عطره هم هست دیگه. -

 خوبه! خب پس -
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ی خانه کلمه ،ی سیمین رسیدیم. خانه؟! نهبعد از طی کردن مسیر به خانه

 حقیری بود برای توصیف این قصر!

 ءبه جز ءبا باز شدن درب وارد شدیم. قلم و کاغذ را در ذهنم آماده کردم تا از جز

 ،دیدم نت بردارم. از وجنات مرد میانسالی که درب را باز کرد چیزهایی که می

ست. وارد عمارت شدیم. جای عجیبی بود. ابود که احتماالً همان آقایحیمشخص 

 قبل از من صحرا به حرف آمد:

 ارواحه! مثل شهر ؛ولی انگار خاک مرده ریختن روش ؛جای قشنگیه -

ماشینم را کنار ماشین شاهان پارک کردم و هر دو  .با سر حرفش را تأیید کردم

سمت شاهان و شاهیار و دو زن و  یرینی بهپیاده شدیم. پس از برداشتن هدیه و ش

شناختمشان و برای استقبال مقابل درب ورودی عمارت ایستاده دختری که نمی

های مارپیچی که حیاط را به ساختمان مجلل و  بودند، رفتیم. با رسیدن به پله

ای احترام عقب ایستادم تا ابتدا مادام و عموسعید و  کرد، به نشانه سفید وصل می

 من و صحرا و نیکان باال برویم. بعد 

اش شباهت سمت زنی که اولین نفر ایستاده بود و چهره ها به محض اتمام پله به

 .زیادی به سیمین داشت، رفتم و محترمانه شیرینی را جلو بردم

 !ممنون از دعوتتون !سالم -

 زن متعجب نگاه روی صورتم گرداند و بعد مات به چشمانم خیره شد.

 !بفرمایید -

ها، زن به خودش آمد و سریع لبخند کج و  با این حرف و جلوتر بردن شیرینی

 .معوجی روی لب نشاند
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اسم  .خواهر سیمین ،من نسرینم !اومدی دخترم خیلی... خیلی خوش .سالم -

 شما چیه؟

گشادی  ،هاانقباض پلک» قلم و کاغذ را در ذهنم برداشتم و یادداشت کردم

 «نتیجه: اضطراب و استرس شدید ؛مردمک چشم و عرق دست

 م.منم سرمه !جونقتم نسرینوخوش -

اش ماند. مقابل پس نفس در سینه ؛پایین نرفتو اش باال ثانیه سینه برای چند

سمت دختری که کنارش  و تیکی کنارش زدم. به« ترس» توضیحات اضافه کردم

 .رفتم ،بود

 سالم! -

 لبخند بزرگی زد و گفت: ،ام بودیکه نگاهش جایی بین لب و بین دختر درحالی

 ی شاهان.دخترخاله ،من مهدیسم !خوش اومدی ،سالم عزیزم -

 .حس و شلش را فشردم لبخندی زدم و دست بی

 جان.مشاور و درمانگر سیمین ،منم سرمه هستم !خوشوقتم -

 ،داند من را رقیب می ،استعدادی در بازیگری ندارد» خطی کردقلم کاغذ را خط

دوست  اکند؛ پس شاهان ر جای نسرین یا سیمین با شاهان بیان می را بهنسبتش 

 و در مقابل دوست داشتن عالمت سؤال گذاشتم. « دارد. دوست دارد؟

به من چرخید و سرزنده لب  رو ،علیک با مادام فارغ شده بودشاهیار که از سالم

 زد:

 ساله ندیدمت که! ه ببین کی اینجاست! چطور مطوری؟ صدب به -

 .سری تکان دادم و تبسمی کردم
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 سالم آقا! من که خوبم، تو چی؟ خوبی یا بهتری؟ -

 از زبون کم نیاریا! -

 زمزمه کردم:و چشمکی زدم 

 گیرم. کم بیارم از تو می -

 .سمت شاهان رفتم و بعد به

 سالم عرض شد برادر! -

 وار پاسخ داد: اخم کمرنگی کرد و زمزمه

 سالم. .من برادر کسی نیستم -

 .کمی لبخندم را جمع کردم و سر تکان دادم

 تیکه کالمه، به دل نگیر برادر. -

 .دست دادم ،و در نهایت با زنی که آخر از همه ایستاده بود

 سالم. سرمه هستم. -

 !سالم مارجان. خوبی؟ خوشی؟ سالمتی؟ اسمم نِناس قربون قد و باالت -

ی شیرین رنگ  ا این لهجهلبخندی که از حرف شاهان کمرنگ شده بود، دوباره ب

 .گرفت

 !مرسی ممنون !جون نکنه ننا خدا -

صدای نجوای مادام  ،و بعد همراه مادام وارد خانه شدم. پس از نشستن روی مبل

 در گوشم پیچید:

 زاده؟ست یا قصر یه اشراف این خونه !خدای من -

 سمتش چرخیدم و با صدای آرامی پاسخ دادم:
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 جون! مادام ؛ ولی صفا ندارههست قشنگ -

 .مادام هم سری تکان داد

 .آره -

سمت من آمد و  محض ورود به دانه داخل خانه آمدند و شاهیار هم به بقیه هم دانه

 مبل سمت چپی من را انتخاب کرد و کنارم نشست. 

 چه خبرا؟ -

 .به من چرخید جا شد و روشاهیار کمی روی صندلی جابه

وقت اومدن بود؟ از کار و مهمونی و ش دردسری دیگه! االن  خبر که همه -

 .زندگی انداختیمون

تفاوت به شاهان که روی مبل مقابل ما نشست و با عصبانیت شاهیار را نگاهی بی

 از نظر گذراند، انداختم و با خنده گفتم:

 ی نوشتونو امشب شکستیم؟پس پیاله !؟اِ -

 .ست بردشاهیار از فاز شوخی بیرون آمد و با مهربانی سر به چپ و را

اصالً  ،نه خدایی با تو بودنم کیف میده. خوشم میاد ازت، بچه باحالی هستی -

 ی دخترا نیستی.مثل بقیه

 .آرام خندیدم و یک تای ابرویم را باال انداختم

 االن تعریف کردی یا پوکُندیمون؟ -

 شاهیار آمد پاسخی دهد که صدای سیمین مانعش شد:

 جان؟ با زحمات خواهر ما سرمه -

 مهربان لبخندی زدم و گفتم:
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 .جون رحمتهنه بابا سیمین -

 پرسید: ،نسرین با تردیدی که سعی در پنهان کردنش داشت

 بیان؟ دچرا به خانواده نگفتی -

نگاهی به شاهان انداختم که با کنم؟ نیم دانست من تنها زندگی می یعنی نمی

ذهنم دیگر منتظر  .بود کرد؛ پس قطعاً به او گفته اش نگاه میکمی تعجب به خاله

 «ی اطالعاتیتخلیه» داد ماند و خودش دستور نوشتن می گیری من نمینتیجه

 ترین جمالت جواب دادم:با مبهم

 لطفتونو انتقال دادم، ممنون! - 

 از در دیگری وارد شد: ،نسرین که به چیز زیادی نرسیده بود

 جون ممکنه فامیلیتونو بدونم؟ سرمه -

 «نایی خانوادگی؟آش» با شک نوشتم

 راحت باشد! ،سرمه صدام کنید -

من هم برای خاتمه  ،لبخند سر تکان داد نسرین دیگر نتوانست اصرار کند و با

 به شاهان گفتم: ها و دیدار سیمین از جا برخاستم و رو دادن به این سؤال

 جون! اگه ممکنه من یه سر برم پیش سیمین -

 ؛نه تو ،دادم بزرگ این خانه شاهان است با این کسب اجازه هم به نسرین نشان

شده قرار دادم تا با من به اتاق بیاید. باید با او صحبت  هم شاهان را در عملِ انجام

 .سمتم آمد کردم. شاهان هم به حکم ادب بلند شد و به می

 !کنم. بفرمایید من راهنمایتون می -

ستش را گرفتم تا د ،ی باال رسیدیموقتی از پیچ راهرو رد شدیم و به طبقه
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 .بایستد

. شاید خوشتون نیومد باهاتون راحت دحتیادونم از چی نار صبر کنید، من نمی -

 دونم ول...  نمی .باشم یا فعالم مفرد باشه

 ام آمد: شاهان با اخم و جدی میان جمله

فقط لطفاً دیگه منو برادر صدا نکن؛ حتی اگه  ،با فعالت مشکلی ندارم -

 .کالمت باشه تیکه

اما دریغ از  ؛خودکار را روی کاغذ کشیدم تا رنگ پس بدهد و چیزی بنویسد

دانستم حکمش چه بود وقتی کنار شاهان بودم، کل نبوغم از  ای! نمی حتی کلمه

توانستم بگیرم. او مرموز هم از رفتارهایش نمی رفت و حتی یک نتیجه بین می

 شدم؟ بود یا من گیج می

تون خیلی واضح داره یه چیزیو خاله .ر این نیومدمولی برای چونه زدن س !چشم -

 کنه. پنهان می

اما ترسیدم بدبین « و این چیز پنهان شده به من هم ربط دارد»آمدم بگویم 

 پس اضافه کردم: ؛شود

ما که رفتیم، هرجور شده از زیر زبونشون  .شدت بهشون مشکوکم خالصه من به -

 خیلی! ،ونهد کنم ایشون خیلی چیزا می . حس میدبکشی

جای زبان دو مثقالی تکان داد و بعد از چرخاندن  ن سر دو مَنی را بهآشاهان باز 

 ای بعد مقابل اتاقی ایستاد و گفت: نگاهش روی صورتم دوباره حرکت کرد. ثانیه

 اینجا اتاق مادره. -

ی چوبی بزرگش دیدم. سر سیمین را روی تخت دونفره ،درب را که باز کرد



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  535

 

ای بود که ویوی باغ را داشت. اولین چیزی که  قدی یهاپنجرهطرف  سیمین به

 ساختمان بزرگی بود که انتهای باغ وجود داشت. ،توجهم را جلب کرد

 اونجا کجاست؟ -

 .شاهان نگاه از مادرش برداشت و رد انگشتم را گرفت

 بابابزرگم.  و بزرگی مامانخونه -

 ناامید پرسیدم:

 داخلش چیزی نیست؟ -

 .ای باال انداختشانهشاهان 

 .ما تا حاال داخلش نرفتیم -

 .متعجب چشم درشت کردم

شناسید؟ بابا، سیمین از  نرفتید؟ شما اصالً چیزی به اسم کنجکاوی می !چی؟ -

 بعد شما یه سر بهش نزدید؟ ،کنه تا شب اونجا رو نگاه می حصب

 جانب گفت: به شاهان حق

 «نرید! چیز خاصی نداره، داخلش»آخه خودش گفت  -

 کالفه حرص زدم:

همه راز تو زندگیشه که تا پای اختالل روانی رفته، تأکید  یعنی کسی که این -

 کنه یه جا نرید؛ بعد شما میگید باشه و نمیرید؟! می

 ای رفتم و ادامه دادم: غره چشم

 من باید داخل اونجا رو ببینم. -

 شاهان بدبین نگاهی به آن خانه انداخت و گفت:
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 واسه همین من فکر ؛ای به اون خونه نداشت ل از بیماریش هیچ اشارهتا قب -

 .کردم مهم باشه نمی

 زمزمه کردم: ،رفتم که کنار سیمین می ی کشیدم و درحالیقنفس عمی

 تونیم بریم داخلش؟ هرچی که به گذشته مربوط بشه مهمه. امشب می ،مهمه -

 .ی مخالفت سر تکان داد شاهان به نشانه

 باید کلیدساز بیارم. ،درش قفله -

م ه این تلگرافی حرف زدنی که دوباره از سر شب شروع کرده بود، اعصابم را به

 .پس ترجیح دادم دیگر پاسخی ندهم و کنار سیمین بنشینم ؛ریخت می

 خوبی قربونت برم؟ !بانو سالم سیمین -

 گشود:طرفم برگشت. لبخندی به پهنای صورت زد و ناباور لب  با زنگ صدایم به

 اومدی؟ -

 آمیز گفتم: پس محبت ؛ل کردم خوشحال استقبوفکر کردم از اینکه دعوتش را 

 .تازه کلی هم ذوق داشتم که بیام ؛بله که اومدم -

 .شک شدهایش پراَ  چشم

 گردی. یکردم... دیگه... بر... نم فکر... می -

ی  هحلق» ی جدیدی آوردم و نوشتم پس سریع صفحه ؛الرم زدآحرفش در ذهنم 

نگاهی به دور تا دور اتاق انداخت و ادامه « ها پیش از اینجا رفته است اتصال سال

 داد:

 یادته؟ -

 لبخند زدم و پرسیاست پاسخ دادم:« ی مشترک با حلقه خاطره» قلبم لرزید
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 بار دیگه باهم مرورش کنیم؟ه خوای ی مگه ممکنه یادم بره؟ می -

 صدا گفت: ب و بیمتعج ،شاهان که کنار پنجره ایستاده بود

 چیو یادته؟ -

 ،از سری پیش که با مشت به پایش زده بودم .لبخند محوی روی لبم جان گرفت

ی افکار سیمین را پاره  دیگر یاد گرفته بود که نباید بلند صحبت کند و رشته

ی ندانستن باال انداختم و مجدد به سیمین که  ای به نشانه در جوابش شانه .کند

 .خیره شدم ،درخشید می هایش ازخوشی چشم

 آبرویی... داره. گفتی... کسی... بفهمه... بی ذاشتی... می قبالً... نمی -

م با أنتیجه: خجالت تو ؛خندد و ذوق دارد. خون به صورتش هجوم آورده می»

 خوشحالی

 «عاشقانه و شاید جنسی! ،اولین حدس: یک عمل پنهانی

 .گذاشتمتر کردم و دست روی دستش  لبخندم را عمیق

 نه آبرو. ؛نه عزیزدلم، مهم تویی -

 برای اولین بار با صدا خندید و سپس با حالتی خوشحال اما بدجنس گفت:

 ش... نداری؟تپس... دیگه... دوس -

 «رقیب عشقی؟ سیمینِ بازنده؟! رقیب قدر؟»

رو دوست دارم. حاال خاطره رو میگی؟  ش ندارم. من فقط توتمعلومه که دوس -

 ی ته باغ؟ م یا تو اون خونهاینجا بودی

 .هایش را محکم بست و پلک روی هم فشار داد ابروهایش را در هم کشید، چشم

 اونجا... نه... نگو... نگو. -



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  538

 

 ی بد بارزترین دلیل: خاطره - رو ی روبه تنفر از خانه»

ی اول: تجاوز  زار دیدن در کودکی باشد، پس نظریهآتوانست  علت اختاللش می

 رویی؟ وبهی ر در خانه

های شاهان شبیه  بیند و چشم متجاوز: همان کسی که روحش را در باغ می

 اوست.

وجه! مظنون سوم: صدرا؟  هیچ اولین مظنون: مهراب؟ نه! دومین مظنون: ساالر؟ به

ایم! مظنون  تر از دو مورد قبلی! مظنون چهارم: شخصی که هنوز نشناخته مطمئن

 .داداش خطاب کرد شاهان را زن داداش؟ امکان ندارد! اما پنجم: زن

 روی مظنون پنجم خط کشیدم. «؟ غیرممکن است!«تلفیق» امکان وجود اختالل

خوبه؟ حاال خاطره رو  ،مونیم جا می باشه عزیزدلم. تا آخر عمر دیگه همین -

 .خوام باز با صدای تو بشنومش میگی؟ می

 .هایش را باز کرد و با ذوق سر تکان داد چشم

 .. یازده... سالم... بود... اون... پونزده... توی... همین... اتاق... با... آره... من. -

ی سیمین را با گوشت و پوستم  کلمه به سر تا پا گوش شده بودم و کلمه

ای که  شدت باز شد، نسرین داخل اومد و با قیافه بلعیدم که ناگاه درب به می

 .مضطرب و نگران خندید

آخه این چه  ،عزیزم هیچی نخوردی !ایی کهجون شما اینج ای وای سرمه -

انقدر ماهی دخترم،  ؛ش دنبالته مهدیس همه !بیا پایین ،مهمونیه؟ بیا قربونت برم

 .عاشقت شده

 اما با آرامش لبخندی زدم و گفتم: ؛عصبانیتم حد نداشت
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دنبال هدفم یعنی  ،ولی من اینجا برای مهمونی نیومدم !بانو مرسی نسرین -

 درمانگریم!

 نسرین کمی دستپاچه این طرف و آن طرف را نگاه کرد و بعد ناچار لب زد:

 خوام صدای خواهرمو بشنوم. خب عزیزم. میشه منم اینجا باشم؟ می خیله -

های سیمین  از صحبت» قلم خطی زیر توصیفات سیمین کشید و نوشت

 « خیانت؟ ترسد! جفا در حق؟ می

انداختم و برخالف  ،نگریست را میاش  نگاهی به شاهان که با اخم شدید خاله

 م آرام پلک زدم و گفتم:ا کالفگی درونی

 حتماً؛ چرا که نه؟!  - 

 و دوباره سیمین را مخاطب قرار دادم: 

 .گفتی بانو داشتی می خب سیمین - 

 عنق و بداخالق لب زد:  ،سیمین که اخم کرده بود 

 وردی؟ ات... رو... نی. بو.. -

 .تمدر قالب مهربانم فرو رف

 ولی اول خاطره رو کامل کن. ؛چرا عزیزم - 

 سیمین اما چشمش را بست و اخمو زمزمه کرد:

 برو... بیرون! -

ام را سمت نسرین سوق  داشتم، نگاه کالفه زمان که بگ را از کنار تخت برمی هم

 .دادم و لبخندی را که به قول صحرا بدتر از صد فحش بود، به رویش زدم

 نگاه کن چی برات آوردم!  !ماخانو  خانوم شو خب بداخالق ن خیله -
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 .ی در دستم لبخندی زد هایش را باز کرد و با دیدن هدیه سیمین با تعلل چشم

 کادو؟ -

 .اش خندیدم و مهربان دستی روی موهایش کشیدم به ذوق کودکانه 

 بله، یه کادوی خوشگل برای شما. بازش کنیم؟ -

 اوهوم!  -

 .اش بیرون آوردم جعبه را باز کردم و عطر را از جعبه با تأییدش، کاغذکادوی دور

 ا!بفرمایید زیب -

برای همین من عطر را جلو بردم و دو بار به  ،آمدند هایش خیلی باال نمی دست

 .هایش بست و با بغض بو کشید لباسش اسپری کردم. زن چشم

 تو... همیشه... توی... اتاقت...  -

 نداخت:دوباره نسرین با استرس پارازیت ا

 الهی قربون صدات برم خواهر! -

 شاهان تحمل نکرد و با اخم گفت: 

لطفاً یا برید بیرون یا هیچی  .ریزی م میه جان داری نظام فکری مامانو به خاله -

 !نگید

کند،  های مادرش را یاد گرفته و تکرار می ی حرف مثل کودکی که کلمه به کلمه

 کرد. بازگو میچیزهایی که از من شنیده بود را داشت 

انداختم. اما نسرین  ،با لبخند نگاهی قدردان به او که حرف دل من را زده بود

 خواست بگذارد سیمین حرف بزند! وجه نمی هیچ آمد، انگار که به کوتاه نمی

دونی چه سخته دوری از  تو که نمی .یه عمر صداشو شنیدم آخه خاله بعد از -
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 خواهر، حاال به هر شکلی!

 من با چاپلوسی ادامه داد:به  و رو 

 !خیلی زحمت کشیدی مادر !جون خیر ببینی سرمه - 

 و با اشاره به مانتوی من گفت:  

انقدر بچه درگیر شد لباسشم عوض نکرد. پاشو مادر، پاشو االنه  !الهی بگردم اِ اِ  -

 .که ننا شامو بندازه

اگر  هم هر مرموزسیمین بعید بود دیگر همکاری کند و البته که با وجود این خوا

 بهتر بود؛ پس از جا بلند شدم و گفتم: ،زد حرف نمی

 جا لباسمو عوض کنم؟ تونم همین می !مه هکنم وظیف خواهش می - 

 .سر تکان داد ،نسرین خوشحال از اینکه بیخیال صحبت با خواهرش شدم 

 جان! همین بغلیه. راحت باش خاله ،برو اتاق مهمان !چرا اینجا قربونت برم؟ -

 خوای بگم ننا بیاد وسایلتو بگیره که اذیت نشی؟  می

 اما با حفظ لبخندم گفتم: ؛از این هجم دورویی متنفر شدم 

جا حاضر بشم فقط یه مانتو عوض   نه نیازی نیست. اگه موردی نداره همین - 

 کردنه!

 حداقل امشب!  ؛دادم کردن با سیمین را به او می ی خلوت نباید اجازه

 ن ادامه دادم: به شاها و رو

 آقاشاهان باید باهاتون صحبت کنم. -

سمت درب رفت  به ،نسرین که خیالش راحت شده بود کارم با سیمین تمام شده 

 و گفت:
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 زود بیاید. ،منتظرتونما .پس من میرم پایین - 

 .سمتم آمد شاهان به ،با رفتن او 

 خانوم دکتر؟ برداری کردی  از چندتا راز پرده -

ام  با خیال راحت مانتو و روسری ،ام را زیر مانتو پوشیده بودم مردانه چون پیراهن 

سمت شاهان که دو  را درآوردم و دست در موهایم کردم و تکانش دادم. بعد به

ام را پایین  های پیراهن مردانه که دکمه برگشتم و درحالی ،م ایستاده بودا قدمی

 با خنده گفتم: ،کردم طرح تیشرتم باز می

توجه به حرفاش  گاه! اما درمورد سیمین، باآنه کار ،ون باشه من روانشناسمیادت - 

ها پیش از اینجا  نه سالیی اتصال من با سیم اول از همه باید بگم اونی که حلقه

ی  به احتمال زیاد حلقه .ولی سیمین هنوز چشم به راهشه ؛رفته و دیگه برنگشته

زدن از  اتصال ساالره. چرا قطعی نمیگم؟ چون ضمایرش متفاوته و موقع حرف

یه بار میگه اون. این یا به دلیل اینه که هنوز بین این زمان  ،ساالر یه بار میگه تو

بینه یا من  و اون زمان و توهم و واقعیت درگیره یا اینکه منو آدمای مختلفی می

 .نیستماصالً ساالر 

 دارش چرخاندم و بعد ادامه دادم: ریش و فک زاویه نگاه روی ته

حاال اینا خیلی مهم نیست، برگردیم سر داستان خودمون. دومین موضوع اینه  -

کرده و بزرگ شده.  که ساالر قطعاً از بچگی با مادرتون تو همین خونه زندگی می

ایه که ساالر  مربوط به دوره ،خواست بدونه من یادمه یا نه ایم که می اون خاطره

هنوز نرفته بوده. سوم اینکه سیمین توی جوونی با یکی، احتماالً همون ساالر 

ی عاشقانه و خب  بلکه یه رابطه ،ساده هبطانه یه ر؛ روابط پنهانی هم داشته
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هرحال یه حدسه،  احتماالً... البته به این قسمتش خیلی مطمئن نیستم؛ ولی به

هرحال هر اتفاقی بوده تو همین  یای یواشکی هم داشتن. بهشاید یه سری شیطون

شدت وحشت  چون از اون ساختمون به ؛رویی نه ساختمون روبه ،ساختمون افتاده

 داره و متنفره. 

زمان هم رد  مزه کنم و هم م را مزها ساکت شدم تا نفسی بگیرم و حرف بعدی

دهم و بهشان  تشخیص ،که پشت عینک قایم کرده بود را محوی از چشمانش

 .نگاه کنم

یا بهتون برنخوره ولی... یادتونه گفتم ممکنه دلیل  دامیدوارم ناراحت نشی -

 زار و اذیت در کودکی باشه؟ آاختالل سیمین 

 ادامه دادم: ،شاهان که سر تکان داد

رویی مکانیه که این اتفاق توش رخ داده و به احتمال زیاد  ی روبه احتماالً خونه -

 لیلیه که نذاشته درشو باز کنید.این همون د

 .داد شوبش میآگره بین ابروهایش نشان از حال 

مگه نه؟ این اتفاقی که من میگم احتماالً مال  ؛ولی هرچی که بوده گذشته -

درسته؟ تازه این  ،ش حرص بخوریم هپس االن نباید واس ؛چهل سال پیشه-سی

 بازم میگم، ،بالً گفتمق .ست و پنجاه درصد احتمال خطا داره فقط یه نظریه

های بد  ی اختالل سرکوب کردن بیش از حد خاطرات و تجربه ممکنه اصالً ریشه

و حل نکردن اونا باشه یا کالً مشکل جسمی باشه و به آسیبای مربوط به مغز 

  .برگرده

 نگاهی به مادرش انداخت و آرام گفت: شاهان نیم
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 ش؟  بقیهای برای آروم کردن من نداری! خب  شما وظیفه -

 گفتن بود؟! « برادر»اش تنها برای یک  تلخی یعنی تمام این گوشت

ی سیمینه که خیلیم قوی و قدره و قی رقیب احتماالً عش بله. مورد بعدی درباره -

 سیمین به احتمال خیلی زیاد بهش باخته.

 شاهان دست به سینه زد و پراستفهام پرسید:  

 چیو باخته؟ -

 .نه باال کشیدمنفس عمیقی گرفتم و چا 

 احتماالً ساالرو! - 

 .شاهان ناباورانه به سیمین نگاه کرد 

 یعنی انقدر راز توی زندگیش داشته و لب باز نکرده؟ - 

 .ادامه دادم ،طرفم برگشت وقتی مجدد به 

شدت از لو  تون به هخواستم بگم اینه که خال ای که از ابتدا می ترین نکته و مهم -

دونم نگران نفع خودشه یا اون؛ اما حس  ترسه! نمی میرفتن رازای سیمین 

کنم یه خیانتی به سیمین کرده یا یه حقیو ازش پایمال کرده که انقدر از  می

کنه به نفع سیمین نیست که حقیقتو  ترسه! شایدم فکر می بازگشت مشاعرش می

اینه  هرحال داره سنگ میندازه تو راه درمانمون. پیشنهادم دونم ولی به بگه! نمی

 تا بهبود مادرتون خیلی نذارید با سیمین تنها بمونه و کالً کمتر بیاد اینجا.

ی زمزمه کرد، «چشم خیلی ممنون» ،های من به فکر رفته بود شاهان که با حرف

 های کوتاهش داشتم، لبخندی زدم و اضافه کردم: ای که از پاسخ رقم کالفگی لیع

ه؛ پس خیلی طبیعیه که مثل وکیلی که درمانی و در آخر اینکه من کارم روان -
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محض نشستن تو ماشین گوشش پی  یا مکانیکی که به ههمیشه دنبال تناقض

گرده، منم خواه ناخواه دنبال علت بدحالی و تشنج تو آدمای  صدای اضافه می

اطرافم باشم تا به خوشحالی تبدیلش کنم؛ حاال اگه طرف از دوستان یا عزیزانم 

روم کردنتون نباشم! آتونید ازم بخواید که به فکر  پس نمی باشه که دیگه بدتر!

 .من یاد گرفتم از آرامش خودم بگذرم تا اونی که کنارمه تو اوج آرامش باشه

ی  تبسم مردانه و متینش، لبخند را به لب من هم آورد و شهامتم را برای ادامه

 حرفم بیشتر کرد:

اگه خواستی من  .ای یختهم ره دونم از چی؛ ولی مشخصه که خیلی به نمی -

 .رو کمکم حساب کن ،گوش خوبی واسه شنیدن حرفاتم

 داشتم که صدایش مانعم شد: نقصد بیرون رفت 

 من جز عزیزاتم یا دوستات؟ - 

گذاری خاصی پشت سؤالش بود. انگاری که خیلی چیزها بعد از بردن یا  شرط

نه  ،را که نه ببازمدادم جوابش  شد! چه می باختن در امتحان این سؤال عوض می

دانم از کجا آمده بود، لعنت  ی اضافی که نمی ببازانمش؟ خودم را برای این جمله

ترین سنگرم که شوخی بود، پناه بردم و با خنده  کردم و ناچار برای فرار به امن

 پاسخ دادم:

 !شما برادر مایید، برادر -

 همه حرص در صورتش، بیرون آمدم. و با چشمکی به آن

ای را دیدم که از پیچ راهرو گذشت و این یعنی کسی  ض باز کردن در، سایهمح به

اش و رسوایَش  گفت سریع دنبالش برو تا بشناسی حس می .گوش ایستاده بود
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گفت این کار تنها تتمه حرمت مانده بین من و نسرین را هم به  کنی؛ اما عقلم می

 بعد، من هم پایین رفتم. برد؛ پس کمی منتظر ماندم تا زن مستقر شود و یغما می

با چشم دنبال نسرین گشتم؛ ولی  ،به پذیرایی بزرگ و مجلل عمارت که رسیدم

اما وقتی از  ؛دیگر مطمئن شده بودم که سایه متعلق خودش بوده .پیدایش نکردم

پشت ستون نشسته و سیب قرمزش  مبل دیدمش که روی ،کنار ستون رد شدم

 کند. را پوست می

داد که زن مدت زیادی آنجا  ی سیب نشان می شده کنده پوستِ های مبل و ردیف 

 نشسته بود و بعید بود که سایه متعلق به او باشد و این یعنی... 

سریع نگاهم را طرف مهدیس که روی مبل کنار شاهیار نشسته بود و با همان 

 کرد چرخید. لبخند بزرگش نگاهم می

 تعارف گفت:  شاهیار با دیدن من بی 

 االن صاحبش میاد؟! نگفتم -

ای به شاهیار رفت و خواست بلند شود که من هم  غره پس او بوده! مهدیس چشم

اش مانعش  مصنوعی زدم و با گذاشتن دست روی شانه یبه سان خودش لبخند

 .شدم

 من میرم پیش مادام. .بشین راحت باش ،نه عزیزم -

ه دوباره روی مبل ی کنارشان رفتم؛ او هم ازخداخواست نفره سمت مبل سه و به

 نشست و بعد از چند دقیقه شاهان هم پایین آمد.

های  شاهان و نیکان بحث صحبت پیدا کرد و مشغول شد. تا شام هر کس یک هم

ای سخن به  روز کردند، نسرین و مادام و صحرا از مد و لباس و هر بحث زنانه
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مجازیشان گفتند. میان آوردند و شاهیار و مهدیس هم از اینفلوئنسرها و دنیای 

برای چیدن میز شام . شدم بار با یک گروه همکالم می من هم هر دو دقیقه یک

برخالف اصرارهای نسرین، من و صحرا به کمک ننا رفتیم و بعد از تکمیل میز، 

جز ننا و نسرین که هنوز دل از آشپزخانه نکنده  ننا بقیه را هم صدا کرد. همه به

 .خواست افتادم ن ناگاه به یاد عکسی که پدر میدور میز نشستیم که م ،بودند

 االن بهترین وقت بود! 

 جمعی بندازیم؟ هموافقید یه عکس دست -

 تا سلفی انداختم.  سه-ام را بیرون آوردم و دو گوشی ،با موافقت همه 

 شاهیار که کنارم نشسته بود، سریع گوشی را از دستم کشید و با خنده لب زد:

 گل افتادم استوری کن خاطرخواهام زیاد شه!بده ببینم اگه خوش -

 .و پس از چک کردن عکس سری تکان داد

 کنی.بتو ثوابی هم  ،من از سینگلی درامهم بلکه  !آره خوبه، دمت گرم بذار -

زمان با پس دادن گوشی،  با دیدن شاهان در عکس، متعجب سر باال گرفت و هم

 زمزمه کرد: 

 ری؟ االن که مامان نیست! دا داداش چرا عینکتو برنمی اِ - 

که عینکش را در قابش  ش خندید و درحالیا حواسی شاهان آرام به بی 

 گفت: ،گذاشت می

 انقدر زدم دیگه عادت کردم، انگار یه جزئی از صورتمه. - 

 .شاهیار این بار موبایل خودش را به دستم داد 

 زحمت یکی دیگه بگیر.  بی - 
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 .سریع از آشپزخانه بیرون آمد ،دنسرین که صدایمان را شنیده بو 

 وایسید منم اومدم. !عکس بی من؟ -

 چند عکس دیگر گرفتم و بعد مشغول خوردن شدیم.  ،وقتی او هم نشست 

 *** 

 دانای کل 

 توانست نگاهش هم نکند.  کالم عصبی بود؛ اما نمی هنوز از آن تکه

 .داد اش می دخترک خوب ضعفش را فهمیده بود و بازی

اش با نوک زبان سس را از کنج لبش پاک کرد، بند  با با ناز و ادای ذاتیسرمه که 

 .انصاف حتی غذاخوردنش هم با عشوه بود دل شاهان در دم پاره شد! دلبر بی

ناچار سر پایین انداخت و  به .اما زشت بود ؛دوست داشت بیشتر به دختر نگاه کند

اشت که برادرش عینک را از برای بار هزارم شاهیار را مالمت کرد! پسرک خبر ند

خواست حفاظی داشته باشد تا دیگران  قصد روی چشم نگه داشته بود و می

 .نبینند چطور محو آن صورت زیبا شده است

 .کنه جون دسر بخور؛ آدم که تو خونه خودش تعارف نمی خاله -

حرف سری تکان داد و پس از تشکری چند قاشق پودینگ شکالت  شاهان بی

گاه اهل دسر نبود؛ اما حاال هم به حکم میزبانی و هم برای  هیچ اًکشید. حقیقت

 بیشتر مقابل سرمه نشستن، تن به آن خوراکی شیرین داد.

اما  ؛سپس قاشق در پودینگ شکالت زد و به قصد خوردن تا دهان آوردش

های  محض اینکه بوی شکالت زیر دماغش خورد، یاد سرمه و لوندی به

 .ناخودآگاهش افتاد



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  549

 

ای افتاد که با تکان  یاد لحظه !کرد برد، موهایش را هم افشون می دل میکم 

 ی شکالت کرده بود. موهایش اتاق را پر از رایحه

خوای  تونیم بخوریم! چندتا نشونه می اهلل دیگه شکالتم بدون یادت نمی اهلل اال ال»

 « از خودت بذاری تو زندگیمون دختر؟

را به ظرف برگرداند و خودش را با ژله  پس از غری که در دل زده بود، قاشق

 .سرگرم کرد

باز سرمه شروع به  ،بعد از اینکه همه غذایشان تمام شد و از کنار میز بلند شدند

دانست که این رفتارهایش چه خوش به دل  کمک به ننا کرد و تنها خدا می

 .نشست شاهان می

زیر گوش صحرا  ،سوی خانه اما سرمه غافل از شاهان و حس نوظهورش در آن

 نجوا کرد:

شویی و با سر تا میره دسیکالً خیلی کالفه و عصبیه، یا هی میره بیرون و میاد  -

 گرده!  و روی خیس برمی

 .نظری سمت درب آشپزخانه انداخت را روی اپن گذاشت و نیم غمرظرف صحرا 

تونی  پسره به معنای واقعی کلمه نسخ گله و این وسط فقط تو می ،طبیعیه -

 .مکش کنیک

 .ش را نشان داددسرمه تعجب خو

ی اعتیاد قد همون حرفاییه که امروز موقع رنگ  من؟ بابا من ته دانشم درباره -

 کردن موهای مادام بهم گفتی. برم چی بگم بهش؟

 تر از قبل پاسخ داد: صحرا آرام
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ی  خواد؛ فقط رابطه اعتیاد به گل چیز خاصی نیست سرمه، علم خاصی هم نمی -

 خوا...  و سرگرمی میخوب 

 با صدای بسته شدن درب عمارت، صحرا سَرَکی کشید و بعد ادامه داد:

من فکر کنم اگه نری پیشش کم بیاره و بیخیال  .ببین دوباره رفت بیرون -

 گناه داره! ،! برو سرمههگل بزن ،چی همه

 .ی درب بسته کرد و بعد مردد سر تکان داد سرمه دودل نگاهی حواله

 اگه کم بیارم بهت پیام میدم. ،پس حواست به گوشیت باشه .ب باشهخ خیله -

سمت درب خروجی  و بعد آرام و طوری که کمترین جلب توجه را داشته باشد، به

ای دید که دست  ی راه ماسه شاهیار را میانه ،محض خروج از خانه به .عمارت رفت

ها را  لی پلهمعط بی .زند ها می کشد و با حرص لگد به سنگ روی صورتش می

سمتش رفت که شاهیار از صدای پایش متوجه حضورش شد و  پایین آمد و به

 .طرفش برگشت به

 ای گفت: شوخی با صدای دخترانه به 

خونه هم بزرگ بال  ،مگه خودت ناموس نداری؟ گفتی شبه !چیه دنبالم افتادی؟ -

 مال سرش بیارم؟! برو تا جیغ نکشیدم داداشم بیاد!

اعتنا به آن  خی هم کالفگی لحنش مشخص بود؛ اما سرمه بیحتی در اوج شو

 خندید و گفت:

ی نتراشیده  وگرنه با این صدای نخراشیده و قیافه ؛خداروشکر دختر نشدی -

 موندی. حاالحاالها رو دست شاهان می

 قدم شد، پسرک با صدای خودش زمزمه کرد: وقتی کنار شاهیار رسید و با او هم
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قطعاً داداششم خر میشه  ،خدا بزنه پس سرش بیاد تو رو بگیرهاونی که  !نه بابا -

 گیره! میاد منو می

حوصلگی شاهیار  ؛ اما بعد از چند ثانیه سکوتی که گواه بیددوباره هر دو خندیدن

مقدمه  سرمه بی ،میانشان حاکم شد. کمی که گذشت ،همیشه پرحرف بود

 پرسید:

 اندیکا یا ساتیوا؟ -

 .چرخید سمتش شاهیار متعجب به

 ی اضافه لطفاً! ها؟ ساتیوا با نوشابه -

 سرمه مهربان لبخند زد و گفت:

 ؛تر بپرسم دونی! بذار ساده درگیر چیزی شدی که حتی اسم علمیشم نمی -

 ماریجوانا یا حشیش؟

از کجا فهمیده بود؟ نکند به شاهان هم چیزی گفته؟!  .بند دل شاهیار پاره شد

 !فهمید آخ که اگر شاهان می

 .رقم استرس زیادش خود را نباخت و سریع اخم کرد یحال عل ینااب

 چی میگی نیمچه دکتر؟ خل شدی؟ -

 سرمه سری تکان داد و گفت:

روانی  هیچ وابستگی جسمی نداری و فقط از نظر؛ تشخیص من ماریجواناست -

یعنی یه جورایی ترجیح دادن بین بد  ؛هم بد ،بهش وابسته شدی و این هم خوبه

 درست میگم؟ هنوز به حش نرسیدی؟ ،خالفت ویده دیگه .و بدتره

سرمه سعی کرده بود با ادبیات خودشان حرف بزند تا صمیمیت را بیشتر کند؛ اما 
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 شاهیار بازهم برای دفاع از خودش اقدام به حمله کرد:

 زنی؟ و شدی؟ به من تهمت میردو ردیف دندون بهت نشون دادم پر !برو بابا -

همه اطالعاتو از کجا داری؟ بهت میاد خودتم معتاد  خودت اینهدفت چیه؟ اصالً 

 باشیا! دیگه از این چرت و پرتا نگو وگرنه میرم به داداش میگم خودتم خالفی.

 .سرمه بلند خندید و سری تکان داد

فقط یه چیزایی شنیدی، نه؟ من درمورد انواع « ست بهترین دفاع حمله»از  -

کنی من  اگه تو فکر می ،س من روانیم؟ ولی باشهپ ؛دونم بیماریای روانی هم می

منم حدسمو میگم؛ اون موقع ببینیم به ، برو به داداشت بگو ،معتادم حرفی نیست

حرف کدوممون گوش میده و نهایتاً وقتی فرستادمون آزمایشگاه تست کی مثبت 

 میشه!

 دار ادامه داد: سمت خانه برگشت و هدف سپس به

 ه نفعته تو زودتر از من بری.ب ،من رفتم که بهش بگم -

سمت ساختمان رفت که صدای شاهیار لبخندی خبیث  نفس به دختر با اعتمادبه

 .سمت پسر چرخید روی لبش نشاند؛ اما بعد بالفاصله لبخند را پاک کرد و به

 بله؟  - 

 .شاهیار با سر پایین افتاده قدمی پیش گذاشت

 شکنه سرمه! بفهمه می ،نگو بهش -

ی سختش را  ز در کالمش بود که سرمه بیش از این نتوانست پوستهقدر عج آن 

 .حفظ کند و مهربان جلو رفت

 کنیم. یه اشتباه کردی باهم جبرانش می !سر پایین انداختن نداره که -
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 .ی مخالفت تکان داد شاهیار سری به نشانه

ولی بازم یه چیزی میشه که  ؛کشم خدا! هر روز میگم دیگه نمی نمیشه به -

کشم هی یه  انگار یه چیزی گم کردم. وقتی نمی ،م کشم. اصالً نکشم کالفه یم

 کنه...  انقدر رژه میره که مجبورم می ،چیزی میره رو نروم

 گر لب زد:  سرمه دستش را گرفت و یاری

 چند وقته؟ -

 دوازده روز.-ده - 

 .کرد پس فرقی نمی ،اما چون گل وابستگی جسمی نداشت ؛زمان زیادی نبود

چیزو  همه ،بهت قول میدم. اصالً یه جوری که شاهان نفهمه ،کنی ترکش می -

 باشه؟ فقط قول بده از فردا باهام همراه بشی. ؛کنیم جور میو جمع

 .شاهیار با تردید سر باال گرفت

 یعنی میشه؟  -

 .سرمه مطمئن سر تکان داد

دونی  چیزی! میای نه  آره که میشه! نگاه کن از وقتی من اومدم دیگه نه کالفه -

باید فکرتو درگیر کنی شاهیار. تو از تنهایی و  .ت سر نمیره هچرا؟ چون حوصل

چون دوست خوب نداشتی و سرگرمی تو زندگیت کم  ؛بیکاری به گل رسیدی

بندم تا  کنی! شرط می حاضرم قسم بخورم تو یه کار مفید تو زندگیت نمی .بوده

 دوردوری یا دنبال ایسگاه کردن دخترا! پیبعدشم یا  ،خوابی لنگ ظهر می

ی افسونگر  فهمید چرا وابسته هایش بس درست بود و شاهیار تازه داشت می حرف

 تنها بود و امان از تنهایی!  ،داد و گلش شده است! او برخالف چیزی که نشان می
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باهم  ؛خوای های بشی؟ خوش بگذرونی؟ من جای گل! خوبه؟ بهم زنگ بزن می -

 میریم کافه...  ،دونم رون، چه میمیریم بی

 زده ادامه داد: ناگهان یاد کافه کتاب افتاد و ذوق

کنم از صبح تا شب برو خوش بگذرون! قول  اصالً با یه جای خفن لینکت می - 

 چه برسه به اون دو مثقال علف هرز! ،میدم دیگه یاد منم نمیفتی

 ر اضافه کرد: هایش را روی دو بازوی شاهیار گذاشت و تأثیرگذا دست

دونی دو ثانیه خوشی چه بالیی به سرت میاره!  خدا نمی به !شاهیار تو حیفی -

ولی به چه قیمتی؟ تهش که چی؟ بابام  ؛خوبه؟ هیجان داره؟ باحاله؟ قبول دارم

خیلی کیف میده  ؛مونه همیشه میگه این هیجانای جوونی مثل قطار شهربازی می

تی تمام احساسمو باختم به این حرفش رسونتت. من وق ولی به هیچ جا نمی

 ش کنی. خوام تو تجربه ولی نمی ؛رسیدم. من تجربه کردم

هایش صادقانه  چقدر حرف های دختر خیره شده بود. شاهیار با عالقه به چشم

اش کم بود! کاش خواهری مثل او  بود! چقدر حضور کسی مثل سرمه در زندگی

اثربخشی حرفش کم  ،شتر از آنداشت! سرمه حس کرد نصیحت کافی است و بی

 پس با شوخی گفت: ؛داب داردآدانست که حتی نصیحت هم  شود. خوب می می

 چشماتو درویش کن برادر! - 

دار  این برادر گفتن خوب به دل شاهیار نشست و پسر بغض ،برخالف شاهان 

 زمزمه کرد: 

 خانوم!  باجیآمن نوکرتم  -

 دل اعتراف کرد: سرمه خندید و در
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 « !چسبه در گفتن فقط با حرص خوردن شاهان میبرا»

دانست چرا مرضی بود؛ اما دوست داشت شاهان را حرص دهد تا آن رگ  نمی

 .اش نبض بگیرد کنار پیشانی

ی اتاقش ناظر  دید شاهانی که از پنجره حیف که دختر در حیاط بود و نمی

ا فکر به خورد و ب هاست، چطور با دیدن صمیمیت شاهیار و سرمه حرص می آن

ی کمرش عرق سرد روی تیغهاینکه نکند شاهیار و سرمه از هم خوششان آمده، 

زند! اما چرا؟ مگر چه احساسی به آن  اش نبض می راه گرفته و رگ کنار شقیقه

 برید؟!  دختر پیدا کرده بود که اینچنین با فکر از دست دادنش نفس می

 بخند زد و گفت:سرمه به لفظ آباجی ل ،ایدر آن سمت دیوار شیشه

واسه همین هیچ  ؛اومده و میاد من همیشه از لفظ داداش و داداشی بدم می -

بجی صدام کنن. با هر پسریم که آوقت قبول نکردم به کسی بگم داداش یا 

نه بیشتر نه کمتر. اون برادرم که بعضی وقتا میگم  ،دوست میشم، میشه رفیقم

مَن مِن  ،شاهیار. کنم تو فرق داری ست برای شوخی. اما حس میصرفاً یه تیکه

 .فقط چندتا شرط دارم ؛بعد خواهرطور کنارتم

 .شاهیار با ذوق دست در جیب برد

 نشنیده قبوله. -

 سرمه با خنده دست از بازوی شاهیار برداشت و گفت:

 کنم. وری برات تعریف می بذار اول بگم بعد! بیا بریم طرف ساختمون اون -

 را باال انداخت و گفت: شاهیار یک تای ابروییش

 مون. حاجی حرف شما ندید حکمه واسه -
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 دوباره باهم راه افتادند که سرمه به حرف آمد:

 ؛اول از همه اینکه باهام همکاری کنی تا عادت گلو از سرت بندازم. نمیگم تَرک -

چون صرفاً  ؛گل داستانای ترکو نداره ش خیلی زیاده و حقیقتاًچون بار کلمه

 اعتیاد روانیه. این قبوله؟

 شاهیار سریع گفت:

 .من اصالً مال این کارا نبودم ،حتماقبوله. خودمم نار -

 سرمه مشکوک نگاهش کرد و مقتدرانه برایش خط و نشان کشید:

دونی که با یه پرشِ پلکِ مراجعم به دعوای مادر و پدرش تو سه سالگیش  می -

ولی  ؛ای، بذار چیز دیگه پای خودستایی یا هرخوای بذاری  می .برم پی می

بزنی؛  پس سعی نکن که منو بپیچی یا دور .هرحال تو این داستان ادعا دارم به

رسونی، امکان  سیب میآچون فارغ از اینکه عمالً خودتو گول زدی و به خودت 

تونم  وقت نمی شکنه و هیچ نداره من نفهمم و وقتیم بفهمم دیگه اعتمادم می

ولی اگه اعتمادم  ؛کنم شاهیار مثل قبل بشم. من زود به آدما اعتماد می باهات

بشکنه دیگه فرصت دوباره نمیدم! پس اگه تو این فکری که بذار سرکارش بذارم 

تا به شاهان چیزی نگه و دست به سر بشه، باید بگم که اصالً حرکت جالبی 

یزی نگم و با یه به من نیست و به مراتب برات بدتر میشه. شاید االن به شاهان چ

پرسم. واقعاً  پس دوباره ازت می .ولی اون موقع قطعاً بهش میگم ؛چه بگذرم

 خوای ترک عادت کنی؟ می

 .تر از قبل سر تکان داد شاهیار مصمم و مطمئن

 خوام.  آره به جون مامان سیمین و شاهان که تنها عزیزامن می -
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 .سرمه لبخنی از سر رضایت زد

ید بهم قول بدی مشروب و سیگارم ترک کنی! حاال فعالً کاری به دوم اینکه با -

 زنی. قبوله؟ ولی از فردا دیگه لب به مشروب نمی ؛سیگارت ندارم

 های گشادشده از تعجب پرسید:شاهیار با چشم

 اینو از کجا فهمیدی؟ -

 .نیشخندی زد ،ب درآمده بودآسرمه که حدسش درست از 

بعد مشروب، بعد  ،از سیگار شروع شد ؛ی نشدیمقدمه که گلبی ،مشخصه دیگه -

بینی  کنی می تر. آخرم یه روز چشم باز میماریجوانا، بعد یه چیزای سنگین

ذاری رو زبونت! به همین  می LSDداری  ،که کراک تزریق کردی درحالی

 !سادگی

هنگ تأیید آهای سرمه را با قسمتی از ورس یک شاهیار سر تکان داد و حرف

 کرد:

خورد گروه خونیم/یه نخ  من اصالً به این حرفا نمی لکی الکی سیگاری شدم/ا» -

که سیگار همیشه ال انگشتاش هست/ از  شد دو نخ، دو نخ شد پاکت/شدم اون

 «ی دوستای ناباب دوستاشن... صبح تو خیابونا وقت کشت تا شب/ دید همه

 کامل کرد: هنگ را شناخته بود، صحبت شاهیار را با خط آخر شعرآسرمه که  

خداروشکر کن  «چیو نباید تجربه کرد!همه چیو باید تجربه کنی/ میگن همه» -

 که خیلی چیزا رو تجربه نکردی شاهیار. پس این شرطمم قبوله؟

 !قبول -

 .سرمه خوشحال لبخندی زد
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و شرط بعدی اینکه راست و حسینی برام تعریف کنی چی باعث شد بیفتی تو  -

 این خط؟ 

 .کشید و سر فروانداختشاهیار آهی 

 چشم میگم. -

 .طرف باغ رفتند از پیچ حیاط گذشتند و به

 همین االن! -

هنوز کامل به او اعتماد  ؛ترسید چیزی بگوید شاهیار دودل نگاهش کرد. می

عالوه دوست نداشت نگاه سرمه به او تغییر کند. دختر که متوجه  نداشت و به

 با زیرکی گفت: ،تردیدش شد

خوام  صرفاً می .ی کافی اطالعات دارمم به شاهان چیزی بگم به اندازهاگه بخوا -

 بدونم تا بهتر بتونم کمکت کنم.

 شاهیار دستی به صورت کشید و سربسته گفت:

دونم؛ فقط موقعیت تعریف نیست، همین. ولی اگه بخوام کلی بگم با یه  نه می -

 ط.ی رفیقاش رفتم تو این خبعد به واسطه ،دختره دوست شدم

 ش داری؟تدونی که باید با منبع مصرفت قطع ارتباط کنی؟ دوس می -

 د.ای باال انداخت و لب برچی شانه شاهیار

 ولی خیلی خاصه، خوشم میاد ازش. ؛دوست داشتن که نه -

دیگر در دید شاهان نبودند. او که  ،وقتی از ضلع شرقی ساختمان رد شدند

سریع به اتاق سیمین رفت و از  ،ردنظر گرفتنشان بگذ توانست از خیر زیر نمی

تر بود و آن دو خیلی مشخص  ی او به باغ خیره شد. به نسبت حیاط تاریکپنجره
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فکر از اتاق  پس بی ؛تر ببیندشانگویند و واضح نبودند. دوست داشت بداند چه می

 بیرون رفت تا از درب پشتی به باغ برود.

 ای گفت:سرمه با لحن دوستانه

کنه کیس خوبی برای  سی که یه همچین چیزایی مصرف میبه نظر من ک -

 .دوستی و ازدواج نیست

 شاهیار سریع در مقام دفاع ایستاد:

 .زد که اون خودش نمی ،نه -

 .سرمه با تعجب اخم کرد

 شد؟ بعد اونی که خودش اهل این داستانا نبود، مانع تو نمی -

 ای باال انداخت و گفت:شاهیار شانه

 .ین بار از دست خودش گرفتمنه! اصالً اول -

دانست که هیچ دختری  خوب می .سرمه به فکر فرو رفت. برایش عجیب بود

المپ ذهنش روشن شد و روی یک جمله نور  .دوست ندارد پارتنرش معتاد باشد

اما با چه هدفی؟ ذهنش « اگه از قصد معتادش کرده باشه چی؟» انداخت

پس  ؛ترین برندای ایرانیه رین و موفقت شانوت یکی از معروف» سرعت جواب داد به

 « شاهیار کم دشمن نداره!

 دل لب زد: به پسر ساده سریع رو

 فردا بعد از ساعت شیش و هفت ببینمت؟ -

عنوان اولین خط  این جمله را به ،ی چندمتریشان ایستاده بودفاصله شاهان که در

ه هم آوردند مکالمه شنید و وقتی شاهیار قبول کرد، با فشاری که دو فکش ب
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سرمه و شاهیار به هیبت ساختمانی که در  .هایش تیر کشیدی دندانریشه

 .نگاه کردند ،تر شده بود تاریکی وحشتناک

 تا حاال این تو نرفتی؟ -

 شاهار با خنده گفت:

 هاست!زنه پاتوق اجنه نه بابا! این از بیرون داره داد می -

 .سرمه به توصیفش خندید 

 خلش نرفته؟ساله کسی دا چند -

 .پونزده ساله-ولی بیشتر از ده ؛دونم دقیق نمی -

های طبقه با درب جری و یکآای سرمه نگاه دیگری به ساختمان انداخت. خانه

های های مربعی خورده بود و پشت شیشه کرکرههنی سفید که وسطشان شیشهآ

موبایلش را معوج جلوی دید را گرفته بودند. سرمه گوشی وسبزآبی به صورت کج

به درب  ،رقم تمام وحشتی که داشت یاش را روشن کرد. علقوهبیرون آورد و چراغ

سپس سعی کرد داخل را ببیند. با  ؛نزدیک شد و گوشی را به شیشه چسباند

ها یک روزنه پیدا کرد و با اما از بین کرکره ؛ها کامل پوشیده شده بوداینکه شیشه

دید. با تعجب کمری را که برای دیدزدن خم  تمرکز نور روی آن قسمت داخل را

 به شاهیار گفت: شده بود، صاف کرد و رو

ی ولی یه خونه ؛من خیلی نتونستم داخلو ببینم .ی کاملهشاهیار اینجا یه خونه -

 .من فقط یه مبل و بوفه دیدم که جفتشم از این قدیمی چوبیا بود .ست همبل

باالخره تصمیم گرفت خودی  ،ش تحریک شده بودا شاهان که حس کنجکاوی

 مقدمه گفت: طرفشان رفت و بی نشان دهد؛ پس به



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  561

 

 کنید؟ کار می چی -

 سمت مرد برگشت و زودتر از شاهیار جواب داد: سرمه غافلگیرشده به

 !فضولی -

دانست گاهی چقدر دلش  اما فقط خدا می ؛شاهان به یک لبخند بسنده کرد

ی این دختر بخندد! برخالف او شاهیار هازبانیخواهد از ته دل به شیرین می

بلندبلند خندید و همین خنده یادآور قرارشان شد و مجدد کام شاهان را تلخ 

 خواستند بروند؟! کرد. یعنی فردا کجا می

 چیزیم پیدا کردید؟ !اختیار داری -

 سرمه سری باال انداخت و گفت:

ای بدردبخوری هم ست و احتماالً چیز جز اینکه این خونه کامالً مبله ،نه -

 داخلش هست.

 زیرکانه دل زد: ،شاهان که تمام ذهنش درگیر قرار فردای شاهیار و سرمه بود

 شما میای؟ ،خب من فردا کلیدساز میارم -

 .هم بزنده خواست قرارشان را ب ای میبه هر بهانه

الً ، احتماهی سیمینفردا هم که تایم مشاوره پس ،نه فردا دوتا قرار مالقات دارم -

 فردا بیام. اون پس

تر از حالت معمول شده بود و با خاطر اتفاق دیشب اعصابش ضعیف شاهان که به

 بداخالق گفت: ،کرد ای اخم میترین بهانه کوچک

 به قراراتون برسید. ،قصد مزاحمت ندارم -

 مهربان زمزمه کرد:، بخش باشد سرمه که عادت کرده بود آرام
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های مهمِ ت یکی از اهداف و برنامه هشما و خانواد من گفتم مزاحمی؟ حقیقتاً -

 زندگی و کارمید. 

زند؟!  قدر گنگ و دوپهلو حرف می نیفکر کرد که چرا این دختر ا شاهان با خود

ش هم ا ی از زندگیئی کاریست یا جزدوست داشت بفهمد صرفاً برایش یک پروژه

 شده است؟

همین که ناخودآگاهش را درگیر کند تا اخم  ؛دانست این مِتُد سرمه استنمی 

 آنکه بداند کی و چطور، باز شود! صورتش بی

 خوای اونجارم ببینی؟ می ،اینجا یه در پشتی هم داره !ممنون -

 جا هم کم نترسیده بود، سریع به حرف آمد: شاهیار که تا همین

ون ؛ او خطرهن! اینجا که نور عمارت افتاده انقدر خوف آروقروداداش بیخیال ت -

 پشت که دیگه ظلمات خالصه!

 .ای باال انداختشاهان شانه

 تو...  من فقط پیشنهاد دادم می -

 .بریم ،قبوله -

اش لبخند زد که شاهان به ذوق کودکانه ،زده این پاسخ را داد سرمه که هیجان

 صدای اعتراض پسرک ترسو بلند شد:

وکیلی اِد و لورنم جرئت ندارن تو اون پشتو ندیدی! خدا !چی قبوله؟بابا چی -

 کنه! بار میره اونجا رو هرس میه گیری برن اونجا! خود آقایحیی ماهی ی واسه جن

همیشه عاشق  .شد ی سرمه برای دیدنش بیشتر میانگیزه ،گفت هرچه شاهیار می

پس  .آمدژانر وحشت بود؛ اگرچه بعدش دیگر شب تا صبح خواب به چشمش نمی
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 به شاهیار گفت: رو

 زود میایم. ،نترس بابا! بیا بریم -

شاهیار که چند روز پیش برای دور از چشم شاهان خالف کردن، به آنجا پناه 

 شد، قاطع پاسخ داد: آورش مو به تنش سیخ می برده بود و با یادآوری فضای خوف

 خوای بری برو! تو می !من عمراً -

بیعه نداشت؛ پس طءالبرخالف شاهیار، شاهانِ همیشه منطقی ترسی از ماورا

 مطمئن لب زد:

 ولی من میام. -

 .تکان داد و خرسند لبخندی زد سرمه سر

 پس بزن بریم. -

*** 

تازه از دیوار کناری ساختمان گذشته بودند که سرمه به مفهوم ظلماتی که 

دل خودش را بابت این پافشاری لعنت کرد! او که از  رسید و در ،شاهیار گفته بود

خواست به  با نزدیک شدن به شاهان می ،اندن فوبیا داشتتنها در تاریکی م

رفت.  تر از او راه می پس با نیم قدم فاصله عقب ؛خودش اطمینان دهد تنها نیست

گذراند.  کوبید و با کنجکاوی اطراف را از نظر می قلبش از هیجان به سینه می

با هم رب پشتی را روشن کرده بود و هر دو به مقصدِ د شاهان با نور موبایلش راه

و بعد از آن  ای نگذشته بود که با صدای گربهقدم شده بودند. هنوز چند دقیقه هم

نزدیکی گربه، تاریکی و هوهوی باد،  .ی سرمه، سکوت باغ شکستجیغ خفه

دست به دست  ،درختان بدشکل و تم وحشتی که از ابتدا با آن وارد مسیر شدند
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آن نیم قدم فاصله را پر کند و با دو  ،گاههم داد تا سرمه در یک حرکت ناخودآ

دستش بازوی شاهان را در آغوش بکشد. شاهان که انتظار جیغ دختر و از آن 

تاریکی  گوشی از دستش روی زمین افتاد و فضا در ،بدتر، این حرکت را نداشت

بیشتری فرو رفت. وقتی متوجه ضربان تند قلب دختر شد و به ترسش پی برد، 

ای که در آغوشش فرو رفت، حلقه چرخید و دست دور بدن سرمهطرفش  سریع به

ی شاهان پخش هایی را که از ترس منقطع شده بود، روی سینهکرد. سرمه نفس

کرد که کاش همان پیراهن مردانه را  رزو میآکرد و شاهان هر لحظه بیشتر  می

اما نه  ؛بودجای این تیشرت نازک پوشید بود! حاال ضربان قلب او هم باال رفته  به

ی های دختر، تاریکی فضا، عطر یاس و رایحهاز هیجان! گرمای نفس ،از ترس

شکالت، ظرافت تن عروسکی که به مرز یک پیراهن به او چسبیده بود و آن حس 

اش! تنها استراتژی شاهان برای مقابله با مرموزِ ته قلبش، عرق شد روی پیشانی

غوش بکشید، فشردن آتر در  را محکمکرد دختر  که وادارش می ای کشش درونی

ای بود ثانیه ها چنددادنِ تمام این اتفاقطول زمانِ رخ .هایش روی هم بودچشم

با صدای  ،سال گذشت. وقتی مرد کمی به خود مسلط شد که برای شاهان چند

 آرامی نجوا کرد:

 یه گربه بود که رفت. نترس. ،روم باش سرمه! چیزی نیستآ -

 گاه ترسِ دختر از رزو کرد که کاش هیچآاز ته دل  ،چیزی که گفتاما برخالف 

من اجا بماند و بشود شـاهدخت سرزمین  بین نرود تا سرمه برای همیشه همان

 !آغوشش

ترسد؟ نه! ترسش در حد همان شوکه  یا واقعاً هنوز میآسرمه از خودش پرسید 
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گرفت، علت  می ی شاهانشدن بود و بعد از آن حس خوبی که از آغوش مردانه

پس آرام  ؛دار بود. اما صبر بیشتر از این جایز نبود ماندنش در آن حصار امن تب

خودش را عقب کشید و شاهان هم با کمی تعلل کنار رفت. سرمه نفسش را 

 بیرون داد و برخالف هردختر دیگری بدون خجالت و با شوخی گفت:

 فکر کنم زدم ترکوندمش! گوشیت کو؟! آهِ شاهیار گرفتتم! شرمنده اذیت شدی -

 .شاهان لبخندی زد و سر باال انداخت

 فقط کجاست؟ !نه بابا فدای سرت -

پس  ؛اش پوشیده شده بودقوه گوشی با زمین افتادنش در گل فرو رفته و چراغ

هیچ نشانی از آن پیدا نبود. سرمه موبایل خودش را بیرون آورد تا با او تماس 

محض اینکه از بین  اش نبود و بهان در گوشیاما حواسش به نام شاه د؛بگیر

ی شاهان بلند شد. اولین بار بود که صدای خنده ،زد« یخچال»ها روی کانتکت

 شنید. چقدر مردانه و دلنشین بود!  اش را با این وضوح میسرمه صدای خنده

 یخچال منم؟! -

که سرمه ش نشست یهااش روی زانوو دوباره خندید. شاهان برای برداشتن گوشی

 .جانب دست به کمر زد به حق

 اصالً خودت منو چی سیو کردی؟ ببینم! -

را که امروز « نورچشمی»شاهان سریع گوشی گلی را در جیبش گذاشت تا سرمه 

نبیند  ،ی دختر گذاشته بودصبح بعد از کلی کلنجار رفتن با خودش روی شماره

 نفس لب زد: و با اعتمادبه

 حاال چرا یخچال؟ دم.خانوم دکتر سیو کر من  -
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 .ای باال انداختسرمه مظلومانه شانه 

 خب از بس یخی! -

 خندید و گفت: سابقه بیبا شرارتی  ،همه طنازی لرزید شاهان که دلش برای آن

 داری گرم شم؟ تدوس -

*** 

 سرمه

 های گردشده زمزمه کردم:با تعجب و چشم

 اری!نه بابا! اصالً چه کاریه؟ دمای خودته اختیارشو د -

تازه فهمیدم چه چرتی گفتم و  ،اش در گوشم پیچیدوقتی مجدد صدای خنده

 ای صاف کردم و گفتم: برای عوض شدن بحث سینه

 دیر شد. ،بریم دیگه -

شاهان کنارم آمد و  ،تر از او راه افتادم. وقتی به پشت ساختمان رسیدیم و سریع

 .ی گوشی من نور روی درب انداختقوه این بار با چراغ

 اونم قفل خودِ دره. ،در پشتی که گفتم همینه. این فقط یه قفل داره -

 .های پیچیده درب گرداندم پراسترس نگاه روی پیچک

 خود جنه هم جرئت نداره بیاد اینجا! ،اد و لون که هیچی -

 م که ترس مانعم شد.وطرف درب بر و بعد خواستم به

 بریم ببینیم؟ -

 بریم تو؟ -

 .کردم و سر تکان دادممشکوک به درب نگاه 



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  567

 

 ش میشه داخل و دید.کنم بشه بریم تو؛ ولی از پنجره فکر نمی -

ی تأیید سر تکان داد و همراه با من تا مقابل درب آمد. وقتی به شاهان به نشانه

داخل را دیدم.  پنجره قوه را از او گرفتم و از شیشهِ شکستهچراغ ،درب رسیدیم

نداشت و داخل واضح مشخص بود. شاهان هم  اینجا کرکره ،برخالف درب اصلی

 .کنارم آمد و نگاهی به داخل انداخت

 کردم به آشپزخونه باز میشه. طور که فکر میهمون -

ها از دستم، کف دو  زمان که محض پاک شدن خاک خودم را عقب کشید و هم

 همه سال کوبیدم، به قفل که جزئی از در بود و زوارش طی این م میه دستم را به

 اشاره کردم و گفتم: ،در رفته بود

 به نظرت میشه بازش کرد؟ -

 .شاهان قفل را بررسی کرد و مردد چانه باال کشید

 تر.  کم برو عقب کنم بشه. یه فکر -

 .ی فرانکیکش قرار دادپایش را باال آورد و درب را هدفِ ضربه ،با کنار رفتن من

زده  ب شکست و باز شد. ذوقی سوم به چهارم نرسیده بود که مقاومت درضربه

 ی زمزمه کردم و جلو رفتم.«!ایول سوپرمن»

شاهان هم به عادت همیشه کنار درب ایستاد و ابتدا به من تعارف کرد که وارد 

انداختم و ترسیده قدیمی  ،آور بودشوم. من هم نگاهی به داخل که تاریک و رعب

 .عقب گذاشتم

 زحمت!ودت فرست باش بیسری خ ولی این ؛درسته که لیدیا فرستن -

 ،رفت که داخل می باز خندید و درحالی ،خنده شده بودشاهان که امشب خوش
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 لب زد:

 همه ادعای نترس بودن؟ نکو پس او -

 شوخی پاسخ دادم: همن هم دنبالش رفتم و ب

کی گفت من نترسم؟ من یه ترسوام که مازوخیسم و سادیسمو باهم دارم و از  -

 .رمب ان لذت میترسوندن خودم و دیگر

هردو ساکت شدیم. اولین چیزی که به  خانهدهد که با دیدن داخل بآمد جواب 

ویزان آهایی بود که از همه طرف خانه تار عنکبوت ،زد آمد و دل را میچشم می

شد  شده بود. خاک به حدی روی هر وسیله و سطحی نشسته بود که نمی

ای! بوی نا باعث تنگی نفسمان است یا شیشه تشخیض داد میز وسط اتاق چوبی

انداختمان. نگاهم را دور تا دور آشپزخانه شد و گرد و غبار به عطسه می می

گذاشت جایی را درست  هرچند تاریکی نمی ،هرچند که فرسوده بود .چرخاندم

اما باز هم مشخص بود که دکوراسیونش در دهه شصت و پنجاه چیده  ؛ببینیم

از نظر گذراندم. یک یخچال فریزر قدیمی که  فضا را ءبه جز ءشده است. جز

تکه زنگ زده احتماالً از رنگ سفید به زرد درآمده بود و سطح روی دربش تکه

ای بود که آن هم زنگ زده بگرمکنِ ایستادهآرویش بود و رنگش ریخته بود. روبه

کرد.  بود و با رفتن رنگ سفیدش از باال تا پایین آهن زشت زیرش خودنمایی می

ی نفتی روی آن بود، سمت میز وسط اتاق که دو چراغ الله اهان نور را بهش

برای همین نزدیک رفتم تا چکش کنم و اگر نفت  ؛چرخاند. نور موبایل کافی نبود

روشنش کنم. با دیدن نفت نصفه در آن لبخندی زدم و چراغ را جلو  ،داشت

 .کشیدم
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 کنی؟ کار می چی -

 زمزمه کردم: ،اش را بیرون بیاورما شیشهزدم ت که داشتم زور می درحالی

 فندک داری؟ -

 .ای باال انداخت شاهان شانه

 .دونه فانتزیشو دارمه نه واال... چرا ی -

بود که وقتی ضامن  Eش را بیرون آورد. طرحش حرف انگلیسی ا و جاکلیدی

کردی از باالیش اتش بیرون  خط وسطش را خم می انداختی و نیمباالیش را می

 زد: می

 کار؟ خوای چی ولی می ؛این هست -

 اشاره کردم و گفتم: ،به الله که باالخره توانسته بودم حبابش را بیرون بیاورم

 خوام چراغ نفتیو روشن کنم. می -

 هایش را بست و با اخم گفت:دانم یاد چه چیزی افتاد که سریع چشم نمی

 کنم. من روشن می ،ور بیا این -

 .مداد هلسمتش  چراغ را به

 .کردما روشن می -

 .شاهان فیتیله چراغ را باالتر داد

 سوزی! خواد، می نمی -

گرفتم؛ اما امروز و  زد، مقابلش گارد می شاید اگر هرکس دیگر این حرف را می

تا او  ،پس محض عوض شدن بحث .اینجا ترجیح دادم صرفاً بحث را عوض کنم

 پرسیدم: ،را مشغول کرده بود من سؤالی که ذهنم ،کرد داشت چراغ را روشن می
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 خانومه یا النا؟ ؟ النازئهEپس اول اسمش  -

 .شاهان بدجنس خندید و ابرو باال انداخت

 !ئهNاولش  ،نه -

 .اما دلم هری ریخت ؛دانم چرا نمی

 .یادمه یه بنده خدایی دیروز گفت من عاشق نشدم -

 .ه خندیداش را نگه دارد و متین و مرداناین بار دیگر نتوانست خنده

 یعنی نمیشه یه شبه عاشق شد؟ -

 .ی مخالفت چپ و راست بردمسرم را به نشانه

 .یه شبه هم میره ،نه. عشقی که یه شبه بیاد -

قوه از  کرد تا کامالً نفتی شود و چراغ زمان که با دقت فیتیله را باال و پایین می هم

 ت و زمزمه کرد:نگاهی سمتم انداخ نیمرخ روی صورتش نور انداخته بود، نیم

 واقعاً برات مهمه کیه؟ -

 .نفس کامل پلک خواباندم با اعتمادبه

 نه من فقط فضولم، همین! -

 .با شیطنت سر تکان داد

وقتی ده سالم بود بهم  ،ی مامانمههدیه هرحال این جاکلیدیه طور! به که این -

 !؟داد. باورت میشه تازگیا فهمیدم فندکم هست

ها را که از  ها گرفت و هر دو چراغ روشن شد. حباب لهو بعد شعله کنار فیتی

تر تر شد و راحت کم آشپزخانه روشن ها گذاشت، کم دستم گرفت و روی چراغ

 پرده داشتند ببینم.  ،جای درب هایی را که بهتوانستم کابینت
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ی بزرگ داشت و زیرش یک گازی بود که پنج شعلهکنار میز و صندلی، اجاق

ل زیاد، کمدش بود. کف دستم را روی دیوار پشت گاز کشیدم و درب که به احتما

 .دار را به شاهان نشان دادم های گلکاشی ،با پاک شدن گرد و غبارها

 بزرگ بابابزرگت بوده؟ چقدر خوشگله! به نظرت مال مامان -

 .ها و میز و صندلی اشاره کردشاهان با دست به الله

این دکوراسیون بعیده مال یه پیرزن گفت؛ ولی  جوری می نومامان که ا -

 .شونو دیزاین کردن باشه پیرمردی که سال بیست و سی خونه

 مغرورانه دست به سینه زدم و گفتم:

داشتم! یه ذره دیگه پیشت باشم یه شرلوک تحویل  قشنگ تأثیر ،نه خوبه -

 جامعه دادم. 

 سمت یخچال رفت.  شاهان هم خندید و به

 ،لولیدند های سیاه در آن میدی داخل آن بود و شپشککه پودر سفی ای را سینی

 نشانش دادم:

 فکر کنم برنج بوده که پودر شده.  -

 اشاره کردم و ادامه دادم:« روغن قو»به پیت حلبی 

ظرفشویی خواسته غذا درست کنه. اون اسکاچ سبز و مایع اونم روغنه. یکی می -

کرده!  می« زندگی»ر داشته اینجا ی آخبینی؟ اینا یعنی یکی تا لحظه ریکا رو می

یهو وسطه یه  ،ولی صاحب این خونه هرکی که بوده ؛دونم چطوری بگم نمی

ای از رفتن نداره. چی کشیده! اینجا هیچ نشونهروم دست از همهآزندگی عادی و 

 مقدمه بوده و مشخصه که قصد قبلی نداشته. کسی که از اینجا رفته، رفتنش بی
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 .ایم را تأیید کردهشاهان با سر حرف

 ی روی گاز هم گواهه!بچکون و قابلمهآآره موافقم. حتی ظرفای روی  -

 .اش را دوسه بار باال و پایین کردسمت درب رفت و دستگیره سپس به

 ه قفله!اَ -

 به من ادامه داد: و دوباره رو

 اگه نه که خودم تنهایی میام. ،اگه خواستی بیا ؛من فردا کلیدساز میارم -

 حرص سر کج کردم و گفتم: با

فردا برای مشاوره اگه  ولی پس ؛تونم کنی فرزندم؟ فردا رو نمی چرا لج می -

 کنه. ن من میام اینجا. سیمین اینجا بیشتر همکاری میای اُکی

 .دوباره ابروهایش درهم رفت

 فقط لطفاً انقدر منو با نسبتای مَحرم صدا نکن! !قدمت سر چشم -

 دم:مثل خودش بدجنس پرسی

 با نسبت داشتن با من مشکل داری یا محرم بودن؟ -

هایم خیره شد و آرام ام رساند، در چشماش را به یک قدمیکه فاصله درحالی

 زمزمه کرد:

 جوری محرم شدن! با این -

دانم؛ ولی هدفش هرچه که بود،  منظورش را نفهمیدم یا نخواستم بفهمم؟! نمی

ام شکست. شاهان پنجه در  با زنگ گوشی ای بعد جو سنگینی را ساخت که لحظه

م را از روی میز به دستم داد و خودش بعد از خاموش ا موهایش کشید و گوشی

زمان که صدای صحرا در گوشم  ها از درب بیرون رفت. من هم همکردن الله
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 .پیچید، سریع از ترس دنبالش رفتم

ر تو گوش دخترش و نه دیگه انقدیکجایی سرمه؟ زشته همه دنبالتونن! این نسر -

 !پچ کرد خفه شد! بیا دیگهشاهیار پچ

سمت عمارت  دادم و همراه با شاهان به «اومدم صحرا، اومدم.» سریع جوابش را با

 رفتم.

*** 

 ای بود.  شب به یاد موندنی !جون خیلی زحمت کشیدید مرسی نسرین -

 لب زد: ،خندید که مصنوعی می درحالی

 ننا وسایلت رو بیاره؟بگم  !کنم عزیزم خواهش می -

 کشید از دست این خاندان پرمدعا! طفلکی ننا! چه می

 خودم میارم. ،نه ممنون -

هایم را  و همراه با صحرا به اتاق سیمین رفتم تا از او هم خداحافظی کنم و لباس

 بردارم.

م اول به سراغ سیمین رفتم، روی تخت کنارش ا قبل از پوشیدن مانتو و روسری

 .روی موهایش کشیدم نشستم و دست

 کاری نداری؟ ،بانو من دارم میرم سیمین -

اما دیدن من همانا و کشیدن جیغ معروفش  ؛با شنیدن صدایم چشم باز کرد

 همانا!

 نه... تو... مُردی! -

 متعجب و شوکه گفتم:
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م. من همونیم که مهربونم. روم باش. ببین من زندهآجون؟  چی میگی سیمین -

 ش!روم باآهیس سیمین 

 زده چشم بست و بلندتر فریاد کشید: سیمین ترسان و وحشت

 همه... چی... مال... تو... بود... تو! -

کشید و  اما او تنها جیغ می ؛صحرا هم کنارم آمد و سعی کرد زن را آرام کند

داد، همان واکنشی که به شاهان بدون عینک هم  واکنش آشنایش را ادامه می

 .داد نشان می

 چیو داشت؟! بهم بگو من کیم؟ کی همه !آروم باشجون  سیمین -

 .لرزید اش از وحشت می رنگ زن بیش از اندازه پریده بود و چانه

 تو... تو...  -

نسرین پیش  درب ناگهان باز شد و نسرین و مهدیس و شاهان وارد اتاق شدند و

 از همه بقیه را کنار زد و خودش را به سیمین رساند. 

 چی شده؟ چه بالیی به سرت آورد؟الهی بگردم خواهر  -

 سمت من برگشت و با اخم حرص زد: و به

ذاشتی  زننا. می چه بالیی سرش آوردی؟ شنیده بودم این پرستارا مریضو می -

 نون و نمکش از گلوت پایین بره بعد!

 این بار شاهان را مخاطب قرار داد:

. بیا تحویل بگیر. جان کسیو تو خونه و زندگیت راه نده خاله بار گفتم هر صد -

 ای با دوتا قر و... ت که انقدر پاکه و هر عفریته الهی بمیرم برای دل ساده

م خشک و حرف نسرین را از نوک ا صدای شاهان، دست من را روی روسری
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 زبانش قیچی کرد:

 تریو بشکنم!  مو نگهدار خاله که مجبور نشم حرمت بزرگحرمت مهمونِ خونه -

م را پوشیدم و در همان حین، صحبت نسرینی را که هنوز ا سریع مانتو و روسری

 .شنیدم ،از رو نرفته بود و زبان به دهن نگرفته بود

خوای حرمتمو بشکونی؟ برات  خاطر این می جون! حاال به دستت درد نکنه خاله -

که خواهر مظلوم و ساکتم به جیغ افتاده؟ من جای تو  کار کرد مهم نیست چی

سیمین یه چیزی دیده که جیغ زده  حکماً .کردم باز می امو بیشترمبودم چش

 دیگه. 

 .های به خون نشسته لب باز کرد تا جواب دهد که مانعش شدمشاهان با چشم

 تفاوتی گفتم:پس با نهایت آرامش و بی ؛نسرین عصبانی بود

کم سخت  تون یه نه پرستار، شاید تشخیصش واسه ،که بنده روانشناسم اوالً  -

ی سر سوزنی تو حرکاتتون اگه به اندازه دوماً .هرحال باهم متفاوته به ولی ؛باشه

کردم؛ ولی متأسفانه تنها  قطعاً ازتون تقدیر می ،دیدم دلسوزی برای سیمین می

زنه  بینم یه موجود ضعیف و گناهکاره که به هر ریسمانی چنگ می چیزی که می

سیمین  ،کنم ع عرض می، صرفاً جهت اطالسوماً .تا به جرم گناهش محاکمه نشه

پس از نظر شما شاهانم مادرشو  ؛همین رفتارو نسبت به شاهانم داره دقیقاً

زنه؟! عجیبه که حتی از بارزترین مشکل خواهرِ عزیزتر از جانتون هم  می

وجه بازیگر خوبی  هیچ باید تأکید کنم که شما و دخترتون به خبرید! چهارماً بی

م که راه انداختید تا منو از این بازی خط یا ی مسخرهالبداههاین تئاتر فی ،نیستید

 .ای نداره بزنید هیچ فایده
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زمان با روی  انداختم و هم ،نگاه خاصی به مهدیس که جلوی درب ایستاده بود

 دوش انداختن کیفم، ادامه دادم:

ولی اگه زرنگ  ؛و منتقل کردهیدارِ پشت دیوار چه حرفای دونم موشِ گوش نمی -

و از اول صحبتا رو شنیده باشه، فهمیده که من چقدر در راه درمانگریم  بوده باشه

پس خراب کردن من تو دید این  ؛ش میدمو به هر طریقی ادامه هستم مصمم

چون من اول و آخر  ؛وجه راه خوبی برای از دور خارج کردنم نیست هیچ خانواده به

 پرده از این راز، از دروغایی که گفته شده، از حقی که پایمال شده... 

حال به روال همیشه  رنگ نسرین و گچ دیوار هیچ تفاوتی باهم نداشت؛ بااین

 تر زدم:ی آخر را کاریضربه

رقیب دزدیده  هها سرکوب شده و توسط ی تر، عشقی که سال و از همه مهم -

 .ارمد شده؛ برمی

کنار  ،های متعجب، خشمگین و غمناک مادر و دختر نگاه بهاعتنا  و بعد بی

 سیمین رفتم و مهربان زمزمه کردم:

 بانو؟ خوبی سیمین -

 .سیمین چشم گشود و با دیدنم لبخندی زد

 اومدی؟... من... دوستت... دارم! -

 .دستی روی صورتش کشیدم

 باشه؟ ،متینب فردا باز می ی پسول ؛من دارم میرم .منم دوست دارم عزیزدلم -

 لبخند سیمین خشک شد و محزون لب زد:

 نرو.  -
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 .پرمحبت نگاهش کردم

 قول میدم.، تونم نرم؛ ولی قول میدم خیلی زود برگردم نمی -

دانستم که این کار  دیگر می .از جا برخاستم ،حرف چشم بست سیمین که بی

بعد انگاری  .ای ندارد ش هم فایدهی حرف یا قانع کردن است و ادامه  نوعی لجبازی

 که هیچ اتفاقی نیفتاده، با لبخند، ادب و نهایت احترام به نسرین گفتم:

 انگیزیو برامون ساختید.  شب خوب و خاطره !بانو مرسی از دعوتتون نسرین -

 به شاهان ادامه دادم: و رو

 !از شما هم ممنون جناب شکوهی! با اجازه -

-تاق بیرون رفتم. ننا و شاهیار همراه با نیکان و خانوادهسپس همراه با صحرا از ا

اش پیش از باال رفتن من، به حیاط رفته بودند و به تبع، در جریان هیچ ماجرایی 

 نبودند. 

 خواستیم از درب ساختمان هم بیرون برویم که صدای شاهان مانعمان شد:

 ببخشید یه لحظه! -

 اخت و لب زد:متین سر پایین اند ،وقتی مقابلمان رسید

 خوام! رفتار بد خاله رو به من ببخش. من معذرت می -

 ای کردم و شوخ پاسخ دادم:تک خنده

 عادت کردی واسه اشتباه بقیه عذرخواهی کنی؟  -

 .شدت مرا یاد شاهیار انداخت به ،زد میی شاهان موج  مظلومیتی که در چهره

 انگار مهربانی و مظلومیت در این خاندان ارثی بود!

 آخه دیدم آقای شکوهی صدام کردی؛ گفتم شاید ناراحتی! -
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 بدجنس خندیدم و به تالفی حرفش در باغ گفتم:

 جون صدا کنم؟ دوست داری شاهان -

 ی متعجب صحرا خندید و سرتوجه به چهرهبی ،او که خوب منظورم را گرفته بود

 تکان داد. 

 تر از این منتظر بمونن! اینا بیش ما باید بریم دیگه آقاشاهان، زشته مادام -

 شاهان با احترام سر پایین انداخت و لب زد:

 !خانوم دکتر از شما هم ممنون  د!بله حتماً! خیلی خوشحال شدم که اومدی -

 صحرا هم مؤدبانه تشکری کرد و بعد از خداحافظی بیرون رفتیم.

جالی ها ماین بار او پشت فرمان نشست و من بعد از ساعت ،برخالف مسیر آمدن

 .ه از نهادم بلند شدآام را چک کنم که با دیدن چیزی پیدا کردم تا گوشی

 صحرا! تو الیو لوکیشن فرستادی بعد نتو خاموش کردی؟!  -

 .صحرا سر تکان داد

 ت تموم نشه.آره دیگه! گفتم بسته -

 با خنده حرص زدم:

 .ندهخب عقل کل االن لوکیشنمون تو همون خیابونی که ارسالش کردیم مو -

 سال از عمارت دورن! خداها صدبنده

 .صحرا آرام کف دست به پیشانی کوباند

 مهم اینه سالمیم. ،خ راست میگی! اشکال نداره ولش کنآخ آ -

 سری تکان دادم و گفتم:

 راستی صحرا، شاهیار قبول کردا. .باشه -
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با مو تعریف کردم. تمام حوادث را موبه ،غوش دلچسبآو با فاکتور گرفتن آن 

 .ام کرد صحرا نگاه متعجبی حواله ،هایم اتمام حرف

 چطور جرئت کردی تو این تاریکی بری اونجا؟ !جدی؟ -

زمان پاهایم را هم روی صندلی  ای زیادتر کردم و هم بخاری ماشین را دو درجه

 .جمع کردم

رو ول کن، خونهه چقدر عجیب بود  حاال اینا .خب شاهانم پیشم بود دیگه -

 صحرا!

 ام کشیدم و ادامه دادم:زیر چانه دستی

یعنی کل عمارت عجیبه! یه جورایی انگار حتی در و دیوار اون عمارتم راز مگو  -

کنم که رفتن صاحبخونه هم به مریضی  چه برسه به آدماش! حس می ،داشتن

دونی؛ فکر به اینکه چی باعث شده یه نفر از زار و  سیمین ربط داشته. می

اونی که انقدر به زندگیش امید داشته  .کنه اذیتم می ،رهزندگیش دست بکشه و ب

 تونه یهو ول کنه و بره. نمی ،که نفت چراغشم پر کرده

 صحرا با خنده میان حرفم آمد:

کنی؟ از کجا معلوم رفته باشن؟ شاید مال پدر و مادر  باز داری بلندبلند فکر می -

اب تو سفر مرده؟ خب مگه نگفتی مادر مهر .همین سیمین یا مهراب بوده باشه

 یهویی بوده دیگه!

 .ها؟ نه منطقی نبود مرگ در سفر با این نشانه

 کنی تو آشپزخونه؟ باز ول می در وخوای بری سفر برنج و روغن تو می -

 صحرا متفکر گفت:
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 خب شاید کارگر و آشپز داشتن! بعیدم نیست، پولدار بودن دیگه! -

 بازهم مخالفت کردم:

نه یه چیزی جور  جوری ول کنه و بره؟ ا باید زندگیو اینخب همون آشپزه چر -

 در نمیاد.

انداختم، بازی برای تمرکز دست بردم تا با کش مویم که همیشه دور مچم می

ی ای فکر کردن یادم آمد که جلوی آینهکنم؛ که جایش را خالی دیدم و با ثانیه

 .ود، جا گذاشتمسیمین، وقتی که تمام ذهنم مشغول ساخت جواب برای نسرین ب

 .به صحرا برگشتم پوفی کشیدم و رو

 جوری کرد؟ راستی، به نظرت چرا سیمین اون -

فرمان باز کرد و به معنای  یی از روصحرا انگشتان دستش را برای لحظه

 .ندانستن به راست برد

 احتماالً نشناختت. ،دونم واال! اولین بار بود که بدون روسری جلوش رفتی نمی -

 .با سر تأیید کردم که چیزی یادم آمدحرفش را 

 اما نترسید! ؛حجاب بودم سریم تو تماس تصویری بی خب اون -

 :گفت صحرا متعجب

 وا! خب شاید یه تغییری تو موهات یا لباست ایجاد کردی.  -

 .با فکر به آن روز اخمی کردم و چانه باال کشیدم

 پوشیده بودم.ای  ستین حلقهآفقط  ،نه واال. موهام که همین بود -

 .صحرا با خنده سر تکان داد

ست  سری دیده لباست پوشیده خانومو بدعادتش کردی، این همین دیگه  -
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 ی اعتراض جیغ کشیده!  به نشانه ،ناراحت شده

ند از لبم پاک کرد. خاما ذهن متشنج و شلوغم زود لب ؛با حرفش به خنده افتادم

از یک طرف شاهان و حس مرموزم به  ؛ای بود هر گوشه از ذهنم مشغول مسئله

او، از طرفی شاهیار و دامی که در آن افتاده بود، در طرف دیگر سیمین و رازهایی 

شد و  که داشت، آن طرف نسرینی که با تمام وجود مانع خوب شدن خواهرش می

دیگر تا رسیدن به خانه حرفی رد و بدل نشد و بعد  .تر آن ساختمان از همه مهم

اش خداحافظی کردیم و وارد واحدمان  با مادام و خانواده ،ه خانهاز رسیدن ب

 شدیم. 

 صحرا بیا ببین این عکسه خوبه واسه بابا اینا بفرستم؟ -

 .هایش را عوض کرده بود، کنارم نشست صحرا که تازه لباس

 .آره بد نیست -

 .عکس را کمی زوم کردم

 .شاهانم عینک داره که ،آخه نسرین و ننا نیستن -

 .حرا اخمی کرد و با تنفر رو برگرداندص

 !ای بهتر! خیلی ازش خوشم میاد زنیکه عقده -

دانستم که  اما می ؛آمد هایش بدم میهرچند که خودم هم از دورویی و چاپلوسی

که صحرا گفته را که داشتم عکسی  به این بدی که نشان داد نبود. پس درحالی

 فرستادم گفتم: برای پدر و یسنا می ،بود

جوری که بخوای فکر کنی  یعنی اون ؛ولی صحرا به نظر من آدم بدی نیست -

خیلی مارموز و چرچیله، نیست. ببین آدمی که بخواد بدجنس باشه و باسیاست 
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 .نمیشه روش لو نمیره و دستش انقدر زود نقشه ،بره جلو

 پشت چشمی نازک کرد و گفت: ،آیدصحرا که مشخص بود چقدر از او بدش می

 کرد.  وگرنه اون خوب نقش بازی می ؛عزیزم تو تیزی نه -

 گفت: ،اش را مقابل دهانش گرفته بود شده که دست مشت و درحالی

خواست بارت  یراست تو چشممون نگاه کرد و هرچ راست ه!کش خجالتم نمی اِ اِ  -

 کرد! 

های کسی مثل نسرین با آن حال نامساعد برایم سنگین  دمی نبودم که کنایهآ

 تفاوت گفتم: ای باال انداختم و بی د؛ پس شانهبیای

 زنه! رو آبم چنگ می خب بگه! آدمی که داره غرق میشه به شاخ و برگِ -

که  پوفی کرد و درحالی ،تفاوتی من کفرش باال آمده بود همه بی صحرا که از این

 رفت، غر زد: برای پاک کردن آرایشش به اتاق می

چی کنار نیای!  و دیوار که انقدر منطقی با همهخواد سرمو بزنم ت یعنی دلم می -

 بد نیست بعضی وقتا یه چیزایی بهت بربخوره!

 با خنده سر تکان دادم و برای تعویض لباس دنبالش رفتم.

*** 

 دانای کل

ی کش سر را میان انگشتان دستی که  رده ی رده کشیده بود و تنه روی تخت دراز

های سرمه بود و سعی  فکرش درگیر حرفچرخاند.  روی پیشانی گذاشته بود، می

تر بفهمد که  خواست هرچه سریع کرد مثل او جورچین بچیند. دلش می می

 .گفت نسرین چه اجحافی در حق مادرش کرده است؟ سرمه از عشق و خیانت می
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یعنی ممکن بود مهراب با نسرین به مادرش خیانت کرده باشند؟ با کمی فکر 

خیلی هم دور از ذهن نیست! اصالً شاید علتی که کردن به این نتیجه رسید که 

همین بود! به ذهنش  ،ها ارتباط برقرار کند اش با آن گذاشت خاله سیاوش نمی

های آن روز نسرین را دوباره به خاطر بیاورد. مضمون  فشار آورد تا حرف

هایش را به یاد داشت، وقتی علت دوری چندین ساله را پرسید او گفت  حرف

 پس...« جز سیاوش ن بههمه بخشید»

سریع روی تخت نشست و خواست به سرمه زنگ بزند که توجهش به ساعت که 

 ؛دانست سرمه بیدارست یا نه داد، جلب شد. نمی نیم بامداد را نشان میو دوازده

ی پیام دختر شد و  برای همین ترجیح داد ابتدا به او پیام دهد. وارد صفحه

 نوشت:

اگه براتون مقدوره تماس  !بدموقع مزاحم میشمخیر. شرمنده  هب سالم شب»

 « .بگیرم

سر در دستش  پیام را ارسال کرد و منتظر جواب ماند که نگاهش دوباره به کش

سر  برای سر زدن به سیمین به اتاقش رفت که کش ،ها رفتند وقتی مهمان .افتاد

 دورست نارنجی را مقابل آینه پیدا کرد. ابتدا فکر کرد برای مهدیس است و خوا

اما وقتی عطر شکالت را حس کرد، فهمید برای سرمه است و دیگر  ؛بیندازدش

 .نتوانست از خیرش بگذرد

چند دقیقه از ارسال پیام نگذشته بود که سرمه با او تماس گرفت و پسر شتابان 

 .تماس را متصل کرد و صدای پرانرژی دختر را شنید

 سالم! -
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 زد:محکم لب  شاهان صدایش را صاف کرد و

 خوبی؟ .سالم -

 سرمه لبخندی زد و آرام پا روی پا انداخت: 

 شما خوبی؟ جانم؟ ،مرسی -

 گفت! نمی« جانم»طور طنازانه  کاش این

غرض از مزاحمت، من با چیزایی که امشب گفتی  !شرمنده مزاحم شدم !متشکر -

هات هایی رسیدم که فکر کردم شاید بهتر باشه با م دیدم به یه نتیجه هو از خال

 درمیون بذارم. 

 .اتاق رفت درب سمت سرمه از جا برخاست و به

 جونم؟ !خیلیم عالی -

 اش نزدیک کرد و لب زد: اراده کش را به بینی شاهان بی

 به نظرت امکان داره مهراب و نسرین به مامانم خیانت کرده باشن؟ -

پس جدی س ؛بیدار نشود ،سرمه درب اتاق را بست تا صحرا که تازه خوابیده بود

 پرسید:

 چرا این فکرو کردی؟ -

 .شاهان کالفه کش را پایین آورد و روی تخت نشست

از اون طرفم  ؛خب شما گفتی ممکنه نسرین به مامان خیانت کرده باشه -

 ؛م با ما رفت و آمد کنه ذاشت خاله م، تا وقتی زنده بود نمی هسیاوش، شوهرخال

،  وقت نبخشیده هرش یه چیزیو هیچبار از دهنش پرید و گفت که شوه مم ی هخال

 م نباشن!ه ربط به        دونم. فکر کردم شاید اینا بی حاال چی یا کیو نمی
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خبر از اینکه با هر نُت از  سرمه لب زیر دندان برد و در سکوت به فکر فرو رفت، بی

 تداعی شاهان برای باغ ی  شکست و خاطره موسیقیِ دَمش سکوت بین آن دو می

 تر! گرم و گرم ستبرش ی سینه روی دختر های نفس هرم جای و شد می

ی خوبی بود، احتمالشم کم نیست که نسرین عاشق مهراب بوده باشه و  فرضیه -

ی اون به سیمین خیانت کرده باشه؛ ولی قطعاً این دلیل حال بد  بعدها به واسطه

ولی نه برای کسی مثل سیمین که خیلیم  ؛ی خیانت سخته تجربه !سیمین نیست

چون از واکنشایی که به تو نشون میده معلومه خیلی  ؛عاشق مهراب نبوده

 ت نیست.  هشیفت

 .سمت اپن رفت و لیوان آبی برداشت سرمه به

حداقل برای  ،و یه چیز دیگه! مهراب اگه واقعاً به سیمین خیانت کرده بود -

ن خیلی جدی یکرد! مگر مشکلش با سیم نمیچیزو به نام تو  جبرانم شده همه

 بوده باشه!

 دختر، کالفه دم موهایش را دور انگشتش پیچید و ادامه داد:

ای نداره.  سازی ما هیچ فایده اما در کل تا خودش به حرف نیاد این فرضیه -

من که انقدر حدس زدم دیگه مغزم داره  !امیدوارم هرچه زودتر همراهی کنه

 ترکه!  می

 .سری تکان داد و آرام از روی تخت بلند شدشاهان 

 بازم شرمنده مزاحمت شدم! !درسته، مرسی از راهنماییت -

 تعارف گفت: سرمه لبخندی زد و بی

هر وقت چیزی از سیمین یا  .خوب کردی اتفاقانه بابا این چه حرفیه.  -
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 حتی اگه دیروقت بود.  ؛زود بهم بگو ،ش به ذهنت رسید گذشته

 .کرد، قدردان تبسمی کرد سمت کمدش قدم تند می که بهزمان  مرد هم

 همه زحمتو جبران کنم!  کاش بتونم این -

 .خالی را روی کانتر گذاشت سرمه لیوان نیمه

 راجع به واکنش سیمین به من هیچ نظری نداری؟ تو ،راستی یه سؤال -

ی که جای هایش، همان ی کراوات شاهان درب کمدش را باز کرد و از انتهای قفسه

 .اصالً در دید نبود، عطر سرمه را بیرون آورد و یک پیس به کش مو زد

 نه واال؛ ولی کامالً شبیه واکنشش به من بود. -

جز صورتش را از نظر گذراند و  بهء ی داخل هال رفت، جز سمت تک آینه سرمه به

 شروع به بلندبلند فکر کردن کرد:

ولی چی؟  ؛ترسونه مشترکاً اونو میچیزی در من و شما وجود داره که  یعنی یه -

یه سؤال، وقتی من مانتو و روسریمو درآوردم توجه شما به اولین چیزی که جلب 

 شد چی بود؟ یه تمایز بین امشب و تماس تصویری؟

شاهان در دل اعتراف کرد که او در آن لحظه، درست مثل همین حاال که کش 

بویید، فقط  یاس و شکالت را می اش گرفته بود و از عمق وجود مو را مقابل بینی

 اما به دختر پاسخ داد: ؛مست عطر موهای سرمه بوده و هیچ نفهمیده

ولی به نظر من ربط به چیز خاصی  ؛کنم من خیلی دقت نمی ،دونم واال نمی -

 صلگی باع... وح نداره و کالً خستگی و بی

شد.  روی صورت خود دقیق ،داد های او گوش می که به حرف سرمه درحالی

ها  اش رسید. گوش زده های بیرون اش را از نظر گذراند و به گونه های مشکی چشم
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های نگینی و لبان متوسط گوشتی، هیچ کدام تازگی نداشت. گردن  و گوشواره

بشاری شده بود رویشان. نگاهش روی آاش  هایی که موهای مشکی کشیده و شانه

چشمش را زد و بالفاصله  ی خود چرخید که ناگهان برق یاقوت گردن و سینه

 تمام گذاشت: حرف شاهان را نیمه

وای چقدر خنگم من! تازه فهمیدم. گردنبند من امشب یاقوت سرخ بود، از  -

حجاب پیشش رفتم تازه چشمش بهش افتاد و  جنس انگشتر سیمین و وقتی بی

جیغ زد. احتماالً با انگشتر خودش اشتباه گرفته و فکر کرده من برش داشتم و 

 خوام ببرم.  یم

آویز خوشش  که خودش هم از ظرافت آن گردن اتفاقاشاهان خوب یادش بود. 

یک گردنبند  .خیلی هم دقت کرده بود ،آمده بود و برخالف چیزی که گفته بود

ین شده بود و در ئشکل که تمام سطحش با نگین تز ظریف سفید با پالک لوزی

 کرد.  یی میخورده خودنما ی آن یک یاقوت سرخ تراش میانه

 طور!  که این -

 .سر تکان داد ،سرمه که از کشفش خوشحال بود

 بله احتمال زیاد همین بوده.  -

اش  خاطر فرضیه به دانست که این زنگ صرفاً شد! خودش هم خوب می نه نمی

مقدمه زمزمه  خواسته از شک و تردید رها شود؛ پس بی نبوده و بیشتر دلش می

 کرد:

 خانوم؟  سرمه -

با کمی تعلل  ،شده است« خانوم  سرمه»دانست چرا دوباره برای او  ه که نمیسرم
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 گفت:

 جانم؟ -

 کالفه پرسید:و شاهان دست در موهایش کشید 

 به شاهیار چیه؟ میگما، نظر شما راجع -

 .سرمه از سر استفهام اخمی کرد

 یعنی چی؟ -

لعنت  ،شاهان نفس عمیقی کشید و خودش را برای بحثی که شروع کرده بود

 .کرد

خواست خوب بار بیاد.  خب من شاهیارو مثل پسرم بزرگ کردم و خیلی دلم می -

 خواستم بدونم نظر شما چیه؟ می

 .سرمه لبخندی زد و دوباره روی مبل نشست

همه معرفت و  تعارف پدر خوبی بودی! شاهیار این پاکی و مهربونی، این بی -

یاد گرفته و  تودر یک کالم موفقیتو از همه استعداد و اجتماعی بودن و  کمال، این

 !مریزاد میگم من بهت بابت این تربیت درست دست

کرد؟ مگر همیشه وقتی  زد؟ مگر از او تعریف نمی های خوبی نمی مگر سرمه حرف

انداخت؟ پس چرا   غبغب نمی هاو با غرور باد ب ،گفت یک نفر از شاهیار خوب می

گونه میان  سر بیچاره را این چرا کش شد؟ تر می هر لحظه اخم شاهان سنگین

بلکه  ؛نشست میهای سرمه نه تنها به جانش ن داد؟ چرا حرف مشتش فشار می

 آورد؟  ی جانش را باال می ذره ه ذر

 سرمه اما غافل از حال خراب مرد ادامه داد:
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 نفر خوشم بیاد...  همن کم پیش میاد که تو یه مدت کم انقدر از ی -

گفت!  کاش دیگر هیچ نمی !چه بد به جان شاهان انداخته بودتش آخر را اخ که آ

کرد از این سؤالی که پرسیده است. چرا دختر  شاهان خودش را مالمت می

قدر  نیگفت؟ اصالً سرمه گفت، او چرا ا اش به شاهیار می پروا از عالقه قدر بی نیا

نه خوب  ی بدی برای شاهیار بود؟ هم ریخت؟ مگر سرمه گزینهه ناراحت شد و ب

قدر  قدر خوب که راحت آرزوی هر مردی بشود. آن آن ،زیادی هم خوب بود ،بود

 م زدن دل و دین از شاهان برد! ه خوب که در یک چشم به

 .م دوست دارم هبا همین شناخت محدود شاهیارو مثل برادر نداشت و حقیقتاً -

های شاهان به لبخند  چه گفت؟ گفت برادر؟ شاهیار را برادرانه دوست دارد؟ لب

تش وجودش را خاموش کرد. دلش قرص شد و آباز شد. همین یک کلمه 

صدایی تبدیل شد و ذوق ته  ی بی هایش را باز کرد. لبخند شاهان به خنده مشت

 .قلبش باال و پایین پرید

و البته  مه که من قصد دارم برطرفش کنفقط تنها مشکل شاهیار تنها بودنش -

پذیرم. مثالً همین فردا اگه موافقی و وقت  که همراهی شمارم با آغوش باز می

 داری با ما بیا کافه!

ی آخری که گفت چه بود؟ دل و دین شاهان را برده؟ این چه اعترافی بود  جمله

ه کم داشت آن که به خودش کرد؟! یعنی واقعاً از او خوشش آمده؟ چرا نیاید؟ چ

 ،ی راه زندگی است دخترک جذاب که هم به وقتش چون بانویی که در میانه

ای بازیگوش شیطنت  بچهرچون دخت ،هم در زمانی که نیاز بود ؛قر و متین بودؤم

هم به موقعش مانند پیرزنی دنیادیده غر  ؛آورد کرد و لبخند به لب شاهان می می
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کرد و دل  ای زیبا طنازی می مثل ملکهکرد و هم به وقتش  زد و نصیحت می می

نیاز از  کردی تا ته دنیا بی قدر مردانهِ توانا بود که یقین پیدا می برد. گاهی آن می

شد  اش محتاج کمکت می قدر زیبا با ناز دخترانه رود و گاهی آن هر کمکی جلو می

قدر راستی چ کردی. به ات را تقدیمش میهای مردانه که با عالقه، تمام حمایت

 این نورچشمی کامل بود!

 آقاشاهان؟ -

 شاهان به خودش آمد و دست از جدال با ندای درونش برداشت.

 دل؟ جانِ -

 جواب شاهان لبخند زد و گفت: بهسرمه 

 تونی تشریف بیاری! بال آقا! عرض کردم که فردا اگه مایل بودی می جانت بی -

 ت. غنیمت بود دیگر، نبود؟رف پس او هم می ،اما اگر سرمه بود ؛دانست کجا نمی

 حتماً میام. ،بله بله -

 .نکه بخواهد دلیلش را بداندآ سرمه از ته دل خوشحال شد بی

 کنم... خب پس فردا ساعتشو با شاهیار هماهنگ می -

 شاهان میان حرفش پرید:

 با من هماهنگ کن! -

 .سرمه خندید و موهایش را روی یک شانه جمع کرد

 چه فرقی داره؟ -

 .ای داد هستهآهایش گذاشت و فشار  دست روی چشم شاهان

 خب... خب چون ممکنه یادش بره! -
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ی ذهنش  های سرمه نقش بست و قلم آمد روی صفحه ی شیرینی روی لب خنده

ما حاال ؛ ادانست دانست، خوب هم می می .چیزی بنویسد که سرمه اجازه نداد

 فهمید!  اما نباید می ؛وقت فهمیدن نبود. سرمه زرنگ بود و زود فهمیده بود

 ای نیست؟  اُکی موردی نداره. امر دیگه -

 ؛اما دلیل دیگری برای صحبت بیشتر نداشت ؛شاهان دلش به قطع کردن نبود

 پس آرام لب زد:

 نه عرضی نیست.  -

سر را در دست گرفت و روی تخت  و بعد از خداحافظی مختصری قطع کرد. کش

د. یعنی واقعاً سرمه را دوست داشت؟ چقدر دراز کشید. هنوز با خودش درگیر بو

صدا کند! شاهان اغلب افراد را با ضمایر جمع و  «خانوم  سرمه»سخت بود او را 

اما سرمه فرق داشت. دوست داشت هر راهی را برای  ؛زد خانم و آقا صدا می

جایی که  همان ،تر شدن با او امتحان کند! شاید هم حق با شاعر بود صمیمی

 گفت: می

عشقشو توی خلوتش، شما صدا  کنه/ دم که زخم قلبو با نمک دوا نمیآ»

 « کنه! نمی

جواب سعی کرد با فرو بردن  های بی اصالً مگر سرمه عشقش بود؟ کالفه از سؤال

ای نداشت. چیزی که ته ذهنش آمده بود و  اما فایده ؛سرش در بالشت بخوابد

گذاشت خواب به  نمی ،کرد که انجامش دهد کاری که تمام وجودش ترغیبش می

آخر هم همان حس سرکش برنده شد و شاهان مجبور به قبول  .هایش بیاید چشم

از روی تخت  ،هایش را باز کرد و با نفسی که بیرون داد پس چشم ؛پیشنهاد شد
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با اضطراب و ذوق عطر  ،کندبیواشکی  یای که بخواهد کار بلند شد. مثل پسربچه

جایش  ی سری را سر و بعد باز محموله ش اسپری کردتسرمه را روی بالش

 .گذاشت

لبخند روی لبانش نشست و این بار با عشق  ،وقتی مجدد روی تخت خوابید

 .بیشتری بالشت را در آغوش فشرد و به خواب رفت

*** 

اینم عکس که نه توش  ؛آدرس که اصالً مال عمارت نبود !خیالت راحت دیگه -

جان قرار نیست هرکس که  نه از سیمین و نسرین! ادریس ،خبری از مهراب هست

 شده باشه!  گیره از آدمای اون عمارت نفرین تو تهران سر راه سرمه قرار می

 !هایش کشید ادریس گوشی را از او گرفت و بعد به عادت همیشه دست به ریش

ولی بازم  ؛خیر گذشته حاال خداروشکر که این ب !گیره فرید روم نمیآدلم  -

ساله  چهارو ترسم از شبی که مقابل نشینم! بیست ترسم، می زمین گرده. من می

که دنیا ره و رسم / بترس از شبی که مقابل نشینی»ی زبونم  لقه این شعر شده لق

رساند شگردش  م میه به /شناسم سرآخر زمینی که من می /گردش چُنین است

ه اون خونه و خونواده چهار سال از زادگاهم بریدم که بو بیست« چُنین است!

 جان! تونم با این ترس چندساله یه شبه کنار بیام که بابا حاال نمی ؛برنخوره

 ،و دوباره دست به محاسنش کشید. فرید برای اینکه از این جو خارجش کند

 گفت:

پاشو بریم داخل که امشب سرما رو نخوریم شانس آوردیم. این  ،خب پاشو خیله -

نقدر با اون عادت مسخره دست کردی تو موهات که ریشای بدبختم ول کن، ا
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 بدتر از من کچل شدی!

*** 

 نفس گفت: پس با اعتمادبه ؛این بار نوبت سرمه بود

شده  ولی مطمئنم که شرزاد مافیاست. یه نگاه به دستای مشت ؛من مافیا نیستم -

مافیای بعدیم  .کنه مشخصه که داره یه چیزیو پنهان می ؛و تندی نفسش بکنید

بار دست کشیده تو موهاش و با نوک پاش انقدر  از اول بازی تا االن صد ؛شاهانه

دونم که  شناسم و می زد رو زمین که رنگ پارکت رفت! من این حرکاتو می

ه نگاه کنید موقع دفاع از خودش حتی ی ؛های اضطرابشه. نیازم مافیاست نشونه

ن میده که چقدر سعی اون لبخند بزرگ روی لبشم نشو ،زنه دونه هم پلک نمی

حسامم  .ولی متأسفانه تابلوتر از این نمیشه ؛داره خودشو لو نده و ریلکس باشه

کشه که مردم باور کنن مافیا نیست و  گاهه. داره خودشو میآبروبرگرد کار بی

گاهه آخواد مافیا بفهمن کار نمی .ش سنگینه ولی نقششم واسه ؛راستم داره میگه

 .تا شب دخلشو نیارن

 گرداند و ادامه داد: ،سمت کامیار که کنارش نشسته بود را به سرش

 زدی! وگرنه انقدر راحت به همه اتهام نمی ؛م شهروندیه تو -

نیاز و شرزاد با تعجب به هم نگاه کردند و کامیار  ،های سرمه تمام شد وقتی حرف

 بار پشت سرمه زد و گفت: با خنده دو

 بلد نیستم؟گفت من  نه خوشم اومد! کی بود می -

 ءجز بهء بلکه کل افراد اکیپ جز ،سرمه با خنده سر تکان داد. نه تنها شاهان

قدر زود مَچ  نایحرکات کامیار را زیر نظر گرفته بودند. کامیار با کمتر کسی 
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گیری  یأبعد از اینکه شاهیار ر .شد و این رفتارش با سرمه برایشان عجیب بود می

 .ترض از جا برخاستکرد و شرزاد حذف شد، دخترک مع

جلوتون بعد ادعای  دزکی، اینکه نشد بازی! تقلب به این گندگی گذاشتی -

شهروندی هم دارید؟ قبول نیست باو! یارو ما رو با مریضاش اشتب گرفته! حاال 

بگو بینیم، هروقت هرکی پلک نزنه و مثل جغد نگات کنه، یعنی داره چاخان 

 کنه؟ می

 .سرمه با لبخند سری تکان داد

ولی اغلب  ؛تراوشات ذهن بیمارمه! نه همیشه ،شرمنده دیگه دست خودم نیست -

 جوریه. اوقات این

 شرزاد سری تکان داد و گفت:

 .خانوم دکتر ولی یه جارو سوتی دادی  ؛خب خیله -

در شب بعدی مافیا سرمه را کشتند و او از بازی خارج شد. وقتی همه بیدار شدند 

 سمت شاهان برگشت و گفت: او با خنده به ،عالم شدو خبر حذف سرمه در شهر ا

 بابا کشتیمون که مافیا!  ای -

همه فهمیدند که او  ،ی شهروندان شاهان هم حذف شدؤاما خیلی زود وقتی به ر

  .نه مافیا ،دکتر بوده

 شوخی گفت: با حذف شاهان، شاهیار به

 برو که همون مریضِ شب اول حذفت کرد. -

 ،که با وجود حذف شدنش، هنوز دور میز بازی نشسته بود شرزاد هم رو به سرمه

 گفت:
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 دیدی گفتم سوتی دادی! -

خردی شاهان چه بود؟ باز صدای شرزاد سکوت را  پس علت آن اضطراب و اعصاب

 :ستشک

 ایه؟ مریض شب اول چه صیغه -

 .شاهیار با خنده شانه باال انداخت

داد  کسیو که هی نجات می دکتر از شب اول تا همین دیشب تنها ،هیچی آقا -

 کسو نجات نداد و گفت نظری نداره. سرمه بود. البته دیشب کالً هیچ

 .شرزاد هم خندید و سری تکان داد

ی سومو  شمام اشتب زدی که مشتی! گفتم بهت که اگه دکتر شدی قاعده -

 یادت باشه!

نیمکت طرف  شد تا به که از پشت میز بازی بلند می شاهان لبخندی زد و درحالی

 گفت: ،کنارِ کتابخانه برود

پیرمردم راه  مرسی که منِ ؛م! ولی بازم بازی خوبی بودتمن که گفتم بلد نیس -

 تون برم یه سر به کتابا بزنم.  ه. با اجازددادی

ی بازی شدند. کامیار که با  گفت و بقیه مشغول ادامه« ای صاب اجازه»شرزاد 

کرد، دست پشت صندلی  بیشتری میزادی آرویش احساس  رفتن شاهان از روبه

تر کرد. برخالف سرمه که حین بازی  سرمه انداخت و کمی خودش را به او نزدیک

هایشان بود، کامیار دقت زیادی به شاهان و نگاه  تمام حواسش به افراد و اَکت

توانست به دختری که  تر می راحت ،اش داشت و حاال که او رفته بود خصمانه

 .تر بشود نزدیک ،بود توجهش را جلب کرده
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ی درختی که هنرمندانه به نیمکت تبدیل شده بود،  ها روی تنه شاهان پشت آن

تمام حواسش به  ،اشعار موالنا را در دست داشت هکه مجموع نشست و درحالی

شد. سرمه خوب اضطراب و  پسری بود که زیادتر از حدش به سرمه نزدیک می

خاطر حضور کامیار  ها به دانست آن نشانه  اما نمی ؛نگرانی مرد را تشخیص داده بود

 نه بازی!  ،کنارش است

لب  هی کشید و زیرآشاهان که دیگر دستش از میز بازی هم کوتاه شده بود، 

 زمزمه کرد: ،شنید خطاب به دختری که صدایش را نمی

 !مراقب نازِ نگاهت باش نازدار -

ی خاصی با سرمه  چون هیچ رابطهاما  ؛شاهان زیاد غیرتی یا دگم و متعصب نبود

همه را رقیب خودش  ،توانست نسبت به او ادعای مالکیت کند نداشت و نمی

دانست سرمه هم به او حسی دارد یا نه؟ او را  از آن بدتر اینکه نمی .دید می

خواست هرچه زودتر به او پیشنهاد دوستی  کند؟ دلش می رد یا ردش مییپذ می

ترسید از جوابی که ممکن  سن انجام نداده بود؛ اما می بدهد، کاری که تا به این

بود، همین ارتباط کمرنگ هم از بین  بود بگیرد. اگر جواب سرمه منفی می

 .رفت می

ی  به بهانه ،اش سر رفته بود و از این صمیمیت کامیار معذب بود سرمه که حوصله

سمت  که به تماس با صحرا ببخشیدی گفت و از کنار کامیار بلند شد. درحالی

ی صحرا را گرفت و گوشی را روی گوشش  شماره ،رفت درب خروج کافه می

 .گذاشت

 وای دورت بگردم که چه به موقع زنگ زدی! .سالم سرمه -
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 سرمه با خنده گفت:

 کنه که! مو می برسری بودی مزاحم شدم؟ نیکان کله وسط خاک -

 صحرا هم خندید و حرصی گفت:

ی بعد! سهیل باز زنگ زد، صداها  ینه تا هفتهطتو قرن کوفت! نه بابا اون که رفت -

 هنگای ترسناک گذاشته بود.آو 

 .سرمه اخم غلیظی کرد و از حرکت ایستاد

بعدازظهر رفتم پیش  ؛زنگ زدم همینو بگم اتفاقازنه.  داره زورای آخرشو می -

ی امید، قرارداد باهاش امضا کردم و قرار شد فردا شکایتو رسمی کنه. هرچند بس

 ولی خدایی کارشو بلده.  ؛نچسبه

 .زده بشکنی زد صحرا هیجان

 خیالم راحت؟ دردسر نمیشه؟  !الهی فدات بشم من -

 .سرمه با اطمینان خاطر سر باال انداخت

تو کجایی؟ چرا  ،طرفش تو نیستی که، منم. حاال اینا رو ول کن اصالً !نه بابا -

 نیومدی؟

 جواب داد: ،دکر که زیر گاز را کم می صحرا درحالی

 اونم چه مهمونی! ،امروز مهمون دارم ؛اومدم غذا درست کنم -

 زده و با تعارف زمزمه کرد: سرمه خجالت

اومدیم باهم  خوردیم؟ می ی من چی می بابا من که غریبه نبودم! مگه تو خونه -

 !کردیم دیگه. اینجا جات خالیه واقعاً یه چیزی حاضر می

 .گذاشت ،ذای محبوب سرمه در آن بودای را که غ صحرا درب قابلمه
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 شاهیار چطوره؟ شاهانم اومد؟ !دوستان جای ما -

 .سرمه مسیر رفته را دوباره آرام قدم زد و برگشت

کم که  ولی کم ؛کم عصبی بود اولش یه .شاهیارم خوبه .اونم با کله ؛آره بابا اومد -

گفتم بازی! شاهانم خ آها اُکی شد و رفت تو فاز بازی، سرش گرم شد.  با بچه

 ی سوم دکتر بودن تو بازی چیه؟ ئده راستی صحرا قا .مافیا باز کرد

 صحرا با کمی فکر جواب داد:

البته استثنا  .فکر کنم همونه که میگه پزشک شب اول باید خودشو نجات بده -

مثالً بعضی وقتا پزشک اونیو که شهروند تأثیرگذاریه یا مثالً براش مهمه  ؛هم داره

عبارتی از جون خودش  به ؛کنه انتخاب می ،دوست نداره از بازی بیرون برهیا 

 .گذره تا اون تو بازی زنده بمونه می

 .سرمه با لبخند شیرینی به فکر فرو رفت

 طور! که این -

پس سریع صحبتش را کوتاه  ؛هوا تاریک شده بود و سرما بیش از حد تحمل بود

ه قصدِ دنبال دختر رفتن بلند شده بود، با کرد و باز به کافه برگشت. شاهان که ب

ورود سرمه به کافه دوباره روی نیمکت نشست. سرمه هم با چشم دورتادور کافه 

ها رسید، پسر را  ی کتاب را برای پیدا کردن شاهان گشت و وقتی به قفسه

یافت. لبخندی به شاهان زد و خواست برگردد سر  ،که نگاهش میخ او بود درحالی

بار با کف دستش روی نیمکت زد. در  دو« بیا اینجا»اهان به معنای جایش که ش

 این میان کامیار هم که متوجه بازگشت سرمه شده بود، چاپلوسانه به حرف آمد: 

 اومدی؟ بیا بشین. اِ -
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 ی اینکه از بازی حذف شده است، پاسخ داد: اما سرآخر به بهانه ؛سرمه دودل بود

 شما بازی کنید. ؛میرم یه سر به کتابا بزنم ،من که دیگه تو بازی نیستم -

 سمت شاهان رفت.  به ،و بدون اینکه منتظر جواب کامیار باشد

سمت راست  های شاهان از ذوق چراغانی شد و کمی به با این تغییر مسیر، چشم

بشقاب کیک را از روی نیمکت برداشت و روی  .رفت تا برای دختر جا باز شود

ایستاد. سرمه کنارش رفت و  ،سرمه که به او رسیده بودمیز گذاشت و به احترام 

 .ی دست، دعوت به نشستنش کرد و خودش هم کنار او نشست با اشاره

 مون چطوره؟ هپزشک ازخودگذشت -

 .شاهان خجول خندید

 .دیگه گفتم آشنامون از بازی حذف نشه -

 .سرمه به حاضرجوابی مرد خندید و سر تکان داد

 !لیخیلیم عا !بابا؟ نه -

 با ذوق ادامه داد: ،نگاهش که به اشعار موالنا افتاد

 بینم که شمام طرفدار حضرت عشقی! می -

 .خندی زد و کتاب را میان دست گرفت شاهان نیم

 خوند.  مامانم جای الالیی برام موالنا می ؛آره، من با اشعارش بزرگ شدم -

 سرمه با ذوق از این اشتراک گفت:

 بودم؛ بابام عاشق موالناست. مشاعره چهاربیتی کنیم؟ جوری همین منم دقیقاً -

 .شاهان لبخند جذابی زد و سر تکان داد

 کنی یا شروع کنم؟ شروع می !با کمال میل -
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 شما شروع کن. -

اش  با آن صدای مردانه ،آمد شاهان صدایی صاف کرد و بیتی را که از ته قلبش می

 خواند:

 شیدای همه من که هرگز نشدم این/ سییای کؤدر سرم نیست دگر غیر تو ر» -

 کسی

که به غیر از تو نباشد دل من جای  /ای آنچنان در همه جای دل من جا شده

  «کسی

ی شاهان خوش به دل دختر نشست و سرمه هم اولین بیتی  سخن از دل برآمده

 به ذهنش آمد را با شیطنت و طنازی خواند:« ی»که با 

 شاگرد که بودی که چنین استادی؟/ یک بوسه ز تو خواستم و شش دادی» -

  «ای دنیا را ز تو هزار آزادی/ خوبی و کرم را چو نکو بنیادی

به خنده افتاد و کتاب را به دستش  ،شاهان از لحن و شعری که انتخاب کرده بود

 .داد

 میشه یه مثنوی لطفاً؟ .خونی قشنگ شعر می -

 و گفت:و با خواهش نگاهش کرد. سرمه کتاب را از دستش گرفت 

عنوان  فرنگی شکالتیِ روی کیکتو به با افتخار! البته اگه شما هم اون توت -

 الشعر بدی به من! حق

که دو دست سرمه به کتاب و ورق زدن بند بود، میوه را  شاهان خندید و درحالی

فرنگی قرمزی که مقابل  مقابل دهان دختر گرفت. سرمه با تعجب ابتدا به توت

هم  د و بعد به چشمان پر شرِ شاهان! شیطنت شاهان به اونگاه کر ،لبانش بود
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ی فراوان دهان باز کرد و توت را میان دو لبش گرفت و  پس با عشوه ؛ت کردیسرا

شاهان هنوز در  ،گاز آرامی به آن زد. وقتی سر عقب برد و شروع به جویدن کرد

 .همان حالت، مات مانده بود. سرمه شیطان خندید

 ست. خوشمزه -

فرنگی  ی دختر چرخاند، سریع توت ن به خودش آمد و تا نگاه در چهرهشاها

 بیچاره را در بشقاب انداخت و با دستان لرزان دستمالی از روی میز برداشت و

با درنگ از پشت میز بلند شد و  شکالت کنج لب سرمه را پاک کرد. سپس بی

 :زد دل لهو

 من میرم به ماشین سر بزنم. -

اش نگاه کرد و  رب خروج رفت. سرمه متعجب به جای خالیسمت د درنگ به و بی

کرد در این  اما فکر نمی ؛قصد کرم ریختن داشت حقیقتاً .اختیار لبخندی زد بی

 با رفتن شاهان، شاهیار کنارش آمد و گفت: .حد تأثیرگذار بوده باشد

 ا خیلی خفنن. حاجی اون شرزاده چقدر خوبه.نسرمه یعنی عاشقتم! ای -

 از درب کافه برداشت و پاسخ داد: سرمه چشم

هم صاحب کافه آدم  ؛از این به بعد بیشتر بیا اینجا !خداروشکر خوشت اومد -

 اشون خوب و آدم حسابین. ه هم بچه ،خوبیه

 سپس با کنجکاوی پرسید: ؛شاهیار با سر تأیید کرد

 شاهان کجا رفت؟  -

 .ای باال انداخت سرمه منکرانه شانه

 رفت به ماشین سر بزنه.  ،دونم واال نمی -
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 م بیا! ه تو ،ها خب من میرم پیش بچه آهان! خیله -

 .سرمه نگاهی به ساعتش انداخت و بعد سر باال انداخت

 تنهاست، منتظر منم هست.   ت؛ صحرا خونه هنه دیگه من برم با اجاز -

  .شاهیار هم از جا برخاست و سوئیچش را بیرون آورد ،زمان با بلند شدن سرمه هم

 رسونمت. می -

خواست پسر بیشتر با اکیپ بُر بخورد، سرش را به چپ و  سرمه که دلش می

 اش را لب زد: راست برد و دروغ مصلحتی

 !مواظب خودت باش !نه عزیزم، ماشین هست؛ مرسی -

محض خروج  ها، از درب کافه خارج شد. به و بعد از خداحافظی کوتاهی با بچه

پس  ؛ز شاهان خداحافظی کند؛ اما مرد را پیدا نکردچشم در خیابان گرداند تا ا

 .اش بیرون آورد تا تاکسی اینترنتی بگیرد که صدای شاهان را شنید ناچار گوشی

 ولی خبری ازش نشد. ؛سه ساعتی هم منتظر شدم-ش دو من امروز رفتم خونه -

 .نزدیک شد و گوش تیز کرد ،بستی که شاهان در آن بود کنجکاو به بن

 دونم اون کثافتو باید از زندگیم دور کنم! فقط می ،دونم مهدی من نمی -

زند؛ اما با شنیدن  ی چه کسی حرف می سرمه دوست داشت بفهمد درباره

 .ی بعد فهمید که دیر به مکالمه رسیده است جمله

 فعالً! .تو باز حواست باشه بهش ،باشه -

 مانعش شد: ثانیه سکوت سرمه خواست عقب بکشد که صدای مرد پس از چند

 بیا اینجا! ،قبل از اینکه اون گربه میو کنه و بترسی -

 زد؟ سرمه با تعجب به دور و ورش نگاه کرد. یعنی هنوز با تلفنش حرف می
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 بیا بیرون. ،خانوم دکتر جز من و تو که کسی اینجا نیست  -

نفس از پشت دیوار بیرون  سرمه خودش را نباخت و با اعتمادبه .پس دیده بودش

 .دآم

 که! یشمام اینجای !سالم اِ -

به او انداخت و با خنده سر « برو خودت را سیاه کن»های  شاهان یکی از آن نگاه

 .تکان داد

بردی که یهویی منو این وسط خیلی  بله چه تصادفی! حاال کجا تشریف می -

 تصادفی مالقات کردی؟

 های معصومش گفت: سرمه نمکی خندید و بعد با چشم

صدات اومد منم کنجکاو شدم، وایسادم گوش  !تیکه بارون نکن ،اباخب ب خیله -

 .دادم

 .شاهان مهربان لبخند زد

 رفتی؟ خوب کردی! حاال کجا می -

 .ای باال انداخت سرمه شانه

 ی صحرا. خونه -

 .افتاد ،داد ی گوشی که مپ را نشان می نگاه شاهان به صفحه

 ماشین نداری؟ -

 س صادقانه لب زد:پ ؛ای نداشت دروغ دیگر فایده

امروز صبح رفتم سوارش بشم که دیدم از زیرش روغن شُره کرده.  ،نه واال -

 ترسیدم بیارمش بیرون.
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 .نش اشاره کردیشاهان ازخداخواسته به ماش

 !رسونمت، بفرمایید من می -

 .سرمه با تعارف سر باال انداخت

 نه مرسی، راننده قبول کرده. -

 .ش انداختشاهان اخم جزئی بین ابروهای

 یعنی ما رو قد تاکسی اینترنتی قبول نداری؟ -

 سرمه با پافشاری گفت:

 نه آخه... -

 شما و انقدر تعارف؟ بفرمایید! -

 زمزمه کرد: ،رفت که کنار شاهان به آن سمت خیابان می سرمه درحالی

 !شرمنده باعث زحمت میشم -

 حرف سوار ماشین شدند. و بی

 سرآخر شاهان تاب نیاورد و به حرف آمد:دقایقی در سکوت گذشت تا 

باید گروه جدید دوستای شاهیارو  حقیقتاً !مرسی که گفتی منم بیام -

  کرده های تحصیل هواقعاً بچ .شناختم تا خیالم راحت بشه... و البته هم که شد می

 ای بودن و چه بسا که از رفیقای خودشم خیلی بهترن. و فرهیخته

 د زد و پاسخ داد:سرمه به این تعریف لبخن

 فکر کنم شاهیارم خوشش اومد. .های خوبین هآره بچ -

 ،شاهان سری تکان داد و بعد سؤالی را که از دیشب فکرش را درگیر کرده بود

 پرسید:
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 حاال جدا از اینا، چرا فکر کردی شاهیار نیاز داره بیاد اینجا؟ -

اندیشیده بود؛ پس  اما سرمه پیش از این به آن به پاسخش ؛ای بود سؤال حیاتی

 ریلکس لب زد:

تونه  طور که دیشبم گفتم، معتقدم که تنهاست و این تنهایی می چون همون -

ی خودش با  ولی طبق گفته ؛ی بدی نیست براش خطرناک باشه. شاهیار بچه

کسایی دوست شده که تفریحاتشون خیلی سالم نیست و به طور کلی خیلی 

 .کیسای خوبی نیستن

 رسید:شاهان نگران پ

 با کیا دوست شده مگه؟ -

 اش آرامش کند: بخشی ذاتیسالسرمه سعی کرد با ت

چون  ؛ی مثل همون دوردور و دختربازی و ایناستیمنظورم چیزا ،نگران نشو -

گیره.  جوری نیست و داره از یکی خط می مطمئنم شخصیت خود شاهیار این

 .کنم یکی زیر پای شاهیار نشسته ولی حس می ؛دونم نمی

ها شبیه تعریفی بود که خود شاهان هم از افسونگر داشت! نکند  قدر این تعریفچ

 شاهیار چیزی از افسونگر به او گفته بود؟!

 ی کسی به نام افسونگر بهت نگفته؟ شاهیار چیزی درباره خانوم،  سرمه -

 .ی مخالفت تکان داد ای درنگ، اخم کرد و سرش را به نشانه سرمه بعد از ثانیه

 ی هست؟نه. ک -

پاسخ  ،ای که بخواهد با چغلی کردن رقیب را از میدان به در کند شاهان مثل بچه

 داد:
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 .خیلیم براش مهمه ،دخترشه دوست -

دختری که برایش مهم است؟ او همانی نبود که برای شاهیار دام  افسونگر؟ دوست

 پهن کرده است؟! 

خت، سکوتی که سرمه دقایقی به فکر فرو رفت و در سکوت به حدسیاتش پردا

 .جا خوش نیامد خبر از همه اصالً به مزاج شاهانِ بی

لحظه دخترک به حرف آمد و سکوت را با سؤال  سرآخر هم پس از چند

 اش شکاند: رندانه

 چرا روش حساس شدی؟ -

 .شاهان لجبازی را کنار گذاشت و صادقانه چانه باال کشید

 ی قبلی جلو اومده. چون دختره با فکر و نقشه -

 .با دلشوره سمت شاهان برگشت ،اش مهر تأیید خورده بود رمه که به فرضیهس

 ای؟ چه نقشه -

ی  رنجش را لبهآکه  اخم غلیظی کرد و درحالی ،شاهان با فکر به آن جادوگر

 زمزمه کرد: ،کشید لبش می اش را زیر پنجره گذاشته بود و انگشت اشاره

 خواد به من ضربه بزنه.  دونم؛ ولی می نمی -

به او گفت. سرمه  ،حال به دست آورده بود به و شرح کوتاهی از چیزهایی که تا

 زده زبان چرخاند: هول ،اش به ترس تبدیل شده بود که حاال دلشوره

 میشه آدرس خونه و اون بیمارستانه رو به منم بدی؟ -

 شاهان مشکوک نگاهش کرد و پرسید:

 کار؟ خوای چی می -
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هایش  پس تمام صداقتش را در چشم ؛یزی بگویدتوانست فعالً چ سرمه که نمی

 .ریخت

 باشه؟ ،بهم آدرسا رو بده !توروخدا بذار منم کمک کنم .ولی االن نه ؛میگم بهت -

 .سر تکان داد ،ها بزند توانست دست رد به آن چشم شاهان که نمی

 حداقل بگو چرا شاهیار انقدر برات مهمه؟ -

 داد:ای باال انداخت و پاسخ  سرمه شانه

عادت کردم درمانگر باشم یا  ،طور که قبالً گفتم شاید چون همون ؛دونم نمی -

 منم تنهام، حتی خیلی تنهاتر از شاهیار. ؛کنم مثل خودمه شاید چون حس می

 برگشت. ،سمت دختری که کالمش رنگ و بوی غم گرفته بود شاهان متعجب به

 ی شالش ادامه داد: فتن لبهزمان با به بازی گر سرمه هم سر پایین انداخت و هم

نه پدر؟  ،دی که میگن بچه از مادر یتیم میشهیشن .باز شاهیار مامان داشت -

ش تهرحال خوب یا بد، دوس له که بهایه خ ؛پس حضور سیمین خیلی نعمت بود

تر شمایی که  مهدیسی که باهاش حرفای مشترک زیادی داره و از همه مهم ؛داره

حال اونی که تکیه بزنه  به تعارف خوش گاهی و بی تکیه تنهایی برای یه خاندان به

ونیمه  که اونام نصفه مهات! اما من از دار دنیا فقط یه بابا و بابابزرگ داشت به شونه

وگرنه همون موقع  ؛بابایی که فقط به عشق من زنده مونده و زندگی کرده .بودن

 ؛دنش نعمت بودبابااحمدمم که درسته بو .با مرگ مامان دست از جهان کشید

زور  ها تیکه پاره شده بود که حتی یه لبخندم به ولی روحش انقدر با غم و غصه

 زد. می

 .کرد این دختر تا این حد غم داشته باشد شاهان که حتی یک درصد هم فکر نمی
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 نگاه مبهوتش را از خیابان گرفت و مردد زمزمه کرد:

 ولی تو که... تو که خیلی شاد و انرژی مثبتی! -

 .اش را باال آورد دار اما پر از شور زندگی سرمه آهی کشید و بعد نگاه غم

آره چون من یاد گرفتم از بین دردا، درمون و از بین سختیا خوشی رو پیدا  -

ی قوی یا  های مثبتی مثل روحیه بد هم نکته  همه اتفاق پس وسط این ؛کنم

رو به زندگی شاهیار هم  خواد این چیزا دوستای خوبو پیدا کردم و االنم دلم می

اضافه کنم. جدا از اینا من یه حس آشنایی به شاهیار دارم، مظلومیت و 

بینم و دلم  می ،خواد پنهان کنه که پشت نقاب شر و شوری میرو معصومیتی 

درصد حس  ههرحال حتی اگه ی ولی به ؛عنوان یه خواهر کنارش باشم خواد به می

 کشم. عاً عقب میکنم شما یا خودش راضی نیستید، قط

 شاهان نگاه قدردانی به او انداخت و تحسینگرتر از قبل گفت:

 خانوم! از خدامونم هست. شما نعمتی ! چرا راضی نباشیم؟ -

 سرمه با لبخند تشکری کرد و دوباره ماشین در سکوت فرو رفت. 

خواست با  دانست و نمی کالمی با دختر را غنیمت می شاهان که فرصت هم

 دوباره با سؤالی دیگر سر حرف را باز کرد: ،دسکوت بگذر

 خبرا؟ فردا میای راستی؟ خب دیگه چه -

تراش  خاطر آن بینی خوش کرد و به رخ پرابهتش نگاه می زمان که به نیم سرمه هم

 پاسخ داد: ،زد به جان خدا غر می

-من ساعت سه دیا اگه اُکی ،هم مطب تایم بعدازظهره خبر که سالمتی. فردا -

 بیام. چهار
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 .شاهان ازخداخواسته سر تکان داد

 پس من میگم کلیدساز بیاد.  .مشکلی نیست -

 .سرمه هم لبخندی زد و سر تکان داد

راستی تو کافه وقت نشد بگم، جر زدی که آقا! قرار بود چهاربیتی  !باشه، مرسی -

 از موالنا بخونیم.

 شاهان نفس عمیقی کشید و با لبخند محزونی زمزمه کرد:

 ن از دلم خوندم!م -

 ی فکر بیشتر به او نداد: کرد که شاهان اجازه سرمه داشت با خود تحلیل می

 ی دیگه تئاترو میری؟  راستی هفته -

 .های تیم داده بود باز یاد پیشنهاد آیالر افتاد که قبل از بازی مافیا به کل بچه

ه که بریم خرید، ولی اگه مادام قبول کن ؛دونم واال. فعالً که تایمم خالیه نمی -

 کنم برسم بیام. فکر نمی

 .آه کشید ،شاهان با حسادتی که دوباره در دلش ریشه دوانده بود

 .اگه خواستی بری بگو منم دعوتشونو قبول کنم -

های  دلیل روی لب چه گفته بود؟ رفتنش را مشروط به رفتن او کرد؟ لبخندی بی

 .سرمه جان گرفت

 چشم. -

 مقدمه اضافه کرد: آمد، بیو با سؤالی که به یادش 

 ؟راستی شاهان -

 !فهمید که دختر چه جادویی در صدایش دارد کاش می
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 دل؟ جانِ -

طور جواب  خواست بگوید؟ وقتی این باز گفت این نیم جمله را! اصالً چه می

 .کرد ی کالم که هیچ، دست و پایش را هم گم می داد، دختر بیچاره رشته می

 ان گواهی فوت مهرابو پیدا کردی؟هآمیگم که...  ...چیزه -

 ی منفی سر باال انداخت و پاسخ داد: شاهان به نشانه

حاال امشب  .انقدر این چند روزه درگیر بودم که پاک یادم رفت ،نه واال -

 گردم...  می

صدای زنگ موبایل سرمه حرفش را ناتمام گذاشت. سرمه ببخشیدی گفت و 

 پاسخ داد:

 جانم صحرا؟ -

 ی صحرا از آن طرف خط آمد:صدای پرانرژ

 جون؟ کجایی مهرناز -

 .سرمه اخمی متناقض با لبخندش روی پیشانی نشاند

 رسونه. شاهان زحمت کشید داره منو می ،ته! تو راهم هعم -

 .صحرا با شیطنت خندید

 خواستی آقاشاهان برسونتت؟ پس واسه همین ماشین منو نبردی! می -

 زمزمه کرد: ،شنود هان صدای پشت خط را میخبر از اینکه گوش تیز شا سرمه بی

 رسونم! باشه عزیزم سالمتو می -

های  ی پیامک نیکان کیفش کوک بود، در تالفی تمام اذیت صحرا که به واسطه

 .سرمه دوباره خندید
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 راست میگی بپر از طرف من ماچش کن!  ،سالم فایده نداره -

 .سرمه مصلحتی لبخندی زد

 خوای سر راه بخرم؟ که دیگه برسم خونه. چیزی نمی تاالناس !نه خیالت راحت -

اش  دار را برای شاهانی که تا درب خانه ای درب که ظرف شیشه صحرا درحالی

 گفت: ،کرد آمد، پر از غذا می می

تنها  ،ولی اگه پسر مسر خوشگل سر راه دیدی بردار بیار ؛چیز خاصی که نه -

 دلمون پوسید!

نگهدارد و بلند خندید، سرمه تازه فهمید که او وقتی شاهان نتوانست خودش را 

 ای رفت و با حرص لب زد: غره پس چشم ؛داده هایش گوش می به حرف

کردیا. امشب به قصد  اومد صدتا رنگ عوض می حاال همیشه تا اسم پسر می -

 حیثیت کردن من، روت باز شده! بی

 با خنده پاسخ داد: ،برد صحرا که از حرص خوردن سرمه لذت می

رسیدی سر کوچه بزنگ بیارمش  ،خوب کردم. راستی برای شاهان غذا کشیدم -

 پایین.

 ای نیست؟ امر دیگه !چشم -

 دوباره تلفن خانه به صدا درآمد. صحرا دست سمت تلفن برد و به سرمه گفت:

 فظ!حاخدا ،نه عزیزم -

 .و سریع تلفن را برداشت

 بله؟ -

به گوشش رسید.  ،پیچید نند میهای یک زن که در محیطی سلول ما صدای نفس
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دوباره تنش از ترس یخ کرد، این تماس هم از طرف سهیل بود. خواست قطع 

 جه زد:ضهسته و با زاری آکند که زن پشت خط 

 سهیل ولم کن! -

را روی اسپیکر گذاشت و  تلفنصحرا که از قطع کردن منصرف شده بود، سریع 

 .اش را باز کرد با دستانی لرزان دوربین گوشی

 شنوید؟ خانوم صدای منو می  ؟خانوم  -

 این بار صدای سهیل بلند شد:

 ،زد دونی کی پشت خطه؟ کسی که فقط چون مثل تو جیغ می شو! می خفه -

 انتخاب شد. جیغ بزن ببینه.

 .ه هوا رفتصدای پارس سگی آمد و بعد از آن جیغ زن ب

 خانوم کمک! این اشغال من و بچ...   -

صدای افتادن صندلی روی زمین و بعد از آن فریاد از روی درد زن به گوش 

 .قدر از ته دل و با زاری بود که مو به تن صحرا سیخ شد رسید، آن

 کنی؟ سهیل اونجا چه خبره؟ کارش داری می چی -

د. صحرا به خیال اینکه سهیل او را آم ب نمیآی  دیگر هیچ صدایی جز فرود قطره

خواست قطع کند و به پلیس زنگ بزند که صدای فریادهای زن از ، کشته است

 .جا پراندش

اون  ،سالشه کثافت! دست نزن بهش سیزدهاون فقط  !ولش کن حیوون -

 ست. بچه

 سهیل با تمام توان فریاد زد:
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 ست؟ من بچه نبودم؟  فقط اون بچه -

 .گوش صحرا پیچید ی زن باهم در دوباره و صدای شالق و جیغ

کنی همین االن تمومش  کاری داری می هر !سهیل به من گوش کن ؟سهیل -

 کن. 

ی سهیل را شنید، فهمید که گوشی را به  های منزجرکننده وقتی صدای نفس

 .گوشش نزدیک کرده

 کنی؟ تو...  کار می داری چی !روم باشآسهیل  -

 اما اولین حدسش را گفت: ؛دهد کاری انجام می هدانست او دارد چ دقیق نمی

 کنی همین...  کاری که داری می ربا نیستی که! سهیل هر تو آدم -

 سهیل با خنده هیستریکی پاسخ داد:

خواستم باهات ازدواج کنم؟ چون  دونی چرا می ت دارم؟ میتفکر کردی دوس -

ک اومد زیر پات صدای جیغات شبیه نامادری کثافتم بود! یادته تو مغازه سوس

 !برم جا فهمیدم چقدر از صدای جیغت لذت می دی؟ همونیجیغ کش

ای از درد  زمان که به طرز بیمارگونه اش گذاشت و هم ی نامادری مرد پا روی شانه

 ادامه داد: ،برد کشیدنش لذت می

 ؛بعد ببرمت یه جای دور، به همه بگم گم شدی ،خواستم باهات ازدواج کنم می -

ت کنم تا جیغ بکشی و  هشکنج ،ت کنم هزندانیت کنم و هر روز شکنج ولی اونجا

 دزدم! ولی بعد گفتم چرا تو؟ خودشو می .من لذت ببرم

فی کرد و گوشی را روی سطحی گذاشت. صحرا مثل مجسمه یی کث خنده

خدا از چه سرنوشت شومی حفظش کرده بود!  !شد خشکش زده بود، باورش نمی
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های زن آمد.  در همین فکرها بود که صدای پاره شدن پارچه و بعد از آن التماس

و  ردک و فیلم را قطع تماس ،توانست تحمل کند صحرا که دیگر بیشتر از این نمی

 سمت سرویس بهداشتی رفت. بعد با تنی لرزان و حالت تهوع شدید به

*** 

 .به شاهان چرخید یاده شد و رواز ماشین پ

 !مرسی واقعاً لطف کردی -

 بیشه پاسخ داد: شاهان خیره به آن دو سیاه

 م بود! وظیفه -

پوشیده  ماده و لباسآاما وقتی نگاهش به صحرا که  ؛سرمه با لبخند رو از او گرفت

 .لبخند از لبش رفت، در ماشینش نشسته بود افتاد

 !؟کنه کار می این اینجا چی -

پس سریع پیاده شد و دنبالش رفت.  ؛شاهان حس کرد که دختر ترسیده است

صحرا طوری مات شده به فکر فرو رفته بود که اصالً متوجه آمدن سرمه نشد و او 

ی ماشین بزند. صحرا که هنوز ترس  بار به شیشه برای اعالم حضور مجبور شد دو

نفس راحتی کشید  سمت سرمه برگشت، سپس با وحشت به ،در تار و پودش بود

 .و آرام در را باز کرد

 کنی؟ کار می صحرا خوبی؟ اینجا چی -

 .صحرا در آغوشش خزید و دیگر اشک مجال حرف زدن به او نداد

 الهی دورت بگردم صحرا! چی شدی تو؟ کسی طوریش شده؟ -

 سختی نالید: صحرا به
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 ...س... هیل -

 .با همین یک کلمه بند دل سرمه پاره شد

 بود؟ کاریت کرده؟ زنگ زده؟اینجا  -

 .بخش در چشمانش خیره شد صحرا را از بغلش بیرون آورد و اطمینان

 حرف بزن! ،بگو عزیزم -

ش را باال آورد و یک پاف دیگر را نفس کشید. ا صحرا با دستان لرزان اسپری

 ان پرسید:گرشاهان هم کنارشان رفت و ن

 ن شدن؟ خانوم؟ کسی حرفی زده؟ مزاحمتو  چی شده صحرا -

 جای او پاسخ داد: سرمه به

کار  دونم چی ولی االن نمی ؛بار زنگ زده بود یه روزهمون پسره اذیتش کرده. ام -

 جوری شده. کرده که این

اش گره  نفس در سینه ،شاهان هم مثل هرکس دیگری با اولین حدسی که زد

 خورد. سریع نگاهی روی صورت و بدن دختر چرخاند تا عالمتی از خشونت

حال باز دلش آرام نگرفت و با اخم و رگی که از  اما چیزی پیدا نکرد. بااین ؛ببیند

 پرسید: ،زد تعصب نبض می

کار کرده؟ مگه  ناموس چی خانوم تو رو به علی بگو چی شده؟ اون بی  صحرا -

 دستم بهش نرسه مرتیکه رذل... 

 باالخره قفل زبان صحرا شکست:

 خواست.. منو... بدزده!  می -

 لب زد: ،شده و بنده دلی که پاره شده بود های درشت رمه با چشمس
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 چی؟ از کجا؟ کی؟ تو همین یه ربع؟ -

فیلم را آورد و گوشی  ،نه توانش را داشت ،کرد صحرا که دیگر نه نفسش یاری می

 را به دست سرمه داد. خودش هم یک طرفی روی صندلی نشست. سرمه با هر

ام متا آخر با ات ،تر هایش درشت شد و چشم ر میت ی فیلم دست و پایش یخ ثانیه

 فیلم به حرف آمد:

 چطور تا االن گذاشتن تو شهر ول باشه؟  !این مریضه! روانیه! یاخدا -

 شده غرید: شاهان با فک قفل

 شو بلدی؟  دونی کجا باید پیداش کرد؟ خونه می -

 ی تأیید سر تکان داد که سرمه سریع گفت: صحرا به نشانه

صداها معلوم بود که تو خونه نیست! اگه هم باشه من اجازه نمیدم باز خودتو از  -

 افته دنبال کاراش. کنه و می درگیر کنی. فردا وکیل شکایت می

 .کرد اما شاهان را مجاب نمی ؛جا بود هایش به حرف

 که زنگ زده بده.  وای پس شماره -

 صحرا پریشان پاسخ داد:

 خاموش کرده. ،زنگ زدم بهش -

 .اهان عصبی سر باال انداختش

 ها ردشو بزنن. بده من میدم بچه ،اشکال نداره -

 به سرمه ادامه داد: و رو

دنبال  vipمحض شکایت، به من اطالع بده تا به آشناهام بگم که  شما هم به -

 کارتون باشن. 
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 گفت: ،داد ش را ماساژ مییزمان که بازو سرمه مقابل صحرا زانو زد و هم

 خب؟ ؛ی من بریم خونه ،صحرا اینجا امن نیست !چشم مرسی -

 او هم تأیید کرد:

 آره خودمم ترسیدم که اومدم تو ماشین.  -

 با خنده لب زد: ،سرمه برای اینکه کمی حالش را عوض کند

 هاتم با خودت آوردی! قربونت برم که قابلمه -

هایش  صحرا که منتظر تلنگری بود، تا دهان باز کرد و جواب داد، مجدد اشک

 .ریخت

 جوری میشه که. دونستم این آخه برات فسنجون پختم خوشحال شی! نمی -

 .درنگ دخترک را در آغوش کشید سرمه بی

بعد تو جای شکر گفتن داری  ،ای دختر؟ خطر از بیخ گوشت گذشته دیوونه -

 کنی؟  گریه می

 آرام دخترک را دلداری داد تا کمی حالش مساعدتر شود.  و بعد آرام

ی صحرا که بند آمد، شاهان حرفی که از ابتدا ذهنش را مشغول کرده بود،  گریه

 به زبان آورد:

 خواید بیاید عمارت؟! رم امشب صالح نیست که تنها بمونید. میظبه ن -

*** 

 .گوشی را از این دست به آن دستش داد

 میالد مطمئنی؟ -

ستگاه کارواش ای که د زمان که داخل ماشین نشسته بود و به شیشه میالد هم 
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 .پوزخندی زد ،کرد شست نگاه می اتومات آن را می

 فکر کردی همه مثل خودت خرن؟ -

 .سمت اتاقش دوید پریوا با استرس به

 ی منو از کجا پیدا کرده؟ آخه خونه -

 میالد روی فرمان ضرب گرفت و پرتمسخر لب زد:

. گفتم با زیادی دست کم گرفتیش! پیدا کردن تو که واسه اون کاری نداره -

 شاهان بازی نکن!

شناسنامه و مدارکش را از کمد بیرون آورد و در کیفش  ،تر از قبل پریوا مضطرب

 .گذاشت

آخه من هیچ حرکت اشتباهی نزدم. حتماً شاهیار لوم داده؛ ولی آخه اونم  -

 من ازش اتو دارم. یه بار دیگه میگی کی دیده؟ ،خودش پاش گیره

 .حوصله نچی کرد میالد بی

بینن که از صبح  می ،ای راپرتچی که سر خیابونت بودنه خنگی؟ گفتم که، بچه -

ولی  ؛کردن شبعدشم به دستور من تعقیب ،ت کشیش داده هتا بعدازظهر جلو خون

 جای خاصی نرفت. تا همین یه ساعت پیشم دنبالش بودن که... 

ریع با خاطر خط ندادن قطع شد، پریوا از فرصت استفاده کرد و س تماس که به

 .ارش تماس گرفتزکارگ

 الو آقای فتحی؟ -

 سالم، بله! -

 پریوا نفس راحتی کشید و گفت:
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 گردم. پریوام آقای فتحی. برای یه هفته دیگه کارا رو ردیف کنید برمی -

و وقتی میالد پشت خطش آمد، خودش را لعنت کرد که چرا با خط دیگر به 

 کرد:فتحی زنگ نزده و سریع تماس میالد را وصل 

 جانم؟ -

 میالد عصبی غرید:

 به کی زنگ زده بودی؟ گند نزن پریوا! -

 پریوا دستپاچه پاسخ داد:

 گرفتم.  خدا! داشتم تو رو می نه به -

 .تر شد میالد گوشی را پایین آورد و با خواندن پیامک، پوزخندش عمیق

 خب من باید برم. خیله -

 پریوا سریع گفت:

رسه. برسه هم من حرفی از تو  دستش به من نمیمیالد خیالت راحت، شاهان  -

 زنم. نمی

 .صدا خندید میالد بی

من همیشه یه قدم از تو جلوترم  ؛بری نمی حرفی هم بزنی راه به جایی -

 شاهانتون کیس جدید انتخاب کرده!  !جون. راستی چشمت روشن دختر

 .پریوا متعجب از حرکت ایستاد

 همه سال؟کی؟ شاهان؟ بعد این -

 .ای باال انداخت تفاوت شانه د بیمیال

 دونم! نمی -
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 پریوا ناباورانه زمزمه کرد:

 تو ندونی! اصالً از کجا فهمیدی؟ -

 تر کرد و تحقیرگر پاسخ داد: میالد اخمش را غلیظ

 رمن موظف نیستم به تو جواب بدم؛ االنم زنگ زدم که بهت بفهمونم چقد -

 احمق و ضعیفی!

ها را  ی پیامک گوشی را قطع کرد. سپس صفحه، اندآنکه منتظر پاسخ او بم و بی

ء با آن پوزخندی که این روزها جز ،جواب پیامی که برایش آمده بود آورد و در

 نوشت:، الینفک صورتش شده بود

 .«وقت برگرده اون قرار نیست هیچ .البته صوری ؛که گفت بکن فتحی رو کاری»

 .د، به بهراد زنگ زدالمیشدن تماس  محض قطع به ادر آن طرف اما پریو

 سالم ساحره! خوب...  -

 پریوا با کالفگی و اضطراب میان حرفش پرید:

ی  ی مبله یه خونه ،بهراد برو مدارکی که به صاحب این خونه دادی پس بگیر -

 .دیگه هم به مدت یه روز برام اجاره کن برای آخر این هفته

 بهراد متعجب پرسید:

 ای بری؟خو چیزی شده افسون؟ جایی می -

فهمید حمایت میالد را  حاال می. قدر احساس ترس نکرده بود گاه آن پریوا هیچ

 ؟یعنی چه داشتن

 ،سؤال انجام بده! پس خونه رو بگیر بار کاریو که میگم بی نه بهراد، توروخدا یه -

رسه  گل و کوک و کراک و مشروب و هرچی به دستت می ؛م آماده کنچیَ همه
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ماده شدن. یه دخترم از سر آی بچین که انگار برای کشیدن بذار تو خونه، یه جور

 ها!  فقط یادت باشه آشنا ماشنا نباشه ؛چهارراه بردار ببر خونه

 .با اخم سر تکان داد ،آورد بهراد که از کارهای او سر در نمی

 باشه. برای چهارشنبه خوبه؟ -

و داشته از سازی کن انگار یکی اونجا بوده  آره خوبه. پس یه جوری صحنه -

 خب؟ ؛کرده چیزایی که گفتم استفاده می

 بهراد مجبور به اطاعت شد. 

 خوای؟ چشم. برای شاهیار می -

ی دکتر  حواس اینترنت را روشن کرد و وارد اپلیکیشن شد تا شماره پریوا باز بی

آنکه حواسش به لوکیشن  بی ؛طور شده بود ایمانی را بیابد. آن شب هم همین

 .ی دکتر را آورد اینترنت را روشن کرد و شماره ،باشد

نه. راستی بهراد، شاهیاراینا با یه دختره اُکی شدن. ببین با شاهیار هم  -

 سری داره یا نه؟وسر

 .تکان داد بهراد با خنده سر

 خانوم رو شاهیار حساس شده!  بینم که ساحره می -

 پریوا هم مصنوعی خندید و گفت:

 دارم! تا فردا خبرشو بهم میدی؟ شتگفته بودم که دوس -

 .بهراد با ناراحتی آهی کشید

 ولی میفتم دنبالشون ته و توشو درمیارم. ؛دونم عزیزم نمی -

 و با التماس اضافه کرد:
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 پاشو بیا اینجا افسون، دلم تنگته. -

پس دیگر خیلی امن  ؛اش را شناخته است پریوا با خود اندیشید اگر شاهان خانه

 .نیست

 عزیزم االن میام. فعالً کاری نداری؟باشه  -

 بهراد با خوشحالی گفت:

 نه عشقم بیا. -

ی سبز را  ی دکتر ایمانی را تایپ کرد و دکمه سریع شماره ،بعد از تماس با بهراد

 .فشرد

 خانوم دکتر! حال شما؟ سالم  -

 اش پاسخ داد: دکتر ایمانی با آرامش ذاتی

 سالم افسونگرجان. خوبی عزیزم؟ -

 .شکار نشودآا سعی کرد مثل او آرام باشد و اضطرابش پریو

 !ممنونم -

 .کرد صدای پیجر آمد که دکتر را پیج می

غرض از مزاحمت اینکه من  !خانوم دکتر شرمنده بد موقع مزاحمتون شدم  -

 .خوام بیمارمو ترخیص کنم می

 دکتر ایمانی با ناراحتی پرسید:

 کاری از کادر دیدی؟ چرا افسونگرجان؟ مشکلی پیش اومده؟ کم -

 .پریوا نفسش را بیرون داد و دستی به پیشانی زد

خانوم دکتر. تو این مدت خیلی لطف داشتید بهمون و  خوام برگردم  نه، می -
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 ولی دیگه باید برگردیم. د؛نظری بودی واقعاً کادر درمانی بی

 گفت: ،رفت سمت ایستگاه پرستاران می که به دکتر درحالی

 داد! ولی درمانامون داشت جواب می .دونی طور صالح می هر ،باشه عزیزم -

 ای افتاده است! دانست او در چه مخمصه ه دیگری کشید. دکتر که نمیآپریوا 

 دِدالینمون داره تموم میشه. ،ولی باید بریم ؛ممنون از تالشاتون -

 .ناچار سر تکان داد دکتر به

  ای ترخیصشو انجام بدن.رمیگم کا ،باشه عزیزم -

 !کنید خانوم دکتر لطف می ممنونم  -

 ی بیمار را گرفت و با لبخند گفت: دکتر ایمانی پرونده

 ای نیست؟ امر دیگه !کنم عزیزم خواهش می -

 خداحافظ. !ممنون !نه قربونتون برم -

 خدانگهدار. -

ماند آن  پریوا نفس راحتی کشید، خیالش از این هم راحت شده بود. حاال فقط می

پس  ؛همه سال با یک دختر ارتباط برقرار کرده بود شاهان بعد از این دختر، اگر

قطعاً به او عالقه داشت و عاشقش شده بود. آن فکر شیطانی هر لحظه بیشتر از 

 .کرد تر می لبخند روی لبش را خبیثو  گرفت قبل در ذهنش جان می

 فقط خدا به خودت و عشقت رحم کنه شاهان! -

*** 

 سرمه

 گوش صحرا خواندم: وار زیر زمزمه
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ده؟ چشم یبعد از یه عمر با عزت و آبرو زندگی کردن ببین کارمون به کجا رس -

 بابام روشن! همین مونده بود شبو با پسر مردم صبح کنیم! 

 پاسخ داد: ،کرد که غذاها را گرم می صحرا که از شوک بیرون آمده بود، درحالی

 ه! شد بندازیمش بیرون ک کار کنیم؟ نمی خب چی -

 .کالفه اخمی کردم

اگه عموسعیداینا دیده باشنش چی؟ سرایدارو بگو! اون از روز اول با بابام اُکی  -

ی همو گرفتن. همین مونده زنگ بزنه بهش بگه دخترت پسر آورده  شد و شماره

 خونه!

 .سمت اپن برگرداند را به صدای شاهان هر دوی ما

 خواید؟ کمک می -

دانست  اما فقط خدا می ؛زدم دادم. هرچند که غر می چشم بستم و نفسم را بیرون

چقدر خوشحالم! همین چهل  ،از اینکه تنها نیستیم و او هم با ما آمده است

او مُصر  ،دقیقه پیش بود که وقتی تعارفش را قبول نکردیم و به عمارت نرفتیم

را مانم و وقتی همراه با ما ماشین  آیم و تا صبح می شد که اگر نیایید من می

طرفش  آرام به .پارک کرد و داخل آمد، تازه فهمیدیم که چقدر جدی بوده

 برگشتم و گفتم:

 هم االن میایم. نه برو بشین، ما -

 .ها را پر از چای کردم و بیرون رفتم و فنجان

 ریز! دوزِ سرمه سوزِ لب بفرمایید، اینم یه چای لب -

 .شاهان بلند شد و سینی را از دستم گرفت
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 ذاشتی بهت تعارف کنم! یخب م اِ -

 ای زد و گفت: لبخند مردانه

 اذیت نکن خودتو، بیا بشین.  -

گاه آطوری که ناخود زیادی صادقانه، یک ؛هایش یک طور خاصی بود محبت

 .نشست خوش به دل آدم می

 !خاطر ما از کار و زندگی افتادی شرمنده دیگه امشب به .شدم بابا اذیت نمی -

 .صورتم چرخاند ءبه جز ءجزمهربان نگاهش را روی 

 جاست!  کنم همین عجیب حس می -

 با استفهام پرسیدم:

 چی؟ -

 با کمی مکث زمزمه کرد:

 زندگی! -

 ای زد و گفت: خنده باز نفهمیده بودم. تک

 تاپ برسونی کارامو انجام میدم. اگه یه لپ -

 سری تکان دادم و گفتم:

 باشه االن میارم. -

 .بروم که فکری به ذهنم رسیدسمت اتاق  بلند شدم تا به

کم رو تخت دراز بکشی و استراحت  خوای اصالً خودت بیای اتاقِ من؟ هم یه می -

 رو دیگه نیارم اینجا. تاپ و اینا کنی، هم لپ

 .شاهان ازخداخواسته بلند شد
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 حتماً! -

و همراه با من به اتاق آمد. چراغ را روشن کردم و با دست به شاهان اشاره کردم 

 .اخل شودکه د

اتاق اصلیم رو باید ببینی تو شیراز، پر  ؛ها البته این الکیه .بفرمایید اینم اتاق من -

 از گل و گلدون و کتاب شعر و اکواریوم و اصالً نگم برات! 

 سمتم برگشت و گفت: سپس با لبخند به د،شاهان با دقت کل اتاق را از نظر گذران

 نا چین؟بخشه. او اینجا هم خیلی قشنگ و آرام -

 .داد های روی برد را نشان می اش، نوت انگشت اشاره

که هرچی که ذهنمو  هاونجا جایی ؛اگه اون وایت بردو میگی، دفتر ذهنمه -

هم ناخودآگاه  ،زاد میشهآجوری هم فکرم  این .نویسم مشغول کرده باشه می

 .عادت میدم که چیزیو تو خودش نگه نداره و سریع بهم داده بده وذهنم

 گفتم: ،تی دیدم بدون هیچ عالیم حیاتی به من زل زدهوق

 بیا بهت نشون بدم. -

 م.جلوی تخته رفتیم و ماژیک وایت برد را برداشت

، تنهایی مشکوک ،وحشت؟ ،تنفر از تهران، غم فراوان پدر:»مثالً این اولیشه  -

که یه عالمه مثال و  ن حاال اینا یعنی چی؟ اینا هر کدوم یه کلیدواژه« کاری پنهان

این کدگذاری باعث میشه  ،عبارتی هر کدوم یه کد هستن تعریف پشتشونه و به

ها  پس این مدل نوشته ؛گیری کنم تر مسائلو به ذهن بسپارم و زودتر نتیجه راحت

احسان: »ها مثل این  تر بره. مدل دوم نوشتهیه نوع تمرینه تا سرعت و تمرکزم باال

که باید  هچیزایی« رفتار وارونه ،دعوا ،دروغ ،متهم کردن ،حدتوجه بیش از  ،فاصله
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عنوان  که به ههایی مثالً اینا نشونه ؛موزشیهآیه جورایی  ،هام اضافه بشه به دانسته

تو ذهنم کدگذاری شده و اگه چندتا از این رفتارا رو باهم از « تنهای خیا نشونه»

 کنه.  فهمم داره خیانت می می ،کسی ببینم

 با کنجکاوی پرسید:شاهان 

 کدوم یه تعریفی دارن؟ یعنی هر -

 .با سر حرفش را تأیید کردم

یعنی اگه طرف از ما فاصله گرفت یا برعکس توجه و تعریف و تمجید  .آره -

خیلی زیادی ازمون کرد، یا مثالً ما رو به خیانت متهم کرد و برخالف قبل 

شکل خیلی افراطی خیانتو بد دروغای زیادی گفت یا خیلی دعوا راه انداخت و به 

 .کنه تونی شک کنی که داره خیانت می می ،دونست

 ای گفت: شاهان با ابروهای باالپریده

 چه جالب! تو اینا رو از کجا فهمیدی؟ اصالً احسان کی هست؟ -

 آهی کشیدم و رک گفتم:

پسر سابقم بوده و برای فهمیدن اینا یه شکست سنگینو  احسان دوست -

یادم بره و سعی  ،ی برخالف بقیه نذاشتم درسی که ازش گرفتمول ؛گذروندم

ولی حیف  ؛دیگه تموم شد و هرحال یه تجربه بود به .کنم دیگه کاله سرم نره می

 بود نتایجش از یاد بره.

، باز سمت تخته شدن بحث برای عوض و وضوح دیدم پریدن رنگ شاهان را به

 :ادامه دادم برگشتم و

کسی که اطرافمه یه  هر ؛نویسم طالعات آدما رو توش میاینم مدل سومه که ا -
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 فیلدی داره.

 :پرسید، سریع و مستطیل خالی مقابلش افتادشاهان که چشمش به اسم خودش 

 پس چرا من هیچی ندارم؟ -

 :لب زدماختیار  هایش خیره شدم و بی سمتش برگشتم، در چشم به

برام عجیبه  .غیرقابل نفوذیالهیجان چشمات مرموز و  چون خودتم مثل سبز -

دونه از این قلم و کاغذا تو ه تو! من ی زتونم تحلیل کنم ج که رفتار همه رو می

رسه مادرمرده کالً  ولی تا به تو می ؛قلمش خیلیم روونه اتفاقاذهنمم دارم که 

 .کنه جوهر خشک می

رک  طور شاید انتظارش را نداشت یک دختر این .کرد شاهان مات به من نگاه می

سختی قورت داد و  ب دهانش را بهای بعد آ ثانیهپروا حرف دلش را بزند!  و بی

 باالخره لب باز کرد:

های  بیشه الهیجانه؟ به چشمای من میگی مرموز؟ از سیاه چشمای من سبز -

 انصاف؟ پرراز خودت خبر داری بی

دلباخته در سی » ماژیک را از دستم کشید و مقابل اسم خودش نوشتبعد 

 «لگیسا

 .سپس دربش را بست و روی میز گذاشتش

 .فقط کافیه بخوای، تا ببینیم ؛ماَرو یمن برای هرکی مرموز باشم برای تو رو -

و دستش را باال آورد و موهایم را پشت گوشم زد، بعد کف دستش را باالی 

 ام به دیوار تکیه داد، سرش را کنار گوشم آورد و آرام لب زد: شانه

 ساله رو زیر و رو کنی؟! دستخوش که موفق بودی! این مرد سی اومدی تا باور -
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لرزاند، باز آن حس مرموز بود که با هر نفس  باز آن حس مرموز بود که دلم را می

باز آن حس مرموز بود که  ،کرد ریخت و از نو سرِهم می صد بار قلبم را فرو می

اش  گرم و مردانه گفت آن یک نفس فاصله را پر کن و دوباره شهربندِ حصارِ می

باز آن حس مرموز بود که... اصالً این حس مرموز نوظهور چه بود؟ نکند  ،شو

 عشق باشد؟ اما پس... چرا تا به حال نبود؟ 

شاهان نفس عمیقی کشید و آرام عقب رفت. اولین چیزی که توجهم را جلب 

ر زی .اش شده هایش بود و بعد از آن دستان مشت های سرخ در چشم کرد، رگه

لبخندی گرمای نگاهش درحال ذوب شدن بودم که سریع برای فرار از مخمصه 

 گفتم:زدم و 

بتونی  ،دونه اسپیسه. منم برم که مزاحم نباشمه تاپ، رمزشم ی خب اونم لپ -

 کم استراحت کنی. یه

 .سمت درب رفتم که صدایش درجا نگهم داشت از بین او و دیوار بیرون آمدم و به

 عاشقش بودی؟ -

 :صادقانه دل زدمای باال انداختم و  طرفش برگردم، شانه ون اینکه بهبد

م عشق کردم آره ولی... االن فهمیدم که شاید اون حس خیلیَ تا االن فکر می -

 نبوده باشه! 

به اپن تکیه  ،و بدون فوت وقت از درب بیرون زدم. وقتی به آشپزخانه رسیدم

باید  ،کردم باید تحلیل می ،کردم یباید فکر م . دادم و خیره به صحرا زل زدم

 اما دریغ از حتی یک نتیجه! به جان خودم غر زدم: ؛گرفتم نبوغم را به کار می

همه علم روانشناسی و ادعا؟ نتیجه بگیر  کنی؟ کجا رفت اون چه غلطی داری می»
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 «لعنتی! بگو چه بالیی داره سرت میاد؟ بگو چه بالیی به سرش آوردی؟

 با دیدنم جیغ خفیفی کشید: ،ورم را نداشتصحرا که انتظار حض

کنی دختر؟ یه صدایی، اِهنی، اوهونی، چیزی!  کار می یا بسم اهلل! تو اینجا چی -

 چته؟ کجایی؟ !تو آخر منو سکته میدی

 .م برگشتما به خودم آمدم و سریع به قالب اصلی

بابا  .ببرم کنم! اومدم سفره رو باشه از این به بعد هرجا رفتم اعالم عمومی می -

حاال خودمون که  ؛ما هنوز به این بدبخت غذا ندادیم ،ساعت داره میشه دوازده

 !هیچی

ال رفتم. سعی کردم فعالً به چیزی هو از کشو زیرسفره و سفره را برداشتم و به 

صحرا خواست شاهان را صدا کند که  ،فکر نکنم تا به وقتش. بعد از چیدن سفره

 .نگذاشتم

 .زحمت تو اون سس فرانسه رو بیار بی ،مزن من صداش می -

دو بار به درب زدم و بعد از  .کنم یا برایم مهم بوده خواستم فکر کند فرار می نمی

 .داخل رفتم و دیدم که روی زمین نشسته است« بفرمایید» شنیدن

غذا حاضره، فقط امیدوارم فسنجون دوست داشته . چرا رو زمین؟ تخت بود که -

 !باشی

 .دست روی زمین زد و ایستاد ، زودبود هالش طبیعی شدشاهان که ح

ت بخوابه. مگه میشه فسنجون تگفتم شاید دوست نداشته باشی کسی رو تخ -

 دوست نداشت؟

 .زدم یهمه شخصیت و ادب لبخند به این
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 !نه بابا اُکی بودم. بفرمایید -

دیم و بساطش را جمع کردیم، ساعت حدود رمان را که خو نفره شام سه

 گفتم: ،نیم شده بود. چای دیگری آوردم و قبل از اینکه او بلند شودو زدهدوا

قبلی که یخ شد، از این دیگه  !دیگه! بفرمایید هیه لیوان چای ،روخداوبشین ت -

 .کنم تعریف نمی

 .صحرا هم وارد حال شد و کنارمان نشست

ب قوت حضورتون امش د؛ ولی حقیقتاًواقعاً تو زحمت افتادی !مرسی آقاشاهان -

 قلبمون شد.

 .زد پرمحبتی شاهان لبخند

داد تنها  دلم رضا نمی ،خانوم  شما هم جای خواهر منید صحرا !ممنون از شما -

 بمونید امشب.

پدرم روی موفقیت من نداشت! آمدم زبان  ،تأکیدی که او روی اسم صحرا داشت

 .ولی پشیمان شدم ؛«خانوم خواهرتونه  متوجه شدیم فقط صحرا» باز کنم و بگویم

 جایش به روش خودم گفتم: به

 !خدا از برادری کمت نکنه برادر -

 ای به من رفت و دوباره رو به صحرا گفت: غره چشم

همون مهندسی که عرض کردم زنگ زد. محلی  ،وقتی داخل اتاق بودم مهدی -

گه بعدشم دی ؛طرفای فرودگاه امام بوده ،که تو اون ساعت، اون خط فعال شده بود

 .خط از دسترس خارج شده

 با تعجب گفتم:
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 خب چرا به پلیس نگفتید؟ -

 .از چایش نوشید ای جرعهشاهان 

چون کار این رفیق ما خیلی قانونی نبوده و ممکنه براش دردسر بشه و البته  -

 احتمال اینکه طرف هنوز اونجا باشه خیلی کمه.

 سر تکان دادم که صحرا با وحشت پرسید:

 اد سراغم چی؟اگه فردا بی -

 شاهان قبل از من پاسخ داد:

ی شما فردا دوتا از انتظامات فروشگاه شاهیار قراره  با اجازه ؛فکر اونجاشم کردم -

 بیان دم مطب.

 ،داد اش را فشار می که پیشانی چیز بود! صحرا درحالی چقدر خوب که به فکر همه

 گفت:

 !ن درد نکنههمه محبتو؟! دستتو جوری جبران کنم این هوای من چ -

 شاهان با لبخند به من اشاره کرد و گفت:

 خانوم دکتر! ما هنوز به شما بدهکاریم  -

 .کرد. از حالش مشخص بود که سردردش عود کرده است یصحرا با لبخند تشکر

 صحرا قرص خوردی؟  -

 ولی هنوز اثر نکرده. ؛آره -

با داروی  ،داشت پدر هروقت سردرد .سمت آشپزخانه رفتم بلند شدم و بهحرف  بی

ب و هل و گالب در آپس سه لیوان آوردم و عسل و  ؛شد تجویزی من آرام می

ها ریختم و بعد از مخلوط کردنشان داخل سینی گذاشتم و بیرون رفتم. ابتدا  آن



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  633

 

 .سینی را مقابل صحرا گرفتم

هم  ،کنه روم میآهم سردردو  ؛تیشهآب رو آبابا همیشه میگه این  !بیا عزیزم -

 میاره. خواب

 .کرد و یک لیوان برداشت. سپس سینی را مقابل شاهان گرفتم یصحرا تشکر

 !بفرمایید -

با اخم  ،اش رسید اما همین که بوی گالب به بینی ؛شاهان هم لیوان را برداشت

 .لیوان را روی میز گذاشت

 دوست نداری؟ -

 .ی مخالفت چپ و راست کرد سرش را به نشانه

 !اصالً -

 ام نشستم.  ن خودم را برداشتم و باز سر جای قبلیبا لبخند لیوا

اش شد و از  های پیاپی پس از چند دقیقه و صحبتی کوتاه، صحرا تسلیم خمیازه

 جا برخاست.

 من برم بخوابم. ، اگه ناراحت نمیشیدهزبا اجا -

چون  .همراه با صحرا به اتاق رفتم هم ی گفت و من«کنم خواهش می»شاهان 

روی تخت خوابید و من هم پس از اطمینان از صحرا  ،اشتمدوتا تشک بیشتر ند

 .کنار شاهان برگشتمباز چراغ را خاموش کردم و اش  راحتی

 نسکافه بیارم برات؟  ،خب شربتو که دوست نداشتی -

 :وار لب زد زمزمهش اشاره کرد و ا شاهان به مبل کناری

 .بیا بشین ،نه -
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کشیدم، قدردان لب  زمان که کوسن را در آغوش می و هم به حرفش گوش دادم

 :زدم

 نبودی این بچه تا صبح یه خواب راحت نداشت. !بازم دستت درد نکنه -

 لبخندی زد و آرام گفت:

 م بود! گفتم که وظیفه -

 سر کشیدم.شربتم را برداشتم و تا نصفه 

 .ست شمزهخدایی چطور دلت میاد شربت منو دوست نداشته باشه؟ خیلی خو -

 چینی روی بینی انداخت.دوباره اخم کرد و 

 ولی از گالب خوشم نمیاد.  ؛شربت تو رو که دوست دارم -

 .ناچار سری تکان دادم

 اُکی هرطور مایلی. از شاهیار چه خبر؟ رفتن؟ موندن؟ -

 د.طرفم چرخی شاهان کامل به

 بعد رفت.  ،و رسوندشرزادمثل اینکه اول  ؛خوبه. آره همون موقع رفت خونه -

 درسته! -

 :مردد پرسیدمزه کرد و سپس  کمی مزه ،خواست بزند شاهان حرفی را که می

تونم  بار اشاره کردی که پدر و پدربزرگت غم داشتن. می امشب دو ؛یه سؤال -

 بپرسم چرا؟

از تصادف و مرگ  ؛م را به او گفتما نفس عمیقی کشیدم و شرح کوتاهی از زندگی

دانستم. سپس  ها می کسی پدر و پدربزرگ و هرچه از آن بی از تنهایی و ،مادر

 لبخندی زدم و اضافه کردم:



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  635

 

ولی من سعی کردم همه رو جبران کنم. شاید خیلی عجیب باشه اگه ببینید یه  -

ش تو کافه نشسته یا با بابا و بابابزرگش  سالههفتادساله با پدربزرگ  هفدهدختر 

 ی لحظه کردم. سعی کردم با لحظه رو می ولی خب من این کارا ؛میره کوهنوردی

نفس کشیدنم به زندگیشون شادی و شور بدم و موفقم بودم. من تمام تالشمو 

همیشه کنارش بودم و نذاشتم  ،کردم که بابام جای خالی مامانمو حس نکنه

دونستن که اگه بیرون رفتن و شعرخوانی و  وقت تنها بمونه. تمام دوستام می هیچ

یا سرمه نمیاد یا بابا ادریسش  ،دونم هر تفریحی که هست ه میگردی و چ کافه

  .هم باهاشه

 هایم ادامه دادم: آهی کشیدم و با رضایت از عملکرد این سال

 مهرکاری .نه دورش زدم ،دخترای دیگه نه بهش دروغ گفتمخیلی از برخالف  -

احسان که ز ج البته به ؛دونست اون بود اولین کسی که می ،خواستم بکنم که می

و شو خوردم. خالصه من از خودم راضیم  نذاشت و بعدها هم ضربه خودشاونم 

 !سرت درد اومد شرمنده !چقدر حرف زدموای کنم اونم ازم راضی باشه!  فکر می

محو حرف زدنم شده بود. وقتی ی جذاب، با لبخنداز ابتدای صحبتم تا حاال، 

 .ش دیدمهای برق تحسین را در چشم ،هایم تمام شد صحبت

حال کسی که  به یادته تو ماشین گفتی خوش !باید بهت افتخار کنه تواقعاً پدر -

حال اونی که جنس لطیف زندگیش  به های من تکیه کنه؟ باید بگم خوش به شونه

 سرمه! شانسه که دختری مثل تو داره تو باشی! پدرت خیلی خوش

 :لب زدماز تعریفش ذوق کردم و با خنده 

 لطف داری بهم. اًمرسی! حقیقت -
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 :، متعجب اضافه کردمه ساعت افتادکه بنگاهم 

 خوابت نمیاد؟ ،ساعت یک و نیمه -

 سر تکان داد.اش نگاه کرد و بعد با لبخند مهربانی  به ساعت مچی

 من امشب اومدم که نخوابم نور...  -

 خورد. ، سریعکه از دهانش پریده بودرا حرفی 

 .بخواب ،ولی تو اگه خوابت میاد -

 .قاطع سر باال انداختم

 چهار بیدارم.-من تو روزای معمولیم تا سه ،نه واال -

 م را در لحن شیطانم حل کردم و گفتم:ا و بعد فضولی

 بود؟ Nکردی؟ همون که اول اسمش  اشتباه داشتی اسم کیو صدا می -

 خندید و گفت: ،با لذت به منی که مشخص بود از فضولی درحال ترکیدنم

یه سورپرایز پیش من  اسمش چی بود، اال اگه تونستی حدس بزنی! حدقیقاً -

 !داری

 کردم: ندوباره خندیدم و سریع شروع به نام برد

 !دونم ل؟ نوشید؟ نیوشا؟ نوگل؟ نونهال؟ نو... چه میگُآفرین؟ نور نوشین؟ نوش -

 هیچ کدوم نبود؟

 کرد.با لذت نگاهم  ،خندید که از ته دل می درحالی

 .حرفی هم هست هفت ،با نور شروع میشه ؛یه راهنمایی -

 :پرسیدم های ریزشده با چشم

 تونم سرچ کنم؟ می -
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 .بدجنس خندید

 !چرا که نه -

که تا این م را بیرون آوردم و زیر نگاه مشتاقش شروع به گشتن کردما گوشی

 باالخره یک اسم متناسب با تعاریفش پیدا کردم:

 نوربهار! ؛یافتم -

 د.مشکوک نگاهم کر

 نوربهار اسمه؟ -

 دست به کمر زدم.جانب  به حق

 ایناهاش. ،بله که اسمه -

 .و روی مبل، کنارش نشستم مو از جایم بلند شد

 .ر/ا/ه/ب/ر/و/ا حرفم هست، نت هاش نگاه کن. هفتااین -

سمتش چرخیدم تا ببینم حرفم را قبول کرده است یا نه که با یک جفت  به

کنار شاهان روی یک  .سم به موقعیتم جمع شدتازه حوا .رو شدم ی سبز روبه تیله

 بود،های من  که دست راستش روی تاج مبل و باالی شانه مبل دونفره درحالی

ی گرمش چسبیده بود و صورتش در دوسانتی  م به سینهیَبازو .بودم  نشسته

 صورتم بود. 

یا  ام حلقه کرد. از ترس بود آمدم بلند شوم که دستش را پایین آورد و دور شانه

هایم و سپس  هایش ابتدا چشم نفس افتاده بودم؟ چشم هیجان که چنین به نفس

 دقیقاً ؛ام قفل ماند هایم را از نظر گذراند و درنهایت جایی میان چانه و بینی گونه

 .هایم روی لب
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ی بینمان را به  سمت خودش کشید و فاصله مرا به ،ام آورد با فشاری که به شانه

با هر نفس  .گویم از گرمای تنش ذوب شدم اغراق نکردمیک نفس رساند. اگر ب

گشت. نگاهش  شد و دوباره برمی اش مماس تنم می سینه ،کشید داری که می کش

با صدای و آرام  ، بعدهایم خیره شد هایم جدا کرد و باز به چشم سختی از لب را به

 لب زد: ای شده بم

 کنه؟ میم  جوری ویرونه چی داری تو این چشما که این -

 .اش را نزدیک موهایم آورد و نفس کشید بعد بینی

 سازه؟ چی داره عطر تنت که با آرامشش اون ویرونه رو از نو می -

 .عقب رفت و دوباره نگاه در صورتم چرخاند

 خانوم فرمانده؟  قصد قتل عام داری  -

 :ادامه دادوار  هایش را روی هم گذاشت و زمزمه چشم

های یاس، من  تو با لشکر موهای سیاه و گلبرگ !ست جانمای نی جدال عادالنه -

 دست تنها. 

 .بعد با لبخندی محزون دو دستش را باال آورد

بریزش که حتی مرگ هم با تو مبارکه  !اما تسلیم! خونم حالل نگاهت -

 نورچشمی!

های سرخِ آشنا مهمانشان شده بود، باز  هایش را که باز همان رگه سپس چشم

 ت از کنارم بلند شد. سرع کرد و به

 .کردم اش خیره نگاه می شده به جای خالی من مانده بودم که مسخ با رفتنش

 صدایِ در ذهنم تشر زد:
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جوری کرد؟ چی گفت؟ تو چرا نشستی فقط نگاهش کردی؟  چی شد؟ چرا این»

 «کنی؟! سرمه داری چیکار می

بلند « ههِ»با یک  سؤال آخر با فریادی به بلندی یک انفجار در ذهنم پیچید و من

شده، بلند شدم و به آشپزخانه پناه برم.  از روی مبلِ نفرینو سریع  به خودم آمدم

 .ب را به صورتم پاشیدمآشیر را باز کردم و مشت اول محض رسیدن به سینک  به

 «کنم؟ ش می گفت ویرونه»

 .تر از قبلی بود مشت دوم خنک

 «بهم گفت عطر تنمو دوست داره؟»

 .وضوح یخ شده بود ب بهآمشت بعدی، 

 «فقط گفت دست تنهاست. ،نه نگفت»

 .مشت بعدی، سرمایش لرزه به جانم انداخت

 «بهم گفت نورچشمی؟ همون اسم هفت حرفی که عشقش بود؟»

 .مشت بعدی، صورتم از سرما سِر شده بود

وقت نگفت  ولی هیچ ؛فقط ازم پرسید مگه نمیشه یه شبه عاشق شد ،نه»

 .«عاشقشه

ی رسیدن به صورتم نگه داشتم. آرام دستم را باز کردم  ی را در آستانهمشت بعد

 .ب از میان انگشتانم داخل سینک ریختآو 

تونم بیخیال احسان  تونم عاشقش بشم؟ می اگه عاشقم شده باشه چی؟ می»

بشم؟ اگه مثل احسان باشه؟ اگه هنوز احسانو دوست داشته باشم؟ اگه دل ببندم 

 «و بعد ولم کنه؟
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 .رول جدا کردم تا صورتم را خشک کنم را بستم و دو شیت از کیچن آب

  «قرار نیست باز باخت بدی. ،نه سرمه! خر نشو! قرار نیست دیگه عاشق بشی ،نه»

سریع از آشپزخانه خارج شدم و قبل از بیرون آمدن شاهان از روشویی، به اتاق 

نبرده بود و در کمدم  رفتم. درب کمد را باز کردم و شال سبزی را که هنوز صحرا

بیرون آوردم. سپس از کیفم که پایین دراور بود، کتاب را درآوردم. با خودم  ،بود

خواستم  های حقیقت را مقابلم بگذارم. می خواستم تمام اِلِمان لج کرده بودم و می

ی بودن با احسان، سیلی شود در گوشم. شال و کتاب را مقابلم  لحظه به لحظه

 م سر خودم فریاد کشیدم:گذاشتم و در ذهن

بستی فقط اینا مونده.  نگاه کن! از آخرین باری که به حرفای قشنگ یه پسر دل»

شغال پرت کرد آیادته شالی رو که با هزار عشق براش خریده بودی مثل یه تیکه 

گفت خانومش دوست نداره از تو چیزی  جلوت؟ یادته چه حالی داشتی وقتی می

دفعه  تیکه بشه؟ این از دلت مونده که باز بخواد تیکهتوی زندگیشون بمونه؟ چی 

تو  .نذار باز مثل قبل بشه ،جا تمومش کن تونی سرپا بشی سرمه! همین دیگه نمی

 «تمومش کن سرمه! ،دیگه آدم قبلی نیستی

 هایش را پاک کرد و گفت: دفاع اشک آن حس مرموز، بی

 !«ن خوب باشهاگه این فرق کنه چی؟ همه که مثل هم نیستن! شاید ای»

 عصبانی به خودم تشر زدم:

هیچ فرقی نداره، اینم یه پسره مثل همه. اصالً قبول، ممکن هم هست که خوب »

 «ولی تو دیگه آدم آزمون و خطا نیستی! ؛باشه

 حس مرموز لب زد:
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 «اون پسر نیست، مَرده!»

ی جنگ و  داد، باعث خاتمه صدای درب روشویی که نشان از بیرون آمدنش می

که  البتهام آوردم و عمیق نفس کشیدم.  ل شد. شال احسان را مقابل بینیجد

گر روزهای عذاب بود و من  ولی باز هم برای من تداعی ؛دیگر بوی خاصی نداشت

برای تصمیم منطقی به این یادآوری نیاز داشتم. هرچند که خودم هم خوب 

 .شود ها با دیدن زمردهایش دود می دانستم تمام منطق می

بلند شدم و شال و کتاب را در کمد گذاشتم. دستی به سر و رویم درنگ  بی

خواستم یک بهانه  کشیدم و بعد از باال جمع کردن موهایم از اتاق بیرون زدم. می

من آدم عقب  .شدم آوردم یا قایم می برای به اتاق رفتن داشته باشم. نباید کم می

 .حتی اگر رقیبم شاهان باشد م؛کشیدن نبود

سمت شاهان رفتم. این بار روی مبل  از اتاق خارج شدم و درب را بستم. بهرام آ

نفره نشسته بود و سرش را میان دستانی که روی زانو گذاشته بود، گرفته بود.  تک

 .کنارش رفتم و تمام تالشم را برای عادی بودن کردم

 شاهان خوابت میاد؟ -

بوده. سرش را بلند کرد داد که او هم با خودش درگیر  موهای خیسش گواهی می

 :لب زدو دستپاچه 

 دونم چی شد...  من نمی ،سرمه -

اما تا طوق در قلبم نشست. پس برایش  ؛عمانی از کجا آمد دانم آن خنجر نمی

ی تکمیل حرفش را ندادم و با  دانست چه شده است! اجازه مهم نبوده و اصالً نمی

 لبخند گفتم:
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 مگه اتفاق خاصی افتاده؟  -

 .ی جایش را به اخم محوی داددستپاچگ

 نه ولی...  -

 خب دیگه پس توضیحی هم نداره. حاال بگو خوابت میاد؟ -

 :زمزمه کردشاهان ساکت شد و با تردید 

 نه خوابم نمیاد. -

 .تر کردم م را عمیقا لبخند مصنوعی

 موافق یه قهوه هستی؟ -

مزین به حضور او شاهان با سر تأیید کرد و من هم ازخداخواسته از محیطی که 

جوش، بلکه با روشی که از مادام یاد  ها را این بار نه با قهوه بود، فرار کردم. قهوه

گرفته بودم درست کردم و در فنجان ریختم. کیک خیس آماده را هم از 

سپس به حال رفتم و با لحن  .سینی گذاشتم بندیشان خارج کردم و در بسته

 بدجنسی گفتم:

 .پنجاه درصد شانس زنده موندن داری .قجری برات آوردمبفرمایید که قهوه  -

 !حاال انتخاب کن

 شاهان با خنده فنجان و بشقاب کیکش را برداشت و آرام زمزمه کرد:

 های شما ما را بس! قهوه قاجارِ چشم -

 .خودم را به نشنیدن زدم، فنجانم را برداشتم و نشستم

 !تو بگو حاال ،همه من از خودم گفتم خب دیگه چه خبر؟ این -

تر تقسیمش  زد و به قطعات کوچک در همان حین که چنگال به کیک می
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 آهی کشید و شانه باال انداخت. ،کرد می

 ویک سیسه ماه دیگه میرم تو  ،شناسی. من شاهانم منو که می چی بگم! -

نظیر گذرندونم. دکترای مهندسی  اتفاق بی هرو با ی سی سالگیسالگی و بحران 

شاهو »سس و مدیرعامل شرکت ؤایش تجارت الکترونیک دارم و ماطالعات، گر

امتیاز کار با  ی بعدی تو جلسهم که خداروشکر االن موفقه و اگه بتونم ا«تی آی

ی  نتیجه !باید بتونم ،البته اگه نداره ؛کنم العاده می یه جهش فوق ،مخابراتم بگیرم

از و چه بزرگ خانواده بودم دیگه اینکه ب !سالمه و باید به ثمر بشینه کل این چند

قت بچگی و و روی پاهای خودم وایسم. من هیچ ی کنمبچگی یاد گرفتم بزرگ

ای که  شدم پدر یه بچه ،بدون اینکه بخوام .نکردم و از وقتی که یادمه بزرگ بودم

ش شدم الگو و این باعث  جوره واسه تر بود و همه ش سال از خودم کوچیکیش

البته  ؛هر اشتباهی مبرا بشم و خطاها رو به حداقل برسونمشد تو راه الگو بودن از 

ی زندگیمم کم و  جز یه برهه که اونم تا قسمت زیادی سکرت بود. دیگه بقیه به

اولیش مربوط به همون دوره  ؛ای اما مهم جز چندتا چیز حاشیه ،دونی بیش می

ا باید دونم چطوری و از کج ی خیلی خوبی ازش ندارم. نمی شد که کارنامه می

ای حتی از االن شاهیار هم بدتر بودم. اوایل موفقیتم بود که  ولی من یه دوره ؛بگم

کس پیشنهاد ندادم و تمام  وقت به هیچ افتادم تو خط دختربازی. البته هیچ

دونم  پذیر نیست. نمی ولی بازم کارم توجیه ؛ها با پیشنهاد دخترا شروع شده رابطه

ولی برام مهمه که بدونی. یه راز بزرگم تو زندگیم دارم که  ؛چرا اینا رو بهت میگم

البته نه االن، به وقتش! یه  ؛ولی دوست دارم تو بدونی ؛دونه حتی شاهیار هم نمی

ی خوبی  روزی که انقدر منو بشناسی که بتونی درست قضاوتم کنی. گفتم گذشته
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ه دختر گرمم ولی سر همون راز توبه کردم و پنج ساله که حتی با ی ؛نداشتم

تونم قسم بخورم که از پنج سال پیش تا همون  چه برسه به دوستی و می ،نگرفتم

ی آخرم اینکه  و لمس نکرده بود و نکتهدختریشب تو باغ، حتی سرانگشتامم بدن 

جز  البته به ؛نه دلبستگی پیدا کردم ،نه عاشق کسی شدم ،تا به این سن رسیدم

 .حسابش از بقیه جداستجور یه نفر که خب امشب فهمیدم بد

 و نگاه منظورداری به من انداخت و ادامه داد:

 حاال اگه سؤالی هست درخدمتم. .آره خالصه این بود داستان ما -

م دوخته ه کردم تا سحر لبانم به سؤالی بود؟ اگر به نیت پرسیدنشان لب باز می

از رازی که  ،ها بوده تک دخترانی که با آن از تک ؛دوست داشتم بدانم .شد نمی

از عهدی که  ،از دلبستگی که در لفافه به من ابراز کرده بود ،پنهان کرده است

ها به من چه؟ با پلک زدنی کنجکاوی  ه بود و... اصالً اینستسال شک پنجبعد از 

 .هایم را پنهان کردم چشم

 !نه سؤالی نیست. ممنون که بهم اعتماد کردی و گفتی -

اش شد. بعد از چند دقیقه که  وردن کیک و قهوهسر تکان داد و آرام مشغول خ

 با خنده گفت: ،اش تمام شد قهوه

گرفت برامون تا ببینم  گفت مادام فال قهوه بلده. کاش بود یه فال می نیکان می -

 نقش سیاه چشمونی، کمند گیسویی، چیزی نیفتاده این تو؟!

 .اش خندیدم به شوخی

 .بده برات بگیرم ،شاگرد ارشدش اینجاست -

 جدی بلدی؟ -
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فنجانش را گرفتم. چشم در بعد مختصری از داستان درمان مادام را به او گفتم و 

 اما هرچه گشتم دریغ از حتی یک نشانه که پیدا کنم! ؛فنجان گرداندم

دیگه هیچی توش نمونده که  ،تو زیادی خوردی این تموم شده ...چیزه ...میگما -

 .من بگم

 .را برای پس گرفتن فنجان جلو آوردو دستش  صدا خندید بیشاهان 

 بگو بلد نیستم، شاگرد ارشد! -

 .فنجان را عقب کشیدم و اخم جزئی کردم

 خیلیم بلدم. بشین االن میگم. -

دادم، با  که تندتند دستانم را تکان می بعد چهارزانو روی مبل نشستم و درحالی

 لحن فالگیرها گفتم:

از این ورِ فنجون تا اُ وَر رفته. یه دختر  نی که ها پِسَرُم خط عمرت درازه. چی -

حواست بهش باشه اَصی  .اول اسمشم س مثل سرمه ،فتابآبینم مثل پنجه  می

بینم که با اُ ناخونای مثِ شمشیر  یه زشت و پتی دختریم می .لِنگَش تو دنیاهو نی

اینُم اسمش  ؛یزیدش دست انداخته رو خرخرت و تا نگیریش، ول کُنت نیست

داد اربینم که یعنی پول و ثروت، برو خیالت تخت که قر یه گاویم می .مهدیسه

 .اول و آخر مال خودته

 و بعد با حالت ترسیده گفتم:

 .یا سوارزکی! یکی به زندگیت جادوی سیاه انداخته -

 سمتش دراز کردم و ادامه دادم: دستم را به

 .پنج تومن بذار کف دستُم تا باطل السحر بریزم -
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 ی آرامی زد. قهقههگر نتوانست خودش را کنترل کند، شاهان که دی

 ! ای وای دختر تو عالی -

، زمزمه اش گوش داد و با لبخندی که روی لبم آمده بود با لذت به آوای خنده

 :کردم

 تعارف نکن! ،بازم فال خواستی بگوها !قربان برم -

م که او هم ی درب بود ستانهآسپس فنجانم را برداشتم و به آشپزخانه رفتم. در 

 .بلند شد و دنبالم آمد

ای که بگه اون خانومه که  حتماً! حاال اون تو نورچشمی ندیدی؟ یا مثالً نشونه -

 اول اسمش سین بود قراره بیشتر بیاد تو زندگیمون؟

 سر باال انداختم.فنجان را در سینک گذاشتم و با شیطنت 

 نه واال! اصالً همچین خبرایی نبود! -

آرام  کنار گوشمی سینک تکیه داد و  ه دودستش را کنارم به لبهآمدم برگردم ک

 زمزمه کرد:

نمیشه  ،نمیشه بی نورچشمی خط عمرم دراز باشه ؛کنی یه جا رو اشتباه می !نچ -

 نورچشمی!

بار خودم را لعنت  کرد، صد بار که نفس گرمش پشت گردنم را نوازش می هر

 کردم که چرا موهایم را بستم!  می

 سمش کاری بود و از پا درآورد غرور این بیچاره رو! !ز قهوه قجریتمرسی ا -

نفس راحتی  ،هایش را برداشت و من با تصور اینکه تمام شده است دستبعد 

 تر نفس زد: ی خیلی نزدیک ار با فاصلهب کشیدم که این
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 اتفاقای امشب اصالً عادی نبود و اتفاقاولی برای من  ؛دونم درضمن تو رو نمی -

  .یلیم مهم بودکه خ

 .هایش را با گردنم حس کردم قدر نزدیکم بود که تماس لب آن

دونم که خیلی چیزا رو فهمیدی. ازت  می ،دونم که دختر زرنگی هستی می -

 خوام که بهشون فکر کنی. می

هایش تا زیر گوشم را به صفر  ی لب وقتی حرفش تمام شد، برای یک لحظه فاصله

لبانش جان مرا به آتش کشید و باالفاصله بیرون رساند و با خیسی و گرمای 

رفت. شوک سوم امشب هم وارد شده بود. دستم را به جای لبانش کشیدم و با 

 ال برگشتم. با عصبانیت اخم کردم و گفتم:هسمت  شده به های درشت چشم

 کار کردی؟ تو االن چی -

 اخت.ابرویی باال اندبا خنده و شیطنت  ،پوشید که کتش را می درحالی

 من؟ هیچی! -

 .ای رفتم غره نفسم را بیرون دادم و چشم

 یعنی چی؟ تو االن... -

 شانه باال انداخت.تفاوت  به سبک خودم بی

 مگه اتفاق خاصی افتاده؟ -

 دنبالش رفتم.تر کردم و  اخمم را غلیظ

 حاال کجا داری میری؟ -

 .سوئیچش را از روی میز برداشت

از ساعت خطر گذشته و خیالم راحت  ،میشهدو ساعت دیگه هوا روشن -یکی -
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 شده. 

 :ادامه داد مظلوم سر پایین انداخت و

بار مردم و زنده شدم تا خودمو  به صالح نیست بیشتر از این بمونم. تا االنم صد -

 کنترل کنم، بازم آخرش نتونستم و حریم شکوندم.

 و ادامه داد:باال آورد  ،هایم که دیگر آرام شده بود نگاه نادمش را تا چشم

 .دست خودم نبود !شرمنده نورچشمی -

 .لبم را از داخل گزیدم تا مبادا لبخند بزنم

 !کمم استراحت کن برو یه !مرسی که اومدی، واقعاً ممنونم -

دوست نداشتم با  ،هایش برایم خوشایند نبود با ناراحتی سر تکان داد. غم چشم

 پس سریع گفتم: ؛آن حال برود

 !حریمی نشکوندی. مواظب خودت باشبعدشم تو هیچ  -

 .لبخند به لبش برگشت

 ناراحت نیستی؟ -

 صادقانه گفتم:

 .ولی نه ؛باید باشم -

 .بار بست و باز کرد هایش را یک سودگی کشید و چشمآنفسی از سر 

 خب؟ ،تری نکردم. فردا من میام دنبالت نیدمن برم تا کار نابخشو !خداروشکر -

 .میام نه بابا خودم با تاکسی -

 .ی کردئجز یاخم

 فرستم که ماشینتو چک کنه.  یکیم میمیام،  -
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 ممنون! -

 درب واحد را باز کرد و آرام لب زد:

  !وظیفمه نورچشمی -

*** 

 آورد چی سرمه؟ خاک بر سرم! اگه بالمالیی سرت می -

 بلند خندیدم و سر تکان دادم.

  اون یخچال و بال سر آوردن؟ -

 .ختصحرا ابرویی باال اندا

 ه.ردک رو نمی بوده، یخچال؟ واال با این تعریفا خیلیم هیتر -

 .دوباره خندیدم

 االن میاد. من برم حاضر شم.  ،اوه ساعت سه شد -

 .دخیل بستم مبه اتاق رفتم و دوباره به کمد

 من چی بپوشم صحرا؟ -

 نگاهی در کمد گرداند.صحرا کنارم آمد و 

 دربیاری؟خوای لباساتو  دونم، می نمی -

 .ستین بلند صورتی چرکم را درآوردمآمانتوی مشکی بلند و پیراهن 

  ه؟اینا خوبمانتومو احتماالً دربیارم.  -

 گفت: ،رفت که از درب بیرون می درحالی و ی تأیید تکان داد سری به نشانهصحرا 

 .چشمات پف خالصه. به امیدم زنگ بزن ،یه دستی به صورتتم بکش -

 سرعت شروع به حاضر شدن کردم.  گفتم و بهی بلندی  «باشه»
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 .هنوز بیست دقیقه نگذشته بود که شاهان زنگ زد

 جانم؟ -

 ؟خانوم کجایی  -

 .ی کمرنگ زدم رژ لبم را برداشتم و یک الیه

 تو کجایی؟ .من حاضر شدم دارم میام پایین -

 درم. منم دم -

 .ن رفتمکیفم را برداشتم و با دست با صحرا خداحافظی کردم و بیرو

 .اومدم، اومدم -

 .؛ منتظرتمعجله نکن -

سانسور آون اینکه منتظر دهایم ب بعد از پوشیدن کتانی گوشی را قطع کردم و

افراد متنفر بودم و ترجیح  نها پایین رفتم. همیشه از منتظر گذاشت از پله ،شوم

 دادم منتظر بمانم تا منتظر بگذارم.  می

 سمت ماشینش دویدم. ون رفتم و بهبا رسیدن به درب خروج، سریع بیر

  !شرمنده دیر شد !سالم -

 سمت چرخید. اش به تبسم همیشگیشاهان با 

 موقع اومدی. بریم؟ نه خیلیم به !سالم -

 سری تکان دادم.من هم کمربندم را بستم و 

 !بریم -

هایش  که زیبایی یبه عمارت ،در مسیر حرف خاصی نزدیم و بعد از طی کردن راه

سمت  بعد از پارک ماشین به و رسیدیم ،کرد یشتر خودنمایی میدر روز ب
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ی  قامت با جعبه مقابل درب اصلی یک مرد الغراندامِ کوتاه .ساختمان رفتیم

 ابزارش ایستاده بود و حدسش سخت نبود که احتماالً او همان کلیدساز است.

 سالم قفال باز شد؟ -

 .مرد با دست درب را هل داد تا باز شود

 .البته مجبور شدم این یه قفلو بشکنم ،آقابله  -

 .و قفل قدیمی هاللی را به دست شاهان داد

 دردسر باز شدن. ولی بقیه بی -

 .سمت من آمد به ،شاهان تشکری کرد و بعد از پرداخت هزینه و راهی کردن مرد

 بریم تو؟ -

 ی بدی به دلم افتاده بود و نتوانستم بیانش نکنم: دلشوره

  ای نیست، بریم! ؛ ولی چارهزنه داره شور می من عجیب دلم -

یک راه  ،درب را کامل باز کرد و وارد شد. با باز شدن درب« بسم اهلل»شاهان با 

شالم به حدی تند بود که ناچار  مانند کوتاه پدیدار شد. بوی نا و خاک مرده داالن

دم. اولین من هم وارد خانه ش ،بعد از شاهان گرفتم وام  را مقابل دهان و بینی

ی قرمزی بود که رنگ و  فرش کناره ،چیزی که توجهم را به خودش جلب کرد

با ها شده بود.  ی موریانه رویش را در گذر دوران باخته بود و قسمتی از آن طعمه

رنگ سبز پررنگش که تا  و نددورنگ بود ی کهدیوارهای ورود به داالن نگاه روی

 . ، گرداندمای جدا شده بود پسته با خطی مشکی از سبز مغز ،رسید کمر می

دو درب چوبی قرار داشت که  ،ال و پذیراییهدر انتهای دهلیز، قبل از رسیدن به 

 ین شده بود. ئلوزی در وسطش تزرنگی های  با شیشه
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 خوای اول بریم این تو؟ می -

 .ی مخالفت تکان دادم سری به نشانه

 .اول بریم اونجا ،نه -

ن دادم. شاهان هم قبول کرد و راه افتاد. وقتی دهلیز و با دست پذیرایی را نشا

یک  ،پا در پذیرایی بزرگی گذاشتیم. اولین چیزی که به چشمم خورد ،تمام شد

ی زنگار گرفته و دو شمعدان برنزی  ی قدیمی بود که روی آن یک آینه طاقچه

در طرف راست آینه یک بشقاب گرد و در طرف دیگر یک گلدان شاه  .قرار داشت

 باسی بود. ع

 .شاهان برو فیوزو بزن ببین روشن میشه -

 لوستر را از نظر گذراند.شاهان 

 ؟کهترسی  ؛ نمیجلوی در ولی باید برم !اُکی -

 سر باال انداختم.با خنده 

 .نه بابا اُکیه برو -

روشنایی اتاق محدود به نوری بود  .سمت طاقچه رفتم من هم آرام به ،با رفتن او

جو کافی نبود. روی طاقچه پر از و افتاده بود و این برای جستکه از درب داخل 

خاک بود و من برای پاک شدنش مجبور به کشیدن دستم روی سطحش شدم. 

ای گیر کرد که با کمی دقت  دستم به پارچه ،تکاندم ها را می وقتی داشتم خاک

ذ ینی برای زیر آینه است و با بلند کردنش چند ورق کاغئمتوجه شدم توری تز

 .روی زمین افتاد. دوال شدم و کاغذها را برداشتم

چی به سرت  .تومن! اون موقع خیلی پول بوده چهارهزار ؛چهار سه، دو، یک، -
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 اومده که حتی پوالتم برنداشتی؟ 

سمت میز وسط سالن رفتم که پایم به مبل  ها را روی طاقچه برگرداندم و به پول

 .گیر کرد و روی زمین افتادم

 آخ! خب دو دقیقه وایسا روشن بشه بعد رژه برو!  آخ -

یِ دودی  های مستطیلی و کشیده رایی که با شیشهیبا اتمام حرفم تک لوستر پذ

 . زیر لب به جان شاهانی که هنوز نیامده بود، غر زدم:روشن شد ،ین شده بودئتز

 منتظر بودی من بیفتم بعد روشن کنی؟ -

 .ه ناگهان تصویری مقابل دیدگانم جان گرفتدستم را به مبل گرفتم تا بایستم ک

گیرد. صدای پدر به  ی مبل را می آید و دسته های کوچکی مقابلم باال می دست

 .رسد گوشم می

 !یاعلی کن! یاعلی کن بابا !دخترم گل هللءاماشا -

 زند: پدر بلندتر صدا می

 .بیا سرمه داره وایمیسته ،خانوم بیا  -

 آید: لنگو دارد. صدای زن میدست تپل و سفید نوزاد یک ا

 .تهمینه اسفند دود کن !وایسا قربونت برم! هزاراهلل اکبر !فرین مامانآ -

 گوید: دختری می

 .االن ،خانوم چشم  -

 آید: صدای بابااحمد می

 !جان خدا به زانوهات قوت بده بابا -

 سرمه؟ چرا افتادی؟ خوبی؟ -
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با . افتاد و تصویر تار و تارتر شد پرده از مقابل دیدگانم پایین ،با صدای شاهان

و به او که کنارم زانو چند پلک مستمر، باز به اتاق برگشتم. منگ سر چرخاندم 

 .نگاه کردم ،زده بود

 افتادم.  ،آره خوبم. پام گیر کرد به مبل -

 .شاهان دست زیر بازویم انداخت و کمک کرد تا بایستم

 شاهان من یه چیزی دیدم. -

 ید:پرسمتعجب شاهان 

 از ما بهترون؟ -

 .با حرص لبانم را روی هم فشردم

نه بابا از ما بهترون چیه؟ یه لحظه دژاوو شد برام. البته دژاوو نبود، یه جوری  -

ی  ولی حس کردم این صحنه ؛دونم چطور بگم ی واقعیم بود! نمی انگار خاطره

 حتی صدای پدرمم شنیدم. ،بلندشدنو قبالً تو بچگی دیدم

 .هایم نشده است داد که متوجه حرف ابروهایش نشان میاخمِ میان 

خوری زمین و بلند  یعنی تو بچگی خواب دیدی که با من اومدی اینجا؟ بعد می -

 میشی؟

 لباسم را تکاندم و پاسخ دادم:

بار دیگه تو بچگی دستمو به یه همچین مبلی گرفتم و بلند  نه بابا! انگار که یه -

 خواستم بایستم و راه برم.  بود که می شدم. مثل اینکه اولین باری

 هایش را درشت کرد و گفت: شاهان چشم

 بار اومدی اینجا؟ یعنی تو توی بچگی یه -
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 .ی منفی چپ و راست کردم سرم را به نشانه

 ولی این مبله انگار همون بود. ؛نه اینکه حتماً اینجا بوده باشم -

 .نگاه دیگری به فرش و دیوارها انداختم

ی جاها رو  بقیه .مهم نیست بریم ،جورایی فضا برام آشناست. ولش کن حاالیه  -

 .هم ببینیم

شاهان حرفم را تأیید کرد و دوباره باهم مشغول گشتن در خانه شدیم. این بار 

نفره بود که جنس  سمت میز رفتم. میز متعلق به سرویس مبلمانی نه تر به محتاط

 ،هایی که شاهان به تشک مبل زد با ضربه هایشان از چوب گردو بود. بدنه و دسته

های  شان با پارچه ها کنار رفت و تازه مشخص شد که پشتی و کفی خاک

از دهان  ،که در ذهنم بودرا جقه پوشیده شده است. حرفی  رنگ و طرح بته مسی

 .شاهان شنیدم

 ای به اون زمانا کمتر کسی مبل و کالً خونه ؛ی پولداری بودن معلومه خانواده -

 این مجهزی داشت.

 حرفش را تکمیل کردم:

 انقدر پولدار که چهارهزار تومن اون زمانو روی طاقچه گذاشتن و رفتن! -

ی زردرنگ  که ماده را لبکی را باال آوردم. نهیبیعاستکان ن و کنار میز زانو زدم

 آرام زمزمه کردم: ،رسوب کرده ته استکان در ذهنم زد

زنه. اگه یکی بهم بگه اعضای این  ندگی موج میز ،این خونه ءبه جز ءتوی جز -

ی  کنم تا اینکه بگن خونه تر باور می راحت ،خونه رو آدم فضاییا دزدیدن

 .نه امکان نداره .مادربزرگت بوده و خیلی عادی توش زندگی کردن و بعد مردن
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 .ای داره که بیاد حداقل لیوانو از میز روی برداره ای یه ورثه هر مرده

 م را با این جمله تأیید کرد:شاهان حرف

 گوشتیا رو جمع کنه! یا پیچ -

که کنار تلویزیون پشت به من ایستاده بود، یافتمش.  سمتش برگشتم و درحالی به

تازه  ،طرفش رفتم. وقتی کنارش رسیدم و نگاهم به تلویزیون افتاد بلند شدم و به

ش بیرون زده های متوجه منظورش شدم. یک رادیوی کوچک قدیمی که تمام سیم

 ،های بزرگ و کوچک گوشتی هایش با پیچ داشت و پیچ بود، روی تلویزیون قرار

 کنار میز تلویزیون جا خوش کرده بود.

 .ش بیرون ریخته هکرده، نه؟ نگاه کن تمام دل و رود داشته اینو تعمیر می -

 د.سر تکان داهم شاهان 

 اما نرسیده تمومش کنه. ؛آره مثل اینکه -

 یش نگاه کردم و با ابهام پرسیدم:ها به چشم

 ست؟  چیز نصفه چرا هیچی تو این خونه کامل نشده؟ چرا همه -

 ای باال انداخت و گفت: شانه ،شاهان که جوابی نداشت

 .بریم اونورم ببینیم -

ی بزرگی که مثل دیواری پذیرایی را از یک اتاق  سمت درب چهارلنگه سپس به

ی  م مجبور به همراهی شدم. شاهان دستگیرهرفت و من ه ،دیگر جدا کرده بود

سمت پایین کشید و با هل کوچکی درب را باز کرد. وقتی گرد و غبار  درب را به

ی پذیرایی بود که  اندازه هم خوابید، تازه توانستم داخل را ببینم. یک اتاق، تقریباً

ته ها خاک نشس قدر روی فرش و پشتی برخالف آن با پشتی دیزاین شده بود. آن
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سمت شاهان که  سرم را به .شد درست تشخیص داد چه رنگی هستند بود که نمی

 چرخاندم. ،هایش تمام نشده بود هنوز سرفه

 خوای برم برات آب بیارم؟ خوبی؟ می -

 ی دیگر گفت: سرش را باال انداخت و بعد از چند سرفه

 بوده.  نشیمناُکی شد. اینجا  نه -

 پرسیدم: ،من که متوجه نشده بودم

 یعنی چی؟ -

 :زمزمه کردبا اشاره به اتاق  ،شاهان که نفسش جا آمده بود

ور  و پذیرایی باهم فرق داشته و از هم جدا بوده. اون نشیمنقدیما برعکس االن  -

طور که از اسمش مشخصه برای پذیرایی از مهمونا بوده و  پذیرایی بود، همین

نم برای خوابیدن مهمونا و خودمونه که فکر ک هالور همون  ولی این ؛تره شیک

شده. اونجا رو نگاه  جور چیزا ازش استفاده می دورهمی و تفکیک جنسیت و این

 اونا لحاف تشکن که روی هم چیدنشون.  ؛کن

طرفش طاقچه داشت و  . اتاقی مستطیلی که در دومبه دورتادور محیط نگاه کرد

 ناامید گفتم: ،مثل باقی خانه دیوارش دورنگ بود. وقتی چیز خاصی نیافتم

 .بعیده اینجا چیزی باشه .بریم بیرون -

های  سمت درب شاهان حرفم را قبول کرد و باهم بیرون رفتیم. من جلوتر از او به

اولین درب را باز کردم و وارد شدم. یک  ،درون دهلیز رفتم و وقتی او هم رسید

رب یک اتاق شلوغ اما مرتب که وسایل زیادی در آن چیده شده بود. کنار د

ی پوسیده از آن آویزان شده بود و نشان  ینی بزرگ بود که چند شاخهئی تز کوزه
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ها. کنارش یک صندلی چوبی  ترها گلدانی بوده برای این گل داد که قبل می

شمایلش کامالً  .رسید حصیری باشد سوراخ بود که در نگاه اول به نظر می سوراخ

بالشت کوچک روی آن قرار داشت. فتابگیر امروزی بود و یک آهای  مثل صندلی

فضای پشتش را یک آباژور ساده اشغال کرده بود که المپش باالی صندلی تنظیم 

ی روشن کردن آنجا را در شب دارد. کنارش یک  شده بود و مشخص بود وظیفه

وبی بلند قرار داشت و رویش کتابی بود که با تجمع غبار، امکان چی  پایه میز سه

عرق سرد روی تنم نشست و  ،دانم چرا اما از اضطراب نمی خواندن اسمش نبود.

ته گلویم خشک شد. از ابتدا چون هوا روشن بود و شاهان را کنارم داشتم، حتی 

ای استرس حس نکرده بودم؛ اما امان از وقتی که وارد این اتاق شدم! دیگر  ذره

نشد و متوقف  ،کشید ای که چنگ در دلم می حتی برای یک ثانیه هم آن پنجه

نتوانستم ساکت باشم و سرآخر هم ریش کردن جانم برنداشت.  دست از ریش

 :مضطرب لب زدم

  .جوری نیست؟ حس ناامنی میده بهم اینجا یه -

 .بخش داد شاهان دست دور بازویم انداخت و آرام فشاری اطمینان

دی عا ؛اونم ته باغ ،قدیمیه  هرحال خونه ولی به ؛نترس! منم یه حس منفی دارم -

 نیست دیگه.

 .توجه باشم سعی کردم به آغوشش بی

 کنن.  انگار که هزارتا چشم دارن نگاهم می؛ آره ولی من یه جوریم -

 .ام کشید طرف خودش برگرداند و آرام کف دستش را روی گونه مرا به

 خوای برگردیم؟  می -
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 .توانستم بیخیال ماجراجویی شوم اما نمی ؛ترسیدم هرچند می

 .یه قدمیِ من راه بیا ،فقط جون هرکی دوست داری جایی نرو نه اُکیم. -

 ام خندید و گفت: با محبت به چشمان ترسیده

 اگه دیگه جایی برم نورچشمی! من عمراً  !باشه قربونت برم -

 و سپس با شیطنت اضافه کرد:

خوای اون یه قدم فاصله رو هم بردارم که دیگه هیچ روحی جرئت نکنه نگاه  می -

 بندازه؟چپ بهت 

ب شد، آبرخالف نیمچه قندی که در دلم  .هایش هم مردانه بود حتی شیطنت

سمت میز  که به ام را از زیر دستش بیرون کشیدم و درحالی اخم کردم. شانه

 رفتم، گفتم: می

 بهم نگو نورچشمی.  لطفاً ،من اسم دارم -

 .خندد اما از صدایش مشخص بود که می ؛اکشن صورتش را ندیدم ری

 سمت نورچشمیه دیگه.ا -

 .کمی دوال شدم و با دقت به کتاب نگاه کردم

 از کی تا حاال؟ -

 این بار جدی جواب داد:

 گفتن نورچشمی. قدیما به سرمه می ت؛از قبل از تولد -

 م.نگاهش کرد متعجب

 جدی؟ چه باحال! از این به بعد بگم همه نورچشمی صدام کنن. -

 باال انداخت.سر هایش را در هم کشید و جدی  اخم
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 الزم نکرده! -

رام خندیدم و بعد با وسواس کتاب را برداشتم. نفسم را با فوت محکمی بیرون آ

محض تمیز شدن، شناختمش. در  دادم تا گرد و خاک از رویش بلند شود و به

رنگش  ی کرم ی چرم جلد رفته بود و زیره ها، پوسته قسمت باالیی و گوشه

ستینم را روی جلد کشید و با حظ به آه لباسم، توجه ب کرد. بی خودنمایی می

نامش نگاه کردم. اسم کتاب را که به رنگ سفید و با خط نستعلیق روی جلد 

 خواندم: ،نوشته شده بود

 نا!موال ،مثنوی معنوی -

 یلمس کردم و بعد نگاه ،با سرانگشت طرح گل را که زیر اسم حک شده بود

از  ،ای که باز شد را باز کردم. صفحهجزئی به چشمان شاهان انداختم و کتاب 

قبل نشان شده بود و ورقی کوچک میان آن بود. خط کتاب بسیار ریز و ناخوانا 

 .برای همین به شاهان هم اشاره کردم تا همراه من کتاب را بررسی کند ؛بود

 تونی بخونی؟ ببین می -

 :با دقت چینی کنار چشم انداخت و پس از چند ثانیه گفتشاهان 

عشق نبود  /هایی کز پی رنگی بود عشق»این همون بیتیه که میگه هان! آ -

 «عاقبت ننگی بود

 .ای در ذهنم خورد رقهجبا این حرف 

 داستان پادشاه و کنیز! -

 شاهان هم سر تکان داد و گفت:

 درسته. -
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ها بشینم و نگاهش  خواست ساعت قدر کتاب قدیمی و جالب بود که دلم می آن

ا را سمت راست جمع کردم و با کشیدن انگشت شستم سریع ه ی ورق همه .کنم

ورق زدمش که میان همین تورق، عکسی بیرون پرید و به پشت روی زمین افتاد. 

کتاب را به دست شاهان دادم و عکس را از روی زمین برداشتم و نگاهش کردم. 

قرآن ی  تصویر متعلق به پسری جوان و زیبا بود که در ورودی شیراز، زیر دروازه

مرغی و یک شلوار لی  های پاشنه تخم گرفته شده بود. با توجه به تیپش که کفش

دمپاگشاد را با پیراهن احتماالً سفیدِ یقه خرگوشی و کت کوتاه لی ست کرده 

گردد. تصویر، سیاه  برمی یا شصت توانستم بفهمم که عکس به دهه پنجاه می ،بود

اما  ؛ها را تشخیص دهم ت رنگگذاشت درس و سفید چاپ شده بود و این نمی

طرف شاهان گرفتم و منتظر  هایش رنگی است. عکس را به ممشخص بود که چش

ابروهایش باال پرید و متعجب  ،زدم العملش شدم. همان طور که حدس می عکس

 :لب زد

 .این که عکس بابامه -

 سر تکان داد و گفتم:

بیشتر از تو به چشم من  البته تو شبیه ایشونی و ایشون خیلی ؛خیلیم شبیهتن -

 .من مطمئنم قبالً یه جا دیدمتون ،آشنان

شاهان دوباره به پسر جوانی که یک پایش را روی سنگ گذاشته بود و فیگور 

 .گرفته بود، خیره شد

 کنه؟ کار می ولی اینجا چی -

 ای باال انداختم و گفتم: شانه
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 البته مطمئن نیستم. !ی پدر و مادرت بوده احتماالً اینجا خونه -

ای  خانه کنار میز ایستادم. دو تخت سفره ،از کنار شاهان گذشتم و وسط اتاق

 یکوچک در دو ضلع اتاق قرار داشت که دیوار باالی هر دو با تابلوفرش بزرگ

اما باز  ؛ای را سالم نگذاشته بودند ها وسیله پوشیده شده بود. هرچند که موریانه

 ،نقشی از کوچ عشایر بود و تابلوی عمودی ،لوی افقیشد فهمید که تاب هم می

 تابید و مرد قایقران به ماه خیره شده بود. ای که مهتاب به آن می برکه

 سرمه اینو خوندی؟  -

 .سمتم گرفت. بیت را از نظر گذراندم و بعد پشت عکس را به

 خداوندا نگه دار از زوالش / مثالش خوشا شیراز و وضع بی»

 «1۳64 بهار

 ن گرفته شده. آعکسم کنار دروازه قر ،آره -

شاهان نفس عمیقی کشید و دو بار با انگشت اشاره به عکس ضربه زد. برای بهتر 

 نتیجه گرفتن شروع به بلندبلند فکرکردن کردم:

سر یه اتفاقی برای همیشه  ،ی مهراب و سیمین بوده اینجا خونه ؛اولین احتمال -

و بردارن و سر نیگه نخواستن بیان و پوالشوحدی که حتی د در ؛از اینجا رفتن

اینجا مال یه کسی  ؛ترسه. احتمال دوم ی بد هم سیمین از اینجا می همون خاطره

البته  .بوده که در حق سیمین بد کرده یا برعکس و یهو یه چیزی شده که رفته

 تره. به نظر من تا اینجا اولی منطقی

 شاهان لب به مخالفت گشود:

 ی ما بوده باشه و بعد من هیچی ازش یادم نیاد؟ همگه میشه خون -
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 سمتش برگشتم. کنجکاو به

 هیچی یادت نیست از اینجا؟ ؛خواستم ازت بپرسم می اتفاقا -

 چانه باال کشید.شاهان نگاهی به دورتادور خانه انداخت و 

بعد یادت میره چی  ،دیدی میری یه چیزی برداری .هم نه ،یعنی هم آره ؛چرا -

 جوریم. من اون .هم نیست ،ی برداری؟ هم یادت هستخواست می

جواب، پوفی کردم و کنار میز دوطبقه نشستم و  پس بی ؛خودم هم کالفه بودم

اش کردم. جز یک ساعت گرد جیبی چیز دیگری توجهم را جلب نکرد.  وارسی

 .ساعت را به شاهان دادم

از اینا داشته  من همیشه دوست داشتم یکی ؛اینو ببریم با خودمون؟ باحاله -

 .باشم

 شاهان با انزجار به ساعت نگاه کرد و بعد گفت:

مثلشو  ،ست یا زنده. به نظرم اینو نبر همعلوم نیس صاحبش کی بوده، اصالً مرد -

 خرم.  برات می

نظر خودم هم برگشت. شاهان شاسی باالیش را فشار داد و با کلی  ،با این حرف

های آمریکایی و اعداد  کرد. ساعت عقربهی ساعت را باز  زده مشقت درب زنگ

 .توجه بگذرم که چشمم به قسمت داخلی دربش افتاد خواستم بی .یونانی داشت

 شاهان اینو نگاه! فندکت باهاته؟  -

 ،روی درب ساعت و فندکش شده بود Eشاهان که متوجه تشابه بین حرف 

همان  دقیقاًشمایل  ؛اش را بیرون آورد. درست حدس زده بودم سریع جاکلیدی

بزرگ که خط وسطش تا نصفه آمده بود و طرحِ بافت دورتادور  Eبود. حرف 
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نیاز به فکر  ،کردم باید تمرکز می .شمایل را قاب گرفته بود. لب زیر دندان بردم

 کرد.داشتم. چند ثانیه نگذشته بود که شاهان کالفه نچی 

 .اون اتاق هنوز مونده ،بیا بریم -

برگرداند و با دستی که پشت کمرم گذاشت، به جلو  سپس ساعت را روی میز

 .هلم داد

 خودم بلدم برما! -

 حوصله گفت: بی

 !این چه مدل فکرکردنه آخه؟ .ولت کنم باز میری تو فکر ،خواد نمی -

شیطانی  و ثانیه متوجه شدم اما با گذشت چند ؛گوید ابتدا نفهمیدم چه می

 .خندیدم

 حساسی؟ -

 سید:شاهان با اخم کمرنگی پر

 رو چی؟ -

 .لب زیر دندان برم ،که به پهنای صورت لبخند زده بودم درحالی

 .رو فکرکردنم -

 من گرفت و زیر لب غرید: خردی چشم از شاهان با اعصاب

 نکن پدرصلواتی! -

در کسری  ،درب اتاق بعدی را باز کردم و آمدم جواب دهم که با چیزی که دیدم

توانستم از ته دل جیغ بکشم و به آغوش از ثانیه دست و پایم یخ زد و فقط 

هم آرام نشدم و مدام جیغ  پناه ببرم. حتی در آغوش او ،شاهان که پشتم بود
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لرزید. شاهان محکم  کوبید و تمام بدنم می مهابا به سینه می کشیدم. قلبم بی می

 کرد: مرا به خودش چسبانده بود و تندتند زیر گوشم صحبت می

 لباسه. ،چیزی نیست !روم باشآهیس! سرمه  -

هایش را باال آورد و روی موهایم گذاشت و سرم را بیشتر به  یکی از دست

 .اش فشار داد سینه

 !برگرد نگاه کن .آدم نیست ،خدا لباسه جانم به سرمه -

همان عروسی که . خودم دیده بودم عروسی را که در اتاق بود .گفت نه دروغ می

 .ش باز به خود لرزیدما از یادآوری .اما سر نداشت ؛مبل نشسته بود یرو

 !دلم یه دقیقه منو نگاه کن جان -

 .ام آورد سرم برداشت و زیر چانه دستش را از پشت

 اگه فقط یه لباس نبود، هرچی خواستی بگو بهم. سرتو بلند کن جانم! -

های خندانش نگاهم  او را که با چشم و سرم را آرام بلند کردمدودل و مردد 

 .مکرد، دید می

 خواست؟ ! دخترمون رونما میهللءاماشا آ -

نگاه  ،توجه به او با تعلل سرم را برگرداندم و به لباس عروسی که روی مبل بود بی

نجا نشسته است و در نگاه آکردم. طوری روی مبل افتاده بود که انگار یک نفر 

 طرف لباس بروم که حصاری مانعم شد و خواستم به .شدت وحشتناک بود اول به

سمتش برگشتم تا بگویم دیگر  به .ی دستان شاهان  آن چیزی نبود جز حلقه

همه عشق و عطش را در نگاهش دیدم، حرف در دهانم  اما وقتی آن ؛ترسم نمی

عقب هلش  هکمی ب ،اش گذاشتم هایم را باال آوردم و روی سینه دست .ماسید
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 چار زبان باز کردم:نا تر کرد. به اما عقب که نرفت هیچ، حلقه را هم تنگ ؛دادم

 دیگه ترسم تموم شد! ،شاهان مرسی -

 .هایش یک قدم عقب رفت زمان با بازکردن دست ناگهان به خودش آمد و هم

 !ببخشید! خداروشکر -

نفس عمیقی کشیدم و پا در اتاق گذاشتم. برخالف باقی خانه، اینجا شلوغ و 

ای پخش  های مردانه اسلب ،ی وسط اتاق ریخته بود. روی تخت چوبی دونفره مه به

الت و آی عطر و شانه و لوازم آرایشی و زیور ی شکسته بود. روی زمین شیشه

 ماند. کردی زیر پا می چیزهای ریز و درشت دیگری ریخته بود که اگر غفلت می

 یاخدا چه باز شامیه اینجا! شاهان این...  -

تا چشمم به  ،کنمسمت درب برگشتم تا شاهان را ببینم و با او صحبت  من که به

بازی بود، حرفم  ای و خرس و اسباب کمد بزرگ کودک که پر از عروسک پارچه

 .تمام ماند نیمه

 یه بچه؟! -

 .شاهان خط نگاهم را گرفت و به کمد رسید

 احتماالً هم دختر! -

 .ها اشاره کردم به هواپیماها و ماشین

 !شاید هم پسر -

عروس آمد. بلندش کرد و از  طرف لباس شاهان چشم از کمد برداشت و به

 .ها را درآورد داخلش بالشت

 سرمه بیا اینو ببین. -
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اما  ؛دانم چطور و از کجا شناختمش. نمی محو خرسی که می ،اما من محو بودم

ذهنش  راما ترسیدم که د ؛خواستم به شاهان بگویم مطمئن بودم که دیدمش. می

اما  ؛گذاشت درست خرس را ببینم ی کمد کثیف بود و نمی شیشه .دیوانه بخواندم

 .ای و حتی آن پارگی گوشش برایم آشنا بود ای قهوه های شیشه لبخندش، چشم

 به چی خیره شدی؟ -

 .سریع به خودم آمدم

 هیچی! -

 گفت: ،اما او که رد نگاهم را گرفته بود

 اون خرسه؟ -

 .با سر حرفش را تأیید کردم

 ظرم آشنا اومد.به ن ،آره -

 :زمزمه کردای باال انداخت و  شاهان شانه

دونه ازش داشتن. یادمه شاهیار ه ها ی ی بچه همه ،خب یه زمان خیلی مد بود -

 هم مثلشو داشت. 

 :ادامه داد ،چرخاند که نگاه دور اتاق می و بعد درحالی

 ولی سرمه من اینجا رو یادمه.  -

 طرفش برگشتم و گفتم: به متعجب

 دی میگی؟ج -

 سر تکان داد. ،کشید ریشِ زیرِ لبش می که لب روی ته درحالی

 .دونی چرا یادمه؟ چون اینجا خوردم زمین آره. می -
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رنج کشید و آستینش را تا باالی آی تخت اشاره کرد. سپس  و با انگشت به پایه

 .جای زخمی را نشانم داد

و یه خونه داشتم بازی وقت یادم نمیره. همیشه تو ذهنم بود که ت اینو هیچ -

بوس کنم  ،بعدی یواشکی میرم شاهیارو که نوزاده و روی تخت خوابه ،کردم می

ی تخت. حتی روتختی  پایه به خوره رنجم میآخوردم و  تخت سر می که از رو

 رفتم بوسش کنم! دونم چرا انقدر یواشکی داشتم می ساتنم یادمه. فقط نمی

 به خنده افتاده بودم که گفت:

گیرم.  استرس می ،کنم بهش فکر می مجدی میگم! هنوزخدا  دختر، بهند نخ -

ولی درست نتونستم بوسش  ؛رو دلم مونده! تلفات دادم همه سال بعد اینولی 

 کنم.

 .کردم ام بند آمد و مهربان نگاهش می خنده

 آخی! بعدش چی شد؟ -

 شانه باال انداخت. ،داد ستینش را پایین میآکه  درحالی

 دیگه یادم نیست. ،م واالدون نمی -

 .طرف لباس عروس رفتم نفسم را بیرون فوت کردم و به

 نو چرا با بالش پر کرده بودن؟یچی بگم واال! ا -

یک دانم چرا اما  سمت مبل رفت. نمی ی لب زد و به«دونم نمی»تفاوت  شاهان بی

 .حس بدی به لباس داشتم و دست و دلم به برداشتنش نرفت

 زحمت. بنداز رو تخت بیشاهان اینو  -

کاغذی روی زمین  ،اما همین که لباس را برداشت ؛شاهان به حرفم گوش داد
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 .افتاد

 این چیه؟ -

اما هنوز  ؛از روی زمین برش داشتم و آرام تایش را باز کردم. با اینکه زرد شده بود

 .قابل خواندن بود

 جز دوری تو بر دلم داغی نیست ،گر حال مرا خواهی»

 ن عالمم عزیزتری 

 تو نخواهم ماند ای بی زیر این سقف، حتی ثانیه

 خانم زیبایم

 روم و جز با تو برنخواهم گشت می

 مهربانم

 بخشم  تو عطای این دنیا را به لقایش می بی

 چه رسد به عمارت

 ام فرشته

 تو هم با همین لباس سفید منتظرم بمان ؛عاشقت خواهم ماند

 گشت ی قلبت باز خواهم که روزی با میوه

 «، شوهرتتو دوستدار

 
 فصل چهارم:

 ...همه... چیز... از... نفرین... این... عمارت... شروع... شد -
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ها را به بند بکشم. آمدم مثل همیشه باالی  یاد گرفته بودم با قلم و کاغذ دانسته

ترسیدم زیر پا بیفتد یا در کیفم  اما پشیمان شدم. می ؛بنویسم «اهلل بسم»کاغذ 

اعتقاد خرافی به »پس تایتل را خالی گذاشتم و اولین نکته را نوشتم  ؛له شود

نگاهی انداختم. رویِ  ،به سیمین که ساکت شده بود «چرا؟ ،بدیمنی عمارت

به پنجره نشسته بود و به باغ چشم دوخته بود. از ابتدا  اش رو صندلی راک چوبی

سؤالی به من گفت  از هرجا بود و قبل  همان ،که برای صحبت با او باال آمده بودم

دوی ما در  ی خروج شاهان را هم نداد و خواست هر بنشینم و گوش دهم. اجازه

 اتاق باشیم.

... که... به... ایران... اومده...  خر... حکومت... رضاشاه... پزشکای... هندیآسال...  -

جون... باید... م... وبودن... به... آقابزرگ... گفتن... برای... نفس... و... قلب... خان

 هوا...و...   کوچ... کنی... یه... جای... خوش... آب

به شاهانی که کنارم روی مبلِ کنارتختی نشسته بود، انداختم. او هم با  ینگاه

بخشی زد؛ اما لبخند او هم  طرفم برگشت و لبخند اطمینان سنگینی نگاهم به

ی قم شده  لم دریاچهد .جای آب، نفت شد روی آتشی که به جانم افتاده بود به

 .آنکه دلیلش را بدانم، اضطراب پیچ شده بود در آن بود و بی

آقابزرگ... هم... برای... زنش... باغ... شمیرون... رو... تبدیل... به... عمارت... کرد...  -

 ..و... فقط... اون... یه... تیکه... رو... از... باغ... باقی... گذاشت.

اما وقتی نگاهم  ؛شینم. بلند شدم و کنار سیمین ایستادمنتوانستم بیشتر از این بن

حالم بدتر شد. همین یک ربع پیش بود که بعد از  ،باز به آن ساختمان افتاد

با حالت تهوع شدید از آنجا بیرون زدم. شاهان اعتقاد داشت  ،پیداکردن آن نامه
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ن پریشانی، دانستم که ای خاطر غبار و خاک مرده بود؛ اما من می که حال بدم به

بعد از بحرانِ احسان، روانم که  .گاهم استآحاصل جدال بین خودآگاه و ناخود

 داد. با حالت تهوع خودش را نشان می ،گرفت تحت فشار قرار می

سال... و... نیم... ساخت... عمارت... تموم... شد... و... با...  بعد... از... یک -

 ...نجاا... اومدن... ایه جون... و... بچه موخان

سرم دیدم. هنوز برایم نگران بود.  جایم برگردم که شاهان را پشت خواستم سر 

 زیر گوشم گفت: ،طوری که سیمین نشنود ،آرام

 خوبی نورچشمی؟ -

 با اخم غلیظی لب زدم:

 ته! هولی نورچشمی عم ؛مرسی -

. چشم... آقابزرگ... عاشق... زنش... بود... غافل... از... اینکه... این... عمارت.. -

ها... شنیدم...  دیدن... هیچ... عشقی... رو... نداشت... بعدها... از... دهن... همسایه

قابزرگ... این... باغ... رو... بخره... یه... آمثل... اینکه... ده... سال... قبل... از... اینکه... 

زور...  بهخواستن...  دختره... که... عاشق... پسرعموش... بوده... وقتی... می

شوهرش... بدن... خودش... رو... تو... چاه... این... باغ... میندازه... صحت... حرف... 

 ...وقت... ثابت... نشد... ولی... من... اعتقاد... دارم... این عمارت... طلسم... شده هیچ

 مکانیزم»بعد از نوشتن  و سمت مبل کشید. روی مبل نشستم دستم را گرفت و به

رخ راست سیمین خیره شدم. هرچند که تکلمش بسیار  به نیم «شیترا بهانه

 .کرد جمله استراحتی می اما هنوز برایش سخت بود و میان هر ؛تر شده بود روان

 ...لقا جون... سه... تا... بچه... داشت... احمد... مهین... مه موخان -
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 نفسی کشید و ادامه داد:

بعد... از... اون... خاله... مهین... بود... و...  ی... اول... بود... احمد... بچه دایی -

 ...لقا... مادر... من بعدش... مه

 .نوشتم سریع روی کاغذ می ،داد اطالعاتی را که می

آقابزرگ... توی... عمارت... دوتا... ساختمون... دیگه... هم... ساخت... ساختمون...  -

... جلویی... رو... به... نام... مهین... احمد... داد... ساختمان پشتی... رو... به... دایی

 ...تغاریش... داد کرد... و... این... جا... رو... هم... به... دختر... ته

پاک  ی درب داخل شد. چقدر این زنِ ساده و دل ننا آرام درب را باز کرد و از میانه

 سمت من آمد و لیوان شیرعسل را به من تعارف کرد. آمدم را دوست داشتم. به

خواهم که شاهان از سینی برش داشت و با حرکت دست از او تشکر  بگویم نمی

 کرد.

اما... این... عمارت... نحس... نذاشت... یه... آب... خوش... از... گلوی... کسی...  -

 ... بود.پایین... بره... این... عمارت... کارش... جدا... کردن... آدما... از... هم

نوشتم و با دست دیگر شیرعسل را پس  ین را میهای سیم با یک دست صحبت

 سمت شاهان برگشتم و زمزمه کردم: ی سیمین که تمام شد، به زدم. جمله می

 ببرش عقب تا بهت نگفتم برادر! .حالت تهوع دارم ،خوام نمی -

 :نجوا کردرام آدر عین اخم خندید و 

کنی فایده . صیغه خواهربرادری هم جاری تاخوب نقطه ضعفام افتاده دست -

عسلم فشارتو تنظیم  ،بره شوره می بخور جون بگیری. شیر گرد و خاکو می .نداره

 !کنه. لج نکن جانم می
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 «جانم»خندیدم. نباید با  شد. نباید می ام بود که از داخل گزیده می باز لپ بیچاره

 .حرف شیر را از دستش گرفتم بی .کردم هایش ذوق می گفتن

از... اومدن... نگذشته... بود... که... داغ... مادرجون... به...  هنوز... چند... وقت... -

دایی... دریا...  دلشون... موند... بعد... از... اون... نگهداری... از... آقابزرگ... با... زن

بود... به... هرحال... اون... پسرش... بود... و... توی... مرام... آقابزرگ... هم... نبود... 

 منت... داماد... بره... زیر... بار... 

هایش گوش  ی لبم گذاشته بودم و با تمام تمرکزم به حرف خودکار را گوشه

 .دادم می

تونه... بهش... برسه... واسه...  البته... اونم... زود... باردار... میشه... و... دیگه... نمی -

... میشه... یه... همین... به... پیشنهاد... محمودخان... شوهر... خاله... مهین... قرار

 ...خانواده... رو... به... عنوان... کارگر... استخدام... کنن

 شاهان خودکار را از دستم کشید و با حرص لب زد:

ت ور  ولوچه خوای بکنی با لب کاری می اگه گذاشتی بفهمیم چی میگه! چرا هر -

 میری؟ ول کن این المصبو دیگه! 

 .بعد از نوشتن چیزی دوباره پسم داد سپس کالسورم را از زیر دستم کشید و

آقابزرگ... دلش... رضا... نبود... که... کارگر... داشته... باشه... ولی... به... حرف...  -

خانواده... برای... کار... اومدن... باباهه... شد... باغبون... مامانه...  محمودخان... یه

شد... و... تصدیق... گرفت... شد... ...  سالههجده م... وقتی... ه شد... آشپز... پسره

 .راننده

که با خط « م؟!ا دانی ترین حادثه می دانمت! خوب ترین حادثه می خوب»دور 
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کادری کشیدم و زیرش  ،خوش شاهان بر تن سفید کاغذ حک شده بود

 .های سیمین را نوشتم صحت

و بعد... از... سه سال...  دایی... به... دنیا... اومد...... ش... ماه... پسریبعد... از... ش -

سال... از تولد... مهراب...  ورد... و... وقتی... دوآمهین... هم... براش... یه... همبازی... 

ی... آقابزرگ... شد... و...  لقا... عاشق... فرامرز... راننده پسر... مهین... گذشت... مه

 ..بهش... پیشنهاد... داد.

 ی این عمارت بود؟ راننده ،پدر سیمینمتعجب به شاهان نگاه کردم. یعنی 

کنه...  فرامرز... که... عاشق... دختر... نونوای... روستاشون... بوده... قبول... نمی -

با... یه... پاپوش...  ...تونست... نه... بشنوه تغاری... آقابزرگ... می اما... مگه... ته

. از... شانس... فرامرز... بود... این... هم.. ...فرامرز... رو... مجبور... کرد... بگیرتش

عمارتِ  ...نفرین... عمارت... اون... رو... هم... گرفت ...که... وارد... عمارت... شد

 شست.ن نحس... جایی... بود... که... هیچ... عشقی... توش... به... ثمر... نمی

هایش را بست و سرش را به پشتی صندلی تکیه داد. با توجه به صحبت  چشم

سکوت شکستن » یاداشت کردم ،که به ذهنم رسیدرا اولین چیزی  ،شروان

 «.انتخابی

فرامرز... پسر... خوبی... بود... فقط... یه... مشکل... داشت... اونم... الکلی...  -

لقا... هم... از... این... استفاده... کرد... و... یه... شب... تو... عالم...  بودنش... بود... مه

 ... برقرار... کرد... و... من... رو... ازش... حامله... شد.رابطه.. مستی... باهاش.

 .شاهان ناباورانه به مادرش زل زده بود

زنه... و...  ی... ناقص... می فهمه... سکته روزی... که... آقابزرگ... این... رو... می -
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با... مادرم... ازدواج... ش...  هگیر... میشه... و... فرامز... هم... با... اجبارِ... خانواد زمین

 ...کنه می

ترین نوع عشق: عشق  زندگی با خطرناک»هایم سیاه کردم.  گیری کاغذ را با نتیجه

  !«درگیری در خانواده. ریشه اختالل سیمین؟ ممکن است ؛طرفه یک

... دبن... ولی... دلکرد... پابند... ... روفرامرزکه... یه... عشق... و... ازدواج... بچگانه...  -

گرفت... بعد از... لقا...  از... مه... با... یه زندگیِ... مریض... انتقامش رو... .. آخرشم.نه

زار  روزا... توی... الله ...لقا... شده... بود... دنبال... شوهرش... گشتن اون... کارِ... مه

... «مغ ساکنان»جمشید... الی دستِ...  ی  هاش... و... شبام... توی... محله و... کاباره

 .کرد پیداش... می

 پرید. برایش نوشتم هر ثانیه بیشتر می ،شنید رنگ شاهان از چیزهایی که می

سپس دو « (:چی تموم شده و حرص خوردن نداره؟ بخند  بازم بگم همه هالزم»

کاغذ تاشده را به  ،های دوران مدرسه ی تقلب بار آرام به بازویش زدم و به شیوه

 دستش دادم. 

سرم  «ی تجاوز احتمالی؟ زمینه پیش –بندوباری  خیانت و بی»کاغذ نوشتم  روی

 .ای دلم ریخت چشم شدم و برای لحظه با سیمین چشم در ،را که باال گرفتم

 .لبخندی زد و باز به باغ خیره شد

هم... عمر... گذروندن... تا  بگذریم... خوب... یا... بد... زندگی... کردن... و... کنار -

 پا... گرفت...... نسل... دوم... عمارت... اینکه

 خوانی گفت:  شاهان که یادداشت را خوانده بود، لبخند به لبش آورد و با لب

 چرا انقدر طنازی بلدی؟  -
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هایش را  سوز، صحبت با لبخند رو از او گرفتم و به سیمین که پس از آهی جان

 .ادامه داد، گوش دادم

کردم...  شون... نبودم!... از وقتی... چشم... بازء.. جزوقت... من. که... کاش... هیچ -

از فرامرز... که... بابام... بود... ولی... ازم... متنفر...  ..از... همه... فقط... بدی... دیدم.

بود... تا... آقابزرگ... که عاشق... دختر بود... ولی... منو... حاصل... گناه... 

حتی... مادرمم... بعدها...  ..داد. . نشون... نمیخوش.. دونست... و... بهم... روی می

کرد! اما  جای... آقا... با من... دعوا... می رسید... به چون زورش... به فرامرز... نمی

م... داشتن... دونفر که... باهام بزرگ شدن... و تنفر... دوس این... وسط... دو

 !لقا... رو . مهبرعکس... بقیه... سیمین... رو... دیدن... نه... دختر..

محض افتادن  اش پایین آمد و به یک قطره اشک روی صورتش سر خورد و تا چانه

 .روی آستین پیراهنش، درب باز شد و ننا غرغرکنان داخل آمد

ولی از پس نیش  ؛زنم م میه به وپیس بازیتون ی شمام که پیس آقا من شرمنده -

خبری به این گفته  مار نسیرنشون دیگه برنمیام. من نِمدونم کدوم از خدا بی

 اینجا! م دکتر اینجاست که این با صورت شسته نشسته راه افتاده اومدهوخان

تر از  حال مهربان اینبا ؛کسی را در دنیا داشتم جز همین یک نفر ی هر حوصله

 همیشه رو به ننا لب زدم: 

 انم لطفاً اجازه نده بیاد باال. بگو یه ربع دیگه تایم مشاوره تموم میشه من...جننا -

 .درب با صدای بدی به دیوار خورد و بعد از آن نسرین طلبکار وارد شد

چشمم روشن! همین مونده بود تو زیر پای خواهر و بچه خواهرم بشینی که  -

 منو راه بدن یا نه! 
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 .تادمبا آرامش بلند شدم و مقابلش ایس

 ست و اینکه مراجع من خواهر شما باشه یا هر ی مشاوره سالم! اینجا جلسه -

کنم  پس خواهش می ؛کنه ری تو قوانین جلسه ایجاد نمییهیچ تغی ،ای کس دیگه

اول در بزنید! البته این اصل  ،سری وقتی خواستید وارد اتاق مشاوره بشید این

 ی همه اتاقا صادقه! واسه

کشید، دست به کمر زد  ی برافروخته تندتند نفس می با چهرهنسرین درحالی که 

 و تهدیدوار گفت:

حاال چهارتا آدم ساده مثل این بهت گفتن  !برای من قلمبه سلمبه حرف نزن -

 دکتر یابو برت داشته؟

 :غرید ،سختی آرام نگهش داشته شاهان بلند شد و با صدایی که مشخص بود به

ین دختر از وقت و آرامشش زده که به مامان ا ؟ید چی میگیدا خاله متوجه -

 کمک کنه.

 جلو آمد.نسرین پوزخند صداداری زد و وقیحانه 

 ای محض رضا...  وگرنه کدوم گربه ؛خب پس حتماً یه ریگی به کفش داره -

 ...خودم... خواستم... حرف... بزنم -

وشت این بار قلم در ذهنم ن .سمتش برگشتیم با صدای سیمین همه میخکوب به

 .خط کشیدمرویش ی بعدی  اما با جمله «تظاهر به اختالل؟»

 .بعد... از... این... همه... سال... اومده... بذار... توضیح... بدم -

 سمت ننا برگشت. شاهان عصبی دست میان مو کشید و به

 گاوزبون بیار. شرمنده توروخدا سرمه! ی گل ننا برو یه جوشونده -
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وار نجوا  ی بود که کنار سیمین زانو زده بود و زمزمهمن اما تمام حواسم پی زن

 کرد. می

*** 

 دانای کل

های خفیفی  هایش را گرفت و با تکان نسرین مضطرب کنار خواهرش رفت، شانه

 گفت:

 ،ببین! بفهم! اون خیلی وقته که رفته ،این اون نیست سیمین! چشماتو باز کن -

 گرده.  وقتم برنمی هیچ

خواهی  همان حین که شاهان درحال معذرت در .ک نشستهای او هم به اش چشم

ای به دختری  داد، نسرین نگاه خصمانه گاوزبان می از سرمه بود و به ننا دستور گل

رام آی نحسش آتش معرکه را دوباره روشن کرده بود، انداخت و  که با آن چهره

 :ادامه دادزیر گوش خواهرش طوری که فقط سیمین بشنود، نه دیگران، 

یادت بیار چقدر بدبختی کشیدی تا این حرفا تو دلت بمونه.  ،یادت بیار سیمین -

ها، االنم نباید بفهمن. همین شاهان اگه  هسال دروغ گفتی به بچ چهارو بیست

بفهمه مهراب چطور مرده، اگه بفهمه به دروغ گفتی که مهین تو مشهد دفن 

دختر که کنارشه کیه، شده، اگه بفهمه چطوری یتیمش کردی، اگه بفهمه اون 

اگه بفهمه تو کی هستی و چه غلطی کردی، دیگه اسمتم نمیاره. سیمین به 

 خودت بیا!

سمت مادرش برگشت، معترض  محض اینکه از بحث با ننا فارغ شد و به شاهان به

 :لب زد
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 هم بشنویم. خاله اگه حرفی هست بگو ما -

 نسرین آخرین زورش را هم زد:

که معلوم نیست از کجا و به چه هدفی رو این دختره تو اگه حرف شنویی،  -

 بنداز بیرون. ،اومده

توانست نقش بازی کند! سرمه سریع کالسورش را برداشت و  دیگر حتی نمی

 گفت:

 خب اگه مشکل منم، من میرم. خیله -

امید در دل نسرین تابید و لبخند روی لبش آمد. شاهان آستین سرمه را  نور

 گرفت و گفت:

 اری میری؟ کجا د -

 بعد خواست به نسرین تشر بزند که سرمه با خنده گفت: و

 .کن بیام مصدا ،وقت ایشون کارشون تموم شد تو حیاط! هر -

 :زمزمه کردسر کنار گوش شاهان برد و  ،و برای حرص دادن نسرین

برای یادگاری، به فکر  ممگه میشه جلسه مشاوره رو نصفه ول کنم؟ شما -

 جمالت جدید باش!

ی حرفش کرد و از اتاق بیرون رفت. خوب بلد بود  چشمکی ضمیمهبعد  و

آن  پرسید جا می صحرا بهحقا که در کند.  جنگِ علنی رقیب را از میدان به بی

؟! نسرین مات به ای همه زیرکی را از چه کسی به ارث برده دار و این زبان نیش

وجب بچه کیش و  ماین دومین باری بود که نی .کرد مسیر رفتن دختر نگاه می

کرد که پیراهن عثمانش  ترین جسارتی هم نمی کرد. دختر حتی کوچک ماتش می
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دار سیمین  ی لکنت کند و کمی حمایت شاهان را جلب کند. سکوت اتاق با جمله

 شکست:

 .صندوقم... رو... بیار -

 .شاهان ابرو در هم کشید، عینک را روی چشمش گذاشت و مقابل مادر رفت

 هاتو بیارم؟صندوق طال -

 .سیمین سر باال انداخت

 .نه... دست... اینه -

سختی بلند کرد و به نسرین اشاره کرد. شاهان با تردید  سرانگشتش را به و

 پرسید:

 مامان دست شما چیزی داره خاله؟ -

 نسرین ناشیانه انکار کرد:

 جون! چی داره؟ نه واال خاله -

 :دل زد سختی سرش را برگرداند و با زاری سیمین به

 .دروغ... نگو -

اخم  کامالً جدی و با ،شاهان که مطمئن شده بود امانتی سیمین دست اوست

 گفت:

 دروغ نگید خاله! بگید داستان صندوق چیه؟ -

 دار گله کرد: سیمین طبق معمول به سنگر مظلومیت پناه برد و بغض

 ت بگی دروغگو؟  این دختره یادت داده به خاله -

 ای مالیمت لب زد: ی هم سایید و بدون ذرهشاهان عصبی فک رو
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با کسی که بعد از  دفهمم! چرا داری خاله من واقعاً دلیل این کاراتونو نمی -

کنید؟ تنها کسی که  همه سال باعث شده مامان زبون باز کنه این کارو می این

تنها کسی که داره از شب و  ،تونست لبخند به لب خواهرتون بیاره این دختر بود

 گذره تا مامان بتونه مثل یه آدم عادی زندگی کنه همین دختره.  ش میروز

 این یه الف بچه که حتی مطبم نداره؟ -

 .تر شد اخم شاهان سنگین

اون  دمگه به مطبه؟ کم بردیمش پیش بهترین پروفسورا و دکترا؟ کجا بودی -

ولی دریغ از حتی یه جواب  ؛چرخوندیم روزایی که ما مامانو مطب به مطب می

 سالم که به دکتر بده؟

 تر شد و با لحنی تهدیدوار گفت: یک قدم به نسرین نزدیک

جلوی حرف زدن  ددونم چرا داری نمی د،دونم چرا با این دختر لج افتادی من نمی -

 ؛وسط دکه احترام و عزتتونو گذاشتی دترسی دونم از چی می نمی د،گیری مامانو می

 ...هممولی اگه بف

 .اش را تکان داد ی نسرین انگشت اشاره مقابل صورت ترسیده

، حرمت دتو راه درمان مامان سنگ میندازی دخاله به والی علی اگه بفهمم داری -

ذارم کنار و اون رویی از شاهانو بهتون نشون میدم که  تریو می تری بزرگ کیکوچ

 .شناسمش حتی خودمم نمی

 اما خیلی هم موفق نبود: ؛تا صدایش باال نرودداد  فکش را روی هم فشار می 

 زنم شاهیار بیاد برسونتتون.  االنم زنگ می -

 سر پایین انداخت.نسرین با ناراحتی 
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 قدر که پذیرایی کردی ازمون بسه. خ...  همین !خواد خاله دستت درد نکنه نمی -

 حوصله حرفش را نصفه گذاشت: شاهان بی

االنم بفرمایید  .گرده گیره و برمی و ازتون میبعد صندوق ،رسونه شما رو می -

 به ننا میگم ازتون پذیرایی کنه! ،پایین

 .کنار درب رفت و با دستش به بیرون اشاره کرد

 !بفرمایید -

 سر جنباند.کرده  نسرین بغض

 من جای مادرتم.  .کنی؟ باشه خاله بیرونم می -

 آمد:شاهان با کالفگی دست در موهایش کشید که صدای سیمین 

 .برو... بگو... بیاد -

پس نفسش را بیرون  ؛ای هم نداشت اما چاره ؛ها را تنها بگذارد دوست نداشت آن

 .باز کرد بغض نسرین سر ،داد و خارج شد. با خروج او

ولی وقتی خودت  ؛من هر کاری کردم که توی این چاه نیفتی ،باشه خواهر -

چی  داره میاد ایران. االن که همهم؟ درضمن صدرا ماه بعد  هکار خوای من چی نمی

کارا نبود. فقط اینو بدون که سر بازکردنِ این  وقت این ،شد داشت درست می

 کنه! چهار ساله هیچ دردی از هیچ کدوممون دوا نمیو دمل بیست

 :زمزمه کردرام آسیمین سر پایین انداخت و 

 .داره چرا!... دست... از... سرم... برمی -

*** 

 .اختمان رد نشده بود که صدای پرناز دختر را شنیدهنوز از پیچ س
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 نشنیدم. ،خدا امیدجان تو جلسه مشاوره بودم چشم نکُش میام! به -

گذاشت؟  ؟ که بود این امید که از جانش برایش مایه می«امیدجان»گفته بود 

 .ی سرمه آمد حال شاهان را با پسوند جان خطاب کرده بود؟ صدای خنده تابه

 .تونم برم ولی کارورزی که می ؛درک نگرفتمبله هنوز م -

خندید؟ منطق پسر قبول داشت که دست سرمه نیست و  قدر با ناز می نیچرا ا

حرکاتش موج  ءجزه بء بدون اینکه بخواهد یا حتی خودش بفهمد، لوندی در جز

اش را    های دلکش دخترانه عشوه .شد زد؛ اما این هیچ رقمه به دلش حالی نمی می

 «.امیدجان»نه  ،شت؛ اما فقط برای خودشدوست دا

ی سر و کله زدن با قاتل و جانیو ندارم! حاال اینو ول کن، شکایت  نه واال حوصله -

 اکی شد؟

قدر محکم  نیبا حس گزگز انگشتانش نگاهش را پایین انداخت. کی دستانش ا

 هایش سفید شوند؟ مشت شده بود که ناخن

 باشه پس من خیالم راحت دیگه؟ -

س زد که انتهای مکالمه است و دیگر بیشتر از این گوش ایستادن جایز حد

طرف دختر رفت و وقتی  های محکمی به گرد کرد و با قدم نیست. کمی عقب

ها دید که چهارزانو  ی چمن نقص سرمه را میانه تندیس بی ،سمت راست پیچید به

 .کند طرف وراندازش می کنار گلی نشسته است و از هر

 جبران کنم! !درد نکنهدست گلت  -

شاهان را  .حضور کسی را حس کرد و وقتی سر برگرداند ،اش با تمام شدن جمله

  نمایی به او زد و با سر به شاهان که از او اجازه لبخند دندان ،باالی سرش دید
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شکر کرد که آن گل را نَکَند و در  را خواست، اجازه داد. در دل خدا نشستن می

 های امید پاسخ داد: ازیدر همان حین به روده

 بعداً بازم باهات...  هللءاشا نحاال ا .دیگه مزاحمت نشم ،باشه چشم -

 اما امید نگذاشت حرفش را کامل کند:

 العاده هست که تازه...  راستی امشب میای بریم تئاتر؟ یه تئاتر فوق -

سرمه گوشی را از گوشش جدا کرد، دست دیگرش را روی دهانی تلفن گذاشت و 

 :لب زدآرام، طوری که امید نشوند، 

 زنه! وگرنه این تا صبح فک می ؛منو صدا کن -

 شاهان ازخداخواسته با شیطنت تمام گفت:

 ه... بیا دیگه پسرمون داره گری ،عشقم ،جان سرمه -

 .کف دستش را روی دهان شاهان گذاشتشده سریع  های درشت سرمه با چشم

بعد  ،نه بابا من گورم کجا بود که کفن داشته باشم؟! شما اول شوهرشو پیدا کن -

 .پسر

 هایش برای شاهان خط و نشان کشید و ادامه داد: با چشم

خب من دیگه باید  .شو با خانومش بود بقیه ،نه بابا فقط قسمت اولشو با من بود -

 خداحافظ. ...برم. امری نیست؟

گوشی را پایین آورد و خواست دستش را از روی دهان او بردارد که شاهان سریع 

ای تالفی کرد و  غره ای کف دستش زد. سرمه مورمورشدنش را با چشم بوسه

 ی او تهدیدوار گفت: توجه به بوسه بی

وردی؟ پسرمون؟ من و تو کی محصول آشو از کجا  گفتم صدام کن، اون بقیه -
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 لید کردیم که من خبر ندارم؟مشترک تو

 .اختیار بلند خندید شاهان بی

 اهلل تولید میشه!ءشا اونم ان -

 با تعجب گفت: ،حال این روی شاهان را ندیده بود سرمه که تابه

 ؟!بابا نه -

 .برد خوب دل می چشمک شاهان حقیقتاً

 آره بابا! -

 کرد.سرمه برای عوض شدن بحث به باالی ساختمان نگاه 

 ؟رفتن -

 سریع گفت: ،شاهان که تازه یادش آمد برای چه آمده است

 .نه هنوز. مامان خواست بری باال -

های شاهان را  همان حین که با دست دیگرش جای لب سرمه تأییدش کرد و در

 سر تکان داد.کرد،  کف دستش لمس می

 اکی بریم.  -

 چیز جدیدی کشف نکردی؟ -

 .تکان داد سرمه با لبخند سر

شه. زندگی کردن تو این  ی اختالل سیمین همون گذشته حتماالً ریشهچرا! ا -

دم که ازت متنفرن آشرایط واقعاً کار آسونی نیست! فکر کن از بچگی با یه عالمه 

زندگی کنی و ببین چقدر وحشتناک بوده که سکوتو به حرف زدن احتمالی راجع 

 ؛اللی مقطعی شدهکردم از شوک حادثه دچار  بهش ترجیح داده! من اول فکر می
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چی جلوتر  هر ای امروز فهمیدم که سکوتش انتخابی بوده وتولی بعد از صحب

 .تر میشه ونومیره ر

 زنه؟ چرا انقدر کند حرف می -

 :پاسخ داد ،کشید که دست روی گلبرگ می ای باال انداخت و درحالی سرمه شانه

 .کم اکی میشه حاال کم .خب خیلی وقته حرف نزده -

 نگاه به ساعتش ادامه داد:و بعد با 

صحرا  ؛بعد باید برم مطب ،ی آخرم با سیمین صحبت کنم پاشو بریم. ده دقیقه -

 ترسه. هم می ،هم دست تنهاست

در همین حین نسرین از درب ساختمان بیرون زد و بدون اینکه به سرمه نگاه 

 :گله کردبه شاهان دلخور  رو ،کند

یه  ،گو شاهیار بیاد صندوقچه رو بگیرهجون. خواستی ب من خودم رفتم خاله -

 .وقت من ندزدمش

 .از عمارت خارج شد ،و بدون اینکه منتظر جواب باشد

*** 

 .ننا آبمیوه را کنار لبان سیمین برد و او میک دیگری به آن زد

م... داشتن... یکی... داداش... ساالرم بود... تگفتم... دو... نفر... بودن... که... دوس -

... همه... بهش... نوه ارشدیشد... اما... به... حکم... بزرگی... و...  یم... میکه پسردای

تا...  م... بود... ما... سه هساالر... بعدیش... هم... مهراب... پسرخال گفتیم... داداش می

های...  کم... به... جمعمون... بچه ... شدیم... کم تبدیل... به... دوست... و همبازی

 ..ی... ما... فرق... داشت. شدن... اما... رابطه .. اضافه... میای... هم. دیگه
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 .ای دیگر از آبمیوه گلویی تر کرد آهی کشید و با جرعه

صدرا... مون... با...  هی... بین... من... و... ساالر و... مهراب... با رابط اما... باز... رابطه -

... نسرینبودیم... اما... همسن... تقریباً... ... فرق... داشت... خب... ما... و نسرین

 .کرد خواست... قبول... کنه... و همیشه... دعوا... و... حسودی... می نمی

 انداخت و با ،شاهان نگاهی زیرچشمی به دختر که سخت مشغول نوشتن بود

 ی چشم چرخاند.«اهلل االه ال ال»با  ،کرد که گازگاز می یهای دیدن لب

م... رو... شناختم... فهمیدم... که ساالر... رو از... از وقتی که... چپ و راست -

ی... دنیا... جدا... دوست دارم... و... خیلی... برام... محترمه... البته... نه تنها...  همه

. با... ..شد ی... مردونگیش... می شناختش... شیفته کسی... که... می من... بلکه... هر

سال... بود... اما... از... اول... آقامنش... دو... راب... اینکه... اختالف... سنیش... با... مه

 کرد. رفتار... می

 ساالر را به پدرش ترجیح داد؟! .شاهان کمی اخم کرد

ی... اینا... من... و... ساالر... یه... قرار... مدارای... پنهونی... هم...  ولی... فرای... همه -

رسید... که... با رفتن... رو چهارپایه...  داشتیم... مثالً... از وقتی... که عقلم...

... که وقت دهشب... ساعت  تونم... از... پنجره... ببینمش... دیگه... هر می

رفتیم... دم... پنجره... و با هم... تو سکوت... باغ...  خاموشی... عمارت... بود... می

 زدیم. می... حرف

 .نگاه سیمین دور اتاق چرخید

 .رویی جا بود... و... اتاق ساالر... اون پنجره... روبه همیناتاق... من...  -

 :ادامه داد ،لبخند از چیزی که یادش آمده بود با
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ار... مامانم... باز... با... بابام... دعواش... شد... و... از... حرصش... به... ب یادمه... یه -

کنم... و...  .. گریه... میپنجره. من... شام... نداد... ساالر وقتی... دید... دارم... لب

ی... فرداش... از در... پشتی اومد... توی... اتاقم...  موضوع... رو... فهمید... با... تغذیه

ریز... به... خوردم... داد...  ش... رو... ریز بغلم کرد... و نذاشت گریه... کنم... و... لقمه

 .. سالش..هشتاون موقع... من... پنج سالم... بود و... ساالر... 

اما نوشتن را  ؛کرد نوشت. هرچند که صداها را هم ضبط می وقفه می سرمه بی

 .داد ترجیح می

اون... شب... با کلی... دلهره... رفتم... پایین... و... در... رو... براش... باز... کردم...  -

 .اما... از... اون... شب... به... بعد... این شد... قرارمون

 داد:با کمی شرم ادامه 

ذاشتم... تا... ساالر...  شب... قبل... از... خواب... در... پشتی... رو... باز... می هر -

گفت... بغلم  ومد... برام... قصه... میا بعد... از... خاموشی... بیاد... پیشم... اونم می

 بیرون.... رفت برد... می کرد... و وقتی... من... خوابم... می می

اهی به دور تا دور اتاق انداخت و با خود اندیشید یعنی این سرمه با کنجکاوی نگ

 حاصل ماند؟ جرها شاهد چه چیزهایی بودند؟ یک عشق پاک نوجوانی که بیآ

 :کنجکاوانه پرسیدسرمه  ،وقتی سکوت طوالنی شد

 ش؟ بانو بقیه خب سیمین -

 .ی مخالفت سرش را چپ و راست کرد سیمین به نشانه

 صندوقچه!ش... بعد از...  بقیه -

*** 
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آمد، نباید دوباره به  نباید امروز اینجا می .وسوسه شده بود و حاال پشیمان بود

شد از  مگر می ست!شک داد، نباید عهدش را با سرمه می حرف افسونگر گوش می

صبح تا غروب با افسونگر و دوستانش در یک خانه باشی و پایِ عهد بمانی؟ مگر 

شود؟ سرش را از روی  ری را یادآور میذهن مریض جز لذت نعشگی چیز دیگ

 .رنگ برداشت ی شیری کاناپه

 چی شد کوچ کردی پرستوم؟ -

 زد. افسونگر از لب پنجره کنار آمد و گفت: بردیا بود که این حرف را می

داد کجا میری؟ کجا میای؟ منم که اهل آقا باالسر  ور داییم هی گیر می اون -

 ینکه دعوا راه بیفته مستقل شم. ترجیح دادم قبل از ا ،داشتن نیستم

 :پرسید ی گفت و رو به شاهیار«آهان»بردیا 

 چیه چت کردی رو لوستر؟ من چته گلم! تو چته گلم؟ -

اعصابش را متشنج کرده بود و فکر به سرمه هم  ،ی جدید برخالف وید این ماده

 غرید: ،هایی که هنوز روی هم کلید بود پس با دندان ؛مزید بر علت شد

 ین چه کوفتی بود دادی به من؟ا -

 .ای زد بردیا قهقهه

هرکی زده بود های شده  ؛هنوز الی دندوناته؟ تف کن بیرون بابا! اون ناس بود -

 .بود، رو تو بد جواب داد

هک را بیرون آورد و با اخم شدید به اشده و  شاهیار میکس برگ خشک 

ای پنجره را چک  نهافسونگر که به طرز بیمارگو ،دستشویی رفت. با رفتن او

 .کرد، کنار بردیا نشست می
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 ؟دها؟ تو چته؟ ارث باباتونو از من طلب داری -

 گفتم یه چیزِ اعتیادآور جسمی بیار.  -

 .افسونگر کالفه پوفی کشید و بلند شد ،باز خندید که بردیا

 زنم. تو عقل نداری دیگه بدبخت! منو بگو با یه مفنگی معتاد دارم حرف می -

دار و  با لحن کش ،خیابان را از نظر گذراند. بردیا که در اوج حال خوشی بودو 

 خندانی گفت:

 اندام؟  ای گل کفترباز شدی که هی بغل پنجره -

 :نجوا کردلب  افسونگر سری تکان داد و زیر

 کشم! ی خودت نترسیدی بفهمی چی می حاال از سایه تا -

ورفت. فتحی گفته بود تا آخر ماه فنجان چایش را برداشت و دوباره به فکر فر

از آن بدتر اینکه بهراد  .روز سرگردانی دوازدهتواند برود و این یعنی  نمی

عرضگی کرده بود و وقتی صاحبخانه گفت که اینجا را یک روزه اجاره  بی

کرد. آن  تر می ای با او بست و این کارش را سخت قرارداد دو هفته ،دهد نمی

توانست جا بگذارد. از قرارداد آن  ا هویتش بود و نمیام ،مدارک، هرچند جعلی

یکی خانه هم هنوز یک هفته مانده بود، البته از این موضوع خوشحال بود؛ چون 

آمد.  تری برای اقامتش به حساب می ساز بودن، محل امن ی شخصی آنجا به واسطه

رون آمد. های کسی سر برگرداند و شاهیار را دید که از دستشویی بی با صدای قدم

ای از دیدن مردی که سیگار به  دوباره به خیابان نگاه کرد و قلبش برای لحظه

هیکل  دار فقط هم اما با کمی دقت فهمید مرد مغازه ؛پش ایستادتدست داشت، از 

  .میالد است
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وحشت داشت از حقیقتاً دید.  میالد را می ،کرد این روزها هر طرف را که نگاه می

از ید طوالی میالد در سر زیر آب کردن خبر  .و در آن باشدی مقابلی که ا جبهه

 ،قدر که از او ترسیده بود نآبازد.  قطعاً می ،دانست اگر با او لج بیفتد داشت و می

اصالً شک داشت این حرفش  .از شاهان و تهدیدی که برایش داشت نترسیده بود

هم توجیهی  اما باز ؛گفت حساب چیزی نمی البته که میالد بی .درست باشد

 نداشت که چطور او را پیدا کرده است! 

ای  شاهیار به قصد برداشتن کاپشنش به اتاق رفت. دیگر حتی برای دقیقه

خواست باور کند  خواست در آنجا بماند. از دست خودش شاکی بود، نمی نمی

ثانیه بیشتر از قبل طالب آن  اما خوب فهمیده بود که روانش هر ؛معتاد شده است

ذایی است. چون خبری از خماری نبود و آن حس معروفِ استخوان لذت ک

کرد معتاد نشده است؛ اما حاال کامل برایش ثابت شده  خردکن را نداشت، فکر می

 ءجز بهء جای جسم، روحش را معامله کرده است. عصبانیتش در جز بود که به

 وچهار تبیساما همان  ؛فقط دیروز را ترک عادت کرده بود .حرکاتش مشخص بود

ساعت هم مرض شده بود در جانش و تازه فهمیده بود چه بالیی به سرش آمده 

است. برای فهم حالش باید خوابگردی را تصور کرد که با برخورد شدید باد به 

باالی بلندترین برج جهان  شود و خودش را در ی خوابش پاره می صورتش رشته

شاهیار  .شود خورد و پرت می می پایش سر ،خواهد عقب بیاید اما تا می ؛بیند می

تا باالی برج آمده بود و  ،ای افسونگر بودؤیوقتی در ر ؛هم شده بود همان خوابگرد

های سرمه به حکم باد به صورتش خورد، تازه به خود آمد؛ اما  زمانی که حرف

کنده بود که تاب بیاورد و سراغ  از دیشب تا امروز ظهر جان .دیگر دیر شده بود
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محض تماس افسونگر، پیشنهادش را  سبز نرود، موفق هم بود؛ اما بهآن سرگل 

خواست خودش را قانع کند که دوستان افسونگر او را اغفال  می .قبول کرد

او شیطان بود و به قصد وسوسه »کشید که  اما وجدانش فریاد می ؛اند کرده

ه بعد با او داد که اگر از این ب خودش را تسلی می« دعوتت کرد، تو چرا پذیرفتی؟

هرچند که این . شود چیز تمام می همه ،در محیط خصوصی، خانه و مهمانی نرود

خودش هم خوب  .توانست انجام دهد اما همین را هم نمی ؛ای واهی بود هم وعده

گاه حرصش را آناخود .حتی بیشتر از آن بنگ ؛دانست به او خو کرده است می

رچوب کوبیدش. افسونگر که از ترسِ روی درب خالی کرد و با تمام توان به چها

سمت  صدایِ بلند فنجان از دستش روی سرامیک افتاده بود، عصبی چرخید و به

 اتاق رفت. مقابل درب رو به بردیا و بقیه گفت:

 بهتره اینجا نباشید. ،بردیا تا نیم ساعت دیگه داییم میاد که بهم سر بزنه -

 .و دستگیره را پایین کشید و وارد شد

 م ریخته باشی! با بردیا حال نکردی قربونت برم؟ه نم بهنبی -

 .ش را مرتب کردا ای ی کاپشن قهوه شاهیار یقه

 م فقط!  هحوصل کم بی هی .اکیم ،نه عشقم -

 برای همین با سیاست گفت: ؛افسونگر احساس خطر کرد

 ؟هللءاشا نی بعد پنجشنبه مهمون ندارید دیگه ا هفته -

 گشت و پرسید:شاهیار با اخم کمرنگی بر

 چطور مگه؟  -

 .اش را از کمد گرفت افسونگر موهایش را پشت گوشش زد و تکیه
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 .چون قراره بیای پیش من -

 ، با قاطعیت گفت:بود شاهیار که دیگر تصمیمش را گرفته

 خوبه؟ ؛جا تو بگی هر ،جاش میریم بیرون به !نه قربونت برم -

 .اش کشید از یقه تا پایین سینهمقابل شاهیار ایستاد و کف دستش را  افسونگر

 خوام. کار؟ من تو رو می خوام چی بیرون می -

 شاهیار باز مخالفت کرد:

 شرمنده! !تونم افسون خدا نمی به -

ها ریخته  ها کشیده بود و برنامه توانست؟ مگر دست خودش بود؟ پریوا زحمت نمی

 دار گفت: دست از روی بدنش برداشت و بغض .بود

 !داشته باشی شب تولدم کنار هم باشیم کردم شاید دوست میولی... فکر  -

جا مانده بود و به درب بسته نگاه  و با تلخندی از اتاق بیرون زد. شاهیار همان

کار کند؟ مشخص  هدانست؟ حاال باید چ کرد. تولد افسونگر بود؟ پس چرا نمی می

خواهد برگردد و دست  نباید برود! این دختر سر تا پا وسوسه است. اگر می ،است

باید ارتباطات اینچنینی با افسونگر را تمام کند. اما شاید بد  ،یاری سرمه را بگیرد

کرد! بعد دیگر  چیز را تمام می نباشد اگر در شب تولدش خیلی عاشقانه همه

وقت  داد دیگر با او هیچ قول میبعدش  ،بار بود رفت! فقط همین یک سراغش نمی

ی ته مغزش  شده زد، آن صدای خفه که او خودش را گول می تنها نشود. درحالی

 رام لب زد:آ

 «آویز جدیدت است! دانم این هم دست می»

*** 
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بار دستش روی اسم دختر رفته  کالفه بود و حتی یک ثانیه هم قرار نداشت. صد

ای که او را مقابل  ساعت از لحظه وهشت چهلبود و باز منصرف شده بود. هنوز 

اما دلش که دقیقه و ثانیه  ؛گذشت نمی ،مطب گذاشته بود و به خانه برگشته بود

ای که به دستشان رسیده  ی سیمین و صندوقچه دیشب باز به بهانه .شناخت نمی

دلتنگش شده  ،اما هنوز گوشی را قطع نکرده ؛با او تماس تصویری گرفته بود ،بود

اما دلش  ؛لعنت بفرستد ،تابش کرده بود طور بی مد به این حس که اینآ .بود

اش را برداشت  تابی برای سرمه را هم دوست داشت! دوباره گوشی حتی بی .نیامد

 .ی مهدی روی صفحه افتاد که شماره دو مصمم خواست زنگ بزن

 سالم مهندس. -

 جان. جانم؟ سالم مهدی -

 مهدی شاکی گفت:

ها امروز جرئت نکردن به خودتون بگن،  د برید شرکت؟ بچهخوای مهندس نمی -

 جاش به من زنگ زدن.  به

 .شاهان جدی شد

 خیر باشه! چی شده؟ -

واال مهندس خیر که چه عرض کنم! یادتونه همون اوایل یه شرکت رقیب به  -

 کنار رفت؟ داشتیم که بعد از مدتی کالً «تی پیام آی»اسم 

 .لب باالیی لمس کرد لبش را با ریش زیر شاهان ته

 نه واال...  -

هم صاحبش را. وقتی  ،هم شرکت را شناخت اتفاقااما با کمی فکر یادش آمد. 
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سالش، که تازه کارشناسی قبول شده و سن خواند، پسری بود هم شاهان ارشد می

 برای همین ویژگی خاص هم او را به یاد سپرده بود. اسمش چه بود؟  ؛بود

 آهان چرا! خب؟ -

 ی با افسوس گفت:مهد

 .دوباره برگشته. با هزار جور البی و پارتی قَدر شده و اومده گوی رقابت بدزده -

 .شاهان ابرو در هم کشید

 .گرده مگه میشه؟! شرکتِ از رده خارج، حاالحاالها تو رنک برنمی -

 :ناراحت لب زدتاپش را بست و  مهدی لپ

خیال  بی واسه همینم میگم با البی اومده باال. شما هم که کالً ؛برگشته مهندس -

ولی نمیشه که خودتون باالسر کار  ؛. مهندس درسته که تیم قویهدشرکت شدی

خدا  به .بیرون دگفتن دیروز نرفتید، امروزم ظهر نشده زدی ا میه نباشید. امروز بچه

کنم و نباید دخالت  میدونم دارم جسارت  البته می !جوری باشه باخت میدیم این

 !سوزه خدا دلم می ولی به ؛کنم

 .حرفش حق بود و جواب نداشت

جوری داداش، شرکت بی شماها که شرکت  نگو این .جان حرفت درسته مهدی -

گنده  ها رو نگران کرده؟ ما رقیب کله هاصل کاری شمایید. حاال چی بچ ؛نیست

 کم نداریم که.

 .مهدی نفسش را بیرون داد

ی خیلی خوبی با رحمانیان داره.  ینکه این یارو هدایت، مدیرشون، رابطهمثل ا -

 داد مخابراتو از چنگتون دربیاره. ارترسم قر می
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 و سریع حرفش را کامل کرد:

خاطر سایت شاپرک و طراحیش همه سرتون  اگه بتونه! هنوزم به البته عمراً -

ست پیگیری سایت  ولی نباید هم بیخیال بشیم. االن یه هفته ؛خورن قسم می

 ولی تحویل ندادیم. ؛گلستانو دادن بهمون

 .هایش را محکم روی هم فشار داد شاهان چشم

گفت برام  .آخ راست میگی! مهندس شمس برای چک نهایی برام فرستاده بود -

 ولی یادم رفت.  ؛ولی من پاک فراموش کردم. حتی ایمیلم باز کردم ؛کنه ایمیل می

 فت:مهدی مردانه خندید و گ

 جوری شده بودم. منم یه دوره این -

 :پرسیدشاهان متعجب 

 جوری؟ کی؟ چه -

 :پاسخ دادمهدی باز خندید و با شیطنت 

شرح »رو به عسل دادم و  «سگزارش رئی»اون موقع که اشتباهی برگه  -

دل »جا هم بود که فهمیدم به قول قدیمیا  رو برای شما آوردم، همون «وظایف

 «! ا گذاشتمدادم و عقل و هوش ج

 ی خنده گفت: مایه شاهان ابروهایش را درهم کشید و جدی اما با ته

 برو خدا خیرت بده! ،چسبه ها به ما نمی این وصله -

 مهدی دوباره جدی شد و گفت:

م حواس خودم، هم ر هگردم شرکت. از دو  اجازه من از فردا برمی مهندس با -

 عسل به این بنده خدا هست.
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واقعاً به فردی باوجدان  .آمد دوباره او را کنارش داشته باشد نمیشاهان هم بدش 

 و متعهد مثل او نیاز داشت.

ولی  ؛ش باشه بیا. از اون خبری نشد؟ من دیشب باز یه ساعتی رفتم دم خونه -

 شناختش.  ولی کسی نمی ؛جو کردمو ها هم پرس خونه نبود. از همسایه

 خیلی زرنگه. ولی  ؛ش چشمم بهش هست هشاهده هم خدا -

 شاهان پوفی کرد و گفت:

 .باشه اشکال نداره -

ا! سایتو پیگیری کنید. برای مخابراتم خودتون به ه هپس مهندس یادتون نره -

 نذارید هدایت با باندبازی برنده بشه.  ،رحیمیان یه زنگ بزنید

 ،کم و بیش با این هدایت آشنا بود. اگر این هدایت، همان میالد هدایت باشد

 .داشت ای های قوی بیال

 ؟ هللءاشا نبینمت ا چشم. فردا می -

 .مهدی لبخندی زد

 !هللءاشا نبله ا -

تاپش را باز کرد و وارد یاهو  لپپس از خداحافظی با مهدی گوشی را پایین آورد، 

اما شمس طبق معمول به همین  ؛کرد ها بود از این حساب استفاده نمی سال .شد

بوک او  ی سرمه بود و با مک آن شبی افتاد که در خانهآدرس ایمیل زده بود. یاد 

قدر فکر نازدارش در ذهنش رژه رفت که  نآاما  ؛قرار بود کارهایش را انجام بدهد

جز دل، هوش و  وجبی به گفت، نیم مهدی راست می .کندبکاری  نتوانست هیچ

را  حواسش را هم برده بود. با یادش باز لبخندی زد و سپس یوزرنیم و پسوردش
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آه از نهادش  ،متنِ ارور را که خواند .ی ورود به او نداد وارد کرد؛ اما سایت اجازه

تازه یادش آمد که آن شب با اپلیکیشن یاهومیل وارد حسابش شده و  .بلند شد

ی  اجازه ،برای همین سایت با صالحدیدهای امنیتی ؛الگ اوت نکرده است

بوک تأیید کند که کاربر  اینکه با مک دهد، مگر زمان نمی واردشدن دو کاربر را هم

منطقی به  یدوم هم خودش است. نگاهی به ساعت انداخت و این بار با دلیل

 .حواسی خیلی هم بد نشده بود دختر زنگ زد. این بی

 جانم؟ -

 :زمزمه کرد ،کس جز سرمه شانس شنیدنش را نداشت با لبخند و لحنی که هیچ

 سالم جانم! خوبی؟ -

دانست چقدر دلش گرفته است! امروز بعد از  ی زد. فقط خدا میتلخ سرمه لبخند

بدتر هم اعصابش  ،اما دلش باز نشده بود که هیچ ؛مطب یک سر به کافه کتاب زد

 .اما سعی کرد مثل همیشه پرانرژی باشد ؛م ریخته بوده به

 سالم برادر. مرسی تو خوبی؟ -

اما  ؛زد رمه همه را گول میهای س نقش بازی کردن .شاهان غم صدایش را فهمید

شاهان در همین مدت کم حتی جنس صدای دلدارش را هم  .او همه نبود

 شناخته بود.

 چرا ناراحتی؟ -

 خورده گفت: سرمه یکه

 حتی چیه؟انه بابا! نار -

 .هایش را درهم کشید شاهان اخم
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 سرمه چرا ناراحتی؟ -

 د یا میلش به ناز کردن؟ جدیت کالم شاهان بود که لب سرمه را به اعتراف باز کر

کنید؟  دلم گرفته بابا! چه وضعشه؟ چطوری تو این سراب خاکستری زندگی می -

دیگه  ،یه جا نیست ما بریم دلمون وا بشه؟ اون صحرا هم که واسه من استاد شده

 .گیره تحویل نمی

به رفت،  ی اتاق می سمت آینه زمان که به درنگ از جا برخاست و هم شاهان بی 

 و گفت:گیر سرمه لبخند زد  معترض و بهانهلحن 

 کجایی االن؟ -

 ت.سرمه شانه باال انداخ

 نزدیک خونه. -

که کت چرم  هایش اسپری کرد و درحالی شاهان اللیک را زیر گردن و روی مچ

 گفت: ،پوشید مشکیش را می

 تونم. تا نیم ساعت دیگه دم خونه ممن ، بیا پایین.تاپتو بردار برو خونه لپ -

 :لب زدپریده مه با ابروهای باالسر

 به چه مناسبتی؟ -

 شاهان مهربان خندید و سوئیچش را برداشت.

 خوام خوشگلیای تهرانو نشونت بدم. م! میوبه مناسبت دل بازکنون خان -

 سر تکان داد.ذوق  سرمه با

 ایول! پس منتظرم. -

 خواست گوشی را قطع کند که شاهان سریع گفت: و
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 !نورچشمیمواظب خودت باش  -

لبخندی به  تماس را خاتمه داد و ،ی اعتراض بدهد و بدون اینکه به دختر اجازه

ی  که قرار است عشقش را در کوچه یدبیرستان یپسرک به سان .پهنای صورت زد

کرد و کف دستانش از هیجان عرق کرده  قراری می قلبش بی ،ببیند سهپشتی مدر

 بود. 

سرمه که از قبل منتظرش  رسید. دختری  بعد از نیم ساعت طبق قرار مقابل خانه

 و سمت ماشین رفت و قبل از پیاده شدن او درب را باز کرد سریع به ،بود

 گفت: ،کشید نشست و بوی سرد و تلخ را از اعماق وجود نفس می که می درحالی

 سالم! -

 تاپ گفت: و بعد با اشاره به لپ پایش را از نظر گذراند تا شاهان با لبخند سر

 سالم. شرمنده تو زحمت افتادی! -

 .سرمه مهربان خندید

 فعالً که شما تو زحمتی. خب حاال کجا قرار بریم؟ -

 .ای باال انداخت شاهان شانه

 دل؟ جور جایی دوست داری جان هتو چ -

 .سرمه با ناز نچی کرد

 ون بدیا!فکر کنم شما قرار بود خوشگلیای تهرانو نشونم -

 .انداخت ،که کنارش بود یشاهان با شیطنت خندید و نیم نگاهی به دختر

 شما برو به فکر خودت باش! ،یکی از خوشگلیای تهران االن کنارمه -

 سرمه خندید و با شیطنت جواب داد:
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 بینم؟ کو؟ پس چرا من نمی -

 .فتابگیر را پایین آوردآشاهان نفس عمیقی کشید و با لبخند 

 ببین.حاال  -

 .اش خیره شد های مشکی ینه به چشمآسرمه در 

بیخودی منو به ریش این دیار دود و داد  ،من؟ من که دخت شیرازیم برادر -

 نبند!

دیگر عصبی  ،ها به نیت اذیت کردنش است شاهان که فهمیده بود این برادر گفتن

 .اما مثل قبل حساس نبود ؛مدآ شد. البته که هنوز هم خوشش نمی نمی

اگر تهران چنین پردود »دونی شاعر چی میگه دخت شیراز؟ میگه  می -

ی فالوده  که آنجا مزه/برای بوسه خواهم رفت شیراز/آلوده باشد ها تمام بوسه/باشد

 « باشد

 بلند خندید و گفت: ،داد فتابگیر را باال میآکه  سرمه درحالی

 وای چه باحال! -

 شاهان با شیطنت تهدید کرد:

اون موقعست که من از  ؛بار دیگه به من بگی برادر م میشه اگه یهتر بله باحال -

 گیرم. میدخت شیرازیمون فالوده بستنی 

 .طرفش چرخید شده کامل به های درشت سرمه با چشم

 جان؟ -

 پرسید:کردن بحث  محض عوضای زد و  شاهان قهقهه

 جور جایی مدنظرته؟ حاال بگو ببینم چه -
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 چراغ به صف شده بودند، نگاهی کرد و پاسخ داد:هایی که پشت  سرمه به ماشین

 .دونم واال! ولی یه جا باشه که آرامش داشته باشه نمی -

 :لب زد، کرد میفروش اشاره  که به دختر دست شاهان کمی فکر کرد و درحالی

 شناسم. اکی یه جا رو می -

 د.سپس شیشه را پایین دا

 سالم عموجان! نرگسا چنده دخترم؟ -

 .خندید ،اش و صورتی که از سرما قرمز شده بود ندان افتادهدخترک با د

 دو دسته پونزده. ،ای ده دسته -

 .شمار انداخت نگاهی به چراغ ثانیه نیمشاهان 

 کالً چندتا دسته داری؟ -

 .جا کرد های کوچکش کمی جابه میان دستها را  گلدخترک 

 .تا عمو هشت -

تراول به  دوبیرون آورد و با  سشاهان از جیب پشت شاگرد یک کیک و ساندی

 .دختر داد

 .بیا عزیزم -

 ها را به او داد و دو بار از ذوق باال و پایین پرید و گفت: دختر گل

امشب  ،خوره خره و می تموم شد! مرسی عمو! امشب دیگه مامانم قرص می -

 .کنه دیگه گریه نمی

رش تکان داد. ها را باالی س طرف آن سوی خیابان برگشت و پول و با شادی به

های کبود و پوست بیش از حد  شاهان رد نگاهش را گرفت و به زنی که با لب
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ش روی زمین پهن شده بود و ا . چادر خاکیرسید ،سفید روی زمین نشسته بود

با بغضی که در  ،ثر شده بودأماند. شاهان که مت هرازگاهی زیر پای عابران می

ش درآورد و با کارت ویزیتش به دست ها را هم از کیف مابقی تراول ،گلویش بود

 .دختر داد

زود برو اینا رو بده به مامانت و بگو بازم اگه مشکل درمان داشت بهم  ،بیا عمو -

 .زنگ بزنه. برو عزیزم

 .ها نگاه کرد دختر با تعجب به پول

 ش مال من؟! همه -

د شد و بلن از جا سختی از ترس دزدان و زورگیرها به ،زن که ماجرا را دیده بود

 های اشکی لب به سخن گشود: بعد با چشم ؛خودش را به دخترش رساند

الهی به حق زهرا  !خدا از بزرگی و برادری کمت نکنه !خیر از جونیت ببینی آقا -

 !ی سرتو نگه داره برات م، خدا سایهوخان هللءاماشا! خدا به زنت سالمتی بده

شاهان سریع دستی تکان داد و حرکت کرد. پس  ،با صدای بوق ماشین عقبی

خدا روزی این زن و  .حکمت اینکه کارت عابر ننا منقضی شده بود هم این بود

پشت فرمان برداشت و به از ها را  گل .فرزندش را در دستان شاهان قرار داده بود

 .سرمه داد

 .خدمت شما نرگس شیراز -

 از او گرفت و آرام لب زد:ها را  گل ،سرمه که هنوز در شوک کارش بود

 مرسی! -

چه دل بزرگ و تبع بلندی داشت! کم ندیده بود کسانی را که برای بخشیدن یک 
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اش گرفت و با لذت  ها را مقابل بینی گل .لرزانند هزار تومانی چقدر دست و دل می

 .بویید

*** 

 سرمه

دیم و منتظر ایستاده بو ،ینات فانتزی بودئکنار ساندویچی سیاری که یک وَن با تز

 بودیم. انهایم حاضرشدن سفارش

 نگاه کن با دست بدون دستکش ساندویچو گذاشت الی فویل! -

 :خندان لب زدمچشم در حدقه چرخاندم و 

مور بهداشت بودی؟ از سس باز و روغن سوختی أای بابا تو توی زندگی قبلیت م -

 رسیدی به دستکش؟ ،گذشتی

غر رست کودکش تن داده بود، اخم کرد و ی ناد شاهان مثل پدری که به خواسته

 :زد

 ؟!اخب آخه مریض میشی! چیه این -

 شانه باال انداختم.لبخندی زدم و 

سخت نگیر بابا! حاال دو روز کمتر زنده باشیم. راستی، خیلی خوش گذشت  -

 قسمت بشه بیای شیراز درخدمت باشیم. هللءاشا نا !امشب مرسی

 گفت:مهربان یش را باز کرد و ها شاهان با شنیدن این جمله اخم

ی شب هراز این به بعد  ؛بیا یه کاری کنیمد! خداروشکر که خوشت اوم !هللءاشا نا -

یه جورایی به جبران زحماتی باشه که برای  باهم بریم تهرانگردی. که دلت گرفت،

 کشی؛ چطوره؟!  مامان می
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 .هم تهران را ،شناختم هم او را بهتر می ؛پیشنهاد بدی نبود

تونیم سیمینم  تازه می با کمال میل قبوله.بذار به بابام بگم، اگه موافقت کرد،  -

 بعضی جاها ببریم.

 :اضافه کردمو بعد با یادآوری سیمین سریع 

 راستی صندوقو باز کردید؟ -

 .شاهان کالفه سر باال انداخت

ورش رو منظ شما«! اون بیاد»چقدر به مامان گفتم کلید بده گفت  هر ،نه واال -

! حاال کی تشریف میاری برای بود. کالً با اومدنت ما رو از رسمیت انداختی

 ی بعد؟! جلسه

 چانه باال کشیدم.ش خندیدم و ا به شوخی

گفتم که روح سیمین خیلی ضعیف شده و اگه جلسات نزدیک هم باشن، اذیت  -

 ذاریم. ی بعدیو می ی بعد شنبه، جلسه شاءاهلل هفته میشه؛ ان

ی پسر برای گرفتن  با اشاره ،بعد از کمی صحبترفم را تأیید کرد و شاهان هم ح

 ها پیاده شد. سفارش

*** 

 لکدانای 

پنجره را باز کرد و در همان  ،برای پاک شدن هوای اتاق از بوی استون و الک

 حین با صدای بلند گفت:

 کی میای قربون قدت برم؟ -

 خیر رسید:أصدای صدرا با چند ثانیه ت
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 ذر میایم که تا یلدا اونجا باشیم.آ پونزده -

 .های مملو از اشکش را روی هم فشرد نسرین چشم

 صدرا داداش نمیشه زودتر بیای؟ !ای خداروشکر -

 .باید این ترمش تموم بشه ،گیر دانشگاه یوروسیم ،نه واال -

 .دانست چطور بیان کند نسرین نمی

 !کم زودتر بیا هحاال اگه تونستی ی -

 :لب زدبا خنده  ،کرد خواهرش دلتنگش است صدرا که فکر می

 .تونم بمونم که خواهر روز نمی بیستبیشتر از  ،هر چقدرم زود بیایم -

 سر تکان داد.نسرین با ناچاری 

 .اومدنت مهمه ،رفتنت مهم نیست داداش -

 چرا؟ -

 .شپزخانه شد و زیر غذا را کم کردآنسرین وارد 

تونی  می ،ولی اگه زودتر بیای؛ گران بشیخوام بگم که ن داره آشوب میشه. نمی -

 جلوشو بگیری.

 :عصبی حرص زدصدرا 

 ا چیزیشون شده؟ه جوری که بدتره! بگو چی شده؟ بچه این اِ -

 اش را باال کشید و گفت: نسرین بینی

 مونو باز چسبیده. گذشته یقه !قربونت برم ،نه داداش -

 زنی یا نه؟ درست حرف می -

 .اما ترسید صدرا از آمدن منصرف شود ؛آمد حرف بزند .نسرین کمی تعلل داشت
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ترسم چیزی بگه که برامون بد  می ،واال چی بگم. زبون سیمین داره باز میشه -

 بشه.

 صدرا جدی پاسخ داد:

 یعنی چی؟ از کی بد بشه؟ -

 .دانست نامی از سرمه ببرد یا نه نمی

 نستی زودتر بیا!ولش کن. فقط اگه تو ،هاش دیگه. حاال مهم نیست از بچه -

 صدرا با زیرکی گفت:

 نسرین دروغ نگو. بگو چی شده؟ -

 نسرین سر پایین انداخت و با دودلی گفت:

 .دختر ادریس برگشته -

 .جا خشک شد مده بود، همانآدست صدرا که برای برداشتن لیوان آب باال 

 ادریس؟ برای چی؟ -

 :مضطرب لب زدنسرین 

مین. سیمینم داره بود و نبود زندگیمونو دخترش شده دکتر سی ،آره داداش -

 بهش میگه.

 دست روی پیشانی گذاشت.صدرا با ناباوری 

 همه آدم چرا اون؟ از بین این -

 .نسرین سردرگم با کف دست به رانش زد و روی مبل نشست

 !تونی بیا زودتر وروخدا اگه می! تخدا داداش دونم به نمی -

 پرسید: ،خاطر نداشت ت بههم درس ی ادریس را صدرا که حتی چهره
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 حاال از کجا فهمیدی طرف دختر ادریسه؟ -

 :پاسخ داداش را جمع کرد و با انزجار  سیمین بینی

ه و اون شی نحس که کپی بابا با اون قیافه ،از اسم و فامیلش که بگذریم -

کس  شه، جز همون سرمه هیچ هدار که عین مادربزرگ عفریت سیاست و زبون نیش

 تونه باشه.  ای نمی دیگه

 گفت: ،تر شده بود صدرا که کمی به خودش مسلط

 خب اصالً باشه! به من و تو چه؟ -

 نسرین لبش را گزید و معترض شد:

جوری بگذره به ماه نرسیده  همین .چیزو میگه وا داداش! میگم سیمین داره همه -

 ست. هکل داستان عمارت کف دستِ دختر

 ت و پاسخ داد:ای باال انداخ تفاوت شانه صدرا بی

 پس خیالت راحت. ؛کسی نمیاد از من و تو حساب بکشه -

 با شماتت گفت: ،نسرین که انتظار هر رفتاری را جز این داشت

 هر .خونمونه خوش داداش! مثل اینکه یادت رفته سیمین خواهر و هم دست -

بروی ما هم هست. اگه دختره بفهمه آبروی اون، عزت و آچی نباشه، عزت و 

 همون...  سیمین

 چهار ساله را فریاد کرد سر نسرین:و صدرا غم بیست

خونه؟ مگه اون  دِ به درک! به من چه؟ االن شده خواهرم؟ االن یادت افتاده هم -

پرسید بکنم یا نکنم؟ مگه  کرد از من داداش می شب و روزایی که اون غلطا رو می

برویِ چی؟ چی مونده از آبرو و آگفت این صدرا خره یا آدم؟  ها اصالً می اون موقع
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 شرفمون؟ چی برامون گذاشته؟ 

 کرده آمد وسط حرفش: سیمین هول

 چیزی...  !ببخشید ،باشه داداش -

 های سنگین ادامه داد: صدرا با اخم

ی نفهمم  عقلیای تو و اون دختره من کم از دست بی ،نه گوش کن! ببین نسرین -

بینم و حاضر نیستم  رم رنگ خوشیو مینکشیدم. اینو بکن تو گوشت، من تازه دا

دیگه پامو توی اون لجنزاری که تو و سیمین ساختید بذارم. خودم انقدر بدبختی 

پس مثل  ؛تونم گناه یکی دیگه رو هم به دوش بکشم داشتم و دارم که دیگه نمی

 کردید، االنم بیخیالم بشید. همون موقع که منو پشیزی حساب نمی

 دش متوقع گفت:نسرین برای دفاع از خو

کار کردم؟ بگو خودمم بدونم حداقل! واال  وا داداش به من چه؟ مگه من چی -

نه شما. شما که رفتی  ،داداش اگه قرار باشه کسی داد بزنه و منت بذاره اون منم

همه  این وسط من موندم و این ،و باالخره یه جوری از زیر این فشارا دراومدی

سیم، اونم از سیاوش خیرندیده که سر گناه به قول ک اون از تنهایی و بی ؛بدبختی

 شما یکی دیگه زندگیمو کرد آخرت یزید. 

 تر آورد تا یوروس اتفاقی نشنود: سپس صدایش را پایین ؛صدرا پوزخند عصبی زد

من حالم خوب بود؟ من از زیر فشار در رفتم؟ هیچ تا حاال با خودت فکر کردی  -

حاال از خودت پرسیدی  ردم اومدم اینجا؟ تاغیرتی زدم و ول ک چرا به طبل بی

در غربت شد؟ فکر  ساله بدون پول و تحصیالت، قاچاقی، دربه هجدهچرا یه بچه 

ی فقیر و  دونی اینجا سر یه پناهنده نشینم؟ می چی روال بوده و خارج کردی همه
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تر گرفتم؟ نه  سال از خودم بزرگ پونزدهدونی چرا یه زن  بدبخت چی میاد؟ می

چون مثل همیشه فقط تا نوک دماغتو دیدی. بعدشم اگه  ؛خبر نداری ،موخان

دلیل  دونم که کار بی شناسمش، خوب می سیاوش رفیق من بود و من می

 !کنیهات خر  همثل بچم من نخواه پس ؛کنه نمی

 بریده از کمک برادرش گفت: ای تا متهم شدن ندارد، دل نسرین که دید فاصله

  و!خواستم کمکتنخواستم آقا صدرا! ن -

 تر از قبل گفت: صدرا جدی

ولی  ؛من کارای سفرو کردم نسرین. ومدا خواستی هم کمکی از من برنمی می -

 تعارف بگو که برم هتل!  بی ،کنی بیام اونجا برام دردسر میشید اگه فکر می

 نسرین مغموم پاسخ داد:

 رو بگیره. تیشش دامن توآذارم  نمی ،نه داداش بیا -

 فه گفت:صدرا کال

نذار باز  ،بینن بحث من نیست. اون پیرزن و پیرمرد تازه دارن رنگ آرامشو می -

 .بیفتن وسطه معرکه

 .نسرین تازه یادش افتاد حال پدر و مادرش را بپرسد

 راستی آقا و مامان چطورن؟ خوبن؟ -

ولی مامان هنوز  ؛آقا که هنوزم نگاه خوش به مامان نمیندازه !خداروشکر خوبن -

 قشه. عاش

 .نسرین آه بلندی کشید

خیلی پیر شدن؟ دلم براشون تنگ شده. خدا لعنت کنه باعث و بانیشو که  -
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 پاره کرد. جوری تیکه رو این ی ما خانواده

 .دوباره برگشت ،اخمی که تازه از پیشانی صدرا پاک شده بود

خوره به کمر سیمین! قبول کن خواهر من،  صاف می ،این نفرینی که کردی -

 .تنها مقصر این اتفاق خواهرت بوده

 .در همین حین صدای چرخش کلید در قفل آمد و بعدش مهدیس وارد شد

 زنم داداش. کاری چیزی نیست؟ من بعداً بهت زنگ می ،باشه صدراجان -

 سر تکان داد.ی درهم  صدرا با آن قیافه

 .نه خداحافظ -

 .طرف اتاق مهدیس رفت را سرجایش گذاشت و به گوشی

 کردی. قبلنا یه سالم می -

 هحوصل بی ،هایش دنبال آن پیراهن شب پلنگی بود مهدیس که در میان لباس

 .نچی کرد

 !دیرم شده. سالم ،روخداومامان گیر نده ت -

 دست به کمر زد و با حرص پرسید:

 سالمتی؟ بذار برسی بعد! کجا به -

 .ایش را هم بیرون آورد و پایین تخت انداخته مهدیس کفش

 تولد دوستمه. ،مهمونی دعوتم -

 با او تند شد: ،نسرین که اعصابش از همه طرف خرد بود

 وتر میشه. راین پر ،غلط کردی! هی من هیچی نمیگم -

 .مهدیس سر از کمدش بیرون آورد
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 این چه وضع حرف زدنه؟ !وا مامان -

 .از روی زمین برداشت نسرین با حرص لباس مهدیس را

تمرگی تو  شب تازه بخواد بره بیرون لیاقتش همینه. می دهدختری که ساعت  -

 ذاری، فهمیدی؟ اتاقت پاتم بیرون نمی

 ای گفت. «برو بابا»خیال دستش را تکان داد و زیر لب  مهدیس بی

تو  ،جوریش سگم من همین .کنم ن شوخی نمیآقر ت بره بابا! مهدیس به عمه -

 نخور.  مرم نکن. عین بچه آدم بشین توی خونه، تکونت سگ

های مادرش آماده شد  توجه به حرف و سریع از درب اتاق بیرون رفت. مهدیس بی

 و بعد از یک آرایش غلیظ و وِیو کردن موهایش از اتاق خارج شد.

هایش را درشت کرد و از آشپزخانه بدوبدو بیرون آمد و  نسرین با دیدنش چشم

 .سد راهش شد

 کجا؟ با دیوار حرف زدم؟ -

ادای گریه را  ،هم از این غرولندها خسته بود ،مهدیس که هم دیرش شده بود

 گفت:و درآورد 

 یرم شد بابا!! دمامان ولم کن جون مادرت -

 .سمت مبل هلش داد سیمین بازویش را گرفت و به

عرضه! فقط بلدی از شب تا صبح  هرچقدر ول شدی بسه. بی ،ذارم بری نمی -

به دست و لیاقت نداشتی دل شاهان ور پالس باشی. و اون ور مثل هرجاییا این

 .بیاری

 ادای او را درآورد: ،که لبانش را کج کرده بود درحالی و
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چی شد پس؟ انقدر ولنگ و باز پیشش گشتی که کالً از  ،هی بلدم بلدم -

 بار گف...  صد .چشمش افتادی

های شدید  مهدیس بازویش را با ضرب از دست مادرش بیرون کشید و با اخم

 گفت: 

به من  ؛م کردی! بچه خواهرت آنرماله بابا خدا دیگه خسته بهه! وای مامان بس -

خوای  چی می ،ی مردای دنیاست؟ تمومش کن دیگه مامان چه اون برعکس همه

 از اون خاندان؟ 

هایی که روی هم فشار  بازوی مهدیس گرفت و با دندان نسرین نیشگانی از

 غرید: ،داد می

 !ارث بابامو خیرندیده -

 .مهدیس جیغ کوتاهی کشید

آی ولم کن! پنج ساله مثل بختک افتادی رو زندگیشون که ارث باباتو پس  -

فهمم پوالی مهراب چه ربطی به ارث تو داره؟! اصالً برفرض  بگیری؟ واال من نمی

لهول بدبخت کنم که اابو به من چه؟ من خودمو با اون مجسمه ،بط دارههم که ر

 !روخداوتو به پول برسی؟ ول کن ت

دوباره قصد کرد برود که باز مادرش مانعش شد و این بار دستش را کشید و روی 

 .مبل پرتش کرد

القل یه و  بمون ببینم! اینا چه ربطی داره؟ دارم میگم مثل کولیا زندگی نکن -

 جوری شدی؟  ای؟ بچه تو کی این خونه بمون. دِ آخه مگه تو بی خونوادهشبو 

 مهدیس با بغض گله کرد:
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خانواده نیستم؟ کو مامانم؟ کو بابام؟ از بچگی کی باال سر من بود؟ تو که از  بی -

خاطر یه اشغال یا یه ظرف  صبح تا شب یا با صدتا قرص خواب بودی یا انقدر به

جوری شدم؟  ! من کی اینکاش همون بخوابیکردم  ا میزدی که دع کثیف منو می

ها که مدرسه نداشتم گریه  خودت یادت نمیاد؟ یادت نیست چقدر جمعه

حتی مدرسه رو هم که همه  ،کردم؟ من واسه اینکه از تو و این خونه دور باشم می

 .چه برسه به بیرون و مهمونی ؛دادم ازش فراری بودن، ترجیح می

 شده گفت: مات نسرینل از رفتن رو به پا ایستاد و قب سر

بعدشم یادت نره، من همون عروسکیم که تو با خمیرِ توی دستت ساختی  -

 .پس نگو کی این شکلی شده ؛موخان مامان

 توجه به او از خانه بیرون رفت. و بی

*** 

و  خیره شده بود ،زدند های روی زمین سوسو می ستاره سان بهبه نورهایی که 

اش با  ی شبانه شد که وعده شش روزی می. به خنده کش آمده بوددلیل لبش  بی

جا و روی همین نیمکت بود. از همان شبی که شاهان برایش نرگس  شاهان همین

روی ایران خاطره ساختند، تا  ترین پل آدم خریده بود و بعد با هم روی بزرگ

ی در رو گردی، پیاده روزهای بعدش و پس از بازدید از برج میالد، تجریش

جا و روی همین نیمکت، در سکوت شهر  عصر و دربندنوردی، قرارشان همین ولی

 و ظلمات شب بود.

 بفرما جانم! -

ی آش رشته جلو  سمتش برگشت و دست برای گرفتن کاسه با صدای شاهان به
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 برد. 

 !مرسی عزیزم -

 .زیر و رو شدبرای بار هزارم اما دل شاهان  ؛او به عادت گفته بود

 واقعاً عزیزتم؟ -

. در این یک هفته زد یلبخند اش به سؤال بچگانه ،زد که آشش را هم می درحالی

 تر. تر شده بود و حسشان واضح مراتب با هم قوی شان به رابطه

 .تیکه کالممه -

 سمت دختر چرخید. و به ش را کنارش روی نیمکت گذاشتآشاهان 

 یعنی نیستم؟ -

 پرسیاست پاسخ داد: سرمه شیطان ابرو باال انداخت و

 من گفتم نیستی؟ -

 :لب زدنقصش  رخ بی شاهان خیره به نیم

 .خوام فکر کنم که هستم من می -

 .باز به شهر زیر پایش خیره شد از چشمان سحردار شاهان گرفت و نگاه دختر

 من چی؟ من چیم برات شاهان؟ -

ل دادن به این بهترین وقت بود، نبود؟ برای مردی که همان شب و در باغ برای د

 دختر یک دله شده بود، حاال بهترین وقت بود.

شد، نگاه  کم داشت از سرما سرخ می به صورت سرمه که کم یبا لبخند پس پسر

 :مردد زمزمه کرد شد، که بلند می کرد و درحالی

کنه. بعد از اون دیگه  یه پسره بود که پنج سال پیش یه کار خیلی بدی می -



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  716

 

 نثه دور بمونه.ؤچی جنس م گیره از هر تصمیم می

 :اش ادامه داد اعتنا به دلشوره و بی ستین چپش را درآوردآ

ه ی معادالتشو ب وجبی میاد و همه کنه؛ اما یه دختر نیم واقعاً هم همین کارو می -

 .ریزه هم می

توانست مقابل حسش سکوت  شدت استرس داشت؛ اما بیش از این هم نمی به

 اش را ساکت کرده بود!  نگه داشته بود و دل وامانده کند. خسته بود از بس حرمت

م دکتر اومد و باعث خوب شدن مامان این پسر وای که به اسم خان همون فرشته -

 .ش کرد زدن دل پسرکو برد و دیوونه مه شد، تو یه چشم به

های سرمه  کتش را در دست گرفت و روی شانهآستین راستش را هم درآورد، 

 .انداخت

 من خوبم. ؛دت میشهخودت سر -

 ی ظریفش انداخت. دست روی شانهمجدد کنارش نشست و 

 .االن دیگه سردم نمیشه -

ی  تر به خودش فشرد. کاسه اما شاهان او را محکم ؛سرمه خودش را عقب کشید

ی خودش گذاشت. حلقه دستش را دور او  آش را از دستش گرفت و کنار کاسه

دختر را مجبور کرد به او تکیه دهد.  ،اش آورد شانهتر کرد و با فشاری که به  تنگ

پسر که   حال سرش در گودی گردن شاهان بود و لشکر سیاه موهایش، زیر بینی

انگشتان ظریف دلدارش را کف دستش گرفت  .بویید حریصانه عطر شکالت را می

 کرد، آرام لب زد: که با سرانگشت شست نوازشش می و درحالی

 بمون سرمه! -
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 با لبخند ادامه داد: ،ختر در بغلش آرام گرفتوقتی د

« بادا هرچه باد»خالصه این پسر بیچاره یهو به خودش اومد و دید دل به  -

دونی چرا بهت میگم جان دل؟ چون جان و  می .سرمه من قمار بدی کردم .باخته

ی وجودمو وسط  قمار من همه حاال سر این میز .دلمو باهم تقدیمت کردم

 ی شطرنج منِ خوای یا نه! تو این صفحه ونکه بدونم تو اصالً منو میا گذاشتم، بی

از اسب افتاده ماتِ رخت شدم، بدون اینکه بدونم تو توی فکر از صفحه بیرون 

ولی  ؛خوای بیای و دستمو بگیری! شاید االن وقت گفتن نبود انداختنمی یا می

چشممی نورچشمی!  تو نورِ« من چیم برات؟»پرسیدی  .واقعاً دیگه تحمل نداشتم

خرین یاوری آتو . تو علت لبخند رو لبمی، تو تنها دلیل خوب زندگی کردنمی

تو همونی که تازه فهمیدم تا االن چقدر سرمه.  هستی که من توی هر مسلخ دارم

 .جاش توی زندگیم خالی بوده

های داغش وجب  باال آورد و با لب ،زد ای را که دیگر پلک هم نمی سرمه  دست

 .کرد

هزارم این  تا االن به هیچ دختری حتی یک ،سرمه من حسم بهت خیلی خاصه -

تعارف بگم،  بی .کنم دوست داشتن یا دلبستن باشه حسو نداشتم. حتی فکر نمی

ت دارم تیه جوری دوس .تونی تصورشو بکنی خوامت که حتی نمی یه جوری می

 و در یک کالم...  تونم تصورش کنم که حتی نمی

های  ی سرمه را گرفت و سرش را باال آورد. به چشم و چانه کمی عقب رفت

 ی دختر نگاه کرد و آخرین حرفش را در قالب شعر گفت: شده مسخ

این کمی بیشتر از دل به کسی بستن /به خودم آمدم انگار تویی در من بود» -
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 «بود!

ی موهای  ای سرش را پایین آورد و لب روی ریشه هیچ حرف اضافه و بی

 یش گذاشت.بانو ماه

*** 

 سرمه

ی  شده لرزاند، صد ارگِ بمِ ویران اگر زمین را می ،ای که در قلب من افتاد این زلزله

گذاشت. گرمایی که از لبانش به تنم سرایت کرده بود، اگر  دیگر روی دستش می

 .داشت در خودش نگه نمی آذرینای  دیگر ثانیه ،افتاد به جان سهند و سبالن می

اد با تنم، انگشتانم را قندیل بند کرده بود، تنها رقمی از عصر سرمایی که در تض

اما برخالف ذهنم که صد مرد مست در آن  ؛تر بود. آمدم حرفی بزنم یخبندان گرم

کشیدند، صدایم ضحاکی شده بود در بند دماوند و دریغ از حتی یک  عربده می

از شوکِ شاهِ  هجا که از دهانم بیرون بیاید. حقا که حاکم قدری بود و هنوز

هایش بیرون نیامده، با آس لبانش کُتم کرد و من چقدر به این باخت و  حرف

 ؛م جدا کرد و عقب رفتا بازی با دست خالی راضی بودم! آرام لبانش را از پیشانی

 :زمزمه کرد ،دارش را از چشمانم بردارد ای نگاه تب آنکه حتی لحظه بیبعد 

ترسم. سرمه اگه  ندارم؛ اما از حس تو میای به حسم بهت شک  من حتی ذره -

نظرت نسبت به من حتی سرسوزنی مثبته، بگو و بذار این مرد بیچاره یه نفس 

روخدا نگو! اصالً هیچی نگو و فکر کن که هیچی وراحت بکشه؛ ولی اگه منفیه ت

هم نشنیدی! بذار من با همین حداقل دلخوش باشم. بذار خیالم به بودنت راحت 

 . حتی اگه... مال من نباشی.باشه حتی..
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بار روح از  اش، صد فهمش کار سختی نبود که برای هر واج از آخرین جمله

 کالبدش دل کند و دوباره برگشت.

اصالً قرار به  .ی قبلی بود بدون هیچ فکر یا برنامه ،سرمه چیزایی که بهت گفتم -

چی شد که یهو  دونم ولی نمی ؛خواستم فعالً چیزی بهت بگم اعتراف نبود و نمی

ای از  یه سکانس دوثانیه ،دلم طاقت نیاورد و لب باز کردم. حرفایی که بهت زدم

یی که بعد از اومدنت اتفاقای  یه فیلم دوساعته بود و اگه بخوام از لحظه به لحظه

 ...این تو

 اش کوبید و ادامه داد: بار با مشت به سینه دو

 م گوش بدی. جا بشینی و به قصه فتاب همینآکش  افتاده بگم، باید تا تیغ -

 .ی موهایم را پشت گوشم زد تبسمی شیرین کرد و طره

درصد هم راضیم!  هخدا که من به ی بگو که نظرت بهم مثبته! نَه صد درصد، به -

 ونه درصد باقیش با من. ساخت اون نود

گفتم؟  چه می .کشید هایش تندتر زبانه می خط از حرف آتشِ آشوبِ درونم با هر

ها پاسخ منفی داد؟ مگر  شد به این حس خالص و التماس در چشم گر میم

شد دل به  های احسان را شنید و پاسخ مثبت داد؟ مگر می شد صدای نفس می

 هایی که در به زخم اعتنا شد بی جنگل الهیجانش زد و پاسخ منفی داد؟ مگر می

کالمش را شد صداقت  پاسخ مثبت داد؟ مگر می ،کشید جای قلبم تیر می جای

حس کرد و پاسخ را شد گرمای آغوش احسان  دید و پاسخ منفی داد؟ مگر می

 مثبت داد؟

آرام بدن  .نفسم را محکم بیرون دادم و دستم را از حصار دستانش آزاد کردم
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ی پرتگاه ایستادم و کتش را  کرختم را تکان دادم و از روی نیمکت بلند شدم. لبه

سیاهی مطلق خیره شده بودم که حضورش را تر دور خودم پیچاندم. به  محکم

 .سرم حس کردم پشت

خواستم ناراحتت کنم! ببخش پا فراتر از حدم  شاهده که نمی سرمه خدا -

 گذاشتم به... 

کردم شاهان چنین با زاری و التماس  هیچگاه باور نمی ،دیدم اگر به چشم نمی

نوبت من بود که بت غرور و جدیتش را برایم شکانده بود و حاال  .حرف بزند

خواستم سرخ و سفید شود یا حسم را  برخالف دیگر دخترها نمی .صحبت کنم

گفتم. باید رک، تکلیفش را  بود میه کرا پشت نقابِ ناز پنهان کنم. باید هرچه 

 کردم! مشخص می

یعنی در حقیقت ما اصالً حدی  ؛پاتم از حدت فراتر نذاشتی ،نه ناراحت نشدم -

نیستم  ای دونی که آدم تعارفی می ...ی حسم بهت اما درباره .مشخص نکرده بودیم

پس تو این زمینه  ؛و کالً عادت دارم هر حرفی رو خیلی رک و پوست کنده بزنم

 دارم! تکنم و خیلی راحت میگم... منم دوست هم ترک عادت نمی

 .ای صدای نفسش را نشنیدم برای ثانیه

  ...نه کنم یا اما اینکه پیشنهادتو قبول می -

 .چسبید قدر خشک شده بود که زبان به کامم می نآدهانم 

دونم راز تو چی بوده و تا این رازو نفهمم هیچ تصمیمی  من نمی ،ببین شاهان -

وجه هم قصد  هیچ  ت کاری ندارم، به من به سفید و سیاهی گذشته .گیرم نمی

 اش کنار بیام یاتونم باه ولی باید صفر تا صدشو بدونم تا ببینم می ؛قضاوت ندارم
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دونم که  می وظفطوری که از تو انتظار دارم، منم خودمو م نه! و البته همین

خوام بشینی و گوش بدی و بعدش ببینی اصالً  پس ازت می ؛چیزو بهت بگم  همه

 .تونی با من کنار بیای یا نه خودِ تو می

مان، سآی هفت  هایش به اندازه سمتش برگشم. چشم نگاه از شهر گرفتم و به

ستاره در خودش جای داده بود و آن لبخند دلنشین گواهی بود از حال خوشش. 

 با دست به نیمکت اشاره کردم و گفتم:

 برات تعریف کنم. وداستانماین دفعه من بریم بشینیم تا  -

سمت نیمکت بروم که دست شاهان دور مچم پیچید و  خواستم به و پشت به او

طرف  دون اینکه مجال حرف زدن به من دهد، بهطرف خودش برگرداند و ب مرا به

تعادلم را از دست دادم و محکم به  ،خودش کشیدم. من که انتظارش را نداشتم

اش خوردم. او هم سریع دست راستش را دور کمرم حلقه کرد و  تخت سینه

برد. با کمی  ،ی چپش را میان موهایم که شال از رویش سر خورده بود پنجه

اما همین که خیالم راحت شد ؛ هایش رقصاندم ه بین چشمنگا ،ترس و تردید

 .آرام شدم ،افتم نمی

 !نورچشمی خوامت می -

هایم را دور کمرش قفل کنم و با  دست ،برای اولین بار به خودم جرئت دادم

م گذاشت و ا نزدیک شدن صورتش چشم بستم. لبش را این بار وسط پیشانی

 ،این حس شیرینی که وجودم را دربرگرفت تر بوسید. به گمانم تر و عمیق طوالنی

حاصله همان قندهایی بود که با آن دو کلمه در دلم آب شد! با جداشدن 

اش  ام دست روی سینه و برخالف میل درونی مهایم را باز کرد هایش، چشم لب
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هم مشخص بود با چه جان کندنی دلش را  او گذاشتم و خودم را عقب کشیدم.

  ثانیه بعد، دوباره چند. ی موهایم برون بکشد و رهایم کندراضی کرد تا دست از ال

روی همان نیمکت نشسته بودیم و این بار من بودم که به قصد روایت داستانم 

تعریف  زیادلب گشودم. تمام ماجرای احسان را بدون حتی یک کلمه کم یا 

که  از عشقی که به او داشتم و کارهایی که برایش کرده بودم تا خیانتی .کردم

هر ثانیه  ،دیدم و شخصیتی که زیر و رو شد، برایش گفتم. در تمام مدتِ تعریف

هایم ناراحت  خندید و با ناراحتی هایم می با شیطنت ؛شد حالت نگاهش عوض می

گرفت و با روایت خیانتش اخم در  با ابراز عشقم به احسان رگش نبض می ،شد می

با  .تها، نگاهش به من عوض نشد  حال ِتعویضِکشید؛ اما با وجود تمام این  هم می

هایم را تکمیل  هایم زبان روی لبم کشیدم و با این جمله صحبت اتمام تعریف

 کردم:

خوای با من بمونی یا نه؟! باید ببینی با وجود  حاال تو باید انتخاب کنی که می -

وز عشقشو رقم تمام تالشام برای تنفر ازش هن یاینکه یه عشق قدیمی داشتم و عل

ولی  ؛شنایی بیشتر میدمآنه؟! من فرصت برای  تونی کنار بیای یا تو دلم دارم، می

نه؟! و بعد از اینکه تو رازتو گفتی،  خوای یا مهم اینه که تو اصالً این فرصتو می

 .من به تمام این سؤاال جواب میدم و میگم آره یا نه

 .گره بین ابروهایش انداخت هدوبار

 مگه نه؟ ؛االن دیگه تموم شده ،یاقتو تو دلت داشتیل عشق اون بی -

پیچد یا ثانیه به  هایش در گوشم می گفتم هنوز ریتم نفس گفتم؟ می چه می

خدا که درست نبود  گر حضور اوست؟ نه درست نبود! به ی با تو بودن تداعی ثانیه
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کردم؟ دروغ  ی این مرد شکسته شود! اما چه باید می طور غرور مردانه این

گفتم؟! نه دروغگویی هم به چون اویی روا نبود. پس باید به روال گذشته  یم

 برد! دادم، باید باز به سنگر شوخی پناه می پاسخ می

  شاید بتونم فراموشش کنم! ،حاال اگه یکی عاشقم بشه .دونم اوم! نمی -

 و متعجب لب زد: به خودش اشاره کرد

 !فتم عاشقتمبه ده روش گحاال  من هویجم؟ از سر شب تا -

ی معروف جوابش را  با این جمله ،کرد طبق معمول که وقتی یکی ادعا می

 دادم، گفتم: می

 .به عمله ،به حرف نیست که -

 ابرو باال انداخت.ه باز شد و با شیطنت ربا یک اخم شاهان به

 خوای؟ چشم! ؟ عمل میاِ -

سانتی  صورتش را یک .طرفم خم شد ی نیمکت گذاشت و به و دست روی میله

 .صورتم آورد و دست دیگرش را بند گردنم کرد

 کنی دیوونه؟ کار می چی -

 بشه؟  م! فقط تا کجا باید عمل کنم که ثابتتخوام با عمل ثابت کنم عاشق می -

 .هم ترسیده بودم ،ام گرفته بود هم خنده

 برو عقب بابا! اون تیکه کالمه. -

 شاهان خبیث خندید و گفت:

! بذار با این یکی حداقل خوش به حالم خون به دلم نشدت کم از تیکه کالما -

 ه!بش



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  724

 

 .هایش گذاشتم و به عقب هلش دادم دست روی شانه

 ترسونیم! داری می ،برو عقب شاهان -

 .تر شد و کامل تنش را به تنم چسباند بازهم نزدیک

ترسی میای تو بغل خودم! کورم از خدا چی  بهتر! تجربه ثابت کرده وقتی می -

 !خواد؟ می

 .اش زدم خندیدم و مشتی به سینه آرام

 کشما! جیغ می -

 زمزمه کرد:آرام لب زیر گوشم برد و 

 جیغاتم دوست دارم!  -

 نفسش را زیر گوشم ها کرد و ادامه داد:

 شرف تو دلت هست؟ حاال بگو ببینم باز عشق اون بی -

تشویش  دیگر نه لبم خنده داشت و نه لحنم حس و حال شوخی؛ تنها جانم

 ! داشت، تشویشِ همان طوفان عجیب را

 کشی؟ اگه باشه چی؟ عقب می -

دانم چه  باالتر آورد و نگاه نگرانش را بین چشمانم گرداند. نمیسرش را کمی 

 دید؛ اما لبخندش رنگ باخت و سریع پلک خواباند و عقب رفت.

 پس هست! -

از کوره بیرون آمده دارم که انگار همین حاال  سپس دست از دور تنِ داغ و تب

 :دل زدسر جای خودش نشست و  .است، باز کرد

ت گفتی عاشق اون یارو بودی،  از اون شب که تو خونه چون مهم نیست!اما  -
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خاطر رسیدن به تو حاضرم با  دونم به کنم و می هرشب تا صبح دارم بهش فکر می

انس بد من دنیا بجنگم. هرچند جنگیدن با رقیب اونم از نوع عشقیش که از ش

عشق اول هم بوده، کار آسونی نیست! ولی اگه به نیت به دست آوردن دل تو 

 لشکر، مرد این نبردم. باشه، من بی

هایش به لبم آمده  که از حرف لبخندیپس با  ؛ا پنهان کنمرسعی کرد حال بدم 

 :زمزمه کردم ، محض عوض شدن بحثبود

 نیست.از اول شب شاعر شدیا مهندس! فکر نکن حواسم  -

آرام نجوا انگار که خودش هم مایل به تغییر بحث باشد، و  تلخندی زدشاهان هم 

 کرد:

سر و سریست که با موی پریشان  /اینکه یک روز مهندس برود در پی شعر» -

 !«دارد

شغال آهای سردشده را در سطل  شد تا کاسه آش که بلند می سپس درحالی

 :ادامه دادندازد، یب

 اشو که یخ کردی.پ ،پاشو نورچشمی -

 کتش را به دستش داد و با زیرکی گفتم: ،بلند شدم

 درسته؟ ،خوای رازتو بگی پس فعالً نمی -

 .ام انداخت شاهان کت را از دستم گرفت و دوباره روی شانه

 خوام از دستت بدم. نمیچون  ؛بهت نمیگم ، نهزمانی که کامل منو نشناختی تا -

 شانه باال انداختم.اما با بیخیالی  ؛ریک شدام، بیشتر تح شده کنجکاوی تحریک

نه  ،م ولی تا اون روزی که شناختم کامل نشده برات سرمه ؛خب خیله -
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نه بیشتر و اگر بعد از  ،ترجیح میدم مثل یه دوست کنارم باشی .نورچشمی

اون موقع نورچشمی یا هرچیز  ،تر بشه مون جدی فهمیدن داستان قرار شد رابطه

 ای باشم. دیگه

حال خوب کاورمان کرده  بهتوجه به او کمر خم کردم تا از زیر درختی که تا بی و

 .سمت ماشین بروم که صدایش را شنیدم و به مرد شو ،بود

 کنی؟ گِروکشی می -

 سر تکان دادم.بدجنس لبخند زدم و 

 دقیقاً! -

 سرعت از محوطه بیرون رفتم و داخل ماشین نشستم. و به

دانم او چطور با یک پیراهن سرما  رون نداشت و نمیکمی از بی هوای داخل دست

که به عادت این شش شب، م را ا داشتنی های دوست را تاب آورده بود! نرگس

برداشتم و نگاهشان کردم. هرکس مرا پیش از دیدارمان برایم خریده بود، 

داند چقدر عاشق این ترکیب سفید و زردم و چطور حتی با نگاه به  می ،بشناسد

 .پشت فرمان نشست ثانیه او هم آمد و شوم. پس از چند مست میآن هم 

 خوب بود؟ دلت باز شد؟ ، امشبمم زرنگوخب خان -

 .کشیدمعمیقی ام آوردم و نفس  ها را مقابل بینی گل

 .دلم باز شد، فکرم مشغول شد !آره -

 .شاهان با شیطنت خندید

 ا باشه از این فکر مشغولیا! ، تخوبه -

 مقدمه پرسیدم: بی سؤال در ذهنم را
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 چرا من؟ -

 اما بعد لبخندی زد و پاسخ داد: پراستفهام نگاهم کرد؛ابتدا 

تونه  کس نمی با یه سری ویژگیا که مخصوص خودشه. هیچ ،ای چون تو سرمه -

تونه مثل سرمه انقدر  کس نمی هیچ ،مثل سرمه انقدر خوب و منطقی باشه

نه مثل سرمه انقدر شیطون و تو کس نمی هیچ ،داشتنی باشه مهربون و دوست

 جوری دل شاهانو ببره. تونه مثل سرمه این کس نمی طناز باشه و هیچ

 دوباره پرسیدم:

 چرا دل شاهان رفت؟ -

 لبخندش به خنده تبدیل شد و گفت:

 !یه عیب و ایرادی داشت ،رفت انصاف نمی چرا نداره! اگه دلش برای این دلبر بی -

 !زندگیم، زندگیم آخ چقدر خوشحالم که اومدی تو

به  ی جلو سرش را رو از شیشه ،را باز کرده بود شکه جفت دستان و درحالی

 آسمان گرفته و گفت:

 !دری تو مطبا رو فهمیدم آخ قربونت برم که تازه حکمت این پنج سال دربه -

 !دمت گرم اوس کریم

 ها را روی پایم گذاشتم و گفتم: نرگس

 زندگیت؟چرا خوشحالی که اومدم تو  -

 .به صندلی تکیه داد و مشکوک نگاهی به من انداخت

سال عاشق شدم، واسه صبح  سیبعد از  !جان خه عزیزِ آاین چه سؤالیه  -

کرده لرزید و تازه دارم  داشتنی پیدا کردم، این قلب یخ بیدارشدن یه هدف دوست
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 فهمم زنـــــدگی یعنی چی! می

 .لبخندم را این بار مخفی نکردم

 خ زده بود؟چرا ی -

 .شاهان دیگر نتوانست تحمل کند و بلند خندید

ی یه کنکور سؤال کردی که به این برسی؟ راز حاالحاالها  هان! پس اندازهآ -

 هم جواب نمیده! بازیا وجبی! این زرنگ فاش نمیشه نیم

 چرا فاش نمیشه؟ - 

 :جدی لب زدشاهان سری تکان داد و 

 !ت نورچشمیسچون االن وقتش نی -

 را نرگس؟چ -

 .ها نگاه کرد لبخند شاهان برگشت و با حظ ابتدا به من و بعد به نرگس

 .چون شبیه توئن -

 سر باال گرفتم.متعجب 

 شبیه منن؟ -

 .شاهان مصمم سر تکان داد

زردیِ بکرشون  !مثل تو ؛نرگس برای من نماد زیبایی در عین سادگیه !آره -

نرگس اواخر پاییز و اوایل زمستون  مثل تو! ؛کنه های زندگی رو طالیی می ثانیه

درست  ؛کنه تنها گالییه که تو اون سرما دل آدمو گرم می ءشینه و جز به گل می

ی بهار و نوید  مثل تو! از اون طرفم تا اواسط بهار هستش و برای همین جوهره

خود  ،این دیگه مثل تو نیست ؛عین تو! نرگس نماد طنازی شیرازه ؛سرزندگیه
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ه بسیار سمی و خطرناکه و اگه حواست نباشه بدجور مسمومت توئه! و البت

 بازم مثل تو! ؛کنه می

داشتنی  طور جذاب و دوست کردم شاهان بلد باشد این حتی فکرش را هم نمی

جوش بیندازد. سعی کردم ریلکس و مرا به جنب ی ترسیدهصحبت کند و دل 

 ربط گفتم: اما نشد و بی ؛باشم

عاتت از گل و گیاهم زیاده ها! حاال واقعاً سمیه؟ اطال !مرسی تو لطف داری -

 میرم؟نَ

 سر تکان داد. ای زد و شاهان قهقهه

گفت  واسه همین سقراط بهش می ؛دور از جون، دورت بگردم! آره عزیزم سمیه -

نه  ،خورنشون  برای حیوونا خطرناکه که میالولی سم گ ؛«گردنبند خدایان دوزخ»

اونم چون مسمومیتش از راه  ؛جز یه گل به اسم شیپور فرشته برای انسانا. البته به

 اختیاری و گوش به فرمان شدن میشه. استشمام عطرشه و باعث بی

 مبهوت ابرویی باال انداختم و سری تکان دادم.

 چقدر عجیب! -

 لب زد: زمان ا تحویل کارت پارکینگ شاهان از پارکینگ محوطه بیرون آمد و هم

شد! حاال  عنوان سالح جنگی ازش استفاده می انقدر عجیب که قرن بیست به -

 خوای بری شیراز؟ اینا رو ول کن، کی می

 دار پاسخ دادم: با یادآوری شهر ناز، لبخندی زدم و ذوق

 شاءاهلل فردا صبح! البته فردا هم که نمیشه گفت، پنج ساعت دیگه!  ان -

 ش را احاطه کرده بود، سر تکان داد.شاهان با غمی که باز صورت
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 خواب نشی! پس بریم که بیشتر از این بی -

*** 

 دانای کل

 ای سر داد. خنده هایش برد و شربت بهارنارنجش را مقابل لب

وای اصالً نگم  !چیه اون تهران؟ ؛یعنی جات خالی! اصالً دوباره جون گرفتم -

 !برات چقدر خوشحالم

لبخندی زد و  ،اش ده بود روی زخم دوریشاهان که ذوق سرمه مرهمی ش

 :لب زد ،کرد مزه می مزه ،ی داغی را که منشی تازه آورده بود که قهوه درحالی

 !گذره می خداروشکر که بهت خوش -

لبخند از لب سرمه رفت. شربتش را روی پاتختی گذاشت،  ،از غم صدای شاهان

راس که با چوب درخت درب تراسش را باز کرد و از اتاق خارج شد. دیوارهای ت

های کوچک تعبیه شده  ای برای گلدان تزئین شده بود و میان هر رج از آن پایه

 .بهترین مسکن برای اعصاب متشنج و ذهن پرفکر سرمه بود ،بود

 نبینم ناراحت باشی مهندس!  -

 ،شاهان دوباره ایمیلش را باز کرد و به عکسی که از ایمیل پریزاد برایش آمده بود

 .ردنگاه ک

 حتیمو نبینی همیشه باش! اخوای نار نباشی همین میشه دیگه جان دلم. می -

پس دوباره  ؛زد اما دلش هنوز شور می ؛بار دیگر از او پرسیده بود این سؤال را یک

 :تکرارش کرد

سرمه تو اصالً ایمیل منو باز نکردی؟ یا نوتیفکیشن رو دسکتاپ برات نیفتاد؟  -
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 .ولی چیزی اینجا نیست ؛ایمیل کردهمهندسم میگه فایلو برام 

ها را که در سه ردیف روی  دانه گلدانبه  سرمه آبپاش صورتی را برداشت و دانه

یوسف  ها را از کاکتوس تا حسن ب کرد. انواع گیاهازمین چیده شده بودند، سیر

 .داشت و جانش بند به طراوتشان بود

م گراصالً ا ،نزده بودم. بعدشم تاپم دست من اصالً اون چند روزه به لپ ،نه واال -

 حتماً نفرستاده یا نیومده. .باز تو اینباکست بود دیگه ،من باز کرده بودم

داد که دختر این عکس  کمی خیالش راحت شده بود. خودش هم احتمال می

 .کرد تفاوت رفتار نمی همه بی وگرنه این ؛دونفره را از او و پریزاد ندیده باشد

 گردی جانم؟ کی برمییحتمل نیومده. تو  -

 ای زد. آرام قهقههسرمه 

 فردا صبح زود. یا فرداشب میام یا پس .بابا دیشب تازه رسیدم -

 :غر زد ،گیرد ی مادر را می کودکی که بهانه همچوشاهان 

 فرداشب بیا! -

ها که تمام شد، آبپاش را روی پایه گذاشت و دوباره به اتاق  دادن به گل آب

ایستاد و  ،اش که ست کمد و تختش بود طالیی-سفیدبرگشت. مقابل کنسول 

 .خودش را در آینه ورانداز کرد

 تو توی عمارت. ،ی خودمم چه فرقی داره آخه؟ االنم فکر کن من تو خونه -

 پنجه میان مو برد.شاهان آهی کشید و 

فرق داره که نفسای تو هم توی همین شهر باشه یا نه. برای دل  !فرق داره -

 !دل داره جان عاشق من فرق
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که دست روی روتختی  های او روی تخت نشست و درحالی زده از حرف سرمه ذوق

 کشید، با خنده گفت: ساتن شیری می

 زنی دیگه نه؟  ای بابا! االن خیلی سوسکی داری مخ می -

 ،آورد که عطر او را از داخل کشو بیرون می شاهان هم به لحنش خندید و درحالی

 پاسخ داد:

 !چسبه نورچشمی ها به من نمی هلل! این وصلهاستغفرا -

 کرد؟  های بی او را تحمل می چطور ثانیه ،اگر این عطر یاس نبود

 نه نورچشمی. ،م گفتم تا رازتو نگفتی من سرمه -

 اما خودش بیشتر از او دل به این لقب بسته بود. ؛زد به جان پسر غر می

 کرد.شاهان عطر را به کشو بازگرداند و دربش را قفل 

 باال بری، پایین بیای، نورِ چشمِ خودمی!  -

 سرمه نفسش را فوت کرد و با شیطنت پاسخ داد:

 الکی دلتو صابون نزن! کامالً به رازت بستگی داره که بمونم یا نه! -

توانست از او دل بکند؟ تا کجا حاضر بود پای این مرد  می ،اگر رازش چه بود

ت که در این نودوشش ساعتی که از دانس تنها می ؛بماند؟ پاسخی نداشت

اش شده  ی وجود مردانه هر ثانیه بیش از پیش وابسته ،اعترافش گذشته است

 .است

 وقت نمیگم. پس هیچ -

 تر بشی. ذارم بهم از این نزدیک وقت نمی منم هیچ -

 .حواسی دلدارش خندید شاهان به بی
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 هت؟تر بشم ب خواد زودتر بگم تا از این نزدیک یعنی دلت می -

 .هایش را درشت کرد چشمپرغیظ سرمه 

 .ی احساسیمون بود من منظورم رابطه -

 .شاهان این بار بلندتر خندید

 ایو گفتم؟  ی دیگه مگه من رابطه -

 .اش گرفته بود سرمه هم خنده

 داری راه میفتی. دیگه چیا بلدی؟ ،نه خوبه -

 فهمی. به وقتش اونارم می -

دیگر شاد نبود و دلتنگی و دلخوری در آن موج و پس از کمی مکث، با لحنی که 

 :ادامه داد ،زد می

 .خواستیم بریم عمارت باغ فردوس آخه چه وقت شیراز رفتن بود؟ امشب می -

 پاسخ داد: ها زد و گردی شبسرمه لبخندی به آن 

 !ممنون که نذاشتی احساس غریبی کنم !گذشت شاهان واقعاً بهم خیلی خوش -

 !فردوس هم میریم باغ شاءاهلل ان

 شاءاهلل! انبه من بیشتر نورچشمی.  -

ی  به ادریس اجازه ،با صدای در، سرمه از روی تخت بلند شد و با گفتن بفرمایید

 با ذوق به شاهان گفت: ،ی درب دید ورود داد. سرمه وقتی قامت پدر را در آستانه

 تر تر و جذاب پمراتب خوشتی زنم. االن یه آقای به شاهان من بعد بهت زنگ می -

 .اومده پیشم از تو

 با محبت ،زند ها را سرمه فقط به پدرش می دانست این حرف شاهان که می



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  734

 

 تبسمی کرد.

 !بهشون سالم برسون !برو قربونت برم -

 سرمه که به عادت کودکی در آغوش پدر رفته بود، گفت:

 !سالمتیتو. فعالً -

 .و گوشی را قطع کرد

 نده؟ حاال ما دو روز اینجاییما!بیدار شدی باالخره فرما -

 :، زمزمه کردادریس با همان شیطنتی که به سرمه هم ارث داده بود

 صبح وقت رسیدنه آخه؟  هفتانقدر که تو دردسری. ساعت  -

 ای پاسخ داد: سرمه خودش را برای پدرش لوس کرد و با لحن کودکانه

 .م همون تهرونکنم میر ! اصن من جمع میهول داشت، به من چه؟هواپیما  -

 .اش زد ای به موهای دردانه ادریس با خنده بوسه

هرچقدرم باهات حرف بزنم و عکس و  !آخ که چقدر دلم برات تنگ شده بود بابا -

 گیره.  هیچی جای این بغل کردنا و رودرو حرف زدنا رو نمی ،فیلماتو ببینم

الویش را ی گوشت سرمه از آغوش پدر بیرون آمد و پس از اینکه محکم گونه

 .بوسید، چهارزانو مقابلش نشست

 انقدر دلم تنگت شده بود که نگو و نپرس! !خدا وای منم به -

 پرسید: ،ادریس سؤالی که ذهنش را درگیر کرده بود

 کی بود زنگ زده بود بابا؟ -

سرمه سعی کرد عادی برخورد کند تا پدرش او را هم مثل هامون و باقی 

 .دوستانش بداند
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پسر سیمین. یه سؤال داشت واسه درمان مادرش، زنگ  ،دیگه بابا شاهان بود -

 زد ازم بپرسه. 

هایی که به خودش داده بود،  های فرید و دلداری رقم تمام حرف یادریس که عل

 هنوز نسبت به این خانواده حساس بود، مشکوک پرسید:

 کم ازشون بگو ببینم چیه مشکلش کالً؟ هی -

ه با شوق و ذوق از اتفاقی برای پدرش صحبت سرمه هم مثل هر وقت دیگر ک

 م کوباند و گفت:ه هایش را به دست ،کرد می

وای بابا انقدر زندگیشون باحاله که نگم برات! یعنی قد یه کتاب توش راز وجود  -

داره. ببین سیمین دچار چندتا اختالل روانیه که باعث شده تو گذشته بمونه و 

 حرف نزنه.

 ،دانست باید از کجا شروع کند و به کجا برسد ار نمیو بعد به طوری که انگ

 تکه شروع به دادن اطالعات کرد: تندتند و تکه

اما  ؛میره احتمال زیاد تو بچگی بهش تجاوز شده باشه. یه شوهرم داشته که می -

واسه همون  ؛زور باهاش ازدواج کرده فکر کنم چون به .خیلی باهاش اکی نبوده

فقط یه  ؛نه چیزی ،نه مادری ،نه پدری ،تنهاست طفلیش نداره. خیلیم تدوس

 گفتم دیگه. چل داره. دوتام پسر داره که قبالً و خواهر خل

سیمین رفیع  ،هرکه باشد آن زنن شده بود ئادریس که با این اطالعات مطم

 سی از سر آسودگی کشید.نیست، نف

زنی! پاشو بریم  جوری با ذوق حرف می بابا خوبیت نداره از بدبختی مردم این -

 .پلو پخته ت برات کلم پایین که خاله مرضیه
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 :گفتسرمه پوکرفیس 

 کردما!  وا! بابا داشتم تعریف می -

م ریخت. سپس ه ادریس با شوخی دست روی سر سرمه کشید و موهایش را به

 ی تخت پایین آمد : از لبه

به هامون صبح زنگ زده  .پاشو وقت واسه تعریفِ مشکالت مردم زیاده -

م و گفته ساعت چهار کافه باشی. االنم که ساعت یکه. بریم حداقل یه وخان مرضیه

 لقمه نهار بخوری.

 ناچار سر تکان داد و همراه پدر از اتاق بیرون رفت.  سرمه به

 .*** 

این عکس از ایمیل یه مُرده، پنج سال بعد از مرگش برام  ؛نگاه کن مهدی -

 نه؟ ،گهیتره د سونآگفتی ردیابی با ایمیل  اومده. می

 .مهدی که روی آدرس و عکس متمرکز شده بود، آرام سر تکان داد

 ،سه ساعت دیگه قطعاً ردشو زدم-ولی پیدا میشه. تا دو ؛آره زمانبر هست -

 !خیالتون راحت

 :زمزمه کردی مهدی زد و  شاهان دو بار آرام به شانه

 تتو جبران کنن.های حسابداری گفتم زحما هبه بچ !خداحفظت کنه مهدی -

 .پایین انداخت مهدی متواضعانه سر

  !مه هاین چه حرفیه مهندس؟ وظیف -

 شاهان به قصد برداشتن وسایلش، دوباره پشت میزش برگشت و پاسخ داد:

 محض اینکه خبری شد بهم زنگ بزن.  به ،من یه سر میرم بیرون !لطفته عزیز -
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 گفت:اما قبل از بیرون رفتن  ؛مهدی درب را باز کرد

 !مواظب خودتون باشید !چشم مهندس -

ها را برداشت و از  و سپس خارج شد. شاهان هم بعد از پوشیدن کتش، پرونده

 اش ایستاد و با احترام گفت: اتاق بیرون زد. مقابل میز منشی

ها رو بدید به واحد بررسی. درخواستِ داخل این فلشم خالصه  لطفاً این پرونده -

 تید.کنید و برای من بفرس

 :لب زدرام آها را از او گرفت و  پرونده که به احترامش ایستاده بود،هم منشی 

 !چشم مهندس -

پس یا به فامیلی  ؛هیچکس در این شرکت حق نداشت او را رئیس صدا کند

 یا لقب مهندس.  ،دادند مخاطب قرارش می

اگه مشکلی چیزی بود به مهندس نجاتی مراجعه کنید.  ،من دارم میرم !ممنون -

 !فعالً

هرچند که همیشه دوست داشت این جایگاه  .مهدی دست راستش در شرکت بود

پس از خروج از شرکت،  .برای شاهیار باشد؛ اما مهدی هم حقیقتاً نعمتی بود

ی افسونگر حرکت کرد. اواسط مسیر بود که  سمت خانه سوار ماشین شد و به

 .بایلش زنگ خوردمو

 سالم علیرضاجان. خبری شده؟ -

زهرا بود  احوال که در سالن عروجیان بهشت علیرضا که تازه از نمایندگی ثبت

 نفس گفت: بیرون آمده بود، با نفس

 ؟ آقا من االن ثبت احوال بودم. دجان. خوبی سالم شاهان -
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 .شاهان ابرو درهم کشید

 خب؟ -

 :خسته لب زده شده بود، روی صندلی نشست و علیرضا که از شلوغی آنجا کالف

کنم و االن متوجه شدم که  جان، من از صبح دارم پیگیری می راستش شاهان -

از پزشکی قانونی  ،جای بیمارستان ولی گواهی فوت به ؛گواهی پزشکی اینجا اومده

 .فرستاده شده

 د:آورد، جدی از وکیلش پرسی شاهان که خیلی سر از کارهای حقوقی درنمی

 یعنی چی؟ -

ی کیف  دستهکشی ندارد،  دانست مجالی برای وقت که خوب میعلیرضا 

 .سامسونتش را در دست گرفت و از روی صندلی بلند شد

یعنی مرگ پدرتون یه مرگ عادی نبوده و هر نوع مرگ غیرطبیعی، از مرگ  -

ا گواهی فوتش صادر نمیشه مگه ب ،طور چیزا توی دعوا و قتل تا اوردوز و این

 تشخیص پزشکی قانونی.

 شاهان عصبی پوف کشید و پرسید:

 خب کی مشخص میشه چی بوده؟ -

 علیرضا داخل ماشین نشست و پاسخ داد:

 کنم امروز بفهمم. من االن دارم میرم پزشکی قانونی. سعی می -

که چشم روی ساختمان مرمر نگه  شاهان داخل خیابان افسونگر پیچید و درحالی

 :کرد زمزمهداشته بود، 

 خب پس من منتظر خبرم. فعالً کاری نیست؟ خیله -
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 نه خدانگهدار. -

گفت و مرگ پدرش طبیعی نبوده.  فکرش درگیرتر شده بود. پس سرمه راست می

ها دروغ گفته است؟ و از آن بدتر،  اما چه اتفاقی افتاده است؟ چرا مادرش به آن

تر  ساختمان پایین چه چیزهای دیگری را هم مخفی کرده است؟ ماشین را چند

 ی افسونگر دوخت. نگه داشت و چشم به خانه

*** 

گذشت و او همچنان بدون پلک  می ،چهل دقیقه از زمانی که آنجا ایستاده بود

شد  ی افسونگر خیره شده بود. دیگر داشت از تنها سرنخش ناامید می زدن به خانه

یستاد و درب پارکینگ ی افسونگر ا خواست برود که ناگهان بنزی مقابل خانه و می

سمت پارکینگ دوید. بعد از  سرعت از ماشین پیاده شد و به شاهان به .را باز کرد

ی درب وارد پارکینگ شد.  اینکه ماشین داخل ساختمان شد، شاهان هم از میانه

چشمش به ماشین بود و در انتظار پیاده شدن راننده که از او بپرسد افسونگر را 

گره  .با بیرون آمدن راننده متوجه شد او خود افسونگر استشناسد یا نه، که  می

سمت دختر رفت. از پشت به او نزدیک شد و  کوری بین ابروهایش انداخت و به

اش بگذارد و برش گرداند، افسونگر خودش برای    قبل از اینکه او دست روی شانه

و  افت فشار .سمت آسانسور چرخید و با شاهان چشم در چشم شد خروج، به

وضوح حس کرد. هرچند که این مرد مقابلش با  هایش را به انجماد خون در رگ

ی چشم و خط وسط پیشانی  های گوشه آن تار موهای سفید کنارِ شقیقه، چین

تر بود؛ اما بازهم شناختش برای  ها جاافتاده مراتب از آن پسرکِ داخل عکس به

ها با کابوسش از خواب پریده  پریوا کاری نداشت. او همان کسی بود که پریوا سال
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سال عکس او را از تصویر خودش در آینه هم  بود، همان کسی که در این پنج

رفت، همان  یای کشتن به خواب میؤبیشتر دیده بود، همان کسی هر شب با ر

ش ا شد، همان کسی که تمام زندگی کسی که هر روز به امید انتقام از او بیدار می

مان کسی که پریوا با قسم به جان خواهرش قصد جانش را را از او گرفته بود و ه

 کرده بود. 

هایش را مقابل  ی عذاب لحظه به های سبز منحوس، لحظه دیدن این چشمهم 

ای شد و دندان  کینه، افعی و افیون غم به جانش انداخت؛ هم دیدگانش آورد

نفرت  زدن تمام وجودش را به زهر مه نیش در جگرش فرو برد و در یک پلک به

گردبادی شد و آرامشش را به یغما برد. اما چون  ،هم ترسو  آلوده کرد

دانست او به چه هدفی آنجا آمده است و چه چیزهایی را فهمیده، سعی کرد  نمی

پس با لحنی که در  ؛ش پنهان کندا ای ها را پشت چشمان شیشه تمام این حس

 :لب گشود ،تفاوت بود تضاد با جانش آرام و بی

 بله؟ -

شده نگاه در صورت آشنایی گرداند که  های روی هم چفت شاهان با فک

 .توانست تشخیص دهد کجا او را دیده است نمی

 م؟خنوافسونگر -

 باز جای شکرش باقی بود! را. نه پریوا ،شناخت پس افسونگر را می

 ؟!بفرمایید ،خودمم -

 :مقتدر لب زدمغرور و  و زدشاهان دست به سینه 

راحت پیدات کردم. حاال توضیح بده این بازی کثیفو  متم و خیلیدیدی که نباخ -
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 از کی و به چه هدفی شروع کردی؟

اما بعد فهمید که رمز و ایمیل اینستاگرام را  ؛هایش نشد ابتدا متوجه صحبت

قدر خودش را بزند که جای سالم در تنش نماند!  نآخواست  گوید. دلش می می

برای اینکه  !گرفت طور او را به بازی نمی اینداد و  کاش به حرف میالد گوش می

 :گفت وقت بخرد و بیشتر فکر کند،

دونم دارید راجع به چی حرف  ممکنه خودتونو معرفی کنید؟ من اصالً نمی -

 زنید! می

 چپی به او انداخت و تند شد: نگاه چپ

 داداش شاهیار.  ،من شاهانم -

 حواس گفت: بیو با خنده که فکرش مشغول ساخت بهانه بود،  پریوا درحالی

؟ باعث افتخارمه که د؟ شرمنده نشناختم توروخدا! خوبیدوای راست میگی ای -

 کنه...  واقعاً شاهیار هر ثانیه از شما تعریف می !دیدمتون

 .ی خوب به ذهنش برسدهچید تا توجی سرهم کلمه می طور بدون فکر پشت همین

 اشت؟د ای بسه! بگو اون پسورد و ایمیل چه معنی -

ی متعجب به خودش گرفت و اخم  باالخره المپ ذهنش روشن شد. کمی قیافه

 ریزی کرد و بعد از چند لحظه ابروهایش را باال برد و با لبخند گفت:

 آهان! اینستا رو میگید؟  -

 .و بعد بلند خندید

کنید و رو  ی شیطون! گفت شما اینستاشو چک می امان از دست شاهیار! پسره -

جوری براتون معما ساخت. واقعاً معذرت  ی همینم این واسه ؛ستیدمنم حساس ه
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 !دخوام که اذیت شدی می

شاهان نگاهی به سر تا پای دختر انداخت. چه فکری نزد خودش کرده بود؟ 

بافت؟  سرهم دروغ می چقدر شاهان احمق در نظرش آمده بود که این چنین پشت

 :کردزمزمه گوشی را از جیبش بیرون آورد و زیر لب 

 .االن معلوم میشه -

 قدمی پیش گذاشت. ،پریوا مضطرب از تماس شاهان

 زنید؟ کنید؟ به کی زنگ می کار می چی -

گوشی را پایین آورد و دوباره تماس را  ،تر شده بود بوق اشغال کالفه از شاهان که

 .برقرار کرد

بازی بوده؟ بعدشم به بهراد تا بیاد  ببینم این چه مسخره .زنم به شاهیار زنگ می -

خرم به پلیس تا مشخص بشه چه آبهم توضیح بده چه سروسری با تو داره. 

 .ای اومدی تو زندگیم پاپوشی واسه من و شرکتم دوختی و با چه نقشه

اش پی  شاهان نباید به نقشه !شد نه حاال موقعش نبود! شاهیار نباید متوجه می

رد! کاش به حرف میالد گوش داده بود! میالد؟! درست است، میالد! فکری ب می

  .در ذهنش جرقه زد

*** 

 ی تئاتر: صحنه

ی انقالب فرانسه است. نور  هوهها و عشقی ناکام مانده در بهب صحنه روایتگر آشوب

زردِ موضعیِ صحنه، متمرکز روی سردین است که در مقام قاضی نشسته است. 

زند.  اندازد و خبیث لبخند می های پرشَک سردین می به چشملوسولدا نگاهی 
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 گوید: روبسپیر کنار گوشش می

 .گیریم انتقام را فقط از خودش می -

کند. جنس تنفرش از این جماعت بورژوآ با او  لوسولدا با اخم به او نگاه می

داند که بدترین چیز  متفاوت است. هدف خون به جگر کردن دارد و خوب می

خواست آتش  می .الدین این است که تقاص کارشان را فرزندشان پس دهدبرای و

 گرفت. تقاص می ،به دل سردین بیندازد؟ پس از پسرش، ژرژ

 زند: روبسپیر دوباره لب می

 کس دیگر. نه هیچ ،فقط سردین -

کند.  نگاه می ،زند و به او که روی صندلی نشسته است لوسولدا پوزخندی می

داند لوسولدا  خواند. سردین خوب می ه جایگاه متهم میقاضی سردین، او را ب

گناهکار است و قصد محکوم کردنش را دارد؛ اما لوسولدا تصمیمش را گرفته 

در ببرد تا در فرصت مناسب ژرژ را قربانی  باید جان سالم از این مهلکه به .است

یر ایستد. از برق نگاه روبسپ شود و پشت جایگاه می کند! از جایش بلند می

دهد و با پناه  اما با فکر به اینکه کارش تمام است، خودش را تسلی می ؛ترسد می

 گوید: بردن به آخرین سنگرِ کثیفِ سیاست می

 روبسپیر شورشی است. -

ی اثباتی  پس ادله؛ ی کافی سند و مدرک دارد ش به اندازها فکرِ انقالبی از هم

 . کند رد و او را برای نجات خودش قربانی میآو می

 پذیرند. شاهدان می

 شوند.  گواهان قانع می
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 خورد. سردین گول می

 ابد.ی لوسولدا نجات می 

 .رود ی بیرون نمی اما به این سادگی از صحنه ؛شود روبسپیر حذف می 

 *** 

 :با زاری گفتسر باال گرفت و 

به صبح نرسیده کشتنم! باشه  ،خدا اگه لو برم وایسید آقاشاهان! زنگ نزنید. به -

جوری  بذارید توضیح بدم. این ،چیو میگم. فقط توروخدا صبر کنید همه ،میگم

من با نقشه  ،. شما درست گفتیددبرای شما هم بهتره و از رقیبتون جلو میفتی

یکی  ،گنده. درسته ی یه آدم کله بلکه نقشه ،ی خودم وارد بازی شدم؛ اما نه نقشه

ن نیستم. من عاشق بهرادم، بهرادم ولی اون یه نفر م ؛خواد شما رو زمین بزنه می

ولی چه کنم که برادر و رقیبتون نذاشتن یه آب خوش از گلومون  ؛عاشق منه

 .پایین بره

 شاهان با کف دست روی ماشین پریوا کوبید و غرید:

 عین آدم حرف بزن! -

زده و پراضطراب لب  و هول سرعت نور در ذهنش پیش برد افسونگر سناریو را به

 :زد

چیز از اون روزی شروع شد که منم با بهراد و شاهیار بیرون رفتم. کاش  همه -

ولی خب نمیشه از سرنوشت هم فرار کرد. بعد از اون شب  ؛رفتم وقت نمی هیچ

بردن. بعد از  منم با خودشون می ،خواستن برن دیگه شاهیار و بهراد هرجا که می

زدیک موندنش به بهراد مدتی فهمیدم که شاهیار از من خوشش اومده و علت ن
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خدا من بهش  ولی مثل بقیه جذبم شد. به ؛هم من بودم. البته عاشقم که نبود

کن نبود. این کشمکش ادامه  ولی اون ول ؛خوامش و عاشق بهرادم گفتم نمی

داشت تا اینکه یه شب توی مهمونی یه آقایی بهم نزدیک شد. من اون موقع تو 

العاده رو داد. بهم گفت با  یشنهاد یه شغل فوقاوج مشکالت مالی بود و اون بهم پ

یه حقوق نجومی منشی شرکتش بشم و در مقابلش فقط ازم خواست که با 

 شاهیار دوست بشم و اطالعاتشو بهش بدم.

کوباند؟ فریادش  اش اینگونه پتک می قلب شاهان به نیت شکافتن سینه

 فسونگر:چه رسد به دست و پای ا ،های پارکینگ را هم لرزاند ستون

 شرف؟ کی بود اون بی -

اش کامالً واقعی  ای که افسونگر به خودش گرفت، فارغ از نقشه ی ترسیده قیافه

 .بود

خدا منو  به !نباید اسمشو بگم! توروخدا آقاشاهان ،توروخدا از اون نپرسید -

 خودش گفت نباید به کسی بگم. اصالً تنها شرطش همین بود.  !کشه می

 .ریزاد و خاطراتش اشک به چشمانش آوردبا فکر به پدخترک 

خاطر نجات اون توی این مهلکه افتادم قسم، آدم  به جون مامانم که به -

 خطرناکیه آقاشاه... 

 اما از جدیتش چیزی کم نکرد: ؛شاهان صدایش را پایین آورد

 .بگو! من هیچ جا اسمتو نمیارم -

 با حفظ ظاهر گفت: ،دختر که به دنبال همین بود

فهمه کار  اونم تا شما رو ببینه می ،مگه میشه؟ شما بفهمید میرید دنبالش خهآ -
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 .کنه. خودش گفت من بوده و منو خفه می

 :حرص زدشاهان عصبی 

 کمتر نیستم. بگو! ،منم بیشتر از اون خطرناک نباشم -

 افسونگر نفس عمیقی کسید و با ترس ساختگی گفت:

شناختمش. اون  ه همین اسم مییعنی من ب ؛اسمش آقای میالد احمدی بود -

خدا من  وادارم کرد که این کارها رو بکنم و درعوض حمایتم کرد. آقاشاهان به

 !خدا مجبور شدم ولی به ؛دونم اشتباه کردم می !تقصیرم بی

هایش را  ی فرودآمدن اشک پایین انداخت و اجازه در مقابل نگاه خشن شاهان، سر

 .داد

 .تا جبران بشهکاری بکنم  االنم حاضرم هر -

 شاهان کالفه دست در موهایش کشید و با تمسخر گفت:

 و بده.یی این آقای احمد درس خونهآ -

ی قدیمی یا نفرت  های شاهان دنبال یک کینه افسونگر سر بلند کرد و در چشم

یعنی او را نشناخته است؟ با وحشت  !عجیب بود .گشت؛ اما چیزی پیدا نکرد

 پاسخ داد:

 .دنبالش نمیرید آقاشاهان تیدشما که گف -

 درس؟. آنگفتم دنبالش نمیرم ،گفتم اسمتو نمیارم -

 .سعی کرد صادق به نظر برسد

چون خیلی کم  ؛ولی اونم فایده نداره ؛فقط شرکتشو بلدم !درسشوآخدا ندارم  به -

 اونجا میره.
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 .دوباره میان حرفش آمد

 بده. ،اشکال نداره -

 و بعد از مکث کوتاهی ادامه داد:

 چرا یه نفر باید اطالعات شاهیارو بخواد؟ -

تر برود، نفسی کشید و  کرد شاهان هرچه سریع افسونگر که در دل خداخدا می

 گفت:

ش متنفره.  گفت از شاهیار و خانواده می .ولی نذاشتید ؛دادم داشتم توضیح می -

 گفت شما یه عوضیِ رذلید! می

 زد! ش را در قالب نقل قول میهای دل حرفکرد و  گشایی می جادوگر خوب عقده

خواد جبران  گفت بهش زخم زدید و اونم می گفت. می البته دورازجون، اون می -

 ،خواست با شاهیار دوست بشم چون از من فقط می ؛دونم چطوری کنه. البته نمی

 .همین

 شاهان با سوءظن گفت:

 از کجا باید بفهمم راست میگی؟  -

هایی از حقیقت  فاده کرد و دروغ را میان الیهاش است ی همیشگی پریوا از حربه

 پیچید و به خورد شاهان داد:

جز این اطالعاتی که اون بهم داده. اون  ؛واال من هیچ راهی برای اثبات ندارم -

ش کردید و باعث  گفت شما پنج سال پیش یه ظلمی به دختر مورد عالقه می

اهیار به شما برسه و ی ش کرد تا به وسیله . از من استفاده میدمرگش شدی

دونم  ولی نمی ؛خواد بهتون ضربه مالی بزنه گفت می انتقامشو از شما بگیره. می
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 !چطوری

های دختر طوری فکرش را درگیر کرده بود که حتی یادش رفت نفس  حرف

هم ، دانست؟ این راز ممنوعه را هم او او که بود که ماجرای پریزاد را می .بکشد

ی خود  که بود که پریزاد را عزیزکرده .کرده بودنداز همه پنهان  ،پریزاد

 :زمزمه کردتردید با  و ثانیه سر تکان داد دانست؟ پس از چند می

 باید ببینمش! درس شرکتشو.آطور  همین ،و بدهش شماره -

ش ا اطالعی هایی که برای خطرناکی و بی داد تا حرف باید میالد را مرموز جلوه می

 .بنابراین مطیعانه سر تکان داد ؛قی به نظر برسدمنط ،از منزل او زده است

ولی یه چیزی! تمام خطای اون کارکرده و دست دومه و هر کدومو  !چشم میدم -

بار زنگ زدن منهدم ه یعنی هر خطیو بعد از فقط ی ؛کنه می استفادهبار  هفقط ی

 کس هیچ ،جز من و یه سرایدار کنه و اینکه اون شرکت کامالً کاغذیه و به می

 .ای توش نیست دیگه

اما  ؛باز دروغ و حقیقت را در هم آمیخته بود، قسمت اول را درست گفته بود

 اخم درهم کشید.شاهان عصبی  .هایش کذب محض بود قسمت دوم حرف

 دیدیش؟ یعنی چی؟ پس تو چطوری می -

 .افسونگر دوباره سر به زیر انداخت

داشت برای چند دقیقه با  ولی اگرم باهام کار ؛دیدمش خب من که خیلی نمی -

 ومد اینجا. ا بادیگارد و تجهیزات می

 .شاهان تماس شاهیار را ریجکت کرد

 !من باید ببینمش -
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 رفت و سپس گفت:فروافسونگر کمی به فکر 

 ،چشم! امشب احتماالً بهم زنگ بزنه. منم واسه اولین زمانی که قبول کنه -

 ذارم.  باهاش قرار می

 ؟ اولین زمان کی میشه -

 .ای باال انداخت افسونگر شانه

 !ولی احتماالً یکشنبه، دوشنبه ؛دونم واال نمی -

 ای دیگری نداشت. ی شاهان دیر بود؛ اما چاره همه عجله برای این د،دیر بو

 خب. شماره و کارت ملیتو بده. خیله -

اما فرصت تعلل  ؛خواست از مدارکش بگذرد نمی .فکر اینجایش را دیگر نکرده بود

ای را که به نام  پس بین بد و بدتر، بد را انتخاب کرد و گواهینامه ؛نداشت هم

 د.با سوئیچ ماشینش به او دا ،افسونگر بود

جاست  مم که همین هولی اینا خدمت شما. خون ؛کارت ملیم همراهم نیست -

 دیگه. 

ها را از دستش گرفت. سپس تهدیدگر و مشکوک  شاهان سری تکان داد و آن

 و نشان کشید:برایش خط 

حتی اگه تو قبرم بودی باید جواب  ،باشه. فقط یادت باشه هروقت زنگ زدم -

 خب؟ ،خونم وگرنه نیم ساعت بعدش میام باال سرت و فاتحه می ؛بدی

افسونگر سریع سر تکان داد و شاهان هم پس از چک کردن سوئیچ و شماره از 

 آنجا خارج شد. 

 .رد و به بهراد زنگ زدموبایلش را بیرون آو ،محض رفتنش به
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 الو بهراد؟ -

 آلود بهراد در گوشی پیچید: صدای خواب

 سالم جانم؟ -

 !بهراد جمع کن بیا بیرون! زود باش -

 با ترس و تعجب گفت: ،بهراد که خواب از سرش پریده بود

 چرا؟ چی شده؟ -

 :زد، پاسخ داد ای که در صدایش موج می یپریوا با هول واقع

کرده. االنم با  هان فهمیده شاهیار پیش ما مواد مصرف میبدبخت شدیم! شا -

ای هم که بیاد  داد و فریاد! برو بهراد. جای بعدیو ی من  مور اومده در خونهأم

 هر چقدرم زنگ زد جواب نده. باشه؟ ،ه! از خونه برو بیرونئی تو قطعاً خونه

پاسخ  ،کرد ا میاش را پ لی  که سریع شلوار اش کوبید و درحالی بهراد به پیشانی

 داد:

 کنی افسون؟ یا پیغمبر! شوخی می -

 .اش رفت و درب را قفل کرد پریوا هم داخل خانه

 .من جوابگو نیستما ،من شوخی دارم باهات؟ بدو بهراد. اگه بیاد شر به پا کنه -

 هم به تن کشید و نالید: بهراد پلیورش را

شاهیار! کاش همون دیروز کار کنم االن؟ کجا برم؟ الهی بترکی  خب من چی -

  !اوردوز کرده بودی که انقدر دردسری

 پریوا از حرکت ایستاد و گفت:

 .خواد ترک کنه کشه؟ چند روز پیش که به من گفت می مگه هنوز می -



 ملیکاکمانی « شیپورفرشتهعیارسنج »

 

 «گذاری خواهد شد ( پارتsheypoorefereshteh@)  کانالدر همین   شیپورفرشتهی رمان  ادامه»  751

 

 بهراد با حرص پاسخ داد:

بدتر  ،کشه؟! عین خر! نه که فاز ترک برداشته بود و چند روز نکشیده بود می -

کنه. دیدم دیروز گفت به افسون  ه تو هم گفته داره ترک میحریص شده. پس ب

 ؟«کشم خدا نمی نه به»گفت که  نگو! به تو داشت می

 و سریع پاسخ خودش را داد:

 نه راستی اون تو نبودی! -

 پریوا کنجکاو پرسید:

 پس کی بود؟ -

 طرف در همان حین که به ،بهراد که تازه یادش افتاد ماجرا را به او نگفته است

 رفت گفت: درب می

یه  .آخ نگفتم بهت؟! همونی که دنبالش بودی دیگه! از زیر زبونش کشیدم -

ست به اسم سرمه راد که درمان مادرشونو دادن بهش. اونم که کارش  دختره

کنه کمکش کنه.  بازه و سعی می فهمه گل محض دیدن شاهیار می به ،روانشناسیه

 تو جو حرفای همونم فاز ترک برداشت.

 لب اسم را با خودش تکرار کرد: بار زیر یوا چندپر

 روانشناس! ،سرمه راد -

 :ادامه دادو بعد بلندتر 

 فتابی نشو. کار نداری؟آت  خب برو دیگه. فقط تا نگفتم سمت خونه خیله -

 نه. شب بیام پیشت؟ -

 :فریاد زدپریوا عصبانی 
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 نه. -

 و گوشی را قطع کرد.

گذشته بود که پریوا با ساکی که تمام وسایل هنوز چهل دقیقه از رفتن شاهان ن

حاضر و آماده وسط خانه ایستاده  ،ضروری و پول و طالهایش را در آن ریخته بود

 ،ای که میالد برایش کرایه کرده بود ی مبله بود. نگاهی به دور تا دور خانه

 ها و ظروف در زیر سیگاری بود و لیوان ،سیگاری که کشیده بود هانداخت. هنوز ت

کثیف روی میز و داخل سینک بود؛ اما پریوا فعالً وقت برای جمع کردنشان 

سمت درب رفت که تلفنش زنگ خورد. ابتدا فکر کرد  پس بیخیال به ؛نداشت

ی  اما با دیدن شماره ؛خواهد چکش کند شاهان است که برای بار هزارم می

 .متوجه شد راننده تاکسی است ،ناشناس

 بله؟  -

داشت؛  اما باید جوانب احتیاط را نگه می ؛نست شاهان رفته استدا هرچند که می

 .از خانه خارج شد ،اش را روی سرش کشید و بعد از رو گرفتن پس چادر مشکی

 منم االن میام. ،بله تشریف بیارید داخل پارکینگ -

*** 

 اصالً هم دلم برات تنگ نشده بود کپک! -

 .ی هامون خندید البداهه سرمه از ته دل به این اصطالحات فی

 !مگه دست خودته؟ باید دلت برام تنگ بشه -

 .هامون بشقاب کیک را از یاسین گرفت و بعد از تشکری مقابل سرمه گذاشت

ی صدسالمو  بخور گشنه، اینم شیرینی! یعنی منِ گردن شکسته، حقوقِ نگرفته -
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 !ردمنام ک زمون وکال ثبتآای که تو  ریختم تو شکم شماها! تف به اون لحظه

در هر جمعی که  ؛خاصیت حضور هامون همین بود .این بار تمام اکیپ خندیدند

که چنگال کیکی را داخل  ماند. سرمه درحالی رام نمیآکسی  ،گذاشت پا می

 :زمزمه کردگذاشت،  دهاتش می

 جان! شام عروسیت تحفه هللءاشا نبه این کیک خوردن داره! ا به -

سال دیگه  شاءاهلل انخدا از دهنت بشنوه به حق پنج تن!  شاءاهلل! ان شاءاهلل ان -

 م و مادرش سر این میز نشسته باشم! این موقع با بچه

 .را نشان داد« خاک بر سرت»سرمه با دستش عالمت 

تو صف پوشک  ؛اینجا نیستی که ،زن ذلیل! سال دیگه این موقع اگه بچه باشه -

 !هللءاشا نگیری ا و شیرخشک و فین

 د.رام به دست سرمه زآصحرا  ای بعد ثانیهها خندیدند.  هتمام بچدوباره 

 گفتی. خب داشتی می -

 :بعد گفتی فکرکردن، اخمی کرد و  سرمه به نشانه

دیروز کلی باهاش حرف زدم و قانعش کردم که چقدر واسه  ،هان! آره دیگهآ -

نه  اینکه ؛زنه کنه. ولی مشکوک می کم جسمشم داغون می سالمتیش بده و کم

 .عی نیستیزنه، نشون میده که اذیت نمیشه و این طب نه غر می ،کنه مقاومت می

حاال من به شرزاد گفتم حواسش  .کشه یه حسی بهم میگه زیرزیرکی بازم داره می

 بهش باشه. تو چه خبر؟ نیکی چطوره؟

 پاسخ داد:  ،هایی که گل انداخته بود صحرا با گونه

! دیشب ساعت یک نصف شب وقتی تو اتوبوس خدا ست به دیوونه .هیچی دیگه -
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منم که با حرفای آقای « !یه هفته تموم شد جواب بده»بودم زنگ زد، گفت 

 .بهش اکی دادم ،کم خیالم از سهیل راحت شده بود هکمالیان ی

 :لب زدزده  هایش را درشت کرد و هیجان سرمه چشم

 ،م! نه شیرینی چیهدروغ میگی؟! وای ایول! پس یه شیرینی هم تهران افتادی -

 آی گوشم وحشـــی! شام! میگما... آی

کشید،  سمت هامون که با آن لبخند عمیقش، گوشش را گرفته بود و می به

گوش  ،چرخید و برای کمترشدن درد ایستاد. هامون که به هدفش رسیده بود

 کوچکش را رها کرد و با خنده گفت:

خوام بشینم  می ،ور ببینم ونبرو ا .جوری چسبیدی بهش این ،یه روز ندیدیش -

 .مِزقون بزنم

دانست هامون چقدر قلقلکی است، پنجه در پهلویش انداخت و  سرمه که می

 :حرص زد

 تونی صدام کنی خیرندیده؟ جا میشه نشست؟ عین آدم نمی فقط همین -

های او را  هامون که برای نرسیدن دست سرمه به بدنش، دوال شده بود و دست

 کرد روی صندلی بنشیند، گفت: همان حال سعی می گرفته بود و در

 دِهَه!تون بابا بچه! بسه دیگه  جوری حالش بیشتر بود! برو خونه نه این -

شوخی لگدی به پایش زد، رضایت داد و روی  غره و به سرمه بعد از اینکه با چشم

 صندلی کنارش نشست.

به صحرا که نسبت  مالید، زیر لب طور که ساق پایش را با دستش می هامون همان

 گفت: ،کرد تر برخورد می به سرمه خیلی سنگین
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صحرا تو که دکتری، امیدی به درمان این رفیق ما نیست؟ تا پارسال فقط گاز  -

 .کنه امسال پیشرفت کرده، جفتکم پرت می ؛گرفت می

 .رام پس سرش زدآ ،سرمه که صدایش را شنید

 غلط کردی! تو کرم نریزی من خوبم! -

 ادامه داد: ،رفت ه از رو نمیهامون ک

جوری  توهمم داره طفلک! تو چه خبرا؟ هنوز ترس از هواپیما داری؟ چه -

 همه راه با اتوبوس میای؟ این

 ای باال انداخت و گفت: صحرا شانه

 واسه همین یه ساله که نیومدم! فوبیاست دیگه!  -

 .هامون سری تکان داد و از روی میز گیتارش را برداشت

 ابای عمو! چی بزنم دلتون گشاد شه؟خب جذ -

معترض دست  ،گفت. هامون که متوجه نشده بود هرکس از هر طرف چیزی می

 .باال برد

 ی از تهران بپرسیم؟ادَنه بیربیر! اول از مسافر آقا وایسید! دَنه -

 ، سمت سرمه چرخید.ها هبا رضایت بچ

 م!وخب مثل اینکه همه موافقن از تو بپرسیم خان -

 پلید خندید و گفت: ،مه خواست لب باز کند تا انتخابش را بگویدو تا سر

 .کنم پرسم و خودم انتخاب می ولی من از تو نمی -

 .ها سر خورد و قبل از اینکه او اعتراضی کند، دست هامون روی سیم

 خواستم دریا بشم ی/ممن همونم که یه روز» -
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 «دریای دنیا بشم.../ترین خواستم بزرگ می

شد هامون  مگر می .ش را خواندا هنگ انتخابیآ ،سرمه چیزی بگوید بدون اینکه

شناخت  خواهد؟ او را از خواهرش هم بیشتر می ش چه میا نداند رفیق مهدکودکی

 و چقدر خالصانه دوستش داشت! لبخند جذابی زد و مصرع بعد را شروع کرد:

 تا به دریا برسم/آرزو داشتم برم»-

 «سمتا به فردا بر/شبو آتیش بزنم

اما هنوز به انتها نرسیده، درب کافه باز شد و کسی داخل آمد. سرمه که مقابل 

ای در قلبش  های سیاه، حفره با دیدن آن چشم .درب ورود بود، اولین نفر دیدش

تا انگشت  ،ایجاد شد و دلش فرو ریخت. آب داغی که از نوک سرش ریخته شد

ران هامون کند. آیا آن بوی عطر  پایش را سوزاند و تنها توانست دستش را بند به

 ،اش رسید های قهوه و شکالت به بینی ای که از بین تمام اسانس شیرین و مردانه

واقعی بود یا ذهنش طبق عادت، آن هیبت مردانه را مساوی آن بوی عطر و 

طرفش  دانست؟ هامون که متوجه دست سرمه شد، سرش را به گرمای تن می

به احسانی رسید که مات مقابل  ،کردن رد نگاهشبرگرداند و وقتی با دنبال 

خشک شد. با قطع « سُل«  ، دستش روی سیمبوددرب، خیره به سرمه مانده 

سمت درب ورودی  ی افراد اکیپ هم به نگاه بقیه ،شدن صدای موسیقی

 ....برگشت.

 و....

 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

 



 

 

 : رمان   عاشقان   درخاست   گپ   نک ی ل 

https://t.me/darkhaste_romanh 

 : رمان   عاشقان   چنل   نک ی ل 

 ♥   @darkhast_romannn   ♥ 

https://t.me/darkhaste_romanh

