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 .شد تمام "داشتنتدوست" نامه پایان باالخره

 .بایستم "زندگی "جلوی دفاع برای است قرار چون؛ راهم اول هنوز اما
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 :مقدمه

 تا راز زندگی را دریابم، طول کشید

 .ها کشیدم تا خط به خط کتاب خلقت را حفظ شومدرد

تر ها سوزانی انتقامی دردها باالتر است، از همهتفاوتی از همهشود، فهمیدم بیخواهی نمیفهمیدم همیشه همانی که می

 .است

 .استاحتی هم از میزان اهمیتش منشاء گرفتهفهمیدم تنفر هم نوعی عشق است، حتی دلخوری و فریاد و داد و بیداد و نار

های احساسی که به او داشتی هم از قلبت بیرون ریخت و ای، یعنی آخرین ذرهشوی، یعنی بریدهاما؛ وقتی بی تفاوت می

 .حاال از مسمومیت عشق پاک و بری شدی

 .گویندخدا که دروغ میگویند که غرور بزرگترین دشمنه، بهفهمیدم دروغ می

ی نباید غرورت را زیر پا بذاری و ببخشی، گاهی باید غرورت را پرچم کنی و باال بگیری و بروی رد شوی، به جهنم که گاه

حرف و مقدمه رفت تا بفهمند رفتن هم بلد کشند، به درک که دوستشان داری باید رفت، باید بیآدما پشت سرت چه می

 .ها نرفتیبودی و تمام این سال

 ...های تنم درک کنم فقط خدا را دارم و خالصتا با تمام سلول تا بفهمم خدا بهترین دوسته،زمان زیادی گذشت 

 ...ترین نعمتترین ثروته و آسایش، بزرگسخت گذشت تا بفهمم سالمتی بزرگ

 .که اخالقش تنده جنسش سخت نیستهرکی زبونش نرمه دلش گرم نیست، اونی

 .ر دلیلی بر باطن نیستخنده بی درد و غم نیست، ظاهکه میاونی

 .کردنت نیستفهمیدم هیشکی موظف به آروم

 .ترین اشتباههفهمیدم جنگ با بعضیا اوج حماقته، بزرگ

 .شدنی نیستهات حتی با زاری و التماس هم انجامفهمیدم گاهی اوقات خواسته

ف نیست بهت خــ ـیانـت نکنه، تره موظفهمیدم گاهی تو اوج شلوغی تنهاترینی، فهمیدم اونی که از همه بهت نزدیک

 .فهمیدم زندگی یعنی من، یعنی من من من و خالص

 .دانستمام که انگار از بدو تولد میقدر ازش آموختهزمان زیادی نیست که راز زندگی را دریافتم اما؛ این
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 .گویمقدر اطرافیانم بگویند غلط است، بازهم من همین راز را به همه میهرچه

های دان، زندگی یعنی تو، وقتی به دنیا آمدی تو به دنیا آمدی تو با او به دنیا نیامدی که ازش انتظارآی آدمای سرگر

نه زمان تولد با دیگران به دنیا آمدی نه  میری،خواهد، تو به دنیا آمدی و تو میعجیب غریب داری، بگرد ببین دلت چه می

 ...خواهد، فقط خودت باش و خداا بیخیال، خودت دلت چه میگذارنت، پس همه رزمان مرگ با دیگری در یک گور می

*** 

 ...ها عوض نشده باشند، خداکنهماشین رو نگه داشتم، خداکنه قفل

لرزید گرفتم و باز کردم، سرمای هایی که میگرفته و کثیف رو بین دستپیاده شدم، کلیدهام رو آوردم باال و قفل خاک

 اش سکوت وهمزدهم رفت، در آهنی آبی رنگ رو گرفتم و هل دادم. صدای لوالی زنگوحشتناک قفل فلزی تا مغز استخون

و هام رتو ماشین برگشتم و از سرمای مرگبار هوا سیخ نشستم و کف دست .انگیز باغ رو شکست. هردو طرف را باز کردم

دم و آروم حرکت کردم، صدای تند تند مالیدم که کمی گرم بشم. مه غلیظی بود، فرمون رو گرفتم و دنده رو خالص کر

 .های ماشین تنها صدا بودهای راه شنی زیر الستیکریزهسنگ

از در که رد شدم، دوباره پیاده شدم و درهای آهنی رو با سرعت زور زدم و هل دادم و بستم. صدای پارس سگی آمد، 

نم ای به تم داخل ماشین آرامش لحظهتوجه بهش تو ماشین برگشتم و باز هوای گرکرد. بیاش رو داشت پاره میحنجره

 .داد

های چنار بود که سرمای آخر پاییز هم لختشان کرده بود و هم ترسناک، تا جلوی ساختمان قدیمی دو طرف راه درخت

رفتم. از ماشین پیاده شدم و به عمارت سنگی قدیمی دو طبقه عظیم نگاه کردم، قدیما جالی خاصی داشت. نمای 

و  هاش سیاه و کثیفبرد؛ اما حاال جای جای ساختمون نیاز به تعمیر و بازسازی داشت و سنگمیسنگیش هوش از سرت 

 ...داد، بوی تنهایی بوی مرگاش بوی غم میاش ریخته بود و نامرتب بود؛ مثل خانه ارواح همهحتی شیروونی چند تیکه

 .کرد، یه تزریق دردناکم تزریق میهاشدّت توی هم بود، یاد روزهای قدیم حس بدی رو توی رگهام بهاخم

ام مچاله بود و نفسم رو حبس کرده و فشار دادم، چهره ام درد گرفت، از درد خم شدم و دستم رو روش گذاشتممعده

 .بودم، قرصام، قرصای لعنتیم تو چمدوناس

ارِ امروز بود، دفعه بعدی یک هایی که قطع و وصل داشت عادت کرده بودم، االن اولین اخطدرد ول کرد، دیگه به این درد

تا کنه تا به جای دوتا، ششسره میساعت بعد اگه قرص نخورم نیم ساعت بعد و اگه بازم نخورم ده دقیقه بعدش یک

 .بخورم
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کرد. دوتا چمدونم رو کشیدم و به سختی بلند کردم و روی زمین شنی به سمت صندوق عقب رفتم، سگ هنوز پارس می

های بوتهام سرعت دادم و نیمون رو درست کردم و دنبال خودم کشیدم. هوا خیلی سرد بود. به قدمهاشانداختم و دسته

که  های ایوون رسیدم، کنارش یه سطح شیبدار هم بود، جدید بود. نهتر به زمین کوبیدم. به پلهچرم مشکیم رو محکم

 .شتم جدیدهسال برگجدید باشه، خیلی هم قدیمی بود؛ ولی برای منی که بعد هشت

جا باال رفتم که چمدونا اذیتم نکنه و جلوی در ورودی ایستادم. نفسی کشیدم، دستم رو باال آوردم که دستگیره از اون

 .طالیی کدرشده و کثیف رو بگیرم که در با سرعت باز شد، یکه خوردم

 :کرد، باالخره لب باز کرددختر جوانی با تعجب و نگاه ناشناسی بهم نگاه می

 کنید؟کار میجا چیا کی هستین؟ اینشم -

 :ام کشیدم و با صدای سرد و مغروری گفتمموج درد سطحی گذشت، دستم رو از روی پالتو روی معده

 تو دیگه کی هستی؟-

 :و کنارش زدم و با همون غرور گفتم

 .چمدونام رو بیار-

همونا بود، فقط تلویزیون هفتاد اینچی به سال پیش پاتوی خونه گذاشتم، هیچ فرقی نکرده بود. هنوز وسایل از هشت

روز دیگه. دخترِ با اضطراب چمدونا رو آورد تو و جای اون تلویزیون سی و دو قدیمی کمدی اومده بود و کمی وسیله به

 :تندی جلو اومد

 !خانوم کجا؟ شما خودتون رو معرفی نکردین-

بود  ایها بود و قهوهیشتر نبود، چشماش که مدل چینیای ببرگشتم و مغرور بهش نگاه کردم، دخترک هفده هجده ساله

 :کمی به حل معادله نزدیکم کرد

 تو الهام نیستی؟-

 :تند تند سرش رو تکون داد

 بله خانوم من الهامم، جسارتاً شما از دخترهای خانوم هستین؟ یا؟-

 :با غرور سر برگردوندم

 .رو هم ببریه اتاق برام آماده کن، به حمام نیاز دارم، چمدونام -
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 خانوم بگم کی اومده؟-

های دستباف ام به فرشاز سر شونه .رفتم ایستادم، سرم رو کج کردم؛ ولی برنگشتمها میجور که به سمت پلههمین

 :رنگ نگاه کردم و با سردی گفتمعتیقه سرخ

 ...بگو برگشته، همونی که هشت ساله رفته، برگشته-

های مهمان رو کردم، الهام یکی از اتاقباال رو خوب نگاه کردم و خاطرات رو دوره می ها باال رفتم. تا من سالنو از پله

ها. تو اتاق رفتم. تازه ها و نوهجوری بود، سالن باال پر از قاب عکس از همه لحظات زندگی بچهبرام آماده کرد. هنوز همون

 .اش رو روشن کرده بود و تا گرم بشه کار داشتشومینه

اش رو باز کردم و روی تخت سط اتاق بود. کیفم رو روی تخت انداختم، روسری ساتن مشکیم رو گرههام وچمدون

های طالیی پالتوی مشکیم رو یه دستی باز کردم و پالتومم رو تخت انداختم. پرتش کردم. دست چپم باال اومد و دکمه

 .های چرم مشکین مشکی و نیم بوتحاال یه ژاکت آستین بلند جذب و یقه اسکی زرشکی تنم بود با شلوار جی

ام رو از توش درآوردم. با بقیه لوازم شستشوم ای بزرگ رو روی زمین خوابوندم و زیپش رو باز کردم و حولهچمدون قهوه

حوله رو  .جا رو پوشیدمهای اونهام رو کندم و پا لـ ـختـ تا حمام رفتم و توی حمام دمپاییاز جا بلند شدم، نیم بوت

طور. رفتم تو حمام، شیر آب داغ از دوش باز بود و حمام رو هام رو همینتکن اول حموم آویزون کردم و لباستوی رخ

رنگش رو باز کردم و بافت موهام رو باز بخار گرفته بود، دسته موی بافته شده مشکیم رو تهش روگرفتم و کش بنفش

ته من نبود. پشتم سوخت، تا مغز استخونم رو سوزوند، کردم. زیر آب رفتم، زیادم داغ نبود، شایدم برای تن یخ بس

خارید. چشمام خمار شده بود و کم کم خواب داشت از پا درم کرد و سرخ شده بود و میپوستم گر گرفته بود و گز گز می

 .ام کرده بودآورد، چهارده ساعت رانندگی مداوم بدجور خستهمی

 ...باشی و سکوت و جاده و یه دنیا فکر و خیال تلخ مخصوصا که آهنگی نباشه، کسی کنارت نباشه تو

متر فاصله داشتم، دستم رو آروم باال آوردم و روی تن شیشه بخارگرفته کشیدم. تصویر خودم زو دیدم، داغون با آینه نیم

ینه روی آخراب، یه مسافرم، یه مسافر خسته و داغون دوتا رفتم چهار تا شدم یکی اومدم. خیلی داغونم. خیلی دستم از 

 .سر خورد و کنار بدنم افتاد

یک ساعت بعد از حمام بیرون اومدم. خیلی وقته میرم حموم یادم میره بیرون بیام. اصال این عادت همه کارام شده؛ حتی 

 .مونمیه لیوانم بردارم جوری میرم تو فکر که اگه صدایی من رو به خودم نیاره حاال حاال ها تو هپروت می
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و حمام برداشتم، قصد داشتم دوباره بپوشمش؛ کثیف نبود. سراغ چمدون بزرگم رفتم. از گوشه چشم دیدم شلوارم رو از ت

هایی رو که به دستم رسید و از توش اولین لباس چمدون رو باز کردم .لیوان شیر گرم روی پاتختی گذاشته شده

 .پوشیدم

م بلند و یقه اسکی که تا وسط باسنم بلندیش بود. ن رنگ آستیندوباره همون شلوار جین مشکی جذبم و بافت خاکستری

طور پریشون اطرافم ریختم. بینیم رو باال کشیدم، روی تخت نشستم و کیفم رو برداشتم. موهام رو با حوله گرفتم و همین

کرد؛ شد که رسوای عالمم میای میهام سرخ و شیشهکردم، حتی یه قطره، جوری چشمهشت سال پیش که گریه می

مونه و تنها تا چند دقیقه زنم چشمام مثل اولش میما حاال حتی زمانی که توی حمام هم از ته دل بی صدا ضجه میا

 ...مجبورم فین فین کنم و تمام

 .های قدیم رو ندارهاس، دیگه حوصله ناز و اداحتی جسم بیچارمم خسته

اش رو روشن کردم. اله تمامه قطع نشده، صفحههایی که لرزش مشهودش یک سگوشیم رو از تو کیفم درآوردم با دست

 ...در اتاق با شدت باز شد، سرم پرید باال

هام بیشتر لرزید. قد بلندش خمیده شده بود، نه نشده بود، هنوزم پر صالبت بود، این لرزید، دستهاش میمردمک چشم

شنیدم، دستش رو به چهارچوب در هاش لرزید و صداهای نامفهوم توهم من تکیده بود؛ چرا حس خاصی ندارم؟ لب

های گشادشده نفس اش به موهاش چنگ زد. پوزخند زدم. هنوزم این عادت رو داره! با چشمگرفت و با دست دیگه

 :زده گفتگرفت و با همون حالت شوکه و هیجان

 رها؟-

 :پاشدم سرپا سرد و مغرور

 .سالم آقاجون-

 :روم رفت باال و تلخ گفتمهاش گرد بود و انگار روح دیده، یه تای ابچشم

 .خواین برگردمانگار از دیدنم همچین خوشحال نشدین، می-

تش که دسهای نحیفم نشست و تو چشمای سرد و سنگیم خیره شد، همینهاش رو شونهاومد جلو آروم و شکننده، دست

گشت که نگاهش از این چشمم دونم دنبال چی میکرد انگار جن دیده. نمیبهم خورد بیشتر شوکه شد، جوری رفتار می

 :گفت، تلخ گفتملرزید، زیر لب مدام اصوات نامفهوم میاش میخوردهپرید، ابروهای گرهبه اون یکی مدام می
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 .ام، رویا نیستواقعی-

هام رو سمت خودش کشید و توی آغوشش تن رنجورم رو فشرد. درد پشتم اشک رو به چشمام آورد؛ ولی پسش شونه

هام کشیدم،. هنوزم مثل هام رو روی هم فشردم. بوی تند تنباکو رو از الی تار و پود پلیورش به ریهدندون زدم و به جاش

کشید. از آغوشش خسته شدم؛ خودم رو فشرد و سرش رو تو موهای نمدارم فرو کرده بود و عمیق بو میقبل تنم رو می

 :هاش دست کشید، سری تکون دادبیرون کشیدم. به سرعت به چشم

 .تابتهبیا بریم پایین، خاتون بی-

های وسط اتاق رفتم و پوشیدمشون و به سمتش برگشتم. لبخند بازهم پوزخندی تلخ، سر تکون دادم و سراغ نیم بوت

 :کردنایابش رو بهم پیشکش می

 .کنم تا موهات رو خشک کنیصبر می-

 :از دست داده گفتم سر تکون دادم و بازم با صدایی که گرمیش رو بیش از پنج ساله که

 .نیازی نیست-

 :ابروهاش باال پرید

 .داشتی تا خشکش کنی و مرتبش کنیموند همه رو یه لنگه پا نگه میقدیما اگه یه تار از موهات خیس می-

 :پوزخند زدم و از کنارش گذشتم و تلخ و گزنده گفتم

 ...آره، قدیما-

دست آورد و سرد و خشک و مغرور شد. با جون دوباره اقتدارش رو بهباهم رفتیم طبقه پایین. سالن پایین که رسیدم، آقا

اش به قاجار دیدن مامان ته دلم لرزید، دروغه بگم اهمیتی برام نداشت، چرا داشت. فخرالزمان قجر که رگ و ریشه

خان قجر، کردند و زمانی که آقاجون، حاج علی رفت خدم و حشم باید براش تعظیم میرسید و زمانی که راه میمی

لرزید. حاال اون زن جلوی من روی ویلچر های سرد و مغرورشون میپسرعموش هم کنارش باشه که دیگه زمین زیر قدم

اومد. هرکاری کردم نتونستم احساسی نشون بدم، بیش از پنج ساله احساساتم نشسته بود و تکیده و غمگین به نظر می

تر از که انگار اتفاقی نیفتاده سرد و خشک و مغرور حتی مغرور در من کشته شدند، پس بازم سرد و مغرور طوری

 :فخرالزمان توی دوران جوانی جلو رفتم

 .سالم خاتون-
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متعجب شدم. آقاجون و الهام یه مشت قرص و دارو بهش دادند، نیم ساعت طول کشید تا از حالت غش  .فقط جیغ زد

ام بهم خیره شد، حرف زد تا آروم شد و بعد که فهمید واقعی دربیاد و حالش خوب بشه و آقاجون مدام زیر لبی باهاش

هاش اشک .هاش رو ازهم باز کردهای سیاه و چروکش نمدار شد، دستدوباره سالمم رو تکرار کردم. لبخند زد، چشم

 .ریختند. با اکراه جلو رفتم. برعکس آغوش آقاجون، آغوش خاتون بدجوری آرومم کرد و یه حس عجیبی بهم داد

دونی بعد تو به ما چی گذشت؟ تو ام، کجا بودی این همه سال نگین اوالدم؟ تو میسالم عزیز دلم، ته تغاری خونه-

 قدر بی خبر و غریبدونی هشت ساله یه چشمم اشکه یه چشمم خون؟ بیانصاف کجا بودی؟ چرا خبر ندادی؟ چرا اینمی

 اومدی؟

صورتش از اشک خیس بود؛ اما من هنوز سرد و خشک بودم،  من رو از خودش فاصله داد و صورتم رو قاب گرفت،

 .صورتم رو غرق بـ ــوسه کرد

 !خدا دلش رحم اومد، بهم رحم کرد و تو رو بهمون برگردوند، خدایا شکرت که معجزه شد-

 .من فقط برگشتم، معجزه نیست-

 :اشکاش ریخت

تونم ببینمت بوت کنم و لمست کنم و که بازم میست رحمت الهی است اس عزیزدل مادر، چرا معجزهچرا، چرا معجزه-

 .ببوسمت

 :هام رو بوسید، به خودش اومدو بازم دست

 .ام از کارام ترسیدهببین بچه-

 :تندی اشکاش رو پاک کرد و حرف رو عوض کرد

 قدرتو غریبی پا بذاره به خونم؟مگه من مردم که مسافرم این-

 :به سمت آقاجون برگشت

 .سات جشن رو به پا کن، دخترم برگشته حاج علی خان سورو-

 :آقاجون سر تکون داد

 .جا صحرای محشر بشهاومدم خبر کردم، االنه اینها پایین میوقتی از پله-

خاتون سر تکون داد و دوباره نگاهش رو به من دوخت، روی زانوهام ایستاده بودم، دست به موهام کشید و نوازششون 
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 :کرد

 .رسیدات میرفتی موهات به زور تا سر شونهقدز زیبا شده، وقتی می، چهقدر موهات بلند شدهچه-

 :آروم گفتم

 .هشت ساله-

 :کردسر تکون داد، هنوز با لبخند گریه می

آره عزیزکم هشت ساله؛ ولی برای من هشتادسال بود. مادر نشدی بفهمی دوری از اوالد یعنی چی، داغش یعنی چی؟ -

 ی چی؟داغ اوالد از دست دادن یعن

ت، ام درد گرفنفسم رفت؛ انگار یکی به قلبم چنگ زد و ناخوناش رو توی گوشت قلبم فرو کرد، اخمام تو هم رفت. معده

هام گرد شده بود و رنگم کبود و کردند، چشمام هردو باهم داشتند نابودم میی قبل، قلبم و معدهتر از دفعهگیرنفس

 :ردند، خاتون هول شدخوهای عرق روی پیشونیم سر میدونه

 رها؟ چت شده؟-

اال ها رفتم و فوری رفتم بام. با درد بلند شدم و به سمت پلهبه سختی سرم رو تکون دادم؛ ولی خم بودم و دستم رو معده

ای رو حبس کردم. چمدون رو باز کردم، و خودم رو تو اتاق انداختم. نفسم رو با درد خارج کردم و باز نفس کوتاه دیگه

هام خیلی بیشتر شده بود. تند تند قرصا رو کف دستم ریختم و ریختم تو دهنم. لیوان شیر سردشده روی ش دستلرز

 !پاتختی رو برداشتم و سر کشیدم. با درد روی زمین سرد نشستم و به تخت تکیه دادم. آی هانی

هام رو پاک کردم و از جا بلند شکهام لرزیدند، دردم کم کم آروم شد، بغضم رو فرو دادم، اهام ریختند، شونهاشک

ها آروم پایین رفتم. خاتون و هام رو پاک کردم، در رو باز کردم. سرمای راهرو لرز به جونم انداخت، از پلهشدم. اشک

 :آقاجون منتظرم بودنو، خاتون مضطرب بود

 بریم دکتر؟ حالت خوبه رها؟-

 :سر تکون دادم و سرد گفتم

 .خوبم-

 .ه دیگه هیچی نگفتقدر سرد شدم کاین

 .میرم کمی استراحت کنم-
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 :های آخر بودم که صدای آیفون توی عمارت عظیم پیچید، الهام با سرعت اومدها، پلهرفتم روی پله

 ...آقا-

 :به در اشاره کرد

 .خانوم بزرگه اومدن-

 .اشین اومد، در باز شدهای مها زیر الستیکهام باریک شد، خانوم بزرگه؟ منظورش افسردخته؟صدای سنگ ریزهچشم

وست هاش پالتوی پکت دامن سبز یشمی ابریشمی تنش بود و روی شونه پوزخند زدم، افسر خیلی شبیه خاتون شده.

های لژدار مشکی پوشیده بود، دامنش تا زیر زانو بلندی تا مچ پاش انداخته بود و جوراب های ساق بلند مشکی و کفش

های مواج و مرتب زیتونیش انداخته بود. کیف کتابی مشکی و یشمی هم دستش بود؛ بود. شال حریر مشکی آزاد روی مو

 :حتی با اینکه شنیده من اومدم بازم اول به خودش رسیده بعد اومده با سرعت نگاهش رو چرخوند و گفت

 گین؟ مگه امکان داره؟سالم خاتوم سالم آقاجون، آقاجون چی می-

 :آقاجون

 .ها رو بفهمهاس، جلوش جوری رفتار نکن ندونستههیچی خبر نداره مثه یک معجزه اون برگشته، سالم سالم از-

 :هاش ریختافسر اشک

 یاقرآن، یا امام رضا مرادم رو دادی، یا خدا حاال کجاست؟-

خاتون به باال اشاره کرد، به سرعت و با کمترین سروصدا تو اتاق رفتم و هنوز وسط اتاق بودم که در با شدت باز شد. 

و شون تا من ررگشتم؛ تا من رو دید، هینی کشید و دستش رو روی سینه گذاشت، جالبه این قوم همیشه مغرور همهب

با سرعت جلو اومد، صدای  .کنند انگار جن دیدند، روح دیدنداشونم جوری رفتار میدیدن غرورو یادشون شد، همه

 :ها رو اعصابم بودهاش روی پارکتپاشنه

 ...رها-

هام رو به آغوش کشید، با این کفشا قدش تا بینیم بود. تنها من بودم که از بین سه تا دختر آقاجون قدم ونهبی تعلل ش

دخت قدشون به خاتون کشید، ظریف و میشه گفت کوتاه. من رو از به آقاجون کشید و بلند شدم، افسردخت و الماس

 .د؛ درست مثل خاتونخودش جدا کرد و با تشنگی بهم نگاه کرد و صورتم رو سیر بوسی

 الهی دورت بگردم الهی برات پرپر بشم که نبودت کمرم رو شکست! عزیز دردونه تو کجا بودی؟ خوبی؟ آره عزیزم؟-
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 :صدای جیغ نگار اومد

 ...رها-

ل ثبوسید؛ مثل آقاجون، مثل خاتون، مبویید و میو به سمتم دوید، مادرش رو کنار زد و تن من رو تو بغلش کشید. فقط می

کردند و زنم، افسر و نگار گریه میافسر. نکنه دلشون برای عطرام تنگ شده؟ باید بگم بیش از پنج ساله دیگه عطر نمی

گفتند. از دیدن افسر که نه؛ اما از دیدن نگار خوشحال بودم، هرچقدر پدرو مادرم و خواهرو برادرام باهام از غم دوری می

 :ای اومدصدای مردونه .ودندهاشون بهم نزدیک بغریبه بودند، بچه

 .خوام ببینم، خوردینش تموم شدخانوما برین کنار عشقم رو می-

 :سرم رو به سمتش برگردوندم. بی اجازه لبخند روی لبم اومد و زیر لب گفتم

 ...نامی-

اشک بود.  هاش غرقهای پهنش به جذابیتش افزوده بود. چشمقدر مرد شده. توی چهارچوب در ایستاده بود و شونهچه

هاش که رو پشتم محکم شده بود، درد رو داشت تو تمام تنم هام رو گرفت و بغلم کر. دستبا لبخند جلو اومد و شونه

کرد؛ اما لذت این آغوش بیشتر از این درد بود و ساکت شدم. سرم تو گردنش فرو رفت. عطر سرد و مالیمش پخش می

اریکش قالب شد و محکم تنم رو بهش فشردم و نفس عمیقی کشیدم؛ مثل هام باال اومد و دور کمر بآرومم کرد. دست

 .هام رو روی هم فشردمکشید. لبنامی که تو موهام تندتند نفس می

 قدر دلتنگش بودم.های آرومشون دور شد و در بسته شد و خبر از تنهاشدنم با این مرد دلتنگ رو بهم داد، چهصدای قدم

هاش لرزید. بیشتر خودم رو تو آغوشش فرو کردم، بیشتر تنم هقی کرد و شونه .ریختند هام بی اجازه روی گردنشاشک

شدیم. یه دل سیر که تو بغل هم گریه کردیم و هردو نسبتاً آروم شدیم، سرم رو باال رو به خودش فشرد، داشتیم یکی می

 رت لطیفش از اشک خیس بود، مثل یه آدمی زیباش رو ببینم. صوقدر که بتونم چهرهآوردم. کمی ازش فاصله گرفتم؛ این

تشنه نگاهش کردم. دلم براش لک زده بود. موهای مشکی و پرپشتش مدل زیبایی داشت و چند تار روی پیشونی صاف 

کرد. ابروهای پهن و بلند مردونه و و سفیدش ریخته بود. دلم براش ضعف رفت. اونم داشت با تشنگی من رو نگاه می

ریش شده و تههاش به هم چسبیده بودند، بینی عملو گیرایی که حاال سرخ و خیس بودند و مژهچشمای زیبا و مشکی 

 :های درشت و زیبا. وسط گریه خندیدمداشتنی و لبزبر، اما دوست

 باالخره عملش کردی؟-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر پاسبان غزاله | تبانیرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 14 

شتم و با نوک اش گذاهام رو از دور کمرش باز کردم و باال آوردم؛ یکی رو روی گونههاش ریختند. دستدوباره اشک

 :ام اخمش رو باز کردم و با بغض گفتمهای دست دیگهانگشت

 .اخم نکن الهی قربونت برم-

رو قاب گرفتم،  ریخت، صورتشهاش پایین ریخت. منم اشکام میلبخند تلخی زد و باز دوتا قطره اشک از چشم

 :هاش رو باز کرد و از دهن نفس عمیقی کشید و با صدای دورگه شده گفتلب

 کنم؟با خودت چی کردی عزیز دل نامی؟ با دل من چی کردی؟ نگفتی دق می-

 :اش کشیدم و رو لبش گذاشتمانگشت شستم رو روی گونه

 .هیس، نگو تو نباید هیچیت بشه-

اش رو سر داد و پیشونیش رو به پیشونیم تکیه داد. تمام خونه از صدای هق هق هاش لرزید و بلند هق هق مردونهشونه

 :فشرد، با بغض وسط گریه گفتهاش تنم رو محکم میمردونش لرزید، دست بلند

 !خیلی بی انصافی نامردی به موال، هشت ساله آب خوش از گلوم پایین نرفته-

کردیم. در با شدت باز شد، هامون رو به هم تکیه داده بودیم و از درد گریه میصورتش رو غرق بـ ــوسه کردم، پیشونی

هاش گشاد شده بود، به زور از در لرزید، چشمهاش میت در چرخوندم. بند دلم پاره شد. مردمک چشمنگاهم رو به سم

 :هام سر خورد و پایین اومد و از آغوش نامی بیرون اومدم با بهت گفتمگرفته بود تا آوار نشه. دست

 ...یوحنا-

 .دستش رو به چهارچوب گرفت نیفتهاشون. هاش دید؛ درست مثل همهشد تو چشمرنگش پریده بود، ترس رو می

 !یوحنا-

 :هاش رو به هم فشرد و بدجور اخم کرد و یهو فریاد زدرو حبس کرد، لب هاشو بست و نفسشچشم

 ...خیلی آشغالی کثافت-

 .چهار ستون بدنم لرزید

 :هاش رو باز کرد و بهم حمله کرد،. نامی با سرعت جلوش ستون شد و بلند گفتیهو چشم

 ...یوحنا-

 :تر شده بود، از پشت نامی قد کشید و داد کشیدقدش از نامی هم بلند
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 ...کشمتکشمت رها، به مرگ خودم میکنم، میبه مرگ خودم ریز ریزت می-

هردو دستم رو روی دهن و بینیم گذاشتم و زار زدم، نامی سعی داشت آرومش کنه، رگ گردنش زده بود بیرون و کبود 

 :زد. یهو بی رمق شد و با حالت ناله گفتبیرون میشده بود و از چشماش خشم 

 .نامی تنهامون بذار-

 :ها رشو گرفتنامی شونه

 .تو حالت خوب نیست-

 :یوحنا با غم تو چشمای نامی نگاه کرد

 .درکم کن، فقط تنهامون بذار داداش-

 :نامی سر تکون داد و دوتا ضربه به بازوش زد و گفت

 .باشه داداش-

 .االن میایم پاییننذار کسی بیاد، -

 .باشه داداش خیالت تخت-

 امهاش رو به کمرش زده بود و خیرهاش رو عقب زده بود و دستو بیرون رفت و در رو بست. با هردو دستش کت پاییزه

 :اومد گفتکردم. با صدایی که از بغض گرفته بود و از ته چاه در میبود. هنوز گریه می

 تی؟تو واقعی هستی؟ دیگه رویا نیس-

 !هام ریخت، الهی من بمیرمبازم اشک

هاش رو فشرد، نفسش رو تیکه تیکه و با بغض بیرون داد و خودش رو آروم کرد سرش رو تکون داد و با دو انگشت چشم

 :هاش رو از هم باز کردو بعد با پریشونی دست

 .جا قربونت برمبیا این-

هاش با سرعت دور تنم قالب شد و تنم رو محکم به سمت آغوشش پر کشیدم و خودم رو به آغوشش سپردم، دست

هام رو دور گردنش حلقه کردم و رو پنجه پا ایستادم و صورتش رو غرق بـ ــوسه کردم. یه خودش فشرد. دست

دستش دور کمرم حلقه شد و یه دستش باال اومد و رو سرم نشست و سرم رو به خودش فشرد. رو زمین راحت ایستادم 

دنش فرو کردم، اونم دستش هنوز رو سرم بود، روی موهام رو تند تند بوسید و نفس عمیق می کشید. با و سرم رو تو گر
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 :صدایی که می لرزید گفت

دونی خوام فقط یه بار دیگه بذاره بغلت کنم و فقط بوت کنم، نمیهشت ساله هر روز که از خواب بیدار میشم از خدا می-

 .کنم یه رویاست انگار خوابم، هنوز باورم نمیشهزدی، همش فکر می چه بالیی سر ما آوردی رها، بد زخمی

 :فقط گریه کردم، هم من هم اون. آروم که شدیم لبخند زد

 .همه پایین منتظرتن فرشته، همه جمع شدن پایین غوغاییه، بیا بریم تا سکته نکردن-

 :زد هام رو پاک کردم، یهو وسواسم دوباره به جونم چنگسر تکون دادم و اشک

 یوحنا؟-

 :با لبخند گفت

 جان یوحنا؟-

 :با استرس به خودم اشاره کردم

 .من خوبم؟ چیز مناسب جو پایین ندارم-

 :ای مهربونش هم خندید. جلو اومد و موهام رو پشت گوشم زدهای قهوهتر شد، چشملبخندش عمیق

 کشیدیم و هم تو بیشتر از همه ما کشیدی؛ اماهایی که هم ما قدر زیبایی! هشت سال گذشته با تمام سختیدونی چهنمی-

ات یه جوری شدی، مثل مامانا زیباتر شدی، انگار از خود بهشت برگشتی، موهات خیلی بهت میاد خانوم شدی، ته چهره

 ...شدی

 !قلبم دوباره تیر کشید، مثل مامانا؟ آخ هانـا

 :لبخند تلخی زدم و سرد گفتم

 .پس بریم پایین-

 :لب گزید

 ن شیطنت کجا رفته؟ این غرور، این سردی رفتارت، اینا از کجا اومده؟ولی او-

 :نفس عمیقی کشیدم

 .بریم پایین-

 ها رو پایین رفتیم. وای پایینو جلوتر از اتاق خارج شدم. اومد کنارم ایستاد، دستم رو دور بازوش حلقه کردم و با هم پله
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 .ترچه خبر بود! شاید صد نفر بودند، شاید حتی خیلی بیش

اشون رنگشون چند نفر غش کردند، همه .شدمنزدیک یک ساعت مثل این نوزاد های تازه به دنیا اومده بغل به بغل می

ردنم و من از فشتونستند حرف بزنند؛ اما بازم همه وحشتناک توی تنشون میپریده بود، چند نفر اصالً الل شده بودند نمی

ز رفع دلتنگی با همه، رفتم روی کاناپه نشستم. یه طرفم یوحنا نشسته بود یه شدم. بعد امردم و زنده میدرد پشتم می

ای سالش بود، قد بلند و اندام الغری داشت، شلوار پارچه ۱۸کشید،ام نگاه کردم؛ آقاجون پیپ می. به خانوادهطرفم نامی

تر، موهای سفید و پرپشتی داشت و ریش سفید و سنگی و پیراهن خاکستری و پلیور کمی از مشکی روشنزغال

های سرد و درشت مشکی، های پرپشت که از دو طرف تاب داده بود، ابروهای خاکستری و مردونه و خشن و چشمسیبیل

ای گلدار ابریشمی و اشرافی و موهای سالش بود، با کت دامن سورمه ۶۷ستخونی بود. کنارش خاتون که صورتش ا

قدر از زمان شاه تا االن موهاش رو همون یکدست سفید که تا زیر گوشش بلندیش بود و مرتب شونه شده بود. این

د میشه گفت کوتاه و اندام کمی تپلی داشت. به مدلی پفی اون زمان نگه داشته بود، االن همون مدلی حالت گرفته بود. ق

دخت که اونم مثل خاتون بود، سالش بود و کپی خاتون و الماس ۸۱خواهرام نگاه کردم؛ افسردخت خواهر بزرگترم که 

 .سالش بود ۸۷تنها کمی الغرتر

بود و این هم قد  ۴۵سالش بود و هیکل پر و قد بلندی داشت و حاج کریم که  ۴۸شوهراشون به ترتیب حاج احمد که 

 .های پهن و چهره زیبایی داشتبلند و هیکل پر و شونه

ساله بود، دقیقا شبیه آقاجون بود؛ ولی چهارشونه و خوش هیکل  ۷۵به برادرام نگاه کردم؛ حاج رضا خان برادر بزرگم که 

 .فریب؛ اما به شدت زیبا و دلبود، چاق و قد بلند و هیکل ۴۵زنش تاج بانو که  .با چهره خاتون و چشمای میشی خاتون

بود و قد متوسط  ۴۷سالش بود و تیپ حاج رضا خان رو داشت و با زنش آفت که  ۷۸برادر بعدیم حاج محمد خان 

 .اندام بودداشت و سفید پوست بود و چهره اروپایی و بور داشت و ظریف و خوش

سالش  ۵۵چهره بود و زنش فرشته که پ و خوشداشت و جوان و زیبا و خوشتی ۸۴و برادر بعدیم حاج حسین خان که 

 .اش درست مثل دخترای زمان شاه بودبود و چهره

های افسر بودند. نامی سی سالش بود و هنوز مجرد بود و نگار که دختری ظریف و هاشون، نامی و نگار که بچهبچه

کرده بود و یه دو قلو شش ساله به اسم مهربون و زیبا بود که بیست و شش سالش بود و با مردی به اسم رامین ازدواج 

ای و قد های قهوهسالش بود و چشم ۸۱های الماس بودند که یوحنا نگین و آرمین داشتن و یوحنا و یرمیا و یغما که بچه
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 .های ظریف و بینی ظریف مادرش روهای پهن و فک محکم پدرش رو به ارث برده بود و لببلند و شونه

تری به نسبت برادرش داشت که برای سنش مشکلی نیست و هیچ چیزی از الماس قد کوتاه یرمیا بیست سالش بود و

 .نبرده بود و کامل شبیه پدرش بود و پسر با محبتی بود، وقتی رفتم یه نوجوون دوازده ساله ریزه میزه تخس بود

یفی از هردو بود و قد و اندام یغما تک دختر الماس بیست و سه سالش بود و تازه نامزد کرده بود و ترکیب زیبا و ظر

 .ها و موهای زیبا پدر روظریف مادرش رو به ارث برده بود و چشم

ساله و هردو مجرد و کیارخ و کیارش و ۸۴حاج رضا خان چهار تا پسر داشت و دوتا دختر؛ کمند و کلیا که دو قلو بودند و 

سی و سه و سی ساله بودن و فقط کیارخ و کیان و کارن پسرهاش بودند که به ترتیب سی و هشت و سی و شش و 

 .های من عالقه زیادی به پشت سرهم بچه آوردن داشتند، قلبم تیر کشیدکیارش ازدواج کرده بودند. فامیل

ساله بود و  ۵۵سالش بود و سانی ۵۷حاج محمد خان و همسر زیباش آفت دوتا پسر داشتن سامی و سانی که سامی

 .هردو مجرد و پزشک شده بودند

حاج حسین خان و فرشته دوتا دختر داشتند؛ الریسا و لیلیا که اولی دوازده سالش بود و لیلیا هشت سالش بود، وقتی 

 .رفتم لیلیا رو حامله بودمی

 .و بعد نوا که مجرد بود و از من یه سال و نیم بزرگتر بود و آخرین بچه من

 .شددادم که بیشتر میها رو هم شرح میهای نوهشلوغ بودیم؛ تازه اگه زن و بچه

 راستی نوا کو؟-

 :داداش تاج بانو بهم گفتزن

 خوای چیزی تعریف کنی؟نمی-

 طور میشه؟الماس: آره رها، چیزی نمیگی؟ قضیه چیه؟ چه

 :آقاجون سخت و جدی گفت

 .چی بهتون گفته بودم؟ سوال ممنوع-

 .ها آروم شد و سوال ها خوابید، پوزخند زدم؛ تلخهمهمه

 .واین بشنوین؟ هشت سال زجرکشیدنم رو؟ درد گفتنی نیستخچی می-

 :نامی دستش رو روی دستم گذاشت
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 .که برگشتی کافیهنیازی نیست چیزی تعریف کنی، همین-

 :کارن لبخند زد

 .عجب جو سنگینی درست کردی عمه-

گفتن، من با داشتن پنج تا خواستند سر به سرم بذارند، عمه و خاله بهم میلبخند تلخی زدم، عمه بچه ها هروقت می

هاشون بودند. حسین هم با کیارخ همبازی بود؛ آخه کیارخ ای باهاشون ندارم؛ اما همبازیم بچهخواهر برادر هیچ رابطه

ی ما سالشونه، از بچگی هم با دسته ۵۷می هم وسط بودند. چون فقط دوسال از حاج حسین کوچیک تره، کیارش و سا

 .بودن هم با حسین و کیارخ

 :سوالی که ذهنم رو مشغول کرده بود رو گفتم

 نوا کو؟-

 .همه به هم نگاه کردند و موندن چی بگن

 :سانی گفت

م کیپی باهم بریم بیرون و مثل قدیمون ااش همهخواد مثه قدیما همهنظرتون چیه بریم بیرون؟ حاال که برگشتی دلم می-

 .آتیش بسوزونیم

تلخ نگاش کردم، سانی جان دل من خیلی وقته یه خنده از ته دل فراموش کرده آتیش سوزوندن که دیگه غریبه شده 

 .برام

 یوجود اومد؛ البته به خوبساعت بچه ها جمع رو به دو دسته بزرگا و جوونا تقسیم کردند و جو بهتری بهبعد از یک

 :تونستن ذهنم رو از نوا منحرف کنند. کیان با خنده گفت

 عجب موهایی داری رها، رفتی کچل بودی اومدی گیسو کمند شدی؟-

 :کمند یهو گفت

 بله؟-

 :همه خندیدند، کیان تو سرش زد

 .کنمام اختالط میاز تو گوشی بیا بیرون تا بفهمی تورو صدا نکردم دارم با عمه-

 .هام داشتم که بیشتر به دهن کجی شبیه بودلی من فقط یه لبخند پر از بغض روی لببازم بقیه خندیدند؛ و
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 :سانی گوشیش زنگ خورد، از جیبش درآورد و تا نگاهش کرد بلند گفت

 ...وای-

 کلیا:چیه؟

مون نشون داد. خب یعنی چی؟ اسمش رو مون انداخت و گوشیش رو باال آورد و به همهسانی یه نگاه مضطرب به همه

 :مخورد با اخمای تو هم رفته گفتاش، هی داشت زنگ مینوشته بود سالیوان و عکس یه آستینم گذاشته بود برا صفحه

 این کیه؟-

 :نامی لب گزید

 .راستین-

 :هام گشاد شدچشم

 !راستین؟-

 :همه سر تکون دادن، سانی مضطرب گفت

 چی بهش بگم؟-

 .سامی: البد مامان بهش گفته

 :سانی زد به پیشونیش

 شناسی؟آخه مادر من، بگو راستین رو نمی-

 .کمند: شاید فقط به خاله آفتاب گفته راستینم فهمیده

 :داداش بود، مامان راستین سانی با استرس گوشی رو روی میز جلوی مبل انداختآفتاب خواهر زن

 .اصال جواب نمیدم-

 :کمی بعد قطع شد؛ ولی بالفاصله گوشی سامی زنگ خورد، سامی لب گزید

 .تونم جواب ندممن دیگه نمی-

 .کیارش: سامی بپیچون

 :سامی سر تکون داد و اشاره کرد همه ساکت باشیم، جواب داد

طوری؟ چرا عصبانی؟ سانی؟ نه واهلل! من بیرونم چرا؟ کی برگشته؟ چرا چرت و پرت میگی؟ الو جان داداش؟ سالم چه-
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جا نیس. اصال اگه حرف تو درست باشه و برگشته باشه من اون بسم اهلل الرحمن الرحیم چی داری میگی؟ نه خره نری

 ...فهمم چی میگی الو، راستین، راستینباید بفهمم دیگه؛ ولی خبری نیست، تو االن کجایی؟ داد نزن نمی

 :مون نگاه کردگوشی رو آورد پایین و به چهره مضطرب همه

 ...نجا، حسابی هم توپش پرهداره میاد ای-

 :زدنامی رو پاش 

 .اش معلومهخواست بکشش اینکه قضیهرفت اول که اومد مییوحنا که یکسره قربون صدقه رها می-

 :از جا پاشدم، همه بهم نگاه کردند. سرد و مغرور گفتم

 .خوام ببینمشراه من و راستین بیش از هشت ساله از هم جدا شده، نمی-

ترسیدم. االن د تنم کردم. دروغ چرا، از روبروشدن باهاش میو باال رفتم. پالتوم رو از روی تخت برداشتم و تند تن

تونستم ببینمش، باید برم و آمادگیش رو پیدا کنم تا بتونم سرد و سخت باهاش برخورد کنم. موهام رو که هنوزم نمی

 روی شد. روسریم رو همکمی نم داشت فقط در حد ده سانت از تو پالتو بیرون کشیدم؛ چون داشت موهام کشیده می

هام رو تو روسری دلدم و کیفم رو برداشتم و سرم انداختم و تندی پرهاش رو دور گردنم گره زدم و جلوی آینه چتری

هام رو توش انداختم و فقط با همون کیف دستیم بیرون زدم. از پله ها با سرعت پایین اومدم. همه برگشتند نایلون قرص

 :ا گفته بودند. رو بهشون بلند گفتمها ماجرا رو به بزرگترنگام کردند،پ. بچه

 .گردمبرمی-

 :در ورودی رو باز کردم و سمت ماشین دویدم، یوحنا دنبالم دوید

 .رها صبرکن-

 :برگشتم سمتش

 .ات رو بهم بدهشماره-

 :ام رو بهش گفتم یه تک انداخت منم داشته باشمش. فوری پشت فرمون نشستمشماره

 منم بیام؟-

 .خوام تنها باشممی-

 .مراقب خودت باش-
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 .رسهیوحنا اون االن می-

 .کنمدرو باز می-

دنده عقب گرفتم و از پارک در اومدم  .و سمت در باغ دوید. در رو با سرعت بستم و روشن کردم. استرس عجیبی داشتم

دم سرعت بیرون زو رفتم و کمی جلوتر دور زدم و با سرعت باال حرکت کردم. یوحنا تندی در رو باز کرد و کشید کنار. با 

و یه بوق زدم و دور زدم تو خیابون. سر خیابون رسیده بودم و یوحنا در رو بسته بود که یه ماشین جلوی در با سرعت نگه 

 !داشت. یه چشمم به جلو بود یکی به آیینه وسط، یه مرد ازش پیاده شد و سمت در دوید، یا خدا خودشه

ال نفسم گرفت. سرعت رو کم کردم و کنار نگه داشتم و کیفم رو از صندلی پیچیدم و فقط گاز دادم، به خاطر استرس با

کردم، اسپریم رو درآوردم و دو پاف تو دهنم اسپری کردم و نگه داشتم. طعم گسی تو دهنم بغل برداشتم، مدام سرفه می

 .نشست و داروی شفابخش به کمک ریه خرابم شتافت

ق کشیدم و خسته دستم رو روی فرمون تکیه دادم. سرم رو رو دستم روی نفسم رو آروم بیرون دادم، چند تا نفس عمی

 .های سنگین برام سم بودفرمون گذاشتم. بوی خیلی محوی از واکس چرم روی فرمون به بینیم خنجر زد. بو

ام درد گرفت؛ دستم رو روش مشت کمی که گذشت، سرم رو برداشتم و دنده یک زدم و آروم آروم حرکت کردم. معده

کردم. باید چیزی بخورم. فرمون رو چرخوندم، دنده رو زدم دو و سرعت رو بیشتر کردم تا از اون روستای لعنتی بزنم 

 .بیرون و دنبال یه رستورانی چیزی برم

ام تیر کشید. با حرص نایلونش رو کشیدم و بستمش و رو صندلی فقط سه تا گاز کوچیک از ساندویچم زده بودم که معده

دونم دردش چیه! هیچ دکتری نفهمیده چه مرگشه، فقط میگن مرده شور این معده رو ببرن که نمی .کردم کنارم پرتش

دونم، یه قرص درست و درمون بدین. دوساله فقط دارم عصبیه عصبیه عصبیه! مرگ و عصبیه، درد و عصبیه خودمم می

کنه؛ ولی دردش رو خاموش درمانش نمی خورم و هنوز هیچی. میگنخورم، روزی شش تا هشت تا میکلدنیوم سی می

 .کنهمی

وقت چهی "ناشناس"عصبی بودم. از توی ماشین به دریا نگاه کردم، به دریای سیاه شب، گوشیم زنگ خورد. آوردم باال 

 .اخالقی نداشتم ناشناس جواب ندم

 الو؟-

 الو رها؟-
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 یوحنا تویی؟-

 زنم یخ زدم، کجایی؟حرف می وای این راستین دیوونه شده، من االن اومدم تو باغ-

 .خب بگین خبر برگشت من دروغ بوده-

جا جمعید، چرا چشماتون سرخه؟ پاشد رفت کل خونه تون اینجوری بگم دروغ بوده؟همه گفتیم، میگه پس چرا همهچه-

 .رو گشت تا چمدونات رو دید انکار کردیم مال توئه باورش نشـ، هوو

 کجایی رهادخت؟-

 :لرزید، صدای یوحنا اومدهام بیشتر از همیشه میقدر عصبانیه! لب گزیدم، دستصداش چه بند دلم پاره شد،

 .رها نیست، مرد حسابی گوشی رو بده-

 :و فریاد مرد پشت خط

 میگم کجایی رها؟-

زدن کرد. صدای جیغ لرزید، توی سرم شروع به زنگشدت میهام بهاز فریادش جیغ زدم و گوشی از دستم افتاد، دست

ردن کردم. ککشیدم. نفس کم آوردم، شروع به سرفههای تو سرم منم جیغ میجیغ جیغ، نفسم گرفته بود. پابه پای جیغ

 :اومدهام یخ زده بود و عرق کرده بود. صدای راستین هنوز میهام رسوندم، دستبا حال خراب اسپریم رو دوباره به لب

 ها؟رها؟ رها عزیزم جیغ نکش، رها به من گوش کن ر-

 :صدای خشمگین نامی اومد

 بده به من، رها؟ خوبی قربونت برم؟ رها کجایی تو بگو من االن میام، رها؟-

 .هام لرزیدبغض کردم، لب

کس رو نداری بدبخت، بشین سر خونه زندگیت الکی خودت رو به درو دیوار نکوب که همین نون خشکم ازت تو هیچ »

 گیرم فهمیدی یانه؟می

کردم. دادم و گریه میی دیوار مچاله شده بودم و تند تند سرم رو تکون میکه تو سرم زد. گوشهو ضربه محکمی 

های که برگشت تو اتاقش، هانا به سمتم پر کشید و خودش رو تو آغوشم رها کرد و اشکاش رو بی صدا روی شونههمین

نداخت؛ اما اشکاش که مستقیم روی پاهاش ام ریخت. هانی مظلوم و آروم اومد کنارم نشست و سرش رو پایین ابرهنه

 «سوزوندریخت جیگرم رو میمی
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های ارزش زخم خورده. دستنفس عمیقی کشیدم، کجایی ببینی کس و کارم اومدند، ببینی نگرانن برای من؛ من بی

 :لرزونم جلو رفت و گوشی رو از روی رون پام برداشتم و کنار گوشم گذاشتم و با بغض گفتم

 نامی؟-

 .رسونم بهتن نامی؟ جانم تو بگو کجایی خودمو میجا-

 ...سرده-

 :صداش لرزید

 .کجایی رها؟ تو رو جان نامی بگو عزیزکم-

 :نفس پر بغضی کشیدم باال و آروم گفتم

 .مونه هم عذابه هم سردهجا سرده، مثل جهنم سرد میگردم. اینبرمی-

 .تا خونه ریخت. آروم روندمام میهام رو گونهو قطع کردم، اشک

توی کوچه که رسیدم، دیدم چهارپنج تا مرد دم در ایستادند. تا نور ماشین رو دیدند، سریع در رو باز کردند. جرأت اینکه 

بهشون نگاه کنم و راستین رو بینشون ببینم نداشتم، فقط از بینشون گذشتم و آروم ماشین رو جلوی عمارت نگه داشتم. 

اولین نفر که یوحنا بود که جلو اومده بود. سریع تو آغوشش رفتم؛ نه برای دلتنگی، فقط در رو باز کردم و پیاده شدم و 

 .ی پهنش قایم کرده بودمهام رو روی دهنم گذاشته بودم و سرم رو تو سینهخواستم پنهون بشم. هر دو دستمی

بلد بود آرومم کنه این قدر خوب بخش سرداد. چهی آرامشهاش حمایتگر تنم رو فشرد و کنار گوشم زمزمهدست

 :خواهرزاده خوش قلب،! کمی که آروم شدم و لرز تنم کمتر شد، آروم گفت

یخ زدی بیا بریم اتاقت استراحت کن. از اون موقع دخترها اتاق خودت رو برات مرتب و آماده کردن، بیا بریم قربونت -

 .برم

خواستم یکس رو ببینم، راستش نمخواستم هیچدم؛ نمیکرکس نگاه نمیبا تکیه بهش رفتیم تو. سرم پایین بود به هیچ

 .راستین رو ببینم

دیدم. یه جفت کفش مردونه براق مشکی جلو اومد و سریع دو جفت های اطرافم رو مینگاهم که رو زمین بود، فقط کفش

 .مطمئنم خودش بود؛ بچه ها جلوش رو گرفتند .کفش مردونه دیگه جلوش ایستادند، لرزیدم

یارم خواستم سرم رو بها باال رفتیم و بعد از هشت سال تو اتاق خودم رفتم؛ اما حسی نداشتم، چرا داشتم؛ ولی نمیاز پله 



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر پاسبان غزاله | تبانیرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 25 

 :وم رو باز کردهای پالتباال و با کنکاش و رفع دلتنگی تو درو دیوار اتاق یهو راستین رو ببینم. نگار جلو اومد و تند تند دکمه

 .احت کن فردا که پاشی خوب خوبیبیا قربونت برم، بیا یه کم استر-

 کرد؛ گریه کرده؟صداش گرفته بود و فین فین می

پالتوم رو با کمک کلیا در آورد و روسری رو هم از سرم کشید. آروم هردو بازوم رو گرفتند و سمت تختم کشیدند، آروم 

رنگم رو روی زمین بسته و بیخهام رو با مالیمت درآورد و پاهای ینشوندنم. نامی فوری جلو پام نشست و نیم بوت

گذاشت. دخترا کمی خمم کردنذ، دراز کشیدم و پاهام رو مثل جنین تو بغلم جمع کردم و پتو رو تا روی گردنم روم 

هاش آروم کنار زد. ی تخت نشست و موهام رو با نوک انگشتسانی لبه .کشیدند. موهام روی صورتم افتاده بودند

 .لرزوندرو می اضطراب و تنش وحشتناکی تنم

 :هام رو داد باال و پیشونیم رو بوسیدسانی چتری

 لرزی؟ قرصی چیزی نداری؟قدر میآروم باش دختر خوب، چرا این-

 :زیر لب گفتم

 .کیفم تو ماشینه-

 :کارن فوری گفت

 .من میارم-

 .به هم بریزم ی آرومش رو شنیدم؛ اصالً همه تنم گوش شده بود تا صداش رو بشنوم و بیشترو رفت. زمزمه

 .بذار باهاش حرف بزنم-

 بینی حالش رو؟رامین: اصالً حرفشم نزن، مگه نمی

 .تونه راستین، درکش کنکیان:فعالً نمی

 :و نجوای پر از خواهش راستین

 .تونم، بذار برم جلوتونم، نمینمی-

 .کیان:راستین مرگ من بدترش نکن

 .نسامی:برین بیرون بحث کنین، تنشش رو بیشتر نکنی

 :راستین صداش رو برد باال، نه که داد بزنه؛ ولی دیگه پچ پچ نبود و عادی شد
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 .جا مطبت نیست که به من دستور بدی و رها هم بیمارت نیست سامیاین-

 :و مستقیم من رو مخاطب قرار داد

 رهادخت؟-

یعنی عصبانیه، یه حالت گفت رهادخت های گشاد نگاهش کردم. هر وقت میاز جا پریدم و تو جا نشستم و با چشم

اهش نگاه های سیهام مستقیم داشت توی چشمشدت غمگین بود که االن بیشتر عصبانیه. چشمام داشت وقتی بهدیگه

 .قدر فرق کرده بود! چونه و لب پایینم لرزیدمی کرد. چه

 .تو موهای ده سانتی سیاه و براقش چنگ زد

 .بچه،ها تنهامون بذارین-

 .نعش من رد شینامی:مگه از رو 

 :راستین با صدای کلفتش داد زد

 .از رو نعشتم رد میشم-

 :دونم سانی تو من چی دید که فوری جلو پرید و دستش رو روی دهن راستین گذاشتنمی

 .بینی حالش رو؟ داد نزن خطرناکهداد نزن، مگه نمی-

 .عقب کشید و پوفی کرد و باز به موهاش چنگ زد

ها نصفش ازش زده بود بیرون، درش آورد و روی ب برگشت. سامی کیفم رو گرفت، کیسه داروکارن با کیف و یه بطری آ

میز توالتم خالی کرد. دستش زو تو داروها چرخوند و آخر دستش مشت شد و فکش منقبض و اخماش تو هم رفت. سانی 

م باز کرد و با بطری آب سمتالعملش همین بود. سامی بسته کلومیپرامین رو برداشت و یکیش رو هم جلو رفت و عکس

 :اومد، بهم داد خوردم. آروم گفت

 کنی؟از کی این کوفتیا رو مصرف می-

 :هام رو گرفتم و کشیدمموهای باالی گوش

 .از پنج سال پیش کم کم زیاد شدن-

 :عصبی زیر لب گفت

 !لعنتی-
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  .رون زدشد. از اتاق بیهاش سرخ سرخ شده بود و از عصبانیت داشت منفجر میسانی چشم

سامی با حالی شبیه سانی جلوی راستین رفت و یه کم باهاش پچ پچ کرد و راستین اخماش بدتر تو هم رفت. بعدم به 

هام دوباره ها اشاره کرد و تنهامون گذاشتن و در رو هم بستند. راستین یه قدم جلو اومد. بند دلم پاره شد، دستبچه

رو از  هاشختم تکیه دادم و زانوهام رو بغل کردم. لبه تخت نشست و دستلرزشش زیاد شد. به تختم رسید، به تاج ت

 :خورده بهم نگاه کرد و گفتای که راه زیادی رو دویده ولی برنده نشده خسته و شکستهم باز کرد و مثل یه دونده

 .جابیا این-

یر ود که ازم بگذره، محلم نده، بیاد سکردم همین بشاید منتظر همین بودم، شاید تمام این ترسم که ازش داشتم فرار می

 .فحشم بده بزنتم و بره

راستین هم درست مثل همه تو  .هام رو دور گردنش حلقه کردمتندی به سمتش پر کشیدم و تو آغوشش خزیدم و دست

 :جون مشت زدماش بیفشرد. زدم زیر گریه، به سینهکشید و سخت به خودش میموهام نفس می

 .این بدبختیام تقصیر توئه، هشت سال زجرکشیدنم تقصیر توئه خیلی بیشوری! همه-

 :زدمجون بهش مشت میاش بود و بیهاش لرزید، سرم رو سینهشونه

دونی سه سال جسمت دونی چه زجرایی کشیدم؟ میدونی چی به سرم اومد؟ میدونی چند بار مردم و زنده شدم؟ میمی-

دونی چرا؟ اختالل روانی، دونی دادگاه رد صالحیت بهم داد، میی؟ میسال روحت رو یعنی چرو شکنجه کنن و هشت

 .ایگن من دیوونم، میگن اسکیزوفرنی دارم، میگن تو لیاقت نداری، تو یه مریض دیوونهمی

 :ریختپام اشک میهق هقش بلند شد، ازش فاصله گرفتم. صورتش خیس بود و داشت هم

نی بیننش، هاکنن هانا مرده، اونا کور شدن نمیهانا نمرده. اونا دیوونن که فکر میمیگن هانا مرده، هانا نمرده راستین، -

کنم راستین، همش تقصیر توئه! هی بهت گفتم کنه؟ دارم دق میکشه راستین، االن هانی داره چیکار میاالن داره چی می

اه فتم بهش بگو اذیتم نکنه هی فقط نگی اتاق فقط نگاه کردی، هی بهت گبه وهاب بگو نزنه تو سرم هی ایستادی گوشه

قدر هیچی نگفتی بهم میگن دیوونه، میگن خراب. هشتاد ضربه شالق بهم زدن و پرتم کردن کردی، حاال بیا ببین این

قصیر ی اینا تکنه، همهکنن هی زخمام سر وا میبیرون بیا پشتم رو ببین، همش زخمه. از صبح همه میان محکم بغلم می

 .. دوسال حکم کانون برام بریدن تقصیر توئهتوئه راستین

اش مشت هاش رو روی پاهاش ستون کرد و های های زد زیر گریه به شونهمن رو کنار زد و صورتش رو گرفت و آرنج
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 :زدم

 تقصیر توئه، تو گفتی وهاب خوبه. تو گفتی تو لعنتی گفتی. تو باعث شدی که به این روز بیفتم که برای اینکه نرم کانون-

 !اتون گفتینشده، شماها گفتین خوبه، همهجا تا نرم اون خرابفرار کنم و ماشین وهاب رو بدزدم و بیام این

 :جون گفتماش تکیه دادم و بیآروم شدم. سرم رو به شونه

 .خوام، فقط تونستم هانا رو بیارممن دیوونه نیستم، من خراب نیستم، هانا نمرده، هانی، من هانی رو می-

شد، در باز کرد و با حال خراب زد بیرون، بقیه دردام رو تنهایی ضجه زدم، قرص گیجم کرده بود. چشمام آروم آروم بلند 

 .سیاه شد و خوابم برد

*** 

دم. کمی هام بود. عصبی شخوردیم. نگاه سنگین همه به لرزش دستسر میز صبحونه نشسته بودیم. داشتیم صبحونه می

 :تشکر کردم، خاتون فوری گفتاز چای شیرینم رو خوردم و 

 .توکه هنوز چیزی نخوردی-

جور که دوست دارم و یک دونه از گوشتام، گوشت تف داده شده به بشقابم نگاه کردم، نصف تخم مرغ عسلیم همون

فته هاشون رهای اندازه بند انگشت گوشت رو بخورم. همه به خونه؛ ولی فقط تونستم یکی از تکهخیلی دوست داشتم

 :ن جز سامی، نامی، یوحنا و راستین و کمند و کلیا. سامی اخم کردبود

 .این چیه؟ هنوز شروعم نکردی. بخور ببینم-

 .ام مشت شده بودسرم رو تکون دادم، دستم زیر میز رو معده

 .تونمدیگه نمی-

  .سرش رو تکون داد

. دادندتون توی اتاقشون رادیو گوش میهای راحتی نشسته بودیم، منتها آقاجون و خابعد صبحونه دور هم روی مبل

و روی هام راتاقشون همین طبقه پایین بود و همیشه درش باز بود و آقاجون حواسش به همه چی بود، راستین کیسه دارو

 :پای سامی گذاشت

 .یکی یکیش رو بگو برای چیه-

 :بهش اخم کردم و کیسه رو چنگ زدم

 .بدش من ببینم-
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 :سرد و مغرور گفتم

 طور به خودت اجازه میدی؟چه-

 :سامی خونسرد گفت

 .همون دیشب همه رو فهمیدم رها، باید باهم صحبت کنیم-

 :در هر صورت که میره به همه میگه، پس سعی کردم عصبانیتم رو پس بزنم

 .جا بگو، به جهنم بذار همه بفهمنهمین-

 :سامی اخم ریزی کرد

 چه بالیی سر خودت آوردی؟-

 .کشیدمکنم کشیدم؛ ولی داشتم میو رو به عقب جوری که فک کنن موهام رو مرتب میبا تنش موهام ر

 .بگو آوردن-

 :نامی عصبی گفت

 سامی بنال ببینم با این بچه چیکار کردن؟-

 :گفتآورد باال و اسمش رو میی دارو رو ازم گرفت و باز کرد و یکی یکی میسامی کیسه

 .باشه؛ ساعتاش رو میگم از امروز مراقب باش سر ساعت بخوره تیوریدازین، هشت ساعتیه کمند حواست-

 :یوحنا بی تاب گفت

 این برای چی هست؟-

 .اسکیزوفرنی-

 .چشمای همه گرد شد و خیره به سامی نگاه کردند و فقط راستین با درد بهم نگاه کرد و تو موهاش چنگ زد

ه، این رو باید هر چهار هفته بزنی. آخرین باری که زدی کی این آمپول چیه؟ فلوپنتیگزول دکانوایت، آها اینم واسه همین-

 بود؟

 :خسته و کالفه گفتم

 .دو هفته پیش-

 :سر تکون داد و بعدی رو برداشت
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کلومیپرامین؛ این رو روزی یکی باید بخوری، افسردگی حاد ترس از جمع وسواس و بدخلقی. آلپرازوالم هشت ساعتی -

بخش، نورتریپتیلین شش ساعتی پوکساید شش ساعتی تنش و اضطراب و آرام افسردگی حاد و آرام بخش، کلردیاز

بخش اعصاب معده و درمان زخم معده، کلی افسردگی حاد، پرو پرانول اضطراب و تنش قلب، کلدنیوم سی آرام

 ...ویتامین

 :و اسپریم روهم تکون داد

 .اینم که آسم-

 :کیسه رو روی میز پرت کرد و به سمتم برگشت

 خوری؟ز کی داری میخب، ا-

 :ام در هم جمع شده بود، کیسه رو برداشتمچهره

 ...بده من اینو-

ن ام رو آروم نگه داشته. پماد مسکتند دوتا کلدنیوم سی بدون آب انداختم باال، قرصای ریز سبزرنگ که فقط همینا معده

 :رو باال آورد

 این برای چیه؟-

 :به پشتم اشاره کردم

 .پشتم-

 .از راستین متعجب شدند همه شون بغیر

 نامی: پشتت چی شده؟

 :عصبی چشمام رو فشردم و مشتم رو محکم روی دسته مبل کوبیدم و با لحن سرد و بدی گفتم

 هشتاد ضربه شالق به جرم خراب بودن، فهمیدی؟-

تیر  کشه،خورده نگاش کردم، چشماش گرد شده و نفس نمیو چشمام رو تو چشماش باز کردم و مثل یه مار زخم

 :زنمخالص رو می

دوسال کانون اصالح و تربیت برام بریدن که فرار کردم، امروز فرداس رد ماشین دزدی وهاب رو بگیرن و پیدام کنن و -

فهمی؟تهمت به من اونم تو شهر غریب، اونم تو شهر عزیزی که به زور ببرنم به اون خراب شده؛ ولی همش تهمته، می
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 .هامام هشتم خاکش رو تبرک کرد

 .پاشدم ایستادم

 .خوام تنها باشممی-

اک ریختند. سکردند و دخترا ناباور اشک میپسرا یکی از یکی بدتر سرخ شده بودند و داشتند از فشار غیرت باد می

 .داروهام رو برداشتم و باال تو اتاقم رفتم

 :هانا مغموم و شکسته روی تختم نشسته بود. غمگین شدم و سرم رو کج کردم

 جایی؟ از دیشب کجا بودی؟من دورت بگردم اینالهی -

 .رفتم جلو بغل گرفتمش و تن نرم و ظریف و گرمش رو تو آغوشم فشردم و بوسیدم

 .بیا کمی بغلم دراز بکش دلم برا خوشگل خانومم تنگ شده-

نج ه؟ نزدیک پکنو روی تخت دراز کشیدم و بغلم گرفتمش و پتو رو کشیدم روش هانا که پیشمه، االن هانی چیکار می

ماهه ندیدمش، البته اگه چند هفته پیش آخرین دیدارمون رو نادیده گرفت، هیچ دوست نداشتم پسرم تو اون حالت 

 .گوشیم رو برداشتم، رفتم تو گالریم عکسای هانا و هانی رو نگاه کردم، یا اشک در کنار هانا دوباره خوابم برد .ببینم

*** 

 :کردمام رو آروم باز کردم، یغما با لبخند مهربونی نگام میام کشیده شد، چشدستی روی گونه

 .سالم خوابالو-

 :بدنم رو کشیدم

 سالم، ساعت چنده؟-

 .وقت ناهاره-

 :لبخند زدم و پاشدم

 .باشه-

 :از رو تختم پاشد

 .من میرم تو هم زود بیا-

 .باشه-

 :تماز جا بلند شدم، به چشمام دست کشیدم. هانا کجاست؟ به سمت یغما برگش
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 یغما؟-

 :رفت، برگشتداشت می

 جانم؟-

 :شدم گفتمخمیازه کشیدم و درحالی که از رو تخت بلند می

 .وقتی خوابیدم هانا بغلم بود، االن نیست پایین ندیدیش؟وقت ناهاره گشنشه-

ام نگ اومد. خم شدم و از تو آینه دیدمش؛ مثل کسی که جن دیده داشترفتم سمت میز توالتم، صدایی از یغما نمی

 .کردمی

 یغما؟-

 هان؟-

 چیزی شده؟-

 :سرش رو تکون داد و دهنش رو که باز مونده بود بست

 .نه نه. زود بیا-

کشیدم؛ وهای مشکی پر کالغی و فوری زد بیرون. شونه باال انداختم. موهام رو همه رو شونه زدم تا حد امکان محکم می

 .که تا زیر گودی کمرم رسیده

 .ریختهام میخورد و رو شونهزدم مثل آبشار سر میه رو که شونه میلـ ـختـ و لس هر دست

ام موهام که تموم شد، با کش محکم بستمشون و بافتم. موهای کوتاه جلوی سرم رو هم مرتب فرق کج کردم. به چهره

 می وحشی وهای پر و بلندم کنگاه کردم. ابروهای پهن و کشیده و بلند مشکی، چشمای خمار و درشت مشکی که مژه

داد، بینی صاف و سر باال. نمیگم قوس داشت و انگار عملی بود نه، فقط صاف بود. پوست سفید و گستاخ نشونشون می

. رنگ و روها میشه گفت بیای و درشت صورتی کمرنگ، توی طیف رنگ لبهای قلوهپریده و صورت کشیده و لبرنگ

بود و قدم بلند بود. صد و هفتاد بودم، درکل زمانی خیلی زیبا بودم؛ اما  هامم دوتا حلقه سیاه بود. اندامم خوبزیر چشم

 قدر داغون بودم کهزمانی هشت سال پیش، وقتی تازه هیجده سالم شده بود؛ اما حاال چهره جا افتادمم بد نبود؛ ولی این

 .اومدبه چشم نمی

قدرم آرایش داشته باشه و به خودش د، هرچهالعاده خراب و داغون میابینی به چشمت فوقگاهی اوقات یکی رو می
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 .بینی یه وقت دیگه هیچ آرایشی هم نداره؛ اما خیلی زیبا به چشم میادبرسه؛ اما می

قدر هم نسبت به هشت سال تأثییر حال روح روی جسم خیلی زیاده. وصف حال منم همینه. االن که خراب و داغونم هرچه

 .پیشم زیباتر شدم؛ اما به چشم نمیاد

 ...آهی کشیدم. وهاب تو با من چه کردی

قدر سرده، اصالً این خونه خیلی سرده. لرز کردم و تو اتاقم برگشتم. دستی به لباسام کشیدم و بیرون رفتم. راهرو چه

تونیک بافت دیشبی تنم بود؛ ولی بازم سردم بود. چمدون رو باز کردم و تنها سویشرتی رو که آورده بودم تنم کردم؛ یه 

شرت گرم خاکستری که قدش تا وسط رونم بود. کالهشم سرم انداختم و بیرون رفتم. آخیش بهتر شد. هانا سردش سوی

 نشه، خیلی لجبازه. ببین بهش گفتم نرو، باز معلوم نیست کجا رفته؟

 :گفترفتم پایین، نزدیک سالن غذاخوری بودم که شنیدم سامی می

 .ترهنی که فکر می،کنید هم وخیمبله آقاجون گفتم که متاسفانه حالش از او-

 آقاجون: این اسکی چی چی که گفتی یعنی چی؟

رقرار بینه و باهاش ارتباط بزنه. حتی یه نفر رو به وضوح میاسکیزوفرنی؛ یعنی بیماری روحی روانی که بیمار توهم می-

 .کنهمی

 کردم و رفتم تو. سعی کردم عادی باشم، سرد واخم کردم، من دیوونه نیستم. دیوونه نیستم، نیستم، نیستم! در رو باز 

 :های سرخ بهم لبخند تلخی زد و گفتمغرور. راستین با چشم

 سالم عروسک، خوب خوابیدی؟-

 :سرم رو تکون دادم

 .بیا بشین کنارم که هنوز دلتنگتم-

های نهبلند و شوسعی کردم بهش لبخند بزنم؛ ولی فقط یه دهن کجی شد. کنارش نشستم به راستین نگاه کردم قد 

داداش آفت بود و برادرشیری من، درست همسن همیم، فقط چند پهن. چهره اروپایی و بوری داشت، خواهر زاده زن

 .ام مشت شده بود و فشار زیادی روم بودتره. شروع به غذاخوردن کردم. دستم رو معدهماهی از من بزرگ

خورند؟ رژیم غذاییم یکی از چیزایی که صد در صد و خاتون می جوری این رو آقاجونخورشت پر ادویه و تند بود. چه

ام رو داغون خورم. فلفل مطلقاً حتی یه گردشم رو غذام معدههای پر ادویه و تنده، درست همینی که میمنعش کرده غذا
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 :فت، این رو فهمیدم. دو قاشق برنج ساده خوردم و کشیدم کنار. خاتون گکنه. قاشق اول رو که خوردممی

 خوری؟کنی، چرا چیزی نمیرها داری نگرانم می-

 .تونم. متشکرمخاتون دیگه نمی-

 :راستین تلخ گفت

خورد. چیشد قدر از همین حرص میگفتی مامان و خاتون چهگفتن خاتون و فقط تو میخاتون؟ یادمه همه بهش می-

 میگی خاتون؟

 :تلخ پوزخند زدم

نبودم؛  شد منکه باید درست میبعضیا عوضی، من رو عوضی عوض کردن، اونی کنن، بعضیا عوض میشنآدما تغییر می-

 .ولی عوضم کردن

 :ای باال انداختمشونه

 .کنیگله ای نیست، تو این هشت سال چیزایی فهمیدم که تو، تو سن هشتاد سالگی هم درکشون نمی-

 :سری تکون داد و به موهاش چنگ زد

 .همش تقصیر منه-

 :زدم به شونش

 ....تقصیر تو نیست، این سرنوشت من بوده. خودت رو اذیت نکن منم ناراحت نیستمنه-

 :پاشدم. کمند سریع گفت

 .صبر کن عزیزم داروهات رو بخور-

اش رو هام رو بهم فشردم، از قرص بدم میاد؛ ولی چه میشه کرد؟ همهو به سرعت چند تا قرص رو کف دستم ریخت. لب

 .شرفتم باال و یه لیوان آبم رو

از سالن ناهارخوری بیرون زدم. عمارت بزرگی بود، خیلی قدیمی بود. کف مرمری بود، البته طبقه دوم کف پارکت بود، 

 .خیلی تو در تو و اتاق اتاق بود؛ اما زیبا بود

ای توی زنجان رفتنذ؛ جا برن و مدتی هم ترکش کردند و به خونههشت سال پیش خاتون و آقاجون قصد داشتند از این

 .ولی انگار برگشتند



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر پاسبان غزاله | تبانیرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 35 

 جا بوده.هام همه اینهای قدیمی و بزرگ اما زیبای خونه گذشتم. این خونه رو خیلی دوست دارم؛ کودکیاز جلوی تابلو

جا صرفاً یه ویالی توپ ی باال رفتم. اینپله چوبی رفتم و به طبقهسمت راه .توی همین باغ دلم برای باغ تنگ شد

تم کده قدیمی و بزرگ و خوف؛ اما به نظر من باشکوه بود؛ ولی واقعاً چیزی به وجدت دوبلکس نبود. برعکس یه ما

 .دیدیآورد و فقط وسیله های قدیمی مینمی

هایی که تو این هشت سال اضافه شده و من ندیدم و نبودم توجه کردم، به سمت دیوارهای طبقه دوم رفتم، به عکس

 .فتموقتی همه رو نگاه کردم، تو اتاق سابقم ر

 هایاتاقی تمام چوبی حتی درها و سقف، تیره و دلگیر؛ اما حس نابی بهت میده، اتاق من خیلی خاص بود؛ چون زمان

 .قدره؛ ولی واقعاً بزرگهدونم چهها بزرگه، نمیکردند. اتاققدیم همه همین جا زندگی می

 .حتی نیمکت میز توالتم یه کنده درختهسرویس چوب تیره و کالسیک که با چوب های حلقه حلقه شده تزئین شده و 

یه گوشه شومینه، یه صندلی  .تخت یک و نیم نفره که ست سرویس چوب اتاقم بود با سرویس خواب کرم صورتی چرک

راک کف یه قالی گرد که برای اتاق خیلی کوچیک بود و یه آباژور پایه بلند کنار صندلی که حتی یه کنسول کوچیک هم 

 .کنارش بود

تاقمم با همین طرح و مدل چوبی و خاص بود، یه ننو هم تو اتاقم داشتم که زمانی خیلی دوسش داشتم و ساعت ا

 ...هامخوردم و تابلوسره روش تاب مییک

هام بود، یه میز تحریر خیلی خوشگلم داشتم. درست مدل میز تحریر جودی ابوت توی خوابگاهش در و دیوار پر از تابلو

 .ترباتو دبیرستان، حتی زی

م های هشت سال پیشی لباسبه سمت کمد دیواریم رفتم، درش رو باز کردم. چمدونم رو به کمد منتقل کرده بودند. همه

و چیزایی که تو چمدونم بود، همه سر رگال ها بود. هــ ـو*س کردم کمی تو باغ قدم بزنم. کمی بوی دریا به بینیم 

 .ام رو پیدا کنمجا کمی از آرامش از دست رفتهاونبخوره. اصالً شاید کمی برم لب دریا، شاید 

 .یه کاله کاموایی گرم برداشتم و سرم کشیدم و کاله سویشرت رو روش انداختم

 .حجم ولی گرمش رو که یه زمانی خیلی دوسش داشتم هم برداشتمحتی پتو مسافرتی البته از اون نوع کم

 .زدن کرددوباره شروع به زنگرفتم پایین، آروم بیرون رتم؛ اما آویز سر در 

جوری یه مرور خاطرات دونم چهزدن تو باغ کردم. غروب بود، نمیلرزم کرد، سریع پتو رو دورم کشیدم و شروع به قدم
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 .قدر طول کشیدساده و قدیمی این

باغ با ترکیب های سر به آسمون کشیده چنار بود و بقیه های باغ ردیف درختبه باغ نگاه کردم، دور تا دور دیوار

ای های زیبهای میوه که بیشتر پرتقال و نارنج و نارنگی بودند، تزئین شده بود. انواع گلهای تزئینی و درختدرخت

 دونم هنوزم هست یا نه؟خورد، حتی ته باغ یه گلخونه بزرگ بود نمیتزئینی توی باغ به چشم می

 ای آبه با استخر منحنی بزرگی که داشت و حاال خالی از قطرهها چهمین محوطه کنار عمارت خیلی پرکار بود چه از گل

 .ای و نارنجی و قرمز بودجاش پر از خاک و برگ زرد و قهوهبود و به

و همچنین تاب بزرگ چندنفره و زیبایی که از اون زمان هنوز هست تنها رنگش عوض شده، یه آالچیق زیبا هم پشت 

 .و منظره روبه روش ساحل دریا بود عمارت بود دورش چند تا بید مجنون بود

 ...هام اومد. بوی دریاهام رو بستم، لبخند تلخی رو لبنفس عمیقی کشیدم و چشم

 فهمی رها؟می »

 با تعجب گفتم: چی رو؟

 .بهم لبخند زد

 .بیاتو-

، درست مقابل دریا هامم باال انداختم و رفتم تو آالچیقای باال انداختم و همزمان شونهبا سردرگمی ابروهام رو لحظه

نشسته بود. اشاره کرد نزدیکش بشم، جلوتر رفتم، مچ دستم روگرفت و کشید و کنار خودش درست چسبیده به خودش 

 اشهام حلقه شد و روی بازوی چپم قرار گرفت و دست راستش رو بازوی راستم، چونهنشوندم، دست چپش دور شونه

احساسات ظریف دخترانم اونم مال یه دختر هیجده ساله خام قلقلک داده رو روی شونه ام گذاشت. از این همه نزدیکی 

زد؛ عالی بود، تند و پر انرژی. نفس عمیقی کشید و بازدمش تو گوشم شد و ته دلم یه جوری شد. عطر تندش بینیم رو می

 .مخورد که باز حالم رو یه جوری کرد و قلقلکم داد که خیلی خودم رو نگه داشتم گوشم رو نخارون

 :با صدای بم و خاصش گفت

 ...چشمات رو ببند-

 :شدم، چشمام رو بستمزد، من مست میجور آروم و اغواکننده حرف میوای وقتی این

 شنوی؟حاال خوب گوش کن، می-
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 :خوب گوش دادم

 .صدای دریا میاد دیگه-

 .جوری میادنچ، هم خوب بو کن هم گوش کن هم تجسم، بعد بگو صدای دریا چه-

تونه حالم رو کس نمیهام اومد، یه آرامشی به وجودم تزریق شد که هیچکار رو کردم. کم کم لبخند روی لبهمون 

رنگش غرق شدم، ی گوشم رو بوسید. چشمام رو باز کردم و سرم رو برگردوندم، توی چشمای میشیبفهمه. آروم الله

 .زد نه مثل همیشه تلخ بود، خاص بودنه لبخند می

 ی؟فهمحاال می-

 :کردکردم، ابروهاش یه گره ظریف خوردند؛ اخم نبود، یه گره ریز بود که جذابترش میفقط نگاهش می

 ...خیلی وقته همین حس رو نسبت به تو دارم رهای من-

هاش رو روی پاهاش ستون کرد و کمی خم شد و موهاش رو هاش از روی بازوهام سر خورد و عقب کشید، دستدست

 :به کف آالچیق خیره بود، صداش تغییر کردهاش سپرد، به چنگ

 «.ترسم خوشبختت نکنمترسم، میخوام بگم؛ ولی میخیلی وقته می-

کنه، کامالً شب آهی کشیدم، یهو تعجب کردم، من کی اومدم تو آالچیق؟ سر تکون دادم. مرور خاطرات داره نابودم می

 .شده بود و چراغ های فانوسی تمام باغ روشن شده بود

م رو کشیدم روی نیمکت، درست جایی که هشت سال پیش وهاب بهم ابراز عالقه کرد. قطره اشکی از چشمم پایین دست

 :ریخت و با صدایی که پر از بغض بود و گرفته بود زمزمه کردم

 ...گفتی، نتونستی خوشبختم کنی؛ اماتو راست می-

 :هق زدم

 .اما خوب تونستی عاشقم کنی-

 ...وندم، دستام رو ستون کرده بودم. هشت سال پیش اون تو این حالت بود و حاال منصورتم رو با دستام پوش

 :اش گذاشتم و آروم گفتمدستم رو رو شونه»

 وهاب؟-

 :کمی مکث کرد و بعد صاف نشست و با چشمایی که از فکر و خیال سرخ شده بود بهم نگاه کرد و آهی کشید
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 جان وهاب؟-

 :بهش لبخند زدم

 فهمی؟می-

 :هاش گره خوردابرو

 چی رو؟-

 :با خنده سر تکون دادم و هی نچ نچ کردم، مبهوت من بود. بازوش رو سمت خودم کشیدم

 .پاشو بیا-

بلند شد و از آالچیق بیرون اومدیم. دستم رو روی بازوش سر دادم و نوک انگشتام رو روی کف دستش کشیدم و در آخر 

کردم بدوئه. رسیدم به جایی که من دوسش داشتم. لب ساحل تا دستش رو گرفتم و زور زدم و کشیدمش و مجبورش 

ساحل رو دویدیم با اینکه نزدیک بود؛ ولی دویدیم که انرژی بگیریم، فوری نشستم و اونم کشیدمش. با لبخند ظریفی 

د کرد، جفت ابروهای پهن و زیباش رفته بومتعجب نگاهم می .نشست، درست کنارم. بهش لبخند زدم و دراز کشیدم

هاش رو باهم باال باال، دستش رو کشیدم و اشاره کردم اونم دراز بکشه. درست مثل خودم هردوتا ابروهاش و شونه

انداخت و آروم خودش رو کشید که دراز بکشه و لحظه آخر دستش رو زیر سرش گذاشتم و سرش رو کشیدم و 

 .مجبورش کردم سرش رو رو قلبم بذاره

 .بند و خوب تجسم کنحاال خوب گوش کن، چشات رو ب-

کرد؛ ولی حس خوبی داشتم، آروم دستام اش گنده بود داشت لهم میقدر کلهنوک موهای مجعدش تو صورتم بود و این

دیدمش؛ ولی لبخندش رو کرد. نمیرو دورش حلقه کرده بودم و ساکت بودم. بوی دریا و صدای دریا داشت آرومم می

 :کردم، آروم گفتمحس می

 حست چیه؟-

 :آروم گفت

 ...اوج خوشبختی-

 .لبخند زدم و روی موهاش رو بوسیدم

 .این همون حسیه که وقتی کنارتم دارم-
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سرش رو آروم بلند کرد و کنارم دمر شد و خیره نگاهم کرد، لبخند ظریفی زد. دستم رو روی صورتش کشیدم، کف دستم 

 :رو بوسید و با لبخندگفت

 .ک کنی آرامش منتونی حالم رو درممنونم عزیزم، نمی-

های هم رو گرفته بودیم. و آروم کنارم دراز کشید. هردو سکوت کرده بودیم و چشمامون رو بسته بودیم و تنها دست

 «.تابیدزد و آفتاب گرم مثل قلبامون بهمون میآورد و دریا موزیک عاشقونه مینسیم موهامون رو به رقـــص درمی

کرد، یه خودم پیچیدم، از در آهنی فاصله گرفتم، راهی که باغ رو به ساحل وصل می اشکام بازم ریخت، پتو رو بیشتر دور

های زندون بود و چون قفل و زنجیر شده بود، حاال از پشت این در خاطراتم رو مرور در بزرگ آهنی بود که مثل میله

 :کردم، آروم و با بغض ناله سردادممی

 خوش به حال من و دریا و غروب و خورشید-

 چه بی ذوق جهانی که مرا با تو ندید و

 ای جنس همان رشته که بر گردن توسترشته

 چه سر وقت مرا هم به سر وعده کشید

 هاترین مرجانبه کف و ماسه که نایاب

 فهمیدتپش تب زده نبض مرا می

 اش را همه بر چشم تو دادآسمان روشنی

 مثل خورشید که خود را به دل من بخشید

 م سهم ز دریا بردیمما به اندازه ه

 کس مثل تو و من به تفاهم نرسیدهیچ

 خواستی شعر بخوانم دهنم شیرین شد

 ماه طعم غزلم را ز نگاه تو چشید

 گردممن که حتی پی پژواک خودم می

 ام را همه شهر شنیدآخرین زمزمه

 ″محمد علی بهمنی″
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 :غض دوباره زمزمه کردمهای سرد و خاکی و آهنی در تکیه دادم و با بپیشونیم رو به میله

 .ام را همه شهر شنیدگردم آخرین زمزمهمن که حتی پی پژواک خودم می-

زدن کزدمجج باید برگردم خونه، بوی بارون میاد. االن باز بارون آهی کشیدم. سرم رو برداشتم و آروم آروم شروع به قدم

 .ه سرمای هوا رو تاب بیارهتر از اونیه کتر و خستهگیره بیشتر سردم میشه؛ تن من زخمیمی

با سرعت برگشتم تو خونه، قرار بود یک مهمونی خیلی بزرگ به مناسبت بازگشت من بگیرند و برای همون هرکی سرش 

 .به کار خودش گرم بود

ایی ههایی افتاده از هشت سال بدوش کشیدن یه غم بزرگ، با لبرفتم، آروم و با شونهها باال میسرم پایین بود و از پله

که هشت سال یه درد بزرگ رو چشیده بود و محکوم شده بود به سکوت، وهاب مهر بدی به لبام زده بود؛ مهری که فقط 

 .تونم باورش کنمیه بار سعی کردم بشکنمش و چنان زخمی به جفتمون زد که هنوز نمی

 :فریاد زد»

 .ه تا آخر عمرت ازش بسوزیخفه شو، بفهمم دهنت رو باز کردی زر زیادی زدی بالیی سرت میارم ک-

 :اشکام ریخت، با بغض گفتم

خوای بکشیم؟ تو که خوب یاد داری، بکش حداقل از این جهنمی که تونی بکنی، اصالً میکنی، هیچ کاری نمیغلط می-

 .شمتوش هستم رها می

 :زدم گفتمجور که زار میبا بغض از روی زمین بلند شدم و همین

 .اش رو ببینیکشم اونم جلو چشات تا ثانیه ثانیهودم رو میکشم، خچرا تو؟ خودم می-

و دویدم سمت میز توالتم و کشوی بزرگش رو باز کردم و شروع به گشتن کردم. صداش پر از تردید، اما هنوز محکم 

 :بود

 !خوای چه غلطی بکنی؟ باتوام، هوی دخترِ روانیمی-

 :و همزمان رو پاشنه پا چرخیدم پیداش کردم، به سرعت کاغذ آبی رنگش رو پاره کردم

 .امآره روانی-

 :به سرعت تیغ رو محکم روی مچ دست راستم کشیدم، فریاد زد -

 کنی؟چه غلطی می-
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و به سمتم دوید و قبل از اینکه خراش عمیق بعدی رو هم ایجاد کنم دست چپم رو گرفت و به زور دستم رو باز کرد، تیغ 

 :بریده بود و هر دو دستم غرق خون بود، صداش لرزید دو لبه به طرز وحشتناکی دست چپمم

 ...لعنت به من-

افتاد. با ضعف نزدیک بود آوار بشم دیدم فشارم میلرزید، از بچگی خون میتیغ رو روی میز توالت پرت کرد. زانوهام می

ا ترس پیراهنش رو از رو که سریع تن ظریفم رو رو بازوهای بزرگش بلند کرد، تنم رو آروم گذاشت رو تخت و فوری و ب

اشو دور دست چپم، اش رو دور مچ راستم پیچید و یکی دیگهزمین چنگ زد و به سادگی از وسط جرش داد و سریع یکی

 .با ضعف ناله کردم

 .کنهجان جان، الهی وهاب سر به نیست بشه که نبینه رهاش دیوونگی می-

 :زدم گفتمجور که دل میهمین

 وهاب؟-

یه آدمی نبود که این براش تازگی داشته باشه و هول نبود؛ اما حرکاتش سریع بود و مثل همیشه اختیار به هیچ وجه شب

 .همه چیز رو به دست گرفته بود

 جان وهاب؟-

 ...هانا...هانی-

هاش رو روی هم فشرد، اخماش شدید در هم بود. با سرعت بلند شد و یه پیراهن از جوری با بغض گفتم که لب

هام رو پوشوند و روی پاهای و از سر رگال کشید و اومد سمتم و خودش پیراهن رو تنم کرد و برهنگیپیراهناش ر

 .عریانمم سریع پتو رو انداخت

 :رفت با بی جونی نالیدمچشمام داشت سیاهی می

 وهاب؟-

 :عصبی گفت

 .هیس، آروم باش فعال صالح نیست با این وضعت بیارمشون-

 :و گفتو سریع در اتاق رو باز کرد 

 .دکتر رو بیارید، سریع-
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 «در رو کوبید

  .محکم به کسی خوردم، به عقب پرت شدم و رو پارکتا افتادم. تو راهرو بودم

 .آخ خانم جان خدا من رو مرگ بده-

و سریع با قدرتی عجیب بلندم کرد. به زن فربه سبزه رو نگاه کردم، البد یکی از خدمتکاراست. کمکم کرد رفتم اتاقم و 

کرد. زن کنار ی اتاق تو خودش جمع بود و مغموم نگاهم میتخت دراز کشیدم، پتو رو روی تنم کشید. هانا گوشه روی

رفت، هانا جلو اومد، دست کوچولوش رو روی صورتم کشید، خم شد و پیشونیم رو بوسید که چشمام رو بستم و با آرامش 

 .دردناکی به خواب رفتم

*** 

 .اومدمها پایین میتمام خونه پر از مهمون بود و من آراسته و آماده و تنها داشتم از پله تاد،همه چی خیلی سریع اتفاق اف

هاشون رو بهشون کردند و زمینهای اطراف که آقاجون و داداشا بهشون کمک میآقاجون خان بود، تمام مردم روستا

کردم، کل روستا چراغونی بود و ریسه کشیده میگرفتند. از پنجره که نگاه دادند، امشب رو داشتند جشن میاجاره می

 .شده بود

 .کردمها رو سرد و ساکت و بی هیچ احساسی طی میحاال من با پیراهنی که دیروز رفتیم و از نوشهر خریدیم، داشتم پله

ود و مدام بای زیبا که تمام لباس از چند الیه حریر درست شده پیراهنی مشکی یکدست و بلند درست تا زمین با دنباله

که  دار و براق مجلسیهای بلند و یقه پوشیده و شالی مشکی و پهن نگینرقصید و آستینهاش توی هوا میداشت حریر

ام روتوی های مشکی پاشنه تخت و آرایشی تیره و گیرا و زیبا، نگاه مشکی و خستهتمام موهام رو پوشونده بود و صندل

 .ای قلبم لرزیدجمعیت چرخوندم، لحظه

 .خیلی زیبا شدی عزیزم، درست مثل یه فرشته»

 :بهش لبخند شیطونی زدم و با شیطنت گفتم

 االن خرم کردی؟-

فقط خندید و عاشقونه و محکم تن ظریفم رو بین بازوهای بزرگش فشرد، مثل فیل و فنجون بودیم، من ظریف و شکننده 

فرانسه سفارش داده بود آورده بودند و وهاب با قد توی قاب لباس عروس سفید خیلی خاص و زیبایی که خودش برام از 

خیلی بلند و هیکل خیلی غولش و چهره عجیب زیبا و گیراش تو کت شلوار مشکی و پیراهن ساده سفید و کراوات آبی 

 .رنگش به رنگ دسته گل من خیلی کنار هم زیبا بودیم
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 گرفت؛ ولی خب چیکار کنم،یگارداش حرصم میاش هم پشت سرمون بودند. گاهی از دست بادسه تا بادیگارد همیشگی

 .شوهرم تاجرِ مهمیه

ها ایستادیم، دستم رو دور بازوش حلقه کردم و دامن رو کمی باال گرفتم و آروم آروم کنار هم به همراه باالی پله

 «.بینی جای ساقدوش گذاشتشون، پایین رفتیمپوشی که میشه با خوشبادیگاردای سرتاپا مشکی

یوحنا و نامی نجاتم دادند و جای  .سال پیش دراومدم و سردرگم به مردم نگاه کردمگرفتنم از فکر هشتشبا در آغو

خواهر و برادرهای خودم هر کدوم یه طرفم ایستادند و اسکورتم کردند. سرد و ساکت و حتی شاید مغموم نشستم و به 

ا کردند. بها می چرخیدند و ازشون پذیرایی میهمونها بین مجمعیت نگاه کردم. آقاجون خان چندین روستا بود، رعیت

وجود اومده بود، حتی چند نفر کامالً غش کردند، آخه مگه چی شده؟ جن که ندیدند، دیدن من همهمه خیلی بدی به

 شایدم روح دیدند؟

از جا بلند شدم و  کرد،دوید و باهاشون بازی میهای دیگه میناگهان توی جمعیت هانا رو دیدم که داشت به دنبال بچه

 .رفتم اون سمت سالن، هرچی چشم چرخوندم ندیدمش

 .سالم رها جون-

 .هایی که می خندیدبرگشتم، دختری جوان در سن و سال خودم زیبا و شاداب با لب

 .سالم-

 نشناختی من رو عزیزم؟-

 :سر تکون دادم

 .من المیرام، دختر حاج مراد-

های فاخرش مسئول اسطبل؟ اگه این دختر حاج مراده، نگاهم رو روی لباسهام رو ریز کردم، حاج مراد؟ چشم

ام متعجب بود؛ باهم جور در نمیان. المیرای هشت سال پیش یه رعیت بود که همیشه با لباسای محلی چرخوندم. چهره

 :های من بود. پر از عشوه خندیدمسئول شستن لباس

 .مهران مامان ندو زشته، بیا اینجا عزیز دلم-

پسری شر و شیطون شش هفت ساله ریز و الغراندام با موهای فرفری، تخس تو چشمام نگاه کرد و خندید، المیرا با 

 :غرور بهم نگاه کرد
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 مهرانم ایشون خاله رهاس، سالم کردی به خاله؟-

 :مهران تخس سر تکون داد

 همونی که مرده؟-

 .باشهاش رو متوجه کرد که ساکت المیرا خندید و با نگاهش بچه

کردی تر و بلندتر از سنش بود و فکر میای که خیلی درشتاش کردم، هانی من پسرهفت سالهناخودآگاه با هانی مقایسه

شدند، موهای مجعد مشکی پرکالغی خیلی نه سالشه، چشمای مشکی گیرا و درشتی داشت و از زیبایی همه ماتش می

نقصش داشت. اوایل شرو شیطون بود؛ اما روی صورت سفید و بیرو های قلبی شکل و سرخ منحالتی داشت و لبخوش

 .بعد از اون اتفاق شوم آروم شد، ساکت شد و هر روز بیشتر توی پیله تنهایی خودش فرو رفت

 :مردی با اندام متوسط کنار المیرا قرار گرفت، المیرا دستش دور بازوش حلقه شد

 دکتر که یادت هست دیگه رهاجون نه؟-

 :دم، با لوندی خندیدفقط مات بو

 .تقریباً هفت ساله با هم ازدواج کردیم-

با مهرداد؟ دامپزشک روستا، حتی یادمه قبل از ازدواجم چند بار نامه عاشقونه برام نوشت که به سامی گفتم رفت 

 .حسابش رو گذاشت کف دستش

دست دادمش؟ یه فشردگی پر  شور، خوشبختیت رو؟ درست زمانی که من ازداری چی روبه من نشون میدی دختر رخت

 .ترهدردی ته قلبم حس کردم، گاهی حسرت از صد تا نیش مار کشنده

ه دیدم، گوشام کر شدهاش رو میخوردن لبگفت؛ ولی من فقط تکونالمیرا هنوز با نازو عشوه داشت از خوشبختیش می

 .بود

 .ترسم دوباره اون روزا برگردهتنگ شده هم میخدایا به کی بگم بریدم؟ به کی بگم هم دلم واسه اون روزای خوشمون 

 :بازوم فشرده شد

 کجایی عزیزم؟-

شوند جوری من رو کسرم رو با گیجی و منگی برگردوندم. یوحنا اخم خیلی غلیظی بین ابروهاش افتاده بود، نفهمیدم چه

 .کنار و دور شدیم
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 .اومدفاصله بیشتر از هر وقت دیگه به چشم میام رو به دیوار کوبوند و مقابلم ایستاد، قد بلندش از این شونه

 چرا از کنارم رفتی؟-

 :سرم رو پایین انداختم. باز غرید

ش تونی جوابکنی؟ نمیفروشه و تو با بغض واستادی مظلوم نگاهش میچت شده رها؟ رختشور قدیمیت بهت فخر می-

 رو بدی؟

 :بازوم رو فشرد با گوشه شالم ور رفتم،

 ...رها باتوام-

 :حسم رو تو چشمای سرخ از عصبانیت و غمگینش سر دادم و گفتمگاه بین

 ...یوحنا-

 :غرزدن رو بس کرد و منتظر نگاهم کرد، درست شبیه آدمی به ته خط رسیده گفتم

 .ام یوحنا، دیگه توانی برای جنگیدن ندارم، خودت رو درگیر من نکنمن خسته-

 .کنارش گذشتم اش و کنار زدمش و ازو دستم رو زدم به سینه

 :کنار بقیه نشستم، یغما دست سردم رو گرفت

 کجا بودی عزیزم؟-

جوابش و ندادم، دستی به موهای رنگ شبم که از زیر شال روی پیشونیم افتاده بود کشیدم، سرم رو به تاج کاناپه تکیه 

 !دادم و چشمام رو بستم. کاش این مهمونی کذایی زودتر تموم شه

های پهن نامی رو دیدم. لبخند کمرنگی زدم و سرم رو خم کردم و چشمام رو باز کردم، شونه یکی کنارم نشست. آروم

اش گذاشتم. دستش عقب اومد و دور کمرم حلقه شد و سفت من رو به خودش چسبوند و منم سرم رو تو رو شونه

 .گردنش فرو کردم و ذهنموپ رو از همه چیز خالی کردم

 حالت خوب نیست؟-

 .امخسته-

 :م رو فشردکمر

 .خوای بریم باال استراحت کن، گور بابای این مفت خورااگه می-
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 :سرم رو برداشتم و چشمام رو باز کردم

 .اسنه، روحم خسته-

 :سرش رو کامل به طرفم چرخوند و با چشمای سیاه زیباش بهم لبخند زد

 .پس پاشو بریم تو باغ-

بست و کامل تو فضای باز قرار گرفتیم، لرز به تنم نشست، کت  سرم رو تکون دادم و باهم رفتیم تو باغ. در رو که

هاش فرو کرده بود و منم با هام انداخت. گرمای کت مطبوع بود، هر دو دستش رو تو جیباش رو درآورد و رو شونهپاییزه

کشی تمام باغ ریسهها در تکاپو بودند. رعیت .زدیمهردو دست بازوش رو گرفته بودم و با تکیه بهش آروم آروم قدم می

بود. بیست رأس گوسفندی که برای من خون کرده بودن آویزون بودند و پوستشون کنده شده بود و هفت هشت تا مرد 

 ای به آسمون نگاه کردم، ابریکندند. با تلخی از این صحنه چشم گرفتم و لحظهبه سرعت داشتن پوست بقیه رو می

ا خوند. نوکرد با صدای بلند باز باران با ترانه رو میجا بود شروع میاگه نوا این .وددلگیر بنفش کبود، بوی بارون توی راه ب

 گیرم جواب سرباال میدن؟کجایی که هروقت از این جماعت سراغت رو می

 کس جواب من رو نمیده؟نوا کجاست نامی؟چرا هیچ-

 ...ماگردین نهایت تا دوسه روز دیگه؛ ایی برمیبعد از اینکه تو عروس کشون ما رو قال گذاشتین، گفتیم رفتین هتلی جا-

 :زدیمآهی کشید و به ماه خیره شد و هنوز آروم قدم می

 دادین. شد یه ماه! همه به آب ویه شب شد، دو شب شد، سه شب شد، برنگشتین، شد یه هفته تلفناتون رو جواب نمی-

تولدت که رسید همه با غم دور هم جمع شدیم، هشت هر روزش یه سال برامون گذشت، روز  .زدیم، شد دو ماهآتیش می

 .ماه بود دختر شیطون و ته تغاری و تخس خان گم شده بود، رفته بود نیست شده بود

 :دوباره آه کشید

شناختش. یه کس نمیجا دیده بود رفت؛ ولی هیچهیچ آدرسی از وهاب نداشتیم، راستین همه جاهایی که وهاب رو اون-

دونستیم باید از کی سراغ ناموسمون رو بگیریم، به د نورچشمیمون رو دزدید و رفت و ما حتی نمیپسر به سادگی اوم

 !اش جعلی بوده، آخ که چه روزهای گندی بودپلیس خبر دادیم، اسمش رو رفتیم ثبت احوال دادیم فهمیدیم شناسنامه

 :با بغض گفتم

دادم چرا یه شماره حفظ نیستم، دختر خان خودم فحش میگیرین، همش به گفتم چرا ازم خبری نمیهمش با خودم می-
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 .دپیچونگفتم میگرفتن، هرچی به وهاب میها برام میکردم ندیمهکردم، تا بوده لب تر میبودم، چرا شماره حفظ می

 :آهی کشید

 کجا بودی؟-

 ...یک سال اول نفهمیدم تا بعد از یه سال فهمیدم رفتیم شهر امام رضا-

 :متعجب گفت

 مشهد؟-

 :سرم رو تکون دادم

 .آره؛ اما نه تو خود مشهد، بیرون شهر سمت سرخس-

 :آه کشید

 .تر شد، بدجوری همه شکستیم، خداروشکر که خدا دوباره تو رو بهمون دادهخاتون سکته کرد. آقاجون سرد-

 :جا یه مرده با لباس محلی دوید سمتمونهمون

 ...آقا آقا-

دوه به سمتش برگشتیم. از اون سمت سانی رو دیدیم داره با سرعت خیلی زیادی میطور، نامی ایستاد و منم همین

 :سمتمون، بهمون رسیدن سانی با چشمای گردشده گفت

 ...جاوهاب تو روستاست، داره میاد این-

 :خون تو رگام یخ بست، نامی با حیرت گفت

 مطمئنی؟-

ن کشی کرده سی تا ماشین پر آدم مسلح همراشه، مردم همه مرد غریبه: غالم دیده، همه دیدن، خیلی هم عصبانیه، قشو

 .همدستی کردن راه رو بستن یه کم وقت بخرن

 :به بازوی نامی چنگ زدم

 .جا ببر، تو روخدا سی تا ماشین آدم مسلح شوخی بردار نیستتو وخدا منو از این-

 :یهو مردِ با حرص غرید

 .کنیمهای اطرافم میان، ریز ریزشون میاز دهات نترسین خانوم، همه مردای ده اسلحه دارن. االن-
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اش بود، تازید تا سمت ما و با یه حرکت خودش رو جا یه مرد روی اسب در حالی که یه اسلحه شکاری روی شونههمون

 :از اسب پرت کرد پایین

 .آقاخان دستور دادن خانوم رو به سرعت از سیدنور خارج کنین-

 :سانی با عصبانیت گفت

 .جا همه مواظبشیمنیست، همینالزم -

 :مرد سرشو تکون داد، روبه نامی گفت

 .رسهجا نمیآقا، ببرینش دشتْ گل، برین پیش کدخدا رجب، فکرشون به اون-

 :نامی لبش رو گزید و دستم رو گرفت و کشید

 .بگو چهار پنج تا ماشین بیان اسکورتمون کنن-

در یه پرادو دو در مشکی رو باز کرد و کمکم کرد سریع بشینم،  و دستم روکشید و با سرعت به طرف پارکینگ رفت،

 :خودشم نشست و با سرعت دیوانه واری راه افتاد

 .کمربندت رو ببند-

روند. مردم تند تند با سرعت می .ام شروع به دردگرفتن کرد؛ عصبیه، لعنتی! دستم روش مشت شدفوری بستم، معده

های خاکی و خراب، . با سرعت از در بیرون رفت و انداخت تو کوچه پس کوچهکشیدنخودشون رو از سر راهش کنار می

 :یه ماشین افتاد دنبالمون، با ترس جیغ زدم وگفتم

 .نامی یه ماشین دنبالمونه-

 :عصبی از آینه نگاه کرد و باز حواسش رو به جلو داد

 .از خودن-

بهمون رسیدن، راه ناهموار و خاکی بود و از یه طرف  تا وقتی تو جاده پشتی که خاکی بود انداخت هفت هشت تا ماشین

درختای قدیمی رو سرمون چتر شده بودن و از سمت دیگه شالیزار ها و تپه ها وحشتناک ترسیده بودم و از ترس 

 .لرزیدممی

 :با گریه داد زدم»

گم گردم و به آقاجونم می، برمیامخوام برم پیش خانوادهکنم، تو لیاقت منو نداری عوضی، تو منو دزدیدی، میترکت می-
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 .من رو دزدیدی

 :و شالم رو روی سرم انداختم و هردو دستم رو به کمرم گرفتم و چهار قدم که رفتم مثل شیر نعره زد

 ...کنیتو غلط می-

از صدای وحشتناکش سر جام ایستادم و در لحظه سه تا اسلحه سرم رو نشونه گرفت، از ترس جیغ زدم و هردو دستم 

 :روی دهنم گذاشتم، دوباره فریاد زدرو 

 .هاتون رو از رو زن من بکشین کنار آشغاالاسلحه-

گه لرزید، توانایی نلرزید. فوری سه تا بادیگارد سیاه پوش عزیزش عقب کشیدند. زانوهام میهاش میها از فریادشیشه

 :هاش افتاده بود گفتکه از فریادهای بلندش بهم رسوند با صدایی داشتن وزنم رو نداشتم، خودش رو با گام

 .عزیزم-

کرد و منم تو قراری میلحنش پر از ترس بود، در لحظه من رو تو آغوش کشید و منم خودم رو رها کردم، هانی داشت بی

 «.آغوش ناامن مردم از حال رفتم

ای بعد ا بوق زد، در لحظهچهل دقیقه طول کشید تا به روستای کوچیک ولی با صفای دشتْ گل رسیدیم. نگه داشت و دوت

 :باز شد و پسر جوانی متعجب نگاهمون کرد، نامی شیشه رو داد پایین و تشر زد

 .د باز کن برم تو حیف نون-

جور ادب رو از یاد برده بود، وگرنه نامی مهربون من همیشه حواسش به رفتار و حرفاش فشار زیادی روش بود که این

رو باز کرد و نامی هم گاز داد و رفت تو راه شنی و سرسبز و پنجاه متر جلوتر نگه بود. پسرک با سرعت دو تا لت در 

های پهن و اندام خیلی درشتی اومد برقای خونه بزرگ و روستایی روشن شد،.در باز شد و پسر قد بلند با شونه .داشت

های اومدن بیرون و هردو لباس بیرون و پشت سرش پیرمردی که هنوز هم قد بلند و چهارشونه بود. هر کدوم از یه در

پیاده  اش رو بپوشونه. نامی فوریبست تا نیم تنه برهنههای پیراهنش رو میراحتی خواب تنشون بود. پسرِ تند تند دکمه

شد و رفت سمتشون. باهم که مشغول حرف زدن شدند، قدری بعد پیرزنی با چادر رنگی به سر اومد بیرون و دختر جوونی 

زدن بیرون. نامی اومد سمتم و تاد، کم کم چند مرد دیگه هم از خونه زدند بیرون و هر کدوم از یه در میپشت پنجره ایس

 :در رو باز کرد ، با اخم و عصبانیت و همچنین استرس گفت

 ...بیا پایین عزیزم-
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 :اش گذاشتمکمربندم رو باز کردم، دستش روگرفتم و اومدم پایین، کف هردو دستم رو روی سینه

 کنه؟جا پیدام نمیینا-

 :دستاش رو دور بدنم قفل کرد

 .گردمنه عزیزم، آروم باش من فردا برمی-

 :ها و بازم تنها شدن تو غربت پیراهنش رو مشت کردماز ترس تنهاشدن با غریبه

 ...من رو تنها نذار-

 :هاش قاب گرفتصورتم رو با دست

 .م قربونت برمجا االن میدون جنگه، باید برم؛ ولی فردا میااون-

 :باریدند. ضجه زدماشکام پشت سرهم می

 ...نامی-

 جان نامی، جان نامی؟-

 :و تند تند صورتم رو چند بار بوسید و پیشونیش رو به پیشونیم تکیه داد

 ...آروم باش، باشه؟ مراقب خودت باش-

رو از روی شنیدند. دستاشامون رو میمکالمهاش فقط یکی دو قدم با ما فاصله داشتند و همه کدخدا و همراهان غریبه

هام برداشت و بازوم رو گرفت و منوپ رو به دنبال خودش کشید، دامنم رو گرفتم که زیر پام نیاد، هنوز اشک گونه

 .ریختممی

 :روبه کدخدا گفت

 .سپرمحاجی، رهادخت نورچشمی ماست، شیشه عمرمون رو بهت می-

 :سرش رو تکون داد

 .ل چشمامون مراقبشیم، خیالت راحت باشه پسرممون مثهمه-

 :گوشیش زنگ خورد، آورد باال و جواب دادنامی 

 .رسونمچیه کارن؟ یا قرآن، االن خودم رو می-

 :قطع کرد، برگشت سمت من
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 .من باید برم عزیزم-

ر کمرم حلقه شد و هردو دستم رو دور گردنش حلقه کردم، رو نوک پا ایستادم تا کامل بتونم بغلش کنم. دستاش دو

 :ام رو بوسیدشقیقه

 .فرستم، دیره باید برممیام قربونت برم، میام به خدا فردا یا خودم میام یا یوحنا رو می-

ام رو خفه کردم، عقب عقب رفت تا در زدم، ازش جدا شدم. پر شالم رو روی دهنم گرفتم و ضجهمن هنوز ضجه می

 :زد ماشین کالفه و عصبی بود، به موهاش چنگ

اش ذاریم، آروم بتر از تو برام نیست تنهات نمیذاریم، به جان خودت که تو دنیا عزیزبی قراری نکن دیگه تنهات نمی-

جا االن جنگه جنگ، وهاب دویست نفر قشون کشیده دارن مردم رو تیکه تیکه اون .بذار خیالم از بابت تو راحت باشه

 .هکنن، بذار خیالم از بابت تو راحت باشمی

 .دادسرم رو تند تند تکون دادم، یکی من رو کشید تو آغوشش که بوی گالب می

 .برو مادر من مراقبشم، بی تابی نکن دیگه دخترم بذا شوهرتم راحت بره-

نامی درو باز کرد و برام سرتکون داد و گازش رو گرفت و باز با اون هشت تا ماشین رفت؛ با هشت تا ماشین اومده بود 

 .وسط راه وهاب نامرد بهمون حمله کرد بتونیم در ریمکه یه وقت 

 :زن مسن کشیدم تو خونه، اومدیم بریم تو که با خجالت گفت

 روم به دیوار دخترجان، کفشات رو میشه دربیاری؟-

خورد، مثل مسجد فرشا بهم چسبیده بودن و متوجه شدم و درآوردم. یه خونه بزرگ که هشت تا فرش دوازده متری می

های سرخ رنگ کنار هم چیده شده بود و دوتا ستون وسط خونه بود که پای هر دو دور خونه کناره پهن بود و پشتی دور تا

ساده و  ایهاش رو دور ستون پیچیده بودن و با نخ محکم نگه داشته بودنو. خونهشون یه گیاه آویز تو گلدون بود و شاخه

یکاد بود و یکی چهار قل و یکی عکس حرم امام رضا؛ البته یه یک یکی ونتمیز، سه تا تابلو به دیوار بود اونم سایز کوچ

ای نشستم. یه در چوبی دو تکه هم تو گوشه .دونم مال کیهاش رو مدال و لوح تقدیر پر کرده بود که نمیدیوار رو همه

ونه یمیه سادگی بیش از حد خقدر قداشون با شیشه رنگی تزئین شده بود. چههای دیگهخونه بود که مثل همه در و پنجره

 :ام شدت گرفت. کدخدا گفتبرام غریب بود و گریه

 .حاج خانوم از دخترم پذیرایی کن-
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 :حاج خانوم گفت

 .سیتی و سیتکا رفتن حاجی-

 :کد خدا سرشو تکون داد

 .ا روز شلوغیهدخیلی خب، رحیم جان سینار جان بابا پاشین، پاشین دست زناتون رو بگیرین برین اتاقتون بخوابین فر-

 .شون دوتا زن که چادر رنگی سرشون بود پا شدنداندام بلند شدند و به دنبالهای ساده، اما درشتدو مرد با چهره

 :حاج خانوم گفت

 .نفیس جان ریحان جان اتاق این دختر خانوم رو آماده کنین بیاد استراحت کنه-

مت ریز داد و اوناهم رفتند حاال فقط من تو اتاق بودم و همون چشم گفتن و رفتن، کدخدا پاشد و به حاج خانوم یه عال

مردی که اول از همه از خونه زد بیرون، فقط سه چهار تا دکمه لباسش بسته بود و گردن و کمی از سینه بی مو و 

ی خشنی داشت، موهای بور و لختش نامرتب روی پیشونیش ریخته عضالنیش مشخص بود. اخم غلیظی داشت و چهره

اش دند، شلوار ورزشی مشکی آدیداسی پاش بود و درست روبه روم نشسته بود. یه پاش رو جمع کرده بود و پای دیگهبو

عمود بود و یه دستش رو روی همون زانوش گذاشته بود و با دست دیگش تند تند تو گوشی آخرین مدلش باال و پایین 

 :رفت، گوشی رو دم گوشش گذاشتمی

 الو، الزمه منم بیام؟-

 :لب گزید

 !بگم کل روستا خراب میشن رو سرشونا -

 :نگاهش سخت شد و دستی که رو پای عموش بودو خم کرد و تو موهاش فرو کرد

ی مردا گوش به زنگ باشن. کمک خواستی خبری شد هرچی شد هر وقت شبم بود زنگ فهمیدم فهمیدم، میگم همه -

 .بزن، باشه فعالً

اش بودم. باریدند و خیرهجلوی دهن و بینیم بود و چشمام بدون اینکه پلک بزنم میپر شالم تو دستم مشت شده بود و 

 :دار و پربغض گفتمی سکوت گرفته بود. با صدای خشروزه

 خیلی دعوا سنگینه؟-

های سرخ دوخت، مکث کرد و بعد سر تکون داد، ای نگاهش رو تو چشمام دوخت و باز با اخم نگاهش رو به فرشلحظه
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 .ابروهام لرزید و اشکام بیشتر باریدند. ببین من رو با کیا تنها گذاشتن، پوفی کرد و چشماش رو مالیدهمین 

 خیلی زخمی شدن؟-

 :دستش رو پایین آورد و باز نگاهش رو فقط یه لحظه تو چشمای بارونیم دوخت

 اس؟کیا؟منظورت کدوم دسته-

 .هردو-

 :سرش رو تکون داد

لی روستائیا بیشتر بودن. سیدنور که میگه زنا هم اسلحه گرفتن رفتن وسط میدون. هنوز دعوا از هردو زخمی زیاد داده؛ و-

 .کنندگفت نهایت تا یه ساعت دیگه تارومارشون میهست؛ ولی اسماعیل می

 :! دوباره سکوت رو شکستبیشتر زار زدم؛ خداکنه واسه وهاب اتفاقی نیفتاده باشه

  .خوادمی میگه مردِ عصبانیه، میگه زنش رو-

بار من از نگاهش چشم گرفتم. از خجالت آب شدم؛ معلوم نیست با نگاهش رو برنده مستقیم تو چشمام دوخت. این

شد، دست راستم روش مشت شد، یه دختر جوون همونی که از ام داشت بیشتر میکنه. درد معدهخودش چی فکر می

 :کرد اومد توپشت پنجره نگاه می

 .وم، اتاقتون رو آماده کردیمبفرمایید دختر خان-

 .آروم از جا پاشدم

 .رها-

 دختر: بله؟

 .اسمم رهاست-

 :سرش رو تکون داد و بهم لبخند زد

 .اممنم سیتی-

خورد درست جا یه محوطه که چهارتا فرش میدنبالش رفتم، همون دری که تو خونه بود رو باز کرد و رفتیم اون ور. این

لویزیون چهل و دو هم داشت که البته از این قدیمیا که پشتش گنده بود هم رو یه میز جا یه تور، فقط اینمثل اون

تلویزیون قدیمی و چوبی قرار داشت که توش چند تا گلدون و وسیله تزئینی ساده چیده شده بود، روی تلویزیون هم یه 
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 .قالب بافی بزرگ سفید گرد انداخته بودن روشم یه مجسمه کوچیک

 :فت سمت یکی از درا که باز بودو کلی در بود، ر

 .بفرمایید-

 .رفتم تویه اتاق سه درچهار، ساده ساده، روبه حیاط هم در و پنجره داشت

یه قالی سرخ یه کناره و دوتا پشتی یه ور یه دیوارش و یه دست رخت خواب یه گوشه پهن شده و یه مجمع که توش 

ه تا کتلت گوشت بود و دوتا گوجه سرخ شده و یه نون محلی چای و بیسکویت خونگی و قند و یه پیش دستی که توش س

 .تازه و یه پارچ دوغ نعنایی طبیعی و یه سبد کوچیک سبزی و یه نمکدون، همین

 .بفرمایید، شامتون رو بخورید اینا هم لباس نو نیست؛ ولی تمیزه-

 :ام بند اومده بودگریه

 تونم بشورم؟دست و صورتم رو کجا می-

 :ه کردبه بیرون اشار

 خواین نشونتون بدم؟تو حیاط، هم دستشویی هم حمام تو حیاطه، می-

سرم رو تکون دادم، فوری در تو خونه رو بست و در رو به حیاط رو باز کرد و یه جفت دمپایی جلوبسته سبز جلوم گذاشت 

نم؟ تونستم بکی چیکار میو خودشم مثه همونا نارنجیش رو خودش پوشید. اومدیم بیرون، از سرما به خودم لرزیدم؛ ول

؛ ولی واقعاً سردم بود، خودم رو بغل گرفتم و به دنبالش رفتم. ایوون رو پایین رفت و از کنار کت نامی تو ماشینش بود

رد شد، از بین درختای بزرگ هم رد شد. ته حیاط یه دستشویی و یه حمام کنار هم بود. برق دستشویی رو  ی بزرگباغچه

اش اشم جمع کردم و رفتم تو. خوبه دستشوییدامنم رو که حسابی خاکی شده بود باال گرفتم و دنباله زد و کنار کشید.

ام خوب بود. دامنم رو بین پاهام تمیزه،. توی روشویی به خودم نگاه کردم، آرایشم به هم ریخته بود؛ ولی هنوزم چهره

ن شستم، با دستمال کاغذی هم خشک کردم، به نگه داشتم و شالمم پرهاش رو به عقب زدم و صورتم رو با صابو

 :ام نگاه کردم فقط یه ته آرایش رو چشمام مونده بود و تموم. اومدم بیرون. به سمتم برگشت، بهم لبخند زدچهره

 .تر شدینانگار بدون آرایش خوشگل-

 :تلخ پوزخند زدم

 .درخشیننه جدی میگم، مثل ماه دارین تو این تاریکی می-
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وض هام رو عکرد. لباسام واقعاً درد میگاو پیشونی سفیدم دیگه! به اتاق برگشتم. تنهام گذاشت. معدهآهی کشیدم، 

یه  کردم؛ یه ساپورت سفید وکردم؛ ولی واقعاً تو این لباسا بیشتر از اون لباس فاخر و مجلسی جذب احساس ناراحتی می

ند که پر از گلدوزی و پولک دوزی بود و یه جلیقه گرم دامن بلند رنگی رنگی عجیب پرچین و پیراهن ساتن صورتی بل

اش به رنگ صورتی و یه کاله کوچولو که رنگی رنگی روش و یه روسری گرم و خیلی بزرگ سفید با نوار دوزی حاشیه

 .دوزی بودروش پر از سکه

شمام شد چتی باعث میمجبوری پوشیدمشون؛ ولی فقط پیراهن و ساپورت رو و بعد زیر لحاف زدم، بوی نفت بخاری نف

 .بسوزه و اشک بیاد

دستم رو جلو بردم و چای داغ رو برداشتم و فقط نصف اون رو خوردم که کافئینش سردردم رو آروم کنه، یه دونه کتلت رو 

ام ول کنه و برق و که یه المپ صد زردرنگ و پر مصرف بود رو خاموش کردم و زیر لحاف هم خالی خالی خوردم که معده

موهای  گرفتم.ام رو میکشیدم. تو دستشویی چند برگ دستمال کاغذی هم برداشته بودم، با اونا اشکام رو و بینیدراز 

سیاهم افشون شده بود و حتی رو چشمامم ریخته بود. چشمام رو بسته بودم؛ ولی هنوز خوابم نبرده بود. خروس خوند 

خوابن؟ کامالً صبح شده بود با تعجب مچ دستم ، مگه اینا نمیکرد، کمی بعد صدای تکاپو اومد. از جا پاشدممگه ول می

 م؟قدر غرق فکر بودقدر سریع گذشت؟ اینای بخوابم؟ و زمان اینرو باال آوردم. هفت صبح؟ و من نتونستم حتی ثانیه

نم لیقه رو تاز جا پاشدم و دامن رو پام کردم و بندش رو محکم بستم که دامن سنگین و پرچین از پام نیفته و بعد ج

رو گذاشتم و روسری رو هم سرم کردم و چون خیلی بزرگ بود و جلو اومدم ببندم دیدم یه گره خیلی  کردم و بعد کاله

زشت و بزرگ و زمخت شد دوتا پرش رو بردم عقب و پشت گردنم شل گرده زدم و پاشدم و جلوی آینه کوچیک اتاق 

 .دیدمتوش میایستادم. خیلی فرق کرده بودم، فقط صورتم رو 

اشم از زیر روسری تا کمرم بیرون ریخته بود، درست تا موهای مشکی و لختم فرق کج صورتم رو قاب گرفته بود و بقیه

ود و تر از همیشه برنگکرد، رنگم پریده بود، لبای درشت قلبی شکلم بیا همچنان درد میپایین گودی کمرم بود. معده

 .های سیاه بود که دیده میشدبا چتر مژهفقط دوتا چشم درشت و خمار سیاه 

به خودم تو این لباسا نگاه کردم و اخم کردم. رعیت زبون نفهم رو ببین؛ دختر خان رو یک شبه با خودشون یکسان 

جام؟ تنم لرزید، با ترس رفتم و دری که گفتم؟ نکنه بهشون اعتراض کنم و برن به وهاب بگن من اینکردند. اما چی می

شد رو باز کردم، هیشکی نبود. شونه باال انداختم و در رو بستم و اومدم در رو به حیاط رو باز کردم. اون باز میروبه هال 
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دونم اسمش یکی دختر دیگه که با سیتی بود و فهمیدم اسمش سیتکاس تو حیاط بود و سینار و اون پسرِ خشن که نمی

 .ینا وظیفه رعیتهچیه، بدون اینکه رخت خواب رو مرتب کنم زدم بیرون، ا

پاهای ظریفم رو که الک سرخش از زیر ساپورت سفید هم معلوم بود رو تو اون دمپایی های سرد و زشت فرو کردم و 

 .رفتم بیرون و در رو بستم

 .غرید؛ انگار قراره بارون بیادهوا ابری بود و می

ت دیگه هش»گفت:بح راه میرم. وهاب همیشه میها پایین رفتم. مثل شاون پسرِ، سینار، سوار موتور شد و رفت. از پله

 «.ساله که آسه میرم و آسه میام و هیشکی متوجه راه رفتنم نمیشه، مگه اینکه کفش پاشنه بلند پام باشه

رد، پشت کهنوز متوجه من نشده بودند. سیتکا یه سطل سفید و کثیف دستش بود و اون پسرٌ داشت باهاش صحبت می

 .سرشون ایستادم

 .یل و کریم برگردن معلوم میشهاسماع-

 :آروم گفتم

 .سالم-

کردند. سرد و مغرور سرم رو هردو از جا پریدن و به سمتم برگشتند. هردو نگاهشون متعجب شد. خیره خیره نگاهم می

هام دوباره فرم چتری گرفت و رو پیشونیم ریخت، دستم رو باال آوردم و کنارشون ها چرخوندمکه چتریسمت باغچه

 :ریختند، موهام از خودمم لجبازتره. سیتکا با خنده گفتاما مدام می زدم؛

کردم فقط تو اون لباسا خوشگلین؛ ولی حاال بدون هیچ آرایش و با قدر شما خوشگلین! فکر میهزار اهلل اکبر، ماشاهلل چه-

 .این لباس ساده حتی خوشگل ترم شدین

باسای خودشون دادن بپوشم که به خودشون ثابت کنن زیباییم فقط پوزخند زدم سرد و مغرور، پس از عمد لباسی مثل ل

 :برای لباسام و آرایشمه! رو به پسرِ مغرور و سرد تو چشاش خیره شدم

 میشه یه گوشی بهم بدین؟-

قدر چشماش به نظرم آشناس، کجا دیدمش؟ یه ژاکت و شلوار قدر این اخمالوئه، چهاخم کرد و سرش رو تکون داد. چه

پشن تنش بود، گوشیش رو باز کرد و به سمتم گرفت. گرفتم و بالفاصله شماره نامی رو گرفتم. جواب نداد. یکی لی و کا

ترسیدم مثل هشت سال پیش بازم بدون ها رو حفظ کرده بودم، میی چند تا از بچهگرفتم. شمارهیکی همه رو می
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 :ای گفتاب داد، با صدای خستهداد تا یوحنا جوای ازشون وهاب بدزدم. هیشکی جواب نمیشماره

 الو؟-

 :قدر صداش رو زیاد کرده، با صدای ضعیفی گفتمقدز بلند بود که این دوتا هم بشنون، پسرِ کره اینصدای گوشی این

 .الو یوحنا-

 :با صدای خستش گفت

 راستینم عزیز دلم، حالت خوبه؟-

 :متعجب گفتم

 راستین تویی؟-

 ک؟آره فدای تو بشم من، خوبی عروس-

 :اخم کردم

 دین؟کدومتون جواب نمیجوریه؟ چرا هیچچرا صدات این-

 :آهی کشید

 .هیچی، چیزی نیست، یه کم خستم-

 چرا تو گوشی یوحنارو جواب دادی؟ ولی به خودت زنگ زدم جواب ندادی؟-

 :خسته و کالفه گفت

دونم مونده باشه عجیبه، چه می رها جان دعوا بوده، سرو دستامون باهم عوض شده گوشی تو این موقعیت دستمون-

 .اتفاقی گوشی یوحنا رو پیدا کردم ورداشتم

 تو االن کجایی؟ حالتون خوبه؟ دیشب چی شد؟ نامی گفت میاد دنبالم کجاس پس؟-

 .ام مشت شد و پیراهن رو جلیقه رو مشت کردم و صورتم درهم شددستم رو معده

 .من میام صبر کن، اومدم همه چی رو بهت میگم-

 :عجز گفتم با

 حالتون خوبه؟-

 .آره عزیزم خوبیم-
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 :پا کوبیدم زمین

 .راستین، راستش رو بگو-

 :آهی عمیق کشید

 .همه خوبیم، فقط گوشیا زیر دست و پا له شده، وگرنه همه سالمیم ناسالمتی ما ده برابر اونا بودیما-

 :با بغض گفتم

 پس چرا نیومدین دنبالم؟-

 نه؟نچی کرد: تا نیام آروم نمیشی 

 :یه قطره اشکم ریخت

 .نه-

 :پوفی کرد

 .جاماالن راه میفتم، یه ساعت دیگه اون-

 .باشه، خداحافظ-

 .خداحافظ عروسک-

گوشی رو اومد بگیره دستش به دستم  .ا اشکم رو زدودمقطع کردم و گوشی رو سمت پسرِ گرفتم و با پشت دست دیگه

 :هام رو فشردتاده و خیلی یخم. سیتکا شونهخورد، یا دستای اون خیلی گرم بود یا من فشارم اف

راتون اتون رو بمونین، بیاین بریم تو صبحونهگریه نکنین خانوم، حیف این چشما نیست؟ واقعاً هم مثل عروسک می-

 .رسنبیارم تا صبحونه بخورین و یه کم باهم آشنا شیم، شوهرتون می

 :تنم لرزید، خدانکنه شوهرم بیاد دستش رو پس زدم

 .جا منتظرش باشمخوام همینخوام، میینم-

های ایوون نشستم. هوا خیلی سرد بود، خودم رو بغل کردم و به ستون تکیه دادم، سیتکا و کنارش زدم و رفتم رو پله

 :و گرفتبازوم ر

 .جا سرده، بیاین بریم تواین-

 :سرم رو تکون دادم
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 ...جا خوبههمین-

 :ولم کرد و کنار کشید، پسرِ گفت

 تکا؟سی-

 بله داداش؟-

 .یه پتو برا خانوم بیار-

و رفت. سیتکا برام یه پتو آورد، دور خودم پیچیدم. پسرِ رو از اون ته حیاط دیدم سوار یه اسب تمام مشکی مخملی و 

خیلی هیکل شده بود و بیرون رفت. یک ساعت شد دو ساعت و من هنوز دم در نشسته بودم. هر کدومشون اومدن ببرنم 

گفت و اسبِ ایستاد. از اسب پایین پرید. رنگ نگاهش نگران بود، ″هُش″. یهو پسرِ رو دیدم با سرعت اومد تو تو نرفتم

 :اومد سمتم

 .پاشو-

 :متعجب پاشدم و نگاش کردم

 سوارکاری بلدی؟-

 :سرم رو تکون دادم

 ، سیتکا؟ سیتی؟خوبه-

 :فوری سیتکا و سیتی دویدن بیرون

 بله داداش؟-

 :گفتبا تندی و پرخاش 

 .ام بدین منچند دست لباس بریزین تو کوله-

 سیتکا: لباسای خودتون؟

 .نه لباس برای ایشون، بدویین وقت نیست-

 :با دو رفتن، فوری یه زنگ زد و شروع به پچ پچ کرد. حاج خانوم بیرون اومد

 سیوان مادر چی شده؟-

 :شونپسرِ تماسش رو تموم کرد و بعد تو موهای لختش چنگ زد و عقب روند
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جا، من رها خانوم جاس داره میاد اینورم اون یارو وهاب فهمیده رها خانوم اینهنوز کسی خبر نداره من برگشتم، از اون-

 .ها بگو انگار نه انگار من برگشته بودمبرم شهر، به بچهرو می

 :سرش رو تکون داد، با ترس جلو رفتم

 وهاب داره میاد اینـجا؟-

 :اش انداخت و گفترِ کوله رو گرفت و سر شونهسیتی کوله رو آورد، پس

 .یه جفت کفش اسپرت بهش بدین-

 :سیتی سریع گفت

 سایز پاتون چنده؟-

 .سی و نه-

اشون تو این یکی خوبه، یه جفت آل استار صورتی ساقدار برام آورد سریع رفت. وقتی سیتی برگشت خب سلیقه

 :پوشیدم، خیلی سرد و خشن افسار اسبو کشید و گفت

 .بیا سریع-

 .تا پایین باغ پیاده رفتیم، پتو هنوز دورم بود

 جا؟باتوام، نگفتی وهاب داره میاد این-

 :داد پسرِ ازخودراضی، عصبی بازوی گنده و سفتش رو گرفتم و کشیدم سمت عقبهنوز جوابم رو نمی

 !با توام-

بازوش رو ول کردم، دوباره راه افتاد، یه  برگشت مثل یه ببر زخمی تو چشمام خیره شد، چشماش سرخ بود. خدایا چشه؟

 :اسطبل اون ته بود. سینار یه اسب رو آماده کرده بود، سیوان گفت

 ...برو باال-

 :سینار گفت

 .اسب رو گرفتم نترس، سیوان کمکشون کن-

کرد و م میها کمکخواستم سوار ساره، اسب زیبام بشم یکی از رعیتاما سیوان کمکی نکرد و من دختر خان هر وقت می

 ...دادم و حاالمن به خودم زحمتی نمی
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ام بدتر تیر کشید، پای راستم رو باال آوردم و رو رکاب گذاشتم و کف هردو دستم رو روی پشت اسب گذاشتم و معده

دوسه بار هی فشار آوردم رو رکاب و خودم رو کشیدم باال تا باالخره تونستم بیام باال سوارش شدم، اونم سوار اسب 

 :ودش شد. رو به سینار گفتمخ

 ...این پتو رو-

 :حرفم رو قطع کرد

 ...باشه-

 :و با چشمای نگران به سیوان نگاه کرد

 .خبرم نذاربی-

 .طورتوهم همین-

و اسبش رو به حرکت درآورد، اسب رو آروم نوازش کردم و بعد منم افسارش رو کمی کشیدم و ضربه آرومی به شکمش 

امون بهش گیره کنه. سینار در پشتی رو باز کرده بود. بیرون م. این سمت درختی نبود که کلهزدم و دنبالش راه افتاد

 :کمی که توی دشت سرباالیی رفتیم گفت .رفتیم

 جوری بریم؟تر بیای یا همینتونی سریعمی-

 :مغرور بهش نگاه کردم

 .سوارکاری من بی رقیبه رعیت، فقط بگو قراره کجا بریم-

 :سرد گفت بهم پوزخند زد و

 .پس دنبالم بیا-

تر به شکم اسبش به اون دستور داد با سرعت بتازه، منم پشت های محکمو ضربه"هِی"و افسارش رو کشید و با لفظ 

 .سرش کالهم لحظه اول از سرم افتاد

 کف دستش اس؛ اما اون مثلسوارکاری من حرف نداشت؛ ولی الحق که اون عالی بود؛ ولی نه، من این مسیر برام غریبه

کرد و حتی یک بارم ترسش این رو ثابت میهاش رو داره ؛چون سواری با شتاب و بیجا رو بلده حتی آمار سنگ ریزهاین

 .اسب رو به جای اشتباهی هدایت نکرد

. نفسم از این همه زیبایی بند اومده بود؛ یه کلبه نزدیک یک ساعت توی دشت رفتیم جنگل رو رد کردیم و آخر رسیدیم
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احل و رفتی و بعد سبزرگ چوبی و خیلی رویایی درست بین آخرین درختای جنگل و اون سمت کمی سرپایینی باید می

گرچه که اون باالی  .اومدم؛ اما خیلی زیباتر بوددریای تیره خزر. ساحلش شبیه ساحلی بود که هشت سال پیش می

و طور. از اسب پرید پایین و اسب رنگهش داشت، منم همین سیدنور بود و این کلی باالتر از دشت گله. افسار رو کشید و

 :تو اسطبل کوچیکی که جای سه تا اسب داشت برد. براش آب و غذا برد. هنوز من رو اسب بودم. برگشت سمتم

 چرا نمیای پایین؟-

 .بیا بگیرش-

و با ترس پای چپم رو باال آوردم پوزخند زد، اومد جلو و افسارو ازم گرفت و از گردن اسب درآورد و نگهش داشت، آروم 

و این طرف انداختم و برگشتم و پریدم پایین. پتو رو محکم دورم پیچیدم. اسب رو برد، موهام رو که پریشون وقت 

سواری بیرون ریخته بودند جمع کردم و روسری که افتاده بود رو روی موهای مشکی لختم کشیدم. از اسطبل که اومد 

 :مشغول بازکردن در شد رفتم رو ایوون کنارش ایستادم بیرون، رفت سمت کلبه و

 ریم شهر، اشتباه شنیدم؟توکه گفتی می-

 :ای نگام کرد و باز نگاهش رو به قفل دادسرد و خشک لحظه

 .نه درست شنیدی-

 :درو باز کرد و رفت تو

 .کوله رو بیار-

 :صبی غریدمبرگشتم و کوله رو روی پله دوم ایوون دیدم، اخم کردم و رفتم تو. ع

 تو من رو دزدیدی؟-

ای میشه گفت صدو شصت هشتاد متری، سه خواب و داد و به کار خودش مشغول بود. کلبههارو کنار زد جوابم رو نمیپرده

 .با معماری خیلی زیبا

، ستتمام نمای داخلی چه از وسایل چه از خود کلبه همه چوبی بود، وای جون میده واسه آتیش سوزی! لرز به تنم نش

ای که از سطح زمین یک مترو نیم باالتره و حتی قدم عصبی پام رو به زمین کوبیدم. فرض کن روی کف پوش چوبی کلبه

 .ای هم روش صدا داره پا بکوبی چه صدای طبلی میدههای مورچه

 تو من رو گروگان گرفتی؟-
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 :جواب نداد. جلوتر رفتم

 فطرتی؟پس توهم همدست وهاب پست-

ای خشن و ترسناک رفت توی آشپزخونه. مثه خیالی یه آدم سرد و مغرور و عصبی با چهرهت بود و بیبازم جواب سکو

ها نفت ریخت و فندک زد و ی کلبه رفت. روی چوبسمت شومینه گوشه .رفتمور میور اونجوجه اردک دنبالش این

ه گفتم، درست کنارش پا کوبیدم بیش میشومینه رو روشن کرد؛ البته کمی طول کشید و تمام این مدت من هی از شیاد

 :زمین و فریاد زدم

 .جواب اربابت رو بده رعیت-

له جوری چسبیدم به دیوار. فاصدر لحظه بلند شد بند دلم تو سینه پاره شد، برگشت سمتم و منم ناچار چرخیدم و این

تی که فندک تر، بسکتبالیسته؟ دسوهاب بلندتر، حتی از سانتی متری باهام داشت، قدش خیلی بلند بود، حتی از یوحنا بلند

تفنگی بزرگی دستش بود کنار صورتم به دیوار خورد و سرش رو خم کرد تو صورتم و خیره چشمام با لحن عصبی ولی 

 :آرومی گفت

خواست فقط گیرت بیاره کیه؛ ولی این رو زد و دلش میدونم کی هستی و اون مرتیکه عصبی که اسمت رو نعره مینمی-

اش چهل و پنج تا از مردا و سه تا از زنا رو قدر برای گرفتنت جری هست که با لشکر دویست نفرهدونم که اینیم

 .شدت مجروح کرده و اگه بخوای دهنت رو زیاد بازکنی فقط کافیه یه تماس کوتاه باهاش بگیرمبه

 :نداخت و با لحن محکمی گفتای بهم ااش یه تای ابروش رو خاص انداخت باال و نگاه برندهو آخر جمله

 مفهومه؟-

 :تخس تو چشمای دودیش خیره شدم و گفتم

 .ی وهاب رو ندارینه نیست؛ تو که شماره-

 :پوزخند زد و ازم فاصله گرفت و به سمت دیگه کلبه راه افتاد

رت ن تا بیاد ورداره ببولی االن خیلی از اهالی سیدنور و روستاهای اطراف مشتاقن تا یه ردی ازت گیر بیارن به وهاب بگ-

 .و این شر رو بخوابونن

 :زانوهام لرزید

 ...دروغه-
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 .صدای پوزخندش رو شنیدم

 کنن یه طرف یه دخترِما کرد نیستیم سر ناموس یقه جر بدیم دختر فراری، یه طرف ناموس خودمون رو دارن تهدید می-

 کردی؟زبون دراز فراریه؛ تو بودی کدوم رو انتخاب می

کرد. سردرد باعث شده ام میام بیشتر فشرده شد، دردش داشت دیوونهاتاقی شد و در رو بست. دستم رو معدهو وارد 

های سیاهی توی هوا ببینم و دیدم نصفه نیمه بشه. چند قدم به سختی برداشتم، باید برسم به اون مبل لعنتی. خم بود لکه

 :نیدمهای سریعش رو ششده بودم، در اتاق باز شد، صدای قدم

 چته؟-

های عرق روی صورتم سرسره بازی اومد، دونهخودم رو به مبل رسوندم و روش ولو شدم. دلم رو فشردم، نفسم باال نمی

 :تر کردکرد. جلوی مبل نشست و صداش رو بلندمی

 میگم چته؟-

 :و گرفت سمتمر برگشت و رفت از آشپزخونه یه لیوان آب آورد و دوباره جلوی مبل رو پاهاش نشست و لیوان

 .پاشو این رو بخور نفست بیاد باال-

 :ام رو گرفت بلندم کرد و لیوان رو به لبام فشرد، کمی به زور خوردم، دوتا ضربه زد به پشتمخورم، شونهدید تکونی نمی

 ...نفس بکش لعنتی-

م. خواستاز داشتم، هوا میام کمی شل کرد و نفس منم دراومد؛ اما اسپری نیاشک از چشمام ریخت پایین، کم کم معده

 کشم یا نه؛ ولی فقط یه تنفس کوتاه سنگین از انگشت نفتیشانگشت اشاره اش رو گذاشت زیر بینیم ببینه نفس می

با سرعت پتو رو کنار زد  .کشیدمجونی دستش رو پس زدم، با خس خس نفس میهام رو قفل کنه. با بیکافی بود تا ریه

و زیر بغلم رو گرفت و بلندم کرد و رو زمین کشیدم تا کنار در و در رو باز کرد و آروم نشوندم  و جلیقه تنگ رو از تنم کند

پای در. هوای سرد شرجی کمی حالم رو خوب کرد؛ اما فقط کمی در حدی که رنگ کبودم کمرنگ بشه، وگرنه هوای 

درآوردم و جلو انداختم. موهام رو که با جونی گره شل روسری رو از گردنم شرجی با این رطوبت بیشتر برام سمه. با بی

 .هیچ کش و گل سری نبود که ببندم و اطرافم پریشون بود رو کنار زدم. حالم که بهتر شد، سرم رو به در تکیه دادم

 تونی نفس بکشی؟بهتری؟ حاال می-

 .ام، پشتم، سرمههام، معدی تنم درد بود؛ گلوم، ریهسرم رو تکون دادم؛ اما همه
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کرد، نگاهش از الی در به سرفه پر درد دیگه هم کردم، جلوی پام رو کفشاش نشست. اصالًبه من نگاه نمییه تک 

 :فضای بیرون کلبه بود

 .پشتت خونیه، پیراهنت خونی شده-

 .سرم رو تکون دادم و بازم یه تک سرفه خشک دیگه

 .خیلی حیاتیه من داروهام رو الزم دارم-

 :سرش رو تکون داد

 .گفتی؛ ولی االن میگمتر میباید زود-

 :بلند شد ایستاد، لرز به تنم نشست خیلی سرد بود. گوشام یخ کرد، آروم خودم رو عقب کشیدم و در رو بستم

 .الو سینار، آره رسیدیم. این دارو الزم داره، آره حتمیه، به یکی از خودشون بگو، خبر بده-

 :و قطع کرد، دستش رو گرفت سمتم

 .ل دراز بکش تا هم خونه گرم بشه هم داروهات برسهپاشو بریم رو مب-

ندم رو گرفت و کشید و تو یه حرکت بل شدم که بازومدستم رو به در گرفتم بلند شم و خیلی آروم و با درد داشتم بلند می

خم  .کرد بازوم رو که کشید. زخمای پشتمم کشیده شد و حس کردم کلیش دوباره سر باز کرد و جیغ زدم. سیخ ایستاد

 :شدم و دستام رو به زانوهام گرفتم

 چی شد؟-

مرگ، کوفت، پسرِ عوضی! آروم به خودم مسلط شدم و خودم رو راست کردم و رفتم سمت مبل و روش نشستم. اومدم 

 .دراز بکشم یاد پشتم افتادم، نگاهم رو دنبال کوله چرخوندم

 چی شده؟-

 .کوله-

 چرا؟-

 .پشتم، مبل کثیف میشه-

 .جوریتم رو نگاه کرد، البته از رو لباس، همیناومد جلو و پش

 .بیشتر شده-
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 :سرم رو تکون دادم

 .شد جای شک داشتدونم، اونجوری که دستم رو کشیدی بیشتر نمیمی-

 .از جا بلند شدم

 پشتت چی شده؟-

رسناک آسمون که جوابش رو ندادم، آها کوله هنوز بیرونه. رفتم سمت در بازش کردم و رفتم بیرون. بیرون مه بود و ت

 .صدا و فقط برق بود سریع کوله رو برداشتم و اومدم تو و در رو بستمشد و فقط یه برق زد، بیدیده نمی

 کدوم اتاق برم؟-

 :کالفه به اتاق شاره کرد

 .سومی-

 :سرم رو تکون دادم

 یه مالفه تمیز یا باند یا حوله تمیزی چیزی داری؟-

 .بود های اولیه دستشبرگشت یه حوله دستی سفید و یه مالفه سفید و جعبه کمکیه کم فکر کرد و رفت آشپزخونه و 

گرفتم و به سمت اتاق سوم رفتم.یه اتاق دوازده متری بود، تخت یک و نیم نفره کپ کپ کپ تخت خودم. لبخندی رو 

دو  خالیش کردم. پف،لبم نشست، فقط سرویس خوابش نارنجی و دارچینی و کرم بود. زیپ کوله رو باز کردم و رو تخت 

دست لباس محلی دیگه، فقط این یکی قرمز و سفید و لباس دیشبی خودم. سفید که حرفش رو نزن، قرمزِ رو فقط 

طور و رفتم جلوی آینه میز توالت ایستادم. خوبه دستام پیراهنش رو کنار گذاشتم. روسریم رو درآوردم و پیراهنم همین

دعفونی کردم و حوله رو روی پشتم انداختم و مالفه روهم روش گذاشتم و یه نوار انعطاف خوبی داره، خودم پشتم رو ض

  .خیلی بزرگم ازش جدا کردم و حوله و مالفه رو با نوار که دور تا دور تنم چرخوندم فیکس کردم دیگه خون نمیده

یک تو اتاق بود درش رو باز جور رو تخت ریخته بود. یه کمد کوچشاد و راضی پیراهن قرمزرنگ رو پوشیدم، لباسا همین

لباسا زپرو از رو تخت همه رو بغل کردم و ریختم تو کمد درشم بستم و  .کردم. چند دست لباس پسرونه توش بود

برگشتم رو تخت دراز کشیدم و پتوی سرویس خوابم روم کشیدم. اتاق مثل جهنم سرد سرد بود. آره همه این دنیا برام 

 .جهنمه؛ ولی جهنم سرد

 :شد، عطسه زدم، در زده شدم مثل جنین مچاله شدم، تخت یک قالب یخ بود، گرم نمیتو خود
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 ای؟هی دخترفراری، زنده-

 .جوابش رو ندادم

 مردی؟-

 :بازم جواب ندادم، با بیخیالی گفت

 .فداسرم-

 ی که رومهای روانخوابی شب گذشته و فشارهاش به گوشم رسید، کم کم توی اون همه سرما بیو صدای دورشدن قدم

 .بود من رو اسیر خواب کرد و چشمام راحت روهم افتاد

هایی با نام مضحک بادیگارد عادت کرده بودم. عادت کرده بودم من و شوهر تاجرم فقط تو اتاق دیگه به وجود مزاحم»

زدی نمی نتونیم تنها باشیم. سه تا بادیگاردش همیشه سالن پایین بودند؛ البته توی اتاق خودشون و تا صداشومی

کردم که انگار تو اون اتاقه سه تا مرد نیست. جلوی خیال شدم و جوری رفتار میاومدند. برای همون دیگه بیبیرون نمی

دم و موشی باال بسته بوآینه با سرخوشی چرخیدم و خندیدم و واسه خودم بـ ـوسـ فرستادم، موهای کوتاه مشکیم رو دم

لی خب خداییش همونم خیلی پرپشت بود. چتری هام رو روی پیشونیم درست کردم، فقط چهار انگشت مو آویزون بود؛ و

تر بود و روی گوشام بود و دوباره دور انگشتم پیچوندم که فرش حفظ هام بلنددوالخ رو که فقط دوسه سانت از چتری

کی هم رتی نباتی عروسشد یه پیراهن صوفیس میام بیبیبشه. با تل عروسکی و پاپیونی صورتی رو سرم خیلی چهره

تنم بود؛ حالت دکلته قلبی داشت و دوتا آستین پفکی عروسکی دلبری دور بازوهای سفید و ظریفم داشت. کفشای 

عروسکی صورتی پاشنه تخت هم پام بود که روش یه پاپیون گنده داشت و روش دون دون کرم داشت، خلخال ظریفم 

 زد. ناخونایهای توپری داشتم. پاهام تو این همه رنگ صورتی برق میرو دور مچ پای سفید و کمی تپلم انداختم، پا

همیشه بلند دستامم هنوز از دیشب صورتی خال خال سفید بود، اصالً به خاطر اینکه طرح ناخونام این بود این رنگی و 

 .این مدلی لباس پوشیدم

ر کدوم قد یه کف دست و لبای قلبی شکلم رژ تر بود، کلی ریمل پر زده بودم و چشام شده بود هآرایشم از همه معرکه

ه درخشید. کلی بسرخابی جیغ خورده بود و قشنگ مثل این باربیا شده بودم مخصوصاً که چشمام داشت از شادی می

خودم از ادکلن مارک و مالیمم زدم و از اتاقم بیرون اومدم. روی نرده ها نشستم و سر خوردم و از خوشی مثل هر بار داد 

 :شد روش سر خورد، خیلی بد مدل بود، مهتاب بهم خندیدهای خونه آقاجونشون اصال نمیهای پلهردهزدم، ن
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 کنی؟شیطون خانوم نمیگی االن برات سمه؟ این کاره تو می-

 :سرخوش خندیدم و چرخی زدم

 طورم؟بگو چه-

 .مثل همیشه عالی و جذاب-

 :د، دستاش رو از هم باز کردشبرگشتم صورتم آویزون شد، با لبخند داشت نزدیکم می

 .جا دلم واسه عروسکم تنگ شدهبیا این-

 :با تخسی پا کوبیدم زمین

 .خیلی خری وهاب-

 :درجا ایستاد و چشاش گرد شد

 هان؟-

 :با حرص مشت زدم به بازوش

دتر کنم سوپرایزت کنم تو بدون اطالع یهو همین امشب نیم ساعت زوریزی میکوفت، من از دیشب دارم برنامه-

 اومدی؟

 :قهقه خندید

 ...خوای برگردم؟چه توپشم پرهمی-

 :با حرص یه مشت دیگم زدم

 .بله که پره، عنتر پررو، برو بیرون همه چی رو بهم زدی-

 :مستانه خندید

 تو خلی به قرآن، رها این دیوونه بازیا چیه؟-

 :حرصی برش گردوندم و هلش دادم

 .برو بیرون پنج دقیقه بعد بیا-

 :خورد و با خنده و متحیر گفتکون نمیاز جاش ت

 چرا آخه؟-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر پاسبان غزاله | تبانیرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 69 

 .زدمرسید و هی داشتم زور میزورم بهش نمی

 .برو، آخ-

 :یهو زیر دلم تیر کشید، مهتاب زد تو صورتش

 .خدا مرگم بده-

 :پاچه شدخم شده بودم و دلم رو بغل کرده بودم، وهاب دست

 کنه قربونت برم الهی؟شد؟ کجات درد میعشقم چی-

 :درد با چهره توهم گفتم وسط

 .برو پنج دقیقه دیگه بیا-

 :سرش رو تکون داد و هل و ترسیده گفت

 .چشم، چشم خانومم چشم نفسم، من میرم تو خوب باش-

 .و سریع از سالن خارج شد، آروم آروم ایستادم

 .اوف لعنتی چه بد تیر کشید-

 :مهتاب مالمتگر سر تکون داد

 .واستا تا برقا رو بزنم فکری دخترِ شر، بروکه بیبس-

تی میاد کنه که وققدر خسته میشه و کار میسر تکون دادم و رفتم جایی که درست کرده بودم ایستادم. طفلی شوهرم این

حواسش به هیچی نیست، اینا به این گندگی رو هم ندید. یه پرچم گنده گنده تو خونه از لوسترا آویزون کرده بودم و کلی 

های دیگه رو هم اطرافم زیر همون پرچمه روهم چیده و ریخته بودم و خودم اون وسط ر و عروسکپیکخرس گنده غول

ایستادم و کیک دونفره قلب صورتی با یه شمع بیست و چهار خوشگل و بامزه روش. برقا همه خاموش و فقط 

های کوچیک روشن بود، شمع ها، روی سطح زمینم کلی گلبرگ وها و دیوارکوبهای صورتی روشن شد و آباژورنورمخفی

 ″«قلب بـ ـوسـ»تبلدت مبالک بابایی"و در آخر روی پرچم درشت و فانتزی نوشته بود

دوباره در باز شد و وهاب اومد تو یه شلوار جین جذب و کفشای ورزشی و تیشرت آبی تنش بود و یه کت اسپرت 

تو چشمام انعکاس افتاده و انگار یه جورایی مطمئنم این شمعا  .ای. لبخندی به مرد همیشه خوشتیپم زدمسورمه

 زنن. ماتش بردههایی که وهاب میگه تو شب چشمات همیشه چشمک میهای چشمام رو نشون میده؛ همون ستارهستاره
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 :بود، دستاش رو روی دهن و بینیش گذاشت. دو قدم لرزون به سمتم برداشت

 !وای خدا، باورم نمیشه-

 .رفتتو موهاش فرو کرد، هی عقب جلو میدستاش رو برداشت، هر دو رو 

 .غیرممکنه، غیرممکنه-

چشمای متحیرش رو تو چشمام قفل کرد، تو چشماش برق اشک رو دیدم، سرش رو تکون داد، یه دستش کتش رو 

 :اش باز چنگ زد تو موهاشعقب زد و به کمرش قالب شد و با دست دیگه

 .این خوابه، این خوابه-

 :لرزید گفتندید. با صدایی که از بغض میخندیدم، یهو خفقط می

 راسته رها؟ شوخی نیست؟-

دونست کرد. نمیسرم رو چپ و راست کردم، دوباره خندید. اومد نزدیک، اشکاش ریختند. هم می خندید و هم گریه می

تش رو عقب با هردو دستش برای بار هزارم موهاش رو چنگ زد، دستاش ک .آورداز خوشی چیکار کنه، داشت بال درمی

 :زد و به کمرش قالب شدند و سرش رو رو به سقف گرفت

 .خدایا بابا شدم، باورم نمیشه بابا شدم-

 .در اتاق بادیگارداش باز شد و اومدن دم در و به وهاب نگاه کردند

 :وهاب سرش رو آورد پایین، یهو رو به بادیگارداش با فریاد شادی گفت

 .ایی، وهاب همیشه تنها که نه بابا باال سرش بود نه مامان حاال بابا شدهشنیدین؟ من بابا شدم، من وهاب تنه-

 :یهو از خوشی فریاد زد

 .رها نوکرتم-

و به سمتم دوید، جیغ زدم و کیک رو گذاشتم رو میز و پریدم پشت خرسا که قبل از اینکه کامل فرار کنم تو هوا بودم، با 

ریخت. من رو سخت در آغوش کشید و و بلند و اشکاشم می خندید مستانهشادی جیغ زدم، اونم با شادی می

گفت بهترین تولد عمرش کرد و میکرد و مدام تشکر میدونست کجام رو ببوسه، سرتاپام رو غرق بـ ــوسه مینمی

اشونم کنارشونه؛ تولدی که من و وهاب و هانی سه تایی شده. اولین تولدی که تنها نیست و عالوه بر عشقش بچه

خواستم قدم بردارم یم و از اون به بعد عشق وهاب به من اگه بیشتر از جون خودش بود، صدبرابر شد و اگه میگرفت
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 «.ی زندگی وهابگفت قدمات رو رو چشمای من بردار و من شدم الههمی

 :داد. ازجا پریدم و با چشمای گرد نگاهش کردم. ابروهاش هردو باال رفته بودام رو تکون مییکی شونه

 دیدی؟کابوس می-

 :اش شدم، شونه باال انداختفقط اخم کردم و منتظر ادامه

 .کردیداشتی بلند بلند گریه می-

 .سرم رو تکون دادم، دستم رو به چشمام کشیدم، خیس خیس بود، صاف ایستاد

 .اتاقم شوفاژش رو روشن کردم، اگه بازم سردته بیشترش کنم این چمدونات، این داروهات،-

 :ام اشاره کردتکون دادم، به لیوان بزرگ آب روی پاتختیسرم رو 

 .داروهات رو بخور بیا تا یه چیزی آماده کنم بخوری؛ معده خالی خطرناکه-

و بیرون رفت. به چمدونم نگاه کردم، چمدونامم آورده بودن، آخ جون لباس درست و درمون! رفتم سراغ بزرگه و بازش 

جذب و ساده بجای اون ساپورت نازک و سرد پوشیدم و بجای پیراهن ساتن پولک کردم، سریع یه شلوار جین مشکی و 

دوزی با آستینایی پفکی که رو مچم تنگ میشه و چین چینی میشه یه ژاکت جذب و بلند تا زیر باسنم پوشیدم. ژاکتی آبی 

م تو و شل بستم و پشت نفتی و خاکستری، همون سویشرت خاکستری بلندِ روهم روش تنم کردم. موهام رو با کش ساده

سویشرت انداختم و شال نخی و مشکی شل سرم انداختم و یه دسته بلندش رو ساده دور گردنم یه دور چرخوندم. کاله 

های گرمی هم رفت؛ تا وقتی یادمه از بچگی همیشه چتری داشتم. جورابهام کنار نمیسویشرتم سرم کردم. چتری

رو پوشیدم. پاشدم ایستادم. خب حاال همه چی عالیه، شدم همون رهایی که ام های مشکی سادهبوتپوشیدم و نیم

 .شناختمشخودم می

داروهام رو خوردم و اسپریم روهم تو جیبم گذاشتم، بیرون رفتم. توی آشپزخونه بود، برگشت سمتم و لحظه اول جا 

 .کنهشیر خالی اذیتم می بود،خیال پشت میز ناهارخوری نشستم. از قبل یه لیوان شیر گرم جلوم خورد. بی

 .شده، نون محلی تازهشده، نیمرو قارچ سرختوی بشقابم رو نگاه کردم، سوسیس سرخ

 .سوسیس که حرفش رو نزن، نیمرو و قارچ رو فقط تونستم سه لقمه بخورم و بعد پاشدم

یس واسه شوهرت که من ولی قبلش یه نامه بنوخوای با اعتصاب غذا خودت رو بکشی من حرفی ندارم؛ اگه می-

 .نکشتمت
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 :عصبی رو میز زدم

 ...اگه خفه شی خیلی ازت ممنون میشم. قصد ندارم خودکشی کنم؛ ولی قصدم ندارم-

 :با دستم به بشقابش اشاره کردم. خوراکش حتی دوبرابر وهاب پرخوراکم بود

 .خورمها همه چی رو ببلعم، درحدی که سیر بشم میمثه قحطی زده -

 .نگاه عصبانیش گذشتم، برگشتم تو اتاقمواز کنار 

داد؛ ولی بازم کشه و با درد فرو میخورد انگار درد میخورد جوری میخوره، البته هر لقمه رو که میمرتیکه مثه گاو می

 .خوردمی

ا رو. گشتم، حتی جفت چمدونکیفم رو دنبال گوشیم زیرو رو کردم، نبود که نبود. بیست دقیقه بود داشتم یه بند می

رفتم جلوش دست راست به کمر ایستادم. دست چپ آویزون روی پای راست  .دیدبرگشتم تو هال. داشت تلویزیون می

ذابت گفت خیلی جتکیه دادم و کمی پای چپم کشیده شده بود. استایل همیشگیم وقت عصبانیت که وهاب همیشه می

 .شد بیشتر عصبانی بشمکنه و باعث میمی

 .م نیسگوشیم تو وسایل-

 :های پر ابهت و خاص اون سمت خونه اشاره کردبا اخمای درهم به مبل

 .برو رو میز مبله-

رفتم و از رو میز برداشتمش خوب نگاهش کردم. این گوشی من نیست، برگشتم سمتش، دوباره همون پوزشین، نچ 

 .هاش داد عقبای کرد و موهاش رو با چنگکالفه

 باز چته؟-

 .این گوشی من نیست-

 :پر از خشم تو چشام خیره شد

 !قدر رو اعصابم نروهمین رو به من دادن، این-

 :با همون حالت خاص قبلی ادامه داد

 مفهومه؟ -

 .اش رو باز کردمعصبی صفحه
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 تونی بری کنار؟حاال می-

 و رو بهش چشم غره رفتم و خودم رو کشیدم کنار. توی هال سه دست مبل بود. رفتم سمت راحتیای کنار شومینه

 .ها بود، شماره راستین رو گرفتمهام. شماره همه خواهر برادرا و بچهیکیشون نشستم و رفتم تو کانتکت

 .جانم عزیزم-

 .سالم راستین-

 .سالم عزیزم-

 جا کجاس این پسرِ من رو آورده، گوشی خودم کجاس؟کجایی راستین؟ تو که قرار بود بیای، این-

بینمت. سیوانم قابل اعتماده، از خودم بیشتر بهش اعتماد دارم، اصالً کبریت م، میام مییکی یکی خانومی، قول میدم میا-

 .خطره، هیچ نگران نباش. پسر کوچیکه کدخداس و خیلی پسر باادب و آقاییهبی

 :پوزخند زدم

 .خیلی-

 .اس، نگران نباشحاال یه کم با زنا بدخلق هست و باهاشون کنار نمیاد؛ ولی خیلی فهمیده-

 ؟وشیم چیگ-

 .گوشیت توش ردیاب داشته. چمدونا رو وسایلت نداشتن؛ ولی گوشیت سیگنال مثبت داد-

 :حرصی شدم

 طوری فهمید من خونه کدخدای دشتْ گلم؟گندت بزنن وهاب مارمولک، اصالً این پسرِ چه-

 :نفس عمیقی کشید

 .اومدم ببینمت فهمیدداشتم می-

 .آه پر از ناراحتی کشیدم

 این شر خوابید؟جوری چه-

اشون در رفتند. با پادرمیونی آقاخان ولشون کردن؛ ولی پاسگاه از پاسگاه ریختن، یه کمشون رو دستگیر کردن و بقیه-

جا بمون، از اون مارمولک بعیده به این کنه. بازم اونتهدید کرده یه بار دیگه این دور و ور پیداشون شه دیگه ولشون نمی

 .راحتی عقب بکشه
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 .باشه-

 :صداش پر از غم شد

 رهادخت؟-

 .گه رهادختگوشام تیز شد، اصوال راستین هر وقت عصبانیه و یا وحشتناک غمگینه می

 .جانم-

 ...وهاب...وهاب-

 :زد. دستم رو به یه مبل گرفتم و روش خراب شدمنفسش رو فوت کرد بیرون، قلبم تو دهنم می

 وهاب چی؟-

 یا خدا وهاب چش شده؟

 .همراشهیه، یه پسربچه -

 .تمام تن و روحم پرکشید سیدنور

 ...گه اسمش، ها...هانیِگه، میمی-

 .حرف زدن براش سخت بود. لبامو بهم فشردم

 چرا، چرا نگفتی من دایی شده بودم؟-

 .کنهبغضم شکست، اونم جوری اونور نفسش رو لرزون داد تو که فهمیدم داره گریه می

 ...چرا-

 :اونم کی؟راستین همیشه مغرور منوبغض صداش رو تغییر داده بود 

 چرا نگفتی؟چه بالیی سرت اومده رها؟-

 .زدمنفسی کشید و دوتا هق زد، منم اینور زار می

چه بالیی سرت اومده که تو برگشتی اینجوری و با این حال، اون بچه طفل معصوم اونجور مظلوم کنار وهاب وامیسته -

 .کنهنگامون می

 :بیشتر زار زدم

 .بمیرم که داره تو دستای اون وهاب خیرندیده ذره ذره نابود میشهالهی من -
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 .شروع کردم زار زدن

خوام راستین. دلم براش لک زده، پنج ماهه ندیدمش، پنج ماه، اون عوضی هانی رو آورده جلو که من، من هانیم رو می-

 من باز تو سری خور بشم برم جلو. چیکار کنم من راستین چیکار کنم؟

زدم، یه لیوان آب گرفته شد جلوم. بهش نگاه کردم، اخم جدی دستم افتاد و همینجور با همه وجودم زار میگوشی از 

ای هسرد همین برای تنهایی و بی کسی خودم رو بچم جیگرم کباب شد و از جا پاشدم و از کلبه زدم بیرون، روی پله

دل سیر گریه کردم و گریه هام تموم شد، آروم شدم و چوبی و نمدار ایوون نشستم و شروع کردم به زار زدن. وقتی یه 

تو اون هوای استخون سوز خودم رو بغل کردم و نشستم، جنگل مه بود، آسمون ابری بود. تمام جنگل پوشیده از برگای 

د. غریشن، دریا میزرد بود؛ اما خشک نبودن، نرم بودن و مرطوب، اینقد اینجا شرجیه و همش بارونی برگا خشک نمی

 .هایی محکم پشت سرم اومدخورد. در باز شد. تق تق قدمعصبانی بود. دندونام بهم می

 .خوریپاشو بیاتو سرما می-

 .جواب من بهش سکوت بود

 .باتوام، دختره فراری-

 :عصبی و تندخو گفتم

 .سردم نیست-

 ...به جهنم-

 :پر از غیض بود صداش

 .زنی، بیاتوهمش داری عطسه می-

 :چوبی تکیه دادمسرم رو به ستون 

 .منتظر راستینم-

 .فدا سرم-

هام افتاد، بدون تشکر دور رفت تو، کمی بعد دوباره در باز شد و پتو سرویس خواب اتاقی که به من داده بود رو شونه

 :خودم پیچیدم، دستشو جلو آورد

 .کف دستت رو بیار-
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بردم، دستش رو برگردوند و سه دونه قرص ریز  متعجب به چهره سرد و جدیش نگاه کردم و با تردید کف دستم رو جلو

 :افتاد کف دستم، یه لیوان آب میوه هم گرفت سمتم

 .ای به من شدید سفارش کردن داروهات رو سر وقت بهت بدماز اونجایی که انگار خیلی کله شقی و بچه-

ولی در عینی که دلش  پاد؟ چرا اینقد حواسش بهم هستکردم. چرا اینقد منو میبی حرف خوردمشون درکش نمی

 .خواد بی تفاوت هم جلوه بدهمی

 اش چیه؟قضیه

 .رفت تو، دوباره همونجا تکیه به ستون چوبی منتظر شدم

 ″توی آینه قدی مغازه کنار هم به خودمون نگاه کردیم و لبخند زدیم، لبخندی به شیرینی شیرین ترین عسل ها"

صدفی و کفشای پاشنه تخت سفید و تاپ صورتی و شال صورتی. شکم  یه پانچو پاییزه سفید تنم بود با دامن شلواری

ام کرده بود، وهاب کنارم با شلوار لی و کفشای ام با اندام ظریفم بامزهام خیلی بزرگ بود، شکم گرد و قلمبهنهـماهه

 .اسپرت و تیشرت سفید و کت اسپرت خاکستری ایستاده بود

د، دور شسیسمونی فروشی نگاه کردیم، حلقه دستش که از دورم باز نمیبا خنده به بقیه سرویس چوب های فانتزی 

 :تر شد و سرش رو نزدیک گوشم آوردبازوهام تنگ

 .کدوم باب میلم نیس، همونی که سفارش دادیم از آلمان بیارن از همه اینا بهترهولی به نظر من اینا هیچ-

 :اش و با اخم تصنعی گفتمزدم به سینه

 .جاهاان؛ ولی بازم دوس دارم بیام ایندونم اونا معرکهیعه وهاب، منم م-

هاش رو عشق تو چشماش رو دیدم. غرق عشق شدم، ام رو بوسید و فقط حرکت ریز تکون خوردن لبخندید و شقیقه

 .ام میرهکنم داره زیر لب قربون صدقهکنه و گوش تیز میجوری میهروقت این

دل بکنه و بره ماشین برقی که برای هانی خریده رو حساب کنه، رفتم کمی دورتر سرم رو برگردوندم و هولش دادم ازم 

م اشون ترسیدتا راحت تو مغازه بی سروته بچرخم، یهو جیغ زدم. وهاب و بادیگارداش مثه فشنگ ریختن دورم، از حمله

و یکی از بادیگارداشم و تو زانوهام احساس ضعف کردم، وهاب که لرزش زانوهام رو دید خودش رو رسوند و گرفتم 

 .سریع یه صندلی گذاشت نشستم

 :وهاب با چشمای خشمگین جوشید
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 چی شده عزیزم چی ناراحتت کرد؟-

دستم رو رو شکمم گذاشتم و لبمو گزیدم، از ترس خودم و ترس نی نیم که لگد محکمی زد اشک تو چشام جمع شد، باز 

 :غرید

 .االن ریز ریزش کنمبگو کی مزاحم عشق وهاب تنهایی شده تا همین -

 :لب چیدم

 .کسی مزاحمم نشد-

 :کرد گفتجور که رو زانوهاش بیخیال ایستاده بود و صورتم رو قاب گرفته بود و تند تند اشکام رو پاک میهمین

 شده؟پس چی نفسم تو فقط بگو چی-

 :زدم گفتمهمینجور که دل دل می

زنه ام؛ ولی شما یهویی دویدین ترسیدم، االن هانی هی لگد میخواین، این عروسکه خیلی خوشگله من، من این رو می-

 .دردم میاد

یهویی هم خودش هم بادیگارداش نفسشون رو رها کردند و انگار خیالشون راحت شد و از حالت آماده باش خارج شدند. 

 :شونه ام رو گرفت و سمت خودش کشید و بغلم کرد

 .ه هنوز خودش بزرگ نشده بشه، خب جیغ زدی جونم اومد تو حلقمآخه الهی وهاب به فدای این مامان کوچولو ک-

 :و بعد خم شد و شکم گردمم بوسید و نوازش کرد

که خواد پاشم خودم رو تیریزه دلم میالهی بابا قربونت بره عزیزدلم. مامان کوچولو تو اذیت نکن اشکای خوشگلش می-

 .تیکه کنم

 :تو سرش متعجب نگام کرد وسط گریه خندیدم، سرش جلوی شکمم بود، زدم

 .خل...وسط صحبت پدر پسریتم دیوونگیت رو نشون میدی-

 .خجول لبخند زد و پس سرش رو خاروند

 .خب چیکا کنم؟ بلد نیستم از این بهتر حرف بزنم-

 :با لبخند روی سرش رو بوسیدم

 .شینهاس به دل میچون خالصانه-
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 :با عشق بهم لبخند زد و زمزمه کرد

تو خیلی  تر بوده،ی بیشتر شبیه مامانا میشی، با اینکه من مامانم رو یادم نمیاد؛ ولی فکر نکنم از تو مهربونهر روز دار-

 .خوبی فرشته من

 :بازم زدم تو سرش

پاشو خودت رو جمع کن مسخره، هنوز نوزده سالمه پیرمون کرد رفت، پاشو دستم رو بگیر بلندشم این باربی رو هم بخر -

 .بریم

بلند شد و بلندم کرد اشاره کرد فوری یکی از بادیگارداش زانوهاش رو از خاک تمیز کرد، چون بادیگارداش خندید و 

 .کردیمدورمون رو پوشونده بودن راحت تو مغازه برا خودمون دل و قلوه رد و بدل می

 :و با انزجار گفت به بسته بزرگی که توش سه تا باربی بود و کلی لباس و کمد و وسایل خونه باربیا اشاره کرد

 .هاامون پسرهآخه اینا چیه، بچه-

 :با تخسی گفتم

اش متعادل بشه، اصالً خیلی خب تو ماشین و موتور و تفنگ براش بخر منم باربی و خرس و عروسک تا روحیه-

 .سیسمونی الزمه

 :شیطون ابرو باال انداخت

 .گیرممی خانوم حواستون هست این چرت و پرتای دخترونه رو هم من دارم-

 :مشت زدم به بازوش

 .اته بیشور خروظیفه-.

 :فوری دست به سینه شد و ژست گرفت

 .جوجه صدبار گفتم این نوازشا رو من تأثیری نداره-

 :حرصی رفتم سمت یکی از اون بادیگارد غولتشنش، کراواتش رو گرفتم کشیدم

 .جا ببینمبیا این-

 :وهاب حرصی زدم تو شکمشبا چشمای گرد دنبالم اومد، هولش دادم جلو 

گیری سیخ واستی ما رو دید بزنی؟یه مشت جانانه بکوب تو شکمش که حالیش شه یه من ماست هی گنده بک، پول می-
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 .چند هزار تومنه

 :افتاد بیرون، بازم زدمشخوام سر به تنش نباشه میشد! به جان وهاب که در حال حاضر میچشماش از این گردتر نمی

 .کنه، بزن دیگهثه بز من رو نگاه میمیگم بزن، م-

 :کرد، رو به وهاب پا کوبیدم به زمینفقط با چشمای گرد نگاهم می

 وهاب نگاه کن، مگه من زنت نیستم؟ مگه اینا نباید به حرف منم گوش کنن؟-

 :با لبخند دستاش رو تو جیباش فرو کرد

 .دونن که تو رو از خودمم بیشتر دوست دارمرنه میکنن، تقصیری ندارن، وگآخه عزیزم اینا هرچی من بگم گوش می-

 :لب برچیدم

 .اصن باهات قهرم-

 :با خنده سر تکون داد

 خیلی خب قهر نکن، به حرفش گوش کن، اصالً از این به بعد حرف حرف شیطون منه، فهمیدین یا نه؟-

 :صدا بله گفتند. با شادی خندیدم و رو به بادیگاردِ گفتماشون یکهمه

 !د باش بزنش، زود باش زود باشپس زو-

جیغ زدم و زدمش کنار، رنگش پریده  .اون هم نه گذاشت نه برداشت یَک مشتی کوبید تو دلش که یه متر پرت شد باال

بود غولتشن، وهابمم رنگش پریده بود. الهی بمیرم برات! الهی این غولتشن افلیج شه که فوری دق و دلیش رو سرت 

کرد به روی فشرد و سعی میهاش رو محکم میو جیباش بود؛ ولی از درد چشماش رو و لبدستاش هنوز ت .خالی کرد

لی زد؛ وخودش نیاره، فوری دستام رو دورش حلقه کردم بغلش کنم که باز هانی وسط مزاحم بود. هانی هم دوباره لگد می

 .که شکمم رو شکمش قرار گرفت چند تا لگد دیگم زد و آروم شدهمین

 :از کرد و چشمای سرخ سرم رو بوسیدچشماش رو ب

 .قربونت برم من-

 :قطره اول اشکم دوباره راه افتاد

 .وهاب ببخشید-

 :لبخند قشنگی زد
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 .شری دیگه، خوب تو چشام رو نگاه کن، از وقتی گرفتمت یه گ* خوردم خاصی تو چشامه نگاه-

 :رش رد شدماش، از کنافوری اشکام رو پاک کردم و حرصی با کیفم کوبیدم تو سینه

 .لیاقت، اینا رو بخر بیاربیشور بی-

 :و بعد کیفم رو تو سینه یکی از اون غوالش کوبیدم

 .بگیرش-

و از کنارشون گذشتم، عجب فروشگاه بزرگ بی در و پیکری، یکی رو این پشت مشتا خفت کنن اصالً هیشکی محل 

 مسئولین چرا پیگیر نیستن؟ نمیده. اون همه جیغ کشیدم هیشکی به روی خودش نیاورد، آخ آخ آخ

 :اومد، با ذوق گفتمشدم باز جیغ زدم. صدای دویدن یه گردان میاز جلوی صندوق فروشگاه که رد می

 .وهاب بیا-

 :خودش رو رسوند

 بله عزیزم چی شده؟ حالت بده؟ خسته شدی؟ بریم؟-

 :ام یقه کتش رو گرفتمیه دستم به کمرم با دست دیگه

 روی خرید؟روی کنم، چه لذتی باالتر از پیادهدی که دکتر گفت ماه آخر باید هرشب پیادهخسته که شدم؛ ولی دی-

 :دستش رو پشتم گذاشت

 پس چی شده؟-

 :ور پاساژ رو نشون دادمبا ذوق اون

 .خواموای وهاب اون پشمک صورتیِ رو نگاه، شش تا از اونا می-

 :خندید و سر تکون داد

 .زنی محل نمیدممثل چوپان دروغگو میشی، وقتی واقعاً هم جیغ می تو آخر یا من رو سکته میدی یا-

 :شنون مبهوت گفتمبینن و نمیچیز رو نمیکس و هیچاش رو ول کردم و مثل آدمای خوابزده که هیچیقه

 «...وای لواشکا رو-

خ ولی داشتم یشدم؛ دستم رو روی شکم تختم کشیدم و اشک ریختم. خیلی وقت بود بارون گرفته بود، خیس نمی

 .زدم؛ اما هانا تو بغلم زیر پتو بود، اون جاش گرم بود، آروم خوابیده بودمی
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آورد، نه نبودنش و بارید، هوا سرد بود، دنیا برام تنگ بود. خاطراتش داشت از پا درم میبارید، بارون میاشکام می

و عاشق کرد، بد هم عاشق کرد و وقتی فهمید تونم دیگه کنارش بمونم. وهاب من رنداشتنش رو طاقت میارم و نه می

 ..اشمدیوونه

آه کشیدم. بد من رو شکست، بد، توی سینه فریاد زدم؛ فریاد! وهاب لعنتی، لعنتی با من چیکار کردی که نه راه پس دارم 

 .نه راه پیش

 .سرم رو آوردم پایین تا هانا رو تو بغلم بفشرم که نبود

تونم این دردا رو بکشم، اینا رو تاب یگه بسمه، دیگه بریدم. دیگه رد دادم، دیگه نمیبیشتر سوختم. آخ خدا، آخ خدا د

 .بیارم، اینا رو تحمل کنم

 .ای بهم زدی وهاب، بدبیشتر زار زدم، بد ضربه

 .گوشیم رو برداشتم و رفتم تو گالریم و به عکسش نگاه کردم. دوباره جیگرم آتیش گرفت؛ چه با خاطرات خوب چه بد

 .کردن پر از بغض و سوز کردمبه زمزمه شروع

ه ای کهای ایوون یه کلبه چوبی، کنار دریا توی مه، زیر بارون با هوای فوق سرد؛ اما دل خون، سینهتوی جنگل، روی پله

 .گیرهداره آتیش می

 "هامثه دیوونه_میالد باران"

 «زنم هنوزها با قاب عکس تو حرف میمثل دیوونه»

 .فتمضجه زدم؛ آتیش گر

 «کنم عطر قدیمی تو روی تنم هنوزچرا حس می»

ها چه خوب چه بد داره آورد و حاال خاطرهآخ که دوسال عطر تنش برام عشق بود و شش سال عطر تنش برام ترس می

 .کنهنابودم می

 «پرسن رو باز تو خودم میرمشینم از تو میهرجا که می»

 .پرسن و این دهن قفل شدهی میاد و چه پزی میده و همه ازتو میاشورم برام چه عشوهآخ که نیستی ببینی رخت

 «نیستی که تو گوشم بگی کنارتم تا آروم بگیرم»

 اگه باشی کنارم بدم و نباشی بدتر چی بگم خدا؟



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر پاسبان غزاله | تبانیرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 82 

 «هات، واسه غم تو نگاهتمن، تنگ میشه دلم برات، برای اون خنده»

 !شگی توی چشماش از بین رفت، آخ که بمیرم براتفقط دوباری که خبر حاملگیم رو بهش دادم اون غم همی

 «حال هردوتونحال هردوتون، خوش بهتو، آرومی کنار اون، یادت رفته عشقمون، خوش به»

 .آخ که این سینه رو سوزوندی

 «گذرهجوری مینگران توام روزات بدون من چه»

 االن حالت خوبه؟ تو دعوا چیزیت نشده مرد پردرد من؟

 «برهمیگم بی شب بخیر من خوابش نمیهی با خودم »

 .بره که هشتاد ضربه شالق بهم زدبره، میچرا می

 «دونستم که اونم مثل من با تو مهربونهکاشکی می»

 .ولی نیست

 «هاش تو رو بخندونهتونه با دیوونگیکه اونم می»

 .است میگهخندید، خود شهاب گفت به سر بچه هاهم قسم خورد که رفقط من بودم که کنارش می

 «عوض شده همه چی هنوز؛ ولی عشقت توی قلبمه»

 !کاش نبود

 «تو که نیستی همیشه یه چیزی توی زندگی من کمه»

 .شدجوری نمیامون اینکاش آخر قصه

 هات، واسه غم تو نگاهتمن، تنگ میشه دلم برات، برای اون خنده»

 «ون، خوش به حال هردوتونحال هردوت تو، آرومی کنار اون، یادت رفته عشقمون، خوش به

 .میری از سرما، بیا توداری می-

تو خودم بدجور جمع شدم. دلم خیلی درد  .رو نگاه کردم. بازم این پسرِ کنه. ازش رو گرفتم از جا پریدم و برگشتم عقب

های سرفه کرد. باز به درد اومده بود. نفسم سخت شده بود. اسپریم رو در آوردم و با دوبار فشردن شاسیش ازمی

 .کرد جلوگیری کردمخشکی که گلوم رو داغون می

 :تر شدصداش کمی بلند
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 .بهت میگم پاشو بیا تو-

 :محلش ندادم، خفه شو پسرِ مسخره! وسط بدبختیام این دیگه چی میگه؟ باز صدای نحسش اومد

 شناسی؟ بله رها خانوم روو نمیخواستم بگم مگه تو خانوم خودت رالو سالم داداش، قربانت مرسی، هیچی برادر من می-

هیچی بهش گفتی میای ببینیش از همون موقع بس اومده بیرون کلبه تو هوای سرد نشسته تا االن، بله داداش من تا 

ورتر، شناسی، از لجبازم یه چیزی اونجا نشسته، کیه که گوش کنه؟ تو که زنت رو میهمین االن بیش از هفت ساعته این

خوای خودت بگو، باشه پس زنی، اُکی، اُکی حله راستین جان بهش میگم، میودت حرف حق رو میخداخیرت بده که خ

 .فعال خداحافظ

 :کمی بعد گفت -

جاهم لو بره، نمیشه بیام. حاالهم بفرما خانوم، به شوهرتم زنگ زدم میگه ازش عذرخواهی کن؛ ولی اگه بیام شاید این-

 .زنمپاشو بریم تو، من که دارم یخ می

 :با صدای ضعیفی گفتم

 .نمیام-

 .کردسوخت و درد میپشتم جای زخمای شالق بدجوری می

 .خوای چیکار کنی؟جنگلیماکنم، االن تقریباً شب شده گرگی شغالی چیزی بیاد میپاشو وگرنه به زور بلندت می-

، کی شب شد؟ به خود خدا قسم تا این رو گفت لرز به جونم افتاد و با ترس نگاهم رو توی سیاهی مطلق جنگل انداختم

 .که متوجه نشدم. اومدم از جا پاشم که متوجه یه چیز تکراری شدم، پاهام حتی یه ذره حس نداشت

ای هم نداره جز از بعد از اون کنده لعنتی هر وقت زیاد اعصابم تحریک میشه حس پاهام رو از دست میدم. هیچ چاره

 .ام باز به کار بیفتهشدهشه و اعصابم فلج استراحت و اینکه ریلکس کنم تا بدنم آروم

 .و البته تزریق نورپینفرین رو هم نمیشه نادیده گرفت

 :تر شداخمش غلیظ

 چی شده؟-

هول هولکی گفتم. برگشتم و چشمام رو دوباره توی ظلمات جنگل قفل  "هیچی"فوری نذاشتم حرفش تموم شه، یه 

 .قدر تاریکهیشه، واسه همونه اینکردم، کو ماه؟ آها اونه، چه باریکه. دیده نم
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 .پس پاشو بریم تو-

 :دستم رو آوردم تو هوا تکون دادم

 .تو برو، منم االن میام-

 .پاشو مسخره بازی درنیار-

 :لحنش بد بود، اخم کردم و با استیصال و درماندگی به صورتم دست کشیدم

 .گفتم میام، تو برو دیگه-

 :خودش فکر کرد که بعد از کمی مکث با لحن قانع شده و آرومی گفتدونم چی با لحنم بودار بود. نمی

 .زود-

که صدای اولین گامش رو شنیدم یه صدای غرش عجیب از تو جنگل شنیدم، چشمام گرد شد و فوری از کمر و همین

 :برگشتم

 .صبر کن-

سرم ردیف کردم، سکوت رو  ها رو توبرگشت و بهم نگاه کرد و چشماش رو ریز کرد. لبام رو به هم فشردم و جمله

 .شکست

 ...صدای خوک یا گرازه-

 :و تا اومد بره تو سریع با لکنت گفتم

 .کمک...ـَـم کن-

 :صورتم از بیان بدبختیم مچاله شده بود

 .بلند شم-

از  کرد وای طوسیش ظلمات جنگل رو بازتاب میای آینهتای ابرو راستش پرید باال، خیره چشمام بود. چشمای تیله

تر بود. برای دومین بار جلوی این مرد من نگاهم رو گرفتم نه اون، یه کم کالفه شد و بعد از روی پتو بازوم یشه سیاههم

کنم متعجب وزنم رو رها کرد؛ ولی بازوم رو نه و رو گرفت و من رو کشید. وقتی دید سنگینیم رو و اینکه خودم کمک نمی

 :م گفتمفقط نگام کرد. خودم سکوت رو شکستم و با غ

 ..اعصابم متشنج شده، پاهام-
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 :نفسم رو فوت کردم. چاره چیه، باید بگم

 .فلج موقت گرفتم -

 :شوکه شد، تند تند گفتم

 .تونم تکون بخورمبرات مشکلی پیش نمیاد فقط کمکم کن بلند شم، اصالً نمی-

دونستم، این اخم اخم عصبانیت و یه اخم وحشتناک داشت، از تجربه زندگی با وهاب و اطرافیانش جنس اخم روهم می

 .خشم نیست اخم ناراحتی و تأثره

گفت و بلندم کرد؛ ولی حتی یه نقطه تماس با بدنم نداشت، کامالً از روی پتو  "یاعلی"سرش رو تکون داد و خم شد و یه 

 .بلندم کرده بود

ا همون اخم که حاال بوی جدیّت داشت راست روی تختم گذاشتم، سرش رو پایین انداخت و بکرد، یکاصالً بهم نگاه نمی

 :گفت

 چی برات بیارم؟-

 :اشاره کردم به چمدونم

 .بکشش بیارش جلو-

رو داشت در آوردم بازش کردم، محلول آمپول  A4همون کار رو کرد، از زیپ بغلش چمدون کوچیکی که سایز نصف کاغذ

 .نورپینفرین رو درست کردم

 خوای؟ای نمیچیز دیگه-

 .م بگیرآیینه رو برا-

ای که سایز خود چمدون آمپوالم بودو برام نگه داشت. سوزن رو باال آوردم و هواش رو خالی کردم، چند قطره هم آینه

ازش سرریز کردم تا مطمئن بشم و بعد شال و موهام رو عقب زدم و گردنم نمایان شد، این لعنتی فقط باید تو رگ 

 .گردن بخوره

اگه اشتباه کنم کالً فلج میشم، آمپول رو  .تزریق بشه،. با ترس لب گزیدم و نفس گرفتمبرای بیماری من باید به گردنم 

ی یک سی سی محلول توی توی رگ گردنم فرو کردم و از دردش نفسم تو سینه حبس شد. آروم آروم فشردمش و همه

د، درد داشتم؛ درد! کی ی گردنم سفت شده بورگم رفت. آمپول رو کشیدم بیرون و پنبه رو جای سوزن فشردم، عضله



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر پاسبان غزاله | تبانیرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 86 

 .ها تا مغز استخونم تیر کشیدبشه این زندگی کوفتی تموم شه از این دردا خالص شم، آروم دراز کشیدم. جای شالق

پتو رو روی خودم کشیدم. آروم اتاق رو ترک کرد و برق رو خاموش کرد. توی تاریکی چشمام رو بستم و یاد لحظات 

اومد و من از درد روی رفت و با شدت روی پشتم فرود میرحمانه باال و میی که بیسخت شالق خوردنم افتادم. مچ دست

 .رسیدهایی که به گوش کر جالد نمیزانوهام زمین افتادم و صدای فریاد

 چرخاند و منکشد شالق و میسوز سردی می

 کنم در بند بند استخوانمدرد را حس می

 .با من، بد کردیام نشست، بد کردی نم اشک الی پلکای بسته

 ...بخشمت نامروتنمی

*** 

 !ب داغم و نوشیدم، پتو رو بیشتر دورم پیچیدم، چه سوزیهای از نسکافهجرعه

ا سردم شدم؛ امهام یخ بسته بود. دو متر تا لب دریا فاصله داشتم و خیس نمیبوت چرم پام بود؛ اما بازم نوک پنجهنیم

شون های تمیز و نابی که بینتاشو کمی جابه جا شدم و با نوک کفشم روی ماسهلیبود. به جلوی پام نگاه کردم، روی صند

 .خورده صدف پر بود یه ضربدر کشیدم

زنی، حواست باشه سرت ممنوعه، عاشقی ممنوعه. آهای المصب، هوی باتوام سرت رو انداختی پایین یه بند ضربان می

 .ذارم کارت رو پیش ببریکنم؛ ولی نمیره تو هم. خودکشی میرو بیاری باال باز به یکی دل ببندی دیگه کالمون می

به دریا نگاه کردم، غروبش خیلی زیباست. ساکته، خشمگین و غمگینه. بو کشیدم؛ بوی دریا رو دوست دارم. بوش 

ین بخاکستریه، مثل لبخند تلخ با چشمای اشکی اون لبخندم بوش خاکستریه، دوگانگی داره، مرز بین خنده و گریه مرز 

 .عشق و نفرت مرز بین امیدواری و بریدن از زندگی

 .تر از دریابوی خوبیه، آبم بوش خاکستریه؛ ولی یه کم پررنگ

ذارم، حتی بو نکشیده بو و رنگ خیلی چیزا رو حدس ی بوها رنگ میکنم و عادتمه برای همهعادتمه همه چی رو بو می

 .زنم. حس خوبی بهم میدهمی

ام رو خوردم، بی خود و بی جهت شروع کردم کنه. یه جرعه دیگه از نسکافهکمی ذهنم رو آروم میاش فکرکردن درباره

 :خواد این رو بخونمیه شعر رو زمزمه کردم. حتی به ابیاتشم توجه نکردم، فقط حاال حس کردم دلم می

 با غروب این دل گرفته مرا -
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 رساند به دامن دریامی

 دهم به سکوتروم گوش میمی

 شگفت است این همیشه صدا چه

 «محمدعلی بهمنی»

ها و تنم رو بغل کردم و به غروب نگاه کردم گوشیم تو جیبم لرزید. بازم یه جرعه ازش خوردم. گذاشتمش رو ماسه

 :ای جوابش رو دادمبا لحن آروم و خسته "نامی "آوردمش باال

 .سالم-

 طوره؟سالم خانومی، حالت چه-

 .خوبم-

 خواب بودی؟-

 :خند زدمپوز

 خوابم، وگرنه من خراب رو چه به خواب؟همون شبم به زور قرصا دو ساعت آشفته می-

 :سکوت کرد، کمی بعد گفت

 .کنی، وهاب زده به سرشجا بلبشویی شده که فکرشم نمیمتأسفم به قولم عمل نکردم، این-

 .ردیچید که نفسم رو تو سینه حبس کلبام رو فشردم اسمش رو نبرین، نبرین لعنتیا. یهو صدای خشداری تو گوشی پ

 کجایی رها؟-

 :کشیدن یادم شده بود، صدای خشدارش گفتچشمام گرد به دریا بود و نفس

 .تونیم، دووم نمیاریم، برگردبگیرینش نیاد. میگم کجایی رها؟ برگرد خانومم، من و هانی بی تو نمی-

ناغافل گوشی رو چنگ زده که نامی داره گلوش رو پاره ور خط معلوم بود  قطره اول اشکم ریخت، از سرو صدای اون

 :اومدلحنش ملتمس شد. صداش از ته چاه می .زنه، از سروصدا دور شدکنه از بس داد میمی

قدر عشقت رو داد زدم صدام افتاده. برگرد عروسکم. تو فقط بگو کجایی تا با سربیام. برگرد از اول ببین رها، ببین این-

سازیم، من رو ببخش. غلط کردم اذیتت کردم، غلط کردم صدام رفت باال. برگرد همه چی رو ا زنو میکنیم، شروع می

 !ی من بدون تو قبرستونه. برگرد الهی قربون قلب مهربون عروسکم برمخانوم من. خونه
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ار اهام گذاشتم و زگاه سرم کردم و رو پگوشی رو قطع کردم و پایین آوردم. صورتم از اشکام خیس بود. دستام رو تکیه

 !زدم. کی تموم میشه؟ پس کی قراره تموم شه؟ ازت متنفرم لعنتی، ازت متنفرم

 .بازم زنگ زد، گذاشتمش رو ایرپورت

 .برگرد تو االن شب میشه، خطرناکه دم اذون صبح یه گراز اومده بود رو ایوون-

ورم حلقه بود آروم آروم برگشتم تو خونه. داشت با جور که پتو داز جا پاشدم. لیوان رو صندلی تاشو رو برداشتم و همین

 .ای تیره دراومده بود، خشک می کردای رنگی موهای بور نمدارش رو که حاال چون خیس بود قهوهحوله دستی سرمه

 حمام بوده؟

 :به آشپزخونه اشاره کرد

 .بیا یه چیزی بخور-

اال آوردم. مموریم رو رو این گذاشته بودند. رفتم تو توجه روی کاناپه راحتی جلوی تی وی لم دادم، گوشیم رو ببی

دونم هربار نابود میشم؛ اما بازم مرور کنم با مرور خاطرات. میدونم چه اصراری دارم مدام خودکشی میعکسام. نمی

ر از یه عقدر این کار رو بکنم که حواسم جمع شه دیگه این اشتباه رو تکرار نکنم. یه بیت شخوام اینکنم. شاید میمی

 :کردم و تو ماشین شنیدم اومد زیر لبمآهنگی که وقتی داشتم فرار می

 پرسیدم که داشتی با کیتو لیاقت نداشتی منو داشته باشی، هردفعه می -

 گذشتم چون خودم اشتباهی جز تو نداشتمزدی و ساده میحرف می

 .گوش دادم اشتباهم این بوده ساده دل رو دادم، اشتباهم این بوده دروغات رو

آهی کشیدم و گوشی رو پرت کردم کنارم رو مبل و آروم رو مبل سر خوردم تا دراز کشیدم. پتو رو روم کشیدم. به سقف 

 .های اشکمم راهشون رو پیدا کردندچوبی خیره شدم و قطره

 .به جای گریه بیا یه چیزی بخور از حال نری-

 :فتبینیم رو باال کشیدم، سکوت کرده بودم. با حرص گ

 ...الاله اال اهلل-

مثل جنین تو خودم جمع شدم و پتو رو هم تا زیر گردنم پوشوندم. حاال نمایی که چشمام بهش قفل بود میز چوبی 

های اومد جلو دیدم، میز رو که شبیه یه چمدون قدیمی و بزرگ بود و پایه .مستطیلی خیلی خاص و جالب مبالی راحتی بود
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های مختلف چسبیده بود و یاد فیلمای های هواپیمایی و قطار و کشتیاز تمبرهای شرکت چاق و کوتاه داشت و روش پر

دهه شصت هفتاد میالدی آمریکایی میفتی، با پاش کمی عقب زد. دوتا پاچه شلوار ورزشی خاکستری که کنارش دو تا خط 

 چرم مشکی کامل جلوی دیدمهای سفید داشت. شلوارش ضخیم و گرم بود. پاهای سفید و استخونیش توی قاب صندل

هاش رو بهم قالب کرد. حاال ژاکت کش اومدند و رو میز نشست. دستاش رو از ساعد رو زانوهاش گذاشت و انگشت

طور مارک عجیب شلوارش یه برند معروف دیدم، همینبافت سفید آستین بلندی که عجیب جذب تنش بود رو هم می

 ؟اشم مارکهپیژامهتگزاسی که عکس شاخ گوزن بود، این یارو 

 خوای حرف بزنی؟نمی-

کردم. ساکت، آروم، تنها و شکسته فقط به دستاش خیره بودم و اشکا برای خودشون بینیم رو کشیدم باال، هنوز گریه می

ز تر درالرزید. هیچیِ هیچی! آروم پاهام رو کمی راحتام میام جمع شده بود، نه ابرو و لب و چونهباریدند. نه چهرهمی

کردم. صدای اذون پخش شد، از گوشیش بود. از جاش تکون نخورد، هانا آروم اومد کنارش رو میز نشست، آروم لب باز 

 :کردم

 .کنه، باید برمجا رو هم پیدا میاون این-

 کی؟همون مردک روانی؟-

دونن خیلی راحت اونا میفهمیده که  .زدم گوشی رو ازش گرفت و باهام حرف زدکنه. داشتم با نامی حرف میپیدام می-

 .ترهکشه تا لو بدن. وهاب االن مثل یه خرس زخمیه، از خطرناک هم خطرناکیکیشون رو می

 .دونه ما کجاییم، فقط سینار خبر داره اسب برداشتیم، وگرنه نمی دونه کجاییمکسی نمیهیچ-

هم فرو رفته بود و چشمای طوسیش اومد. ابروهای پهنش تونگاهم رو کشیدم باال. ریشش داشت از مرتبی در می

 .ام بودخیره

 شناسن؟مگه نگفتی همه این کلبه رو می-

 :سر تکون داد

ای ساختم. برگشتم که این اتاقی که االن توشی رو به سیتی واسه دونه اصالً من همچین کلبهکس نمیدروغ گفتم، هیچ-

 .ای آرزوش بودتی از بچگیش همچین کلبهتولدش هدیه بدم، هنوز کلی کار داره و باید روش کار کنم، سی

 :سرم رو تکون دادم
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 جا باشیم؟قراره چند روز این-

 :دارش ور رفتبا موهای نم

 .گردیممنم کار دارم از کارو زندگی افتادم، دو سه روز دیگه برمی-

 :با تلخی گفتم

 ای؟حاال مگه کشاورزی چیه که از کارو زندگی بیفتی، اصالً تو چیکاره-

 :ا بلند شد و گفتاز ج

 .اسخوری برو بخور، میز چیدهاگه چیزی می-

 .قدر از این جماعت ریاکار بدم میادو رفت تو اتاقش، درست مثل تمام این سه روز اول نماز بعد بقیه کارا، آخ که من چه

 ...اهلل اکبر-

ر تبی داره،. وقتی صداش رو بمنگاهم به در اتاقش کشیده شد؛ اما از حق نگذریم صدای نمازخوندنش یه آرامش عجی

 .کنه و با صوت عربی غلیظ و با لحن خاصی اهلل اکبر میگه، جذبش میشیمی

اصالً انگار آسمون باز شده این مردک ازش  !اخالقش برام تازه بود و عجیب و غریب با خودشم قهر بود، گند اخالق بود

 .کردیاس یه جا توش پیدا میخالق گند دیگهافتاده پایین، ازخودراضی و از خود متشکر و اصالً هرچی ا

دونم. شاید من زیادی حساس شدم، نمی .اش هم که از همه بدتر بود. سرم رو بیشتر تو کوسن فرو کردماخمای مسخره

پاشدم رفتم تو اتاق و برق رو روشن نکردم. تک صندلی اتاق رو کشیدم جلوی پنجره و تا خود صبح به فیلم زیبای 

ردم کهای غمگینش گریه میزد و منم غرق آرامش، گاهی با سکانسخیره شدم، هر موج یه چیزی فریاد می سینمای دریا

 .زدمهای طنزش قهقه میو گاهی با سکانس

 .عجب فیلمی بود. وقتی به خودم اومدم بازم صبح شده بود، بازم نخوابیدم

*** 

 .دونیدکه گفتم حاال دیگه خودتون میهمین-

سرخ شاه عباسی کمر باریکش رو کوبید به میز و روبه شومینه غرق فکر شد؛ اما الزم نبود اخماش رو هم  آقاجون استکان

 .قدر ترسناک بودبگم چه

 .یوحنا: تنها؟ نمیشه که، تو حالت خوب نیست

 :بیخیال رفتم تو گوشیم
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 .من قبالً تصمیم رو گرفتم-

 .مون ازش شنیدیمهمهزیر لبی  "لعنتی"نامی عصبی به دسته مبل مشت زد و یه 

 :از جا بلند شدم

 .زودتر من عجله دارم-

 .و تو باغ رفتم. روی تاب نشستم و چشمام رو بستم و آروم آروم تاب خوردم و موهای پریشونم رو سپردم به دست باد

*** 

 .خواستمیک ماه طول کشید؛ اما درست همونی شد که می

کردم جا بود که فکر میی تمام هوش و حواسم پیش ویالش بود. جالب اینی سیوان رو دیده بودم یه جورایاز وقتی کلبه

 .تر از دشت گله؛ اما انگار اشتباه کردم، کلبه درست باالی سیدنورهکلبه خیلی دور

کرده ما گشتیم نه اینکه دورتر بریم و وقتی علتش رو از سیوان پرسیدم گفت وهاب فکر مییعنی اون روز ما داشتیم برمی

 .تر سیدنور بودکنیم و ذهنش رو دورتر از دشت گل رفته نه اینکه برگردیم خونه اول، و البته از همه جا امنار میهی فر

ها تونستم به خاطر شالقتونست بکنه. حتی میوهاب رو دک کرده بودند. من قانوناً ازش جدا شده بودم و هیچ غلطی نمی

 .لی دیگه کشش نداشتم دنبال اون زندگی لعنتی رو بگیرمکردنم بعد از طالق هم شکایت کنم؛ وو زندانی

ی سیوان؛ خوام؛ اونم تو موقعیتی شبیه موقعیت کلبهبعد از اینکه برگشتم، پام رو تو یه کفش کردم که منم یه کلبه می

 .ام نشسته بودزدم یه حس آرامش نسبی تو سینهام قدم میحاال که داشتم تو کلبه .بین دریا و جنگل

ام ی سیوان؛ ولی دو خوابه. کلبهدغدغه زندگی کنیم. یه کلبه سایز کلبهجا میشه با هانا برای خودمون آروم و بیاین

اال اومدم و حاومدم. این ساحلی بود که از بچگی تا هشت سال پیش میدرست کنار ساحلی بود که هشت سال پیش می

ی سیوان راهی نبود؛ اما موقعیت کلبه اون خیلی تا کلبهکه پیش این دوست قدیمی برگشته بودم، حس خوبی داشتم. 

شناسم و اون رو نه این رو میگم؛ ولی من عاشق این فرق داشت، اون خیلی بکرتر بود. شایدم چون من این ساحل رو می

 .ساحلم. جنگل این دور و ورم خوب از برم

ودم و ای بدنبال کرده بودم و درحد یه نقاش حرفه رو جدی هایی گرفتم. تو این هشت سال نقاشیمتو این یه ماه تصمیم

 .مندها رایگان آموزش بدمتصمیم گرفتم توی سیدنور کالس بذارم و به عالقه

جا زمانی برای جا توی روستای من، دختر دوازده سالگی عروس میشه و پسر هیجده سالگی داماد میشه، ایناین

ا حتی زمان ندارن یه دل سیر بچگی کنند، حاال نوجوونی و جوونی هجا بچههاشون ندارند. اینشکوفایی استعداد
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 .کنار کردنشون به

خوام کمی بهشون نقاشی یاد بدم تا مثل من هرچی تو دلشونه بریزن بیرون و مثل مادر و پدراشون پیری برای همین می

 .گی دور شنزودهنگام نگیرند. کمی روانشون آروم شه، کمی کشف شن. کمی فقط کمی از تشویش زند

تر از این حرفاست. سه روز آقاجون اجازه داده فقط سه روز در هفته توی این کلبه بمونم. همینم خوبه، روحم خسته

آرامشم واسه خودش کلیه، البته یه پرادو مشکی هم بهم داده. درخطر نیستم، یه تفنگ شکاری هم که به دیوار میخ شده، 

 .گی یاد گرفتم؛ پس جای نگرانی نیستاش رو هم که از پنج سالطرز استفاده

های این سمت ویوش پرده رو کنار زدم و روی صندلی راک نشستم و خودم رو تاب دادم و به دریا خیره شدم. پنجره

 .ی اون سمت رو کنار بزنمدریاست و اون ور جنگل. هروقت هــ ـو*س هر کدوم رو کردم کافیه پرده

، آسمون آبی بود. چند روز بود موج هوای ابری رفته بود؛ اما هواشناسی میگه جا رو دوست داشتمسکوت و آرامش این

دونه کی بره. اصالً پاییزه و باروناش؛ ولی توی شمال دلت واسه آسمون آبی قراره یه موج بارون تا آخر هفته بیاد و خدا می

 .آسمون صاف و آفتابیه، هرچند هنوز سرد اومد؛ انگار اونام خوشحالنها میزنه. از جنگل صدای آوازخوندن پرندهلک می

های آهی کشیدم و از جا پا شدم، پالتوم رو دوباره تنم کردم و شال پشمیم رو سرم کشیدم و زدم بیرون. روی ماسه

 :ها نوشتمام روی ماسهمرطوب و سرد نشستم. با وجود آفتاب هوا خیلی سرده. با نوک انگشت یخ بسته

 ...و با ما کردیما گذشتیم و گذشت آنچه ت-

 .آهی کشیدم، انگشتم رو از ماسه پاک کردم و باز خودم رو بغل گرفتم و به موج های آروم دریا چشم دوختم

 :یهو صدایی اومد، درست پشت سرم

 تکیه بر جنگل پشت سر، روبروی دریا هستم-

 دانم در کجای دنیا هستمآنچنانم که نمی

 سبز است حال دریا آرام و آبی است، حال جنگل سبز

 من که رنگم را باران شسته است، در چه حالی آیا هستم؟

 ها را نیزبینم، موج ماهیکوچ مرغان را می

 دانم، تا همیشه تنها هستمحیف انسانم و می

 وقت دل کندن از دیروز است یا که پیوستن بر امروز
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 من؛ ولی در کار جان شستن، از غبار فردا هستم

 نویسمبا مداد انگشتانم می دارم،ای ماسه بر میصفحه

 من آن دستی که رفت از دست شما هستم

 گویمخندند، من به چشمانم میمرغ و ماهی با هم می

 بینی بگذار این چنین باشم تا هستمزندگی را می

 .کردمآهی کشید و اومد کنارم نشست، متعجب و با چشمای گرد نگاهش می

 و دارم دوشیزه زیبا؟میشه بپرسم افتخار آشنایی با چه شخصی ر-

 :زبون از جا بلند شدم و کمی فاصله گرفتم و با تلخی و غرور گفتماخم کردم، مردک چرب

 ...چرخه رعیتزبون تملقت خوب می-

 :شونه باال انداخت

 ...شما که نگفتین؛ ولی-

 :ای کرد و گفتبلند شد و تعظیم مسخره

 .دکتر پویان رستار هستم بانو-

گرفت، یه تای ابروم باال رفت. به من آموخته بودند هیچ وقت با یه مرد دست ندم، بلکه دستم رو و دستش رو به سمتم 

 .جلو ببرم تا ببوسه

 .به همون عادت با همون ژست دستم رو جلو بردم

 .رهادخت قجر-

 :و گفت چشماش برقی زد و خم شد و دستم رو گرفت و آروم بوسید، کمر راست نکرد و با همون کمر خم سر بلند کرد

 .جسارت من رو ببخشید بانو-

و بازم دستم رو بوسید، ابروهام جفتشون پرید باال. دستم رو فشاری داد و رها کرد و صاف ایستاد. مغرور و مشکوک 

اش رو تو موهای مشکی دوخت کرمیش فرو کرد و دست دیگهای خوشنگاهش کردم. یه دستش رو توی شلوار پارچه

 :فی کردخوششـفرمش فرو کرد و پو

 .به صورت عجیبی لطیف بود-

 :پوزخند زدم، عجب شاسکولی! همون دست تو موهاش رو به سمت دریا نشونه گرفت
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 .کنن؟ البته جسارت نباشه؛ چون یه جورایی این ساحل شخصی منه عرض کردمجا چیکار میمیشه بپرسم بانو تنها این-

 :تر شدپوزخندم عمیق

 ساحل شخصی تو؟-

 :د و مغرور به افق خیره شدسرش رو تکون دا

 خوای بگی این اراضی همش مال توئه؟پس می-

هاش فرو کرد و فقط با نگاهش حرفم رو تایید لبخند جذابی زد و گره کراواتش رو مرتب کرد و هردو دستش رو تو جیب

 .اسام گرفت، مسخرهکرد، خنده

 متوجه نشدین؟خواین بگین خانوم که خودشون رو معرفی کردن آقای رستار، می-

 .هردو سمت صدا برگشتیم. بازم این پسرِ اخمو که با خودشم قهره

عجب تضادی داشتند، این پویان رستار قد بلند و خوش هیکل با پوست سفید و موهای مشکی روبه باال حالت داده شده 

 و پلیور نباتی و کراوات ای و پیراهندوخت و پالتو قهوهو چشم و ابرو مشکی و صورت سه تیغ و کت شلوار کرمی خوش

ور ای و موهای بشکالتی همرنگ کفش و کمرش، عوضش سیوان قد خیلی بلند و هیکل خیلی درشت؛ اما رو فرم و عضله

و چشمای دودی و ته ریش و پلیور یقه اسکی دودی و شلوار جین و پوتین و کاپشن بلند تا وسط رونش از این بادیا به 

این اخم بود و اومده بود دعوا  .ام داشتنداومد. البته یه تضاد دیگهاشت. خیلی بهش میرنگ مشکی که لبه کالهشم خز د

 .داد و اومده بود چابلوسیو اون یکی هی لبخند و نگاه جذاب تحویل می

برعکس منه؛ اگه کنار گوشمم داد بزنی  .مون رو شنیدهرسید به ما، گوشاش درحد مرگ تیز بود و مطمئنم همه مکالمه

 .کنهفهمم، این یکی در عین واحد گوشاش از شصت جا داره اطالعات کسب مینباشه نمی حواسم

 :ای کردهای کاپشنش که جلوش باز بود کنارم ایستاد. رستار خندهبا اخم و دستایی که تو جیب

 سالم مهندس مهار، شما کجا اینجا کجا؟-

 مهندس؟

 :سیوان با تلخی گفت

 پرسی؟به ساختم، پس چرا میدونی که همین باالتر یه کلمی-

 :رستار پوزخند زد

 ؟دونستم مستقر شدین. پس شیرینیش کودونم جناب؛ اما نمیبله می-

 :تر از جمله قبلیش گفتسیوان تلخ

 .ترسم بیارم بپره گلوتجوریشم کامت شیرین هست میتو همین-

 :رستار قهقه خندید و بعد سر تکون داد و روبه من گفت
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مهندس مهار خلقشون زیاد خوش نیست، از دیدنتون خوشحال شدم بانو، به اینجا خوش اومدین. امیدوارم انگار امروز -

 .بازم ببینمتون

 :سیوان پوزخند زد

 .دکتر رستار، خودشون رو که معرفی کردن، خانوم قجر هستن-

 :و با غرور گفتممنظورش برای خوشامد گوییش بود. رستار یه تای ابروش رو انداخت باال. زبون باز کردم 

 .دوباره میگم رهادخت قجر هستم رعیت، فرزند آخر حاج علی خان قجر یا همون آقاخان-

 :چشماش گرد شد، حاال من بهش پوزخند زدم

به اراضی من خوش اومدی رعیت؛ اما این ساحل شخصی منه این ساحل و کمی از جنگل این اطراف. سندش وقتی به -

 .کنمپس دیگه توی ملک شخصیم ببینمت راحت گذشت نمیدنیا اومدم به نامم زده شد، 

 :رفتم گفتمجور که میو از کنار جفتشون گذشتم؛ اما همین

 .سیوان بیا-

 :های ایوون رفتمام قدم برداشتم، رستار رفت و سیوان دنبالم اومد. سمت پلهو به سمت کلبه

 .حرفت رو بزن-

 .اینجا سرده-

آخیش، موج گرما آرامشم بهم برگردوند.  .هاش پاک شه و در رو باز کردم و رفتم توهپاهام رو کشیدم رو پادری تا ماس

بدون اینکه کفشام رو دربیارم روی یکی از مبال خودم رو پرت کردم و اونم اومد تو و در رو بست، کاپشنش رو درآورد و 

 :گفت

 هات کجاس؟دمپایی-

 .اس دیگهبا کفشات بیا مشکلی نیس، کلبه-

 .یکی از مبال کنار شومینه نشستاومد روی 

  این رستار کیه؟-

 :برگشت و با آتیشای شومینه ور رفت

 .دکتر روستاست-

 .فهمیدم، کاملترش کن باید بشناسمش، احساس خوبی نسبت بهش ندارم-

ده یخیلی چاپلوسه، پنج سال پیش اومد طرحش رو بگذرونه؛ ولی سه ساله طرحش تموم شده هنوز خیال نداره بره. نرس-

دونه خورده شیشه داره؛ ولی هم از چاپلوسیاش خوشش میاد هم واقعاً کارش تو ها دمخور شده. آقاخان میبدجور با گنده

کنه. اگه حرفه خودش درسته؛ ولی مارموزه، جنسش خرابه باید چهارچشی هواش رو داشته باشی وگرنه خرابکاری می
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طوری به آتیش برسی؟ فقط کنده بریزی و روش نفت بریزی و هجوری بلد نیستی چمیگی ته تغاری آقاخانی پس چه

 .گیرهفندک بزنی که آتیش نمیشه، باید زغاال رو یه تکون بدی خاکستراش بریزه بیشتر جون می

 .کنی؟ دشت گل صدتا باالترهجا چیکار میتو این-

 .کارم اینجاس، سختم بود هی بکوبم برم دشت گل هی فرداش برگردم-

و پالتو و شالم رو کندم. موهای بلند و مشکی افشونم دم اسبی بود و یه تونیک بافت کرمی تنم بود با شلوار  از جا پاشدم

 .تو آشپزخونه رفتم .جین جذب مشکی و نیم بوت چرم مشکی

 تو چرا اون قصر رو ول کردی زدی به طبیعت و تنهایی؟-

 :دو تا ماگ برداشتم

 .مرو ندار "قصر"ی به قول تو اون حوصله-

ها ریختم، طبق عادت اسپری فالسک مشکی و استیل رو برداشتم و از شیرکاکائوی داغی که از خونه آورده بودم تو ماگ

 :خامه رو برداشتم و توش اسپری کردم

 تنها تو جنگل؟-

 .کرم کاکائو رو هم برداشتم و روی کپه خامه ریختم

 خب؟ مگه قراره چی بشه؟-

 .پریدیترس باال می ترسی؟ کلبه من که مدام ازنمی-

ار جوری تو دستم گرفتمشون و برگشتم کنیه نی گنده و یه قاشق تو هرکدوم گذاشتم و بدون اینکه سینی بردارم همین

 :شومینه، گرفتم سمتش

 .ام هستترسم، اسلحهنه نمی-

ودم؛ از این گذاشته بشد بشینی. جلوی شومینه یه مبل تک گرفت و منم نشستم لبه سرد پنجره که پهن بود و راحت می

مدال که خیلی بزرگ و راحته و پشتی بلندی هم داره روش کلی کوسن خاکستری ریخته بودم. حاال سیوان رو مبل من 

ه های های بلندی داشت و لبنشسته بود. کنار مبل یه میز کوچیک و بلند خاص بود. یه ساعت بزرگ و گرد چوبی که پایه

 .یز کنار دستم بود و هم زمانجوری هم مچوبی پهنی داشت. این

 .کنارشم باال سر مبل یه آباژور بلند زرد و ساده بود که رو مبل رو روشن نگه داره

م و دیدهای شکالتی و دودیشم کنار کشیده شده بود و دریای طوفانی رو میدو طرف شومینه پنجره دوجداره بود و پرده

 .خوبیش اینه هیچ صدای باد نمیادداد؛ ولی دوتا درخت که باد خشن تکونشون می

 :ای ازش نوشید و گفتجرعه

 از تنهایی چی؟-
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به دیوار پشتم تکیه دادم و خودم رو جمع کردم و لیوانم تو بغلم. رو به سیوان بودم و نیم تنم چسبیده به شیشه و نیم تنه 

 .دیگم آزاد

 .دوسال آخری تنهایی مطلقمن شیش ساله با تنهایی خو گرفتم، چهار سال اولش درد بود و این -

 :بوتم خیره شدمآهی کشیدم و یکی از پاهام رو کمی دراز کردم و به نیم

 .به سختی تونستم فرار کنم-

 :یهو سرم رو تکون دادم و لحنم تغییر کرد و خودم رو مالمت کردم

 .دونم چرا اینارو به تو میگماصالً نمی-

بار بعد از مکثی اون نگاهش رو گرفت یه اخم ذره بینی خیره چشمام بود، اینای دیگه خوردم. سرم رو باال آوردم با جرعه

 .و به پوتیناش داد

 .بخور سرد میشه-

 :اش رو یهو خورد و گذاشتش رو میز و به میز اشاره کردهمه

 .چیز جالبیه-

 .اوهوم-

 .و کمی خامه خوردم و از طعمش غرق لذت شدم

 .یدکور جالبی زدی، احساس آرومی توش دار-

 .اوهوم-

 :و بعد با خنده نگاهش کردم

 .ی خشن توبرعکس کلبه-

 :ای کرد، به دیوارای کلبم نگاه کردم که خالی بودتک خنده

های این اطراف رو بزنم، نه مثل تو همه دیوارا کله آهو و گوزن و روباه و گرگ و های منظرهاش رو تابلوخوام همهمی-

 .ترسیدمات پر بود بیشتر میا تو خونهجور چیزا باشه، راستش چون اوناین

 :لبخند کمرنگری زد و سرش رو پایین انداخت

 اونارو از کجا خریدی؟-

 :سرش رو باال آورد

 .های خودم بودنشکار-

 :متعجب گفتم

 جدی میگی؟-
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 :سرش رو تکون داد. با شوق گفتم

 .اسمعرکه-

 :خندید

 .کننشم و مامانم که همش نفرینم میاولین دختری که گفت خوبه، خواهرای خودم و زندادا-

 :خندیدم

برعکس حس قدرت میده، من عاشق اینم که محیطی باشم که حس قدرت بهم بده. یا آهنگایی گوش بدم که توش -

 .قدرت دست من باشه، دیگه از ضعف بدم میاد

 :سرش رو تکون داد

 .پس باید اتاقم رو نشونت بدم-

 :اخم کردم

 چرا؟-

 :رو گرفت؛ چون ادامه دادفک کنم منظور اخمم 

 .شکارهای اصلیم اونجاست-

 .ترشد، پسرِ نکبت پررو چه با افتخارم میگهاخمم غلیظ

 .البته من جواز دارم، غیرقانونی نیستم -

 :هنوز اخم داشتم، پس اهل حالل حرومه. با لبخند کمرنگی ادامه داد

و گناهه؛ ولی عاشق شکارم، وقتی اسلحه رو تو آغوشت دونم کارم اشتباهه سینار بهم میگه شکارچی جنگل، خودمم می-

 ...گیری بعدمگیری و هدف میمی

 :ادای شلیک درآورد

 .بنگ، حس غلبه بر طبیعت حس قدرت انکارنشدنی داره -

 :پا شد. متوجه سوء تفاهمم شدم، منم پا شدم

 کجا؟-

 :پوشید گفتجور که کاپشنش رو میهمین

 ...تا االن کلبه به گـ پنجره اتاق دومی بازه. باده،-

 :یهو چشاش گرد شد و مکث کرد و بعد گفت

  .گند کشیده شده-
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خواسته چی بگه؛ ولی به روش نیاوردم پررو نشه. خودش بدجور سرخ شده بود، پوست ام گرفت. فهمیدم میخنده

و برنز و  رنزه جذاب بود براقاش تغییر رنگ داده بود. پوستش جالب بود، مثل شکالت؛ ولی سیاه سوخته نبود، فقط ببرنزه

قدر پره انگار توش رو سیاه کرده و موهای های پر و مشکی که ایناین رنگ در کنار چشمای درشت دودی خاص و مژه

ابروهای تیره که خط اخم غلیظی بینش بود،  .رنگ و پریشونی داشتاش رو جذاب کرده بود. موهای خاکیبور چهره

ای با ریش قهوهای کبود و تههای کلفت و قلوهعیب استخونی و لبای محکم و بینی بیهپیشونی صاف و بلند و گونه

مثل  خندیدهای کمی پرتر از ریشش و فک محکم و دندونایی که به طرز عجیبی سفید و ردیف بود و وقتی میسیبیل

ساخت. حتی برق دندون و دی میزد. اینا همه در کنار اندامش ازش یه مرد خشن و جبرنامه کودکا دندون نیشش برق می

ی اینا کرد و شکارچی هم که بود. همهکرد. تو جنگلم که تنها زندگی میسیاهی چشاش خیلی خیلی ترسناک و ناامنش می

 اس و درونش متفاوته؟ی اینا یه پوستهکنم همهدونم چرا حس میساخت؛ اما نمیرحم و ترسناک میازش یه غول بی

شد ازش بدم بیاد، بدتر یه کشش عجیبی نسبت ی وحشی و ترسناکش باعث نمیی این چهرهمهاما یه چیز اساسی، ه

 .بهش داشتم

 :یهو کاپشنش رو درآورد و گفت

 .بذا اول صورتم رو بشورم-

 :به سرویس اشاره کردم، گوشی آیفونش رو از جیبش درآورد و داد دستم

 .رِ اومد بهم خبر بدهات رو بزن، شماره منم بردار اگه بازم این پسشماره-

و رفت تو دستشویی، جالب بود گوشیش پسوورد نداشت. این اولین مردیه که گوشیش پسوورد نداره، حتی خان داداشام 

 .با اون سن و سال گوشیاشون شصت تا کد امنیتی داشت

نگاه  اش همخواست بقیههاش نوشته بود سینار، حاج خانوم، امیرعلی، الهه. همینا رو صفحه بود و دلم نمیآخرین تماس

ام رو زدم و به خودم تک زدم و اسمم کنم. الهه کیه؟ عجب! پس پسر کدخداهم اهل دله. حقا که شکارچیه! شماره

سیو کردم و کلی هم خندیدم. گوشیش رو گذاشتم و گوشی خودم روو برداشتم اسمش رو تو گوشیم زدم "ارباب"رو

 :و باز خندیدم "تارزان"

 ؟خندیبه چی می-

سرم رو آوردم باال، صورتش رو آب زده بود و با دست خیسش کشید موهاش رو رو به باال بهشون چنگ زد و حاال که 

موهاش سیخ سیخی شده بیشتر شبیه تارزان شده، خخخ؛ ولی اون شکارچی تو سفید برفی هم بهش میاد؛ خشن و بی 

 :رحم. گوشیش رو از روی میز برداشت

 زدی؟-

گذاشت تو جیبش و کاپشنش رو تنش کرد، تا دم در باهاش رفتم. خداحافظی معمولی و سرد و  سرم رو تکون دادم.
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برگشتم تو و در رو بستم تا بیشتر یخ نزنم و رفتم  "درا رو قفل کن."جدی کرد و رفت فقط قبلش خیلی دستوری گفت

 .روی مبلم نشستم. آخیش جام رو غصب کرده بودا

ام هام رفتم و یه پوشهشن کردم. بهش فلش وصل بود. تو یو اس بی یه قسمت آهنگکنترل رو برداشتم و تی وی رو رو

 .های شومینه و بوی چوب تو کل خونه خوردم و آرامش گرفتمی شیرکاکائوم رو رو به دریا کنار شعلهرو پلی کردم و ادامه

 «فرزاد فرزین_لحظه ها»

 جاشم و تو نیستی اینجا، من دارم پیر میگذرند و تو نیستی اینها میلحظه-

 هات هنوز باهامهزندگی زیر یک سقف با عکس و نامه، نیستی و خاطره

 ها دلم گرفتهها دلم گرفته. از همه فاصلهپشت این پنجره

 جا پشت شیشمگاهی با صدای دریا توی فکرت غرق میشم، چشم به راه تو یه عمره که همین

 ...ممن که هر گوشه این شهر از تو یه خاطره دار

 ذارماز توی خونه یه عمره پام رو بیرون نمی

 که یه عمره کنارت فکر زخمای تو بودممن

 موندم من اگه جای تو بودمگشتم و میبرمی

 اگه جای تو بودم

 گیری از من نه سالمی نه جوابینه خبر می

 کردی یک شب، شب بخیر نگم بخوابیفکرش رو می

 شب بخیر عزیز من چشمات رو بستی

 بیدارم تو بخواب هرجا که هستیمن 

*** 

ده بود، ها کنار کشیهایی که روی پالت ریخته بودم نگاه کردم و قلمویی که دستم بود و وسط خونه بودم. همه پردهبه رنگ

سمت راست منظره دریا، سمت چپ جنگل کدوم رو بکشم؟ چشمام رو بستم و تمرکز کردم، چشمام رو باز کردم، وهاب 

داد. بازم داره این چرت و پرتایی که اب بود. هانی هدفون زده بود و با لبخند سرش رو تند تند تکون میروی کاناپه خو

 .گوش میده. صدبارم که بهش بگم اینا مناسبت نیست بازم گوشش بدهکار نیست "رپ"بهشون میگن 

 :از جا پاشدمنگاهم رو تو خونه چرخوندم دنبال هانا نبود، بند دلم پاره شد. پالت رو گذاشتم و 

 هانا؟-

 :تر گفتمتوی اتاقا رو هم گشتم، با ترس بلند

 یا خدا، هانا؟-
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 :اش رو تکون دادمنبود، نبود، نبود. سرویس روهم گشتم نبود، وهاب با اخم غلت زد. رفتم باال سرش و شونه

 ...وهاب پاشو هانا نیست-

 :با بدخلقی گفت

 خب چیکار کنم؟-

ن بدون وقت نیاد، مشاءهلل هیچها هم باالتره؛ ولی وقتی خوابه عزرائیلم سمتش نمیاد. انتههمیشه همینه، بیداره از فرش

 :جورم غر زدماش و از کنارش رد شدم و همینمیرم. عصبی زدم به شونهمردم می

 .جا لم بده دور از جون هانای من تو دریا دست و پا بزنهتو این-

 :ش کنم که قفل بود. بازش کردم و زدم بیرون و بلند صدا زدمو با ترس به سرعت در رفتم و خواستم باز

 هانا؟-

 :باد خیلی تند بود. تنم رو بغل گرفتم

 هانا؟-

 :تا اومدم با ترس بدوم سمت دریا صداش رو شنیدم

 اوم؟-

 کرد. یه پیراهن عروسکی صورتی کوتاه تنش بود و موهای مشکی بلندش وبرگشتم پشت سرم، داشت با چمنا بازی می

 :رقصید، جیغ زدم و رفتم سمتشدامنش داشت تو باد می

 !هانا-

 .فوری بغل گرفتمش، یخ بسته بود

 .کشهجوری در قفل بود اومدی بیرون؟ ببین یخ زدی! اگه سرما بخوری بابات من رو میچرا ازم اجازه نگرفتی؟ چه-

ویدم یه پتو از اتاقم آوردم و اومدم دورش و در رو بستم و بدون اینکه درو قفل کنم سریع رو مبل خودم گذاشتمش و د

 :پیچیدم و گفتم

 .بشین تا بیام-

 :و فوری یه لیوان شیر گرم کردم و توی شیشه شیر عروسکیش ریختم و آوردم دادم دستش

 .بخور-

 :وهاب توی خواب با گنگی گفت

 کجا بود فسقل بابا؟-

 :بینه، با حرص گفتمدونستم نمیبا تلخی بهش چشم غره رفتم با اینکه چشماش بسته بود و می 
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 .شما بخواب-

 :هاش لرزیدو دوباره نشستم پشت بوم، خندید و شونه

 خندی؟به چی می-

 :با خنده و همون چشای بسته پتوش رو باالتر کشید

 .کنیجوری نگاهم میتونم حدس بزنم االن داری چهمی-

 :بیشتر حرص خوردم. کشدار و رو اعصاب گفت

 .مونهم، شیرت خشک میشه هانا گشنه میحرص نخور عزیز-

 :با حرص پا کوبیدم

 .خوام از شیر بگیرمشهانا دیگه شیر الزم نداره، می-

 :با خنده گفت

هانا هنوز دو سالش نشده، تو قول دادی هانا رو تا دوسالگی کامل شیر بدی. االنم شیر خودت رو بهش بده نه این کوفتیا -

 .رو

و  اس، دست بردمکت آبی آسمونیم کشیدم، زیر چشمی نگاه کردم. هانی هنوز چشاش بستهبا اخم نگاهم رو به یقه ژا

ام و کشیدم بیرون و فشردم؛ اما حتی یه قطره هم شیر نیومد. چشمام گرد شد، اون یکی رو هم امتحان کردم؛ انگار سینه

ا ام رو درست کردم و بشیر نبود، یقه دادم. هیچ نشونی ازاصالً بچه کوچیک ندارم، انگار چند سال پیش بوده شیر می

 :ترس سرپا شدم

 !...وهاب-

 :پشت به من غلت زد

 اوم؟-

 :با تشویش گفتم

 .شیر ندارم-

 .فیلم در نیار-

گرفت و ی شیر میشد. مدام بهونهجا شروع به گریه کرد. بغلش کردم و سعی کردم آروم شه؛ ولی آروم نمیهانا همون
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اری کردم نه هانی نه وهاب از جاشون تکون نخوردن این بچه رو آروم کنند. مدام جیغ خواست. هرکشیر خودم رو می

کردم آرومش کنم. کم کم جیغاش نوعش فرق رفتم و سعی میکردمش و تند تند راه میتو آغوشم باال پایین می .زدمی

ستام بالفاصله محکم دورش ام جداش کردم از دیدنش خودمم با تمام توان جیغ کشیدم و فقط دکرد، کمی از شونه

حلقه شد. به خودم فشردمش و زانوهام لرزید و افتادم کف خونه و با تمام وجود شروع کردم به جیغ زدن؛ اما همچنان 

 .زدمام جیغ میهانا رو تو آغوشم محکم می فشردم، چشمام رو بسته بودم و با تمام حجم حنجره

 خون، خون، این خون چی بود از سر بچم؟

سیلی محکمی که تو صورتم خورد  .شنیدم نه چشمام رو باز می کردمام محکم به عقب کشیده شد. نه چیزی میشونه

 :باعث شد چشمام رو فوری باز کنم و جیغام قطع شد. چشمای میشی وهاب جلوی صورتم بود. صورتم رو قاب گرفت

 خوام آروم باش خب؟معذرت می-

ر بود. با تته بود و به همین دلیل بازم مثل وقتی که سرپاییم قدش بلندلب چیدم و چشمام جوشید، روی پاهاش نشس

 :بغض گفتم

 وهاب؟-

اخماش رفت توهم، خودم رو روی پارکتا جلو کشیدم و دستام رو به سرعت دور گردنش حلقه کردم و سرم رو زیر 

 :گردنش فرو کردم و با بغض و گریه گفتم

 .دادی بیشتر هول کردمکرد. من ترسیدم، تو محل نمیخیلی گریه میمن، من دیگه شیر ندارم وهاب چرا؟ هانا -

 :دستاش آروم نشست پشتم، بازم با گریه و هق هق شدید ادامه دادم

 .زدکرد. جیغ میهانا، سرش خونیه، گریه می-

 :خودم رو بیشتر تو بغلش مچاله کردم

 ...خیلی ترسیدم وهاب، خیلی-

 :دوتا ضربه آروم زد به پشتم

 .تموم شد دیگه، آروم باش تموم شد باشه-

دید و مجبور بودم تا آخرین حد بازشون کنم تا یه کم صداش! فوری ازش فاصله گرفتم و با چشمای اشکی که تار می

ببینم نگاش کردم. خبری از چشمای میشی نبود و به جاش چشمای دودی و اخمو بود. به دورو ورم نگاه کردم. نه وهاب 
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اش گذاشتم و هردو دستام دوباره شدم شکست و دوباره زدم زیر گریه و باز دوباره سرم رو روی سینهنه هانا نه هانی، 

هام تموم شه. کمی که آروم شدم، از جا پاشد و بازوی منم گرفت و بلند رو روی دهنم گذاشتم تا زودتر آروم بشم و گریه

 .بود کرد و هدایتم کرد سمت کاناپه، همونی که وهاب روش دراز کشیده

خونه یخ کرده بود. حتی بومم وسط خونه نبود و حتی خبری از پتو و شیشه دراز کشیدم و تو خودم مثل جنین جمع شدم،

شیرم نبود؛ اما در باز بود و خونه یخ بسته بود. در رو بست و گوشیش رو برداشت و زنگ زد و ازم دور شد. صداش رو 

قطع کرد و برگردوند تو جیبش و رفت و برگشت سه چهار تا قرص کف  رو شنیدم؛ اما اخمو و عصبی بود. گوشینمی

مجبورم کرد قرصا رو بخورم و باز کنار رفت و منم دراز کشیدم. یه پتو  .دستش بود و یه لیوان آب. بلندم کرد. نشستم

 .آورد و روم انداخت

 .چشمام کم کم گرم شد و به خواب رفتم

*** 

ور گشت بعد برگشت تو کلبه در رو هم نبست. دوباره مشغول ور اونبیرون زد. یه کم ایناش فقط از دور دیدم از کلبه-

 .کار خودم شدم که صدای جیغاش کل جنگل رو لرزوند

 گفت؟اومدی چی می-

 .زدیکم توهم وهاب رو می-

 .مرسی داش سیوان-

 :ردم. با صدای آرومی گفتجا کاش جابهشناختم. سرم رو روی سینهو آروم بلندم کرد. عطر یوحنا رو می

 .راستین، داش سیوان رو به حرف نگیر برو شومینه رو چک کن بریم-

 :و باز صدای سیوان

 .کنمصبر کن من االن باز می-

 :و بعد صدای لوالی در و سرما و سوز باد بیرون. باز صدای سیوان

 .آروم بذارش-

تو ماشین ساکت و گرم دراز کشیدم، دوباره برگشتم تو عالم و آروم توی ماشین درازم کرد و باز در بسته شد. همین که 

 .شدقدر گیج قرصا بودم که چشام باز نمیخواب. اون

*** 
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اه ای. برگشتم و به شاگردام نگبه خودم نگاه کردم؛ یه شلوار جین ساده کفشای اسپرت و روپوش سفید و مقنعه سورمه

آقاجون انباری بزرگ ته باغ رو گفته بود خالی کرده بودند و تمیز و کردم. بیست و پنج نفر برای روز اول خیلی خوبه. 

با  ها برگشتم ومرتبش کرده بودنو؛ ولی من ردش کردم و از دبیرستان روستا یه کالس درخواست کردم. به سمت بچه

بود بینشون  تو همه سنی بودند، حتی دوتا پسر هیفده هیجده ساله هم .لبخند ازشون خواستم خودشون رو معرفی کنند

شدند. بعد از معارفه وسایل مورد نیازشون رو که خودم تهیه کرده بودم بینشون پخش کردم و که از همه بیشتر دیده می

 :اصول اولیه طراحی رو شروع کردم. شیرین دختری که واقعا شیرین زبون بود و سیزده سالش بود اجازه گرفت و گفت

 .حرف نداره. الزم نیست مثل ما از اول بهشون یاد بدین خانوم اجازه، احسان و محسن نقاشیشون-

 :چشمام رو ریز کردم

 احسان و محسن؟-

 .سعی کردم یادم بیارم کدوما بودند. همون دوتا پسر بزرگ دستشون رو باال آوردند. سر میزشون رفتم

 دفتر طراحی دارین کاراتون رو ببینم؟-

محسن که پسری الغر و ظریف و سبزه بود،  .شدتر میدم لبخندم پررنگزهردو دفتراشون رو بهم دادند. هر ورقی که می

تر بود، ی دفترش منظره بود و احسان که پسری کمی درشت و قد بلند و جذاباش عالی بود و همهطراحی های منظره

کاالتشون و اش تر بشناش عالی بود. تشویقشون کردم؛ ولی بهشون گفتم بازم با گروه از صفر شروع کنن تا قویپرتره

 .گرفته بشه

های مدرسه و درس آخر کالس یک ساعتیمون که قرار بود هر روز ساعت چهار تا پنج عصر باشه که تداخلی با کالس

ها نداشته باشه، همه رفتند بجز احسان و محسن. وسایلم رو جمع کردم و منتظر بودم برن تا روپوشم رو با پالتو بچه

 :خرش جلو اومدند و محسن گفترفتند. آعوض کنم؛ ولی نمی

 .ببخشید استاد-

 .برگشتم سمتشون و سوالی نگاشون کردم

 کشه، تموم بشه؟قدر؟ یعنی چند وقت طول میچه-

 :های روپوشم رو باز کردمبیخیال دکمه

 .منظورت رو متوجه نمیشم-
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 لند و آستین بلند کامالً پوشیدهسردرگم شدم، روپوش رو درآوردم و از چوب لباسی آویز کردم، زیرش یه تونیک بافت ب

 .تنم بود. حتی جذب هم نبود و حتی مدلشم خیلی گشاد بود. پالتوم رو برداشتم

 اس؟ها چند وقتهاحسان: یعنی دوره کالس

 :زیپ پالتو رو باال کشیدم

 شده مگه؟ عجله داری؟ بستگی به شما داره، چی-

 :شونه باال انداخت. با خنده گفتم

 ای بشی یه تابلو از یکی بکشی؟زودتر حرفهخوای چیه می-

 :اش چسبید. با خنده سر تکون دادم و کیفم رو برداشتماش به سینهخجالتی خندید و چونه

چه که فکرش رو بکنی استاد ای که داری یه کم پشتکارم بذاری کنارش زودتر از اوننگران نباش، با استعداد و عالقه-

 .میشید هردوتون، مطمئنم

م رو برداشتم و از کنارشون رد شدم و از کالس زدم بیرون. توی دفتر تنها معاون آموزشی، آقای جعفرزاده، مونده و کیف

های کنکوری گذاشته بود. میشه گفت به نوعی کالس کنکور بود. مدرسه شیفت بعدازظهر چند تا کالس مختلف برای بچه

ام با اینکه همه خان و خان زاده و پرداخت، همیشه خانوادهیاش رو داداش حسین مشدند؛ اما رایگان هزینهمحسوب می

 .ارباب زاده بودند؛ ولی همه جوره هوای رعیتشون رو داشتند و برای پیشرفتشون مشوق بودند

 .جا هم اسمش روستا بود وگرنه سیستم درمانی، بهداشتی و آموزشیشون درجه یک بوداین

 آقای جعفرزاده؟-

 .رنگ که درحد مرگ الغر بودکرد. آقای جعفرزاده یه مرد نزدیک سی ساله قدبلند بور و بی سرش رو از رو میزش بلند

 :ترسیدی بشکنه، دور کمرش یه وجب بود. خیلی هم خجالتی و سر به زیر بود. از جا برخاست و سر به زیر گفتاصالً می

 بله خانوم قجر؟-

 .من کالسم تموم شد-

 :لبخند زد

 د؟روز اول باب میلتون بو-

 :سر تکون دادم و خشک و جدی و مغرور گفتم
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 .بد نبود-

 اگه، اگه بازم متقاضی بود؟-

 :نذاشتم حرفش تموم شه

 .ثبت نام کنید، هیچ مشکلی نیست. با اجازه-

و از ساختمون مدرسه زدم بیرون و حیاط بزرگ رو رد کردم. یه حیاط بزرگ که زمینش خاکی و چمن بود و تا دلت 

خورد و دور تا های میوه هم به چشم میهای سربه فلک کشیده بود و البه ال انواع درختارش درختخواست دور دیومی

های ها کاشته بودن و انواع گلها توی باغچههای زینتی که پایین پلهدور از کنار دیوار یه جوی آب خنک هم روون بود. گل

 .کردندای رو توی هوا پخش میکنندهعشون بود عطر مستخودرو که در سطح حیاط در اومده بود و در کنار جوی آب تجم

ها می پریدند، خیلی زیبا بودند و در کنارش یه ساختمون دو های سفید رنگ و گاهی مشکی و آبی رنگی که رو گلپروانه

یعت بطبقه بزرگ و زیبا با سقف شیوونی نارنجی خیلی منظره دلنشینی رو درست کرده بود. نفس عمیقی کشیدم و عطر ط

و با لبخند محوی صدای این بهشت رو به گوش روحم رسوندم. شرشر جوی  و به دل و جونم کشیدم. چشمام رو بستم

 .هاتند و سریع و پرآب، پرواز چند نوع پرنده، نسیم مالیم باد و صدای ضعیف ریزش شکوفه

 !چشمام رو باز کردم و تبسم از رو لبام پاک شد، کاش واقعیت داشت

جا داشت خبری نبود. حاال زمین آسفالت خشک و خاکی از تصاویری که هشت سال پیش بهار و تابستون این از هیچ یک

و گلی که تماماً از برگای زرد پاییزی پوشیده شده بود. جوی آب بسته بود و درختا غمگین خودشون رو جمع کرده بودن و 

های هایی به شکل برگاشک .ریختنوت اشک میهاهم توی سکزد و درختباد سرد عصبانی تو صورتشون سیلی می

اشون، آهی کشیدم و بازدمم بخار بزرگی شد. کاله پالتو اسپرت و بزرگ و گشادم رو کشیدم سرم، روی تن زخمی

پوشونه، برگشتم و کامل از مدرسه زدم بیرون. ماشینم ام رو میکالهشم خیلی بزرگ بود و یکم میشه گفت حتی چهره

ارک بود. کفشام رو، رو زمین کشیدم گلی که چسبیده بود پاک بشه و بعد سوار شدم و دنده عقب درست جلوی پل پ

 .گرفتم و راه کلبه رو پیش گرفتم

 .گذشتم. بعضیاشون آسفالت شده بودند، بعضی هاشون خاکی بودن بعضی شنیاز بین کوچه،های باریک می

 .تر بوداریکهای آخری بها سه متری بود؛ ولی این کوچهبیشتر کوچه

ها همه باز بود، تک و توک تمام روستای پر از دار و درختمون که همیشه سرسبز بود، حاال زرد و پاییزی شده بود. در خونه
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ها برای خودشون ول ها و اردکها و مرغابیهای مرغدیدی دری بسته باشه، همه درا به روت باز بود. دستهمی

جا بودم هنوزم هستم، این یه چیزی عوض نشده بود. من هشت سال پیشم عاشق اینچرخیدند. لبخند رو لبام بود، می

 .خوبه، شاید بشه به اون روزا برگشت

 .پیچیدهام توی تمام این منطقه میشناختند، اون روزا که صدای خندهاون روزا که همه ته تغاری شر آقاخان رو می

ی های محلیشون توجه کردم، لبخندم بیشتر شد. بازم یه خاطرهه لباسکشید تا راه بیاد، بپیرمردی االغش رو به زور می

 .دیگه یادم اومد

کرد. های اتاقم رو باز مییه فکر شیطانی به سرم زد. تندی رفتم سراغ المیرا، تو اتاقم بود رو چهارپایه و داشت پرده »

کردم و پخش زمین شدم و یه جیغ  ی مرگم رو بازسازیدیشب کلی رنگ قرمز ریختم رو پرده و و خودم و صحنه

فرابنفش هم کشیدم، سر سه سوت در باز شد و اولین نفر همون دوست جذاب راستین پرید تو، راستین و یغما هم 

اومدند تو فقط هردو پس افتادند. یغما جیغ کشید و از حال رفت و راستین پای در وا رفت و رو زمین نشست و دو دستی 

کردم؛ چون به شکم افتاده بودم و موهام و زمین سایه درست کرده بودند تا زیر چشمی نگاه میزد تو سرش منم اینا رو 

بینه اومد باال سرم و آروم برم چشمام دیده نشه، وهاب جلو اومد و مثل یه پلیس دایره جنایی که هر روز از اینا می

ا نبضم رو بگیره قلبم اومد تو دهنم، االن گردوند. تو آغوشش گرفتم و موهام رو کنار زد و دستش رفت سمت گردنم ت

 :فهمه؛ ولی گفتمی

 .متأسفم-

؛ دیدمشونجا به بعدش رو چشام بسته بود و نمیو آروم روی زمین خوابوندم، راستین بازم زد تو سرش. البته از این

نشناسم که  چون صورت غرق رنگم رو بهشون بود و ضایع بود. یکی دست سردم رو گرفت. اگه دستای راستین رو

 :هندی بازیه. با بغض گفت

 .برمت بیمارستان پاشورها الهی دورت بگردم پاشو، پاشو االن می-

ام رو هم وهاب گرفت. یغما هم اضافه شد. این رو از ام رو گرفت تا بلندم کنه، اون شونهو خیلی هول و ترسیده شونه

 ...کرد. االن وقتشه سه دو یک، حاالرها می های بلندش فهمیدم و هی رهاای که روم افتاد و گریهسایه

و با تمام توان از جا پریدم و چشا گرد دهن باز عربده زدم. سه تایی جوری از جا پریدند که منم ترسیدم. حاال نخند کی 

بخند؛ ولی وقتی به خودشون اومدن اول از همه وهاب مثل شیر زخمی پا شد گذاشت دنبالم منم فقط دویدم، با جیغ و 

 :نده دویدم پایین و یهو به یکی خوردم، دیدم نامیهخ

 .کشنمات رو نجات بده، االن مینامی جون خاله-

 :نامی با یه حالی گفت
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 !یا ابوالفضل-

 .خوره، الفرارنه از اینم آبی گرم نمیشه، تا این به خودش بیاد اون شیر من رو می

م که رفتزد واسم، منم مییاط بودم. هی اون شیره فریاد میدویدم برسم به ساره، اسب قشنگم، باهاش فرار کنم. تو ح

یهو نفهمیدم چی شد فقط دیدم رو هوام بعدم خونم یخ بست. جلوم استخر بود و منم مثه گاو رفتم وسط استخر، باالی 

 .استخر ایستاد و بهم خندید، منم فحشش دادم

 خانوم؟ خانوم؟-

 :به خودم اومدم و گفتم

 هان؟-

 :ب گفتالمیرا با تعج

 .زنیداید؛ ولی حتی پلکم نمیاس به من خیرهده دقیقه-

 :سرم رو تکون دادم

 .بیخی. بدو برو یه دست لباس محلی خوجل برام بیار کار دارم-

رفتم پایین و خواستم جیم شم بزنم  .هیچی دیگه المیرا بدبخت رو فرستادم لباس برام بیاره، رفت آورد پوشیدمشون

زدم بیرون و رفتم تو روستا یه دسته گلی به آب دادم که نگو، طی یه عملیاتی که نفهمیدم چه  بیرون آخه پریروز که

ها رو باز کردم برم توش قایم شم از دست وهاب که هلش داده بودم تو گال و دنبالم جوری شد در طویله یکی از روستایی

و فرار کردند. تا عصر همه مردای روستا عالف بود؛ ولی بعدش یادم شد ببندم و همه بزاشون با خوشحالی زدن بیرون 

زنم بیرون یه دسته گلی به آب میدم، آقاجون دستور داده همه شیش جایی که هرروز که میگرفتن اونا بودند. از اون

چشمی من رو بپان نرم بیرون، حاال با این لباسا میشه. دامن پرچینم رو یه تاب دادم و کلی خرذوق شدم و سرم رو 

ام گرفتم و سر به زیر از گوشه دیوار کنار رعیت هایی که مدام تو باغ ام رو جلو دهن و بینیم پایین و پر روسریانداخت

تر گرفتم و باالخره رسیدم به در، کنه؟سرم رو پایینکردن رد شدم. اوه اوه اونکه یوحناس، اینجا چیکار میرفت و آمد می

که با تر گرفتم و از در رد شدم و همینزد. سرم رو پایینای روستا حرف میدم در مشاور بابا داشت با دوسه تا از مرد

 .شادی و کلی هیجان و استرس پیچیدم، به یکی خوردم

 !حواست رو جمع کن-

لحنش خیلی بد بود؛ ولی وهابه دیگه، گوشت تلخ! فقط سر به زیر جلوش یه کم خم شدم و تندی اومدم از کنارش رد 

 :بشم که بازوم رو گرفت

 .واستا-

  .بند دلم پاره شد
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زنن؟ نکنه رفتی از اتاق یکی از دخترای آقاخان کش همه عطر میزنن و ایناز کی تاحاال نوکر چاکرای این خونه الک می-

 .رفتی

دویدم و تقریباً میشه گفت رسیدم به شد، بازوم رو عقب کشیدم و فقط در رفتم. روسری رو ول کردم و میدیگه نمی

 .ه پام پیچ خورد و خوردم زمین. قبرستون اول جنگل بود، خوف و بکر؛ ولی من عاشقش بودمقبرستون ک

 .موش تو تله افتاد-

و بازوم رو گرفت و درجا بلندم کرد. از درد زانوهام و کف دستام آخ و اوخ راه انداخته بودم. بازوم رو عقب کشید و دهنش 

 :رو به گوشم چسبوند

 .اس، جون میدی برا ساقی شدندزدی خیلی کوچولویی؟ چه سرعتیم داشت. اینکارهکنی برا فسقلی فک نمی-

خواستم از دستش در برم که کامل از پشت من رو کشید تو آغوشش، یه دستش دورم ام رو ندیده بود. میهنوز چهره

 .داشتن شش تا آدم زور کافی رو داشتقفل شد که همون واسه نگه

 .کجا؟ بودی حاال-

اش اومد رو صورتم نشست و صورتم رو سمت خودش برگردوند. دیگه تقال فایده نداشت. تا چشمامون تو دست دیگه

 :هم قفل شد، کپ کرد. منم اخم رو کمی بعد سرش تشر زدم

 .ات رو برداری؟ شکمم له شدخوای دست گندهنمی-

 :یهو نگاهش شیطون شد

 .له دزد یه خرابکار واقعی و تحت تعقیب گیرم اومدهتر گرفتم، جای یه دنه خیر تازه فهمیدم یه متهم گنده-

 :زبونم رو درآوردم و بعدم گفتم

 .لوس ولم کن ببینم زانوهام چی شده-

ای بود و جام قبرستون طبقه طبقهها نشستم. آخه نصف روستا به خاطر شیب نصف کوچه پله بود، اینیهو ولم کرد. رو پله

اومد جلوم نشست. کف دستام رو گرفت و نگاه  .می و پوست پوست شده یودپله داشت. کف دستام رو نگاه کردم؛ زخ

 :کرد و با اخم گفت

 .که بازیگوشیببین چه بالیی سر خودت آوردی؟ بس-

لب چیدم، نچ پر از حرصی گفت و دامنم رو باال زد و زانوهام رو نگاه کرد، بهم اخم کرد، منم بغض کردم و سرم رو پایین 

 :تانداختم. با حرص گف

 .اینم از دسته گل امروزت، البته اولیش-

 «.جا بود که اولین جرقه از احساسم خورد که ای کاش... ولش کن، سرنوشتم بودو یهو من رو رو دستاش بلند کرد. اون

جا صدای بدی اومد و ماشین تکونی خورد که از جا پریدم. درجا زدم رو ترمز. یکی محکم زد رو آهی کشیدم و همون
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 :قب و بلند داد زدصندوق ع

 حواست کجاست؟-

جرأت اینکه از ماشین پیاده بشم رو نداشتم، دو دستی فرمون رو گرفته بودم و خیره مردهایی بودم که تند تند موتوری 

کشیدند و منتظر صاحبش بودم ببینم چی شده. یه جوون محکم دوبار زد رو که باهاش برخورد کرده بودم رو کنار می

 :نگام کرد کاپوتم و با خشم

 بیا پایین ببینم، تو دیگه از کجا پیدات شده؟-

 :شدند، کنار زد و اومد کنار درم. به شیشه زدو مردمی رو که داشتن زیاد می

 ...میگم بیا پایین-

 :و در رو باز کرد و بازوم رو گرفت و کشید بیرون. در رو بست و کوبوندم به کاپوت، یه جورایی رو کاپوت. عصبی داد زد

 بین چه بالیی سر موتورم آوردی پسرِ احمق؟ب-

دیدند و به خاطر گشادی پالتو اندامم مشخص نبود؛ اما طرح و مدل دخترونه که بود. الل به خاطر فرم کاله صورتم رو نمی

م رو ابار تو موقعیت خطرناک تری، بازوهشده بودم. حق با اون بود. باز رفتم تو هپروت و از عالم واقعی بیرون رفتم. این

 :گرفت و محکم تکونم داد و عصبی داد زد

 چرا الل شدی عوضی؟-

 :همهمه بود، مردی گفت

 .حاال ولش کن احمد حواسش نبوده، خسارت میده-

 :تری گفتای با لهجه غلیظمرد دیگه

 بینی چهـطور ترسیده؟ها ولش کن، نمی-

 :عصبی یکی زد تو سرم

کنم بچه پررو رو، به من همچین نزنمش به گه خوردن نیفته ولش نمیکنم؟ تا جوری ولش میمگه من این رو همین-

 .میگن احمد کله خراب

های وهاب افتادم. احمد بازم زد تو سرم، افتادم رو زمین، خودم رو با تو سری محکمی که خوردم، یه لحظه یاد توسری

وشوندم. احمدم دوسه تا ضربه دیگه هم جمع کردم و پایین رینگ شاسی بلندم زانوهام رو بغل کردم و بعد صورتم رو پ

 .زد

زد. یهو یه صدای ناجی و آشنا خیلی کشیدنش؛ ولی اون عصبی میاس و عقب میگفتند ولش کن بچهمردم هی می

 :خشک و جدی بلند تشر زد

 جا چه خبره؟این-
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 :همه عقب کشیدند. پسرِ فوری عصبی گفت

کنه. ببین چه بالیی هم نمی زد به موتور نازنینم یه عذرخواهی خوب شد اومدی آقای مهندس. این پسرِ عوضی محکم-

سر عروسک من آورده. هفته پیش صدو بیست تومن خرج کرده بودم رنگش رو عوض کرده بودم؛ ولی همچین زدمش 

 .ها نخورهکه مغزش بیاد سرجاش دیگه از این گه

 :ام محکم گرفته شدباز بازوی آسیب دیده

 .کنه یه نونُ چند فطیرهمهندس حالیت می پاشو گمشو االن آقای-

 :یهو سیوان عصبی غرید

 !رو بکش عقب احمق دستت-

 :پسرِ دستش شل شد

 چرا آقای مهندس؟-

 :عصبی غرید

 به چه جرأتی به دختر آقاخان اهانت کردی؟-

 .دستش شل شد و همهمه بیشتر

 :لکنت زبون گرفت

 آقا... آقاخان؟ دخ...دخت..دختر؟-

شدن دست اون پسر فهمیدم. دوتا دست بزرگ دستام رو گرفت و از رو عقب زدش؛ این رو از پرتو سیوان عصبی 

شم تر شد و خصورتم پایین آورد. نگاه خیس و لرزونم توی نگاه اخم و دودیش نشست، در لحظه نگاه دودیش خاکستری

 :عجیبی توی نگاهش نشست و عصبی بلند فریاد زد

 ...و به باد دادیمون رخدا لعنتت کنه سر همه-

 :پسرِزانوهاش لرزید و افتاد زمین

 .ولی اینکه دختر نبود-

 :ای با ترس گفتمرد دیگه

 وای خدا بهمون رحم کنه، جواب آقاخان رو چی بدیم؟-

 :رفتند، پسرِ دوباره با ترس تکرار کردو فرار کرد، بقیه هم با پاهای لرزون کم کم داشتند در می

 .به خدا دختر نبود-

 :اش بازوم رو گرفت و در همون حال گفتان یه دستش رفت پشتم و دست دیگهسیو

 .بود، چشمای کور تو ندید-
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کردند تا مورد مجازات قرار و از جا برخاست و منم کشید بلند شم و ماشین رو دور زدیم، مردم از محوطه داشتن فرار می

هاش رو نشوندم و در رو بست و فوری چرخید سوییچ نگیرند. مردی در رو باز کرد و سیوان آروم روی صندلی شاگرد

 :برای همون مرد رو هوا پرت کرد و گفت

 .علی ماشینم رو بیار جلوی خونه آقاخان پارک کن-

 :و سوار شد و راه افتاد

 حالت خوبه؟-

 :ریخت و تو خودم جمع شده بودم، محکم زد به فرمونفقط اشکام می

 شیش متریت فقط واسه منه؟ چرا از خودت دفاع نکردی؟ اون زبون-

 :راه خونه روگرفته بود؛ اما من االن به تنهایی نیاز داشتم، زبون باز کردم

 .بریم کلبه-

 .خوره، بذار سرجاش باشهدیگه زبونت به درد نمی-

 .بریم کلبه-

 !الزم نکرده حرف بزنی-

 :با گریه جیغ زدم

بدبخت کرد، همه آدمای اون خونه من رو بدبخت کردن.  خود آقاجون من رو به این بدبختی نشوند. راستین من رو-

 ...خوام. چیزی که هشت ساله ندارمـخوام چشم تو چششون بیفته، االن فقط آرامش مینمی

 :سرم تیرکشید، دستم رو روش گذاشتم و یهو ساکت و آروم شدم از درد و فقط نالیدم

 .آخ سرم-

 :تر شدیهو حرصی

 .زنیاز بس جیغ می-

 :یدمآروم نال

 .زنم تا سکته کنم، من مستعدشم هستماگه نبریم کلبه اینقد جیغ می-

 :عصبی یه الاله اال اهلل زیر لب گفت و دور زد، آخرشم گفت

 .های داداشت، همون دکترا کاری هم به تو ندارمزنم یکی از بچهکله خر؛ ولی من زنگ می-

گرفت و درو باز کرد. کشید کنار و اول من رفتم تو، دستم به سرم جلوی کلبه نگه داشت آروم پیاده شدم. کلیدام رو ازم 

 :بود. غمگین نالیدم

زنه تو سرم، هرچی هم میگم نزن حالیش نیست، همش به خاطر اون دختره خورم میدو ساله تا تکون می-
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 .اسخیرندیده

 :و باز نالیدم

 .آخ سرم-

ام روکندم؛ ولی کفشام رو در نیاوردم و روی م ودرآوردم و مقنعهبازوم رو گرفت و به سمت اتاقم برد. زیپ پالتومو کشید

 :تخت دراز کشیدم و پتو رو کشیدم باال با اخم گفت

 .کنهیه لیوان شیرداغ آرومت می-

آوردم باال، شماره وهاب بود. خوب  .که چشمام رو بستم و اشکام ریخت گوشیم زنگ خوردو از اتاق خارج شد. همین

 :گین؟با بغض جواب دادمگن توهمی. ایناهاش اینم خود وهاب، بهم زنگ زده، این رو چی میمی حفظ بودم. به من

 الو وهاب؟-

 :با بهت گفت

 رها؟-

زد؟ خوای؟ دردم رو؟ ضعفم رو؟ اینکه امروز یکی پیدا شد لنگه خودت کتکم میرو میخوای؟ همینچیه؟ چی از جونم می-

 گن اسکیزوفرنی داری؟زنم؟ میتوهم میگن اونم جلو همه مردم؟ اینکه بهم می

 .هق زدم

کشیدم وهاب باورت نمیشه حتی اون دفعه که تو کلبه تو خوابیده بودی هانی هم تو گوشیش بود منم داشتم نقاشی می-

شدی؟بعد خودم یهو دیدم گفتم پا نمییهو هانا رفت تو جنگل رفتم آوردمش تو؛ ولی یهو به جیغ انداخت هرچی می

قدر جیغ کشیدم تا اومدی بغلم کردی و تو بغل تو از حال رفتم همه اینا رو هم میگن جا اینرق خونه همونصورتش غ

 .توهم زدم. المصب پاشو بیا بگو دروغ نیست. پاشو بیا بگو، بگو دیگه

 :و زدم زیر گریه، با صدای ضعیفی گفت

 رها کجایی؟-

 .کلبه-

 کلبه کجاست؟-

 :با بغض گفتم

 .توش بهم حلقه دادی، ساحل خودمهمون ساحلی که -

 .میام پیشت-

 نه نیا، بیای که باز بزنی؟-

 .زنم دستم بشکنه اگه بزنم. فقط بیام که گریه نکنی، بیام اونی که زدت رو تیکه تیکه کنمنه، نمی-
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 زنی؟کیه داری باهاش حرف می-

 .گن توهمیبه سیوان نگاه کردم، چی بگم که باز می

 :وهاب

 صدای کی بود؟-

 .بیا ببین توهم وهابه. هیشکی نیست. بجای قرص کتک خوردم باز توهم زدم-

 :و گوشی رو گرفتم سمتش. با اخم اومد جلو و گوشیو گرفت و یه نگاه مشکوک انداخت و بعد گذاشت در گوشش

 الو؟-

 :یهواز عصبانیت سرخ شد و با گوشی از اتاق خارج شد. چند دقیقه بعد برگشت و حرصی رو تختم نشست

 .گند زدی-

 :پاشدم نشستم، ادامه داد

 .این یکی توهم نبود. اصل جنس بود. داره میاد سراغت-

 :یهو ترس همه وجودم رو برداشت، پریدم و بازوش رو گرفتم

 .من، من چیکار کردم؟ باورم نمیشه من... من فکر کردم بازم توهمه-

 :عصبی و پر از خشم گفت

 رو دادی چرا؟دونستی توهمه چرا آمارت پس اگه می-

 :با حال خراب گفتم

 .دونی از حالمام، چه میمن با همین توهما زندگی میکنم با همینا زنده-

 :عصبانی و خشمگین غرید

 .دیزنی، همش دسته گل به آب میاز دست تو همش گند می-

 .گاهی با یه قطره لیوانی لبریز میشه، حکایت من شد. با حرفش بدجور دلم شکست، بدجور

ها هم همیشه می گفتن، اصال همه حداقل ده بار این رو به من گفت، آقاجون و خاتون و بچهم همیشه همین رو میوهاب

 .گفتن

چشمام پرشد. دستم از رو بازوش سر خورد. نگاه اخموش کشیده شد سمتم و تو چشمای پر از حرفم خیره شد. من 

 :اخمش محو شد و مبهوت گفتکردم؛ اما حاال این اشک خیلی فرق داشت. قبلشم گریه می

 رها؟-

 :از رو تخت پاشدم، ساعدم رو گرفت

 واستا ببینم، چی شد؟-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر پاسبان غزاله | تبانیرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 116 

دستم رو کشیدم و با سرعت رفتم تو دستشویی، درو پشت سرم بستم و به تصویرم تو آینه روشویی درست روبه روم 

 .خیره شدم، خودم شوکه شدم

 .چشمام سرخ بود

کنم دیگه چشام سرخ نمیشن، اصالً معلوم نیست گریه کردم؛ اما حاال بعد سه من، من سه چهار ساله وقتی گریه می

سوزوند. چشمام دوتا گوی آتشین شده چهار سال چشام سرخ شده بود. اشکام داغ بود. خیلی داغ پوست گونم رو می

 :کرد، در زده شدبود و داشت کاسه چشمم رو ذوب می

 رها؟رها چت شد؟-

خوام هیچی بشنوم، هیچی! آروم سر خوردم و روی پادری نارنجی رنگ فشار دادم. نمی دستامو رو گوشام گذاشتم و

 .جلوی روشویی و در توالت نشستم

دونم چقد گذشت تا فقط یه درصد آروم شدم. از جا پاشدم. درو باز کردم و رفتم تو اتاقم، چمباتمه زدم و زار زدم. نمی

کوره  ترکید. چشامکی و نیم آستین خاکستری عوض کردم، سرم داشت میعرق کرده بودم. ژاکتم رو با یه ژاکت یقه اس

آجر پزی بود. معدم آشوب بود و نفسم سخت شده بود. کش سرم رو باز کردم تا کمتر درد بگیره، موهام مثل آبشار 

چ توجهی به دو حالم خوب نبود، درو باز کردم و از اتاق زدم بیرون هی .ام مشت کردماطرافم ریخت. دستم رو، رو معده

 .کردمآ اونا هردو دلم رو شکستنمرد ظالم توی هال نمی

رفتم تو آشپزخونه با دست لرزون بار یخچال رو باز کردم و کوزه سفالی فانتزی امو بیرون آوردم. با دست لرزون رو اپن 

دم. اشکام هنوز آروم و گذاشتمش. روی اپن همه داروهام پخش و پال بود. یه مشت قرص و انداختم باال و آبم سر کشی

ام رو برداشتم و دو پاف اسپری کردم. نفسم رو حبس کردم و دستم رو، رو سینم گذاشتم چکید. اسپریبی سرو صدا می

باازدمم رو که دادم بیرون دستم رو، رو سینه مشت کردم و دوسه تا ضربه زدم  .و با دست دیگه از اپن گرفتم تا آوار نشم

 :اینور یه دستم رو پیشونیم گذاشتم. حرکتش رو دیدم که به سمتم قدم برداشت، عصبی گفتمو از کنار اپن اومدم 

 .بیای جلو یه بالیی سر خودم میارم-

 .خوامخوام ببینمش دیگه نمیعقب موند. هق زدم خسته شدم از ضعف، دیگه نمی

  خواهی؟دیگر از جان ما چه می

 .ما که با مرگ بی حساب شدیم

 .صحبت کنیم رها، باید باهم-

سرم رو آوردم باال، بسه هرچی سرم رو کردم تو برف، گستاخ و جنگنده تو چشماش خیره شدم، جا خورد. حتی سیوانم 

 :پشت سرش جا خورد. عصبی از بین دندونام غریدم
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 خوام حتی چهره نحست رو ببینم بعد بشینم باهات گپ بزنم؟خفه شو، فقط خفه شو وهاب، من دیگه نمی-

 :زدم و با تمسخر گفتمپوزخند 

 .گپ بزنیم؟ هه جالبه-

 .اخم کرد و تلخ شد

 .جوری حرف بزنیتو حق نداری با من این-

 :دست به سینه شدم

 کارمی که حق ندارم؟چه-

 .من شوهرتم-

ام رو برداشتم و برگشتم تو هال، صفحه راست رفتم تو اتاق، از تو کشو میز توالتم شناسنامهبازم پوزخند زدم و یک

 :دومش رو آوردم و باال گرفتم و با جدیت گفتم

دونم اسم واقعیت چیه، چون این اسم حتی تو ثبت احوال ثبت نشده. خوب خوب نگاه کن وهاب تنهایی، که اصالً نمی-

ببین اینجا چی نوشته، اینجا نوشته شما تنها تا همین چهار ماه پیش شوهرم بودی، اال برام یه غریبه پررو و مزاحم و 

 .ل آسایش بیشتر نیستیمخ

 :عصبی اومد جلو و شناسنامه رو از دستم چنگ زد و پرت کرد یه طرف و حرصی داد زد

 .گور بابای این شناسنامه-

 :کوبوندم به دیوار، جیغ زدم چسبید بهم

 مونی، فهمیدی یا نه؟اصل منم که میگم هنوز زنمی. تا وقتی که بمیری هم زن وهاب تنهایی می-

 :ت زدم به سینه پهنشجیغ زدم و مش

 ور سیوان، سیوان؟ولم کن بیشعور، برو گمشو اون-

اش گرفت و به راحتی آب خوردن ازم جداش سیوان خیلی ریلکس و خونسرد و تنها با یه اخم سگی اومد جلو و از شونه

کم  تفاوت قدشون کرد. وهاب دیگه اون هیکل و برو بازو قدیم رو نداشت مثل یه شیر زخمی سینه به سینه سیوان شد.

 .اش دوره امون کردن و رو سیوان اسلحه کشیدنگیر بود. سیوان خیلی از وهاب سر بود.بادیگاردای مسخرهبود اماچشم

 :جیغ زدم و گفتم
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 .اتون رو بیارین پایین و گمشین از خونه من بیرونهای مسخرهاسلحه-

چشاش کشتن خشمگین بودم. یکی از گلدونا رو از رو یکی  اش رو جلوهیچ تکونی نخوردن، به قدر یه ماده ببری که توله

 :از میزا برداشتم و با تمام توانم کوبیدم تو کله کچل یکی از بادیگاردا وفریادش رفت هوا و منم جیغ زدم

 .گفتم گم شین-

رو، رو  اش بادیگارد انگار نه انگار که سرش شکسته و جوی خون راه افتاده با چشمای به خون نشسته برگشت و اسلحه

ای که دستم بود محکم کشیدم رو صورت شش تیغش و یه پیشونیم گذاشت. منم کم نیاوردم و با نصف گلدون شکسته

م حتی تونستبرش وحشتناک رو صورتش انداختم. فریاد زد و شلیک کرد. خون تو رگام یخ بست. چشمام گرد بود. نمی

 .تکون بخورم، یهو فریاد سیوان و وهاب به هوا رفت

 وهاب: رها؟

 سیوان:چیکار کردی احمق؟

از درد به  .سیوان فوری خودش رو بهم رسوند و سرم رو چک کرد. صورت و کله کچل بادیگاردِ غرق خون خودش بود

سوخت. باالی گوشم، دست چپم رو باال آوردم و آروم لمسش کردم. هیچی حس نکردم. پیچید. سرم میخودش می

د. دستم رو آوردم جلو چشمم، سرخ بود. زانوهام لرزید، نزدیک بود آوار بشم که سیوان شسرم رفته رفته داشت داغ می

زد. سیوان هول کرده بود؛ اما وهاب نه، مثل همیشه، آخه اون صبح به صبح نگهم داشت. سیوان تند تند اسمم رو صدا می

 :گفت بریدن این که چیزی نیست. رو به سیوانواسه تفریح و سرگرمی یکی جلوش سر می

 .کنهچیزی نیست، خون دیده از دیدن خون ضعف می-

 .سیوان: باید برسونمش بیمارستان

 .نیازی نیست، یه کم باند و گاز تو کلبه داشته باشه حله، فقط خراشیده-

لرزیدم و حالت تهوع داشتم و حالم خوب نبود. نیم ساعت بعد سرم باند پیچی بود. سیوان من رو رو تخت دراز کرد. می

 :المم بهتر شده بود. با ناله و ضعف گفتمح

کردنم کافی نبود؟ برو، برو وهاب. برو دیگه نیا بذار یکم خوای؟ ولم کن وهاب، هشت سال زجرکشدیگه از جونم چی می-

 .آرامشی که هشت ساله ازم گرفتی رو بدست بیارم

 :غمگین گفت
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 هانی چی؟-

 :اشکم چکید

 ی جایگزین آوردی، پس دیگه چی میگی؟قبل از اینکه من رو از بازی خط بزن-

 .خوره، اون بچه به تو نیاز دارههانی داره آب میره. هیچی نمی-

 :هانا رو بغل گرفتم و باز اشکم چکید

 .هانا بیشتر نیاز داره، برو-

 .اخم کرد و از جا پاشد

 .گردمذارم بعد برمیمی میرم؛ ولی این به معنای این نیست عقب کشیدم. از دور هوات رو دارم، یه مدت تنهات-

و رفت. به همراه همه سرخراش، سیوان کنار پرده اتاقم روبه پنجره بود. با یه اخم و یه دنیا فکر و خیال، سرم داشت 

 .ترکیدمی

 ...آخ-

 :فوری برگشت سمتم، دستم رو به سرم گرفتم

 .خیلی محکم بسته، دردش زیاده-

دونم چرا؛ اما بی اختیار آروم دراز کشیدم و ل کرد. حاال بهتر شد، نمیاومد جلو رو تخت نشست، باندارو کمی برام ش

 :سرم رو از سمت سالمش رو پاش گذاشتم و کمی آروم گرفتم. جا خورد با بغض گفتم

 .گن دردسرم، توهم که گفتی، اون وهاب لعنتی همبازم دسته گل به آب دادم نه؟همه همیشه بهم می-

 :ریختم، خیلی وقت بود سکوت کرده بودیم. سکوت رو شکستچشمام رو با درد بستم و اشک 

 هنوز سرت درد میاد؟-

 .گفتم"اوهوم"آروم یه 

 .پس پاشو برم برات مسکن بیارم-

آروم سرم رو بلند کردم. رفت از جا پا شدم و موهام رو عقب زدم. جلوی آیینه ایستادم. موهام فرق وسط اطرافم ریخته 

وار سفید پیچیده بود از رو پیشونیم و دور سرم، چشمای خیس؛ اما دیگه سرخ نبود. بینی بود و روش مثه یه هدبند یه ن

های لرزون، روی بازوهام جای کبودی بود. کبودی اون پسره وحشی که میزد تو سرم و بازوهام رو فشرد. رنگ سرخ و لب
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 .رفتماین جوش و غصه داشتم از دست میهای شبانه و زردم خیلی تابلو بود. الغرو تحیف و زرد و شکننده از بی خوابی

راست روی مبلم نشستم. کج هام پیچیدم و از اتاق زدم بیرون، یکپتو مسافرتی نازک و گرمم رو برداشتم و دور شونه

اش تکیه دادم و سرم رو به پشتیش چسبوندم و پاهامم جنینی جمع کردم. مبل بزرگ و خوبی بود. به نشستم و به دسته

 .یشی که سیوان تازه درست کرده بود نگاه کردم. از تو آشپزخونه با یه ماگ برگشتهای آتشعله

 .دستت رو بیار باال-

کف دستم رو باال آوردم. سه چهار تا قرص ریخت تو دستم، انداختمشون تو دهنم، ماگو داد دستم. شیرعسل گرم، چند 

جای مشخصیه، اگه اون رو مبل باشه من اونجا قلوپ خوردم تا قرصا پایین بره، رفت لب پنجره نشست. انگار یه 

 .ای نزدیک نمیاریم. سیکل جالبیهشینه و اصالً مبل دیگهشینم اگه من باشم اون میمی

 .به بیرون خیره بود و اخم داشت. حاال شب شده بود و بیرون سیاهی مطلق بود

 ریختی؟همه چیز آروم و ساکت بود، تو کی که از وقتی اومدی همه چی رو به هم -

 های آقاخانتون آخریش بدبخت شده، عجیبه؟یه بدبخت، از بین بچه-

 :اخمش بیشتر شد و نگاهش رو مستقیم انداخت تو چشمام

 ات رو باور کردم؟فکر کردی من اون دروغ مسخره-

 :پوزخند زد

 .دونم اسمت چیهخنده داره، اومده میگه رها قجره، نمی-

 :وسط حرفش پریدم

 .رها-

تونم قبول کنم رهادخت قجر ته تغاری آقاخان باشی، قبل از اینکه هویت یکی دیگه رو بدزدی ؛ ولی نمیباشه، رها-

 .درموردش تحقیق کن

 .جا در کلبه با شدت باز شد. برگشتم عقب، راستین بود. اخمو و عصبیاس، همونبرو بابا پسره دیوونه

 راستین، این چه وضعشه؟-

 :عصبی فریاد زد

 !خفه شو-
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برگشتم دوباره تو مبل راحت نشستم. ولش کن پسرِ جنی رو! قرصا یه خونسردی و منگی داده بودن بهم تا کمتر عذاب 

 :اش رو از کلبه کرده بیرون داد میزنهبکشم. صدای دادش اومد که انگار کله

 .یوحنا اینجاس، زنگ بزن به نامی هم بگو-

 :نه یهو چشاش گرد شدو عصبی اومد باال سرم ایستاد و تا اومد داد بز

 چی شده؟ چه بالیی سرت اومده؟-

کمی دیگه از شیرم رو خوردم و سرم رو چرخوندم چشام گرد شد. سیوان نبود، یه لحظه، فقط برای یه لحظه تو دلم رد 

 :شد نکنه حمایت سیوانم توهم بوده از جا پاشدم

 سیوان کوش؟-

 یوحنا:سیوان کیه؟

سیوانی وجود نداره، نکنه من تو ذهن بیمارم سیوان. و ساختم و اصالً وجود خارجی هم  یهو بند دلم پاره شد. نکنه اصالً

 نداره؟

 .سیوان منم-

 !برگشتم سمت صداش، آخیش پس وجود داره

ی دونم چپوشید. وا رفتم رو مبل خدایا دارم دیوونه میشم. مرز رویا و واقعیت رو گم کردم، نمیداشت کاپشنش رو می

نکنه حتی یوحنا و راستینم اینجا توهم باشن؟دستم رو دراز کردم و رو پشت راستین گذاشتم، برگشت  واقعیه چی توهم،

اال کنم، حکنم، نرمی و گرمی بدنشم حس میگیرم کامالً لمسش مینگاهم کرد. بدبختی اینه وقتی هانا رو بغل می

 دونم چی درسته چی غلط؟نمی

 :ه میشم، خدایا یوحنا با وحشت گفتدستم رو به سرم گرفتم. خدایا دارم دیوون

 رها؟-

 :راستین تنم رو درآغوش گرفت

 رها چته؟-

 .و چشمام سیاهی رفت و هیچی از بعدش نفهمیدم

*** 

 .جاچشمام رو باز کردم. تو اتاقم تو خونه آقاجون، اَه لعنت به این شانس باز آوردنم این
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ی از کسایی که واقعاً دلم براش تنگ شده بود عمو فرهنگ سرم رو چرخوندم. رو لبام لبخند کمرنگی نشست. شاید یک

امون، یه پیرمرد خیلی خوش قلب و خیلی اندیشمند با چهره بامزه و مهربون و اندام ریزه میزه که با بود. پزشک خانوادگی

وار لکرد. همیشه هم کت شاش رو قابل اطمینان میاون عینک گرد و قشنگش و موهای پرپشت و سفیدش خیلی چهره

ای روی سرش های قهوهکارمندی تنش بود. بعد هشت سال هیچ فرقی نکرده بود فقط چین و چروک صورتش و لکه

 .بیشتر شده بود

 عمو فرهنگ-

 .اوه صدام رو، با لبخند برگشت سمتم و سرش رو از تو کیفش درآورد

 به هوش اومدی؟-

 :با لبخند گفتم

 .سالم-

 :سر تکون داد

 .علیک سالم باباجان-

 .دلم براتون یه ریزه شده بود-

 :ریز ریز خندید

 ...هنوزم بلبل زبونی-

 .و سر تکون داد

 جام؟چند ساعته این-

 .از دیشب-

 االن ساعت چنده؟-

 .یازده ظهره-

 :از جاش پا شد

 .زنم، باید فقط استراحت کنیبازم بهت سر می-

منده؛ چون همیشه تو فکره و خیلی هم بارشه و و رفت همیشه همین بود. کم حرف، برای همین نظرم اینه که اندیش
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 .خردمنده

در باز شد. چشمام رو بستم، یکی اومد باال سرم و با سرمم ور رفت. زیر لب با ترس و لرز چهار قل خوند و فوت کرد. 

 :صدای دختر بود. بعدم با ترس و لرز گفت

 .میرمخدایا چشاش رو وا نکنه که از ترس می-

 :ومدای اصدای دختر دیگه

 .بدو اتاقش رو جمع کن بریم االن قبض روح میشم-

 .به حق چیزای ندیده، مرده زنده شده-

 .اونم بعد از چهار سال-

 اس، دخترِ هم صحیح و سالمه، مگه میشه؟بعد چهار سال اومدن میگن دختر آقاخان زنده-

 .آخرالزمونه، خدایا توبه-

 سنگ قبرشم از مقبره خانوادگیشون برداشتن؟-

 .دونم واال. هنوز آقاخان دستور نداده. انگار شک داره این میت واقعا دخترش باشهنمی-

دن دخترش زنده برگشته معلومم نیست کدوم گوری بوده بعد آقاخان دستور خوبه واال، یه باره بعد چهار سال خبر می-

 .ده حتی یک نفر کاری نکنه دخترش شک کنه و این موضوع رو بفهمهمی

 :ای اومدر باز شد و صدای زنونهیهو باز د

 .ها کدوم گوری رفتین؟ زود جمع کنین بیاین بیرون آقازاده نامی خان میگن باید خانوم استراحت کنهذلیل شده-

 و چند لحظه بعد اتاق سوت و کور شد. چشمام رو باز کردم تو سرم پر از حرف بود. پر از سوال، کی؟ کی مُرده؟

ستم کندم و از جا بلند شدم. رفتم جلوی آیینه ایستادم. روی باند سرم یه تور هم کشیده پاشدم نشستم. سرم رو از د

رنگم مثه گچ بود و کمی هم زرد بود. دورچشام حلقه سیاه بود و لبام مثل همیشه بی  .شده بود و موهام بافته شده بود

 .رنگ و رو، چهره آشنا مریض احوال این چند سال اخیر

التوم رو برداشتم و پوشیدم و زیپشم کشیدم باال و شالم رو سرم انداختم. بین وسایل قدیمی گشتم در کمدو باز کردم. پ

ایین. ها رفتم پتا کلیدارو پیدا کردم. گذاشتم تو جیبم و لحظه آخر سوییچ هام رو هم برداشتم و زدم بیرون، آروم از پله

ی داد هیچ کس سرو صدایشدیم دستور مییا نوا مریض می خونه سوت و کور بود. البد دستور آقاجونه، قدیماهم وقتی من
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نکنه و رفت و آمد نکنه تو خونه تا ما خوب استراحت کنیم. رفتم تو باغ، ماشینم رو دیدم. نشستم توش و روشنش کردم. 

؛ متمکردن به این سمت جلب شد. پام رو گذاشتم رو گاز، دویدن سحواس سه چهار تا مردی که تو حیاط رفت و آمد می

ها یا مرغابی ها بزنم، از راه ها به بچهولی خیلی سریع زدم بیرون و فقط گاز دادم. چند بار نزدیک بود دوباره تو کوچه

پشتی قبرستون رفتم که پله نبودو راه ماشین رو بود. ماشین رو نگه داشتم و پریدم پایین و بدون اینکه حتی درارو ببندم 

امون دویدم. کلیدا رو از تو جیبم درآوردم و زدم تو قفل. سه چهار مت مقبره خانوادگیدویدم تو قبرستون سرسبز، به س

 .نفری که سر مزار عزیزاشون بودن تا من رو دیدن جیغ زدند و فرار کردند، حتماً رفتند به آقاجون خبر بدن

فه شده بود. نورگیرش عالی بود در رو باز کردم و وارد شدم. سکوت و بزرگیش من رو کمی لرزوند. فقط یه قبر جدید اضا

 .و روشن روشن بود و همچنین سرسبز

ام کشید برای نفس بعدی، معدهاومد. رسیدم به قبر، نفسم نمیلرزید و نفسم در نمیقدم برداشتم سمتش، قدمام می

 .ترکیدکرد و سرم داشت میدرد می

کشیدم و به سینم مشت زدم تا نفسم باال بیاد نگاهم رو سنگ سیاه لغزید؛ اما سریع چشم ازش گرفتم. نفس عمیقی 

 .رها، نگاه کن یاال، بسه هرچی ترسیدی

 .زود باش تمومش کن، یاال

 .نگاه لرزونم رو برای بار صدم رو سنگ سیاه لغزوندم، همونجا زانوهام سست شد

 آرامگاه دختری مهربان و همسری فداکار"

 رهادخت قجر

 ۷۵والدت

 "۵۸وفات

 .مام سوخت و اولین قطره اشک ریخت. من، منافتادم پای قبر، چش

 منی که زندم رو اینا تو گور گذاشتن؟ اینا منو کشتن و سنگ قبرم برام گذاشتن؟

 دستم رو دهنم گذاشتم، وای خدا، وای خدا این چیه؟

اس احس ام رو از گور خودم برداشتم و چند متر خودم رو چمنا عقب کشیدم.ترس وحشتناکی برم داشته بود. یهو تکیه

اس و منتظر منه، جیغ زدم و از جا پاشدم و دویدم سمت در کردم االن گور منو تو خودش می کشه. گور من که آمادهمی
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اصال دستم گیر نداشت تا  .مقبره، بسته بود. کشیدم و تکونش دادم. بسته بود. از ترس نزدیک بود سنگ کوپ کنم

زدم تا باز شد و خودم رو پرت کردم بیرون، هیچ کسی تو قبرستون دستگیره رو بکشم پایین، سیصد بار با ترس زور 

نبود. ترس همه وجودم رو برداشت، تا ماشینم دویدم و خودم رو انداختم توش و درو بستم و فقط گاز دادم. فقط تا کلبه 

 .گاز دادم، لب ساحل ماشین رو نگه داشتم و پیاده شدم و رو ساحل لب آب افتادم زمین و زار زدم

های وحشی لگد زدم و خیس خالی نشستم تو ماشین و ه دل سیر گریه کردم و بعد پاشدم روبه دریا جیغ زدم و به موجی

باز رفتم تا جلوی کلبه، کلید انداختم و کیفمم از تو ماشین برداشتم و رفتم تو و درو قفل کردم. نزدیک غروب بود، حالم 

بودم و جیغ زده بودم. و حاال آروم بودم، تو خلسه عجیبی بودم. انگار خنثی بود. خنثی خنثی، چندین ساعت گریه کرده 

 .واقعا مردم

راست رفتم حمام دوش گرفتم. لباس پوشیدم و اومدم بیرون و شوفاژ هارو روشن کردم و شومینه رو هم راه یک

 .کشتانداختم. گوشیم داشت خودش رو می

م. منظره دریا روهم که زیر نور ماه عصبانی بود از پنجره ها اهمیتی ندادم، روی مبلم نشستم و به آتیش خیره شد

 .دیدم. تی وی رو روشن کردم و رفتم تو یو اس بی و آهنگام رو پلی کردم و آروم چشمام رو بستممی

 (سیاوش قمیشی)

 تو چشام اشکی نمونده تو دلم حرفی ندارم، »

 دیگه وقت رفتن سفر دورو درازه

 انتظار روز برفی تو دلم داغ زده سرما، 

 انتظار آفتاب گرم تو دلم یخ زده اما

 برف و بوران ابرو بارون

 چیکه چیکه توی ناودون

 «روز ابری روز سرما انتظار روز برفی

 .خیلی وقت بود بچه ها پشت در داشتن در میزدن و صدام میزدن

 :کارن با صدای لرزون گفت

 .شکونمی میرها به قرآن درو باز نکن-
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 :باز مشت زد و از حرص فریاد زد

 .رها-

 :یوحنا خشمگین گفت

 .برین کنار، برین کنار بشکنم. رها اگه پشت دری برو کنار-

 :رفتم پشت در، پیشونیم رو به در تکیه دادم و کف دستام رو چسبوندم به در و با صدای ضعیفی گفتم

 ..برین-

 :گفتنامی انگار چسبیده بود به در چون سریع 

 .رم تو بذار یه لحظه ببینمترها باز کن عزیزم فقط ببینمت بعد می-

 .خوام تنها باشمبرو، برو نامی از اینجا برین، می-

 :آقاجون سخت و جدی صداش اومد

 بازکن رها، این کارات برای چیه؟-

قابلم نگاه کردم. همه پسرا خونم به جوش اومد، قفل رو تو در چرخوندم و درو باز کردم. عصبی و خشمگین به جمعیت م

 :بودن، آقاجون و خان داداش هم بودن. چشم تو چشم آقاجون شدم، عصبی غریدم

 خواین؟ مگه من براتون مهمم که اومدین سراغم؟دیگه چی از جونم می-

 :کیان آروم گفت

 .رها-

 :آقاجون دستش رو باال آورد تا همه ساکت بشن و به من عصبی گفت

سال برگشتی یه سوال ازت نپرسیدم. اون پسره لشکر کشی کرد نصف مردای روستام رو چپه کرد باز چته؟ بعد هشت -

سه تا از زنای روستارو سه تا ناموسم رو زخمی کرد نیومدم بهت هیچی بگم پشتت بودم. کاری نداشتم حق کدوم وره 

ز مدرسه الس گفتم ته باغ نخواستی اتر نکرده ماشین دادم بت، گفتی کلبه، کلبه ساختم ،گفتی کطرف تورو گرفتم، لب

 خوای؟ باز چت شده؟دادم، دیگه چی می

 :اشکام راهشون رو پیدا کردند، با بغض گفتم

 .ببخشید که یه خرج مراسم تدفین رو دستتون گذاشتم آخرشم بعد چهارسال برگشتم نمردم-
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 :فتم و ادامه دادمهام و زارزدنام به زور نفس گرشون جا خوردند، حتی آقاجون. وسط گریههمه

کشم. دو سال اول تو خونه زندونی بودم. بعدش فهمیدم شوهرم قاچاقچیه. جوونای مردم من شش ساله دارم درد می-

 .اش رو گرفتم، نفسم رو گرفتکنه. یقهرو معتاد می

 :هام رو گرفتکیان اومد جلو و شونه

 .باشه باشه آروم باش فقط-

 :، ضجه زدممشت زدم به سینه کیان و داد زدم

اش رو بگیرین. اون من رو ذره ذره نابود کرد. همه جور بال نفسم رو گرفت کیان نفسم رو، برین ازش بپرسین، برین یقه-

 .سرم آورد

 :پسش زدم، دوباره بغلم کرد. ممانعت نکردم، سرم رو به سینش تکیه دادم

پیشتون فهمیدم چهارساله من براتون مردم، واقعاً  کیو نداشتم. هیچ کس، وقتی هم فرار کردم برگشتمتنها بودم. هیچ-

 .مردم مرسی که برام مراسمم گرفتین روحه مرده فقط یه جسم پوچ مونده، اونم همین روزاس از بین بره

 :پسش زدم و برگشتم تو کلبه، رو به همهاشون گفتم

 .خوام تنها باشم، نیاز به آرامش دارم، خیلی خستمتنهام بذارین، می-

بستم و قفل کردم. برگشتم و به در تکیه دادم و پای در سرخوردم و رو زمین نشستم و صورتم رو با دستام و درو 

 .پوشوندم و های های زدم زیر گریه

*** 

یو خوام همه چدونم چند روز شده که خودم رو قرنطینه کردم؛ اما حالم بهتر شده. حاال رفتم تو یه فاز خنثی، فقط مینمی

ای که خستم کرده بود و حلش نکرده بودو کم کم خوام پازل هزار تیکهبفهمم وقتی نبودم چیشده، می خوامبفهمم. می

ار دید انگهای عجیب مردم و اینکه اون اول هرکی منو میاش سرجای خودش قرار گرفت. دلیل نگاهحل کنم. اولین تیکه

 ه چه دلیل؟گرد این بود. من چهار سال پیش مرده بودم؛ اما بجن دیده غش می

 .باید از یکی کمک بگیرم، یکی که دلش برام نسوزه و ترحم نکنه و همه چی رو واقعیتش رو بهم بگه

م، خوام بفهماما می های شبانه مریضم کرده بودبا پاتختیم نگاه کردم. پر از قرصای خواب آور و آرام بخش، بی خوابی

 .خوام از همه چی سردر بیارممی

 و صدای خواب آور ضعیف و الغر و زرد
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 کنار بستر من قرصهای خواب آور

 «نجمه زارع»

از جا پاشدم. تو این چند روز خیلی تصمیم گرفتم. روش زندگیم کالً متفاوت شده. خبری از بیرون ندارم، گوشیمم 

 .خاموشه و واقعا تو این چند روز مزاحم خلوتم نشدن و گذاشتن تنها باشم

 .رین تیکه پازل رو کنار هم نچیدم خواب راحت نداشته باشمخوام تا وقتی که آخاز حاال می

خوام از یکی کمک بگیرم تا کمکم کنه قوی بشوم. لیوان قهوه اسپرسو داغم رو برداشتم. اینقد خرابم که اسپرسو رو می

 .خورملیوانی می

 .تری دوختمروی مبل نشستم و چند تیکه هیزم توی شومینه انداختم و نگاهم رو به دریای سرد و خاکس

 سوزدشب است و باز چراغ اتاق می

 سوزددلم در آتش آن اتفاق می

 در این یکی دو شبه حال من عوض شده است

 ام کامال عوض شده استو طرز زندگی

 شنومصدای کوچه و بازار را نمی

 شنومو مدتی ست که اخبار را نمی

 اتاق پر شده از بوی الله عباسی

 حساسیهای امن و دو مرتبه تصمیم

 ی کوچک قرنطینهاتاق، محفظه

 کنار پنجره، بیمار صبح آدینه

 چه ناگهانی و ناباورانه آن شب سرد

 تب تکلّف تقدیر زیر و رویم کرد

 ها و زوزه ی بادمن و دو راهی و بیراهه

 ام که جواب تو را چه باید دادو مانده

 سوزدشب است و باز چراغ اتاق می
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 دوزدبه ماه یک نفر انگار چشم می

 گذرد این مراحل تازه؟چگونه می

 هزار پرسش و خمیازه پشت خمیازه

 هوای ابری و اندوه باید و شاید

 آیدهنوز پنجره باز است و باد می

 ام از فکرهای دیرینهچقدر خسته

 روم اینجا کنار شومینهبه خواب می

 چراغ خانه، چراغ اتاق روشن نیست

 .هنوز آخر این اتفاق روشن نیست

 «ه زارعاله»

 .کنمآره آخر این اتفاق روشن نیست؛ اما من روشنش می

ام نگاه کردم. اونقد پر بود که به چهره .قهوه ام رو که خوردم یه دوش گرفتم و رفتم تو اتاق، جلوی میز توالتم نشستم

 باید این پوسته ضعیفام رو عوض کردم. پس جوری بوده باشم. روش زندگیحتی زمانی که مجرد بودم به یاد ندارم این

 .ام رو حفظ کنمرو بشکنم و قوی بشم تا بتونم بفهمم دورو برم چی اتفاق افتاده، باید عادی بشم، باید روحیه

کشو میز توالت رو باز کردم و قیچی ابرو رو در آوردم و اول قد ابروهام رو کوتاه کردم. همش شاخ شده بود. موچین رو 

رو تیغ زدم. رفتم صورتم رو با آب هام یغ رو توی دسته تیغ زدم و صورتم رو اطراف ابروبرداشتم و اضافی هارو چیدم،ت

ولرم روبه سرد شستم و خشک کردم و برگشتم جلوی میز توالتم نشستم. خیلی تغییر کرده بودم. انگار چشمام باز شده 

پشت دستام ر صورتم زدم. از توی کشو  ام رو برداشتم و بهکرم مرطوب کننده .بود و رنگ زرد بیماری کمرنگ شده بود

که پر از لوازم آرایش بود پنککم رو درآوردم و نوک دو انگشتم رو توی بند پدش فرو بردم و خیلی مالیم روی پوستم 

ضربه زدم. همین یه کم کافیه، خط چشمم رو برداشتم و فقط انتهای چششم رو یه مثلث کوچولو کشیدم؛ اما از ریملم 

 .هام کشیدمستفاده کردم و دست و دلباز به مژهسخاوتمندانه ا

ام رو روی لبای قلبی شکلم مالیدم، خیلی کمرنگ، یه ورق دستمال کشیدم و بین لبام گذاشتم و فشردم و رژ کالباسی

دم اش رو گرفتم. خراشیدگی سرم خیلی سطحی بود. باندو باز کردم و بهش نگاهی انداختم. ترجیح میرنگ اضافی
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اشه تا هوا بخوره زودتر خشک شه؛ اما خیلی بهتر شده بود. موهام رو شونه زدم البته قسمتی که زخمی بود رو روش باز ب

کاری نداشتم. موهام روو شل پشت سرم با کش بستم، به خودم نگاه کردم، میشه بگم با همین آرایش خیلی کمرنگ 

 .دخترونه عالی شده بودم

های مشکی تا وسط ساق پام و ژاکت آستین بلند یقه اسکی مشکی یه بوتیه شلوار جین جذب خاکستری پام بود و 

اما  ام رو پوشیدم؛ام که پوشیده بود. کت چرم مشکیشال خاکستری هم سرم انداختم؛ اما نبستمش آزاد انداختم. یقه

 .زیپش رو نبستم

ز پشت پنجره دیدمش، بدون اینکه بیاد ا .یه خبر تازه، دیروز نامی یه اسب مشکی و زیبا رو برام آورد تو اسطبل و رفت

حوضچه »سمتم خودش رفت. منم بعدش رفته بودم و برای اسبه کاهوآب از تو اسطبل بردم و ریختم تو آخورش

کشای چرمم رو دستم کردم و رفتم سمت اصطبل، قبالً نامی بهم نشون داده بودش، از کلبه زدم بیرون، دست«اصطبل

 .اسمش ژوبین بود و پسر بود

 .سالم ژوبین، صبح بخیر-

خیلی آروم بود. هنوز کلی غذا داشت، سیرم بود. از اسطبل خارجش کردم و بعد کلی نوازش سوارش شدم. از کنار خط 

وان، تر شد و بعله، اینم از کلبه سیساحل و دریا آروم آروم رفتم به سمت باال، صدمتر که رفتم یکم ساحل فرق کرد و بکر

اش و در زدم، یکم طول کشید. بازم در زدم، نکنه نباشه ر اسب سیوان بستم و اومدم جلو در کلبهژوبین رو تو اسطبل کنا

 .در باز شد. آخیش، هست

 .ای رنگی تنش بودچکید و حوله سورمهکرد. صورتش خیس بود و از موهاش آب میمتعجب نگاهم می

 .سالم-

 :ینکرد. موذب شدم، سرم رو انداختم پایهنوز متعجب نگاهم می

 .رم بعداً میامیکم کارت داشتم، انگار بدموقع اومدم. می-

 :و تا برگشتم

 .بیاتو-

رفتم تو، در رو بستم. سرم رو چرخوندم تو کلبه، هارو برگشتم باال و سرجام ایستادم، برگشتم. جلوی درگاه نبود. پله

 .رفت سمت اتاقشداشت میداد تا سرش خشک بشه اش رو، رو سرش تکون میجوری که کاله حولههمین
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 .االن میام، ترتیب یه شیرکاکائو یا هات چاکلت رو بده تا بیام-

 :برگشت سمتم

 .جوری که تو کلبت درست کردی، همه چیشم خریدمهمون-

. یه جوری درست کردمو رفت و درو بست، لبخندی رو لبام نشست. پس دوست داشته تا برگشت دوتا شیرکاکائو همون

ای گشاد و بزرگ جلو بسته تنش بود آستیناشم تا وسط ساعد دستاش خاکستری و یه سوی شرت سورمهشلوار گرمکن 

 :جور که از آشپزخونه میزد بیرون گفتهارو برداشت و همینباال کشیده بود. ماگ

 چیشده یاد من کردی؟-

 .خوامباید صحبت کنیم، ازت کمک می-

 :برگشت سمتم و یه تای ابروش رو باال انداخت

 .خب، جالب شد-

 .کشام که درشون آورده بودم بازی کردمبا دست

 .خوام کمکم کنی یکم، یکم محکم بشمخوام کمکم کنی. میمی-

 :پوزخند زد

 .جالبه، پس فهمیدی خیلی شخصیت ضعیفی داری-

 .سرم رو تکون دادم

 حاال چرا من؟-

 :مستأصل به اطراف نگاه کردم

 میشه بشینیم؟-

 چرا من؟-

 :سرسخت بود، کالفه تو چشاش نگاه کردم هنوز جدی و

 .تونم کمک بگیرمنمی دونم، احساس کردم از تو می-

 چرا؟-

 .هنوز سرد و جدی بود
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همینا کافیه تا بتونم رو حرفای تو بیشتر  .کنیکنی، باهام رودربایستی هم نداری. مراعاتمم نمیآخه تو بهم ترحم نمی-

 .ان و حقیقت رو پنهون می کننبقیه که تو این دوماه به من هیچی نگفته اعتماد داشته باشم تا نامی و راستین و

 :کرد. اعصابم بهم ریخت، دو قدم به سمت در برداشتمهنوز داشت نگاهم می

 .بیخیال انگار اشتباه اومدم-

 .بیا تو اتاقم-

 :درجا میخکوب شدم. برگشتم سمتش، شونه باال انداخت، هنوز خونسرد بود

 .که یکم قوی بشی، به نظرم تو اتاقم صحبت کنیم بهتره، اونجا این حس بیشتره وقتی بحث اینه-

و به سمت اتاقش راه افتاد. منم پشت سرش رفتم، راستش خیلی کنجکاو بودم اتاقش رو ببینم. دوست داشتم ببینم 

 .دهاتاقش از نظر خودم چه رنگیه چه بویی می

 .کشا از دستم افتاددستوقتی قدم توی اتاقش گذاشتم دهنم باز موند و 

یه اتاق خیلی بزرگ، مثل همه کلبه درو دیوار و سقف و کف چوبی؛ اما یه فرقی داشت. یه دیوار بزرگش سراسر کتابخونه 

خورد. چند تا قاب عکسم بود و توش مملو از کتاب بود و اون بین چند تا لوح تقدیر و جام و مدال و تندیس به چشم می

لی گنده هم بود. پشتشم یه صندلی خیلی گنده، رو میزم پر برگه و کاغذ، این سمت اتاق هم یه نیم بود. یه میز چوبی خی

دایره به قد یه پله باالتر از بقیه اتاق بود و روش یه تخت گرد که روتختیش پلنگی بود و چیز هیجان انگیز دور تا دور کنار 

ی هم دو طرف تختش بود که حالت ایستاده بودن. یه پوست هم پر از سر حیوونای مختلف بود. دوتا بچه خرس تاکسیدرم

خرس سیاه کف اتاق پهن بود. سرشم بود و خیلی ترسناک و خشن بود. یه پلنگ هم تاکسی درمیش بود. کل اتاق پر 

های خودش در های تاکسی درمی هم از سقف آویز بود. یه دیوار که همش پنجره بود و همینجور کلی عکسپرنده .بود

 .های مختلفش هم به دیوارا بود. از عکس العملم لبخند زدهای بزرگ و کوچیک حین شکارسایز

 :جیغ کشیدم و دویدم وسط اتاق، دور خودم چرخیدم، با خنده گفت

 چیه؟-

 :با هیجان گفتم

 .نگو که همه اینارو خودت شکار کردی-

 :سرش رو تکون داد
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 .چرا اتفاقاً-

یکی از مبال نشست. وقتی با هیجان همه شون رو دیدم رفتم رو یکی از مبال و رفت و سمت یه نیم ست چرم و رو 

 :روش نشستمروبه

 کنی؟ان؛ اما این خرس و اون ببر و اون دوتا توله خرس؟ مطمئنی تو قانونی شکار میالعادهاینا فوق-

 ...خندید

 .اینارو من شکار نکردم. خریدمشون، اگه شکارشون کنم جوازم باطل میشه-

رو تکون دادم؛ ولی اینقد روباه و گرگ و قوچ و غزال و آهو دورو برم بود که این سه تا که خودش شکارشون نکرده  سرم

 .بود به چشم نیاد. چندین نوع خنجر و اسلحه و تفنگ به دیوار نصب بود. خیلی جالب بود برام

 ...ده بهت؛ ولیاینجا خیلی جالبه، خیلی حس قدرت می-

 .رو خورد و عالمت سئوالی نگاهم کرد یکم از شیرکاکائوش

 خوابی؟جوری اینجا میتو چه-

 :یه تای ابروش رفت باال، ادامه دادم

 .برای محیط خواب ترسناکه-

 :با اخم به اطرافش نگاه کرد و سرش رو تکون داد

 .که مشکلی ندارمنه، من-

 :سرم رو تکون دادم، شیرم رو برداشتم

 .ین توقع ندارمبعله، شکارچی جنگلی ازت غیر ا-

 :فقط لبخند زد.کمی عادی صحبت کردیم تا گفت

 خب، قضیه اصلی چیه؟-

 :کمی مکث کردم و فکرام رو جمع و جور کردم و گفتم

 .چند روز پیش، یه چیزی رو متوجه شدم. از حرفای خدمتکارا فهمیدم من مرده بودم-

 .کردخونسرد نگاهم می

 .مقبره، سنگ قبرم رو اونجا دیدم من گیج شده بودم. حالم عجیب بود. رفتم-
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 :نفسی کشیدم و بهش نگاه کردم

وقت اونا چهار سال پیش من رو دفن ام، من شش سال درد کشیدم و زخم خوردم اونباورت میشه سیوان؟ من زنده-

 شه، آخه مگه میشه؟ قبر بدون جسد؟کردن. من، من باورم نمی

 :نداخت و گفتماگش رو گذاشت رو میز و پاشو روی پای دیگش ا

 .جسد بود-

 :چشمام گرد شد

 چی؟-

 .جسد بود-

 ؟تو، تو، تو بودی تو تشییع جنازه من-

 :سرش رو تکون داد

 .از اول تا آخرش رو بودم-

د ذاشتم بانمتعجب و کالفه و ترسیده به موهام چنگ زدم که پوست زخمیم کشیده شد و صورتم جمع شد. کاش می

 .روش بمونه

 مگه میشه؟-

 .سرماوف 

 .که اینجاممن-

 .شونه باال انداخت

 ام رو دیدی؟ وای خدا دارم چی میگم، مگه میشه؟تو چهره-

 .جامن تورو یادم میاد، قبل از ازدواجت و رفتنت از این-

 .ایش چشم دوختم تا حرف بزنهچشمام گرد شد و مشتاق به لبای قلوه

 .ون بودی تا همون قبل ازدواجتم یادمهاز بچگیت روو کامل یادم میاد. یه دختر بچه شر و شیط-

 .لبخند مرموزی رو لباش نشست

 .خیلی شر بودی، تقریبا کسی نبود ته تغاری آقاخان رو نشناسه-
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کرد اون دختر شاد و سر زنده به این روز بیفته. از بحث پیش اومده ناراضی بودم توی دلم گفتم آره، کی فکرش رو می

 :اش بدم، با اخم گفتمخواد ادامهم نمیاش کردم که دلبرای همون متوجه

 بحث سر این بود که تو جسد منو دیدی؟-

 :سر تکون داد

 .هیچ کس ندید-

 .متعجب شدم

 گی؟چی می-

 .اونم جدی شده بود

چهار سال پیش، وهاب اومد و گفت تصادف کردی و تو تو تصادف مردی، یه جسد سوخته آورد. چهره نداشت که بخواد -

 .هاتم خیلی باشکوه و بزرگ برگزار شدهه مراسم خیلی بزرگ برات گرفتن و چهار ساله سالگردشناسایی بشه، ی

به موهام چنگ زدم، اون آدم سوخته کی بوده؟ درست یادم میاد چهارسال پیش وهاب یک ماه رفت مسافرت، باهم قهر 

 .کرده بودیم. قهر که نه، اون اتفاق لعنتی و شوم افتاد و بیخیال

 .تو سرمهکلی سوال -

 .طورمنم همین-

 :سرم رو آوردم باال و بهش نگاه کردم

 تو سواالت چیه؟-

 :با اخم و جدیت گفت

 چه جوری با وهاب آشنا شدی؟-

 :ام متعجب شدچهره

 خوای بدونی؟برای چی می-

الت چینیم تا بتونیم سواکه اینجا ما یه جدول داریم که هیچ راهنمایی نداره. باید از اول همه رو کم کم کنار هم ببرای این-

 .رو جوابشون رو پیدا کنیم

 :سرم ذو تکون دادم، قبل از اینکه حرفی بزنم گفت
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 .همه چی رو بهم بگو، بذار این معادله دو مجهولی رو زودتر حلش کنم-

 :دوباره سرم رو تکون دادم و گفتم

همه حتی آقاجون و خاتون براش عذت و  وهاب، دوست راستین بود. اومده بود باغ، یه چند وقتی اونجا بود. عجیب-

بعد اونم بهم ابراز عالقه کرد منم قبول کردم. تو همین ساحل جلوی  .احترام قائل بودن. کم کم فهمیدم عاشقش شدم

جا سورو سات عروسی حتی همون .ام بهم حلقه داد و منم گرفتم و بعد به آقاجون گفت اونم بی چون و چرا قبول کردکلبه

گفت از اول پدرمادر نداشته و امون بود. وهاب تنها بود میرد و شاید باورت نشه سه روز بعدش جشن عروسیرو برپا ک

ذاشت برم بیرون، البته تا یک سال ای تا دوسال نمیهیچ کسی رو نداره. بعد از عروسی زد به دل جاده، رفتیم تو یه خونه

رفتم بعد دوسال اجازه داد با بادیگاردا برم بیرون، رفته رون میاول کامال زندونی بودم. بعدش تا یک سال با خودش بی

 .بودیم مشهد. البته خود مشهد نه، سرخس

 .سرش رو تکون داد

 عجیبه-

 چیش عجیبه؟-

 قدر زود عروسی گرفته؟جوری آقاخان اینقد ساده قبول کرده و اینچه-

 :شونه باال انداختم

 .ون دیده جفتمون عاشقیم مخالفت نکردهمنم به وهاب گفتم؛ ولی اون گفت چون آقاج-

 .سرش رو تکون داد

 .قدم اول قبل از اینه، باید بفهمیم وهاب چجوری از باغتون سردرآورد. چی به آقاخان گفته که قبول کرده-

 :سرم رو تکون دادم

 خوام کمک کنی بفهمیم نوا کجاست؟ چرا منو مرده نشون دادن؟اینا چه اهمیتی داره؟ من ازت می-

 .باید اینا حل بشه تا جواب اونا پیدا شه-

 .کنی که حرفی نیستباشه، اگه کمکم می-

 :از جا پاشد

 .من باید برم دشت گل، شاید مادرم چیزی بدونه، شاید بتونه از اون زمان یه چیزایی بگه و یکم کمکمون کنه-
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 .منم از جا پاشدم

 .پیچونهمن از کی بپرسم؟ از هرکی بپرسم می-

 :انداختشونه باال 

 .دونست بپرسپس تغییر چهره بده از یکی که همه جیک و پوک بینتون رو می-

 :کشامم از رو زمین برداشتمسرم رو تکون دادم و از اتاقش خارج شدم و سر راه دست

 .کنهباشه ممنون. اگه هم بفهمم نوا کجاست حله، اون خیلی کمک می-

ه دل جنگل تا یکم بتونم فکر کنم. خیلی چرخیدم؛ اما همون دورو ورا ازش خداحافظی کردم و سوار ژوبین شدم و زدم ب

داداش آفت، یه پیرزن که همه چی رو از جدم تا خودم تا گم نشم و بعد، آره همینه خاله آفتاب، مامان راستین، خواهر زن

 دور بود؛ ولی مهم ایندونست. مسیر اسب رو تغییر دادم به سمت کلبه، چجوری برم؟خونش شهر بود. کمی از اینجا می

ی آید. فوری رفتم تو کلبه و کت چرمم رو با پالتو مشکنیست. مهم اینه اینم شاید من رو بپیچونه، بیخیال هرچی آید خوش

و شیکی عوض کردم و کیف دستی چرم مشکی و سادمم برداشتم و یه رژ جیگری هم زدم و از خونه زدم بیرون، درارو 

کردم و پشت ماشین نشستم و راه افتادم. چهل دقیقه بعدش جلوی خونه خاله آفتاب  قفل کردم و اسطبل روهم قفل

 .بودم، زنگ رو زدم

 کیه؟-

 .لطفاً بازکنید-

 شما؟-

 .یه مهمون ناخونده-

 :زن با شک گفت

 .چند لحظه صبر کنید-

 :و بعد چند لحظه گفت

 .بفرمایید-

درو پشت سرم بستم و نگاهم رو تو حیاط چرخوندم. هنوزم  و در تیکی کرد و باز شد. درو هل دادم و وارد حیاط شدم.

 .سرسبز و پر از گل و گیاه و دارو درخت
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در باز شد و زنی جلوی در ایستاد. جلو  .لبخندی رو لبم نشست. خونه خاله آفتاب شش طبقه شده بود. قدیما ویالیی بود

 :ون دادم. از کنارش گذشتم، فوری گفترفتم و با چشمای دقیق شده روم بهم سالم کرد. سرد و مغرور سر تک

 .خانوم کفشاتون-

برگشتم و کفشام رو درآوردم. دمپایی هم نبود که بپوشم، بیخیال جوراب هامم خاکستری بود هم رنگ شلوارم، پس 

 .که جوراب یا با کفش یا با شلوار یک رنگ باشهمشکلی نداشتم. آخه خیلی حساسم رو این

 خاله آفتاب کجاست؟-

 .اتاقشونتو -

 :رو، روی موهام گذاشتم و به سمت اتاق خاله راه افتادم، در زدمامسرم رو تکون دادم. عینک آفتابی

 .بیاتو مادر-

ها بود. خونش فرقی نکرده بود. فقط بازسازی شده بود. به لبخندی زدم و وارد شدم. اتاقش هنوز مثل همون زمان

 .سمتش پر کشیدم

 .سالم خاله آفتاب-

 .با دیدنم طوریش نشه خدا کنه

 :سرش رو آورد باال و با مهربونی گفت

 .علیک سالم دخترم-

 :باهاش روبوسی کردم و هیچ عکس العمل خاصی با دیدنم نشون نداد. به کنارش اشاره کرد

 .بشین مادر جان، بشین خوش اومدی-

 :های سرخش تکیه دادم، با لبخند گفتکنارش روی کناره نشستم و به پشتی

 .قتی آب مروارید گرفتم دیدم خیلی کم شده، ببخشید که نشناختمتاز و-

 :فوری گرفتم قضیه چیه، با یه حساب سر انگشتی گفتم

 .من یغمام خاله، دختر الماس-

 هان، یغما تویی عزیزم؟-

 .صدای من و یغما شبیه هم بود
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 .آره خاله آفتاب-

 طوره؟طوره؟ بابات چهخوش اومدی خاله جان، مامانت چه-

 .خوبن ممنون سالم دارن خدمتتون-

 طوره؟ اسمش چی بود؟سالمت باشن، داداش کوچیکت چه-

 .یرمیا-

آهان، هم اسمش سخته هم ماشاهلل شماهم زیادین سخته برام، منم حافظه قدیم رو ندارم دیگه، یه داداش بزرگترم -

 داشتی نه؟ یهودا بود چی بود؟

 .نگین شماکه خیلی جوونین، یوحنا بود-

 .جوری شد. خیلی آقاس، رفتار مردونه دلنشینی دارهن یوحنا، میگم یه اسم خدا پیغمبری بود. خودشم همینآها-

 .نظر لطفتونه-

 .زنده باشی خاله جان، بعدشم کجا من جوونم شصت سالم شده-

 .جا اون زن اومد تو و ازمون پذیرایی کرد و رفتهمون

 .پرستارمه، زن خوبیه-

 کنین باز همون خاله آفتاب شاد وتازه اول جوونیه، حاال آب مرواریدتون رو به سالمتی عمل میبعله، بعدشم شصت سال -

 .زنینجوری هم با نا امیدی حرف نمیشین اینمهربون قبلی می

 :خندید

 .زنیاز دست شما بچه ها، مثه راستین حرف می-

 .گمحق رو می-

 :ام رو خوردم. گفتفقط خندید. کمی از چایی

 .شده به ما سرزدی مادر جان؟ تو هیچ وقت تنهایی نمیومدی، خیر باشهخب چی -

 .رمگین پیر شدین دلم شکست میاومدم بهتون یه سری بزنم. شماهم که هی می-

 :خندید؛ ولی بعد غمگین شد

م زجر یغم و غصه پیرم کرده عزیز دلم، خودت که دیگه درجریانی، غصه این بچه راستین این آخری منو کشته، ته تغار-
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 .کننکشه جیگر من رو ریش ریش میمی

 چرا؟-

 :شد، آهی کشید و گفتداشت یه چیزایی روشن می

 .اش رو نداری، بذا یه ساعتم اومدی دلت رو خون نکنماتفاقا دلم گرفته بود با یکی درد و دل کنم؛ ولی تو جوونی حوصله-

 .حرفاتون رو بشنوم، بگین توروخدا منم مثله دخترتون نه، نه بگین. اصالً به دلم افتاده بود دلتون گرفته اومدم-

 :با لبخند سرم رو بوسید و باز رفت تو فاز غم

 .چی بگم که همه چی از وقتی شروع شد که راستین بنای زن گرفتن سر گرفت، عاشق یه دختره شده بود-

 اسمش چی بود؟-

تا گذشت و اون شب که نوا و رها رو برداشت و سه  وهار. دل و دین این بچه مارو برده بود. هیچ خبریم نداشت ازش،-

 ...تایی اومدن شهر و

جا قلبش رو فشرد. دیگه نتونست ادامه بده، هراسون زنه رو صدا زدم دوید اومد قرصای قلبشو داد و حال خاله یکم همون

 .بهتر شد، دیگه چیزی نگفت

 بیام و بیرون زدم پاشدم و بوسیدمش و قول دادم بازم منم زشت بود بیشتر بشینم،

گه یادم نیست؟ اصالً من و راستین وحشتناک باهم یکی بودیم فکرم درگیر بود. شدید، چرا من هیچی از این شبی که می

زدیم و هیچ راز و چون خواهر برادر شیری بودیم یه عشق خاصی بهم داشتیم و از بچگی همه حرفامون رو به هم می

که دونستم؟ چرا به من نگفت؟ و اون شب، منراستین عاشق شده بوده چرا من نمی مگویی باهم نداشتیم و اگه واقعاً

 .یادم نمیاد یه شب با نوا و راستین اومده باشیم شهر

 .که به حرفای خاله آفتاب ایمان دارم؛ ولی مطمئنم همه رو دروغ گفته و اینجا داره یه بوهایی میادبا این

 قضیه خیلی مشکوکه

 ه یا که؟گیا خاله دروغ می

فیری هم زدم تا راحت ام رو برداشتم و رفتم رو اسم تارزان و گرفتمش. هندزروندم، گوشیها میآروم آروم توی کوچه

 :رانندگی کنم. بعد دوتا بوق جواب داد

 .الو-
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 .الو سیوان؟سالم-

 سالم چطوری؟-

 ممنون تو چطوری؟-

 .خوب، اومدم دشت گل-

 عه؟ تونستی چیزی هم بفهمی؟-

 هنوز، تو چی؟نه -

 .من یه چیزایی فهمیدم و نفهمیدم، خیلی کم، البته توی راست و دروغش شک دارم-

 :لحنش پر از شک شد

 منظورت چیه؟-

 :راهنما زدم و توی خیابون اصلی پیچیدم

 .ام، باهم حرف می زنیمحاال وقتی از دشت گل برگشتی بیا کلبه-

 میری کلبه؟-

 .اوهوم-

 تنها؟-

 :اخم کردم

 .های دیگه یه لشکر دنبالم بودنه موقعنه ک -

 :لحنش تلخ شد

 ...دونی دیگهام نیستم حواسم بهت نیست. حاال خودت میمنظورم این نبود. من کلبه-

 :منم لحنم تلخ و تند شد

 .نیازی نیست تو یکی هم بپای من بشی-

 :با لحن سرد و ترسناکی گفت

که دهن بی چاک و بستت رو باز کنی و هرچی میاد جلو دهنت بریزی حواست به حرف زدنت باشه تو، تو موقعیتی نیستی -

بیرون، فکر کن رو حرف زدنت، نه عاشق چشم و ابروتم نه روت غیرت دارم فقط اگه یادت نرفته باشه یه گندی زدی 
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 .دونیات اونم همون دورو وراس، منظورم فقط همین بود. حاال خودت میوهاب رو کشوندی کلبه

 گیری خو؟شام گرد شد. چه وحشیه، چرا پاچه میو قطع کرد. چ

ها تا وقت سرم رو تکون دادم و مسیرم رو به سمت مطب سانی تغییر دادم. بهتره برنگردم کلبه و برم پیش یکی از بچه

 .بگذره

*** 

 سیوان

یا شهر کردم. ام رو میکه داشتم زندگیاین دیگه چه بدبختی بود؟من″کشید. به موهاش چنگ زد.سرش سوت می

کردم و لذت کردم و تو خلوت تفنگام رو تمییز میام عشق میچرخیدم یا سید نور یا دشت گل آخرشم با کلبهمی

 ″.بردممی

 این دخترِ دردسرساز از کجا پیداش شد؟

 اس؟قدر زندگیش پیچیدهچرا این

 .ترکهتا قبل از صحبت با مامان فقط کنجکاو بودم حاال مخم داره می

 .ال تو سرم بوجود اومده بودیه دنیا سو

 .تخته گاز روند تا مطب سامی، باید باهاش حرف بزنه، اصالً بپرسه این دختره چشه؟ نکنه تیمارستانی چیزیه

 .دونست مطبش کجاستماشین رو پارک کرد و پیاده شد. خوبه می

 .رفت که یهو چشمش به ماشین رها افتادتوی پارکینگ به سمت آسانسور می

 "کنه؟ طوریش شده؟جا چی کار میاین″کرد و االن مطمئن بود ماشین خودشه.ها رو لحظه اول حفظ میاون پالک

شونه باال انداخت و رفت تو آسانسور، ساختمان پزشکان بزرگ و معروفی بود. به به پوستر بزرگی که طبقات دکترا روش 

ی جفتشون همین ساختمون مطب داشتن. مطب سانی زده شده بود و به دیواره آسانسور بود نگاه کرد. هم سامی هم سان

 .طبقه دوم بود و سامی طبقه سوم

 .دکمه سه رو فشرد و منتظر شد

 "طبقه سوم"

 .با صدای زن در باز شد و آروم قدم به بیرون گذاشت

*** 
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 :رها

. وقتی از کنار دربون رد دوتا بوق زدم و منتظر شدم، در آهنی باز شد. از سرما همه جا مه بود. آروم ماشین رو حرکت دادم

مه غلیظی  .شدم یه نیمچه بوقی هم واسه اون زدم و آروم آروم حرکت کردم. سو باال زده بودم تا بتونم جلوم رو ببینممی

بود. یه متریت معلوم نبود. ماشین رو آروم پارک کردم و کیفم رو برداشتم و پیاده شدم و درو بستم و بدو بدو به سمت در 

 .اوف چقد سردهخونه رفتم، 

فتم ها باال رفتم و روارد محیط نیمه گرم هال که شدم انگار آرامش گرفتم. توی سکوت و فضای نیمه تاریک عمارت از پله

ها رفتم و روشنشون کردم. لباسام رو درآوردم و کفشامم همینطور و رفتم تو اتاقم، قفلش رو زدم و راحت به سمت شوفاژ

رو باز کردم و همینطور زیر  ام و زیپمدکمه .خاریدد، سرد بود. پاهام تو شلوار جذب میتو تخت دراز کشیدم. تخت سر

 .پتو درش آوردم، آخیش

 .رو بستم و سعی کردم بخوابم؛ اما بازم مثه هرشب بیدار موندمچشام

*** 

 سیوان

 .سوال بود با ذهنی درگیر در کلبه رو باز کرد و تو رفت و باز در رو قفل کرد. تو سرش کلی فکر و

راست رفت سراغ تو آشپزخونه رفت، در یخچال رو باز کرد. پاکت آبمیوه رو برداشت و کمی با خود پاکت خورد. یک

 .شومینه و روشنش کرد؛ خونه یخچال بود

تو اتاقش رفت، شومینه اتاق رو هم راه انداخت. پالتوش رو روی در کمد انداخت و پلیورش رو هم روش انداخت. 

ینه روی شومهای شلوارش رو باز کرد و روبهپیراهنش رو باز کرد و از تو شلوار بیرون کشیدش. کمربند و دکمههای دکمه

های آتیش خیره شد و افکارش رو سروسامون داد. سیگاری آتیش زد و تو اتاق رو صندلی راکش نشست. به شعله

 .ی لبش گذاشتگوشه

رده های آتش نور کمی تولید ککی و سکوت فرو رفته بود و تنها شعلهاخم شدیدی رو صورتش نشسته بود. خونه در تاری

های باد، ها و سیلیصدای جلز و ولز آتش، صدای حرص دریا، صدای شالق .بود و تنها صدای موجود، صدای طبیعت بود

 ...صدای فریاد ها و دعوا و فحاشی درختان

خورد؛ گویی تر از هر زمانی به چشم میسرخ آتش خشن ی سنگی و خشنش توی تاریک و روشن اتاق و نور زرد وچهره

 .عیب و سخت و سنگ خداستنقاشی بی



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر پاسبان غزاله | تبانیرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 144 

تر شده ،نگاهش رو خوفناک های دودیش که حال روشنهای آتش در چشماخمش گویای هزار حرف بود. انعکاس شعله

 .کرده بود

 .گویی یک شیر در انتظار شکاره؛ خاموش، آرام و تمرکزی کامل

شد؛ شد و تکرار میهای سامی مدام براش تکرار میچرخید. حرفهوش صحبت امروزش با سامی میفکرش حول و 

 :بدون اینکه حتی یه واو جا بیفته

ی ما هرکاری که از سال پیش حاال با یه روح و جسم داغون برگشته. همهوضعیت رها خیلی بحرانیه. رهای سالم هشت -

 .دیمدستمون بر میاد داریم براش انجام می

 چرا باید من کمکش کنم؟ چه صنمی باهاش دارم؟ -

چون به هر حرکت ما واکنش نشون میده و به تو نه...به تو اعتماد کرده و این تو بیماریش یعنی یه پیشرفت خیلی  -

 .بزرگ

 کدوم بیماری؟ -

 :هاش رو فشرد و نفس گرفت و بعد ادامه دادسامی عینکش رو درآورد و روی میز گذاشت و چشم

رها...از وقتی برگشت فهمیدم چند تا بیماری روحی و جسمی گرفته. افسردگی حاد، آسم خفیف، عالئمی شبیه زخم  -

 ...معده و از همه بدتر اسکیزوفرنی

 :اخم بین ابروهای سیوان عمیق تر شد و سامی مسئله رو باز کرد

سردگی داره و برخالف زیادبودنش مثل گیره. از هر چهار ایرانی یک نفر افافسردگی...توی جامعه خیلی همه-

بردن، احساس زدگی، ناتوانی از لذتحوصلگی و دلدادن عالقه، بیسرماخوردگی نیست..خیلی خطرناکه...ازدست

از بودن و مورد نیارزشگیری اجتماعی، احساس بیخوابی، خواب زیاد یا ناراحت، گوشهحالی و خستگی، بیناامیدی، بی

ادن بدون افتداشتن در تمرکز، یکباره به گریهگیری، مشکلداشتن در تصمیمیا پرخوری، مشکل اشتهایینبودن، بی

، قراری، افکار خودکشیپذیری، بیاهمیت یا خیالی، تحریکتوضیح مشخص، احساس گـ ـناه شدید به خاطر وقایع بی

 .نا عالئمشهدردهای مختلف؛ مثل سردرد، درد قفسه سینه بدون شواهدی از بیماری جسمی. ای

 :سیوان بالفاصله پرسید

 علتش چیه؟-
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های شه بگی، بعضی از عوامل زیست شناختی مثل بیماریبرای بیماری افسردگی واقعی هیچ علت دقیق و روشنی نمی-

ش تونند نقتونند نقش داشته باشند. عوامل اجتماعی و روانی هم میجسمی ، اختالالت هورمونی ، یا بعضی داروها می

باشند. اختالالت ارثی هم میشه مؤثر باشه بروز این حالت ممکنه با تعداد وقایع ناراحت کننده زندگی فرد ارتباط  داشته

 .داشته باشه

 :سیوان رفت تو فکر و دوباره پرسید

 باعث میشه کار دیوونگی ازش سر بزنه؟-

 :سامی سرشو تکون داد

ه، عالئم هشدار دهنده اش هم:گوشه گیری از خانواده و خودکشی رایج ترین خطر توی بیمار های افسرده خودکشی -

دوستاش، بی توجهی به ظاهر خودش و کناره گیری از کل زندگی و اینکه همش حرفای نا امید کننده بزنه و احتماال این 

 نویسن یا همش حواسشون به یه آلت قتاله جمعه و بهشذارن مثال وصیت نامه میدسته از افراد یه شواهدی هم می

 .دنتوجه نشون می

 :سیوان عصبی شد

 دید تو اون کلبه لعنتی تنها باشه؟پس چرا اجازه می-

 :سامی کالفه گفت

 .به خاطر اسکیزوفرنیش-

ه زد. اینقد طبیعی کزنه؟ اینکه خطرناک تره، نباید تنها باشه، خودم دیدم چجوری توهم میسره توهم میهمونی که یک-

بینم، اگه تو اون حالت تنها بذارینش که یه بالیی سر نفر دیگم اونجا هستن و من نمیمن به چشمام شک کردم که چند 

 .خودش میاره

 .تر میشهبیمار اسکیزوفرنی دچار سوء ضن نسبت به اطرافیانش میشه، اگه باهاش لج کنیم بدتر میشه. بیماریش وخیم-

 گی چی هست؟ صعب العالجه؟اصن این کوفتی که می-

 .گردنهم کامل به زندگی عادی برمی%03. تا نه قابل درمانه-

 اگه برنگشت چی؟-

 :سامی لبشو گزید
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 .گردهبرمی-

 :سیوان پوزخند زد

 ای؟وضع این دختر خیلی وخیمه باید بستری شه، منتظر معجزه-

 :سامی با چشمای اشکی مشتش رو به میز کوبیدو فریاد زد

بشه. همه ما مقصر اون ازدواج کوفتی بودیم و رها رو قربانی کردیم  ام، اون لعنتی باید خوبآره، آره منتظر یه معجزه-

 .دونیخوام.ج، توهم تو این قضیه سهیمی، خودتم میحاال هم باید از جون خودمون بذاریم تا برگرده. از توهم کمک می

 :سیوان عصبی از جا پاشد و مشتش رو زد به دیوار و فریاد زد

 دونستم؟ث این همه اتفاق میشه، من از کجا میدونستم اون لعنتی باعمیمن چه-

 :در اتاق باز شد و دکتر اتاق بغلی با چشمای گرد شده گفت

 سامی؟اینجا چه خبره؟-

 :سامی نفس عمیق کشید

 .عذر می خوام عماد جان، طوری نیست-

 :رو تکون دادعماد سرش

 .شین آروم باش داداش، االن میگم براتون دوتا لیوان آب سرد بیارن آروم-

و رفت بیرون. سامی سر جاش نشست. به سیوانم اشاره کرد بشینه. هردو عصبی بودن، سامی خیلی آروم شروع کرد به 

 :توضیح دادن

نیز به ذهن و روان اشاره داره، اسکیزوفرنی اغلب به اختالل « فرنی»به معنی گسیختگی است و « اسکیزو»واژه -

و احساسات فرد مبتال به این عارضه دارای ارتباط منطقی و معمول با گسیختگی شخصیتی اشاره داره، چون افکار 

یکدیگر نیستن. فرد مبتال قادر نیست تخیالت خودش رو از واقعیت افتراق بده و بنابراین رفتاری غیرمنطقی و غیرعادی 

، رایی بیش از معمولداره. ظاهر شدن عالیم شایعشم ممکنه چند ماه تا چند سال طول بکشه، مثل:دوری گزینی و درون گ

باورهای کاذب و غیرواقعی »ها ها، محدودیت شدید هیجانات، یا بروز نابجای هیجانات، هذیاناز دست دادن انگیزه

یک تجربه حسی منشأگرفته از ذهن، مثالً شنیدن صداها یا دیدن چیزهایی که وجود خارجی »توهم «تغییرناپذیر

ده، وجود این باور در بیمار که دیگران افکارش رو آشفته و غیرمرتبط نشون می اختالل تفکر که خودش رو با تکلم«ندارند



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر پاسبان غزاله | تبانیرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 147 

دزدن یا تحت کنترل دارن. علت مشخصی هم نداره ارث و عوامل محیطی و عاطفی شاید توش دخیل شنون یا میمی

لت بت به دیگران، غفباشه و اگه کمک به درمانش نشه. ناتوانی مادام العمر، خودزنی، خودکشی، رفتار خصومت آمیز نس

 .در انجام وظایف، ولگردی یا حبس رفتن از چیزاییه که باید به چشم ببینیم

 تونم بکنم؟من چه کمکی می-

باش  تونی باشی. فقط با من در ارتباطده پس یه کمک خیلی بزرگی میتو تنها کسی هستی که بهش واکنش نشون نمی-

اش دونم یه ماجراجویی یه هیجان کم که بری به زندگی مشتاقش کنی. نمیتا بگم چیکار کنی. اولین کاری که باید بکن

 .ضرر هم نداشته باشه یه همچین چیزی براش بساز تا یکم روحیه بازیگوشی قدیمش رو تحریک کنی

 :سرش رو تکون داد

 .قبل از اینکه بگی خودش اومد سراغم برای یه همچین چیزی-

 :سامی در لحظه جون گرفت و با شادی گفت

 عالیه، تو چیکار کردی؟-

 :سیوان پوزخند زد

 .کنمجوری که اون ساعت هفت صبح پاشد اومد انتظار داشتی بگم نه؟مجبوری گفتم کمکش میاون-

 :سامی از ته دل خندید

های رها عصبیه و اگه روانش ترمیم بشه این عالیه، این یعنی یه پیشرفت بزرگه، این یعنی یه جهش، تمام بیماری-

 .گرده به خونه هامونه به زندگی عادی همه چیز نرمال میشه و دوباره آسایش برمیبرگرد

 :سیوان پوزخند زد و از جا پاشد

 .همین االنم تو همین ساختمونه-

 جداً احتماال رفته پیش سانی، تورو که ندید؟-

 :سیوان سرش رو تکون داد

 .اش رو دیدمفقط ماشین پارک شده-

 .خوبه-

 :کر و گفتبعد یکم رفت تو ف
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 جوری بود؟ مثل همیشه آشفته بود؟اش چهچهره-

 .اتفاقا برعکس، یه سروسامونی داده بود-

 :اش اشاره کرد، سامی با شادی گفتو با دست به چهره

 .این دیگه خیلی خوبه، با من در تماس باش، هر حرکت عجیبی ازش دیدی به من بگو-

 :سیوان از جا پاشد

 مه؟تفهی«بازم با ژست خاص خودش»یریه نزدم که، ببرین تیمارستان بستریش کنین.اما من قصد کمک ندارم. خ-

 :سامی سرخورده زیر لب گفت

 .ولی توهم این وسط مقصری-

 :سیوان مغرور گفت

 سند و مدرک داری؟-

 :سامی توی صندلیش وا رفت. سیوان پوزخند زد. در رو باز کرد بره بیرون سامی گفت

 .دمهرچقدر بخوای بهت پول می-

 :سیوان درجا ایستاد. سامی با شادی ادامه داد

 .آقاجون جوری ساپورتت می کنه که تا هفت نسلت بخورن و بخوابن بازم باشه-

 :سیوان برگشت

 از کجا آخرش زیرش نزنی؟-

 .نویسیم، پایان روند بهبودی رها پول به حسابت واریز میشهیه قرار داد می-

 :سیوان تیز پرسید

 رش خوب نشدچی؟اگه تا آخر عم-

 :ور میزسامی اومد این

م عمل گرسه فقط طبق کارایی که من بهت مینویسیم. آخر یه سال چه خوب شده باشه چه نه پول بهت مییه ساله می-

 .کن آخر یه سال قد پنج نسلت پول بگیر

 .سیوان چونه اشو خاروند، بد فکری نیست
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 .باید روش فکر کنم-

 :سامی سر تکون داد

 .دتر خبرش رو بهم بدهفقط زو-

 :که خواست بزنه بیرون دوباره سرش رو چرخوندسرش رو تکون داد و همین

 آسمش چی؟-

 :سامی سر تکون داد

خیلی خفیفه، عصبیه، اگه سرفید سینش خلط داشت شربت اسپکتورانت بخوره در مواقع دیگه هم همون اسپری آنتی -

 .هیستامینش عالیه

 .اینقد تو خیابونا چرخید و فکر کرد که ساعت دو نیمه شب شد و برگشت کلبهسر تکون داد و رفت بیرون و 

دونست اینقد داشت که اون خودش می تونست آقاخان رو ساپورت کنه ولی جلوی ذهنش درگیر بود. خودش خوب می

ها ته این قضیهجوری برخورد کرد که نیته دلی که به کمک به رها داشت رو توجیه کنه؛ اما قراره چی بشه؟ سامی این

 چیه؟

*** 

 رها

 .که من بخوابمحال درستی نداشتم. بازم صبح شده بود بدون این

 معدم درد وحشتناکی داشت. بی جون فقط رو تخت افتاده بودم. دیشب، 

 .یعنی نیمه شب

 .نیمه شب

 .دستم رومعدم مشت شد

که زد به شیشه اولین تیر خاطرات خورد تو  ها هجوم آوردند، اولین قطره باروننیمه شب همین دوسه ساعت پیش خاطره

 .قلبم

 .دیشب همش خوشبختی قدیم میومد تو سرم

 .خیلی خوشبخت بودم

 .خیلی
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 .اما همه چی مثل یه رویا شیرین بود

ه با بینه و زمانی کمثل یه زندانی محکوم به شکنجه و حبس ابد که ساعتی می خوابه و رویای شیرین خوشبختی می

 .زنه و یه غم و نا امیدی وحشتناکی به سینش چنگ می زنهکنه حقیقت تو صورتش سیلی میباز میلبخند چشماش رو 

 .گذرهمنم اینقد غرق رویای شیرین کور کورانه خودم بودم که نفهمیدم دورو ورم چی می

 نفهمیدم واقعیت چیز دیگس

 .یاد اون روزا افتادم

یدا شد. شهاب، برادر بزرگتر وهاب یه مرد مجرد سی و سه ساله همه بدبختیا از وقتی شروع شد که سرو کله شهاب پ»

 .وقتی که من بیست سال بیشتر نداشتم

پی کردی کشستن فکر میازچهره و قدو قامت و حتی صدا به طرز وحشتناکی شبیه وهاب بود طوری که اگه کنار هم می

رش رو تاس کرده بود و با تیپ گردن کلفتش ای تر بود و همچنین سپیسن، انگار دو قلوان، منتهی شهاب خیلی عضله

 .شدخیلی قلدر و خشن تر از وهاب مهربون من دیده می

چسبه بهم صد رحمت به دستگاه شیر دوش، یعنی از ته مغزمم شیر به هانی نگاه کردم، خیلی چاق و خپلی شده. وقتی می

 .هدم که من رو نجوکشه، از شش ماهگی غذای مکملو شروع کردم بهش میمی

 .االنم یه کاسه گنده فرنی خورد بعدم مثه خرس افتاد خوابید

یکم بهش خیره شدم. چاق و تپل و سفید و کچل ولی به شدت خوردنی بود. بهش خندیدم و عشقم خر ذوق کرد و 

نم ، مذاره رو سر مناس، بیدارش کنم زمین و زمان رو میخواستم بپرم سیر ماچش کنم؛ ولی می دونستم االن شیرخفته

 .ذاره رو سر خودشمی

ام رو گرفتم و فقط به یه بـ ـوسـ از راه دور اکتفا کردم و از اتاق اژدها اومدم پس جلوی مهر مادری یهویی شکوفا شده

 .بیرون

درو که بستم دیدم کاری باری ندارم گفتم برم مهتاب خیر ندیده این ندیمه ای که وهاب برام گرفته رو پیداش کنم یکم 

ها و سر خوردم پایین، با شادی خندیدم و دست و اذیتش کنم هار هار بخندم شاد شم. نشستم رو نردهحرصش بدم 

جیغ و هورا کشیدم و لحظه افتادنم یه تف انداختم کف دستم و چنان پس گردنی به پس سر تاس این بادیگارده زدم که 

کردو رگشتم به بادیگارده که عصبانی نگاهم میکف دست خوردم تاول زد اون رو نمی دونم. جفت پا افتادم رو زمین، ب
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کرد خوب شه یه زبون درازی کردم بیشتر جری بشه و بعد با خیال راحت لباسم رو مرتب پس سرش رو نوازش می

 .کردم. پیش به سوی یه شب عاشقانه با جیگر خودم

یه پیراهن سرخ دلبری تنگ و کوتاه  .هامم ریخته بودم و آرایش خفن هم داشتمای بسته بودم و چتریموهام رو گوجه

نیم متری تنم بود. باال دکلته پایین هیچی دیگه تا زیر باسن البته روش یه چیزی شبیه ربدوشامبر البته حریر سرخش که 

رسه رو روش پوشیده بودم؛ ولی خب از قدیم میگن اندام نیمه برهنه عشقش مال یه لباس خوابمه و تا مچ پام قدش می

نه بیشتره االنم حکایت منه، پاهای سفیدم و سینه و بازوی سفید ترم از زیر حریرش یک برقی داشت که از کامل بره

خوام تو خونه راحت لباس بپوشم به جهنم که بادیگاردا اینجان، من هزار بار به این وهاب گور به گوری گفتم می نگو،

 .دیگه که دوس داشتی بیا ان، فقط لـ ـختـ کامل نیا هرجورگفت بپوش فک کن اینا مجسمه

 برسری بزنم شوهرم رو منحرف کنم، حرفیه؟االنم عشقم کشیده تریپ خاک

تر کمربندش دور کمرم باعث شده بود ظرافتم بیشتر دیده بشه و حریر سرخش خیلی خیلی نازک بود و تنم رو جذاب

د درازم زیاد دست و پام باز نیست کفش داد. کفشای پاشنه سه سانتی سرخ ورنی جذاب هم پام بود. با این قنشون می

 .تر بپوشمبلند

در آخر الک سرخ و رژ سرخمم که اوف نگو، یه دوش با یه اوکلن روانی هم که اصن آخرشه دیگه وهاب پس نیفته خیلیه، 

ه ای دادم و عجب صحنادای این فشن استار هارو درآوردم و پاهامو ضربدری گذاشتم و با هر قدم همه جام رو تکون می

به به، به به، فتبارک اهلل احسن الخالقین ماشاهلل، ماشاهلل برم هم مهتاب رو بترسونم هم بگم برام صدقه بزاره اسپند دود 

 .کنه

شدم یهو سر جام خشک شدم. وهاب تو پذیرایی االن دیگه وهاب حتمی اومده. االن میاد تو. وقتی از کنار پذیرایی رد می

 .کردنگاه می ایستاده بود و برو بر منو

 کنه حاللش فقط، چرا؟این مهم نبود نوش جونش که نگاه می

 :یهو فکرم رو جیغ زدم

 کچل کردیی؟-

و حمله کردم سمتش، چشاش گرد شد. پریدم روش، افتاد رو مبل منم بغلش، وقتای دیگه حرصم میده موهاش رو 

 کشم حاال چه خاکی بریزم سرم؟می
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زدم تو سر کچلش و اونم دادم تپ و تپ میهرچی فحش ناموسی بلد بودم بهش میکردم و جور که جیغ جیغ میهمین

 .مات و مبهوت سعی می کرد من رو جدا کنه

 .دیگه این آخری با عرض معذرت پای خواهر و مادر نداشتشم به وسط کشیدم؛ ولی شوهرمه به کسی ربط نداره

 :زدم تو سرشزدم و میجیغ می

دونم چه ربطی داشت ولی بزرگترا همیشه میگن گفتم نمی»خوندی که بری کچل کنی؟قدر درس خاک بر سرت، این-

 .خاک بر سر کچلت«شاید کاربرد داشته باشه

 :زدم یهو شروع کردم به خوندن و ضرب گرفتنو همینجور می

 برنش تو باغچه،کنار اون ترپچه،همگی بگین به توچه؟کچل کچل کالچه، روغن کله پاچه، می-

 :د و داد زدیهو عصبی ش

 .بسه دیگه-

اش تمام تنم لرزید و فوری از روش پریدم و بلند شدم. با ترس دو قدم عقب رفتم، صدای ریسه رفتن میومد. از نعره

 .برگشتم پشت سرم

 .بند دلم پاره شد

 .وهاب با مو درحال ریسه رفتن

 وهاب با مو؟

 .برگشتم رو مبل رو نگاه کردم

 .وهاب بی مو عصبانی

 و؟وهاب بی م

 :ترسیدم و جیغ زدم

 .بسم اهلل، این خونه جن داره کمک-

 .و اومدم فرار کنم جن با مو گرفتم، جیغ زدم و دست و پا زدم

 .کمک منو جن گرفته. یا ابوالفـضل، یا دل غریب زینب به دادم برسید. یا خود خدا، بسم اهلل، بسم اهلل-

زدم و از ترس توان گریه کردنم رفته بود و الکی هق که جیغ میکنند همینجوردیدم بادیگاردا دارن با تعجب نگاهم می
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 :می زدم گفتم

 بیا یه سوزن بهش بزن. جان مادرت بیا، نکنه تو هم جنی؟-

 :باز بیشتر جیغ زدم

 .خدا لشکر جنیان حمله کردن، یا قرآن-

 :اس رو خوندنو فوری مغزم رو کار انداختم و چشام رو بستم و با ترس شروع کردم بلند بلند سوره ن

بسم اهلل الرحمن و الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی -

 .صدور الناس، من الجنته و الناس

. هو بعد فوت کردم. دستاش از دورم وا شد. چشام رو وا کردم. آخ جون رفتن. دیدم نه بابا افتاده رو زمین داره ریسه میر

 .کشه؟ آره همینهنکنه داره از صوت قرآن من درد می

 .ام رو ببرین؟ هان؟گ* خوردیننکنه اومدین بچه-

زدم. اونم از خنده و ترس همش عقب رفت و خشونت به جاش اومد و با حرص پام رو تو رونش کوبیدم و هی لگدش می

 .تونست از خودش دفاع کنهبود، درد بود؟ هرچی بود نمی

 :رو گرفت کشید افتادم روش فوری دستاش دورم قفل شد و نگهم داشت و به زور خودشونگه داشتیهو لنگم 

 .امون چیکار دارم؟ بذار بخوابه خل بازیای مامانش رو نبینه، منم بخدا خودمم، جن نیستم باباعزیزم غیرتی نشو به بچه-

 :ماتم برد. آروم نشست و منم نشوند، به وهاب بی مو اشاره کرد

 .داداشمه شهاب، به خدا جن نیستیم اون-

 .یکم مکث

 .یکم سکوت

 .یکم اندیشه و تفکر

 .یکم دقت

 .آره راس میگه

 :با حرص نگاهش کردم. نفس عمیقی کشیدم و خودم رو ریلکس کردم و بعد آروم گفتم

 وهاب؟-
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 :مشهد و سکوت گرفت، سکوت رو شکستم و خونسرد گفتم

 «کنهلهش کنم هربار همین رو میگم اونم فرار میقبل از اینکه پاشم بزنم »اوس ساشو-

 :خندید

 .بدبخت شدمOh my godرها؟-

کرد. باالخره گیرش آوردم و گوشش رو از جا پاشدم. نه نمیشه، کفشام رو درآوردم و گذاشتم دنبالش، فقط فرار می

 .کردم تو دهنم و جویدم، واقعاً جویدما

های هر دو طرف گاز گرفتم و اونم فریاد دم تو دهنم با دندون کرسیاش رو گاز نزدم کلش رو کرسوسولی یه گوشه

 «.شما اینکارو نکنین من امتحان کردم مزه بدی میده»زد. خیلی هم چرب و تلخ و شور بود؛ ولی فعالً مهم نیمی

 .شهاب اومد و از هم جدامون کرد

 ".و اینجوری پای شهابی که خبری ازش نداشتم به خونه بازشد

هام رو فشردم و از رو تخت پاشدم. رو پاتختی پر قرص ام شدت گرفت. از جا پا شدم. سرم تیر کشید، شقیقهدرد معده

راست رفتم تو حمام و بود. چند ورق هم پایین افتاده بود. چراغ خواب روخاموش کردم و بجاش برق رو روشن کردم. یک

رم تو هپروت، حوله پوشیدم و رفتم سراغ کمد، ساپورت ای گرفتم و اینبار حواسم رو جمع کردم نیه دوش پنج دقیقه

ضخیم خاکستری پوشیدم و یه زیر سارافنی خاکستری و روش یه پیراهن مشکی بافت پوشیدم. دیشب خریدمش، خیلی 

شدت گرم و همش کار دسته، درست مثل یه پیراهنه که تا زیر زانومه، دوتا بند پهن رو شونه قشنگه، همش کامواییه و به

پت خوره. خیلی خوشتیخوره و تا پایین میشه گفت راسته است و از دو طرف چاک بلندی داره و کمربند زیبایی هم میمی

ده؛ البته اگه حتی یه گرم اضافه داشته باشی معلوم میشه. موهام رو شونه زدم و دو ظرافتت رو خوب نشون می .کنهمی

انداختم رو موهای بازم چتری هامم مدل فرق کج حالت دادم تو دسته از باالی گوشام جمع کردم بردم عقب بستم و 

 دونم اگه پاهاتام روو پام کردم. حوصله سرما خوردگی رو ندارم و اینو میهای خاکستریچشمام نباشن و بعد نیم بوت

کردن  باز دونم قرصای سرماخوردگی که برای خشک کردن بینی وگرم باشه احتمال سرما خوردن پایین میاد و اینم می

کنه. من نیازی ندارم دیگه بچه دار بشم؛ اما این عادتمه این بینی خورده میشه در همون حین مخاط رحم روهم خشک می

 .داروهارو مصرف نکنم و پیشگیری کنم

به ساعت نگاه کردم، شش صبح بود. پرده رو کنار زدم، هوا ابری و بارونی و تاریک و هنوز هوا گرگ و میشه، درختا 
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لرزیدن، توی تاریک و روشن جنگل یه موجود ترسناک رو دیدم پای یه درخت چهار دست و پا نشسته. مثله یه کم میمح

 .آدمه؛ ولی خیلی سیاه و ترسناک، جیغ زدم و پرده رو انداختم. چشمای سرخش خیره چشمام بود

کردم م رو چنگ زدم و بغلم کردم. حس میادونستم چیکار کنم. افتادم رو تخت، گوشیاز ترس زبونم بند اومده بود. نمی

 .از همین پنجره اتاقم االن میاد تو

برق رو روشن کردم تاریک نباشه، از ترس به  .با ترس از اتاقم فرار کردم و یه اتاق دیگه رفتم و درو کوبیدم و قفل کردم

 .لرزیدم. همه اون حس زندگی و بزک دورزک ازم پریده بودخودم می

 .ی گوشی رو روشن کردمنشستم و تو خودم جمع شدم. صفحه رو مبل تو اتاق

کنی و  تونی تحملخوای دیگه نترسی. اصالً فضا رو نمیترسی دیگه هیچی حالیت نیست فقط میگاهی اوقات وقتی می

تم. نسخوای فریاد بزنی، منم از خود بی خود شده بودم. گوشی رو کنار گوشم قرار دادم. درست و غلط کارم رو نمی دومی

 .صدای خواب آلود و مبهم و گیجی اومد

 اوم؟-

 الو سیوان؟-

 :یهو صداش تغییر کرد انگار خواب از سرش پریده

 شده؟اوم؟ رها تویی؟ چی-

 .صداش گرفته بود

 :با ترس گفتم

 .ترسم سیوانمی-

 :صداش جون گرفت

 از چی؟-

 :با ترس به پنجره بسته نگاه کردم

 .خواد بیاد منو بترسونهه، میاس، ترسناکیه چیزی پشت پنجره-

 حیوونه؟-

 .ترسمدونم، خیلی ترسناکه، مثله آدمه؛ ولی سیاهه، وای من مینمی-
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 باشه باشه، برو یه دونه از اون قرص تیوریدازینت بخور تا من بیام، باشه؟-

 اگه بیاد تو چی؟-

 .افته، برو بخورمن دارم میام، وقتی من تو راهم هیچ اتفاقی نمی-

 رم بیرون و بیاد چی؟اگه ب-

 رها جان محلش نده انگار ندیدیش، برو قرصت رو با آبمیوه بخور من اومدم تفهیمه؟-

 .باشه-

 .زودمیام-

ترسیدم در اتاق رو باز کنم پشت در باشه، اشکام راهشون رو پیدا کردن، درو باز کردم. قطع کردم. ازز جا پاشدم. می

تاریک بود. دویدم سمت کلید پریزا و همه برقا رو روشن کردم. صدای بارون  هیچی نبود. با ترس قدم گذاشتم تو هال،

 .میومد، از گوشه چشم دیدمش گوشه هال کمین کرده

ریختم رفتم تو آشپزخونه، رو چهاردست و پا یکم جلو اومد جیغ زدم و فوری رو اپنو گشتم، با ترس همینجور که اشک می

خت. پیداش کردم. یههو دوید سمتم، جیغ زدم و از رو اپن پریدم اینور و فرار ریشد. اشکام همینجور میمگه پیدا می

 .کردم. فریاد زدو رو چهاردست و پا دنبالم دوید. در کوبیده شد

 رها، باز کن-

فوری برگشتم عقب و زد تا درو باز کنم. خوردم زمین،زد و مشت میزدم. سیوان فریاد میدویدم و جیغ میتو خونه می

 .دیدماش رو نمیکردم. موهای سیاه و بلند و زشتش دور صورتش ریخته بود و چهرهنگاه 

داد. حاله زدم. سیاه سیاه بود. تمام وجودش، مثل یه مرده از گور در اومده بود. بوی تعفن میزد هق میقلبم هزار تا می

 .سیاهی دورو ورش بود

 دیدم. رو زمینه آدم بود؛ اما انگار مرده بود. چشماش رو نمیلرزوند. درست یبرق دندونای سفید و خونیش قلبم رو می

ی چرک و سیاه و موها رو فرو دادم.آب دهنم زدم. آروم آروم جلو میومد.کشیدم و با تمام وجود هق میخودم رو عقب می

 ش بلند بود. شایددیدم. موهای بلندی داشت. بلند، سیاه. قداش اطرافش ریخته بود و چشماش رو نمیبهم گره خورده

 .آره؛ الغر و استخونی .هم قد خودم؛ اما الغر بود

 .دیدم، فقط دندونای سفیدش معلوم بودمطمئنم از تو قبر بلند شده. دهنش رو می
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  .بهم لبخند زد، دندون نما، شیطانی

 .ترسوندمجیغ زدم، خندش می

ه که کنارم افتاده بودو برداشتم و پرت کردم سمتش، اومد. هق زدم، جیغ زدم، کنترل دستگاصدای دادو فریاد سیوان می

 .خورد به سینش و افتاد زمین باز جیغ زدم، نزدیک بود قلبم از سینه بزنه بیرون

 .باز خندید، با تمام وجود جیغ زدم، قهقه زد خدایا کمک

 .شد، توانایی تکون خوردن نداشتمکم کم بهم نزدیک می

کرد. نفسم در نمیومد. داشت خفم می .بود. خودش رو کشید روم، رو سینم نشستروم سایه انداخت، سرش هنوز پایین 

دست و پا زدم و خر خر کردم. صدای شکستن شیشه اومد. ثانیه بعد سیوان از رو زمین بلندم کرد. خودش رو کشید 

و اتاق دومی لحظه ها، رفت تعقب، شروع کردم به سرفه کردن، شروع کرد عقب عقب رفت و رفت تو تاریکی راهرو اتاق

 .آخر سرش رو باال آورد و صورتش واضح شد

 .زد. در اتاق قژی کرد و آروم بسته شدنفس تو سینم حبس شد، سیوان محکم به پشتم ضربه می

اسپری آسمم تو دهنم اسپری شد. سوزش سرنگ و تو رگم حس کردم. نگاهم رو از در گرفتمو به سیوان دادم، اخم 

 .غلیظی داشت

 .م،آروم شدمآروم آرو

رو از رو مبل خودم برداشت و روم انداخت، ضعف داشتم. بعد این امبلندم کرد و رو کاناپه خوابوند و پتو مسافرتی

 .کنمافته و ضعف میداروهای لعنتی فشارم می

ای و کاپشنشم تنش بود. شلوار گرم کن خاکستری و تی شرت سورمهرفت. بهش نگاه کردم.عصبی توخونه رژه می

 :رفت، آخرم حرصی گفتکنه، مدام با گوشیش ور میصندالی گِلی هم پاش بود همونا که تو خونه پاش می

 ده؟چرا خط نمی-

بعد عصبانی دوسه باردیگم هی ور رفت یهو یه فحش رکیک داد و آیفنش رو کوبید به دیوار و پوکید. برگشت سمت من، 

 :زد به کمرش و ریلکس کرد بعد با یه درجه لحن آرومتری گفت نفس عمیقی کشید تا خودش رو کنترل کنه، دستاش رو

 .هوا خرابه آنتن ندارم به سامی خبر بدم حالت بد شده، بهتره یه چیزی بخوری بریم شهر-

و رفت از تو آشپزخونه از شیرکاکائویی که تو یخچال آماده داشتم یه لیوان آورد و کمکم کرد کمی خوردم. اخمش شدید 
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های ایی که از درد دستم رو معدم مشت میشد دستش مشت شد. صدام رو پیدا کردم و با صدایی که از جیغبود و مثل وقت

 :اس گفتماز ته دل خراشیده و گرفته

 معدته؟-

 .سرش رو تکون داد

 خوای؟قرص می-

 :سرش رو تکون داد

 .دارویی نیست، عصبیه-

جازه رفت تو اتاقم و وقتی برگشت یه شال سفید گرفت سرم رو تکون دادم. نگاهش رو تو خونه چرخوند و پاشد بی ا

سمتم، یه چیزی شبیه مانتو خفاشی هم داشتم که تا مچ پام بود و جنس ضخیم و پاییزه داشت و سفید و خاکستری بود، 

 .اونم آورده بود

 چیکار کنم؟-

 .بپوش بزنیم بیرون-

 .حس خوبی نداشتمبهترین چیزی بود که می تونست بگه، واقعاً االن تو این خونه 

 .اش رو انداختم عقبپوشیدمش، جلوش باز بود. کالً مدلش بود. شالم سرم کردم و دوتا دسته

 .کلیدای خونم رو برداشت

 خوای؟کمک می-

شیرینی شیرکاکائو یکم انرژی بهم داده بود. سر تکون دادم یعنی نه؛ اما بازم دستش دور بازوم حلقه شد. لحظه آخر 

درو قفل کرد و کلیدارو داد بهم منم و فقط سیمش رپ برداشت و خودش رو انداخت تو سطل آشغال،اش رگوشی شکسته

 .امگذاشتم تو جیب همون مانتو خفاشی

اش سه نوک مدادی جلو کلبه پارک بود. باعث تعجبم بود، مال اینه؟سوار شدیم یه سر رفتیم جلو کلبه NXیه لکسوس

 .فتادیم و زدیم به جاده که بریم شهرسوته لباس عوض کرد و برگشت و راه ا

های مشکی تا چهار انگشت باالی مچ پاش و تی شرت سفید آستین بلند یه شلوار جین خاکستری پاش بود و پوتین

به ژستش پشت فرمون نگاه اش زده بود بیرون،بازوهای گنده .هاشم نبسته بودضخیم و ژیله گرم مشکی که دکمه
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 .رونهاش زده بیسیکس پککردم.

 .هاش زده بیرون درست مثل یه بت باشکوه شدهچه خوب تی شرت جذب پوشیده عضله

 .به خودم اومدم دیدم کرج رو رد کردیم

 ریم؟کجا می-

 .گفتم که تهران-

 :ابروم پرید باال

 ریم کرجفکرکردم می-

 :پوزخند زد

 کرج چی داره؟کرج؟-

 .ترصدای ضبط رو برد باال

 «ادعا_شهاب مظفری»

 نباید بذاری عذابت بده یه مشت خاطره از یه بی معرفت-

 یکی که حضورت براش بس نبود تو قلبت یه احساس رو بی خونه کرد

 نباید بذاری بگیره دلت تو روزای برفی این شهر سرد

 دلش سنگ بود ندید حالت رو چه راحت دلش رو از این خونه کند

 دوباره با چشم گریون عکساش رو میبینی

 گیریا یاد حرفاش آروم نمیدوباره ب

 .دونم دلت طاقت ندارهچشمات همش به ساعته تاکه برگرده کنارت، می

 اونی که ادعاش میشه هوای قلبتو داره

 دونی دیگه خاطراتت رو یادش نمیارهمی

 احساست دیگه هرچی که باشه براش فرقی نداره

 گه دوست ندارهباور کن توی عمق نگاهش می

 بده یه آدم که از جنس سنگه دلش نباید بذاری شکستت



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر پاسبان غزاله | تبانیرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 160 

 ذاشت پای ضعفت همه عشقت رو دوست دارمایی که گفتی بهشمی

 نباید که افسرده شی بعد اون مقصر نبودی واسه رفتنش

 یه جور بدی رفت و تنهات گذاشت

 بفهمی دروغ بود دلبستنش

 .اشکام صورتم رو خیس کرده بود، تا وقتی برسیم آروم آروم اشک ریختم

ها بودیم یهو پیچید جلوی ورودی یکی از برجای خیلی گنده، نگهبان دست تکون داد و زد میله بره باال ه پس کوچهتو کوچ

 :و رفتیم تو پارکینگ، اشکام رو پاک کردم و متعجب نگاهش کردم، یکی از اون لبخند نادراش رو زد

ام رو نگاه کنی ساعت ده یازده میشه هم خونهساعت هفت و نیم صبحه، کجا بازه االن؟ تا یکم من استراحت کنم و تو -

 .ریم بیرونمی

 :گفتم. بی خبر، اخم کردآب دهنم رو فرو دادم. کاش به یکی یه چیزی می

 .رم بیرون تو خونه بموناگه بهم اعتماد نداری من می-

 :فوری سرم رو تکون دادم

 نه نه، چی میگی بابا؟-

نگ خیلی بزرگ که دو طبقه زیر زمین بود. رفتیم سمت آسانسور، عقب ایستاد اول و در رو باز کردم و پیاده شدم. یه پارکی

 .شینه؟صد در صد مال یکی از دوستاشهمن رفتم بعد اون اومد و طبقه آخرو زد، پنت هاوس می

ه بخونه نبود که قصر بود. یه خونه سی صد چهارصد متری دوبلکس و با دکوراسیون عالی یعنی انگار همین امروز صبح 

 .آخرین مد دنیا دکور شده

اش حال و هوای درو دیوار چوبی و سنگی و انواع شکار و حیوونای تاکسی صد در صد مدرن کالسیک؛ اما بازم مثل کلبه

 .درمی وجود داشت

 :تا پا تو خونه گذاشت گفت

 .آخیش. دلم واسه خونم تنگ شده بودا-

 .و خونش و رفت سمت پله هااش رو کند و پرت کرد رو یکی از شونصد مبل تو ژیله

هرکاری دوست داری بکن. هرجایی رو دوست داری نگاه کن، راحت باش، خسته هم شدی باال اتاق هست. هرجا دوس -
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 .داشتی استراحت کن. خالصه فک کن من تو اون اتاق در طرح سنگیه نیستم

کردم و بعد همون کنار در آوردم. سه چهار جفت و رفت. شونه باال انداختم، اولین کاری که کردم کفشام رو کفشو تمییز 

صندل مردونه دم در بود. هر کدوم یه رنگ، خودش که مشکیه رو پوشید و رفت. سه جفت، سفیدا رو پوشیدم. خیلی گنده 

 .بود. مدام نزدیک بود بخورم زمین

شتن. سه چهار ساعتی طول کشید ام رو تو کمد همون دم در آویز کردم و شالمم همینطور و شروع کردم تو خونه گمانتو

تا کل خونه رو زیر و رو کردم. یه دیوارش همش عکسای خودش بود. تو عکسا آدم خری بود. از این خرمایه ها، کلی هم 

هام از لوح و مدال و همچنین کلی مدرک به دیوار قاب بود و صد در صدشونم خارجی بودن و دوسه تا ایرانی بود خارجی

که د. ایرانی ها چندتاش واسه این بود که کارآفرین برتر شناخته شده بود و چند تاش واسه اینچند کشور مختلف بو

اش هم یه آلبوم گنده طرح کالسیک و قدیمی بود که روش انگاری یه موسسه خیریه معروف داره، توی کتابخونه گنده

ها و همه بازیگرا و فوتبالیستآرم همون موسسه بود و بازش که کردم همش عکساش توی همایشا بود که حضار 

 .هنرمندای معروف بودن. کلی عکس بود هر کدوم یه جا بود و هر بار حضارش از یه قشر پولدار بود

 .پر از تعجب شدم، همش فتوشاپه مطمئنم اصالً شاید داداش دو قلو داره

فقط  د. یعنی الزم نیست درو باز کنیرو زدن. پاشدم و رفتم جلوی آیفن تصویریه، جالبه تصویر پشت در آپارتمان بوزنگ

 .کافیه با آیفن جواب طرف رو بدی، چه خوب

 :یه پسر جوون بود. یه مزیت دیگه نیاز نیست حتما گوشی رو برداری اسپیکرم داره، دکمه رو زدم

 بله؟-

 .سفارشاتون رو آوردم-

 سفارش؟-

 .بله آقای مهندس سفارش صبحونه دادن-

 .صبر کنین سوال کنم-

 :مالوند، با صدای مست خواب گفتستم رو برداشتم و اومدم برگردم خوردم تو سینش، داشت چشاش رو میو تا د

 .گه، من سفارش دادمراست می-

و رفت طرف درو اول شال منو از تو کمد درآورد و داد دستم و سرم کردم بعد درو باز کرد و پسره یه صبحونه کامل رو از 
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رد تو و خودش تند تند رو میز ناهار خوری کوچیکه تو آشپزخونه چید و رفت. اومدم درو این میز چرخونا چیده بود و آو

 :ببندم پشت سرش یهو سه نفر ریختن تو، جیغ زدم و پریدم عقب، سیوان با سرعت پرید تو هال

 چیشد؟-

، پشت دختره دوتا پسر بیست و نه سی ساله و یه دختر هم سن و سال خودم با جیغ من یکی از پسرام جیغ زد رفت

 :چشمام گرد شد.سیوان خونسرد گفت

 .ببخشید رها جان اینا یکم کم دارن، مثله آمازونیا میان تو-

 :بعد با اخم روبه اونا تشر زد

 کنین؟جا چه غلطی میشما این-

 :همون پسرِ از پشت دخترِ گفت

 .اول این اژدها رو بکش کنار تا بگم-

ور و دستش رو، رو سینه گذاشت و با ترس و لودگی ترس و لرز اومد این متعجب کمی عقب رفتم، از پشت دختره با

 :گفت

 .سالم علیکم حاج خانوم، ارادتمندم ببخشید مزاحم خلوتتون شدیم-

 :سر تکون دادم. برگشت سمت سیوان و صداش رو مثله زنا کرد و با جیغ جیغ زد به سینش و حمله کرد به سیوان

 یه ریزه میشه، حتماً باس به نگهبان بگم تا اومدی خبرم کنه؟گی دلم برات جیگرت درآد نمی-

و پرید تو بغلش، یعنی پرید بغلشا،دستاش رو دور گردنش و پاهاش رو دور کمرش حلقه کرد و تند تند شروع کرد به ماچ 

 :کردنش، سیوان عصبی گفت

 .الهه، الهه بسه باز میرما-

 :پرید پایین و ترسیده گفت

 .غلط کردم-

 :رش رو تکون داد و با همون اخم و حالت چندشی روبه من گفتسیوان س

 .الهه-

 :و اون یکی پسر دیگه و دختره اشاره کرد
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 .ها رهاامیرعلی،سمانه بچه-

 :و بعد لخ کشید سمت پله ها

 اذیتش نکنین االن میام تفهیمه؟-

 :دختره با لبخند دستش رو جلو آورد برگشتم و متعجب نگاهشون کردم،

ست سیوان بلد نی«گفت الههترسید و لوده بود و سیوان بهش میهمونی که ازم می»ام، خواهر کوچیکه سامانههسمانه ال-

 .خوب معرفی کنه

 :باهاش دست دادم و با لبخند مغروری گفتم

 .رهادخت قجر، خوشبختم-

 :چشاش گرد شد

 وای چه اسم خفنی از زمان قاجار اومدی؟-

 :سرم رو کج کردم

 .قاجاریهاصل و نسبمون -

 :امیرعلی

 .چه اصیل-

 :برگشتم سمتش، با لبخند دستش رو جلو آورد

 .امیرعلی تقی زاده هستم خانوم-

 :با لبخند باهاش دست دادم

 .راحت باشین، همون رها خوبه-

 :لبخند متینی زد. سامان با لودگی دستش رو، رو سینش گذاشت

 .سامان الهه هستم بانو-

 :تعظیمی کرد

 .کننلهه صدام میالبته بچه ها ا-

 .همونجا سیوان با لباسای جدید و موهای خیس و چهره بشاش برگشت
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 دوش گرفتی؟-

 .سرش رو تکون داد

 .کشیدکردی بیشتر طول میچجوری؟تیمم می-

 :شونه باال انداخت. دو دقیقه هم نشد که ما هنوز دم دریم، سامان کفشاش رو کند و اومد تو و در همین حینم گفت

گیره واسه همون تمییزه یه آب بخوره ره حمام، میشه گفت روزی دوسه بار میره دوش میلکی کرم داره میتمییزه ا-

 .کافیه

 :یه تای ابروم باال رفت

 چه خبره؟ اردکی؟-

 :ها خندیدن و سیوان عادی پشت میز نشست و بقیم تعارف کرد بشینن، همه نشستیم اینبار سمانه جواب دادبچه

 ...یز و وسواسی نیست؛ ولی رو دوش خیلی حساسه از اون گذشتهنه بابا اصالً تم-

 :اش دادیه خنده جالب کرد و سامان ادامه

 فهمی که؟سرش چیز شده، می-

 شپش کرده؟-

 :سیوان چشاش گرد شد و با چندشی گفت

بدم  پی کارشزنم زود تموم شه بره رم از شامپوش مینه شپش چیه؟شامپوم به سرم نیوفتاد شوره زده تند تند می-

 .میاد

 :رفتن از حرص سیوان، یکم شیر ریختم براش، سرش رو تکون دادها ریسه میبا خنده شونه باال انداختم. بچه

 .ممنون-

 :سامان

 .تونه بخورهشیر نمی-

 :جوری دوبار جلو خودم یه ماگ گنده شیرکاکائو خورد؟ فوری خودش فکرم رو جواب دادقیافم عالمت تعجب شد. چه

 .ارزیدشیرکاکائو واقعاً خوشمزه بود و به درد بعدش می اون-

 زخم معده داری؟-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر پاسبان غزاله | تبانیرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 165 

 .اشون باهم سرشون رو تکون دادنهمه

ذوق  چرخیدیم،سمانه باها میامون شدیم و وقتی خوب خوردیم حاضر شد و زدیم بیرون، رفتیم تو پاساژمشغول صبحونه

 :گفت

ر خرید کردنه، کال همه چی یادت میشه هرچی دوس داری وردار به نظر سیوان هر وقت اعصابت خورده بهترین کا-

 .سیوان از خوده

 .کارتم همرام نیست-

 :یه ضربه به پشتم زد

 این حرفا چیه؟-

 :سیوان با اخم ریزی گفت

 .پس من اینجا چیم-

 .اما خریدی ندارم-

 :پوزخند زد

 گم، تفهیمه؟شه هروقت پولم کم اومد بهت مینترس پوالم تموم نمی-

گیره وقتی اینجور پر غرور و اعصاب خورد کن می گه تفهیمه بجای اینکه از چشم بیفته جذاب ترم آخ که حرصم می

 :میشه، سرم روتکون دادم

 .خوامچیزی نمی-

 مگه دسته خودته؟-سمانه

سنای اشون شروع کردن از هر چیزی که خوششون اومدو خریدن چه برای من چه خودشون چه بچه گونه چه واسه وهمه

مختلف، کم کم حال منم عوض شد و منم شروع کردم مثه خودشون ارد دادن، خرید کردنشون جالبه فقط به سیوان 

کشه کنه نه هیچی فقط کارت میکنه وارسیش میکنن اونم خونسرد میگه اینو بیار و خالص، نه خوب نگاش میاشاره می

آورد. ید سایز بزرگ دستش بودو خریدارو پشت سرمون میو یه پسر شونزده هیفده ساله هم پشت سرمون یه سبد خر

گم اینو کردن، از کاراشون خندم گرفت. سیوان حتی یه تی وی هم خرید و وقتی بهش میهمه یه جوری نگاهمون می

 :خوای چی کار خیلی جالب شونه باال انداختمی
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 .همین جوری چشم افتاد دلم خواست تلویزیون اتاقم رو عوض کنم-

 .خودش یه گوشی جدید هم خرید و خطش رو گذاشت روشواسه 

 عادتته مدام گوشی بشکنی؟-

 :سامان و سمانه سرشون رو تکون دادن و باهم گفتن

 .آره-

 :سامان

 .پولداریه دیگه، رئیسم خیلی الرژه-

 :و بعد روبهش تعظیم کرد

 .مخلصیم رئیس-

 :سیوان لبخند کمرنگی زد و گفت

 .خوای وردارهرچی می-

 

ها با هیجان اینور اونور امون خندیدیم، آخه سامان در لحظه یه ساعت گرون انتخاب کرد و سیوان براش خرید. بچههمه

 .چرخیدن. فقط منو سیوان کنار هم بودیممی

 :ئوالی که ذهنم رو درگیر کرده بود پرسیدمس

 قدر پولدار شدی؟جوری اینچه-

 .خواستم-

 .یه دیوونه منزوی شدممنم خواستم خوشبخت بشم؛ ولی عوضش -

 :و سرم رو پایین انداختم، بازوم رو فشرد

نتی دونیم ترس لعراه رو اشتباه رفتی، بیشتر از اینکه خوشبختی رو بخوای ترس از نداشتنش داشتی. هردومون می-

 .کنه رها، باید کنارش بذاریبزرگترین حس دنیاس، ترس دنیات رو نابود می

کردم یهو سمانه کشیدم تو یه بوتیک و هنوز نفهمیده بودم چی به چیه با یه فاش فکر میسرم هنوز پایین بود و به حر

 .خرمن لباس پرتم کرد تو اتاق پرو و وقتی پوشیدمشون دیدم یه ست کامله

به خودم نگاه کردم عجب چیزی شدم. یه پالتو مارک دار چرم خیلی خوشگل مشکی که بیشتر مثه اورکت بود مثه کت 
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 .لندش که خیلی شیک بود. جذب و راسته بود و یقه دو سانتی و ایستاده و کیپی داشتچرم خودم ب

های یکم بلند مخمل و روسری مات مشکی و جیگری و کیف چرم مشکی و جیگری، شلوار ورنی و جذب مشکی و نیم بوت

پاکت گذاشتن و دادن همون های خودم رو تو ترکیب مات و براق خیلی جذاب شده بود. از اتاق پرو اومدم بیرون، لباس

 .پسره گذاشت تو چرخ دستی

 :اشون کلی تعریف کردن، سامان با هیجان گفتسیوان فقط بهم یه لبخند کمرنگ زد؛ ولی بقیه

 .جوری هم واسه من پیدا کنیم حس میکنم به منم بیادخیلی بهت میاد، بریم یه ست این-

 :پس سرشامیرعلی که آروم تر از این خواهر برادر بود زد 

 .فهمیبسه دیگه حسابش رو خالی کردی، وقتی سر برج از حقوقت کم کرد می-

  :سامان فوری قلبش رو گرفت

 .غلط کردم، بریم واسه رئیس جونم پیدا کنیم-

 :باز از کارش خندیدیم، سمانه با ذوق گفت

 .ها شدی، قدتم بلنده درست مثه همونا شدیشبیه این فیلم آمریکایی-

 ؟کدوم فیلما-

ه یه کنم هر لحظه ممکنفیلمای اکشن آمریکایی، تیپ این دختر مافیا یا دختر دزدو قاچاقچیا رو پیدا کردی. احساس می-

 .اسلحه از تو کتت در بیاری

 .خندیدم، پسرا سیوانو کشیدن تو یه بوتیک مردونه و وقتی برگشت چشمام گرد شد

 .ی مات و همون پوتینای پاشیه ست مثل من زده بود البته مثل من، شلوار جین مشک

یه تی شرت مشکی یقه گرد جذب و یه پالتو چرم که جلوش رو باز گذاشت و یقه اش رو ایستاده کرده بود. با اندام 

 .درشت و چهره خشن و موهای خاکی رنگش خیلی شبیه خالفکارا شده بود. کنار هم جالب بودیم

 .های این دخترا رو اعصابمهن، نگاههاش زده بیروچقد بده که تیشرتش جذبه و همه عضله

ها حواسشون به خریداشون بود و به ما نبود، آروم بهش رفتیم تو کافی شاپ پاساژ، همه کاپوچینو سفارش دادیم. بچه

 :گفتم

 .خوریاالن چه حسی داری اومدی پوالت رو ریختی تو جوب نشستی کاپوچینو می-

 :کمی ازش خورد

ل و منال رسیدم. تو هر شهری یکی دوتا شعبه از شرکتم زدم. از سفر خارج و داخلم من سختی کشیدم تا به این ما-
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 .ریزه باید بری خریدفولم یه جورایی دنیا دیدم. خوب فهمیدم وقتی اعصابت بهم می

 :بعد خونسرد ادامه داد

کنی واسه خودت خرید میبه نظرت جالب نیست اینقد حس جالب و خوب در ازای چند تا تیکه کاغذ؟ واقعا وقتی سرتاپا -

 .دیم؟چند تا تیکه کاغذگیریم چی بهشون میهمه جنس باحال میحالت خوب میشه، اونم ببین ما داریم این

 :چشمام گرد بود

 سرت به جایی خورده؟ کاغذ؟-

 :سرش رو تکون داد و بازم خورد

 .اوهوم-

 :با خنده از سر تعجب گفتم

 با بابک زنجانی نسبتی داری؟-

 :خندید، دوباره پرسیدم فقط آروم

 وقت دیگه چه عقاید و عاداتی دارین؟ببخشید اون-

 :شونه باال انداخت و جواب نداد؛ ولی در عوض سامان جواب داد، انگار اشتباه می کردم حواسشون کامل به ما بوده

 .هر وقت یکی حرصش رو درآره بره رو نروش یا ناراحتش کنه بالفاصله یه تاکسی فرودگاه-

 .دستش رو تو هوا از اینور به اونور برد و سوت ممتد زد یعنی پرواز بعدم

 کنی؟شوخی می-

 :سرش رو تکون داد

های شرکت یکم اذیتش کردیم فوری جلو چشم خودمون یه تاکسی گرفت منم خیلی هم جدی، همین ماه پیش منو بچه-

زی گفت بده، نشست رفت عشق و حال تا کنارش نشستم دربست رفت فرودگاه گفت بلیط واسه کجا داری؟ گفت اندون

 .بینمشاالن که می

 :مات بودم، یه چیزی شبیه خنده کردم و روبه سیوان گفتم

 این شخصیت الرژت کجا قایم شده بود؟-

 :سرش رو تکون داد

 .قایم نشده بود. موقعیتی پیش نیومده بود تا نشونش بدم-

 .اما تو کلبه بودی نه اندونزی-

 :اف تو چشام دوختاش رو صنگاه دودی

و هاشون رو بدم. درست همون شب تراست رفتم خونه بابامشون سوغاتییه هفته اندونزی بودم. شبی که برگشتم یک-
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 .اومدی

 .ابروهام پرید باال، که اینطور

 بعد تویی که اینقد پولداری چرا خانوادت رو نمیاری تهران؟-

 .آها، مچش رو گرفتم

 :نداد عوضش امیرعلی با متانت گفتشونه باال انداخت و جواب 

تونی فکرشم بکنی چقد از زمینای دشت گلو از آقاخان خرید و به نام باباش سیوان همه کار برای خانوادش کرد. نمی-

اشون رو فول کرده؛ اما خودشون اونجا رو های همهکرد و اینکه باباش االن کدخدائه رو از سیوان داره. حساب بانکی

 .دوست دارن

 :مام رفت توهماخ

 شناسین؟شما آقاخان رو از کجا می-

 :سامان با حرص گفت

 .اون پیرمرد خودخواه و هاف هافورو کیه که نشناسه؟مثالً رفیق شیشای سیوانیما-

خورد پرید به گلوش شروع کرد به سرفه کردن، یه تای ابروم رو انداختم باال سمانه هم که سیوان داشت کاپوچینو می

 :م به سامان ملحق شددید من مشتاق

 دونی رها جون چه موجود مزخرفیه، تا حاال باهاش برخوردی داشتی؟وای نمی-

 :سرم رو تکون دادم و اون ادامه داد

 .داددونی هربار که سیوان میومد چقد فحشش میگم، وای نمیدونی که چی میپس می-

 .زداش رسیده بود، امیرعلی پشتش میسیوان به اوج سرفه

 .که روانیه، اوالدش رو بگومرتی-

 :سامان

اشون مرده بود پوست همه مردم رو کندن. یه هفته عزا اوف همه از دماغ فیل افتاده، مخصوصاً همین چند سال پیش یکی-

اش رو باز کنه یا بره سر زمینش محصول بدبختش رو نگاه کنه ما تو مراسم اعالم کردن هیشکی جرأت نداشت در مغازه

 .ورا بدتر بودبودیم از عاش

 :سمانه

حاال اینو بگو، تقریبا یه ماه بعد از مرگ دختره باز ما رفتیم اونجا دشت گل بودیم آقا من خندیدم تو کوچه نگو یکی از -

 خواست بکشتم، فقط فرار کردم اسمش چی بود؟مانی؟های آقاخانم اونجا بوده، مینوه

 :آروم گفتم
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 .نامی-

 .باز اون مرتیکهآره نامی، چقد گنده دماغ بود -

 :امیرعلی برای سیوان آب آورد خورد و به زور جلو سرفش رو گرفت و با چشمای سرخ گفت

 .بسه، کم زر زر کنین-

این دوتا متعجب به سیوان نگاه کردن. سرم رو چرخوندم سمتش، خیره چشمام بود. تو چشماش نگاه کردم و پوزخند 

 .زدم

 :سمانه فوری بحث رو عوض کرد

 شناسین؟ا جون شما چطور آقاخان رو میراستی ره-

 :نگاهم رو از چشمای سیوان گرفتم و به سمانه دادم و خیلی عادی گفتم

 .گفتم که رهادخت قجر هستم. فرزند آخر حاج علی خان قجر یا همون آقاخان-

ام رو پوچینودر لحظه امیرعلی و سمانه و سامان چشاشون گرد شد و رنگشون پرید. پوزخند زدم و کمی دیگه از کا

آروم گفت، سیوان ته مونده "وای"خوردم. امیرعلی دستش رو، رو پیشونیش گذاشت و سرش رو پایین انداخت و یه 

 :سرفشم فرو داد و دستش رو از رو میز سر داد و دست چپم رو تو دست گرفت

 .دمتوضیح می-

 :دستم رو کشیدم بیرون و سرم رو تکون دادم

 .کنمیاد میfun بود. ازش به عنوان یه خاطرهنه بیخیال، اتفاق جالبی -

 .م رم خوردم. فنجونم دو سومش تموم شده بودو یه جرعه دیگه از کاپوچینوا

 .اش رو نخوردمدیگه بقیه

 :سمانه

 ...خوام رها جون بخدا فقط یه شوخی بود، منظورعذرمی-

 :پریدم وسط حرفش

 .بیخیال عزیزم، گفتم که یه خاطره بامزه شد برام-

 اخم و امچهره تو شد ریز سیوان کردم، گم رو پام و دست و پرید رنگم"وهاب″جا گوشیم زنگ خورد. آوردم باالهمون

 :کرد

 کیه؟-

 :از جا بلند شدم

 .گردمببخشید االن برمی-
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م تشد جواب نداد. باید تکلیفم رو باهاش روشن کنم. ازشون فاصله گرفتم یکم پایین تر سرویس بهداشتی بود. رفنمی

 :اونجا، شماره من رو از کجا گیرآوردی کنه؟ نفس عمیقی کشیدم و جواب دادم و سرسنگین گفتم

 چیه؟-

 الو رها؟-

کاش تن صداش برام یادآور لحظات ناب  کردمگرفتم و تن صداش رو فراموش میبند دام پاره شد. کاش آلزایمر می

م کاش، کردزده و منم می گم اشتباه گرفتین و قطع می زندگیم نبود کاش صدای یه غریبه بود که فقط اشتباهی زنگ

 .کاش

 چیه؟-

 :آهی کشید که دلم ریش شد

 .هانی-

 :چشمام گرد شد

 هانی چی؟-

 :بازم آه کشید

 ...کاش اینقد که رو اسم هانی حساس بودی رو منم بودی، هانی هیچی-

 :اخم کردم

شه، خورم خوب نمیحساسم، هرچی هم آنتی هیستامین میهستم رو اسمت،رو صدات،رو یادت،رو نگات رو همه چیت -

 .ات حساسیت دارم، از توبهم کم نرسیده جناب وهاب تنهاییاصالً حتی به خاطره

 :گله مند گفت

 .جوری باهام حرف نزندلم برات تنگ شده بی معرفت، این-

 :تلخ گفتم

ر نفهمیدم این یه شوخی نیست. توکه زن بازی و خدا یکی یار یکی یکی یکی یکی، یادته؟ خودت بهم گفتی؛ ولی من خ-

 .دختر بازی رو خوب یاد داری چرا دلتنگی عزیز من

 :عصبی فریاد زد

 .حرف دهنت رو بفهم-

منم عصبانی قطع کردم و بالفاصله خطم رو درآوردم و انداختم تو چاه و سیفون روهم کشیدم و زدم بیرون، سیوان پشت 

 :ه دستشویی پشت سرم تکیه دادم و گرفته و مغموم گفتمدر بود. آه کشیدم و به در بست

 !هااساینجا زنونه-
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ام رو از یه راهرو کوچیک سه تا توالت و دوتا روشویی بود. در اصلی رو بسته بود. اخم غلیظی داشت. آهی کشیدم و تکیه

 :در برداشتم

 .برو کنار برم بیرون-

مام فقط خیره چشدستی گرفتم و کشیدم؛ ولی یه سانتم تکون نخورد.تر رفتم. بازوش رو دو از جاش تکون نخورد. جلو

رو برد پشت و درو قفل کرد. سر افکنده و سر خورده دست از تقال برداشتم و سرم رو به سینش تکیه دادم و بود. دستاش

 و یه ذره هم تکوندی؛ اما حتی دستش ردونست و میآه کشیدم، هیچ تکونی نخورد. حال و روزم خوب نبود، با اینکه می

 :اس، ازش فاصله گرفتم. گوشی رو گرفتم سمتشنداد و آرومم نکرد. این مرد متفاوت از همه

 .خوره، سیمش رو انداختم تو چاهبگیرش، بشکونش دیگه به دردم نمی-

 :شدمهنوزم سخت و پر از اخم خیره چشمام بود، کم کم عصبی می

 گی؟چرا هیچی نمی-

 :گوشی رو تو جیب کتم سر دادم و عصبی یه مشت زدم به سینشبازم هیچ فرقی نکرد. 

 باتوا، مُردی؟-

 :لباش باالخره تکون خورد

 چرا اینقد ضعیفی؟-

سئوال خودم رو از خودم پرسید. انگار همین کافی بود تا بزنم زیر گریه، توی دستشویی یه سکو بود برای پیرها که روش 

 :ریه، عصبی گفتراحت وضو بگیرن. روش نشستم و زدم زیر گ

 .اینقد ضعیف نباش-

 .کردمدادم و فقط گریه میحاال من بودم که جواب نمی

 کنی؟االن چرا داری گریه می-

 :با گریه گفتم

 .ببخشید-

 :زد تو پیشونیش

 .مگه چیکار کردی؟ وای خدا از دست تو-

روشویی و شیرو باز کرد و مشتش رو پر از باز بیشتر گریه کردم. اومد جلو بازوهام رو گرفت و بلندم کرد. کشوندم جلوی 

آب کرد و پاشید تو صورتم، یکه خوردم و نفسم رفت. آب سرد سرد بود. شوکی که بهم داده بود باعث شد گریم بند 

 :بیاد، با اخم گفت

 .حاال بهتر شد. صورتت رو بشور بیا بیرون، این ضعف رو باید بذاری کنار-
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 :بعد زیر لب گفت

 .شود دل صاحبش آب شودتا گوساله گاو -

خواست بازم گریه کنم. کردم و دلم میام رو مرتب کردم. احساس گـ ـناه میو رفت بیرون. صورتم رو شستم و روسری

 .زدم. یه ماهو نیمه صدای بچم رو نشنیدمرو انداختم، کاش بود زنگ میدلم واسه هانی لک زده بود. غلط کردم خطم

 :ت بیرون واستاده بوداز دستشویی اومدم بیرون، درس

 توکه باز چشمات پره؟-

 :دستمال کاغذی رو روی چشام کشیدم

 .ببخشید-

 .نچ-

 :دستاش رو زد به کمرش

 .الاهلل اال اهلل-

 :ابروهام و چونم لرزید. نگاهم تو چشمای عصبانیش میخ بود. هق زدم، عصبی پوفی کرد و گفت

 ها؟جوری ببرمت جلو بچهاین-

 :دستم رو گرفت

 گریه نکن دیگه رها باتوام، گریه نکن تفهیمه؟-

 .سرم رو تکون دادم و تند تند اشکای داغم رو پاک کردم. دستمال خیس خیس شده بود از اشکام

 کنی؟االن چرا گریه می-

 .دلم برا هانی تنگ شده-

 هانی دیگه کیه؟-

 :رو انداختم پایینسرم

 .پسرم-

 .پوفی کرد و دستم رو کشید

 .نی رها، باید تغییر کنیباید تغییر ک-

 .رفتیم بیرونداشتیم می

 ری؟کجا داری می-

 ها؟جوری بریم جلو بچهنکنه انتظار داری این-

 .رفتیم پارکینگ، ریموت رو زد و درا باز شد
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 .بشین-

 .زشته قالشون گذاشتیم-

 .ها زار زار گریه می کنهزشت اینه که یه زن بیست و شش ساله عاقل و بالغ مثله بچه-

 .سعی کردم جلوی خودم رو بگیرم و اشک نریزم. توی خیابونا الکی می چرخیدیم و حال من خوش نبود

یه عطسه زدم، بخاری رو بیشتر کرد و کانال هارو همه رو به سمت من تنظیم کرد. گرم که شد بهتر شد. آروم شدم، 

 :آروم گفت

 کجا بریم؟-

 .شونه باال انداختم

 خوای پارکی جایی بریم؟می-

 :رو تکون دادمسرم

 .سرده-

 االن وقت ناهاره، پس بیا بریم ناهار بخوریم. چی دوست داری؟-

 .شونه باال انداختم، گریم خیلی وقت بود بند اومده بود

 .کنه، گشنم نیستفرقی نمی-

 .کردفقط معدم درد می

 .از داروخونه یه ورق کلدنیوم سی برام بگیر-

 واسه چی؟-

 .کرد هی منی جلو رو نگاه میسرش هی در نوسان بود ه

 .واسه معدمه، چیزی نیست-

 خوای بریم دکتر؟می-

 :سرم رو تکون دادم

 .نه عادیه-

 :لباش رو بهم فشرد و نچی کرد

 .کنهگشنه شدی واسه همونه، معده المصب خودمم داره شروع می-

 :سرعت ماشین رو باال برد و یه داروخونه پیدا کرد و گفت

 خوای؟نمیچیز دیگه -

 .سرم رو تکون دادم
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 .نه-

اش برگشت. با بطری آب چشماش رو بازو بسته کرد و سرش رو تکون داد و رفت. چند مین بعد با یه بسته صدتایی

 .تاش رو باز کردم و خوردم. سرعت رو دوباره باال برد و رفتیم یه رستورانگرفت سمتم، تشکر کردم و سه

ها خودنمایی هم رو خرید A4 ها رو تو هال گذاشته بودن و رفته بودن، یه کاغذا خریدهبعد ناهار برگشتیم خونه، بچه

 :گرد بازش کردممی

 !دونم رفتی صفا سیتی؛ ولی باشهکه میمن"

 .خوش بگذره جیگر

و کرد امیرعلی هم کیف پولش رولی بدون خعلی نامردی کارتم رو تو ماشین جا گذاشته بودم سمانه کنس هم حساب نمی

 .میز خونه تو مونده بود

 .با یک بدبختی پول کافی شاپو اون پسره امیر رو دادم

 ″.کنمفقط بذا بیای شرکت من درستت می

 چیه؟-

بود که  ایبا خنده کاغذو گرفتم سمت سیوان خودش گویای مسئله بود. خوند و برای دومین بار قهقه زد. امیر همون پسره

 .منم خوب شد و شاد شدم و منم خندیدمآورد. از خندش حال چرخ دستی رو می

 :سرش رو تکون داد و گفت

 ...از دست الهه-

 گین الهه؟حاال چرا بهش می-

 :شونه باال انداخت

 .خاله زنک نیست که هست، دلقک نیست که هست، پس چرا بگیم سامان؟همون الهه بیشتر بهش میاد-

 :و با شیطنت اضافه کرد

 .کنممن با الهه بیشتر حال می-

 :فقط خندیدم و گفتم

 .دوستای خوبی داری-

 :رو تکون دادسرش

ی کنم. از طرفگیرم و برعکسش الهه شرو شیطونه و با شیطنتاش حال میامیرعلی آرومه و یه جوری باهاش آرامش می-

 .اسامون خاصه، دلیه چند سالهدوستی .پسرای خیلی توپین، زهشون اعتماد دارم

 :هامت پلهفقط لبخند زدم و اونم رفت س
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 .گردماالن برمی-

و رفت و وقتی برگشت پالتوش رو درآورده بود و آستینای تی شرتش رو یکم کشیده بود باال و اندام عضله ایش بیشتر تو 

 .دید بود

 .اشم رندهبیا بزن به گوشیت، شماره-

 :متعجب سیمکارت رو ازش گرفتم

 این از کجا؟-

کنم. خط شخصیم رو به هرکسی ندادم. مزاحم زیاد دارم رو م رو مدام عوض میتو خونه خط زیاد دارم، البته خط کاری-

 .خطای کاریم مجبورم همش عوض کنم

 .شن دیگهخب پس منم بذارم مزاحم می-

زنه بزنه ه، مزاحما کنم، دیگه کسی به خط از رده خارجم زنگ نمیدونن ماهی یه بار خطم رو عوض مینه بابا، همه می-

 .کنمداره اگه پسر مسر هم مزاحم شد به خودم بگو ردیفش میدخترن موردی ن

 :گرفتم ازش

 .ممنون-

 ...در ضمن-

 :رو گرفتم باالسرم

 .اتبه اون پسره یه وقت زنگ نزنی، به بهانه صحبت با بچه-

 :سرم رو تکون دادم

 .نه-

 .ولی خیلی غمگین بودم که دقیقا از کاری منعم کرده بود که قصدش رو داشتم

 .اینم بگیر واسه صحبت با اون مرتیکهبیا -

 :خط دومم ازش گرفتم، ادامه داد

 .هر وقت خواستی زنگ بزنی با این بزنگ باز خاموشش کن، اون خطت رو لو ندی یه وقت-

 .باشه-

 ..بیا باال تو یکی از اتاقا لباسات رو عوض کن راحت باش-

و پنج تا اتاق همه درو دیوار چوبی بود؛ اما آخرین در سنگی  سرم رو تکون دادم. هردو باهم رفتیم باال، یه البی کوچیک

 .بود. احتماال طرح سنگیه

 .این اتاق منه، هر کدوم از این اتاقا رو خواستی بردار؛ اما اتاق مهمان اینه، صفر صفره-
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م بود. نازک ش تنتشکر کردم و رفتم تو اتاقی که گفته بود. پالتوم رو درآوردم. یه کش بافت یقه اسکی ساده مشکی زیر

بود؛ ولی بازم گرم بود. موهام رو مرتب کردم و رفتم طبقه پایین، با گرم کن و کاور ورزشی گشاد و بزرگ سفید مشکی 

 .مدل بسکتبالیستا تنش رو یه تک مبل لم داده بود

 :رفتم منم نشستم

 .ها رو گفتم اگه می خوان بیانزنگ زدم بچه-

 .دوستای خوبی داری-

 .لبخند زد

 .این شد بار دومی که گفتی-

 تو هنوز نگفتی از مامانت چه چیزایی دستگیرت شده؟-

 .توهم نگفتی-

 :فوری تعریف کردم

افته و ریم بیرون یه اتفاقی میگفت راستین عاشق دختری به اسم وهار میشه و بعد یه شب که منو راستین و نوا می-

 .لی بستهدیگه چیزی نگفت؛ اما من هیچی یادم نیست احتماال خا

 .تصادف میشه-

 :چشام گرد شد و اون خونسرد ادامه داد

تو جلو نشسته بودی. نوا عقب، یه تصادف میشه یه بالیی سر تو میاد که نمی دونم چیه؛ ولی نوا و راستین فقط کمی -

 .شنزخمی می

 :رفتم تو فکر

 .اش یادم نیادمگه میشه من هیچی-

 .ده باید بیشتر تحقیق کنیمدونم، شاید شوکی چیزی بهت وارد شنمی-

دونه همونجا گه و خودش میانگار یه چیزایی رو نمیاش توهم بود.دونم چرا چهرهسرم رو تکون دادم و تایید کردم. نمی

 .زنگ خورد

 زنن؟خودشون کلید دارن چرا زنگ می-

ن خندیدیم. سامان پسر الغر و قد ها اومدن تو در لحظه اول سامان پرید به جون سیوان و همه مودر رو باز کرد و بچه

ای روشن و موهای خرمایی و یه جورایی با دست و پای بلندی بود؛ ولی سرجمع چهل کیلو نمی شد. چشم و ابرو قهوه

 .کرداش میریغوش شبیه سوسک بود که بیشتر بامزه

 بود. امیرعلی قد بلند و چهارشونه سمانه هم الغر و قد کوتاه بود و کپی سامان فقط لب و دهن سمانه ناز تر و خوشگل تر
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ای بود و یه ریش مدل حمید صفت هم گذاشته بود؛ و چشم و ابرو مشکی و چهره شرقی قشنگی داشت و خیلی هم عضله

تر اش روجذابای داشت که چهرهای چیزیه، سامان هم یه ریش یه سانتی قهوهکردی طلبهولی اینقد متین بود فکر می

 .کردمی

داشت آخرش خیلی ریلکس رفت یه نوار چسب آورد و تنهایی تو کرد سامان دست از جیغ جیغ برنمیری میسیوان هرکا

سه سوت یه چسب رو دهنش یکی دور مچ دستاش و یکی دور مچ پاهاش زد و بعدم زد زیر پاهاش و مثه پرکاه بغلش 

که از عصبانیت سرخ شده بود. سیوانم  کرد و رفت رو مبل نشست اونم تو بغلش مرده بودیم از خنده، مخصوصا سامان

 :خونسرد کنترل تی وی دستش بود و زد بی بی سی. سمانه با هیجان گفت

 .وای عجب موهایی داری، مثه برنامه کودکاس-

کرد که درست متوجه فقط بهش لبخند زدم. توجه امیرعلی و سامان هم جذب شد. سیوان اخم کرد و جوری نگاهم می

 .ولی توجهی نکردممیشدم منظورش چیه؛ 

ن کردن. منو سمانه هم ایساعتی بعد پسرا پای پی اس نشسته بودن و با سروصدای وحشتناک زیاد فوتبال بازی می

زدیم و میوه می خوردیم و اون عکسای دفترشونو همکاراشو کال همه تر توی پذیرایی نشسته بودیم و حرف میطرف

 .مالی بود و سامان مدیر بخش فنی و سمانه منشی سامانداد. امیرعلی مدیر بخش چیش رو نشون می

 .دیدم. کت شلواری و کراوات زده و خیلی شیک و جذاب و رسمی بودتوی عکسا چهره جدیدی از سیوان رو می

 .کنهچقد با کت شلوار فرق می-

 :سمانه خندید

 .مثه فرامرز خودنگار میشه، هیکل رو نگا-

 .دیگه دراون حد نیست-

 .یلی گنده بود؛ ولی سیوان گنده جذابهآره اون خ-

 :رو تکون دادمسرم

 .ایمیشه گفت شبیه بوکسوراست، قد بلند و درشت و عضله-

 :خندید

 .آخه بوکسوره-

 :چشام گرد شد، سرش رو تکون داد

 .گم، قهرمان کیگ بوکسینگه لوح تقدیرا و مداالش خونه باباشه، حتما دیدیراس می-

 :رو تکون دادمسرم

 .ولی نرفتم جلو ببینم چیه«با سر تایید کرد»دیواره که پر بود؟ همون-
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 ولی رهاجون؟ یه چی بپرسم؟-

 :لبخند زدم

 .بپرس عزیزم-

 :کرد دیده نشه و بیشتر مظلوم دیده شه گفتبا شیطنتی ته چشماش که سعی می

 جوری باهم آشنا شدین؟چه-

 :شونه باال انداختم

 .واستم، اونم کم نذاشتمن به کمکش نیاز داشتم. ازش کمک خ-

 :نیشش وا شد

 .وای چه باحال-

 :کردماش رو بدجور درک مینداخت و االن حس کنجکاویمنو یاد من هشت سال پیش می

 خوای بیشتر بدونی؟می-

 .سرش رو تکون داد

ستم ازش کمک خواشناختم؛ اما کردم. من سیوان رو نمیفکر کن یه لشکر آدم خالفکار دنبالم بودن و منم باید فرار می-

 اش ونجاتم داد، هنوزم مراقبمهاونم منو چند روز برد کلبه

 :یهو چشاش پر از ستاره شد

 .وای این عالیه-

 :با بهت و خنده گفتم

 چیش عالیه؟-

 :سرش رو تکون داد

مه ه دونمش گذاشته کنارش باشم. یه جورایی ضدام میشناس، منم چون مثه داداش بزرگهآخه توکه سیوان رو نمی-

 .پسندهره، مردارو بیشتر میزناس با خانوما آبش تو یه جوب نمی

 :یهو خون تو رگام یخ بست

 «همجنس باز homosexual»یعنی هموسکشواله؟-

 .چشاش برق زد. یه برق شیطانی، سرش رو تکون داد

 .اوهوم-

د حجوم ببرم به سمت توالت و اینقخواست هضمش برام غیر ممکن بود. حالم بد شده بود. ته دلم بهم میپیچید، دلم می

 .عق بزنم که این حس مزخرف آزار دهنده از وجودم کشیده بشه بیرون، سرم چرخید سمت سیوان
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جا گل زد و فریاد زد و با هیجان دست انداخت دور گردن سامان و کشیدش تو بغلش و محکم غرق بازی بود. همون

خندیدن و امیرعلی از اینکه گل خورده بود اصال امان از حرکاتش قهقه میرو بوسید و باز فریاد زد. امیرعلی و ساشگونه

 :ناراحت نبود و گفت

 .یعنی حاضرم تا آخر عمرم مدام بهت ببازم تا تو اینجوری بخندی-

 :سامان

 هجان من بیاین یه بار یه فیلم ازش بگیریم، کی باورش میشه این علی پنج ساله از تهران همون سیوان سی و سه سال-

 .مغرور و غد تو شرکت باشه

 .چرخیدحالم بد شد، حرفای راستین تو سرم می

 ″.سیوانم قابل اعتماده، از خودم بیشتر بهش اعتماد دارم. اصالً کبریت بی خطره، هیچ نگران نباش»

 ″.حاال یکم با زنا بدخلق هست و باهاشون کنار نمیاد؛ ولی خیلی فهمیده اس نگران نباش"

 "!کبریت بی خطر″

 "!با زنا بدخلقه و باهاشون کنار نمیاد"

 "!!رهبا خانوما آبش تو یه جوب نمی"

 "!...پسندهمردا رو بیشتر می"

زد و ای روبه سمانه که چشماش ستاره میترکیدم، معدم بهم پیچید با حال گرفتهاز حمله افکار تو سرم داشتم می

 :کردن لبخند مرموزش رو پنهون کنن گفتملبهاش سعی می

 .رم کمی استراحت کنممیببخشید عزیزم من حالم زیاد خوش نیست،-

 :فوری سرش رو تکون داد

 .راحت باش رها جون-

 .ممنونم-

ها که چرخیدم چشمای ریز شده و اخم بین ابروی سیوانو دیدم و و اول از همه یه لیوان آب برداشتم و بعد رفتم باال رو پله

 .ای که بهم داشتنگاه موشکافانه

 :توجه رفتم باال، فریاد گل امیرعلی و اعتراض بلند سامان اومد بی

 حواست کجاس سیوان؟-

 :و بعد حرص سیوان

 .اَه گندش بزن-

رفتم تو اتاق و درش رو بستم. از تو جیب کت بسته قرصو درآوردم و سه تای دیگه هم خوردم، روی تخت دراز کشیدم تا 
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 .یکم به مغزم استراحت بدم

 ″.کنمتر حال میمن با الهه بیش"

 ″.کنمگیرم و برعکسش الهه شرو شیطونه و با شیطنتاش حال میامیرعلی آرومه و یه جوری باهاش آرامش می"

 ″.پسرای خیلی توپین"

 ″.دوستی امون خاصه"

 ″.دلیه...!چند ساله اس"

 :از جا پاشم گفتمترکید، معدم بهم میپیچید. در اتاق زده شد، بدون اینکه چشام رو وا کنم یا سرم داشت می

 .بفرمایین-

در باز شد و اول از همه بوی ادکلن خاص خود سیوان وارد شد. این بو انگار با تارو پودش یکی شده بود. یه بوی سنگین 

 .و سرد، ادکلنش مالیم و سرد بود؛ اما یه عطر سنگین و تلخ هم توش ترکیب شده بود که تشخیص نمی دادم بوی چیه

دن کنار وهاب فکر کنم معتاده و این بوی یه موادی چیزیه چون بوش خیلی سنگینه و بده احتماالً اما از صدقه سری بو

 .شن و همیشه باهاشهزنه برای همون بوها ترکیب میمعتاده و روش همش این ادکلنش رو می

  .اخمام بیشتر شد، ازش بدم اومد

 خوبی رها؟-

 :با اخم و جدیت گفتم

 .هوم-

 :صدای جدیش اومد

 حالت خوب نیست؟معدت هنوز درد میاد؟-

 .طوری نیست-

چشام رو وا کردم و نشستم. پایین تختم واستاده بود. پاهاش رو به عرض شونش باز ستون کرده بود و دستاش رو تو 

جیباش فرو کرده بود و گردنش رو خم کرده بود و با اخم نگاهم می کرد. پوزشین جذابی بود؛ اماوقتی یادم میومد این 

ام رو به زبون درآوردم، سرد و تر شد. تمام سعی خودم رو کردمو جملهد، مرد نیست اعصابم بهم ریخت و اخمم غلیظمر

 :جدی

 میشه یکم پول بهم قرض بدی؟-

 :یه تای ابروش پرید باال
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 واسه چی؟-

 .دونستماَه گندش بزنن، می

 :دستم رو تو هوا تکون دادم و از جا پاشدم

 ...هیچی بابا-

 .ن االن کیف پولم رو میارمصبر ک-

 .خوام دیگه ولش کننمی-

 .های خودم که تو اتاق پرو عوض کردمو از کنارش رد شدم و رفتم سراغ پاکت لباس

 ..با سرعت از اتاق رفت بیرون

د این یاش تنم نباشه، اصالً نباپاکت رو کامل خالی کردم رو زمین، بهتر که این آشغاالیی که برام خریده رو حتی یه تیکه

 .خونه بمونم اینجا نجسه

 .شلوارو درآوردم، زیرش هنوز ساپورتم پام بود

و تاش کردمو کناری گذاشتم با یه حرکت کش باف مشکی ساده ای که برای زیر کت برام خریدو درآوردم. تاش کردم

 ...روی شلوار گذاشتم

 :ومدم بپوشمش در باز شدکه ااش کردم و همینزیر سارافنی خاکستری رنگم رو پیدا کردم راسته

 .بیا فعالً نقد همینقـ، اوپس-

 :فوری برگشتم، چشاش گرد شده بود. زیر سارافنی رو گرفتم جلوم و عصبی جیغ زدم

 .برو بیرون-

 :یهو چشاش شیطون شد و با لبخند موزی گفت

بول نیست من لـ ـختـ خوری؟ اون دفعه من لـ ـختـ بودم تو اومدی این دفعه من، فقط قاوکی اوکیدچرا حرص می-

 .نیستم

 :حرصی صندل گنده سایز خودش که پام بودو از پام کشیدم و پرت کردم طرفش

 ...سیوان-

 .خندید و پرید بیرون و درو بست که صندل خورد تو در عصبی زدم تو پیشونیم، بدبخت شدم
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پوشیدم و روش بافت بلند مشکی خودم  زیر سارافنی ام روکه مثه بقیه مردا نیست.سرم رو تکون دادم. مهم نیست، اون

رو پوشیدم و شال سفیدمم سرم انداختم و بعد مانتو خفاشی گرمم رو تنم کردم. البته مانتو خفاشی نبود؛ ولی شبیه 

 .خفاشی بود

یوار دام رو برداشتم و اون لنگه دیگه صندلم از پایین در برداشتم و پوشیدم و در اتاق رو باز کردم. بیرون اتاق به گوشی

صداش رو  .اش رو جمع کنه، بهش اخم کردمخندید. تا منو دید سعی کرد خندهراهرو تکیه داده بود و تو فکر بود و می

 .تر باشه که فقط سه درصد مأثر بودصاف کرد و سعی کرد جدی

 .گما، هیکلت از سری پیش خیلی بهتر شدهمی-

هم با  زنهم، منظورش چیه؟نکنه هم با جنس مخالف تیک مییه تای ابروم رفت باال حس بدتری نسبت بهش پیدا کرد

 .هم جنس؟خدایا توبه

 :با خنده اضافه کرد

 .اش رو به خیــــــــــر نکنه، بذا پیش بیادخدا سومی-

 :و با شیطنت خندید و گفت

 .اش رو به شر کنهدم خدا سومیترجیح می-

 :شونه باال انداخت

 ...واال-

 :دونم چند تایی تراول دستش بود و گرفت سمتماومد و یه دسته نمی و بعد ساکت شد و جلو 

 .افته کارتم رو بهت بدمقده، اگه کارت راه نمیپول نقدم فعالً همین-

 .سرم رو تکون دادم

 .الزم نیست-

 یعنی چی؟-

 :یهو نگاهش جلب تیپم شد و اخم کرد

 چیزی شده؟-

 .ج می کنه پس باید عادی باشم، سرم رو تکون دادمخوام برم بدجوری باهام لاین مرد اگه بفهمه می
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 .نه، تو همینا راحت ترم-

 شال!مانتو؟-

 :شونه باال انداختم

 .رم یه داروخونه و میامیه دقیثه می-

 :اخم کرد

 .برمتپس هنوز حالت خوب نشده. گفتم که بریم دکتر، االن حاضر میشم می-

 :ش رو بگیرمهردو دستم رو آوردم باال و سعی کردم فوری جلو

 .خوام برم داروخونه،تنهارم، مشکلی ندارم فقط مینه نه خودم می-

 :متعجب شد

 چرا؟-

 .اس، سعی کردم بپیچونمشاوف چه بدپیله

 رم به قول خودت تفهیمه؟تونم توضیح بدم. اذیت نکن دیگه، تنها میامم نمی-

ه کردن. سمانپسرا هنوز با سرو صدا بازی میاه کردم.ها نگو بهش تنه زدم و از کنارش رد شدم و رفتم پایین، به بچه

ه ها بود کداد و نگاهش خیره سمت پلهجوید و پاش رو تکون میروی یه مبل تکی نشسته بود و داشت ناخونش رو می

 .من اومدم سری یه لبخند تصنعی زد

 :روبهشون گفتم

 .من باید برم، فعال خداحافظ روز خوبی داشتم ممنون-

 :هام رو پوشیدن، سیوان از باال اومد و اومد دم درم سمت در و شروع کردم نیم بوتو بدو رفت

 .پول نبردی که-

 :درو باز کردم

 ...نیازی نیست ولش کن ممنون-

 :رو به آسانسور رسوندم، چشاش گرد شده بودو فقط خودم

 خوای باهات بیام؟مئنی نمیگم نشی یه وقت، اینجارو یاد گرفتی؟داروخونه هم چند تا خیابون باالتره، مط-
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 :سرم رو تکون دادم

 .نه-

 .پس با ماشین برو-

 :آسانسور رسید و درش باز شد خودم رپ انداختم تو آسانسور

 .سیوان اذیت نکن، خدافظ-

راست رفتم کلبهآ در و همکف رو زدم. وقتی از ساختمون زدم بیرون رفتم به آژانس سر کوچه و یه آژانس گرفتم و یک

 شه حاال که ذهنم درگیره درستر کلی فکر کردم. هزار تا فکر به سرم زد؛ ولی هنوز باید روشون فکر کنم و نمیطول مسی

 .فکر کرد. سیوان چند بار بهم زنگ زد؛ ولی جوابش رو ندادم

گاه نگفتم بازم برو، جلوی کلبه که رسید با تعجب به کلبه رفت و من میمرده یکم تردید داشت وقتی هی تو جنگل می

 کرد، پیاده شدم و رفتم جلوی درمی

کلیدارو از تو جیبم درآوردم و درو باز کردم و رفتم از تو پول آوردم و پولش رو حساب کردم و رفت. پول نقدم تموم شد. 

تونستم تو خونه دووم بیارم از یادآوری شونه باال انداختم، رفتم تو دم غروب بود. تا چهل دقیقه دیگه شب میشد. نمی

ترسم تنم سر شد. آب دهنم رو فرو دادم و اول برقارو روشن کردم و بعد رفتم تو اتاق خوابمآ چند تا چیزی که الزم 

 .داشتم رو برداشتم و داروهامم برداشتم و ریختم تو کولم و از خونه زدم بیرون

و زینش رو بستم و بعد  درارو قفل کردم و رفتم سمت ژوبین، کولم و سر شونم انداختم و رفتم یکم نوازشش کردم

 .سوارش شدم و تا خونه تاختم

*** 

هام زنده شده بود و رفته بودم تو هپروت و هوا کامالً شب گشتم، باز دوباره با دیدن روستا خاطرهاز کالس نقاشی برمی

 .شده بود

 .دلم گرفته بود،داغون بودم

 یعنی حمایت سیوانم ندارم؟

 :اصالً خوش نبود. بی هوا زیر لب زمزمه کردمخیلی داغون بودم و دل شکسته، حالم 

 اماز زندگی، از این همه تکرار خسته

 اماز های و هوی کوچه و بازار خسته
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 ام ز ماهدلگیرم از ستاره و آزرده

 امامشب دگر ز هر که و هر کار خسته

 کشمدل خسته سوی خانه تن خسته می

 امآخ... کزین حصار دل آزار خسته

 ی تقویم روی میزبیزارم از خموش

 اموز دنگ دنگ ساعت دیوار خسته

 از او که گفت یار تو هستم؛ ولی نبود

 اماز خود که بی شکیبم و بی یار خسته

 تنها و دل گرفته و بیزار و بی امید

 ..اماز حال من مپرس که بسیار خسته

 خسته_محمد علی بهمنی

***** 

رام رو کردم. طول کشید؛ اما به یه نتیجه درست و حسابی رسیدم. چند روزی گذشته بود.دامروز برگشتم کلبه، خوب فک

 .ام برگشته بودمتازه از کالس نقاشی

شیشه  رفت و رویتن خسته روی مبل جلوی شومینم لم داده بودم و چشمم به گوشی ام رو میز عسلی مبال بود. ویبره می

داد. باالخره قطع شد؛ اما چند ثانیه داشت نشون میاش روشن بود و یه شماره آشنا رو شد و صفحهعسلی جابه جا می

خواستم جوابش رو بدم. صدای تپ تپ تپ دویدن روی کف پوش چوبی خونه نشده بود که دوباره زنگ خورد. فعالً نمی

 .به راحتی توی گوشام پیچید، سرم رو چرخوندم هانا بود از اتاق خودم دوید تو اتاق دومی

 .همونی بود که ترسم رفته بود توش لرز به تنم نشست، اون اتاق

 .از جا پاشدم، باز قرصام فراموشم شده

 .شد سوارش بشم و یه دوری بزنمقرصام رو خوردم و زدم بیرون، ژوبین و برگردونده بودم. پس نمی

م رو سه تام رو برداشتم و بیرون کلبه یه چهار پایه گذاشتم و بوم رو گذاشدر صندوق عقب رو باز کردم و وسایل نقاشی

 .نصفه شده بود تقریباً .ام رو کشیدمپایه و ادامه نقاشی

کشیدم. آسمون ابری و نارنجی غروب دریای خاکستری و خورشید دم غروب روی دریا و منظره طبیعی کلبه رو می
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 اطرافزنه بیرون و جنگلی در درختای سرد و پاییزی و زمین برگ پوش و یه کلبه چوبی که از دود کش داره دود می

 منظره خیلی زیبا بود؛ اما مُرده

 ...بی روح

 ...زدهیچ حس زندگی توش موج نمی

 اشکم کم داشت شب میشد و دیدم کم، باز وسیله هام رو جمع کردم و به ماشین برگردوندم تا فردا تو کالس ادامه

 .بدم. برگشتم تو خونه، چراغارو روشن کردم

 .زنمسم و توهم نمیترحاال که داروهام رو خوردم دیگه نمی

 .خوردگوشی هنوز داشت زنگ می

 .فکرام رو کردم

کردم حمایتش رو از دست کرده پس الکی فکر میکرده و حمایتم میجوری بوده و به منم کمک میسیوان از اول همین

 .دادم، یه جورایی خود درگیری داشتم

 بهترموند حس بدی که نسبت بهش داشتم که بیشتر فکر کردم دیدم می

 .تونم باهاش بی هیچ مرزی درد و دل کنم چون دیگه هیچ مشکلی نیستکنارش راحت ترم، می

باهام بداخالق بود و مثه مردای دیگه جلوی  .زدحاال فهمیدم چرا سیوان باهام راحت بود. رک بود. حرف رو تو صورتم می

 .کردکرد و سرد و سخت فقط نگاه میگریه من ترحم نمی

 .ین دوستی بی ضرر رو دو دستی بچسبمپس بهتر که ا

 :گوشی رو برداشتم و جواب دادم

 الو؟-

 :با حیرت گفت

 رها؟-

 سالم چطوری؟-

 :با ترس گفت

 رها خوبی؟ کجایی تو دختر؟-
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 .کلبه-

 .امکان نداره-

 چی؟-

 ی رفتی کلبه؟مـ مـ مـ من فکر کردم گم شدی، دزدیدنت یا، یا هزار تا فکر ناجور به سرم زد بعد تو بی خبر پاشد-

 .گفتزد و میهمه رو فریاد می

 .ترسمداد نزن می-

 .نفسش رو فوت کرد. صداش پایین اومد

 اتم سر زدم. نبودی، به من دروغ نگو، بگو کجایی؟من کلبه-

 .ام تا دیروز خونه آقاجون بودمبخدا کلبه-

 .لعنت به تو-

ه بود صدای الستیکای یه ماشین اومد و جلوی کلبه نگه داشت. و قطع کرد...ناراحت شد؟شونه باال انداختم، ده دقیقه نشد

 :از جا پاشدم و رفتم سمت در که یه متر نرفته بودم در با شدت باز شد و خودش رو پرت کرد تو و عربده کشید

 کشمت به خدارها می-

 :کرد، دوباره فریاد زدترسیدم تو جام سیخ شدم. با عصبانیت داشت بهم حمله می

 ری بودی دختره احمق؟کدوم گو-

 .مو به تنم سیخ شد

 کدوم گوری بودی دختره احمق؟-"

تمام تنم لرزید، هانا خودش رو تو بغلم مچاله کرد. هانی مانتوم رو چنگ زد. از ترس هق زدم. به سمتم داشت حمله 

 .لرزیدمکرد، فقط میمی

 :دوباره فریاد زد

 کنی؟از خونه من فرار می-

 ها هم از ترسها، بچهربندش، جیغ زدم و دست هانی رو گرفتم و کشیدم و دویدم سمت پلهو دستش رفت رو سگک کم

 .کشیدن یه ناله ترس که تا آخر عمرم تو گوشم هستجیغ می
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 واستا حرومزاده-

کردم برسم به اتاق و ریخت و پله هارو دوتا یکی میزد و خودمم اشکام میکشیدم و هانا از ترس جیغ میهانی رو می

 .ها رو باهام میومدگفت و از ترس تند تند پلهمی"مامان مامان"وش پناه ببرم، هانی مدام ت

یهو مانتوم رو از پشت چنگ زد و کشید. جیغ زدم و با شدت به عقب کشیده شدم و نفهمیدم چیشد. فقط دستام رو دور 

درد زیادی داشت؛ اما نه به اندازه دردی که هایی که به سر و تنم وارد میشد ضربه .زدمهانا حلقه کرده بودم و جیغ می

 :روحم داشت، فریاد شهاب بلند شد

 یا امام هشتم-

 :و فریاد وهاب

 "...رها-

 .سیوان عصبی پیرهنم رو چنگ زد و محکم کوبوندم به سینه دیوار

دستام رو از دور هانا باز کرد.فوری نیم تنم از رو زمین بلند شد و توی آغوش نا امن مردم فرو رفت. شهاب تنم درد می"

کرد. تن ظریف و کوچیک دخترم رو از آغوشم بیرون کشید. سرم خیس بود و تمام وجودم درد، وهاب تند تند قربون 

رفت؛ اما نگاه من پی هانا بود. نفسم رفت، دختر بچه سه سالم صورتش غرق خون بود. بدنش کبود بود، از ام میصدقه

 :ته اعماق وجودم جیغ زدم جا کنده شدم و از ته دلم از

 هانـا؟-

 .تر میشدوهاب سریع منو تو آغوشش گرفت، چشمای شهاب گرد بود و لحظه به لحظه داشت سرخ

 .نیم خیز شدم و چنگ زدم به دستای وهاب تا خودم رو رها کنم

 هـانا؟-

تم تو صورتم چنگ زدم و باز با قطره اول اشک شهاب ریخت.دباز جیغ زدم، نه جیغ کمه، گلو دریدم با ناخونای هر دو دس

 :تمام وجود ضجه زدم

 یا خدا-

 :صدای لرزون و پر از بغض وهاب رو شنیدم

 .جانم، الهی وهاب بمیره، آروم بگیر عزیزم آروم بگیر-
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 زدم.کردم خودم رو از قفل بازوهای وهاب رها کنم و داشتم خودم به آب و آتیش میرو زانوهام بلند شده بودم و سعی می

 :زدم ولم کنه و دستام رو سمت هانا دراز کرده بودم، جوری ضجه زدم که گلوم زخم شدتمام وجودم زور می با

 ولم کن لعنتی، ولم کن-

ای شهاب مثل یه تیکه گوشت افتاده بود و یه قطره اشک از گوشه چشمش سر هانا روی دستای قوی و مردونه و عضله

 :سالم با همه وجودم فریاد زدمخورد و پایین ریخت. آخرین اشک دختر سه 

 !یا حضرت رقیه، دخترم-

اش رو از من دزدید. وهاب دستاش دور کمرم های شهاب لرزید و هانای بی جون منو توی آغوشش فشرد و چهرهشونه

 حلقه بود. سرش رو روی پشتم گذاشت و محکم تنم رو به خودش فشردو صدای زار زار گریه کردنش رفت هوا

 :که یه مادر زخم خورده داره از خدا صدا گرفتم فریاد زدم با تمام توانی

 هـانا؟-

 :صورتم رو قاب گرفته بود

 چته چته چته؟-

 :زدم، بریده بریده گفتمتند تند دل میزدم و نفس نفس می

 کشت، کشتش اون قاتله-

 :با چشمای ترسیده و گرد گفت

 کی، کی قاتله؟ چی شده رها؟-

 .سرم رو تکون دادم

 .رمون رو کشت، اون دخترمون رو کشتاون دخت-

دستاش دورم حلقه شد. سرم رو گذاشتم رو سینش و زار زدم. برای اولین بار سعی کرد آروم بشم؛ ولی مگه میشه آروم 

 بگیری خدا؟داغ دلم تازه شده بود، سه سالش بود همش

تم بزنه، لمس شده بودم و آروم خیلی طول کشید تا آروم بشم، سیوان مجبور شد یه سرنگ آرام بخش به زور تو دس

آروم داشتم گیج می شدم. رو تختم دراز کشیده بودم و اونم لبه تختم نشسته بود. آروم آروم همه چی رو براش تعریف 

ام سایه انداخته بود و وهاب رو به جونم انداخته بود که وهاب مهربونم حاال باهام غریبه کردم که یه جغد شوم رو زندگی



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر پاسبان غزاله | تبانیرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 191 

م هارو برداشتکرد و منم دووم نیاوردم و بچهافتاد به جونم و دق و دلی اشو سرم خالی میمش مثه وحشیا میشده بود و ه

 .و فرار کردم؛ ولی بادیگارداش پیدام کردنو برگردوندن به خونه و اون اتفاق شوم افتاد

 :موهام رو نوازش کرد و گفت

 .متأسفم، حادثه تلخی بود-

 :و کمی بعد اضافه کرد

 از هانا اسکیزوفرنی گرفتی؟ بعد-

 :سرم رو تکون دادم و تو خواب و بیدار گفتم

های واقعی نشدم. دکترا بهم گفتن از اون موردام که احتمالش اوهوم دو سال پیش؛ اما خیلی خفیف بود که مثه دیوونه-

زور بزنم خوب بشم؟فقط  هست به زندگی عادی برگردم؛ ولی برام مهم نیست. دادگاه که هانی رو به من نداد، پس چرا

 .اینقد عقلم بکشه که بفهمم ته این ماجرا چیه و چرا هام رو بفهمم بعد خل بشم بیفتم گوشه تیمارستان

 .عه، چرت نگو-

 :امم گنگ گفتم و بیهوش شدمخمیازه کشیدم، چشمام رو بستم و دیگه نتوستم بیدار بمونم و آخرین جمله

 .زودی توش پر میشه خواد، بهاون گور خالی یه مرده می-

*** 

 برد خونه خاله آفتابتو ماشین سیروان بودم، داشت منو می

باید بیشتر بپرسم. زنگ زده بودم بهش و واسه ساعت هفت شب یه قرار گذاشته بودم. ساعت داشت هفت میشد ما 

 :هنوز تو ترافیک بودیم. به جون سیروان غر زدم

رسونمت با دست من می« صدامو کلفت و مغرور کردم»′″رو مخ من رفتی ای بابا..همین بود دست فرمونت؟ یه ساعت-

ها همین بود؟ خو اینو که خودم بهتر بلد بودم. وقتمم مثه تو هی به دعوا با بقیه راننده"رسیفرمون یه مرد زودتر می

 .گذروندمنمی

 :عصبی یه نگاه بد بهم انداخت

 تاخب جلوتر تصادف شده ،چیکار کنم؟ دو دقیقه واس-

 :تر از خودش گفتمتر و عصبیمنم حرصی

 .امون باشم وگرنه آقاجون خفم میپکنهدِ بجمب هفت شد. رأس هشت هم باید خونه-
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روند. منم هی اینور قل لباش رو بهم فشرد و یهو بی مقدمه پیچیده تو یه کوچه و با سرعت تو کوچه پس کوچه ها می

کشیدم و هر دو دستم رو به داشبورد گرفته بودم تا کمی ریز و کوچیک می هایشدم. هی جیغخوردم اونور پرتاب می می

 .تعادلم رو حفظ کنم، کمربندمم دو دقیقه پیش باز کرده بودم

 سیوان، سیوان لعنتی دل و رودم اومد تو حلقم-

 .شنیدولی سیوان حس مایکل شوماخرو داشت و اصالً صدام رو نمی

جلو ماشین با تمام توان جیغ کشیدم و سیوانم پاش رو کوبید رو ترمز، محکم پرت یهو یه بچه فسقل پرید وسط کوچه و 

شدم به جلو؛ ولی دست راست سیوان جلو قفسه سینم حکم یه اهرم نجات دهنده پیدا کرد و نگهم داشت تا با مخ نرم تو 

 از روی قفسه سینمشیشه، وقتی ماشین کامل ایستاد با ترس به جلوی ماشین نگاه می کردم. سیوان دستش رو 

 :برداشت. عصبی و حرصی گفت

 کنه؟پس کو ننه باباش؟تو این بارون این بچه بیرون خونش چه غلطی می-

 :سرش رو چرخوند سمت من و یهو لحنش تغییر کرد

 حالت خوبه؟-

 :زدم، شونم رو گرفتچشمام گرد بود و حرف نمی

 رها حالت خوبه؟-

 :ان از حالتم ترسیدسرم برگشت و چشمام قفل چشماش شد.پسیو

 چی شده؟-

 :ام رو فوری از کیفم درآوردم و راه نفسم رو باز کردم و آروم شدم و نالیدمنفسم باال نمیومد، اسپری

 سیوان؟-

 .چی شده؟ توکه جون به لبم کردی-

 اون بچه؟-

 .کنه فقط منو سکته دادبینی که خوش و خرم داره بازی میمی-

 :هام گرفتمدستم رو به پیشونیم و شقیقه

یه صحنه درست همینجوری اومد جلو چشمم، یه دختر جلوی ماشین یه ترمز وحشتناک و من به شدت پرت شدم روبه -
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 .جلو و رفتم تو شیشه و داشبورد و بقیه اش یادم نیست

 :چشمام رو باز کردم و بهش نگاه کردم. سخت رفته بود تو فکر، کمی بعد گفت

 ای جدید؟بود یا خاطره یعنی تو ذهنت یه خاطره قدیمی-

 :شونه باال انداختم

 .اشم یادم نمیاددیدم، اصالً همچین چیزی یادم نبود. بقیهاولین بار بود می-

 .سرش رو تکون داد و ماشین رو دوباره راه انداخت

 .وجود میادبهکنی چند تا دیگه پف، عجب هزارتویی شد. یه معادله چند مجهولیه، در ازای اینکه هر مجهول رو پیدا می-

 :سرم رو انداختم پایین

 .از کارو زندگی انداختمت. ببخشید، بیا از امروز دیگه خودت رو بکش کنار-

رمم.ساعت رفتم شرکت و دارم میگذرم. من سه روز در هفته میچرت نگو، کی گفته واسه یه الف بچه من از کارم می-

 ای نخورده، تفهیمه؟لطمهگردم. پس به کارمم رم پنج عصر برمیهشت نه می

 :با دست راست به موهاش چنگ زد

 .گیرمذهن خودمم درگیر کرده و تا نفهمم تهش چی میشه آروم نمیدر ثانی،-

 :ساکت شدم و هیچی نگفتم، جلوی خونه نگه داشت

 .کنیاینم خونه خاله آفتابتون بانو، برو ببینم چیکار می-

 .و پیاده شدم، اوففف عجب بارونی به لحن مهربونش لبخند زدم و تشکر کردم

 .کیفم رو باال سرم گرفتم و دویدم تا جلوی در و فوری زنگو زدم، یخ زدم خدا چقد سرده

 کیه؟-

 .منم یغما، باز کنین-

 .در تیکی کرد و بازشد. فوری رفتم تو و درو بستم صدای الستیکای ماشینش اومد. منتظر مونده بود برم تو بعد بره

زی شده بود هنوز طبقه همکف بود و خوبیش این بود حیاط مال خودش بود و در عبور مرور ساختمون و خونش که بازسا

م دونمی گم؟چهپارکینگ از پشت ساختمون بود و حیاط اختصاصی دست خاله آفتاب بود. اصالً من چرا دارم چرت می

 کنممغزم یخ کرده حاال دارم چرت و پرت فکر می
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ام رو کندم و به خانومه سالم کردم و رفتم تو اتاق خاله آفتاب و بعد احوالپرسی چسبیدم به بدو بدو رفتم تو و کفش

 :شوفاژ، بعد اینکه پذیرایی شدم بحث و کشوندم به ماجرای دفعه قبلی و خاله هم ادامه اش داد

 .آره دیگه راستین عاشق شد. همین، گفتم که برات-

 .بگه خوام. باید بپیچونمش تانه من این رو نمی

 جوری باهاش آشنا شد؟چه-

دونم یه مغازه داشت تو پاساژ با دوستش باهم شریک بودن. روسری راستش برام درست و حسابی نگفت. فقط می -

 .قسمت هم نبودنبیندش. عاشقش میشه، حیف که نرسیدن بهم،فروخته، اتفاقی راستین میمی

 اش رفتین؟شما مغازه-

لی بود. یادمه مغازش کنار پله برقی طبقه دوم بود. یه مغازه دو در سه تا همین ساال هم که اون موقعا رفتم، دختر خوشگ-

 .دونمرفتم هنوز بود االن رو نمیمی

نگاه  به ساعت«بسه دیر شد من بیرونم بیا »دستم رو باال آوردم گوشی تو دستم لرزیده بود. سیوان بود اس داده بود

زنم و ه باید برم که به مهمونی امشب برسم. پاشدم بوسیدمش و گفتم بازم سر میکردم. هفت و چهل دقیقه، وقت تموم

بعدم از اون خانومه هم تشکر کردم و کفشام رو پوشیدم باز کیفم رو باالی سرم گرفتم و دویدم تا در و درو باز کردم و 

م سمت ماشین و با یه جهش پریدم رفتم تو کوچه، سیوان فوری در جلو رو باز کرد. در خونه رو پشت سرم بستم و دوید

 .کردزد؛ ولی گرمم میباال و نشستم و درو کوبیدم. بخاری ماشین باد تند و داغی رو تو صورتم می

 .سالم-

 سالم چیشد؟ چیزی هم فهمیدی؟-

 .زنممیگم حاال، دارم یخ می-

رفت. تو همون چند ثانیه که در باز یدیگه هیچی نگفت و فقط گاز داد تا خونه ما، برف پاک کن با سرعت به چپو راست م

بود شیشه طرف من بخار گرفته بود؛ ولی با گرمای بخاری داشت با سرعت باالیی خشک میشد و فقط چند تا قطره 

 .تر شد. سرعتش باال بوددرشت مونده بود. شهر خیس و شلوغ بود. باالخره رفتیم تو جاده و یکم خلوت

 .خورهستیکا سر میسیوان آروم تر برو جاده خیسه ال-

 :ای کرد و دوتا زد به فرمونتک خنده
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رسونمت تو فقط کمربندت رو این رخش من اصالً واسه همچین جاهایی ساخته شده نترس بچه، غمت نباشه سالم می-

 .ببند

 .امون نگه داشتفوری بستم، خدایی رأس هشت جلوی خونه

 .وایی، اینجا چقد تنده-

 .زده روز دیگه پاییز پروندش تموم میشهآخر پاییزیم دیگه، ده پون-

 .فقط خندیدم بهش

 .نخند برو دیرت شد-

 :سرم رو تکون دادم،پدرو باز کردم

 .مرسی خدافظ-

 .بینمتشب می-

 .گردم کلبه، میره واسه فردا یا پس فرداشب بر نمی-

 :فقط چشمک زد و لبخند زد، منظورش رو نگرفتم. از صندلی عقب یه چتر آورد جلو

 بیا-

 این از کجا؟-

 :ابروهاش پرید باال

 .وقتی رفتی خونه خاله آفتاب خریدم-

 :سرم رو تکون دادم

 .ممنون-

گرفتم و باز کردم و بعد پیاده شدم و درو بستم و سر تکون دادم و از در که همیشه باز بود و فقط قبل خواب می بستنش 

پادری کامل پاک کردم و درو باز کردم و رفتم تو همه بودن؛ اما رد شدم و تا ساختمون خونه تقریباً دویدم. کفشام رو رو 

هیشکی متوجه ورودم نشد. آروم از همون گوشه رفتم باال و کلید اتاقم رو برداشتم و رفتم تو اتاقم، باید اول یه دوش 

. کلی رو باز کردمای یا حتی شاید کمتر گرفتم و رفتم سراغ لباس هام، کمدم بگیرم. تندی یه دوش آب داغ پنج دقیقه

اه و نگزدمهارو ورق میهای همون هشت سال پیشمم بود. تند تند لباسلباس جدید بهش اضافه شده بود؛ ولی لباس
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بقیه لباسارو عقب کشیدم تا دیدم بهش باز بشه و بعد زیپش رو باال کردم تا یهو یه کاور مشکی نظرم رو جلب کرد.می

 .دن لباس یهو حال و هوام عوض شدکشیدم تا توشو ببینم چیه، با دی

 رها چشماتو ببند-"

 :چشمام رو بستم

 بیا ببینم باز چیکار کردی؟بیا مسخره،-

 حاال باز کن-

 :چشام رو باز کردم و با دیدنش جیغ کشیدم. غش غش خندید از جا پریدم

 فهمیدم؟وای نوا الهی تو دریا غرق بشی این چقد خفنه ازز کجا گرفتی ذلیل شده؟پس چرا من ن-

 خوبه؟بس که خنگی و سربه هوا،-

 خوب عالیه خر خودم-

 :یه لنگه کفشش رو درآورد و پرت کرد سمتم

 .عفت کالم داشته باش توله سگ-

 .هوی به آقاجون من توهین نکنا-

 :خندید

 .خوب حاال-

هوای  هن عروسکی مناسباز پاساژ برگشته بودیم و این کثافت یه پیراهن عروسکی ناناسو قایمکی خریده بود. یه پیرا

ای بود و تا وسط رون بود. دکلته بود و کمر تنگ و از باالی پهلوها دامن پرچین و آهار دار عروسکیش سرد. مخمل سورمه

قشنگیش به این بود که ها هم بود تا پف کمش خوب واسته،کرد و زیرش چند الیه از این تور فنریخودنمایی می

نس گیپور ضخیم داشت و دور گردنم کیپ کیپ بود و شبیه یقه اسکی بود و باال تنه رو هایی تا پشت دست از جآستین

می پوشوند و تا باالی کمر گیپور روی پارچه مخمل اومده بود و این ترکیب قشنگی ساخته بود. قسمت های لـ ـختـ باال 

 .تر شده بود. پوشیده و جذابتنه با اون گیپور خیلی جذاب

 پزی اینو بپوشین که چله تابستونه، میخب عنتر خانوم اال-

 .نشست رو تخت خوابم
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 .گرفتم واسه پاییزی، بهاری چیزی بپوشمدونم دیوونه، حراج بود.می-

 :یهو چشمام برق زدسرم رو تکون دادم،

 دونی؟ منم تنهایی رفتم یه چیزی گرفتم که تو ندیدی؟می-

 :چشاش برق زد

 شعوری، پاشو گمشو بیار ببینمدونستم تو یه عوضی بیای کثافت، می-

 :ابرو باال انداختم و با قر شونه گفتم

 .باس فقط تو تن ببینینچ،-

 :از جا پاشدم و پاکتم برداشتم

 دونی؟می-

 :مثله این دختر خرابا با عشوه و لوندی و شـ ـهـ* ـوت گفتم

 تن خورش ملسه-

 :ش رو کلفت کرد و لم دادو قهقه خندیدم، نوا هم ادای این پسر خرابا رو درآورد و صدا

 جوووون، بپوش ببینم عشقم-

نوا هردو خندیدیم، فوری رفتم پشت پارتیشن و لباسام رو کندم و اونارو پوشیدم و موهامم بهم ریختم و افشون کردم،

 :باز باهمون صدا گفت

 .کجا رفتی شیطون؟بیا ببینم دیگه دلم آب شد-

 :با ناز گفتم

 آخه روم نمیشه عباس آقا-

 .و بیا. خجالت نداره که عسلم بیا موش کوچولوت-

باز با عشوه خندیدم و آروم و لوند مثه این مانکنا از پشت پارتیشن زدم اینور از جا پرید. چشاش گرد شد و دهنش وا 

 .موند منم مثه اسب هرهر خندیدم

ا تی شرتمم هنوز تنم بود. یهو بکم کم اونم خندید. رویام رو خریدم یه شلوار کردی پرچین و گشاد صورتی قلب قلبی، 

 :هیجان گفتم
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 .حاال اینو داشته باش-

 .جیغ زد و تی شرت و شلوارو کندم،

 .خوامکثافت، منم می-

 ″.منم می خوام"گفت داد و میابرو باال انداختم و شروع کردم وسط خونه قر دادن. اونم با خنده هی فحشم می

 .ل خاکبرسری ولی طرح جنی و دوازده پرنسسحاال چی تنمه؟ یه ست لباس زیر عروسکی مد

کلی مسخره بازی درآوردیم و خندیدیم. بعدش دیگه رفت که بخوابه منم اونارو درآوردم و رفتم دستشویی مسواک بزنم. 

 "روز دختر مبارک عنتر خانوم"وقتی اومدم بیرون دیدم لباس رو، رو تختم گذاشته و روش هم یه کارت گذاشته

 "!رها عاشقتم"یوونه، صدای جیغ از اتاق نوا اومدخندیدم و گفتم د

 "بگیرین بخوابین"دوباره خندیدم دختره خل و صدای داد آقاجون

باز خندیدم از اون لباس زیره دو دست گرفته بودم. خنده شیطانی کردم. درست همونی که تنم کرده بودم رو باز پیچیدم 

 .دادم به نوا ها ها ها بذا عفونت بگیره بمیره

 .اس رو تو کاور مشکی رنگی گذاشتم و گذاشتم تو کمدلب

 ″.ولی هیچ وقت قسمت نشد بپوشمش؛ چون تابستون همون سال با وهاب آشنا شدم و هیچ وقت پاییز نرسید تا تنم کنم

کردم. اشکام رو پاک کردم و همون لباس رو کشیدم بیرون تو آغوشم فشردم و بوییدم بوی نوا رو هنوزم حس می

خندید تازه رو لباسای منم گیرم و اونم هرهر میزدم نزن سردرد میزد و منم داد میرای چوبی و شیرین میهمیشه عط

 .زدمی

اشکام رو پاک کردمو همون رو پوشیدم. سایزش اون موقع برام یکم آزاد بود و حاال جذب بود؛ اما اذیت نبودم. ساپورت 

برام خریده بودو امروزم پام بودو کفشو تمیز کردم و پوشیدم. ای ضخیم هم پوشیدم و بوت هایی که سیوان سورمه

نشستم جلوی میز توالتم و کیفم  .داشت و لـ ـختـ تا کمرم ریخته بوداش رو ماسک مو زدم و شونه زدم. نمموهامم همه

تر میشم تا ی بهرو باز کردم و مشغول آرایش کردن شدم. سیوان چند بار بهم غیر مستقیم گفته بود با آرایش کمرنگ خیل

 .شلوغ

 ن؟کنو اینجور که معلومه آرایشم دوست داره؛ اما این با گرایشش تضاد داره نکنه امیرعلی و سامان براش آرایش می

 .خدایا توبهتنم لرزید وویی،
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ریـ ـاما اگه از این بیماری سیوان بگذریم دوست خیلی خوبیه و من اصالً دوست ندارم همچین دوستی رو به خاطر نوع غـ

 .اش از دست بدمـزه

ایم، میشه گفت لبام کپیه لبای ابروهام رو کمی برس کشیدم، مرتب بود. ریمل پر زدم و یه رژ صورتی روی لبای قلوه

جوریه، داداش حسین و داداش محمدم همین  لبای افسر و خاتون هم این .سحرقریشیه، اما مال من خدادادی بوده

 .نم بعضیاشون دیده میشه؛ اما فرم لبای اونا یکم متفاوتهجوریه لباشون، که تو نسل هاشو

از جا پاشدم در همین حد کافیه، به مچ دستم نگاه کردم. اوه اوه هشت و ربع یه تل که فقط یه ردیف نگین ظریف بودو 

 .روی سرم گذاشتم و تندی از اتاق اومدم بیرون

شدن و چشاشونم گرد بود. باهمه احوالپرسی کردم. آقاجون گفت بار متوجه حضورم ها آروم آروم پایین اومدم. ایناز پله

 .رم باالام کنه؛ ولی هشت دیده که دزدکی میکه چشمش به ساعت بوده که اگه هشت نرسم زنگ بزنه خفه

 .گفتهمه با دیدن لباس تنم اخماشون توهم رفته بود. انگار اونام مثه من یاد نوا افتادن؛ اما هیچ کس چیزی نمی

 .پیچوننگفتین تا منم بدونم خواهرم کجاست؛ ولی حیف که هربار میمیکاش 

نشستم تو جمع جوونا و هم سن و ساالم، یکم گپ زدیم و پذیرایی شدیم و خوردیم که در کمال تعجب یه نفر دیگم به 

م تنش شکی هجمعمون اضافه شد. کت شلوار مشکی و پیراهن مشکی و کراوات خاکی رنگ بسته بود و یه پالتو بلند م

بود. موهای خاکی رنگش رو برای اولین بار مرتب کرده بود و صورت برنزه اش رو شش تیغ کرده بود و بازم بوی خاص 

 ...خودش نرسیده تو هوا پیچید

با همه جمع احوالپرسی کرد و آخر داداش حسین گفت بیاد پیش ما بشینه و اونم قبول کرد و اومد کنار ما نشست. مجلس 

 .هات بود. مردا، زنا، ما جوونا، بچهچهار قسم

 .ها با وجود سیوان اصال جو رو سنگین نکردن و به لوده گیری ادامه دادنبچه

 .مردا همه کت شلوار کراواتی و خانوما همه پیراهن های مناسب تنشون بود

قدر واسه همون اینسیوانم پالتوش رو داده بود مستخدم و شیک و پیک نشسته بود. آقاجون دعوتش کرده بود. پس 

بینمت و چشمک زد منظورش همین بوده، عجله داشت و منو فوری رسوند نگو به فکر خودش بوده اونجام گفت شب می

 ای ناکس

 :روبه جمع گفتم



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر پاسبان غزاله | تبانیرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 200 

 خبر جدید چیه؟-

 :سانی فوری گفت

 .پیر پسرا باالخره قصد کردن برن تو مرغا-

 :خندیدم

 منظورت به خودته؟-

 :صنعی گفتهمه خندیدن، با حرص ت

 نخیر خانوم، کی اینجا سی و شش سالشه؟-

 :شونه باال انداختم

 .کیارش که زن داره-

 :کمند فوری گفت

 .بعله داداشم زن داره زنشم خعلی دوس داره، اینجوریاس یکی دیگه بگو-

 :خندیدم و یهو روبه سامی گفتم

 آره سامی؟-

 :هیچی نگفت، خندیدم از ته دل

 .سالت میشد. وقتش رد شده بود دیگهچه عجب، بابا داشت چهل -

 :ور بلند گفتزد از اونداداش حسین که داشت با کیارش شطرنج می

 .پیر خودتی مگه چهل سال چیه؟تازه اول چل چلیه-

 :همه خندیدیم، رامین شوهر نگار گفت

 .دایی عجب گوشایی داره-

 :نگار خودش جواب شوهرش رو داد

 .عزیزم ما همه مون گوشامون تیزه-

 :کیان زد تو سرم

 :ورم بود خیلی جدی به کیان گفتشنوه، یوحنا که اینفقط این پخمه کنار گوششم داد بزنی نمی-
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 .دستت رو بکش کنار کیان، مراقب رفتارت باش-

 :کیان دستاش رو گرفت باال

 .تسلیم، رها ببخشید توروخدا این هرکولو به جون من ننداز-

 :با مسخرگی گفتم

 .س فک زدین یادم شد به این گل پسر برم تبریک بگم انرژی ام و روش خالی کنمبرو بابا، از ب-

 :و پاشدم و رفتم رو پاش نشستم و صورتش رو غرق بـ ــوسه کردم اونم با خنده گفت

 .نکن بچه، هنوز قطعی نیست-

 :کارن فوری گفت

 .تو ...خوردی، باور نکن رها، آخر هفته قراره بریم عقدشون کنیم-

 :پیچوندمگوشش رو 

 .دروغگو-

 :با خنده گفت

 .نکن بچه با بزرگترت درست رفتار کن، بابا یکی این رو بگیره نابودم کرد-

خندیدن. نامی که مبل کنارش بود و روی کاناپه به همراه راستین و سیوان نشسته بود دست انداخت دور کمرم همه می

 :تو بغلش چلوندم و گفت من رو کشید و ازش جدا کرد و توی بغل خودش گرفت با خنده

 خوای بزرگ بشی جوجه منآخه تو کی می-

 :راستین

 تر؟مثه خرس گریزلی شده، از این بزرگ-

 :همه خندیدن، سیوان وسط نشسته بود. خودم رو کشیدم که برسم به راستین

 .اته بیشعورخواهر زاده-

 :سامی و سانی هردو باهم گفتن

 دِ؟-

 :نامی من رو نشوند
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 .به حال خودمون بذار خواهشاًبشین مارو -

خندید. یه بیشگونم از پشت دست اون گرفتم و از جا پاشدم و رفتم سر جام نشستم. نامی و راستینم سیروان هرهر می

بعد چند لحظه جاشون رو عوض کردن. سیروان تنها نشسته بود که باز کیارش رفت کنارش و یکم باهم گپ زدن منم با 

 :سامی مشغول شدم

 ت؟اسمش چیه؟کی هس-

 از همکاراس، ترانه یگانه-

 :کلیا با لودگی گفت

 خوام، این کدومه؟اشو خیلی می "وقتی نیستی"کدوم یکیش؟ من -

 :همه خندیدیم، سامی هم بی جواب نذاشتش و گفت

 شنیدی؟"کنینا امیدم می"-

 :کمند هرهر خندید و گفت گفت به مخش اشاره کرد یعنی خلیو وقتی اسم آهنگ رو می

 .آره بد نیست تک آهنگ خوبیه-

 .اونم من باب شماهاس"تونه بفهمههیشکی نمی"سانی:یکی دیگم هست میگه

 .جدا از شوخی، اسم جالبی داره-

 :سانی فوری گفت

ش چی اس پس سیبیالمونه، اگه جمشیده پس یگانه چیه؟ اگه یگانهاس آدم میباباش جالب تره، اسمش جمشید یگانه-

 .خانواده اسکلی ان که نگومی گه، اصالً یه 

 :سامی

 .هوو، حرفت رو مزه مزه کن-

 :یهو فوری کارن با حس همدردی گفت

 .اشون رو فراموش کردنجوری شده، اینا فوری خانوادهفهممت این کیان توله سگ هم همینفهممت سانی، میمی-

 سامی رو زنش غیرت داره حساسه کیان واسه چیه؟-

 :کارن یهو شیطون شد
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 .ام رفته تو نوبتمین دیگه، آخه این پدرسوختهخو ه-

 :با شادی خندیدم

 گی؟ جداً؟دروغ می-

 :کیان فوری گفت

 کنی؟گه، تو چرا باور مینه بابا چرت می-

 .ها باهم حرفش رو نهی کردن و گفتن کارن راست می گه، اونم خفه شدیهو همه بچه

 خب زن بدبخت تو کیه؟-

 :شونه باال انداخت

 .بگه هرچی جمع-

 :مردیم از خنده، کارن گفت

 .یرمیا-

همه چشا گرد شد. یرمیا و کیان از همه بدتر کپ کرده بودن و بعد با صدای ترکیدن داداش حسین همه شروع کردیم و 

 :تا جایی که تونستیم خندیدیم، یغما با خنده گفت

 .کپ کردطفلی داداشم -

ولی ما با لودگی براشون دست زدیم. پاشدم هردو رو بوسیدم، بقیه هم بوسیدنشون، یرمیا هنوز تو شک بود؛ ولی کیان 

 .خندیدمی

 خب به سالمتی عقد این دوتا کیه؟-

 .گیریماشون رو میخونیم بینشون و ایشاهلل تو عید عقد و عروسیکمند:حاال یه صیغه محرمیت می

 .خندیدیمیکردیم و مهمه شوخی می

حس خاصی داشتم. انگار برگشتم به هشت سال پیش، نمی دونم از اثر داروهاس یا اینکه داره یه حقیقت هایی تو 

 .زندگیم مشخص میشه اس که حالم بهتر شده

 هرچی که هست من راضیم،

است جدم، اونکنه خیلی بده، حس وحشتناک نا امیدی و حس وحشتناک سیر شدن از خووقتایی که افسردگیم عود می
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 .که آدم دست به هر کاری می زنه

 .کنهکسی که از زندگی سیر بشه خب جوابش راحته خودکشی می

 تونه بگه کسی که از خودش سیر بشه باید چی کار کنه؟اما کی می

 هیچ

 ات توی آیینه متنفر بشی وقتی خودت باعث نا امیدی خودت بشی به کدوم در بزنی؟وقتی که حتی از چهره

 چی رو بزنی که آرومت کنه؟به 

 .شنجاست که معتاد ها تو جامعه درست میاون

 .حاال اعتیاد چه به مواد مخدر چه به عذاب خودت چه به قرصای آرام بخش روی پاتختیت

 .آهی کشیدم

 طالب مرگ است، دریغ جان از ته دل،

 برای مردن جا نیست؟در هیچ کجا 

سرم بپره؛ ولی نمی شد.حتی یه لبخند کوچیک هم به لبم نمیومد تا جلوی این سرم رو تکون دادم تا افکار مزخرف از 

 .همه چشم که روم زوم شده حداقل فیلم بازی کنم

 .تونم یه شب بی غل و غش بخندماینم از بدبختیمه که نمی

م. میز نشستیهمونجا یکی از دخترای آشپزخونه اومد صدا زد میز چیده شده. همگی رفتیم به سالن غذا خوری و پشت 

 .دوتا میز بیست و چهار نفره بود

 دور یکی جوونا نشستن و یکی دیگه بزرگترا و متأهل ها و بچه هاشون،

رفتن و جو و شادکرده بودن؛ ولی ها مسخره بازی در میاوردن و حتی بزرگترا هم از دست کاراشون ریسه میسر شام بچه

 .من باز رفته بودم تو لک

یایم گه همه باهم بم و بعد سالن رو بی توجه به اینکه خالف قوانین آقاجونه ترک کردم. آقاجون مییکم با غذام بازی کرد

 .بخوریم بعد اینکه همه خوردن پاشیم بریم و به برکت خدا بی احترامی نکنیم

تا دور و دورهاشم بزرگ بود و زیاد رفتم توی سالن هال و رفتم کنار پنجره، این خونه سقف خیلی بلندی داشت و پنجره

 .هایی بلند و اصیل و شکیل نصب بودمثه تاالر پرده
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ه بود ام خوندهای کالس نقاشیپرده رو کنار زدم و به باغ خیره شدم. بارون تند بود. زیر لب شعری که دیروز یکی از بچه

 .رو زمزمه کردم. شعرو ازش گرفته بودم و اینقد خونده بودمش که حفظ شده بودم

 ترانهباز باران بی 

 های شبانهباز باران با تمام بی کسی

 خورد بر مرد تنهامی

 چکد بر فرش خانهمی

 آید صدای چک چک غمباز می

 باز ماتم

 من به پشت شیشه تنهایی افتاده

 فهممدانم، نمینمی

 های بی کسی زیباست؟کجای قطره

 فهمندفهمم، چرا مردم نمینمی

 لرزدسخت میکه آن کودک که زیر ضربه شالق باران 

 کجای ذلتش زیباست؟

 فهممنمی

 کجای اشک یک بابا

 که سقفی از گل و آهن به زور چکمه باران

 اش آرام باریدههای مردهبه روی همسر و پروانه

 کجایش بوی عشق و عاشقی دارد؟

 دانمنمی

 داننددانم چرا مردم نمینمی

 که باران عشق تنها نیست

 هاستدلصدای ممتدش در امتداد رنج این 
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 کجای مرگ ما زیباست؟

 فهممنمی

 یاد آرم روز باران را

 یاد آرم مادرم در کنج باران مُرد

 کودکی ده ساله بودم

 دویدم زیر باران، از برای نانمی

 مادرم افتاد

 دادهای پست شهر آرام جان میمادرم در کوچه

 های خیابان بودفقط من بودم و باران و گل

 دانمنمی

 زیباست؟ کجای این لجن

 بشنو از من، کودک من

 پیش چشم مرد فردا

 که باران هست زیبا، از برای مردم زیبای باالدست

 و آن باران که عشق دارد، فقط جاری ست بر عاشقان مست

 و باران من و تو درد و غم دارد

 داندخدا هم خوب می

 که این عدل زمینی، عدل کم دارد

 .م رو، رو شیشه کشیدم و بخارش رو پاک کردمقطره اشک گوشه چشمم رو پاک کردم. دست

 :آروم زیر لب گفتم

همش درد و زخم و اشک و سرما بود.  .منم زیر بارون بودم. درد زیر بارون بودن رو حس کردم. هیچیش عاشقانه نبود-

 .مردم غلط کردن که می گن عاشقانه اس

 .ردکزد، داشت دنیارو سر من و خودش و همه خراب میهمش عربده می"
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 تو چه غلطی کردیی؟-

آب دهنم رو فرو دادم. باالخره بعد چهار ماه پیدام کرده بود. از ترس اشکام می ریخت. سعی کردم مچ دستام رو از تو 

  :دستای این دوتا گنده بک بکشم بیرون؛ ولی از دستبند بدتر بود، شهاب باز پادرمیونی کرد

 وهاب آروم باش، این کارات چیه؟-

مثه یه دیوونه زنجیری گلدون رو میز رو برداشت و برد باال سرش و با تمام وجود کوبید به زمین و از ته وهاب باز 

 :اش فریاد زدحنجره

 !بـزن-

 .رکوندتو اولین ضربه طاقتـفرسا و متقابلش جیغ من، چشمام گرد شده بود و درد ضربه شالق داشت استخونم رو می

 :شهاب فریاد زد

 .نزن عوضی-

شماش گردگرد شده بود و سر جاش میخ شده بود. ضربه اول کمرم رو خم کرده بود و روی زانوهام رو زمین هانی چ

 .درید برای من و هانیشهاب عصبی داشت سینه می .افتاده بودم؛ ولی هنوز دستام رو گرفته بودند

 .ترکونهعوضی بچه داره دل می-

 :و وهابی که دیوونه شده بود

 .بینه مگه من ندیدم؟ مگه بابا مامان رو جلو چشم من نکشت؟ پس هانی هم باید ببینهباید ببینه، باید ب-

اش رو و باز فرمان شالق و با داد اعالم کرد و یه ضربه دیگه، هانی افتاد زمین، وهاب گفت بگیرنش که در نره و همه

 .ببینه، شهاب حمله کرد به وهاب، وهاب اسلحه کشید روبه برادر خودش

 .شهاب، برو برو کنار-

 .ام رو صادر کرد. هشتاد ضربهو باز فریاد زد و حکم شکنجه

درست هشتاد ضربه شالق خوردم و بعد رهام کردن، نفسم تو سینه پیچیده بود و کبود شده بودم و نفسم در نمیومد. 

 .ام همراهش بود. از یه برادر واقعی بیشتر هوام رو داشتشهاب دوید سمتم، همیشه اسپری

 .ند بار توی دهنم اسپری کرد تا نفسم دراومدسریع چ

 :وهاب بهم پوزخند زد و یه تای ابروش رو انداخت باال
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 .از حاال که تا آخر عمرت مثه سگ زندگی کردی حالیت میشه طالق گرفتن از وهاب یعنی چی-

 .و از کنارم رد شد

شب تب کرد و حالش بد شد و دکتر باال  .بود بلندم کردن و توی یه اتاق طبقه پایین پرتم کردن. هانی از ترس تو شوک

 .سرش آوردن. بعدشم شهاب دکترو باال سر منم آورد و پشتم رو پانسمان کرد

لرزیدم. شهاب نیمه شب اومد باال سرم، بازوم رو گرفت مسکن خوردم و افتادم. بارون میومد، اتاق سرد بود و داشتم می

 :به سختی گفتمو کشید و زیر بغلم رو گرفت و بلندم کرد. 

 کنی؟چیکار می-

 :با چهره خشک و خشن گفت

 .از بس خورده بیهوشه، نگران نباش فقط هیچ صدایی از خودت در نیار-

 .کردو توی سکوت خونه راه افتادیم. هر قدم دردم رو صد برابر می

بی سرو صدا از خونه زد  ریخت، حالم رو که دید تو صدم ثانیه رو دستاش بلندم کرد و با سرعت واشکام از درد می

 :بیرون، دم در گذاشتم زمین

تونم باهات بیام. برو، برگرد خونه چمدونات رو که آماده کرده بودی رو گذاشتم عقب یکی از ماشینا، از این بیشتر نمی-

 .دوتا خیابون پایین تره تا کسی نبینه. این سوییچش، برو ببخشید که نتونستم بیشتر کمکت کنم

 :لبخند بی جونی زدم و بی محابا بغلش کردم. با بغض گفتم اشکام ریخت.

 .کنمممنون داداشی، مدیونتم خوبیات رو فراموش نمی-

 .روی سرم رو بوسید

 .ذاشتم این ازدواج سر بگیرهفهمیدم و نمیمن شرمندتم، باید زودتر می-

 "یرهبرو، د"شدیم، لب زده بیشتر خیس میاشکام رو پاک کردم؛ ولی باز ریختن. زیر بارون هردو داشتیم لحظه به لحظ

 :سرم رو تکون دادم. یه قدم ازش دور شدم، با بغض گفتم

 .ام باش، هانی رو بعد خدا به تو می سپرممراقب بچه-

های بارون دیدم، کی خدا که یه قطره اشک البه الی خیسی صورتش و قطرهلبخند زد و سرش رو تکون داد؛ ولی به

 بارون مشخص نیست؟گه فرق اشک و می
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 پس این چیه؟ سرخی چشاش رو چی می گین؟

 "خدافظ"لب زدم

های رفتم. شالقزدم؛ ولی باید میکارو کرد. برگشتم و دویدم و دور شدم. درد طاقت فرسایی بود و زار میاونم همین

صدای پای پر درد من کرد. شب تاریکی بود. سکوت بود، و فقط بارون و سرمای استخون سوزش دردم رو دو برابر می

 ″.همه حجم خیابون رو پر کرده بود

دستی سر شونم نشست. از جا پریدم، برگشتم عقب کمند اشکام رو سریع پاک کردم و سعی کردم یه لبخند بزنم 

 ...هرچند مصنوعی، اونم لبخند زد؛ ولی واقعی

 کنی؟کار میچی-

 .شونه باال انداختم

 هیچی، شامت رو خوردی؟-

 :ن دادسرش رو تکو

 اوهوم، نیم ساعتم از وقت شام گذشته، تو چرا نخوردی؟-

 :بازم شونه باال انداختم

 .هله هوله زیاد خورده بودم-

 :پایین گرفتن. سانی کف دستاش رو بهم کوبید و پر انرژی گفت یوحنا و کارن و سانی از بیرون اومدن تو، چتراشون ر

 .بپوشین بریم همه چی ردیفه-

کردم. کلیا هف هشت تا پالتو و شال بغل اومد پایین، مال دخترا رو ن و پاشدن، با تعجب به جمع نگاه میهمه آخ جون گفت

 :آورده بود. سیوان کاپشن و شال پشمی منو ازش گرفت و اومد سمت منو کمند، گرفت سمتم

 .بیا، اگه از هپروت بیای بیرون متوجه میشی که همه باهم توافق کردن بریم تو آالچیق-

 :زش گرفتم و با حیرت گفتما

 تو این سرما؟-

 :با یه خنده کمرنگ؛ ولی فوقالعاده جذاب گفت

 ها رفتنفهمی همین االن بچهتو کله کوچیکت دست بکشی می«با نوک انگشت زد به سرم»بازم اگه از اون دنیای-
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 .ردیفش کردن

 .اخم کردم و سرم رو عقب کشیدم

 .نکن-

 .تنم کنم دیدم کمند از خود بی خود شده و مردمک چشاش میلرزه خندید و رفت. برگشتم کاپشنم رو

 وا؟کمند چته؟-

 :برگشت تو صورتم خیره شد

 .قد نزدیک ببینم، تازه اونم بخندهشه سیوان مهار رو اینباورم نمی-

 .فقط یه تای ابروم رو باال انداختم

رم امم سوار خز داشت رو تنم کردم و شال پشمیکاپشنم رو که تا وسط رونم بود و حسابی گرم بود و دور کالهش یه ن

 .کردم. کاپشن و لباسم هم اندازه بود

 .همه گرم پوشیدن و زدن بیرون، زیر ایوون ایستادیم و به باغ بارون زده خیره شدیم

 .از سرما گردنم رو فرو برده بودم و دستام رو تو جیبم فشار می دادم

 .زنموای، دارم یخ می-

 .فقط یه ساپورت پام بود. سیوان جوری ژست گرفته بود که انگار توی زل آفتاب واستاده مخصوصا پاهام که

اخمی کرد و سرش رو تکون داد و اومد جلو شالم رو که همین جور باز انداخته بودم یه دسته اش رو یه دور دور دهن و 

جوری  رش؛ اما بقیه البته به جز کمندگلوم پیچوند و بعد کالهمم سرم کشید و زیپ کاپشنمم بست. متعجب شدم از رفتا

 .کردند که انگار یه امر خیلی عادی انجام داده یا وظیفشهنگاه می

فهمیدم همه جوره هوام رو اشون باشن من هیچی نمیبرام عجیب بود. توی جمعی که نامی و یوحنا و راستین یکی

 .کنندقد دارن راحت و بیخیال رفتار میداشتند؛ ولی حاال این

 .تونمودم میخ-

 اش رو ایستاده کرده بود و دستاش کتهیچی نگفت و کمی ازم فاصله گرفت. روی کتش پالتوش رو تنش کرده بود و یقه

 .هاش فرو رفتو پالتو رو عقب زدن و توی جیب

 :نامی
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 .زنیمها بریم دیگه هرچی واستین بیشتر یخ میبچه-

آالچیق به یاد قدیما لبخند رو لبام اومد. کاور مخصوص خودش رو و همگی با سرعت رفتیم پشت ساختمون و با دیدن 

دورش کشیده بودن و توش یه تین پر از زغال داغ گذاشته بودن. مثله قدیما، همگی رفتیم تو، وای چه گرمه البته نه مثله 

 .خونه؛ ولی به سردی بیرونم نیست

از کاورشون درآوردن و رو پاشون گذاشتن و افتخاری یه همگی دورتا دور نشستیم.یوحنا و کارن و سانی گیتارهاشون رو 

 .زد و باهم ملودی قشنگی شدآهنگ خوشگل زدن و هر کدوم یه زیر صدارو می

 .یغما:نامی بخون

 .نامی لبخند تلخی زد

 .امشب نه-

و اون اینقد زدنش تا قبول کرد بخونه، صداش رو صاف کرد و حس گرفت و بچه ها یه ملودی مالیم رو شروع کردن 

 .تر شده بود و سوز صداش اشکم رو درآوردخوند. صداش نسبت به اون ساال درحد تیم ملی قشنگ

 «شهاب مظفری_تلخ»

 زنم آلبوم رو ورقامشب به یاد اون روزای تلخ، می-

 !بینم هر طرف ، چی داره میاد به سرم؟ اینه اوضاع هرشبمتو رو می

 دمقید احساسم رو زدم، از این به بعد دیگه ب

 !لرزونه این قلبم رو، نفهمیدی تو حرفم روچشمام میفته توی چشم تو،می

 گفتم از پیشم نرورو ،میندیدی اشکای من

 ریختی خونه روروز به روز شد بدترو، به هم می

 بازم نگام همش به ساعته ،دورم سیگارو پاکته

 ندارم دیگه طاقت، نبود تو که عادته، دوریم واست چه راحته

 ی حال من بده ،حسی که دارم این روزا ،حماقتهتو نیست

 نه، نمیشه باور خودم، عاشق چیه تو شدم؟

 با اینکه دور من پرن ،کسایی که شکل توان، واسم سواله که چرا؟
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 کشم دورتو یه خط، نبینمت دیگه دورمهنوزم درگیر توام، می

 مده یه حس بد، تو رو میاره یاد من، میاره یادم عاشقبارون بهم می

 های تلخ، می زنه بارون روی چتر ،انگار هنوز کنارتمیادم میاره لحظه

 ...بارون

 ...بارون

 ...بارون

 زنم آلبوم رو ورقامشب به یاد اون روزای تلخ، می

 !بینم هر طرف ،چی داره میاد به سرم ؟اینه اوضاع هرشبمتو رو می

 !قید احساسم رو زدم، از این به بعد دیگه بدم

ها تشویقش کردن. سبکش از همون زمانا آهنگای غمگین بود. اون زمانا همش گوشه چشم پاک کردم. بچه اشکام رو از

 :رم خواننده میشم. بغضم رو فرو دادم و با لبخند تخی گفتمخوند. می گفت دماغم رو عمل کنم میمحسن یگانه می

 توکه دماغتم عمل کردی پس چرا هنوز نرفتی خواننده شی؟-

 :ی نگفت، کمند کنارم نشسته بود. زد به بازومخندید و هیچ

 تا حاال اسم نامی رو نشنیدی؟-

 :ابروهام پرید باال، یرمیا فوری با هیجان گفت

 .نامی شش ساله یه خواننده معروفه، دوتا تیتراژم خونده، نگو صداش رو نشنیدی-

 .چشام گرد شد

 آره نامی؟-

 :با لبخند گفت

 .گنطور میاین-

 :گرفتم جلو دهنمدستام رو 

 .شهوای باورم نمی-

 .نگار:تازه یوحنا هم آهنگساز شده، باهم دوتایی کارشون گرفته حسابی
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 تر؟دیگه شوک از این بزرگ

 اینم االن از آهنگای خودت بود؟-

 .سرش رو تکون داد. یعنی آره

 .یکی دیگه هم برام بخون-

 :سرش رو تکون داد

 .خونماگه از طرفدارام بشی می-

 :خنده گفتمبا 

 .ات خالی کنمنیام این تین زغال رو تو یقه-

 .خونمخندید:پس به دلیل حضور پر افتخار یه طرفدار دیگم، تک آهنگ جدیدم رو براتون می

 :یوحنا اعتراض کرد

 .نامی این سکرته، هنوز کلی کار داره-

 .نامی:بزن بابا

مانتیک خیلی قشنگی رو زدن و نامی هم چشاش رو بست و یوحنا ریتم رو به اون دوتا گفت و بعد سه تایی یه ریتم ر

 :خوند

 «بابک مافی_دوباره عاشق شدم»

 گه گذشتن از تو راحته؟کی می-

 گه عشقت فقط یه جور عادته؟کی می

 اس؟گه نداشتنت آسون و سادهکی می

 همه چی برای من مثل گذشته اس؟

 دلم از زندگی خودم گرفته، نمی دونی که چقد دلم گرفته

 دونی که همش بارونه دنیا، هرجا اسم تو میاد تر میشه چشمامنمی

 ببین دوباره عاشقت شدم ستاره می شمارم بازم ،شبا به یادت

 گه دل نمی خوادت؟ببین دلم تنگه چقد هنوز کی می
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دمش تم بوسیآهی کشیدم. انگار نامی امشب قصد جونم رو کرده. به زور جلوی خودم رو گرفتم نشکنم. از جا پاشدم و رف

 .و ازش قول گرفتم فیلم کنسرتاش رو فول آلبومش رو بهم بده و اونم گفت زودی برام میاره

یوحنا روهم بوسیدم و بهشون افتخار کردم. برگشتم سرجام نشستم. کم کم همه شروع کردن به بحث کردن، کمند در 

 :گوشم گفت

 .ط باشیباور نمی کنم تو هر روز با این اسطوره جذابیت در ارتبا-

 :با تعجب گفتم

 کی؟-

 .سیوان مهار دیگه-

 .گیپوزخند زدم، اگه بدونی گرایشش کدوم وریه که دیگه نمی

 پولش جذابه یا خودش؟-

 .پول که خودمون توش غرقیم، خود لعنتیش-

 .رنگ موهاش و چشاش می ترسونم این کجاش جذابه؟شبیه چهل دزد بغداده-

 !اگه بدونی همه زنا عاشقشن-

 جدی؟-

 .دهاوهوم، همه میمیرن براش؛ ولی اون محل سگ به هیچ زن و دختری نمی-

 .باز پوزخند زدم

 .اوه اوه، نکنه مرد نیست-

 .و به تیکه ام خودم خندیدم

 .نه بابا، قبال نامزد داشته-

 :چشام گرد شد و برگشتم طرفش

 راستی؟-

خواستن باهم ازدواج کنن؛ ولی چون هنوز اون موقعا گن عاشق و معشوق بودن می اوهوم؛ ولی مال خیلی سال پیشه، می-

خوره کنه. اینم تارک دنیا میشه و قسم میوضع مالیش خوب نبوده خانوادش ناراضی بودن. آخرشم دختره خودکشی می
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 .پولدار بشه

 :با حیرت گفتم

 اینارو از کجا فهمیدی؟-

 .دوننهمه می-

ده. بهش خیره شدم، واقعا خیلی اون جریان گرایشش رو تغییر میبرام جالب شد. اگه واقعی باشه پس حتما بعد از 

 .چهره وحشی و جذابی داشت

خنده دندونای سفید و بی نقصش خودنمایی دونم بهش چی گفت خندید و به موهاش دست کشید. وقتی میرامین نمی

نی کبرق می زنه و حس می تر میشه. حتی همیشه وقت خنده یکی از دندوناشتر و وحشیمی کنه و چهره اش ترسناک

 .االن اسیر دندونای این شکارچی وحشی و بی رحم میشی

 جوری باتو خوبه؟اس؟ حیف نیست واقعا؟ چهوای ببین چقد معرکه-

 :شونه باال انداختم

 .کنم، مثله یه برادرچون من قصد ندارم قاپش رو بدزدم و به چشم راستین و نامی بهش نگاه می-

 .کردم خودم رو قالب کنمتو بودم یه کاری می که خلی، من جایبس-

 :با بی حوصلگی گفتم

 جوری نبودم و نیستم،پس خداروشکر نیستی، چون من این-

 :تلخ گفت

 .جوری بودگی، وهاب هم دقیقا همینآره راست می-

م امشب که بون یکی اونتیکه و کنایه نبود. جوری گفت انگار یه حقیقت تلخه؛ اما من با شنیدن اسم لعنتی اون عوضی از ز

 :اینقد پرم بدجور بهم ریختم از جا پاشدم و با فریاد گفتم

 بس کن، اون یه اشتباه فاحش بود تموم شد رفت. چرا نمی فهمی نباید اشتباهم رو به یادم بیاری؟-

ته در نشسچشاش گرد شده بود. همه ساکت شده بودن. ناراحت از کنارشون گذشتم و اومدم بزنم بیرون سامی که دم 

ها واستادم و یهو بغض خفه شدم شکست و بود مچ دستم رو گرفت. دستم رو کشیدم و زدم بیرون. دویدم سمت درخت

 :بلند بلند هق هق زدم. رو پاهام نشستم و صورتم رو پنهون کردم و زار زدم. صدای پا اومد، اومد درست پشت سرم
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 چرا؟-

 .گهگریم آروم شد تا ببینم چی می

 .کنه میگه منظوری نداشتماون بیچاره داد زدی؟ االن داره زار زار گریه میچرا سر -

از جا پاشدم و برگشتم سمتش، موهای خاکیش داشت یواش یواش خیس میشد بارون کم شده بود و یه نم نم نرم شده 

 :بود

 اماس؟من بیچارهبیچاره؟ اون بیچاره-

 :گفت اخم با″.ونها چاره وقتی منم بیچاره"آهی کشیدم و زیر لب گفتم

 .بلند بگو بذار منم بشنوم-

 :دلو زدم به دریا به جهنم که از من چندشش میشه، رفتم جلو و سرم رو گذاشتم رو سینش و با درد گفتم

 .های بدم یادم میاد؛ ولی دلم براش تنگ شدهبیچاره من خرم، من احمق که همش خاطره-

 :اششد. دستم رو آوردم باال و گذاشتم رو یقه و باز زدم زیر گریه، دیگه عصبانی نبود. آروم

 .زنه، از اون بدتر، هانیمن خیلی احمقم که هنوز دلم براش می-

 : ام رو فشردم و با هق هق رو به خدا نالیدمازش فاصله گرفتم وپشتم رو کردم و شقیقه

 بیارم؟ آخ خدا، هانیجوری تحمل کنم؟طاقت امه، چهوای هانی، دارم میمیرم براش آخه بی انصافا بچه-

بازوم رو گرفت و برم گردوند و بازوهای بزرگش دورم پیچید و سرم تو گردنش قایم شد. گرم شدم. بیشتر گریه کردم. 

 .زد به پشتمآروم می

گی، ذاری خوب چرکی شه و سر باز کنه و همه جارو عفونی کنه بعد میگی دردت چیه، میاشکالت همینه که به من نمی-

 دم، ظده بگی ماه رو بیارم زمین میارم، تو فقط بگوخوای من انجام میاز من چی میتو بگو 

 :با بغض گفتم

ه خوام دیگتونم، میخوام داشته باشمش، دیگه نمیخوام هانی رو ببینم، میخوام مهر وهاب از سینم کنده شه، میمی-

 .اینقد ضعیف نباشم

رو از دلت بکنی چند تا راه توپ دارم. هانی هم که چیزی نیست، اون رو که مهرش خب از اول همین رو بگو، واسه این-

 .کار کنیگم چیبعدا می
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 :سرم رو آوردم باال

 کار کنم؟باید چی-

 :دستش رو دور شونم انداخت و من رو با خودش همراه کرد

 .گم. بیرون سرده سرما می خوریبهتره اول بریم خداحافظی کنیم بریم تو راه می-

ه گفت رو انجام دادم. همه انگاری منتظر رفتنم بودن. کمند هم با چشای سرخ مغموم یه گوشه واستاده بود. کاری ک

 :فشرد و آروم گفت سیوان بازوم ر

 .جور که بی خودی تو جمع سرش داد زدی االنم برو بلند ازش عذرخواهی کنهمون-

 .نیاز نیست-

 .گم برو، برو تا منم راه حالم رو بگمبهت می-

کنم انتظار داره االن بازم داد بکشم؛  فکر .تر شداش گرفتهلبام رو بهم فشردم و بازوم رو کشیدم و رفتم سمتش. چهره

 :اما رفتم جلو و بی محابا تو آغوشم کشیدمش و گفتم

 .کنم. از دلت درمیارممنو ببخش کمند من متأسفم، جبران می-

 :اونم منو تو بغلش فشرد و باز گریه کرد

 .من متأسفم که اون حرف رو زدم، تو منو ببخش رها جون، من حرف بدی زدم نه-

 :سانی با خنده من رو کشید عقب و گفت

 خیلی خب دیگه حاال هی قربون صدقه هم برین، آی بدم میاد از این رفتار دُخ خرا-

 :زدم به بازوش

 ...هوی درس حرف بزن، دختر-

 :شونه باال انداخت

 .پسر قندعسل، بعدشم به اربابت احترام بذار دخ خرگن پسر از قدیم می-

 ذارم نه زمبه، بعدشم من دخ خرم تو چی؟برو بابا، من فقط به مأمور مخفی حاکم بزرگ احترام می-

 :از زمبه گفتن من حرصش گرفته بود؛ ولی با غرور جواب داد

 .پِـسَّر-
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 :و به سر اشاره کرد، دستام رو زدم زیر بغلم

 .خفف چیه؟ پی پی تو سر، حاال برو کنار جوجهدونی پسر ممی-

 :جو شاد شده بود، سیوان کاله کاپشنم رو گرفت کشید

 .ندازه، من میرمابیا بریم تو مثال حالت بد بود واستاده کل می-

 .اومدم اومدم-

 :با همه خداحافظی کردم و باهاش رفتم و تو ماشین گفتم

 .خب بگو-

 .صبر کن-

 :یر گفتو یکم که افتادیم تو مس

 .قدم اول اینکه که حالت خوب باشه-

 یعنی چی؟-

ط ندازن خیعنی هرچی افکار منفیه بریزی دور، دور آدمای منفی خط بکش دور چیزایی که تورو یاد یه خاطره منفی می-

 .بکش، رژیم همه چیزای منفی رو بگیر

 .سخته-

 .مردافکنه؛ ولی باید بتونی تا بشه با دلت رو راست شی-

 :تکون دادم، غمگین گفتمسرم رو 

 کار کنم؟باشه؛ ولی بعضی وقتا یهو حالم بد میشه اینو چی-

 .اش اینهچاره-

و یهو برگشت و سیلی زد تو گوشم، جیغ زدم و از جا پریدم. چشام گرد شده بود. دستم رو، رو گونم گذاشته بودم و 

 .متعجب بودم

 ر مسیر داد؟دیدی چه خوب اثر کرد و از حس منفی به حس درد تغیی-

 .خواد ریز ریزش کنمواقعا آره، انگاری اثر کرد. دیگه دلم نگرفته االن دلم می

اش رو حس کنی کال حال بد دور میشه، نه اینکه ده و وقتی یکیبدن در مقابل عالئم سوختگی یا درد واکنش نشون می-
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تفاق افتاده یا نه وقتی وسط غش غش خنده دونم شاید برات افقط حال بد نه کال تو هر حالتی باشی عوض میشی، نمی

ردت گی دره و جدی میزنه تو بازوت حس خندت فوری مییهو یکی یه شوخی پشت وانتی باهات می کنه مثال مشت می

 .کنی و طرفم با خودش میگه چه بی جمبه، دلیلش اینجا اینهگرفت و کال دیگه حس خندیدنش نیست و اخم می

 .عد هرجا افکارمنفی سراغم اومد بیام پیش تو بهم سیلی بزنی؟داغون میشم کهجالبه؛ ولی از این به ب-

 .نه یا زبونت رو گاز بگیر یا از خودت نیشگون بگیر، به همین سادگی-

 قدم دوم چیه؟-

 شناسی یانه؟باید عوض شی رها، کار زیاد باید بکنی. ضمیر ناخودآگاه رو می-

 .بگو-

کنی داری فقط بیرون قضیه اس و ده درصد احساساتته و اون داخلی یه بچه کوچولو ببین این حال و هوایی که فکر می-

 .تخس و شیطون و حساسه که نود درصد زندگیت دست اونه

 .منظورت چیه؟من گیج شدم-

من  گردیببین بزار با مثال بگم. اوم مثال حرف زدن، حرف زدن خیلی براش مهمه، فک کن تو از کالس نقاشیت برمی-

کنی من بهت لطف کردم؛ ولی این حس خوب تو ده م خسته نباشی. خب، تو خیلی خوشحال میشی و فکر میبهت بگ

شناسه، اس فعل نمیدرصد ماجراس، نود درصد مربوط میشه به اون رها کوچولو که ضمیرناخودآگاهت باشه، اون بچه

! و خصلت بارزش اینه که هر "خسته"وهفقط میشن"نباشید"شنوه خسته فقط همون کلمه اصلی رو حالیشه پس اون نمی

کنه و وقتی اون شیطون کوچولو مثله ضبط صوت نه هزار بار بگه خسته تو چی میشی؟خسته کلمه رو نه هزار بار تکرار می

 .گیری و خسته و کوفته میشیبه کائنات داده میشه و تو بیش از حد انرژی منفی خستگی رو می

 پس باید چی بگم؟-

پس صحبت کردنت رو دقت کن. حتی فکر این فرمی هم نکن. این راز آدمای بزرگ و موفقه و همینطور بگی خداقوت، -

 .سازم و پولدار میشم و شدمام رو میباید باور هم داشته باشی. باور کامل، من باور داشتم که زندگی

 .دیگه رسیدیم، جلوی کلبه نگه داشت

 .بیا بریم تو-

 .رمنه می-
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 .هنوز کامل نگفتی-

 :سرش رو تکون داد و با لبخند گفت

 خوای یه رازی رو بهت بگم؟کم کم، راستی می-

 :کنجکاو شدم

 چه رازی؟-

 :با خنده گفت

فکر کن من یه زمانی غول چراغ جادو رو دیدم و آرزو کردم اونم حوصله نداشت، پسوورد برآورده شدن همه خواسته -

 .مخوام اون رو به توهم بگهاروبهم داده. حاال می

 :چشمام برق زد

 گی؟راس می-

 :سرش رو تکون داد، با هیجان گفتم

 اون چیه؟-

 .البته دوتا شرط داره-

 .چه شرطی هرچی باشه قبول-

 :آروم و مردونه خندید و سر تکون داد و بعد گفت

ه وهاب ی یا اینکهات عقالنی باشه و بشه برآورده شه مثال نخوای یهو تو زمان سفر کنچه هولی، اولیش اینه که خواسته-

هات مادی باشه یعنی جسم داشته باشه تا بهتر تصورش کنی و بعد دومی اینه یهویی سنگ شه سقط شه بمیره، خواسته

 .که از ته اعماق قلبت این رو قبول کنی و باور کنی

 :دستم رو، رو قلبم گذاشتم

 .قبول دارم-

 :با لبخند گفت

 .بخشیه، اول هیجده ثانیه باهاش حرف بزنی که هرچی بخوای داشته باشی دوخب رمز این-

 هان؟-
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مثال جلوی یه مانتو خیلی گرون که عاشقش شدی واستا برو تو پروش کن تو اتاق پرو مثه اینکه یه آدمه هیجده ثانیه -

خرمت، بعد از اون کافیه شصت و هشت ثانیه چشاتو باهاش حرف بزن همه حرفاتم درباره این باشه که من تورو می

ی و اون فکرو تو ذهنت نگهش داری و همش خودت رپ توش تو جاهای مختلف تصور کنی و شصت و هشت ثانیه ببند

خریش من هرچی کامل نگهش داری. تموم با خیال راحت برو و یه چوب لباسی براش خالی کن چون به زودی می

 .مطمئن باش جواب می ده .جوری بدست آوردمخواستم رو این

 :سرم رو تکون دادم

 .دهروتو که جواب داده و زندگی درستی داری پس شک ندارم که جواب می-

******* 

 "وهاب"

های صبح بند آمده بود؛ اما هوا شرجی خنک و ابری و آسمان ابری بود. شب گذشته باران تندی باریده بود؛ اما از نزدیکی

 .گرفته بود

 .آسمان آبی لباس خاکستری رنگی از جنس ابر تنش کرده بود

 !...یی هرگز آسمان شفاف و آبی ای وجود نداشتهگو

 .انعکاس تیرگی آسمان در دریا اوراهم عصبانی و دلگیر کرده بود

 .پایش را در ماسه ها فرو کرد. حس عجیبی داشت. حسی که این روزها سخت خواب و خوراک را ازش گرفته بود

زیبا و شعر پر از احساسش که موسیقی مورد عالقه خواند. یک ملودی در ذهنش بود. یک ملودی لب باز کرد. باید می

 .همسرش بود

کرد، به طوری که هانا و هانی هم حفظ بودن نه خوانی میکرد و با خواننده همزمانی که در ماشین بودن این را پخش می

 .های سبک رهادختشتنها این آهنگ را همه آهنگ

 :هایش را تر کرد و زمزمه کردلب

 «بانیامین _ثانیه ها»

 بینهاینجا یکی هست که هرثانیه خوابت رو می-

 شینهتو چشم تقویم با نبض ساعت منتظر می

 خونههمیشه اونکه غرق سکوته دستت رو می
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 مونهفهمه که منتظر میدرد لحظه رو کسی می

 از وقتی تو رفتی شب حالم رو پرسید

 شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید

 هارو کنار تو فهمیدبشه قدر این ثانیه 

 تر بودها صادقانهبعد تو برام لحن جاده

 هر مسافری که از راه رسید از تو بی خبر بود

 من ساعتارو بیدار نکردم خوابت رو ببینم

 .هارو روشن گذاشتم تا منتظر بشینماین لحظه-

 :شناخت، شهاب با پوزخند گفتنیازی نبود برگرده عقب تا متوجه بشه کی بود که بیت آخرو خوند. صداش رو خوب می

 دونی از کی؟خیلی وقته این آهنگ تو خونه خونده نشده بود. می-

 :هاش گرفت و شهاب بی رحم حقیقت رو با انزجار و نفرت تو صورتش کوبیدسرش رو بین دست

 هات ومستی هارو کشیدی از وقتی شروع کردی هر شب زهر ماری خوردن از وقتی تویاز وقتی شروع کردی اون کوفتی-

بازم آروم گفت »و هی گوشت تنش رو آب کردی.«وهاب آروم گفت بسه»خماریات زندگی رو برای رها جهنم کردی

 .ات رو کشتیاز وقتی زدی بچه«بسه

 :فریاد زد

 .بسه لعنتی-

 :و شهاب هم با چشمای اشکی فریاد زد

 .امون بهم ریخت لعنتیاز وقتی درگیر شدی زندگی-

 :داد زداز جاپاشد و باز 

 .بس کن-

 :تر ادامه داداما شهاب بلند

 .از وقتی هانا رو کشتی هانی پژمرده شد. رها افسرده شد-

 :وهاب زد به سینه شهاب
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 .خـفـه شـو-

 :ولی شهاب ادامه داد

 .رها اونجا فقط افسرده شد؛ ولی تو ضربه مهلک تری بهش زدی وهاب-

ها؛ اما با داد جوری که انگار قصد گلو دریدن داره ادامه داد و ماسه وهاب پرید بهش و یه مشت زد تو صورتش، افتاد رو

 :اولین قطره اشکش ریخت

بهش گفتی چه گوهی خوردی و توی نعشگی چه گندی باال آوردی و نابودش کردی. اونجا بود رها رو کشتی لعنتی.ج، تو -

 .قاتل سه نفری

 :ب؛ ولی شهاب در دلش حرف زیاد بود بازم حرفش رو زدزد و بعد حمله کرد به شهامی"خفه شو"وهاب مدام فریاد

 ..تو هم هانا رو کشتی هم رها رو هم هانی رو، باید جوابشون رو بدی پس فطرت-

 !خفه شو لعنتی-

 :شهاب مشتی توی صورت وهاب زد که پرت شد به کناری از جا برخاست با نفرت به وهاب نگاه کرد

 میذارم هانی هم مثل تو بشه،تو یه بزدلی یه بازنده بدبخت؛ اما ن-

ها جمع کرد. از کی این بچه اینقد زورش زیاد شده؟فکش رو ماساژ داد.گندش و رفت. وهاب خودش رو از روی ماسه

 .بزنن

ها پیداش کرد و تکونش داد و تا چشمش رو بهش دوخت آه کشید. یه اسم بود. یه گوشیش زنگ خورد. از روی ماسه

 ...ک هم به خودش هم به رها هم بهاسم خیلی آشنا، خیلی نزدی

*** 

 :رها

در ماشین رو با بی حالی باز کردم و پام رو، روی زمین گذاشتم.با بی جونی درو پشت سرم بستم و ماشین اتوماتیک 

 .خودش هم خاموش شد هم دراش قفل شد

های پی در پی نم کشیده بارونداشتم. صدای خش خش برگای زیر پام در نمیومد. از چند قدم تا کلبه رو بی حال برمی

 .کردمام خیره شدم. تشعشات غم رو بخوبی حس میبودن. دستم رو به یه درخت گرفتم و به کلبه

و باال رفتم. کلید انداختم و درو هل دادم. درو  خونم زودتر از من غمگین شده. با بی میلی و بی حالی پا کوبیدم رو پله قر

ه پادری پاک کردم. قدم برداشتم و خودم رو به مبل تکم جلوی شومینه خاموش پشت سرم بستم و کف کفشام رو ب
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 .رسوندم و روش افتادم

 .دیدمحجوم افکار تمومی نداشت. از گوشه چشم حجم سیاه ترسناکی رو توی سیاهی اتاق دومی می

 ودم که نای اینکه برمقلبم مچاله شد. دیگه دوست ندارم ببینمش، همون یه بار کافی بود. اونقدم خسته و دپرس ب

 .قرصام رو بخورم نداشتم. نگاهم رو به پایین پام دوختم

 افسرده ، بی پناه ، پریشانحال ــــ

 ام به گوشه ی تنهائیافتاده

 ام و غمهاطرف نشستهمن یک

 اند گرم و صف آرائیایستاده

 گاهدر بزم گرم زندگیم، بی

 سنگی فتاد و ساغر من بشکست

 من بگریختطفلم رمید و همسر 

 دستی رسید و رشته ما بگسست

 عمری قرار زندگیم بودند

 رفتند و هیچ صبر و قرارم نیست

 خواهم ز چنگ حادثه بگریزم

 ای وای من که پای فرارم نیست

 های کودک دلبندم؟کو خنده

 آن گرمخوی نغمه سرایم کو؟

 آنکس که کودکانه گه بیگاه ـــ

 ها ز برایم کو؟گفت قصهمی

 های تنهائیشکنجهای وای از 

 اغوشم؟کو همسرم؟ کجاست هم

 فرزند من کجاست که با شادی 
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 باال رود ز دست و سر و دوشم؟

 خاموش مانده خانه من امشب

 در آن خروش و همهمه بر پا نیست

 برد دلبند کودکم که دلم می

 نیست« بابا  »آرام جان خسته 

 شب تارمای تک ستاره های

 یزیدها! ز دیده فرو رای اشک

 های غم زده! بنشینیدای لحظه

 ای دیوهای حادثه! بر خیزید

 در این شب سیاه غم آلوده

 من هستم و سکوت غم انگیزی

 وز این سیاه چال ،نصیبم نیست

 .جز وای وای شوم شباویزی

 تنها_مهدی سهیلی

دلم واسه پسرم پرمیکشه.  آهی کشیدم. خدایا من یه مادرم، هرچقدر هم این قرصای کوفتی بی خیالی برام بیاره بازم

 .تونم تحمل کنمدوریش رو نمی

های اشکم چکید روی کشه. پر از بغض شدم. قطرهاش پر میکار کنم که این دل صاحب مرده واسه مرد گذشتهچی

 .ها بود توی همون حالت بودمپالتوم، ساعت

سوزوند و هر بازدمی کرد و میم رو سرد تر میادادم سینهخونه سرد سرد بود. مثل حال این روزای من هر دمی که تو می

 ..گرفت. هنوز حجم ترسناک توی سکوت به تماشام نشسته بوددادم فضای اطرافم رو ابری خاکستری میکه بیرون می

 .رسیداز دفعه قبلی که دیدمش بدتر به نظر می

 .اش رو دفعه قبل دیدمچهره

 اون
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 .اون خود من بودم

های کبودتر و موهای پریشان اطرافم و دست و پای الغر و بی جون که بی سو و رنگ کبود و لببا چشمای گود افتاده و 

 .کردها روی زمین چهار دست و پا حرکت میای و ترسناک ارباب حلقهشبیه اسمیگل موجود افسانه

 .برسونه بتونه بهت آسیبتر از این نیست که تو توهم خود ترسناکت رو بزنی و اینقد واقعی باشه که و هیچ چیز ترسناک

 .ام بوددرست از وقتی گورم رو دیدم میدیدمش، انگار آینده

 ام رو باال آوردم بزنم؟نزنم؟بزنم؟نزنم؟گوشی

 :اش رو گرفتم، بعد از دو بوق جواب دادتصمیمم رو گرفتم و شماره

 .الو-

 .م و فشارش دادم. االنه قلبم بیاد بیرونتمام تنم لرزید، من چیکار کردم؟تندی قطع کردم، دستم رو، رو سینم چسبوند

گوشی لرزید و آهنگ زنگش توی خونه مسکوت مثل ناقوس مرگ پیچید و روح خفته خونه رو بیدار کرد و به تشویش 

 .کشید

خواست عقب بزنم که از اونجایی که جواب ندادم، دو بار دیگم مدام زنگ زد. اومدم از جا پاشم و همینجورم موهامو می

عنتیم یه آپشن بدی که داره اینه که اگه گوشی رو باال بیاری و نزدیک گوشت کنی خودکار تماس برقرار میشه گوشی ل

 :یهو صدای سردش پیچید

 .الو-

 :با ترس و لرز خیره به گوشی شدم، دوباره با جدیت گفت

 الو؟ اللی؟-

 :اومدم قطع کنم که صدای آشنایی روحم رو لرزوند

 .ولم کن عمو شهاب-

ی سربه سر گذاشتن شهاب، چشام گرد شد و توی جا سیخ شدم و گوشی رو فوری چسبوندم به گوشم. توروخدا، و صدا

 :هانی توروخدا بازم یه چیزی بگو؛ ولی عوضش وهاب فریاد زد

 مرض داری؟-

 :که فهمیدم االنه قطع کنه با صدای ریزی گفتمو همین
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 .الو-

 :ساکت شد و بعد گفت

 پس الل نیستی، شما؟-

 :صدام کمی جون دادم به

 تونه باشه؟کی می-

 :رنگ صداش عوض شد و با حیرت گفت

 رها؟ رها تویی عزیزم؟-

 :تلخ شدم

 پس هنوز همچینم فراموشم نکردی؟-

 تونم فراموشت کنم؟مگه می-

 :بغض تو گلوم نشست

 ملکه خوشبختیت مشکلی نداره هنوز کنیز بدبختت رو فراموش نکردی؟-

 :اونم تلخ شد

 .ای خود تو بجای خود، اون مثل تو حسود و غیرمنطقی نیستاون بج-

 حرفی که مهر نیست در آن، ناشنیده باد

 دستی که نیست دست محبت، بریده باد

 مهدی سهیلی

 .قطره اشکی چکید، لبم رو گزیدم و قطره بعدی چکید، آروم نفس گرفتم و سعی کردم بغض تو صدام مشخص نشه

 .های تلخت دیگه تموم شده فقط یادشون و داغشون هنوز موندهدیگه، خاطرهحاال هرچی که بود تموم شد -

  :تلخ تر گفت

 این وقت شب زنگ زدی زرنگ بازیات رو یادم بیاری؟ که چی؟-

 :ریختند. سرد گفتماخم کردم و جلوی اشکام رو گرفتم؛ ولی بازم داغ می

 .خوام با هانی صحبت کنمهیچی، می-
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 :رو لرزوندصدای پوزخندش پرده گوشم 

 پیش خودت چی فکر کردی؟-

 .سست شدم. هرچی باشه یه مادرم، یه نقطه ضعف بزرگ

 .تونمخوام صداش رو بشنوم وهاب، دیگه نمیمی-

 :تر شدسرد و سرد

 .شرط داره-

 :به سرعت گفتم

 .چی؟هرچی باشه قبوله-

 .برگرد-

 :خون تو رگام یخ بست. با بهت گفتم

 چی؟-

 :با بی رحمی گفت

بار درکنار هم زندگی کنیم. این، برگرد و همه چیزایی که خراب کردی رو دوباره بساز، دوباره باهم ازدواج میبرگرد-

 .کنین و دیگه اعتراضی نباید باشه، در عوض هر لحظه کنار هانی هستی و بزرگ شدنش رو میبینیمی

 :زبونم بند اومده بود؛ اما به خودم اومدم و عصبی گفتم

 .گردماگه حتی سرمم بزنی دیگه برنمی گیچی داری می-

 :خونسرد گفت

 .تونی نه صداش رو بشنوی نه خودش رو ببینیخیلی خب پس دیگه نمی-

تر از بوی دونستم چی بگم، گوشی از دستم کشیده شد. حالم دست خودم نبود. بوی عطرش برام آشناماتم برده بود. نمی

دم، اش رو دیبودنش و حمایتش از جا پاشدم و تا برگشتم چهره برزخیدونستم کیه فقط برای عطر خودم بود. خوب می

 :گوشی رو کنار گوشش برد و سرد و خشک گفت

کنه اون یکیش که مرده از این به بعد فکر می .های تورو از یاد ببرهاشکالی نداره، اتفاقا واسه رها هم بهتره همه خاطره-

گرده. دست از سرش بردار، فکر کن رهایی نیست. حتی اگه توی نمی یکی هم مرده؛ اما دیگه پیش توئه گرگ صفت بر
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 خواب هم ببینیش میام و بالیی سرت میارم که تا چند وقت نفهمی از کجا خوردی، تفهیمه؟

 .و قطع کرد

ه ک کرد. حاال با این چهره عصبی و این لباسای زمستونیریختن، معدم به درد اومده بود. عصبی نگاهم میاشکام بازم می

ناله  ترسوند؛ اما باکرد و موهای آشفته و توی این تاریکی بیشتر شبیه شکارچی ها شده. این من رو میگنده ترش می

 :گفتم

 ...سیوان وهابـ-

کف دستش رو باال آورد و بهم فهموند ساکت باشم؛ ولی آخه خودش بهم یه سیم دیگه داده بود برای زنگ زدن به وهاب 

 :لرزید گفترص و عصبانیت میبا صدایی که از زور ح

 تو، تو چیکار کردی؟ بازم زنگ زدی به اون مرتیکه؟-

 .سیوان-

 .هیش هیچی نگو، هیچی نگو-

 :تو موهاش دست کشید و سعی کرد به خودش مسلط بشه؛ اما بدتر شد و یهو داد زد

 مگه بهت نگفته بودم بهش زنگ نزنی؟ گفته بودم یا نه؟-

 :ریختمزد و هنوز من اشک میزد که تمام تنم لرزید و یه قدم رفتم عقب هنوز داد میجوری این جمله آخرو فریاد 

کنه این سری که تو زنگ زدی شرط و فهمی؟سری پیش زنگ زده التماس میاون مرتیکه یه بیمار روانیه چرا نمی-

 .دی، حقته همش چوب خودسری تو بخوریذاره، اصال به حرف من گوش نمیشروط می

تپ دویدن اومد. سرم رو چرخوندم توی تاریک و روشن فضای جلوی اتاقا هانا از اتاق دوم سرک کشید صدای تپ 

 .کرد، بند دلم پاره شدبیرون و به در تکیه داد و خیره نگاهم می

 .کنم خودت هرجور که دوست داشتی باهاش برخورد کناز این به بعد ولت می-

 .د. قلبم با تمام توان شروع به اعتراض کردسایه سیاه و ترسناکی روی صورت هانا افتا

 .مونی و خودتگیرم تا کمتر حرص بخورم. برو خوش باش تو میدیگه بهت کار نمی-

 .تر اومد. موهای سیاه و پریشونش اطرافش ریخته بودسایه هانا رو کنار زد و بیرون

 گردم به سر کارو زندگیم، دیوونم وقتم رو برای تو هدر بدم؟منم برمی-
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و برگشت و عصبی گوشی رو انداخت رو مبل و دوسه قدم تند برداشت و سایه ترسناک خنده شیطانی کرد و به همون 

سرعت دوسه قدم روی نوک پنجه دست و پاش جلو اومد. از ترس جیغ زدم و دویدم سمت سیوان، سیوان برگشت 

دام رفت، صچشم دیدم داشت عقب عقب میسمتم منم تندی بازوش رو گرفتم و فشردم تا از ترسم کم بشه از گوشه 

 :رو پیدا کردم

 .نرو-

 :بازوش رو کشید

 ولم کن بابا-

 :دوباره سایه جلو اومد منم تندی با دو دست کاپشنش رو چنگ زدم و التماس کردم

 .نرو سیوان، جون من نرو توروخدا-

 :صبر کرد با بغض توی چشمای دودی و پر خشمش خیره شدم و گفتم

من یه اخم کافیه نیازی به فریادت نیست. واسه اشک ریختن من سکوت تو کافیه، نیازی به قهرت  برای شکستن-

از  ترسم. من فقط تورو دارم، مننیست. برای مردنم حرف رفتنت کافیه، نیازی به انجامش نیست. توروخدا تنهام نذار می

 .ترسمبار از هانا هم میمن حتی این« زدم و به سایه اشاره کردم و باز ضجه»ترسماون لعنتی اون گوشه خونه می

 :ریخت، باالخره پس از لحظاتی که مثل سال گذشت با اخم گفتفقط خیره و با نفوذ نگام کرد. بازم اشکام می

 کردی؟کار میاین زبون رو نداشتی چی-

 :و سرش رو تکون داد

 .امان از این دهه هفتادیا-

 :زیر لب گفتم

 .من شصت و نهم-

 .ارهفرقی ند-

 :اومد بره تندی دستش رو دو دستی گرفتم

 .نرو-

 .خوام برقارو روشن کنمنمیرم، می-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر پاسبان غزاله | تبانیرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 231 

 :از ترس ولش نکردم. باهم رفتیم اینور اونور و اون برقارو روشن کرد و گفت

 .شدمآخیش، چی بود همه جا تاریک بود. داشتم کور می-

 :وبعد دستام رو فشرد و باال آورد

 ری پی سختاش؟ای آسون تری هم واسه خودکشی هستا تو چرا همش میهببین چه یخ کردی، راه-

 .و رفت سراغ پکیج ها و روشن کرد و سیستم گرمایش از کف روهم روشن کرد

 :بعد رفت سراغ شومینه

 .همه تجهیزات؟این گرما نداره هیچ خطرناکم هستچرا شومینه گذاشتی با این-

ور بود یه دستی کار کنه این خصلت این مرد عالی ترین خصلتش بود. کنارش نشستم و دستش رو ول نکردم و اون مجب

 .کردخیلی سریع موضوع رو عوض می

ها نشسته بودیم و خونه گرمای مطلوبی داشت و فقط چند آباژور حدود دوازده سیزده دقیقه بعد روبه روی هم روی مبل

زد واسه پسرم احساس عجیبی داشتم که باید پر میروشن بود و نور هم مالیم بود؛ اما حال دل من نه، دلم داشت پر 

روحم و جسمم بی قرار بود. توی  .کنیجوری براش بی قراری میمادر باشی تا بفهمی وقتی یه تیکه از وجودت نباشه چه

لرزید. عبور جریان خون رو توی تمام های النه کبوتری توی ساق پامم میقلبم حس دل آشوبه داشتم و حتی دریچه

 .زدو همه اینا داشت نیاز به عطر خاص و پاک تن عزیزم رو فریاد میکردمهای تنم حس میگمویر

 باید مادر باشی تا بفهمی با همه وجود خواستن یعنی چی؟

 خوبی؟-

نگاهم رو از نوک کفشاش گرفتم و به چشماش دوختم. روی مبل تکی نشسته بودم و هردو پام رو جمع کرده بودم و 

جویدم و اون روبه روم روی مبل تکی لم داده بود و شیشه دلستر باال و یه طرفه جمع کرده بودم و ناخون میکشیده بودم 

 .دستش بود. سرم رو به جواب نفی تکون دادم و با درد چشمامو بستم

 چته؟-

 .دادنمی بار حس خوبی بهمچشمام رو مستقیم تو نگاه خیره و تیره و جدیش باز کردم. چشمای مورب و وحشیش این

 کنی؟جوری نگاهم میچرا این-

 .یه تای ابروش رو انداخت باال، پر از اخم و جدیت بود
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 .های بیشتری برسم تا این قضیه تموم شهجوری میشه به سرنخکنم چهدارم فکر می-

 .گه اگه جواب چراهام پیداشه همه چی حل میشهآره یه حسی بهم میسکوت کردم.

 کی؟حاال بگو چته که تو ل-

 :لب چیدم و با بغض گفتم

 .تر شدم. امشب بعد یه ماه و نیم یه صدای دور ازش شنیدماز وقتی هانا رو از دست دادم رو هانی حساس-

 :قطره اول اشکم چکید

 .تونمدونی حالم چیه؟بعد هانا که دیگه مردم؛ ولی جدایی از هانی، نه نمینمی-

 :ای از دلسترش نوشید و گفتخونسرد جرعه

 ای یا رنگای تیره، چرا آخه؟پوشی؟ همش مشکی خاکستری سورمهیشه بگی چرا همش تیره میم-

شناسه. نظرم عوض شد این آهی کشیدم و اشکام رو پاک کردم. این مرد جدا از بقیه مرداس، رسم آروم کردن زن نمی

 .کنه گند ترین خصلتشهخصلتش که فوری بحث رو عوض می

 .که کامل مرد نیست و ازش توقعات بیجایی دارمالبته منم گاهی یادم میشه 

 .بعد هانا دیگه روشن نپوشیدم-

 آیم تابوتی از نگاه تو بر دوشماز خاطرات گمشده می

 پوشمبعد از تو من به رسم عزاداران غیر از لباس تیره نمی

 در سردسیری از من بیهوده وقتی که پوچ و خسته و دلسردم

 کند تن تو در آغوشمتب میشبها شبیه خواب و خیال انگار 

 نجمه زارع

 .پوزخند زد:چه دلیل مزخرفی

 خوره؟ای دیگه؛ اما چهره اش درهم رفت. آخه کسی که زخم معده داره دلستر میو باز جرعه

 :با نوک موهام ور رفتم

 دونی؟تو از احساسات من چه می-

کنه در لحظه مدام از این یه موضوع تمرکز نمی بازم مثل همیشه پرید به یه بحث دیگه، مغزش زیادی فرّاره اصال رو
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 .پرهشاخه به اون شاخه می

ات نمیام، دیگه اعصاب نمونده رسم؟ اصالً از دفعه دیگه دورو ور کلبهکنی میمن موندم چرا عدل وقتی تو خرابکاری می-

 .برام

 :اشاره کردم

 .دلسترت ریخت-

 :اش باز شد و پرسیدم دوباره چهرهفوری قوطی رو صاف کرد و باز ازش خورد و طبق حدس

 ترسی؟دیگه االن نمی-

راست افتاد تو سطل اش رو فشرد و مچاله کرد و پرت کرد و یکاشم رفت باال و قوطیسرم رو تکون دادم. ته نوشیدنی

 :آشغال اون سر خونه و بعد از جا پاشد

 .رمپس دیگه می-

 :اش رو تنش کردو پاشد بارونی

 هر وقت شب بهم زنگ بزن، تفهیمه؟ هر اتفاقی افتاد-

سرم رو تکون دادم. بی خداحافظی زد بیرون.ج، فکرش خیلی درگیر بود. رفتم پشت پنجره و رفتنش رو نگاه کردم. 

 .چکیدهاش میبارون بند اومده بود؛ اما هنوز از نوک شاخ و برگ درختا قطره

رقصیدن، باز این یادش شد کالهش رو تو باد تند تند میمه غلیظی درست شده بود و باد سردی بیرون میومد. موهاش 

 .سرش کنه آخرش از سینوزیت میمیره

 .دود سیگارو توی تاریک و روشن بیرون دیدم

 .راست رفتم تو آشپزخونهو دور تر که شد دیگه توی دیدم نبود. پرده رو انداختم و آهی کشیدم و یک

رفتم تو اتاقم و رو تختم دراز کشیدم به امید اینکه بتونم بخوابم؛ ولی  راستقرصام رو با آب پرتغال خونی خوردم و یک

 .دونستم یه امید الکیهمی

**** 

 سیوان

ها مثل سیلی توی داد. چهره اش درهم بود. واقعیتروی صندلی راک لم داده بود و جلوی شومینه خودش رو تاب می

یلم تونست براش فاون دخترک قربانی بیچاره بگه؛ اما میدونست به تونست چیزهایی رو که میخورد. نمیصورتش می
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 .بازی کنه انگار که اونم از چیزی خبر نداره

 اش رو بگیره، باید ذهن رها روداد تا کمی دیر تر پی ماجرای تصادف و بقیهباید یکم ذهنش رو به وهاب تغییر مسیر می

 .یه چیزایی سرهم کنه بهش بگه روی سرد شدن از وهاب متمرکز کنه تا کمی وقت بخره و خودش

اش توهم رفت؛ اما با اش خارج کرد. دود درد معدش رو بیشتر کرد. چهرهسرش رو تکون داد و دود سیگارو از ریه

 .لجبازی دوباره پک عمیقی از سیگارش گرفت

**** 
 رها

ار لباس گرم پوشیدم. شلو ساعت های شش صبح تازه خوابم برد؛ ولی ساعت نه بیدار شدم. فکری به سرم زد، پاشدم و

ام و یه روسری گرم سرم کردم و دسته های مخملی که سیوان برام خرید و پالتوی مشکی اندامیمخمل مشکی و بوت

شای کاش رو دادم تو یقه دیپلمات پالتوم، شال گردن بزرگ و بلند خاکستری رو دور گردنم پیچیدم و دستهاش رو همه

ام رو برداشتم و بعد خوردن سرپایی قرصام به همراه یه برش کیک رگ چرم مشکیمشکی نازکم رو پوشیدم.کیف بز

خونگی که از خونه آورده بودم زدم بیرون، تو همین چند ساعت خواب امروز صبح دوباره صحنه تصادف رو دیدم. وقتی 

م، ونجا تصادف کردیبیدار شدم کامال مطمئن بودم کجا بودیم وقت تصادف، نزدیک فست فود همیشگی بود. خب اگه ا

 جا گاز دادم. یه جا پارک به زور پیدا کردمنزدیک ترین بیمارستان کجاست؟ معلومه، فقط نشستم پشت فرمونو تا همون

و پارک کردم و راه افتادم سمت ورودی بیمارستان قبلش از داروخونش یه ماسک خریدم و ماسک زدم. عینک دودی هم 

 :دمزدم و رفتم تو، جلوی پذیرش ایستا

 .سالم آقا خسته نباشید-

در لحظه یاد حرف سیوان افتادم که گفت خسته نباشید جمله منفی؛ ولی دیگه دیر شده بود در ضمن پس چی بگم به این 

 مرده بگم خداقوت؟

 .سالم متشکرم، بفرمایین-

 خوام ببینم اینجا بستری بوده؟یه سوال داشتم، دنبال پرونده بیمارمونم، می-

 ؟چند وقت پیش-

 .هشت سال پیش-

 .ابروهاش پرید باال
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 .هشت سال پیش اطالعاتش توی سیستم نمیاد، باید برین بایگانی-

 کدوم سمته؟-

 .هاشهمین راهرو، وسط-

 .متشکرم-

 .کنمخواهش می-

دوباره کمرم رو راست کردم و راه افتادم سمت اطاق مذکور، بایگانی ایناهاش درش باز بود و دوتا مرد توش نشسته 

 .برگشتن سمتم، عینکم رو برداشتم .کردن. چند تقه به در زدمدن و صحبت میبو

 .سالم، روز بخیر-

 .فک کنم این بهتر از خسته نباشیده

 .سالم ممنون، بفرمایید-

 :یه قدم وارد شدم

 .جا فرستادنیه سوالی داشتم منو این-

شم برداشت و رفت پشت میز نشست و باز یکی شون سکوت بود و اون یکی دیگه از پشت صندلی ها پاشد و چایی ا

 :جوابم رو داد

 .در خدمتم-

 ؟خواستم ببینم هشت سال پیش اینجا بستری شدهمن دنبال پرونده بیمارمونم می-

 هشت سال پیش؟-

 .بله-

 .اوه تا حاال کجا بودین؟ اسم بیمارو لطف کنین-

 .رهادخت قجر-

 نسبتتون با بیمار چیه؟-

 :وی کامپیوتر آورد بیرونسکوت کردم. سرش رو از ت

 .شه اسرار بیمار هامون رو بگیم. مخصوصا مال هشت سال پیشباید نسبت نزدیکی داشته باشین وگرنه نمی-
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ام رو درآوردم و روی میزش گذاشتم، برداشت و نگاهش کرد.ماسکم رو زدم نمیشه ناشناس باشم بیخیال، کارت ملی

 :برگردوندپایین، سرش رو تکون داد و کارت رو 

 دونید هشت سال پیش کجا بستری شدین؟گید بیمارمون بعدشم خودتون نمیپس چرا می-

 :ماسک رو زدم باال و کارت رو گذاشتم تو کیفم

 نه، لطف کنین بگردین ببینین پروندم اینجاست؟-

 ها بودین؟توی چه دسته از بیماری-

 .تصادف-

 :سرش رو تکون داد

 .بعله هست، شماره پرونده-

 :بعد توی برگه کوچیکی برای خودش یادداشت کرد و پاشد و

 .چون شخص خودتون اومدین اینقد راحت پرونده رو در اختیارتون می ذاریم-

 :و بعد روبه اون مرده گفت

 .هوای اینجارو داشته باش االن میام-

ه ش و باهم کمی پچ پچ کردن و اون مردو باهم رفتیم طبقه پایین رفتیم یه اتاق دیگه یه پیرمرده اونجا بود. کاغذو داد به

 :رفت. پیرمرده گفت

 .جا باش دخترمهمین-

و رفت و بعد نیم ساعت با یه پرونده برگشت، خیلی کند بود. گرفت سمتم ازم امضا و اثر انگشت گرفت و بعد کپی 

م یه وقت از پزشک عمومی پرونده رو بهم داد و منم زدم بیرون، پرونده رو باز کردم. هیچی ازش سر در نیاوردم. رفت

ذهنم درگیر شد. تشکر کردم و پرونده رو  .بیمارستان گرفتم و پرونده رو نشونش دادم. با حرفایی که زد حالم عوض شد

توش یه گذارش دقیق تصادف هم بود. احتماال برای پلیس که اگه مشکلی پیش اومد همه چیز  برداشتم و زدم بیرون

تان راه افتادم سمت در خروجی و گذارش رو خوندم. هر لحظه حالم بدتر شد و زانوهام روشن باشه. توی حیاط بیمارس

سست شد. خودم رو به نیمکت رسوندم و نشستم؛ ولی حالم بدجور بد بود. فشارم وحشتناک افتاده بود. چشام سیاهی 

 .رفت و همه چی چرخید و چرخید تا سیاه کامل شد

**** 
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ول بود و شر بود برعکس هانی خپل این یکی نه ماهگی راه افتاده بود. به حرفم اومده بود هانا نه ماهه شده بود.از بس ه"

های دختر کنم، نه از شیطنتذاشت. این روزا زیاد حس خوشبختی نمیو با شعرای گنگش خونه رو رو سرش می

 .یمنهای داداش بزرگه چاقالوش نه، اینا تنها دلیل های زندگکوچولوی خوردنیم نه از شیطنت

بلکه از دست باباشون، چند وقته مدام مست میاد خونه یه بوی گندی هم می ده. بوی الکل نیست بوی یه کوفتی دیگس، 

 .همش جنگ اعصاب داریم

 :توی آیینه به خودم نگاه کردم، مهتاب گفت

خواد شدن سختشه میها خرج دارن، دوتا قربونت برم الهی غصه نخور حتما این روزا کارش خیلی بیشتر شده. خب بچه-

 .خودش رو آروم کنه

 .که اینقد پول داره، خیر سرش ندار که نیستیمچه خرجی این-

بینی و اون پیچش مو، تو تازه بیست و دو سالته هنوز خامی بحث یه قرون دوزار خرج پوشک و شیرخشک و تو مو می-

 کنه که آینده بچه ها رو کامال در رفاهاکتور کار میرخت و لباسشون که نیست. بحث آینده اشونه، اون بیچاره داره مثه تر

کنه. بچه هرچی بزرگتر میشه خرجشم بیشتر، ماشاهلل با روشیم که شما پیش گرفتین تا سه چهار سال دیگه یه تیم 

 .فوتبال درست می کنین

 :و خودش خندید، پوزخند زدم

 .و بدبخت کنه که آینده دوتا توله خودش تامین باشهچه کاری، واقعا هم عرق جبین داره. بره جوونای نازنین مردم ر-

 :هام گذاشت و از تو آیینه نگام کردپاشد اومد پشتم واستادو دستاش رو، روی شونه

وقتی میاد و مسته دادو بیداد نکن.  .بحث گذشته رو پیش نکش مردت روش فشاره، تو فشارو از رو شونه هاش بردار-

کنه. بخدا آقا عاشقته دختره خل و دیوونه تو این چند وقته از دست گه مست نمیکاری کن مشکالتش رو بهت بگه، دی

دی فقط به جونش غر می زنی خواهر مادرش رو میاری جلو چشش اونم کم ها خسته شدی به اون بیچاره محل نمیبچه

 .میاره میره سمت بیراهه

 :با غم گفتم

 .ای بابا، بازم شد تقصیر من-

ی. بو اس حموم نرفته قیافت بنداز، اینه دختر شاد روزای اول این عمارت؟ ببین چی شدی؟ یه هفتهنه عزیزکم یه نگاه ب-
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دی، موهای ژولیده، ابروهای دراومده، چهره بدون آرایش مریض و زرد، لباسای نامرتب، پاشو برو یه دوش بگیر سگ می

بخدا نود درصد دعوا و اختالفای  .وم میشینبشو همون تازه عروس وهاب امشبم باغ سبز بهش نشون بده هر دوتون آر

 .زن و شوهرا از دلتنگیه، پاشو دیگه نکبت

 :گفتم مهتابم آدمه بازم زد خرابش کرد. خندید و هانا رو بغل گرفتبا حرص ازش نیشگون گرفتم. تازه داشتم تو دلم می

 .ام بدهکنم. توهم کاری که گفتم رو انجبرم سرش رو گرم میمن این تخم جنت رو می-

اس روش فشاره هه جالبه، قاچاقچی هم مگه خستگی و درو بست؛ اما من هنوز دلم پر بود. مهتابم دلش خوشه، خسته

 حالیشه؟

خواست بترکه، دوتا دستام رو به کمرم زدم ره روزای آخر حاملگی هانا چجوری فهمیدم قاچاقچیه و دلم میهنوز یادم نمی

قاچاقچی  .رم از خونه، زندونیم که کرده بود. از خونوادمم که دزدیده بودمکردم میمی رفتم و تهدیدشمو به زور راه می

 هم بود. دیگه چرا باید واستم؟

 :با گریه داد زدم

گم گردم و به آقاجونم میخوام برم پیش خانوادم برمیکنم، تو لیاقت من رو نداری عوضی تو منو دزدیدی، میترکت می-

 .من رو دزدیدی

 :رو، رو سرم انداختم و هردو دستم رو به کمرم گرفتم و چهار قدم که رفتم مثل شیر نعره زدو شالم 

 .کنیتو غلط می-

از ترس جیغ زدم و هردو دستم  .از صدای وحشتناکش سر جام ایستادم و در لحظه سه تا اسلحه سرم رو نشونه گرفت

 :رو، رو دهنم گذاشتم. دوباره فریاد زد

 .رو زن من بکشین کنار آشغاالهاتون رو از اسلحه-

ه لرزید. توانایی نگهاش فوری سه تا بادیگارد سیاه پوش عزیزش عقب کشیدن، زانوهام میلرزید از فریادها میشیشه

 :هاش افتاده بود گفتداشتن وزنم رو نداشتم. خودش رو با گام های بلندش بهم رسوند با صدایی که از فریاد

 .عزیزم-

کرد و منم تو هانی داشت بی قراری می .ود. در لحظه منو تو آغوش کشید و منم خودم رو رها کردملحنش پر از ترس ب

 .آغوش نا امن مردم از حال رفتم
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روزای سختی رو گذرونده بودم. سرم رو تکون دادم. با این حال با تمام سلوالی تنم عاشق اون مرد و بچه هامم، پاشدم. 

 بسه، بسه مرور خاطرات

 دارم بادی اسپلشکارا رو کردم. یه دوش حسابی گرفتم. بعد از چند ماه به خودم حسابی رسیدم. به تن نم درست همون

زدم پوستم خوشب رو بشه. تمام تنم رو لوسیون زدم. ابروهام رو اول با قیچی بلندیش رو کوتاه کردم و بعد با موچین 

غ زدم. ژل بعد اصالح زدم و بعد موهام رو سرم مو زدم تا هارو چیدم و بعد با تیغ مرتبط کردم و کل صورتمم تیاضافه

هام افتادن. توی موهام طبق عادت عطر اسپری کردم. رفتم ژل رو ابریشمی شه، برس کشیدم و لـ ـختـ روی شونه

شستم و اومدم کرم زدم و بعد یه آرایش ملیح؛اما جذاب کردم. یه دست لباس خواب خیلی خوشگل هم پوشیدم. به 

هنوز نیومده بود. بابلیس رو به برق زدم و شروع کردم موهام رو  .م الک زدم. به ساعت نگاه کردم. دوازده شب بودناخونا

م زنگفت چشمت میذاشت میجا اول صدقه میکردم وهاب همونفر کردم. خیلی بهم میومد و هربار اینجوری فرشون می

 .رفتام میبعد قربون صدقه

دوباره حالم خوب شده بود. در اتاقم  .هره تازه خودم لبخند زدم. حس زندگی توم پیچیده بودکار موهام تموم شد. به چ

 :زده شد. ربدوشامبر تنم بود. پس راحت گفتم

 .بفرمایین-

 :در باز شد و به هوای وهاب؛ اما شهاب سرش رو تو آورد. بهش لبخند زدم با لبخند گفت

 .بچه هارو خوابوندم ملکه-

 :خندیدم

 .ممنون داداشی یه دنیا-

ای خوهای وروجکت میای وای، فکر کردم با اومدن دومین زلزله تو دیگه آروم نشستی از چشمات معلومه تازه تو از بچه-

 .سبقت بگیری

 :خندیدم

 .گی زلزله، مگه زلزله آروم میشهپس چی؟ خودت همیشه بهم می-

 .تو زلزله نیستی، گسلی-

 :باز خندیدم. بهم یه چشمک زد
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 .خوشگل شدی، شب بخیر خیلی-

 .و درو بست. حس خوبم بیشتر شد

های حجله رو انداختم. چند تا شمع عطری توی اتاق روشن کردم. صدای کوبیده پاشدم و تخت و مرتب کردم و تور

شدن در اومد. فوری به ساعت نگاه کردم. یک و ربع، عطرم رو برداشتم و دوباره توی موهام رو پشت گوشم عطر زدم. 

 :اومد صداش

 .خوامخوام، جام جمشید جم و تاج فریدون نمیخوام، مال فراوون نمیگنج قارون نمی-

 :صدای اخطار دهنده شهاب اومد

 .ها خوابن، نصفه شب اومده کبکشم خروس میخونهدهنت رو ببند بچه-

 :صدای مستش اومد

 .ده خونه خودمهور، جوجه برام ارد میبرو اون-

 :ها بود با حرص گفتو بچهشهاب که همیشه پشت من 

 .خورها برای توی الشخاک بر سرت کنن، حیف اون زن و بچه-

ی رسه، شهابها میگه. بیشتر از همیشه هم به من و بچهدونم چرا چند وقته شهاب هرچی به دهنش میاد به وهاب مینمی

 .که همیشه احترام برادر بزرگترش رو داشت

ها و آباژور الیت روی میده اش اومد تو، توی فضای نیمه روشن اتاق که فقط با شمعدر اتاق باز شد. اندام درشت و خ

 .رو دیدم. دلم بهم پیچیدپاتختی سمت چپی روشن بود چهره مست و خرابش

 ...مرتیکه-

های رکیک و حال بهم زنی به شهاب داد و در اتاق رو بست و قفل کرد. برگشت سمتم، یهو چشماش مثل همیشه فحش

 :زد و لبخند زدبرق 

 .به به، عروسک خوشگل خودم-

زد و هی میخواستم عق بزنم؛ اما بعد از یک ماه یه جلو اومد. با تمام وجود اینکه مست بود و بوی الکل حالم رو بهم می

یک  .هاش از خواب بیدار شدمشب رویایی برام ساخت. اونم چه رویایی هه، آروم خوابیده بودم که با بارون بـ ــوسه

کرد. بوی الکلش بیشتر شده بود. سرم رو چرخوندم و ساعت گذشته بود. هنوز نخوابیده بود؟ با موهام بازی می
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 اش رو، روی پاتختی کنارش دیدم. این زهرماری رو بازم خورده؟ دیگه دردش چیه؟شیشه

 :ام رو بوسید و بازم با موهام بازی کرد. آروم گفتشقیقه

 بیدارت کردم عروسک؟-

 .تر شده بود و نشون از مستی بیشترشاش کشدارلحن صد

 .آخ ببخشید وهاب پیش مرگت بشه-

 :با اخم گفتم

 چرا باز خوردی؟-

 .ترسممی-

 ترسی؟از چی می-

 .خورم یادم بشه چیکار کردم با عروسکمترسم کار دست خودم و خودت بدم. میمی-

 .گهمثله احمقا چرت و پرتم میکنه اینجور ضعیف و حقیر میشه. مست احمق، بدم میاد مست می

 مگه چیکار کردی؟-

دادی، خواستما از بس مثله شیطون بغل گوشم ور زد تا قبول کردم. از بس گولم زد. توئه المصبم محلم نمیبخدا نمی-

 .کرد. عشوه میومددونست. همش لوندی میاونم انگار می

 :بند دلم پاره شد. خواب از سرم پرید ناباور گفتم

 کار کردی وهاب؟تو چی-

خواستم سرش داد کشیدم، فحشش دادم، رفت تو اتاقش فکر کردم رفت که بمیره؛ ولی برگشت. لـ ـختـ لـ ـختـ، نمی-

رفتم جنسای بیصاحاب رو چک کنم لـ ـختـ میومد و جلوم عشوه هربار که می .بار زدمش؛ ولی اون ول کن نبوداین

م با کمربند زدمش تا دیگه از رو رفتم. من از رو رفتم، محلش ندادم. اون هربار لـ ریخت. اینقد اینکارو کرد و اینقد منمی

مست کردم تا  .دادام کرده بودی، اونم خوب جولون میدادی، تشنهـختـ میومد؛ ولی من محل ندادم. توهم منو محل نمی

بهم گفت عقدم کن، صیغش کردم. برخوردت یادم بره، کال همه چی یادم رفت. تو عالم مستی از اونجا سردرآوردم. 

 .شش ماهه

زد. از جا پاشده بودم و شوکه به حرفاش گوش ریخت و مثله یه پسربچه خطا کار حرف میهاش میاشکاش روی گونه
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 .کردممی

 .نفهمی کردممن تورو دوس دارم رها من عاشقتم، خریت کردم،-

اال نمیومد. خودم رو از روی تخت کشیدم پایین خوردم اش بیشتر شد تا وسط گریه خوابش برد. نفسم بو هق هق گریه

ام یه ویرونه شده بود. ته تغاری آقاخان، دختر چرخید.همه کاخ رویاهای ظریف و لطیف دخترونهزمین دنیا دور سرم می

تا دکرد. کسی که صدادن و اون ناز میاشون کسی که راستین و نامی و یوحنا و بقیه براش جون میلوس و محبوب همه

گین خواستگار داری و آقاجونش قلم شکنه بهم میگفت آقاجون دلم میصدتا خواستگار براش میومد و اون با اخم می

پای همه خواستگارا رو خورد کرد. کسی که نورچشمی همه بود. کسی که سوگلی شوهرش بود. قدماش رو رو چشمای 

د حاال یه باره به خاک سیاه نشسته بود. نه نشسته کرداشت. شوهرش مدام رو سرش حلوا حلواش میشوهرش بر می

 .بود کوبیده بودنش، از عرش به فرش تو یه آن کوبیده بودنش

خورد. اتاقای ها با همه درهای اتاقش جلوی چشمم تاب میبا حال خراب لباس پوشیدم و از اتاق زدم بیرون، راهرو اتاق

رفتن سقف اتاقای سمت راست ف باز اتاقای سمت چپ میرفتن سقسمت چپ میومدن زمین، اتاقای سمت راست می

تونستم راه برم. خوردم زمین به زور پاشدم. باز دوباره خوردم زمین، تعادل نداشتم. رویه خط راست نمیمیومدن زمین،

 .بالفاصله در اتاق شهاب باز شد و با نیم تنه برهنه و چهره خواب زده پرید بیرون

 چیشده؟رها؟چیه؟-

داد. نفسم در نمیومد و کردم. انگار یکی گلوم رپ دو دستی فشار میبه سرم گرفتم. بوی مرگ رو حس میدستم رو 

 .زد بیرونچشمام داشت از حدقه می

 ...هادوید سمتم، دستش رو گرفتم بلند شم، زیربغلم رو گرفت و بلندم کرد. رفتم سمت پله

 .قلبم وامیستهری؟ حالت خوبه؟ رها؟ چته یه چیزی بگو االن کجا می-

 :ها بیفتم، نگهم داشتخواستم از پلهمی

 .ری؟ جواب منو بدهکجا می-

 :با حال خراب گفتم

 .باید برم-

 کجا؟-
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 .زدبرگشتم و دستم رو، روی سینش گذاشتم، قلبش هزار تا می

 ...ترکمشهاب من باید برم، االن می-

 .دِ حرف بزن المصب-

 .چشماش بودمذاشت نفس بکشم. فقط خیره بغض نمی

 .یا امام حسین، خودت بخیر کن-

هارو با سر رفت پایین، روی مبل گذاشتم و دوید رفت و اومد با یه لیوان آب و دست انداخت زیر زانوم و بلندم کرد و پله

 وکرد. شهاب تنم ربود. به زور کمی آب بهم داد که بغضم شکست، مهتاب دوید از اتاقش بیرون و هاج و واج نگامون می

 .به آغوش گرفت

 حرف بزن رها، چی اذیتت کرده؟-

 :میون گریه گفتم

 ...وهاب، وهاب زن-

 :فوری گفت

 

 .هیش، آروم باش عزیزکم از اون نامرد حرف نزن-

 :با ضجه از بغلش اومدم بیرون، به موهام چنگ زدم

 .کار کنم. شهر غریب با دوتا بچه تنها، ای خدامن حاال چی-

س اش رر خیمهتاب لباش لرزید و دوید سمتم. پایین پام نشست و زانوهام رو مالید. اشکاش گونهو باز زدم زیر گریه، 

 :کردن

 .آروم باش دردت به جونم، آروم باش-

 .پسشون زدم و از جا پاشدم و شروع کردم با زاری راه رفتن

 .ار کنمکهام رو گرفت. من، من حاال چیاینا تقاص کارشه، آه مردم دامن زندگی من رو بچه-

درست مثل اسفند رو آتیش باال پایین  .شدمای رسیده بودم که هیچ جوری آروم نمیدونست به درجهفقط خود خدا می

 :پریدم. زانوهام توان وزنم رو نداشت با ضجه روبه قبله به خاک افتادم و با ضجه گفتممی

 .ای خداام سر جاش بود. انتقام چی رو ازم گرفتی که نماز روزهای خدا من-
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 .و خم شدم و سرم رو محکم کوبیدم به زمین، یک بار، دو بار، سه بار

 :شهاب بدو اومد و شونم رو گرفت و بلندم کرد. سرم رو تو بغلش گرفت و شونم رو فشرد

 .تو خودت رو نزن قربونت برم باید اون الشخورو پدرشو در بیاری، تو آروم باش-

 .هام بود. آخ خداهمه کسم بود. بابای بچه جوری آروم باشم شهاب، مردم بود.چه-

 :صورتم رو قاب گرفت

شم مگه داداشت مرده؟ من داداش اون کفتار نیستم داداش توام رها، آروم باش خودم مثه کوه خودم همه کست می-

 .پشتتم. تا تهش هوات رو دارم، توام مثله آبجی خودمی

 .شدماشکاش ریخت رو گونش، آروم نمی

 .ره االن میمیرم، دارم میمیرم ای خداز تنم در میاالن جونم ا-

 .موهام رو نوازش کرد

هیس من مگه بمیرم بذارم تو چیزیت بشه، آروم باش توهم آبجی خودمی، اون یکی رو حواسم بهش نبود به تو حواسم -

 .کنم همه چی رو درست کنیذارم یه مو از سرت کم شه، خودم کمکت میخوب جمعه، نمی

 :. مجبورم کرد سرم رو، روی سینش بذارم. پشتم رو آروم نوازش کردزدمزار می

 .برات گفته بودم رها؟برات گفته بودم منم یه آبجی داشتم؟یه آبجی کوچولو که همسن تو بود. یکم از تو بزرگتر بود-

 :حواسم رو با حرفاش پرت کرد

 کجاست؟ -

داس یا پیش شیطونه؛ ولی چهار ساله مرده اگه نبودم و دونم باید بگم پیش خدونم، چهار ساله که مرده، نمینمی-

 .حواسم نبود به آبجی خودم عوضش به تو حواسم هست

 چرا مرد؟-

 .تصادف کرد-

رو سینش کمی دیگه اشک ریختم تا آروم شدم و خواب منو تو خودش کشید. فکر کنم توی آب چیزی ریخته بود که 

 ″.گیجم کرد

**** 

چیز اتاق بیمارستان رو تشخیص دادم. سرم رو چرخوندم. نگاه خسته راستین و لبخند پر  چشمام رو که وا کردم اولین

 .مهرش رو دیدم. یادم نمیومد چرا بیمارستانم
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 .سالم-

 اوه صدام رو

 .سالم عزیز دردونه-

 .زور زدمو پاشدم نشستم

 چت شده قربونت برم؟-

 :تهش هنوز داشتسرم رو تکون دادم. سرم خالی رو دیدم به دستم، البته یکم 

 .بکنن راستین بگو بیان این ر-

 :جا در باز شد و سانی اومد تو، با لبخند گفتانگار موشون رو آتیش زدی همون

 به به، حال دختر غشی ما چطوره؟-

 .فقط لبخند کمرنگی زدم. اومد جلو و سرم رو چک کرد

 اشم سر بکش چطوره؟بیا این رو بکنم بقیه-

ه درد خنده بود. یکم با راستین سر به سرم گذاشتن تا تموم شد و سانی کشیدش و یه چسب و باز فقط خندیدم، البت

کیفم پنبه جاش زد و تموم، کمکم کردن پالتو و شال گردن و دستکشام رو بوت هام رو پوشیدم و از تخت اومدم پایین،

راستینم یه دستش کیفم بود یه  .ترو راستین برداشت. دستم رو دور بازوی سانی حلقه کردم سرم هنوز گیج می رف

 .دستش رو، رو کمرم گذاشت. از بیمارستان اومدیم بیرون

 .سمت راست پیچیدن

 .من ماشینم اون طرف پارکه-

 .سانی:اشکالی نداره، بعدا خودم برات میارم

 .نه من هنوز کار دارم-

 .راستین:حالت خوب نیست رها جان بیا بریم

 :م از دست راستین گرفتمخودم رو ازشون جدا کردم و کیفم

 .نه فقط فشارم افتاده بود. صبحونه نخورده بودم قندم افتاد بخدا خوبم-

 های هر دوشون روهاشون میشد تشخیص داد. تندی جلو رفتم و رو پنجه بلند شدم و گونهدلخور شدن. این رو از قیافه

 :چند بار بوسیدم

 رم. خوب خوبم باشه؟الهی قربونتون برم بخدا خوبم، االن یکم کار دا-

 :اشون یکم باز شده بودچهره

 .ببخشید بخدا به خاطر منم اذیت شدین-
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 .فوری اعتراض کردن

  سانی:ببند باو

 راستین:این حرفا چیه؟

 برین به کارتون برسین، من خوبم خب؟-

نم، پرونده دوباره فوری رفتم جلو و چند بار بوسیدمشون و بعد دیگه راضی شدن و رفتن منم رفتم سمت ماشی

 .کجاس؟شاید تو کیفمه

سوار شدم و فوری کیفم رو زیپش رو باز کردم. یکی زد به شیشه هینی کردم و کیفم رو بستم و سرم رو آوردم باال سانی 

 .کنهبود. شیشه رو کشیدم پایین، اینجا چیکار می

 .کجا تخته گاز میدویی سمت ماشینت، هرچی صدات زدم نشنیدی انگار-

 :ی زدملبخند مصنوع

 .خواستم بدو برم یه رستوراننه، حواسم نبود می-

 .پس بذار سه تایی بریم ماهم گشنه امونه-

 :سرم رو تکون دادم

 .باشه یه وقت دیگه باهم بریم-

 .اوکی، اومدم اینو بدم-

 .ام رو از جیبش درآوردو گوشی

 عه-

 .زده جواب داده گفته کجاییپرستار گفت راستین بهت زنگ می-

 پرونده دست ایناسشاید 

 آها-

 .گوشی رو گرفتم

 .چیز دیگه ای نمونده؟نرم باز دنبالم بدویی-

 :خندید

 ایم داشتی؟مگه غیر کیفت و گوشیت چیز دیگه-

 .نه-

 .کیفت رو نگاه بنداز چیزیش کم نشده باشه-

نده . خب خداروشکر پروجلوی چشمش کیفم رو با ترس و لرز باز کردم. با دیدن کیف تقریبا خالی نفسم رو بیرون دادم
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 .اینجا نبود که سانی مشکوک شه

 برا دو ورق قرص و یه کیف پول کیف به این بزرگی برداشتی؟-

 .به تیپم میومد-

 .کنمشما زنا رو درک نمی-

خندید و خداحافظی کرد و رفت. ماشین رو روشن کردم و دور زدم ماشین سانی دیدم که راستین پشت فرمون نشسته 

ق زدن و رفتن. به سرعت جای قبلی پارک کردم و پیاده شدم و با عجله دویدم توی حیاط بیمارستان، تمام بود برام بو

م خوند. رفتنیمکتای اون سمت و اطرافش رو گشتم، نبود.یه زنه فقط یه پرونده مثل مال من دستش بود داشت می

کت، عصبی شدم و پرونده رو از دستش سمتشون و اطراف نیمکت رو نگاه کردم نبود چشم خورد عکس خودم رو نیم

 :کشیدم. یه متر پرید و هین بلندی کشید، با اخم گفتم

 هر چیزی رو رو زمین دیدین باید بردارین جیک و پوکش رو دربیارین؟-

 :با تعجب گفت

 وا؟-

ش رو امهحرصی برگشتم و بیرون زدم. عصبی بودم. دوباره خودم رو به ماشین رسوندم. او ماشین با دقت بیشتری ه

خوندم. پرونده رو صندلی بغلم گذاشتم و ماشین رو روشن کردم و راه افتادم. خیابونا شلوغ بود و همه دستشون رو، رو 

بوق گذاشته بودن، عصبی شدم. عجله داشتم. گوشیم رو تو همون حالت با دست راست باال آوردم گذاشتم رو فرمون، 

خواستم بزنم که باهاش تماس اش، میرفت رو تارزان باز شد شماره کردم هی به گوشی، دستمهی به جلو نگاه می

 :بگیرم همونجا گوشیم زنگ خورد

 دِ هَه-

 .کمند بود

 .الو-

 الو رها؟-

 .جانم سالم-

 .فرمون رو سمت راست پیچوندم و تونستم برم از الین کنارو دوتا ماشین جلو بزنم

 .شده بود قربونت برمسالم عزیزم، حالت خوبه؟چی-

 .گه دیگهپوف این چی می

 خوبم مگه چی شده؟-

 گه پس؟سانی چی می-
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 .سانی کی وقت کرد آمار من رو بده، هیچی بابا فقط فشارم افتاده بود-

 :جا از کوچه بغلی یه موتوری بیرون زد نزدیک بود بزنم بهش. فوری فرمون رو سمت چپ چرخوندم و داد زدمهمون

 .هوی یابو-

ام رو زد. گوشی رو پایین آوردم و منم یه بوق شد یه بوق بلند و ممتد زد و آینهکه داشت رد می بالفاصله ماشین بغلی

ام رو که ممتد زدم. موتوریه بیخیال گازش رو گرفت رفت. راهنما زدم بغل نگه داشتم. شیشه رو دادم پایین و آینه

 ...خوابیده بود درست کردم. خداروشکر کنده نشد، یابو

باال و باز راه افتادم. یه زنگ به سیوان بزنم. تا گوشیم رو نگاه کردم یادم افتاد داشتم با کمند حرف  شیشه رو دادم

 :زدممی

 .الو-

 شد؟الو رها چی-

 .هیچی خیابونا خیلی شلوغه-

 .کنم حواست پرت نشهپس من قطع می-

 .بعدا میبینمت-

 .مواظب خودت باش-

 باشه، کاری نداری؟-

 .نه عزیزم خدافظ-

 .خدافظ-

 .قطع کردم و تارزان که رو صفحه بودو گرفتم. یکم طول کشید تا جواب داد

 الو؟-

 .الو سالم-

 سالم، چطوری؟ خوبی؟-

 ممنون متشکر تو چطوری؟-

 .منم خوبم مرسی-

 کارت داشتم سیوان، کجایی؟-

 .االن شرکتم-

 :فوری به ساعت ماشین نگاه کردم. یازده ظهر بود. دوباره سیوان گفت

 کجایی؟تو -
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 شرکتت کجاست؟-

-«....» 

 .پس من میام پیشت-

 کجایی مگه؟-

-«.....» 

 .کنمپس آدرس رو االن بهت اس می-

 .اوکی-

آدرس رو خوندم و مسیرم رو چرخوندم سمت شرکت راستین، سر راه یه جعبه شیرینی و یه و قطع کردم. اسش اومد.

رد و اش خودم رو نگاه کردم. چهره زپایین کشیدم و تو آینه سبد گل خیلی خوشگلم گرفتم. پشت چراغ قرمز آفتاب گیرو

تر کردم. فایده ام رو کمی شلکرد. چتری هامو فرق کج کمی بیرون حالت دادم. روسریبیمارم بهم دهن کجی می

 .خواد بره با چهره زرد و مریض باشهخواد اولین باری که یه جایی مینداشت. هیچ زنی، هیچ زنی دلش نمی

رو دقیق کردم تو خیابونا دنبال یه آرایشگاه، باالخره پیدا کردم. به زور جا پارک توی کوچه پشتی پیدا کردم و کیفم  نگاهم

رو برداشتم و زدم بیرون تا آرایشگاه رو تند قدم زدم زودتر برسم. زنگ زدم درو باز کردن رفتم تو ازشون خواستم یه 

خواستم. وقتی داشت ازم آرایشم همرام بود هیچ همچین چیزی نمیآرایش کمرنگ و شیک برام بذارن، اگه کیف لو

کرد با خودم فکر کردم ما زنا عجب موجوداتیم که حتی با وجود یه شوک بزرگ که موجب از حال رفتنم شده آرایشم می

 .ایم، وقتی کارش تموم شد اخمام توهم رفتبازم به فکر قیافه

 ه؟گفتم ملیح، این آفتابه لگن پشت چشم چی-

حالش گرفته شد و نیشش بسته شد. برام پاکش کرد بهتر شد.یه کرم پودر یکم برنز البته خیلی کمرنگ، پشت چشمام 

 .ای البته محو با خط چشم و ریمل و رژ گونه تیره و رژ زرشکی، خوبه پولش رو دادم و زدم بیرونکمی سایه قهوه

 .ارکینگ رمپ و یه جا پارک پیدا کردم و پارک کردمشرکتش رو پیدا کردم. پوف عجب ساختمون خری، رفتم تو پ

خودم رو چک کردم. همه چی اوکیه، پرونده رو توی کیف بزرگم انداختم که توش گم شد. کیف رو سر شونم انداختم. گل 

و شیرینی رو برداشتم پیاده شدم. رفتم سمت آسانسور، طبقه هشت رو زدم. چند نفر دیگم سوار شدن، بوی عطر و 

اشون روم های خیرهنگاه .ام رو پیدا کردم و دو پاف توی دهنم زدمکرد. اسپریون روی ریه داغونم سنگینی میادکلنش

 .اعصابم رو خورد کرد

طبقه هشت که رسیدم خودم رو انداختم بیرون، وارد شرکتش شدم. عجب بزرگه، میز منشی رو پیدا کردم. یه میز بزرگ 

جلو  ل بانک جلوی میز شیشه بود و توی شیشه چند تا سوراخ بود تا صدا برسهکه چهار نفر پشتش نشسته بودن و مث

 :رفتم و گفتم
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 .سالم خانوم-

 :سرش رو آورد باال

 .سالم بفرمایید-

 ...من با آقای مهندس سیوان-

 :اش رو یادم بیاد، خودش کمکم کرد و با تعجب گفتزور زدم فامیلی

 جناب مهندس مهار؟-

 .قرار داشتمبله بله مهندس مهار -

 .بفرمایین سمت چپ، منشی شون اون سمت هستن-

رفتم سمت چپ یه در بود روش نوشته بود مدیریت در زدم و وارد شدم. یه محیط کوچیک و آروم و شیک با یه مرد 

 :پشت میز جلو رفتم

 .سالم آقا، من با مهندس مهار قرار داشتم-

 جسارتاً اسمتون؟-

 .قجر هستم-

 .همچین اسمی اینجا نیست چیزی به من نگفتن،-

 .حاال شما بهش بگین-

 .االن مهندس جلسه دارن، لطفا بشینید-

 :جا یه دختره اومد توهمون

 شایان؟-

 .و اومد سمت میز پسره، نگاه خیرش روم بود

 .حاال شما بهش بگین-

 .خانوم گفتم که مهندس جلسه دارن-

 :م درآوردم و به تارزان زنگ زدم، بوق اول جواب داددختره قشنگ معلوم بود اومده فضولی گوشیم رو پیدا کرد

 .الو-

 الو سیوان؟-

 کجا موندی؟-

 .گه جلسه داریمن پشت در اتاقتم منشیت می-

 :صدای بلندش از پشت در اتاق هم اومد
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 .بیخود کرده-

کنه. دختره و ق میچه با کت شلوار فر .و قطع کرد و بعد در اتاق باز شد. چهره اخموش منم ترسوند؛ ولی نیشم شل شد

اون پسره هردو سیخ نشستن، امیرعلی هم از تو اتاق سیوان اومد بیرون بهش سالم کردم مودب جواب سالمم رو داد. 

 :سیوان اخمو روبه پسره تشر زد

 مگه من به تو نگفتم منتظر یه مهمونم اومد فوری بهم خبر بده؟-

 .آخه آقای مهندس فکر نکردم این خانوم باشن-

 :عصبی گفتسیوان 

 کشه؟گفتم خانومه؟ خودت هنوز شعورت نمیحتما باید بهت می-

 :جلو رفتم و گفتم

 .بیخیال سیوان من کار دارم نیومدم دعوات رو ببینم-

 .نفسش رو پر حرص داد بیرون

 .گمفقط به خاطر خانوم االن بهت هیچی نمی-

 .گفتین گاوی گوسفندیبه به بانو اژدها هم که اینجان؟می-

 :گشتم سامان بود. پشت سرشم سمانه خواهرش، بهشون سالم کردم. سیوان گفتبر

 تو از کجا فهمیدی؟-

 .سامان:اختیار دارین، خبرش مثله بمب ترکیده

 :ابروم پرید باال

 خبر چی؟-

 :با هیجان گفت

 .تونه باشهکه یه خانوم بی اعصاب مهمون مهندس مهاره، غیر شما کی می-

 :میرعلی و سامان و سمانه زدن زیر خنده، امیرعلی گفتمسخره، اخم کردم. یهو ا

 .ببخشید داداش؛ ولی در لحظه هردوتون یه فرم اخم کردین-

 .سامان:لنگه همین

 .پفی کشیدم حوصله خوشمزگیای اینارو نداشتم

 .سیوان من کارم خیلی مهمه-

 :سامان دادسرش رو تکون داد گلو شیرینی رو از دستم گرفت و تشکر کرد. شیرینی رو دست 

 .بگیر ببر با دوتا-
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 :برگشت سمتم

 چایی قهوه نسکافه آبمیوه؟-

 .یه چیز شیرین-

 .بادوتا آبمیوه بدو-

 :و دستش رو پشت کمرم گذاشت و آروم هلم داد تو رفتم تو دفترش، برگشت رو با صدای آرومی تشر زد

 ای ندارین؟شما که هنوز اینجایین؟کار دیگه-

 .دتر میشخواستم برم سر کارم چه برسه به اون بدبختا، اینجا خیلی جدی و خشنم میاینقد جدی و خشن گفت من

 :گالرو روی میزش گذاشت

 گه؟ مگه باهم رودروایسی داریم؟اینا چی می-

 .نشستم روی ست مبلمان شیک توی دفترش

 .بیا بشین نیومدم تعارف کنیم-

 .اومد و جلوم نشست

 .باب رجوعهبفرمایین خانوم، اینجا حرف حرف ار-

ای کردم و به پوزشین نشستنش نگاه کردم پای راستش رو روی پای چپ انداخته بود شلوار خوش دوخت تک خنده

زد انگار بار اوله پوشیدش، پیراهن اش روی پاهاش کشیده شده بود.کفش مردونه ورنی مشکیش برق مینوک مدادی

اش رو عجیب جادویی ی، ستش با رنگ چشماش چهرهمشکی مات تنش بود و کراوات باریک دودی و کت نوک مداد

های مبل گذاشته بود و جوری نشسته بود که همه حجم مبل رو پر کنه، نوع مشستنش کرده بود. دستاش رو، روی دسته

داد. خیره چشمام بود و موهای خاکی رنگش با فرن زیبایی روبه باال حالت داده بود؛ اما حس قدرتش رو نشون می

اش رو جذاب کرده بود و هم سنش پایین تر سمت کج خودشون رو رها کرده بودن که این مدل هم چهرهسرشون باز 

 .دیده میشد. حواسم رو ازش پرت کردم و به کار اصلی فکر کردم

 .پرونده رو از توی کیفم درآوردم و گذاشتم جلوش

 این چیه؟-

اون منطقه، درست حدس زدم. پروندم اونجا بود. یه یادم اومد کجا تصادف کردم. رفتم نزدیک ترین بیمارستان به -

 .کپیش روگرفتم. همه چی رو توش نوشته

 :حس کردم یکم رنگش پرید. یکم جا به جا شد و کمی خم شد و آرنجش رو، روی یه پاش گذاشت

 خب؟-

 :اینبار من به پشتی تکیه دادم و پام رو، روی اون پام انداختم و بعد گفتم
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عت توی کما بودم؛ اما وقتی بهوش اومدم حافظه کوتاه مدتم و فراموش کرده بودم البته یکم من فقط شصت و نه سا-

دور تر از حدود چهار پنج ماه قبل و کامال فراموش کرده بودم. هیچی، هیچی یادم نیومده تا االنم که یادم نیست؛ اما اصل 

وده گه که راستین پشت فرمون بی، توی پرونده میقضیه اینه که با یه دختر تصادف کردیم و اون دختر سر تیر مرده تو

بود طبیعتا؛ اما من آخرین خاطرات یادمه هنوز خونه آقاجون در صورتی که اگه راستین پشت فرمون باشه باید زندان می

 .؛ اما خیلی جلو افتادمبودیم و راستینم بود و وهاب هم بهمون اضافه شده بود. بازم به یه در بسته جدید خوردم

 :سیوان سرش رو تکون داد و گفت

 کار کنی؟خوای چیآره اینا عالیه، حاال می-

 .پرونده رو برداشتم و توی کیفم انداختم

 .خوام برم دنبال مقتولمی-

 :از جا پاشدم، اونم به سرعت پاشد

 ...نه-

 :جا خوردم، فوری جمعش کرد

 خوای پیداش کنی؟جوری میچه-

 :با شک بهش نگاه کردم

 .ام رو تونستم درآرم پرونده قتل اونم در میادکه پرونده همینجور-

 .اونارو بسپر به من، اینا کار یه مرده-

 :اس؛ اما گفتمای زیر نیم کاسهکرد. یه کاسهاش رو نگاه میتمام وجودم چشم شده بود و رفتار دستپاچه

 .باشه، پس تو بگرد ببین اون دختره کی بوده چیشد و اینا-

 .قضیه تو ندارهولی ربطی به -

 :سرمو تکون دادم

 کشی؟فقط کنجکاو شدم، زحمتش رو می-

 :سرش رو تکون داد

 .حتما-

 :دستم رو جلو بردم

 .ممنون-

 .باهام دست داد. سرمای دستش از روی دستکش هامم ملموس بود

 .رم سیدنورممنون که حرفام رو گوش کردی من می-
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 :سرش رو تکون داد

 .تو جاده مراقب باش-

 .زیاد تند نمیرممن -

 .ریولی زیاد تو هپروت می-

 .آره حق باتوئه-

 :در دفترش رو باز کرد

 .راستی صبر کن من هنوز ازت پذیرایی نکردم-

 .باشه یه وقت دیگه-

 .گم اون پسره بی مسئولیت رو پیدا کنننه بابا صبر کن االن می-

 .باشه بعد باید قول بدی شرکتتم بهم نشون بدی نه باشه یه بار دیگه یه وقت دیگه که هردومون وقتمون سبک تر-

 :ای زدلبخند مردونه

 .حتما-

هرکاری کردم بازم تا پارکینگ اومد. از شکی که بهش کردم پشیمون شدم و از مهربونیش شرمنده، صبر کرد سوار 

 .ماشین شدم و دور زدم و رفتم سمت خروجی پارکینگ بعد برام دست تکون داد و رفت

**** 

 سیوان

مینکه ماشین رها از دیدش خارج شد با سرعت به سمت آسانسور رفت. با سرعت خودش رو به شرکتش رسوند. سر ه

 .آوردراه الهه رو دید که تازه داشت آبمیوه و ظرفی از شیرینی می

 .کجایی رئیس؟نبودین که-

 :عصبی گفت

 .رسمحساب تورو بعداً می-

شی رو برداشت و قبل از شماره گیری به منشیش تذکر داد هیچ کسی و کنارش زد و رفت تو دفترش و درو هم بست.گو

 .وارد نشه و تمرکزش رو بهم نزنن

 .کنهکنه؛ اما در کنارش سیو هم میهارو همه رو حفظ میشماره سامی رو از حفظ گرفت. یه عادت از بچگی، شماره

 الو؟-

 .الو، سالم-

 به به سالم داش سیوان، حال و احوال؟-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر پاسبان غزاله | تبانیرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 255 

 :و انگشت چشماش رو فشرد و با لحن مضطرب گفتسیوان با د

 باید ببینمت سامی، رها خیلی نزدیک شده-

 :تر گفتسامی مضطرب

 چی شده؟-

 .حضوری باید ببینمت-

 خیلی خب خیلی خب رستوران خوبه؟-

 .کنهفرقی نمی-

 .بینیمپس یه ساعت دیگه اونجا هم رو می-

 .اوکی-

*** 

 :رها

بود. خب گشنمه معدم پدرم رو در میاره نرم ناهار نخورم و برم تو جاده، رفتم پاتوق  به ساعت نگاه کردم. نزدیک یک

همیشگی یک ساعت تو ترافیک بودم تا برسم. همون رستورانی که هشت سال پیش نزدیکیش تصادف کردم. آهی 

ه دوباره جلو رفتم. درستکنن؟ کار میکشیدم و بعد هشت سال وارد رستوران شدم؛ اما در جا عقب کشیدم. اینا اینجا چی

وهم دونستم تکار کنم...؟ ولش کن، بذار بفهمن دیدمشون پس فطرت، میکار کنم برم جلو نرم؟چیاشتباه نکردم، چی

 .اسدستت با اونا تو یه کاسه

ا همچنین اونام بهم دید داشتن. غذ .رفتم تو و خیلی عادی پشت یه میز نشستم جوری که دید کامل بهشون داشته باشم

داد و رو میز زد و سامی هم پر از تشویش پاش رو تکون میرو براشون آوردن، سیوان با اخم و اضطراب باهاش حرف می

 .ضرب گرفته بود. گارسون اومد و ازم سفارش گرفت

 :خیلی عادی گوشیم رو درآوردم و اس ام اس دادم براش

 .نداختنیهای فضایی بهت مجو شرکتت چطوره؟ میومدیم بیرون همه نگاه-

کتش رو درآورده بود و پشت  .سیوان گوشیش رو از رو میز برداشت و صحبتش رو قطع کرد و گوشی رو نگاه کرد

صندلیش آویز کرده بود و آستیناش رو کمی تا زده بود. درست مثل سامی پالتوهاشونم زیر کت بود. گوشیم لرزید و نگاهم 

 :و گوشی ر نگاه کردمرو از سیوان گرفتم

چرخم یه سرکشی کنم ت ندارن با یه خانوم دیده شم. االن که دوباره عادی شده، همین االنم دارم توی شرکت میعاد-

 .گن که تا االن خبری نیستببینم فضوال چی می

 :پوزخند زدم
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 .پس خداروشکر-

 :جواب داد

 .اوهوم، تو خودت رو درگیر نکن خودم از پسشون بر میام-

 .غذام رو آوردن

 .خوام غذا بخورمرام غذا آوردن میمن االن ب-

 رفتی ناهار؟-

 .آره-

 .خوش بحالت، نوش جون-

تر شد. با خونسردی ظاهری شروع کردم غذا خوردن، اوناهم شروع کردن دیگه، درست میزشون روبه پوزخندم پر رنگ

 .مرخ از هردوشون داشت دیدن، درست یه نیمکرد و سامی به راستش منو میروم بود. یعنی اگه سیوان به چپش نگاه می

زد. یهو سرش رو چرخوند گارسونو بلند صدا کرد سرم رو انداختم پایین و سامی وسط غذا بر خالف عادتش حرفم می

دیدم خشک شد و سیوانم چرخید و هردو شوکه شدن، دستمالی خودم رو مشغول غذا کردم؛ اما از باالی چشم می

اک کردم و کمی آب خوردم و کیفم رو برداشتم و از پشت میز بلند شدم. کشیدم و کثیفی فرضی دهنم رو طبق عادت پ

نگاهم روکشیدم توی چشمای هردوشون که گرد رومن خیره بودن. یه پوزخند زدم و گذشتم ازشون، توی ماشین 

و  ننشستم و راه افتادم. پسره خبرچین، بگو راستین و نامی و یوحنا که اینقد رومن حساس بودن اینقد خونسرد شد

 .کاری ندارن، نگو خبرچین داشتن و خبرچین شون با اونا تبانی کرده

 ...عوضی

های های بخاری رو روی خودم تنظیم کردم و یهو برخوردم با یه مدرسه، یهو دلم پر کشید برا هانی پسر بچهکانال

 .دویدن تو خیابون، سرعتم رو کم کردم و زدم بغلکوچولو با فرم مدرسه می

 .آورده افتادم، داشت از پا درم مییاد یه خاطر

چه که فکرش رو کنم اون زن ناشناس وهابو کشیده بود سمت خودش، وهاب هم دوسم داشت و خیلی زودتر از اون"

و  رفت پیششریخت هم وقتی که با اون بود روانی میشد. در هفته چند بار میکردم بهم میوقتی باهاش بداخالقی می

ها جدا د از این رو به اون رو شده بود. حالم خوب نبود. افسرده شده بودم. خودم رو از بچهرفت و میومکه میهمین

 ریخت و خونهدادم. اعصابش بهم میها به وهاب کمترین اهمیت رو میکردم. شب و روز خودم رو بسته بودم به بچهنمی

شهاب همه جوره هوام رو داشت.  .گرفتمها رو بغل میریختم و بچهکرد و من فقط توی سکوت اشک میرو جهنم می

 "با انتقام آروم نمیشی بیشتر نابود میشی بس کن"گفتمدام می

 "به درک که بیشتر نابود میشم عوضش اون آروم میشه"زدو وهابم فریاد می
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ته ه سکوت گرفزد؛ اما دیگه هیچی مهم نبود. روزدونم انتقام چی و از چی حرف میشکوند. نمیو باز یه تیکه دیگه رو می

ها میرسیدم اونا کم نیارن، وحشتناک از وهاب شدم و فقط با تمام وجود به بچهبودم و افطار اشک، روز به روز الغر تر می

 .گفتنترسیدن و فقط از من آویزون می شدن و اونام مثه من هیچی نمیمی

دونم کجا، یک ها؛ ولی بردشون نمیمن هم بچهزدم هم ها رو با زور ازم گرفت و بردشون، جیغ میکه وهاب بچهتا این

کردم و لباساشون رو ها کز میها رو برده تا من به قول خودش آدم شم؛ ولی بازم تمام یه هفته تو اتاق بچهاس بچههفته

ومد، یریختم. غریب بودم، تنها بودم. زخم خورده بودم. هیچ کاری از دستم بر نمکردم و اشک میگرفتم و بو میبغلم می

یهو در اتاق محکم واشد. از جا پریدم، عصبی مثل یه شیر زخمی اومد جلو با چهره بهم ریخته ریش در اومده و موهای 

 :ژولیده، عصبی با لحن بدی گفت

 .بسه دیگه سرم رفت، همش باال سرم صدای نحس زر زرته-

 :ریخت، اومد جلونم میهیچی نگفتم نفس گرفتم رو بازم توی سکوت فقط اشکای داغی بود که روی گو

 .دِ هَه زن زبون نفهم پاشو بریم سر جات بخواب درد تو دست منه-

و بازوم رو گرفت و بلندم کرد. دردم اومد خودم رو عقب کشیدم؛ ولی اون مُصِرّ دستم رو کشید و رفتیم اتاق خودمون و 

 .پرتم کرد سمت تخت

مت کنم آدباید انتظار رم کردنم داشته باشم؛ ولی درستت میدونی چیه؟تقصیر خود خرمه، وقتی نازت رو خریدم می-

 .کنممی

 :و اومد جلو و تا نزدیکم شد از ترس سکوت رو شکستم و گفتم

 .کنیتوغلط می-

 .کار می کنی عزیزمخوام ببینم تو چیکنم میباشه من غلط می-

داخت رو زمین فکرش رو خوندم از جا پریدم و و یه خنده بهم تحویل داد که پشتم لرزید، به سرعت لباساش رو کند و ان

 :با جیغ گفتم

 .بخدا نزدیکم بیای یه بالیی سر خودم میارم-

 :ادا در آورد و خندید

 ...بیار ببینم-

و پرید و تو یه حرکت تو دستاش گرفتم. جیغ زدم و سعی کردم در برم؛ ولی یه لحظه دستاش رو وا کرد و با سرعت 

 .هن بلند تنم رو کشید و درآورد و باز دستاش قفل شد. با جیغ هولش دادمعمل تو همون یه لحظه پیر

 .برو گمشو اونور کثافت بی همه چیز-

 :زنم. اونم اخم کرد و داد زددریدم و صدام خشدار شده بود بعد یک ماه اینجور جیغ میگلو می
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 .خفه شو زنیکه سلیطه-

 :و فریاد زدم مجسمه رو برداشتم و پرت کردم سمتش که جا خالی داد

 .برو گمشو هزره آشغال، من حاضرم بمیرم؛ ولی دست یه بی ناموس بی همه چیز بهم نخوره عوضی-

 :و باز برس رو برداشتم و پرتاب کردم که خورد تو شونش داد زد

 .دهن گوهت رو ببند کمتر زر زر کن نیام یه جوری بزنمت که تا سه روز کسی نتونه جتازت رو جمع کنه-

 :ه داد زدمبالفاصل

 .بزن، بیا بزن، بیا بزن ببینم چقد مردی، توکه مردونگی تو خوب نشون دادی بزن-

 .و سیلی محکمی به خودم زدم. جلو اومد و دستم رو گرفت که با دست دیگم به خودم سیلی زدم

 !نکن نزن، نزن احمق هو-

 .کرد جلوم رو بگیره؛ ولی زده بودم به سیم آخرسعی می

نقد بزنم تا حالیم شه بذا بیدار شم ببینم چقد بدبختم، چقد بیکسم چقد حقیرم بذار بزنم تا بفهمم مردی ولم کن بذا ای-

 .خوندم خود شیطان بودهبردم برا سالمتیش نماز میکه به خاطرش ثانیه به ثانیه سرم رو به سجده می

 :صدای داد شهاب اومد

 .کارش داری اون بدبخت روهوی بی ناموس باز چی-

 :هارو میدوئه، وهاب تو یه حرکت پرتم کرد رو تخت و برگشت و سریع رفت درو قفل کرد و داد زدوم بود داره پلهمعل

 .تو یکی خفه-

 :بلند داد زدم

 .شهاب بیا منو از دست این کفتار خونخوار نجات بده-

 :شهاب مشت زد به در

 .درو باز کن آشغال درو باز کن تا نشکوندمش-

 :وهاب داد زد

 .گیرن بگیرین بزنینش تا الل شه توله سگوه ها پول چی مینفل-

 :زدن نامردا جیغ زدمو مطمئنم که صدای زد و خورد شنیدم، شهاب رو می

 .شهاب، شهاب بگو ولش کنن کثافت آشغال الهی بمیری یه دنیا از دستت راحت شن-

م و همه چی رو به سمتش پرتاب کردم سمتش از رو تخت پاشده بودو بالش و هرچی که دم دست بودو پرت می

کردم. عصبی شد و اومد جلو و بالفاصله یه سیلی محکمی بهم زد که پرت شدم رو زمین و زبونم الی دندونم رفت. می

 :کشید. فریاد زدسرم سوت می .دهنم پر خون شد
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 .وزیخفه شو، بفهمم دهنت رو باز کردی زر زیادی زدی بالیی سرت میارم که تا آخر عمرت ازش بس-

 .ریختاشکام مثله آبشار می

خوای بکشیم؟توکه خوب یاد داری، بکش حداقل از این جهنمی که تونی بکنی.ج، اصالً میکنی، هیچ کاری نمیغلط می-

 .توش هستم رها میشم

 :گفتمزدم جور که زار میپاشید بیرون با بغض از روی زمین بلند شدم و همینزدم خون هم میبا هر حرفی که داد می

 .کشم اونم جلو چشات تا ثانیه ثانیه اشو ببینیکشم، خودم رو میچرا تو؟ خودم می-

 :و دویدم سمت میز توالتم و کشو بزرگش رو باز کردم و شروع کردم به گشتن، صداش پر از تردید؛ اما هنوز محکم بود

 .خوای چه غلطی بکنی؟ باتوام هوی دختره روانیمی-

 :اغذ آبی رنگش رو پاره کردم و همزمان رو پاشنه پا چرخیدمپیداش کردم، به سرعت ک

 .امآره روانی-

 :و به سرعت تیغ رو محکم روی مچ دست راستم کشیدم. فریاد زد

 چه غلطی میکنی؟-

و به سمتم دوید و قبل از اینکه خراش عمیق بعدی روهم ایجاد کنم دست چپم رو گرفت و به زور دستم رو باز کرد. تیغ 

 :ه طرز وحشتناکی دست چپمم بریده بود و هر دو دستم غرق خون بود. صداش لرزیددو لبه ب

 .لعنت به من-

ف افتاد. با ضعدیدم فشارم میتیغ رو از تو گوشتم درآوردو پرت کرد رو میز توالت، زانوهام می لرزید. از بچگی خون می

کرد. آروم گذاشتم رو تخت بهم ریخته که جز یه  نزدیک بود آوار بشم که سریع تن ظریفم رو، رو بازوهای بزرگش بلند

دشک هیچی دیگه روش نمونده بود. فوری و با ترس پیراهنش رو از رو زمین چنگ زد و به سادگی از وسط جرش داد و 

 .اش رو دور دست چپم، با ضعف ناله کردمسریع یکی شو دور مچ راستم پیچید و یکی دیگه

 .کنهه که نبینه رهاش دیوونگی میجان جان، الهی وهاب سربه نیست بش-

 :زدم گفتمجور که دل میهمین

 وهاب؟-

به هیچ وجه شبیه آدمی نبود که این براش تازگی داشته باشه و هول نبود؛ اما حرکاتش سریع بود و مثل همیشه اختیار 

 .همه چیزو به دست گرفته بود

 جان وهاب؟-

 .هان، هانی-

شرد. اخماش شدید درهم بود با سرعت بلند شد و یه پیراهن از پیراهناش رو از جوری با بغض گفتم که لبهاشو روهم ف
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هام رو پوشوند و روی پاهای عریانمم سریع پتو رو سر رگال کشید و اومد سمتم و خودش پیراهن رو تنم کرد و برهنگی

 .انداخت

 :رفت با بی جونی نالیدمچشمام داشت سیاهی می

 .وهاب-

 :عصبی گفت

 .باش فعال صالح نیست با این وضعت بیارمشون هیسسس، آروم-

 :و سریع در اتاق رو باز کرد و گفت

 .دکترو بیارید، سریع-

 :شهاب روی زمین افتاده بود. دیدمش بدجوری زده بودنش با نا توانی گفت

 کار خودت رو کردی؟-

 :و یه تف پر خون جلو پاش انداخت

 ...تف تو غیرتت-

 "هاش لرزید و آروم هق هق کردسرش رو به در تکیه داد و کم کم شونهوهاب با اخم درو بهم کوبید و 

دونم ای نبود و در مدرسه هم بسته شده بود. بطری آب معدنی که نمیاشکام رو پاک کردم و به خودم اومدم هیچ بچه

باید زودتر همه اینا مال کی بود رو برداشتم و باهاش قرصام رو خوردم. سعی کردم حواسم رو جمع کنم و نرم تو هپروت 

 ...حل شه تا یه راهی برای رسیدن به بچم پیدا کنم. فقط به خاطر رسیدن به هانی

پرونده رو دوباره برداشتم و جزئیات تصادف رو خوندم. تنهایی، بیست ساله چشمام گرد شد. نفسم باال نمیومد شوک 

 .بعدی

 .ام رو دو پاف توی دهنم زدم و نفسم رو حبس کردماسپری

اش توی رقم آخر با شماره رند شماره .الم که جا اومد گوشیم رو برداشتم و سعی کردم شماره شهاب رو یادم بیادح

تونستم همونم یادم بیارم. اینقد وهاب فرق داشت وهاب رقم آخرش نه بود و شهاب شش؛ اما اینقد حالم بد بود که نمی

 خوندم یه وقتی یه جا گم شنم. شماره وهابو شبیه شعر براشون میها میخوندم افتادزور زدم تا یاد شعری که برای بچه

اش رو یاد داشته باشن، همون ملودی تو ذهنم اومد و فوری شماره رو گرفتم. اینقد فشارم پایین بود انگشتم رو شماره

 .کوبوندم رو تاچ گوشی تا بگیره اصال انگشتم گرما نداشتمی

ار گوشم گذاشتم. طول کشید تا صدای جدی و مردونش تو گوشی پیچید، مرد فقط با دستای یخ بسته و لرزون گوشیو کن

 .شهاب

 الو؟-
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 الو شهاب؟-

 .مکث کرد

 بله خودمم، شما؟-

 .رها ام شهاب-

 ...آ-

 :یهو ساکت شد و یه عطسه الکی زد. شهاب استاد عطسه بود. بعد با همون لحن گفت

 بخشید قربان، گفتید آقای فروزان؟می-

 :و گفتم متعجب شدم

 گی؟چی داری می-

 .کنم یادم نمیادجسارتاً کجا هم رو دیدیم من هر کاری می-

 .شهاب منم رها-

 .کنم زودتر نشناختمآها بعله، بعله شناختم. عذرخواهی می-

 :کنه طبیعی جلوه کنهجوابش رو ندادم. متوجه شدم داره فیلم بازی می

 اختیار دارین قربان چه کمکی از بنده ساختس؟-

 .باید ببینمت-

جسارتاً من االن مشهد نیستم. یه سفری پیش اومده چند روزیه اومدم تهران، حاال برگشتم. آره، آره برگشتم من خودم -

 .گیرم. قربان شما این حرفا چیه؟ متشکرم شما هم همچنین، قربان شما خدانگهدارباهاتون تماس می

و ورش پره مگسه، گوشیم لرزید با ضربه تونستم اسی که اومده بودو جوری به این حالی کنم؟معلومه دورو قطع کرد. چه

 .باز کنم

 "امشب،ساعت ده،ساحل خودت"

 .شناسه؟ولی مهم نیستاین ساحل منو از کجا می

پرونده لعنتی رو پرت کردم رو کیفم صندلی بغل و رفتم یه فروشگاه اول کلی خرید کردم بعد گازش رو گرفتم رفتم سید 

 .ها بود رفتم سر کالس و سعی کردم خودم رو با نقاشی آروم کنمدیگه وقت کالس بچه نور تا رسیدم

ها سه روز در هفته شده تا بتونن به همه ای داشتن. کالسا به خواست خود بچهمحسن و احسان پیشرفت فوق العاده

ینم. محسن هر بار یه منظره کارهاشون برسن. و هر جلسه قرار شده یه نقاشی آزاد برام بیارن تا پیشرفتشون رو بب

گم و بار دیگه یه حالت ده و احسان هربار یه پرتره از مادرش، هر بار یکمش رو عیبش رو بهش میزیباتر نشونم می

دونم کشه و میاره، ازش خواسته بودم منظره هم تمرین کنه، نمیاش برام میدیگه از چهره مادر سن باال؛ اما بامزه
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 .کار کردنچی

 .نم طرح هاتون روخب ببی-

و رفتم سر میز هاشون، مثل همیشه آخرین نفرات رفتم سراغ محسن و احسان که آخر کالس نشسته بودن. دفتر محسن 

 .رو گرفتم و نگاه کردم. لبخندم بیشتر شد

 ...وای محسن این فوق العادس، وای-

 .ر و فوق العاده از باغ پاییزیشدم، یه تصویر بکاش میشدم بیشتر تشنهاش میو هرچی بیشتر خیره نقاشی

 .این عالیه-

 .لبخند زد و پر غرور تشکر کرد

 کار کردی؟احسان تو چی-

 :دفترش رو گرفت سمتم، وقتی نقاشیش رو دیدم نزدیک بود از حال برم

 .این، این عالیه احسان این عالیه-

 .مادرش رو کشیده بود وسط باغچه گل

دونم از کدوم تون بیشتر تعریف کنم. هردوتون عالی هستین. یه پیشنهاد که نمیبچه ها کار هردوتون اینقد قوی شده -

براتون دارم، از همین االن شروع کنین به هم آموزش بدین محسن تو منظره رو به احسان یاد بده احسانم پرتره رو باتو 

 طوره؟کار کنه، چه

 .که تونستم منظره بهتری نسبت به قبل بکشم احسان:من و محسن دقیقا از جلسه پیش باهم همین رو تمرین کردیم

 :سرم رو تکون دادم

 .عالیه-

 :و برگشتم اول کالس و گفتم

 .جوری بکشینخب امروز طبق قولم میخوام مو رو بهتون یاد بدم چه-

**** 

وم شدن یه رفتم خونه آقاجون؛ اما نرفتم. زرای آرکالسم که تموم شد رفتم خونه، ذهنم بد درگیر بود. امروز باید می

خواستم از اتاق دوم بردارم یکم ترسیدم؛ ولی دستی به سرو گوش کلبه کشیدم و مرتبش کردم و وقتی بخارشور رو می

 .جلوی ترس رو گرفتم. االن وقت کم آوردن و لغزیدن نیست

تم و ظرف های روهم تلمبار شده رو شستم و آشپزخونه رو مرتب کردم. شیرینی نخودی درست کردم. یه دوش گرف

زد؛ اما هرچی خونه مرتب بود ذهنم بهم ریخته بود. ساعت رو نگاه کردم. ده دقیقه جلوی شومینه نشستم. خونه برق می

ای که توی تنم خشک شده بودو درآوردم. موهامو شونه زدم. یه شلوار جین مشکی و به ده پاشدم و رفتم توی اتاقم حوله
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 .وشیدم. روش یه شنل گرم پوشیدم و کاله گرمی هم سرم کشیدمیه ژاکت زرشکی تیره نزدیک به بادمجونی پ

هام رو پوشیدم و زدم بیرون، هوا بد سرد بود. کاله شنلم سرم انداختم و دستام رو بغلم گرفتم و دویدم تا ساحل نیم بوت

زدن و دعوا و میخیلی سرد بود و باد تندی میومد که درختارو بدجور عصبانی کرده بود و داشتن با حرص و داد هم رو 

 .کتک کاری داشتن

 .کردپاشید و کف میرسیدم به ساحل، هیشکی نبود. دریا عصبانی مشتاش رو می کوبید به ساحل و آب ها می

 .مام کردمو سرفیدای بابا چه دنیا عصبانیه، رو پنجه بلند شدم و سرم رو آوروم باال و بو کشیدم و هوای سرد و وارد ریه

 کشی؟بو می هنوزم همه دنیارو-

اش رو تشخیص بدم؛ اما چون درشت بود مطمئنم وهاب نیست. تونستم چهرهبرگشتم و دیدمش، توی تاریکی نمی

 .وهاب با کشیدن اون کوفتیا الغر شده بود

 .سالم-

 :دستم رو جلو بردم

 .سالم آبجی-

و سرم رو بوسید و از خودش جدام و بجای اینکه دستم رو بگیره دستاش دور تنم قفل شد. سرم رو شونش قرار گرفت. ر

 :کرد

 طوره؟حالت چه-

 .لبخند کمرنگی زدم

 پرسی؟داغون حال من که خوب نمیشه، چرا می-

 .دستش رو دور شونم حلقه کرد و نذاشت ازش دور شم

 .زنیبیا بریم تو ماشین شانس ما هواهم سر لج برداشته، االن یخ می-

 .نه بیا بریم کلبه من-

 ..اون کله خراب شنیدمتعریفش رو از -

 .پس بدو-

 :و دستای هم رو گرفتیم و دویدیم تا کلبه با دیدن کلبه سوتی کشید. دستش روکشیدم

 .بیا تو شو ببین-

 :درو باز کردم و گفتم

 .بفرمایین-

 :رفت و باز سوت زد
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 .عجب چیزیه بال، اون عنتر که گفت خیلی زشته نگو از حرصش بوده-

لبه رو باال پایین کرد آخرش رفت رو مبل خودم جلو شومینه نشست. عجب بابا چرا این مبله اینقد شونه باال انداختم. کل ک

 خاطرخواه داره؟

 خوری؟ المپارو روشن کنم؟چی می-

 .های اینورو بکشنه اصال همین عالیه، فقط پرده-

 خوری؟نگفتی چی می-

 پرسی آخه؟دونی، چرا میخودت که می-

های کنار شومینه رو کشیدم که دریای خشمگین هم دیده شه رفتم تو آشپزخونه و سه سوته پردهخندیدم و بعد از اینکه 

 .ای برگشتمبا دوتا شیرکاکائو خامه

لیوانارو بدون سینی آوردم. با شهاب از این حرفا ندارم که، شیرو دادم دستش و لب پنجره نشستم. پاشد اومد اونم 

 :کنارم لبه پنجره نشست

ی بازم یه ریزگفتم توش چیا میتونست از اینا درست کنه، هرچی هم میشهر رو گشتم هیچ کافی شاپی نمیبه به، همه -

 .ذاشتن جلومچیز بی مزه بی رنگ و رو می

 :خندیدم؛ ولی ناقافل از گوشه چشمم قطره اشکم ریخت. دستش رو دراز کرد و اشکم رو پاک کرد و بیخیال گفت

 کنه؟االن درد نمیبچه کلت خیسه میچایی، سرت -

 .کمی از شیر کاکائوم رو خوردم

 .سردرد کوچیک ترین دردمه، زیاد به چشم نمیاد-

 :دستم رو گرفت و بلندم کرد و گفت

 .بیا بریم جلوی شومینه، بذار گرم باشی اینجا یخه-

 :منو نشوند رو مبل و خودش پایین پام نشست

 .آها حاال شد-

 .دادهمیشه یه بالش زیر دستش رو زمین لم می شهاب از اول هم رو زمین پخش بود.

 .رفتنها خیلی دوست داشتن چون راحت از سرو کولش باال میو این خصلتش رو بچه

ها دوباره یه قطره اشک از چشمم افتاد. قبل از اینکه شهاب ببینتش با نوک انگشت گرفتمش، طبق عادت با یاد بچه

با سر زانو طرح پوست مال شلوار جینم ور رفتم. شنلم رو درآورده بودم؛ ولی پاهام رو باال روی مبل جمع کرده بودم. 

 .کالهم هموز سرم بود و موهای شونه شده نمدارم اطرافم ریخته بود

 .کردم دیگه همه چی سر جاشه، زندگیت یکم آرومهخب بگو ببینم چرا احضارم کردی؟ فکر می-
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 :پوزخند زدم

 .های وهابه، وگرنه اضافه شده که هیچ کمم نشدهذابها و عتنها چیزی که کم شده کتک-

 :از جا پاشدم

 .یه دقیقه صبر کن-

هایی که براش خریده بودم و چیده بودم تو ظرف روآوردم. تو دو دقیقه جلوش پر شیرینی و و رفتم از آشپزخونه خوراکی

 .شکالت و آجیل و میوه و تنقالت و چیپس و پفک و تخمه شد

 .گن آبجیه این میجــــــــــان، ب-

شروع کرد به خوردن. با لبخند دوباره رو مبلم چمباتمه زدم و خوردنش رپ نگاه کردم. چند تا متکا هم تکیه دادم به مبلم 

 .اونم پشتش رو به متکاها تکیه داد و روبه آتیش راحت لم داد. دستم رو بردم تو موهاش، موهاش ده سانتی شده بود

بود دیگه کچل نبود. درست از وقتی هانی از عموش خواست بره مو در بیاره تا وقتی از  دیگه کچل نبود. خیلی سال

دستش حرصی میشه موهاش رو بکشه شهاب هم با عشق دیگه موهاش رو نتراشید و گذاشت دراومد و چون رو زمینم 

گرفت خودش موهاش می بود مدام تو دستای کوچیک هانی بود. حتی هانا هم که اومد اونم توهمون شش هفت ماهگی از

دوییدم تا دستاشون رو از موهای شهاب بیچاره جدا کنم. داد و منم میکشید. شهاب با خنده فحششون میرو باال می

 .گفت کارش نداشته باش، تمو شده که به همین درد بخوره دیگهخندید و میوهاب غش غش می

 .زد من مخلصشونم هستموشهاب هم با عشق داد می

م رو باال آوردم و اشکام رو پاک کردم. سر خم کردم و از چیزی که دیدم دستم تو موهاش خشک شد. شهاب دست دیگ

 .زدخورد اشکاش صورتش رو خیس کرده بود و توی نور شومینه برق میهمینجور که با ولع یه شیرینی رو می

به حرف اومد. مثل همیشه، هیچی تو سرم رو عقب کشیدم نفهمه من دیدم. بازم موهاش رو نوازش کردم. آروم خودش 

 :داشتدلش نگه نمی

 .دلم رو خون کردی، یاد اون روزا افتادم-

 .منم همینطور، ببخشید اگه ناراحتت کردم-

 .و دستم رو عقب کشیدم

 .نه بابا از توکه ناراحت نشدم، از هم خون خودم دلم شکسته-

 .کنهپروند یکی رو خودش کشت یکیشم داره آب می به اون سخت نگیر، بلد نبود زن و بچه نگه داره یکی رو-

 :آه کشید
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 .سی و نه سالم شده-

های پوستشو دیدم تازه چهره خسته و تکون سختی خوردم، سی و نه سال؟ تازه موهای سفیدش رو دیدم. تازه چروک

 ...اش رو دیدم. وای، خداشکسته

که برگشتم و وهاب گفت پارسال مرد، وا رفت. تا اینگفتم زن بگیرم که چی بشه؟ هیچ رقمه تو کتم نمیهمیشه می-

اش باز شد و گفت زنم گرفتم. این یکی شوکش بیشتر از بود. رابطم از اول با جوری گفت. یهو چهرهرفتم. دقیقا همین

خوب نبود؛ ولی اینقد سختی کشیده بودم تو زندگی که اوج حس غمم چهار قطره اشک جلو آینه روشویی توالت باشه، 

 .اومدم

 :خندید

ها اومد پایین، گفتم نه بد چیزیم نگرفته؛ ولی یهو اومد مثه خل و چال خودش رو انداخت یه دختره خوشگل دیدم از پله-

 .روم و هی جیغ جیغ کرد و زد تو سرم

 :خندید

ه آبجی تو ی گیره، نظرم بهت عوض شد. تو فقط یه زنداداش خوشگل نبودی،دونی هربار یادش میفتم چقد خندم مینمی-

مهربون بودی، چیزی که توی نبود. فرداش که هانی رو دیدم حالم عوض شد. همه وجودم عشق شد به اون بچه تپل و 

ها که اومدن تازه زندگی رو مزه کردم. راستش با بدنیا اومدن هانی خیلی به وهاب و خوشبختیش حسودیم سرتق کالً بچه

خوام خوشبخت شم. اتفاقا چند وقت بعدش بایه دختره خوام، منم میی میشد. رفتم تو فکر اینکه منم یه همچین حس

شد باهام دوست شه خیلی زور زدم. آشنا شدم، عجیب به دلم نشست. از ما نبود، چادری بود. محجوب بود راضی نمی

واستم. خیدونستم کی بهتون بگم بریم خواستگاریش، عجیب خاطرش رو مخیلی اصرار کردم تا باهام دوست شد. نمی

کردم. همون روزا بود دیگه خشک نبودم، دیگه جدی نبودم. شاد شدم. زندگی رو تازه عجیب، حس وهاب رو درک می

 .مزه مزه کردم

شنیدم، برام غیر قابل باور بود. شهاب سرش رو به زانوم تکیه داد. آروم با موهاش بازی کردم. حرفای جدیدی ازش می

 را هیچی نگفت؟همه سال چعاشق بوده؟ پس این

 :اش رو باال کشید و با پشت دست چشماش رو پاک کرد و خندیدبینی

 .بینی؟ مثه بچه ها شدم. انگار راستی راستی پیر شدمامی-
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 :هیچی نگفتم، خودش ادامه داد

 ره. همه صد وجودم رو گذاشتم برش گردونم؛ ولیدست تقدیر بود که هی مشکل گذاشت جلو پام فهمیدم وهاب کج می-

وچولوی هانا، پرنسس کنشد، نشد که نشد. از هم پاشیدن زندگی تونو دیدم. از خوشبختی کامل به بدبختی کامل رسید.

 .من که رفت قلبمم باهاش کندن انداختن اونور

جور اشک جور زار بزنه، داداشت ایناش راه پیدا کرد. منم همینطور، بخدا سخته یه مرد ایناشکاش بی مهابا رو گونه

های بی صداش هی نفس زدم. وسط گریهیزه، برای من که سخته درد خودم یادم شده بود و برای شهاب زار میبر

 :گفتگرفت و با بغض و صدای مردونه دورگه میمی

اون دختر بچه تمام جون من بود. تمام جون من.ج، هانی عشق عمو بود؛ ولی هانا با شیرین زبونیاش و اون دلبریاش -

زد و هانا تا بشکن خورد و یهو با دهن پر بهت لبخند میشست میرده بود. هانی چاق و خپل یه گوشه میمنو دیوونه ک

 .زدی پامیشد با دست و پای کوچولوش می رقصیدمی

 ..لرزیدچونش می

شد.  هخاطرات داره از پا درم میاره، وقتی پرنسس کوچولوم تو بغلم لرزید و آخرین اشکش رو ریخت همه دنیا برام سیا-

خواستم. دیگه هیچی، خطی که به اون دختر داده بودم رو شکوندم، شمارشم تو همون سیم دیگه هیچ خوشبختی رو نمی

همه چیو از بین بردم. بعد هم همه حواسم رو دادم وهاب بیشتر از اون گند نزنه، همش تقصیر اون عفریته بود که  .بود

رو  ریختم سرش تا خونشی زدم نتونستم بفهمم کیه وگرنه شبونه میکرد رو زندگی شما، به هر آب و آتیششیرش می

 .کردمریختم ول نمیمی

خونشو بریزه؟ شهاب؟ شهاب که پزشک اطفال بود و اصال دستش به کارای کثیف وهاب و امثالش نخورده بود و همیشه 

 هم تف و لعنتش می کرد؟

ات بردارم. آرامش می کشم اینه که سایه وهابو از رو زندگی سی و نه سالم شده. تنها دلیل اینکه تا االن دارم نفس-

گرفته شده رو به زندگیت برگردونم. هانی روهم برسونم به خودت، زیر دست وهاب یکی مثله خودش بزرگ میشه مثل 

دست  ت ازبابام،بابامم تو همین کار بود؛ ولی اون یه روانی به تمام معنا بود. مادرم زن خیلی مهربونی بود. یه شب گف

دونی خواست یه جوری بابام نازش رو بخره و بترسه و کمتر عذابش بده. میره، میذاره میاذیتاش خسته شده می

کار کرد؟دستور داد بادیگارداش من و وهاب رو نگه دارن بعد جلومون سر مادرمو بیخ تا بیخ برید. اون موقع وهاب چی
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دونم وهاب چرا روحی سختی خوردیم؛ ولی خدا ولمون نکرد. فقط نمیضربه  .هشت سالش بود و من دوازده سالم بود

 .راهش رو پیش گرفت

 :آهی کشید

رم پیش پرنسس ولش کن، خدا کنه بتونم اوضاع تورو درست کنم اون بچه رو هم بدم به تو بعد دیگه راحت می-

 .کوچولوم

 :جا کشیدمبا گریه موهاش رو همون

ل گیرم، یه دختر خوب تو فامیاید باشی، همه اینا تموم شه خودم برات یه دختر خوب میدهنت رو ببند. وهاب بمیره تو ب-

سراغ دارم راسه کار خودته، یه خل و دیوونه عشق هیجان کنارش حوصلت سر نمیره، فقط خواهشا نگی بهش تو عشق 

 .دوممی که شرمنده

 :. ته شیرکاکائوش خوردخندید، هردو خندیدیم یه خنده تلخ خاکستری، اشکامون رو پاک کردیم

 حاال نگفتی چرا کشوندیم اینجا؟-

 .ولش کن، بذار برای یه وقت دیگه-

 .می دونی که بدم میاد تو خماری بمونم-

 .راجبه-

 ؟-

 .اوهوم-

 خب؟-

 دونستی هشت سال پیش راستین به زده؟می-

 :سرش رو تکون داد

 .نه، همین االن از زبون تو فهمیدم-

 .اممین دلیل فوت شد؟منم تو اون ماشین بودم و خواهر بزرگتر گمشدهبه هدونستی اصال می-

 جدی؟پس چرا وهاب چیزی نگفت، تو چرا زودتر نگفتی؟-

رم بعدم خاطرات پنج شش ماه اخیرو خوره نزدیک سه روز توی کما میچون توی همون تصادف من به سرم ضربه می-
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 .کنمبرای همیشه فراموش می

 :اخماش رفت توی هم

 .گفت؛ ولی نه در این حدضیه داره مشکوک میشه، یه چیزایی وهاب میق-

 .باید چیزای بیشتری بفهمم، به کمکت احتیاج دارم-

 ها؟چرا رفتی سراغ خاکستر گذشته-

 .کار دارم-

 خوای آبجی؟باشه همه رقمه تو رکابتم، دیگه چی می-

 .ش بوسیدنش بوییدنشکشه برا یه بار بغل کردنهانی دلم لک زده براش، دلم پر می-

 .دوباره اشکم راه افتاد

 :برگشت سمتم و دستام رو گرفت

 ره فکر کن بذاره بره بیرون؛ اما هرتونم از خونه ببرمش بیرون وگرنه میاوردمش اینجا بچه مدرسه نمیدونی که نمیمی-

 .زنم باهاش صحبت کنوقت وهاب تو دسترس نبود بهت زنگ می

 :با هیجان گفتم

 .شهاب یه دنیا ممنونممنون -

 :لبخند زد و دستش رو جلو آورد و اشکام رو پاک کرد با دست دیگم دستم رو فشرد

 .کاری نکردم برات آبجی کوچیکه-

در با شدت باز شد. یه متر پریدم و برگشتیم هردو سمت در سیوان عصبی اومد تو با لباسای گرمش و اخمش دوباره مثل 

 .شکارچی جنگل شده بود

 ته سیوان؟چه خبر-

 :عصبی غرید

 .کنه؟ توهم نیست واقعیته خانومکار میاین مرتیکه اینجا چی-

 :فکر کرده من باز به هوای توهم وهاب رو راه دادم. اخم رو بلند شدم و جلو رفتم

 دونم توهم نیست، شما از کجا پیدات شد یهو؟بعله می-
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 :مثله ترقه ترکید

ه؟ دونی این کیها بریزن اینجا چوب تو همه جاش کنن؟ میخبر بدم راستین و بچهدِ باز پرو پرو جلو من وامیسته، یه -

 حالیته؟

 :شهاب جلو رفت و دستش رو جلو برد

 .شاید بهتره معرفی شیم، شهاب هستم. دکتر شهاب تنهایی-

 :سیوان ابروهاش پرید باال، جلو رفتم و دستم رو، رو بازوی شهاب گذاشتم

تونه ها بود. حاال هم می؛ ولی حسابش از اون جداس، شهاب هفت سال مراقب من و بچهشهاب برادر بزرگتر وهابه-

 .کمکم کنه گاهی با هانی صحبت کنم

 :سیوان نا مطمئن باهاش دست داد و مثل شهاب خودش رو معرفی کرد

 .سیوان، مهندس سیوان مهار-

نام کنن ایرسن جفتشون باد میر که بهم میو یه جوری خودش رو براش گرفت شهابم همینطور، مثله دوتا بوقلمون ن

 .خوندنهمینجوری برا هم با نگاه و ژست کری می

 خوری؟بیا تو سیوان بیرون سرده مطمئنم یخ زدی، یه شیرکاکائو می-

 .فوری نرم شد

 .کنه برات یه دمنوش میارمالبته شیرکاکائو معدت رو اذیت می-

 .کنهنه اذیت نمی-

 .نوش میارم بدمزه بود بگو همون شیرو میارمالکی نگو، برات یه دم-

 .راست رفت سمت شومینهبغ کرد و کفشاش رو به پادری کشید و کاپشنش رو درآورد و آویز کردو یک

 توکه باز بدون کاله اومدی، سرت یخ نبست؟-

 .صادقانه سرش رو مثبت تکون داد

 .از دست تو-

 .ن بردم. تازه برای اعصابم خوبه برای سرماخوردگی هم عالیهامودم نوش اختراع خودم رو درست کردم و برای همه

خواد. براش یکی درست کردم و آوردم که سیوان و شهاب خوششون اومد؛ اما از نگاه سیوان میشد فهمید هنوزم شیر می
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 :با چشمایی که برق می زد ازم گرفت، شهاب گفت

 رها تو هنوز داش سیوان رو کامل به من معرفی نکردی؟-

 .وان دوستمه خیلی بهش مدیونم، خیلی بهم کمک کردسی-

 .شهاب فقط سرش رو تکون داد

 یه بارم وقتی وهاب اومده بود جلوش در اومد-

 :سیوان

 .البته رها جلوی بادیگارد داشت دراومد-

 :شهاب از جا پرید

 اش چی بود؟راستی قضیه-

م رو زمین نشسته بود و جلوی شومینه خودش رو با سیوان مختصر براش تعریف کرد. شهاب بلند بلند قهقه زد. سیوان

کرد. به هیچ وجه هم به روی خودش نمیاورد بره، فضول خبر چین حیف که باید جلوی شهاب آبرو چوب ها سرگرم می

 .داری کنم

 :شهاب صفحه گوشیش رو باز کرد و گفت

 .شاید بخوای اینارو ببینی-

 :گوشی رو داد دستم، عکسای هانی چشمام پر اشک شد. با بغض گفتمو رفت توی گالریش، روی مبل از جا پریدم. 

 .چقد الغر شده-

 :ای کرد و گفتشهاب تک خنده

 .دیگه خپلو نیست-

زد. سیوان پشتش به ما بود و با شومینه درگیر بود. چونم لرزید و زد؛ ولی چشماش از اشک برق میلبخند دندون نما می

دا کردن. قد کشیده الغر شده، رنگش زرد بود و چشماش بی فروغ شهاب با بغض ها راهشون رو پیاشکام روی گونه

 :همراه شادی گفت

 بینی پدرسوخته چه قدی کشیده؟می-

الغر شده بود. موهای مجعد  .اش بود. تی شرت لیمویی تنش بودتوی عکس دستاش تو جیب شلوار گرم کن مشکی
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ار هم روی پیشونیش ریخته بود. ابروهای خوش فرمش توهم پرکالغیش خوش حالت به سمت چپ مایل بود و چند ت

 .اش سکوت کرده بودهای سرخ قلوهگره خورده بود. چشمای مشکی گیراش دیگه گیرا نبود. پر غم بود، لب

 .شونه هام لرزید، هق هقم بلند شد. عکس رو بغل گرفتم و تند تند بوسیدم، بوسیدم بوسیدم

 نفسی داشتم و ناله و شیون کردم

 بی تو با مرگ عجب کشمکشی من کردم

 :شهاب اعتراض کرد

 .عه، نشون ندادم باز آبغوره بگیری-

گوشی رو ازم گرفت شروع کردم یه دل سیر زار زدم. نه برای دوری ،نه برای الغری، برای اون عروسک کوچولویی که 

مثل همه این سالها سرم رو، رو  توی دستش یکمش از جیبش زده بود بیرون شهاب روی زانوهاش بلند شد و برادرانه

شونش گذاشت و سعی کرد آرومم کنه. نفس کم آوردم دست سیوان جلو اومد و اسپریم رو بهم داد. دوپاف توی دهنم 

 :اسپری کردم. نفس گرفتم با بغض گفتم

 هنوزم عروسک هانا رو داره؟-

 :شهاب یه قطره اشک روی گونش ریخت و سرشو تکون داد. با لبخند گفت

 .ه چیز دیگم دارهی-

 چی؟-

 اون زنجیر تو بود؟ یه پالک قلبی داشت توش یه ور عکس وهاب بود یه ور دیگش عکس خودت؟-

 .همونی که اول ازدواج وهاب بهم داد، یادمه-

 .اون رو برداشته یه ور عکس هانا رو گذاشته یه ور عکس تورو، از گردنش جدا نمیکنه-

 .چونم لرزید

 .تنهاستالهی من بمیرم اونجا -

نفس گرفتم و باز گریه کردم. گوشی شهاب رو ازش گرفتم و بقیه عکساش رو نگاه کردم. گوشیش زنگ خورد و شماره 

 :افتاد. گرفتم سمتش، جواب داد

 .الو؟ باشه-
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 :و قطع کرد

 .دیگه باید برم-

 :فوری اشکام رو پاک کردم

 .ببخشید اومدی همش گریه کردم اذیتت کردم-

کشید و موهامو بهم ریخت. جیغم در رفت و صدای خندش رفت هوا، موهام رو درست کردم. پالتوش کالهم رو از سرم 

هاشو بستن. بدو رفتم و جعبه شیرینی نخودی رو آوردم. گرفتم سمت شهاب، بازش رو برداشت و شروع کرد به دکمه

 :کرد و لبخند زد

 برا هانی؟اگه وهاب بفهمه؟-

 .اشتم. آدرس رو جعبه رو بخون اگه یه درصد بفهمید بگو از اینجا خریدیبرای همونه توی جعبه شیرینی گذ-

 :سرش رو تکون داد

 دونی خیلی خوشحال میشه؟می-

لبخند زدم و باز چشمام پر شد. کالهش رو سرش کرد و شال گردنش رو دور گردنش پیچید. دستش رو رو شونم 

 .گذاشت و پیشونیم رو بوسید

 .انی بیامکنم با هدفعه دیگه سعی می-

 .اشکام رو پاک کردم و با خنده ازش تشکر کردم. سیوان هم اومد جلو

 .داداش ماشین هست بذار برسونمت سرده-

 :شهاب باهاش دست داد

 .نه ماشینم همینجاست، ممنون-

 :و بعد به من چشمک زد

 .برا اون قضیه که گفتی هم ته توشو در میارم بهت میگم-

 ...ممنون-

 .بادی سرد اومد تو درو باز کرد و حجم

 .فوری خداحافظی کرد و درو بست. نفسم رو با آه دادم بیرون برگشتم سمت سیوان در لحظه بهش اخم کردم
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 .اومدی آمارم رو گرفتی حاال بدو برو بگو-

 .اخم کرد

 .رفتم سمت خوراکیا و از رو زمین برداشتمشون

ظورت به ناهار امروز ظهر با سامی بود که برو از خودش شم. اگه مندرست صحبت کن رها، من اصال متوجه حرفات نمی-

 .بپرس چرا باهام قرار ناهار گذاشت

عصبی ظرف میوه رو کوبیدم به اپن و برگشتم و کف دستم رو محکم زدم به سینش و یکم هول دادم تا یکم فاصله بگیره 

 :ازم بعد گفتم

 کنم؛ ولی درست جلوی من نشستهارم از شرکت سرکشی میگه من االن دنخیر عالوه بر اون منظورم به قسمتیه که می-

 .خورهداره غذا می

 :دادسیوان کالفه یه دستش رو به لبه اپن زد و دست دیگشم موقع حرف زدن مدام تکون می

 .کنیرها باور کن داری اشتباه می-

رو بهش تکیه دادم و پنجه هام رو اومدم برم نذاشت. به اپن تکیه دادم و یه دستم رو زدم زیر بغلم و آرنج دست دیگم 

 .تو موهام فرو بردم و نگاهم رو فقط به پاهامون دوختم

ا کنه ما دشمنشیم جلوی مگفت رها به خاطر بیماریش به ما سوء ظن داره، فکر میکرد میسامی داشت بامن صحبت می-

مون عقب بکشیم تا رها توی آرامش هاجبهه گرفته برای همون ما همه سعی کردیم بر خالف میل قلبی مون و نگرانی

خواستن مراقبت باشم چیزی خواستی برات بگیرم هوات رو داشته باشه؛ ولی متوجه شدیم رابطه تو و رها خوبه و ازم می

ن تو کردم. رها باور کباشم و اگه اون مرتیکه اومد نذارم اذیتت کنه منم نگفتم دقیقا تا همین االن داشتم همین کارو می

 .کوک شدی به منالکی مش

 .حرفاش آرومم کرده بود. فکر کنم تند رفتم

 :با لحن آرومی گفت

 .من رو ببین-

اهمیت ندادم. دستش رو جلو آورد و دستم رو پایین آورد و موهام رو عقب زد. تو چشماش آشفته نگاه کردم. راست 

 :گه یا نه؟ با نگاه جدی گفتمی
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 .من دیگه شک نکن رها جان من دوستتم رها، قرار شد بهت کمک کنم. به-

زنمشون، با هر دو دست موهام رو عقب زدم و طبق عادت کشیدمشون؛ اما جوری دیده میشد انگار عادی دارم عقب می

 الغری مچ دستم رو به رخم کشید؟ .مچ هر دو دستم رو با نوک انگشتاش گرفت

 .نکش موهات رو-

 این متوجه شد؟

 :صدای آرومتری نسبت به قبل گفتم دستام رو عقب کشیدم و کنارش زدم با

 .بیا بشین یه چیزی بخور-

 .خوام برمنه دیگه می-

 .نه اول یه چیزی بخور بعد-

 :کاپشنش رو برداشت و پوشید. یه لبخند مهربونم زد

 دهگیره. فقط اومجوریشم تا فردا صبح پدرم رو در میاره و امشب خواب رو ازم میممنون معدم ظرفیتش تکمیله، همین-

 .بودم دلخوریت رو رفع کنم

 :دستام رو بغل گرفتم

 .ببخشید، من تند رفتم-

 :زیپ کاپشنش رو کشید باال

 رها؟-

 :مستقیم تو چشاش خیره شدم

 .خوامکنم جواب همه سواالت رو بگیری؛ ولی ازت یه چیزی میمن بهت کمک می-

 :نه هاممنتظر نگاش کردم. جلو اومد و دستای بزرگ و سنگینش رو گذاشت رو شو

آدما یه وقتایی نا خواسته وارد یه بازی میشن که اصال دوسش ندارن. فقط برای اینکه دیگه یه مهره محسوب نشن -

 .کنن تا اخراج بشنسکوت می

 :های نا مرتبم رو کنار زد از روی چشمام و دوباره گفتگه؟چتریحرفاش رو نمیفهمیدم اخمام رفت توی هم، چی می

 .باش، بهم اعتماد کنمن رو باور داشته -
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 :و بعد دستش رو عقب کشید و اومد بره گفتم

 .صبر کن-

 .واستاد، برگشت

 .چیزی از حرفات نفهمیدم-

 .اش رو میفهمیخیلی زود همه-

 میشه حرف آخرو اول بزنی؟-

 .ها رو یکی یکی باال بریآسیا به نوبت، باید خودت پله-

ذاشته بود از روی جاکفشی که سرش یه کمد کوچیکم داشت در حدی که سرم رو تکون دادم. کالهش رو که اون بار جا گ

 :سرش کردم و با لبخند گفتم .ذاشتم توش برداشتممن بارونی و پالتو می

 .کنم حرفات یادم بمونه، توهم از این به بعد کاله یادت نشهسعی می-

همه تنم رو لرزوند امشب خیلی گریه کردم و  لبخند مصنوعی زد و با یه گیجی و منگی از خونه زد بیرون، حجم هوای سرد

غمگین بودم. مطمئنم از یه ساعت دیگه توهماتم شروع میشه با سرعت خوراکیا رو شروع کردم جمع کردن. دوباره در 

 :فوری اومد تو و درو بست .زده شد. رفتم پشت در از چشمی نگاه کردم و سیوان رو دیدم. قفل درو باز کردم

 .ره برف بیادالمصب انگار قرا-

 شد سرد بود برگشتی؟چی-

 .و باز رفتم سراغ جمع و جور کردن جلوی شومینه

 .نه گفتم بیام بهت بگم جمع و جور کن ببرمت سیدنور-

 چرا؟-

 .امشب میرم دشت گل-

 :به ساعت نگاه کردم

 .یک و نیمه-

 .باشه-

 .خب پس به سالمت-
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 .دارهجمع و جور کن من نیستم، اینجام وسط جنگل امنیت ن-

 .قفل و امنیتش بیسته-

 .خودت منظورم رو میفهمی پس نپیچون-

زد. بهتر از خودم میشناختم، در آخر تسلیم شدم فهمیدم. اونم از توهماتم حرف میآره به طرز یأس آوری منظورش رو می

 .و ظرفای کثیف رو دوباره روهم تلمبار کردم تا یه وقت دیگه بشورمشون و رفتم تو اتاق

 .مونمه روزی دشت گل مییه دوس-

 ام رو برداشتم. توشصداش از تو هال اومد. رفتم سمت کمد لباسم، یه شال بادمجونی سرم انداختم و کیف بزرگ چرمی

 .قرصام،گوشی، شارژر ،هندز فیری ،کیف پول ،پرونده و چند تا خورده ریز دیگه انداختم

اموش کردم. اتاق دومم همیشه شوفاژش خاموش بود و یه صدای خرناس از توی اتاق دوم اومد. برق و شوفاژو خ

 .ترسیدم برم توش یه چک دیگم بکنم. از زیر درش دست هانا دراز شدمی

 .کنین اینجا تنها، خیال کردینکار میرم ببینم چیاالن می

 .هام انداختم. تا باالی زانوم بودهای سریع تر رفتم تو هال شنلم رو، رو شونهبا ترس با قدم

 .گم دوسه روز قراره باشیامین؟ میه-

 شومینه رو خاموش کردی؟-

 .آره-

 .مطمئنی؟یه باد نزنه کلبه آتیش بگیره-

 .نگاه کنی خاکسترشم بردم-

 .ای زغال بودگه، شومینه تمیز و بدون قطعهنگاه کردم. درست می

های آب رو محکم کردم و بعد شیر همه برقارو خاموش کردم و برقیای رو بجز یخچال از برق کشیدم، گازو چک کردم و

 :هارو برداشتم و باهم زدیم بیرون در رو خوب قفل کردم و برگشتم سمتش دستم رو سمتش دراز کردمکلید

 ..رمپس من می-

 .کجا صبر کن برسونمت-

 .ماشینم اینجا میمونه-
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 .رسونمتفردا بده یکی از خدم حشم تو باغ برات بیاره، فعال من می-

اش دویدیم. توی کلبه اش اصال گرم نبود؛ ولی خبری از باد ردم و دنبالش رفتم. دستم رو گرفت و تا کلبهسرم رو کج ک

بیرونم نبود. سه سوته یه چمدون کوچولو دستی اندازه یه ساک بچه به دست اومد. یه کیف لپ تاپم سر شونش بود. 

م با دو رفتم تو ماشین نشستم، ماشینم فریزر بود. در اونم برق و همه چیو چک کرد و ریموت رو زد من برم تو ماشین، من

اش رو قفل کرد و با دو اومد نشست. چمدون کوچیکش رو از بین صندلیا پرت کرد عقب و ماشین رو، روشن کرد و کلبه

 .تا از جنگل در رفتیم ماشین دیگه گرم شد و بخاری شو زد اونم زیاد .راه افتاد

 .بودم تا جلوی در خونه حسابی گرم شده

 کنید؟چرا این درو برقی نمی-

 .در جلوی خونه که برقیه، منم ریموتش رو دارم. در پشتی هنوز عادیه-

 .با ریموت درو باز کردم. رفت تو

 .من همینجا پیاده میشم دیگه-

 .رسونمتزنی تا برسی به خونه االن با ماشین یه دقیقه مییخ می-

و پیاده شدم. باد اینجا خیلی کمتر بود. کلیدامو در آوردم و درو باز کردم رو جلوی در خونه نگه داشت. ازش تشکر کردم 

 .تو رفتم. اونم دور زد و رفت بیرون ریموت و زدم در بسته شه

ها رو باال رفتم. در اتاقم رو باز کردم با دیدن یکی رو تختم یه متر پریدم باال یا خدا توهم درو قفل کردم و آروم پله

هم اومده؟جلو رفتم و خوب نگاش کردم تا تو تاریکی کلیا رو تشخیص دادم. لبخندی زدم و شال و شنل و ترسناکم اینجا 

 .هام رو درآوردم و آروم کنارش دراز کشیدم. اتاق گرم، تخت گرم، به به با لبخند خوابم بردبوت

**** 

م رفتتظر من بودن. چون دیروز باید میها همگی اونجا بودن و تمام دیروزو منروز بعد که بیدار شدم متوجه شدم بچه

اشون عذرخواهی کردم و بعد از صبحونه کارن همه رو بلند کرد و رفتیم اشون شدم و از همهخونه آقاجون خیلی شرمنده

یم تو کردم اگه االن برتو شهر یکم گشتیم و سینما رفتیم و ناهارو بیرون خوردیم و بعد رفتیم استدیو نامی فکر می

گه آره خوبه همینجوری کنه و یوحنا هم هی بهش میخونه و تمرین میحتما نامی داره آهنگ جدیدش رو می استدی رو

ده و شش هفت نفر دیگه هم هی کمک میکنن ولی ادامه بده و از بیرون اون استدیو ضبط صدا هی بهش عالمت می

دوتایی شونم هدفون زدن و مشغولن،چراغا دیدیم نامی و یوحنا خودشون دوتایی پشت یه مانیتور و کیبور نشستن و 
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خاموش بود و همه جا ساکت. یرمیا کلید داشت و اینجوری بی سرو صدا رفتیم تو کارن و راستین آروم سینه خیز 

نزدیکشون شدن و یهو صندلی هاشونو به عقب کشیدن در لحظه دوتایی شون فریاد زدن و از جا پریدن، همه از خنده 

 .جوری راستین و کارن رو زدننامی و یوحنا چه کبود شدیم. بماند که

ام رو به نامی و یوحنا گفتم خندیدن و گفتن ضبط صدا مال یه روزه تنظیمش خیلی وقت گیره نامی یه فلش از وقتی عقیده

 دهاش و تک آهنگاش بهم داد حتی تک آهنگایی که فقط با یه گیتار خونده بود و ضبط کرده بوهاش و آلبومتمام کنسرت

کنه از اونایی که مخصوص خودشونه نه پخش برای مردم، اون بهترین و حتی اونایق که یوحنا هم توش یه هنرمایی می

هایی پر از حس ای بود که توی دوسال اخیر گرفتم و واقعا از ته قلبم خوشحال شدم و از داشتن همچین خواهر زادههدیه

ون اشهای خواهر کوچیکهتنشون خیلی خوشحال باشن، آه کشیدم. بچهغرور و افتخار شدم. افسر و الماس باید از داش

 .اش میشه یکی مثل باباشکه یکیش به ثمر نرسید اون یکی دیگشم که آینده

رو خوند و همه دست  "لیال در واکن"نگار مُصِر از نامی خواست یه چیز شاد بخونه، نامی هم با دلقک بازی شروع کرد 

 .کردیمزدیم و تشویقش می

 .دونست کجا در بره، یرمیا کال مظلوم بودکارن یرمیا رو به زور بلند کرد پاشه وسط برقصه، پسر بیچاره از خجالت نمی

گوشیم زنگ خورد. گوشی دومم که سیم دوم رو توش گذاشته بودم تا هر وقت شهاب زنگ زد جواب بدم. شماره شهاب 

 :له گرفتم و جواب دادمها فاصافتاده بود با لبخند پاشدم چند متر از بچه

 .الو-

 .ایوقت عادت نداشتم چیزی غیر الو بگم مثل جان و بله و هرچیز دیگههیچ

 .سالم -

جا خوردم یه لحظه حس کردم اشتباه کردم. گوشی رو پایین آوردم، رقم آخر نه بود اوف بازم شش و نه رو اشتباه 

 .گرفتم

*** 

 :وهاب

اون  اش نبود. خونه. هم خشم و هم دلتنگی باهم بهش هجوم آورده بود. توی کلبهطلبیدتمام سلول سلول تنش رها رو می

این روزا کجا میره؟ با اون مرتیکه بی ناموس سیوان کجا میرن که هربار  پس کجاست؟ پیرمرده از خودراضی هم نبود.

 :خبر تشر زدبیهای از همه جا دیده باهم بودند. موهای کوتاهش رو به هم ریخت و عصبی سر بادیگارد
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 طور نفهمیدین کدوم گوریه؟چه-

 :حس همیشگی گفت ناصر بادیگارد محبوبش با لحن سرد و ب

 .دیشب بودن، جفتشون هم بودن؛ اما صبح زود که رفتیم هر دو کلبه خالی بود. یعنی دیروقت باهم رفتن-

و عریانش رو روی پای دیگه انداخت و تراش ای زد و پای خوشکنندهکننده و دیوانهشدت عصبینوشین پوزخند به

های دست چپش هم نگاه کرد و به الک جدیدی که زده بود خیره شد تا داد، به ناخنهمینـجور که دود سیگارو بیرون می

 :عیب و ایرادی اگه داشت پیدا کنه، دود رو که خارج کرد گفت

 .هـ ـر*زه کوچولو، منتظر بود تا از دستت فرار کنه-

 :شدت عصبی برگشت به سمتش فریاد زددید. وهاب سرش داغ شد و بهو مستانه خن

 .خفه شو-

 کرد و به هیچ چیز اهمیتو چند ناسزا هم به زبان آورد. هانی مثل همیشه روی کاناپه دراز کشیده بود و به سقف نگاه می

 تختش پنهان بود. به خودششد. جعبه شیرینی زیر داد؛ اما لبخندی ظریف روی لب داشت که به سادگی دیده نمینمی

اش از صبح زودی که به شوق همان شیرینی های زرد ها تمام نشود. مزه قول داده بود روزی یکی بخورد تا حاال حاال

 .کردچیز کامش را تلخ نمیکوچولو بیدار شده بود زیر دندانش بود و هیچ

 :وهاب عصبی شماره رها را گرفت، به سرعت جواب داد

 .الو-

م و شاد رها و صدای دست و شادی پشت زمینه صدای رها آتش خشمش را در یک لحظه خاموش کرد. با اون صدای نر

شناخت.فهمید اشتباه کرده. آرام های رها رو خوب میها و برادرزادهمرتیکه بی ناموس نبود. حداقل صدای خواهرزاده

 :گفت

 .سالم-

 .سکوتی از سمت رها برخواست

 رها؟-

 .حرفت رو بزن-

 :نوشین از رو مبل پاشد و با خشم دستش رو تکون داد و آروم گفت
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 .هوی بازکه جلوش موش شدی -

وهاب کیف پولش رو برداشت و پرت کرد سمتش نوشین حرصی شد و با دست از راه دور زد با اشاره زد تو سر وهاب و 

 ."خاک تو سرت"لب زد

 :وهاب بی اهمیت به نوشین آروم گفت

 چه خبره؟ جشنه؟-

 .جور نخندیده بودمگذره. یه چهارسالی بود اینشدن اسارتم، خیلی هم داره بهم خوش میره، جشن تمومآ-

 .اش رو رو هوا گرفت و به سرعت اخم کرد. از جا پاشد و رفت توی اتاق و در رو به هم کوبیدوهاب طعنه

 من دعوت نیستم؟-

شد و قربون کرد و رها هربار فوری نرم میوم التماس میجور مظلسعی کرد با لحن مظلومی بگه که فقط جلوی رها این

 :بار رها سرد و سخت گفتصدقه مظلومیتش می رفت؛ اما این

 .هاشون رعیت راه بدنها حق ندارن توی محفلزادههه توکه رسم ما رو میشناسی، آقاجون دستور دادن خان-

 .هاش رو به هم فشار داد و خشمش رو کنترل کردوهاب لب

 :یهو خندید و روبه جمعیت اون سمت گفترها 

 .اذیتش نکنین گـ ـناه داره-

 :و با همون خنده به وهاب گفت

 .ببین من االن وقت ندارم باهات چرت و پرت بهم ببافم اگه کاری نداری قطع کنم_

 :وهاب دیگه تمام وجودش خشم شد، غرید

 .ت. زیاد خوش نباشگردونمچرا کار دارم. کار که نه دستور باید برگردی و برمی-

 :رها خندید و گفت

 .کنهات میبیخیال کمتر بزن مفنگی واسه منم شر و ور نباف، برو با امثال خودت بپر لقمه بزرگ خفه-

 :و بعد روبه اونـور گفت

 .اومدم عشقم صبر کن-

 :و باز توی گوشی گفت
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 .میریبپا اوور دوز نکنی من دیگه نیستم جمعت کنم راسی راسی می-

لرزید؛ اما زبونش بند اومده بود. در اتاق باز شد و صدای پرناز زنونه ای ع کرد. وهاب سراپا خشم بود و از خشم میو قط

 :روی نروش رفت

 لرزی؟قدر میچی شد سلطان؟ چیه چه-

 .ای رفت و در رو قفل کردوهاب برگشت و خشمش رو سرش خالی کرد. نوشین جیغ زد و فرار کرد و توی اتاق دیگه

 .قدر که ملکه عذابش چند ساعتی جلوی چشمش نباشه بس بودای وهاب همینبر

شدت حس بدی داشت؛ دوباره همون حسی رو خودش رو روی مبل رها کرد و سیگاری از روی میز برداشت و دود کرد. به

ت دی داشداشت که وقتی بچه بود و مادرش رو جلوی چشمش سر بریدند. صدای تلویزیون روی اعصابش بود؛ آهنگ شا

 :شد. آهنگ درخواستی بعدی پخش شدپخش می

 (یادگاریا_علیشمس&مهدی جهانی)

 امون نفس دارههنوزم تو قاب عکس رابطه»

 واسه من چی مونده جز کاغذای پاره ماره

 ریم عذاب من ادامه دارهاینجور که پیش می

 ذارهخوام فراموشت کنم گذشته نمیمی

 منو یه قلب سرد با رنگ و روی زرد

 عذاب رفتنت منو رها نکرد، منو رها نکرد

 ام که مطمئنی جاتو کسی نمیگیرهره، تودیوونه بازیات از یاد من نمی

 اینقد غمام زیاده اشکام نمیشه جاری

 سوالم اینه که منو هنوز دوست داری

 منو یه قلب سرد با رنگ و روی زرد

 عذاب رفتنت منو رها نکرد، منو رها نکرد

 بذارو بشکن له کن تو قلب مارو گفتم باشه تنهام

 عیب نداره عشق من اینه سرنوشت من
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 اسم ما رو خط بزن، از گذشته دل بکن

 عیب نداره عشق من، عیب نداره عشق من

 منو میکشه یادگاریا، عذاب آوره این جداییا

 چی میشه بازم تو بیایو، ممیـدونم االن تو کجاییو

 ییامنو میکشه یادگاریا، عذاب آوره این جدا

 دونم االن تو کجاییوچی میشه بازم تو بیایو، نمی

 چند ساعته که رفتی من با خودم درگیرم

 تونم حرفی بزنم یهو از کوره در میرمنمی

 زدم به سیم آخر داره هر روز صورتم میشه الغر

 تو فکر اینکه نکنه نباشی اونی که مال من میشه آخر

 اومدنا و رفتناتزدنات تا اس دفترام از همه حرفپر خاطره

 از همه شیطونیات خندیدنات از غمات

 تو که پیچیدی رفتی ولی این یادگاریات هستنا

 دیگه نی حد و مرزی بین مرگ و زندگی

 همش لم دادم رو کاناپه از خستگی

 دارم دیوونه میشم از افسردگی

 دونم یعنی چی زندگینمی

 من و یه قلب سرد با رنگ و روی زرد

 ها نکردعذاب رفتنت منو ر

 صدات قطع شده دیگه نمیاد

 خوادچقد بد منو دلت نمی

 چقد بده تو دیگه نیستیو

 نخواستی بدونی چی شد بعد تو
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 من و یه قلب سرد با رنگ و روی زرد

 عذاب رفتنت منو رها نکرد

 منو رها نکردی هیچ وقت 

 منو میکشه یادگاریا عذاب آوره این جداییا

 «...نم االن تو کجاییودوچی میشه بازم تو بیایی و نمی

 :شهاب وارد شد، به حال و روز وهاب پوزخند زد. به هانی گفت

 .پاشو عمو، بدو لباس گرم بپوش، هیزم جمع کنیم بریم لب ساحل آتیش روشن کنیم -

 :ها داشت، از جا پرید و داد زدهانی با شادی و هیجانی که از صبح زود به خاطر شیرینی

 ...هورا -

 :رفت. شهاب با پوزخند به وهاب گفتو توی اتاقش 

 خوای...دردت چی بود آتیش کشیدی زیر خرمن؟خواستی و میکنی؟ مثه خر زن و زندگی تو میبا کی داری لج می -

تری به سیگارش زد. شهاب سر تکون داد و به هیکل وهاب نگاه کرد؛ اون وهاب یه برو بابا بهش گفت و پک محکم

های کبود و زیر چشمای گود استخون ازش مونده بود و یه صورت الغر استخونی زرد با لب هیکل چهارشونه فقط چهارتا

لرزه و یه سیگارم براش سنگینه. سر تکون داد و آه کشید. اش میهای الغری که همهفروغ و دستو سیاه و نگاه بی

 .وهاب دقیقا بالیی سرش اومده بود که اون همه سال سر جوونای مردم آورده بود

 :گردنش رو روی دهنش براش بست و دستش رو که دستکش دستش بود گرفت و کشیدهانی اومد. شال

 ...اسبدو بریم امروز هوا آرومه؛ تو این فصل این یه معجزه -

 :هاش رو کامل باز کرد و گفتهانی از زیر شالگردن با هیجان دست

 ...یه آتیش بزرگ -

 :گفت هاش گذاشت وشهاب بلندش کرد و روی شونه

 .زمینی توش بذاریم...باید بزرگ باشه تا خوب پخته شنخوایم کلی سیبپس چی؟می -

 .هانی با شادی فریاد زد و دست زد

 .ای از دود نگاه کرد و دود سیگار رو با درد بیرون فرستادوهاب از پنجره رفتن و شادیشون رو پشت پرده

*** 
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 :رهادخت

برای اولین بار جلوش در اومده  .اشک رو پاک کردم. لبخند روی لبم اومد گوشی رو قطع کردم، بغض رو خوردم و نم

تونم ای رو داشتم که از قفس آزاد شده بود. پر از خوشی و حس رهایی بودم. انگار تازه حاال میبودم. حس پرنده

به قد کل دنیا از هم باز  هام روتونم دستهام رو باز کنم و دور خودم بچرخم و برقصم و از ته دل بخندم. انگار میدست

کنم و هیچ قفسی هم محدودم نکنه. خندیدم. به بچه ها نگاه کردم؛ نگاه راستین روم زوم بود، بهش خندیدم. همه چی 

 .داره خوب پیش میره

تر میشه این نگاهم به دنیا رو دوس دارم. رنگش نیلی روشنه؛ رنگی که داره از سیاهی بیرون میاد و هرچی روشن

 !قدر حالش خوب شه که سفید شه؛ سفید مطلقتونه خودش رو نشون بده و اونر میشه و میخوشرنگت

ها برای من دنیاست؛ سیاه بدترین حالته. وقتی برسی آخر خط و حالت بدترین رنگ ممکن باشه و سفید برام رنگ

 .رنگرنگ بیرنگی مطلق، بیبهترین رنگه. سفید برام به معنای مرگه؛ بی

ها برگشتم و با لبخند به تک تکشون نگاه کردم. دلم میخواست کوتاه و پر از شادی کردم و به سمت بچه ییهو خنده

 یکیشون رو بغل گرفتم و محکمتکشون رو ببوسم. چرا نبوسم؟حاال که داره حالم خوب میشه چرا نکنم؟ یکیبرم تک

 :داختمفشردم و بوسیدم. با تعجب بهم نگاه کردند. خندیدم و شونه باال ان

 .یهو دلم تنگ شد -

بینند؛ حتی دخترا یه نم اشکم تو چشمشون نشست. ها هم دارند من رو نیلی روشن میولی از لبخندشون معلوم بود اون

 :نامی با هیجان گفت

 پس به افتخار دل خاله رها بزنیم بندر؟ -

 "بزن"همه یکصدا گفتیم

 .رو خوند "امشو شو شه"کرد و یوحنا تیمپو رو برداشت و ضرب گرفت و نامی شروع 

 "حسین مختر_جون مادرت برقص"بعد اون یوحنا میکروفون رو دستش گرفت و 

 .رو برامون با حالت سوسولی و جوادی خوند که از خنده دلدرد گرفتم

 .اول دی بود؛ اما هوا گرم کرده بود و این یعنی یه برف در پیش بود. آرامش قبل از طوفان بود

 .رفتمد. از سر بیکاری حتی توی خونه قدم رو هم میحوصلم سر رفته بو
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 .جلوی آینه رسیدم و مکث کردم. صورت زرد و الغرم کمی فقط یه اپسیلون چاق شده بود و همون قدر زردیش کمتر

از ته آرایش صبح هنوز روی صورتم مونده بود. دیشب رو خونه آقاجون بودم. هیچ کسی نبود و تنها بودم و حسابی حالم 

خواستم بر گردم مثل همیشه برای اینکه خاتون رنگ زردمو نبینه و باز غصه نخوره یه ته ته بود، اما صبح که میگرف

 .آرایش کردم

اش کاله سفید و خوشگلی که یرمیا بهم داده بود رو سرم کردم. در عین سادگی خیلی نرم و گرمه و خیلی بهم میاد. سلیقه

 .داشتم؛ اما لطفش رو بهم نشون داده. الهی من قربون خواهر زاده فنچم بشمحرف نداره من از یرمیا هیچ توقعی ن

شنلم رو تنم کردم و شال گردن سفیدمم دور گردنم انداختم. اولین رنگ روشن های این چند ساله، یه کاله شالگردن 

 .سفید

م. فکر گذاشتم تو ساحل نشست لبخند زدم و گوشیام رو تو جیبام گذاشتم و رفتم لب ساحل یه چهار پایه کوچیک داشتم،

 ...کردم به هشت سال پیش

 "ها فکر کنم. شایدم شدم، جایی خوندمدرست مثل پیرزنا شدم. مدام دنبال اینم یه جا بشینم خیره شم و به گذشته

 "شود که میزان خاطراتش از آرزوهایش پیشی گیردآدمی زمانی پیر می

کنم. آهی کشیدم، آخه نمیشه فکر نکرد. اون زمانا خیلی فکر می منم تو بیست و شش سالگی همش دارم به خاطرات

 .سوزوندیمشاد بودیم. من،نوا،نگار،یغما،کمند و کلیا اوف ، چه آتیشی می

 پاشو ای مست که دنیا همه دیوانه تست-

 همه آفاق پر از نعره مستانه تست

دونم. اخم میپسر پرروئه، اسمش چی بود؟ چهسرم رو چرخوندم تا این مزاحم شاد و خوش خیال رو ببینم. اَه همون 

ه اس یه دست پشتش یه دست جلو بکنه انگار لرد فرانسهکردم. با لبخند برام کمی خم شد. نگاش کن، یه جور رفتار می

حالتی که انگار دستش رو آورده ازم دعوت رقـــص کنه و سرش و کمرش کمی خم بادیه لبخند مضحک، کت شلوارش 

احمق یکی به این بفهمونه، کت شلوار شیکی به همراه کراوات و نیم بوت چرم ساده شیک واکس خورده و رو لب ساحلی 

 ...یه پالتو هم روی کت تنش، تمام ستش مشکی طوسی بود. دستکشای مشکی هم دستش بود. خدایا چقد ریا

 :اش گفتصاف ایستاد و با همون لبخند مسخره

 .درود الهه دریا-
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 :با همون اخم گفتم

های مطبوعات خبری هست نه از دوربین مخفی، نکنه پشت سرم قراره صندلی چیده قجر هستم. اینجا هم نه از دوربین-

 شه کالس ادبیات بذارین؟

 .قشنگ لپ کالم رو گرفت. از قیافش معلوم بود بهش بر خورده به جهنم مرتیکه پررو

 .اوه ساری، عذرخواهی منو پذیرا باشید بانو قجر-

 :گفتمبا اخم 

 .نخیر کال امروز از دنده شکسپیر پاشدن-

 :تر گفتمبعد جدی

 .فکر کردم دفه قبل به صورت واضح گفتم این اراضی متعلق به منه-

خودش رو گرفت و با چهره دلخور و جدی ابرو باال انداخت. دستاش رو توی جیب های شلوارش فرو برد و پاهاش رو 

 :ژست آدمای خیلی جذاب و هالیوودی گفتکمی بیشتر از عرض شونه باز کرد و با 

زدم. به خودم اومدم شما جلوم نشسته بودید. شما ببخشید، قصد گین، حواسم بود اینجا نیام؛ اما قدم میدرست می-

 ...نبود. کار دله

 :بد بد نگاش کردم؛ اما یهو گفت

 .این نگاه، برام آشناست-

 :کمی رفت توی فکرو بعد گفت

ی رو پیشم آوردن چشماش عجیب شبیه چشمای شما بود. نگاهش شما خیلی به نگاه اون اآها دیشب پسر بچه-

 .پسربچه شباهت داشت. واقعا دنیای عجیبیه اسم لوسی داشت، چی بود؟ آها هانی، درسته فکر کنم همین بود

 :ماتم برده بود. فوری گفت

 .نمیشم بانو با اجازه قصد جسارت نداشتم. اون پسر و پدر معتادش رو چه به شما، مزاحمتون-

 :و برگشت و دو سه قدم که رفت فوری گفتم

 ...آقای-

 :برگشت
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 .پویان، پویان رستار-

 :از جا پاشدم، سرم رو تکون دادم

 بعله آقای رستار-

 .اومد جلو

 اون پسر بچه، حالش چطوری بود؟-

 .ننبود خودتون رو نگران یه بچه غریبه نکنی چیزی نبود فقط آنفلوانزا گرفته بود. یکم تب و لرز و بدن درد و اینا، چیزی-

رفت و شدیدا به اسپریم نیاز داشتم. روی صندلی دستمو رو سینه مشت کردم. نفسم باال نمیومد. چشمام سیاهی می

 .نشستم، قفسه سینم فشرده میشد. فوری جلو اومد

 شده؟ حالتون خوبه؟چی-

 :ام رو بلند کردم تنمبدو اومد باال سرم و نی از روی چهار پایه افتادم

 حالت خوبه؟ چیشده؟ چیشده؟رها؟-

 .به سختی سعی کردم نفس بدم تو

 نفسته؟ اسپری داری؟-

 .سرم رو تکون دادم

 همراته؟-

بازم مثل ماهی از آب بیرون افتاده زور زدم و فقط کمی هوا گرفتم. اسپری توی دهنم فرو رفت و جریان معجزه گر گاز 

 .نفس رو بهم هدیه کرد

 .حالم کمی بهتر شده بود؛ اما هنوز قفسه سینم درد می کرد و سر گیجه داشتم، پشتم رو ماساژ داد

 االن بهتری؟-

 .سرم رو تکون دادم

 .بهتره بری خونه، کمکت میکنم-

 :فتگدوید. تا بهمون رسید با اخم و زیر بغلم رو گرفت و بلندم کرد. با تکیه به اون ساحل رو رد کردم. سیوان داشت می

 چیشده؟-
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 :بدو اومد جلوم ایستاد

 چیشده؟رها؟-

 :پویان

 آسم داره مگه نه؟-

 :سیوان

 خب که چی؟-

 پس چرا اسپریش همراش نیست؟-

 :سیوان بازوم رو گرفت و از پویان جدا کرد

 پس هنوز اسپری نزده؟-

بهتره بریم خونه و استراحت دونم بهش خورده یا نه، خیر من مادرم آسم داره، همیشه یه اسپری همراهم هست. نمی-

 .کنه و از اسپری خودش بزنه

 اسپری که بهش زدی چی رنگی بود؟-

 .سفید-

 .زنهرها آبی می-

 .خوره ولی یکم سنگین بوده براشخب پس می-

 .برمشخیلی خب دستت درد نکنه، من می-

 :پویان سفت و سخت بازوم رو گرفت

 .اش کنمحالش خوب نیست، باید معاینه-

کنن کشیدمشون و کمی سریعتر لرزید از وزنم اینا بحث میرفت و زانوهام میکرد و سرم گیج میرد میسینم د

 .رفتم.سیوان یه دستش رو محکم دور کمرم حلقه کرد

 .امسر تو بذار رو شونه-

شدم ه ولم میرفت و از اونجایی من لمس بودم اگهمون کارو کردم. جوری که اون کمرم رو گرفته بود و تند تند راه می

اون نگهم داشته بود. رسیدیم کلبه رفتیم تو روی کاناپه نشوندم. خودم دراز کشیدم. روی کاناپه از قبل یه بالش و یه پتو 
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بود. بوت هام رو از پام در آورد و پتو رو کشید روم، دست کشیدم شالم رو عقب زدم. انگار گلوم رو دو دستی فشار 

 .دادمی

 .یار رو قفسه سینش سنگینی می کنهشال و شنلش رو در ب-

 .سیوان شنل رو کمک کرد در بیارم؛ ولی شال رو روی سرم نگه داشت و فقط دسته هاش رو باز گذاشت. همون بسه

 :ام رو کنار در گذاشت و گفتپویان درو بست و چهار پایه

 تو کلبه دستگاه فشارسنج داری؟-

 .اینجا برن، هر دو شون باید زنگ بزنم. باید به شهاب زنگ بزنم به سختی اشاره کردم نه. خدایا کاش برن کاش از

 .پس باید برم از تو ماشین بیارم، ماشین یه صد متر پایین تره-

 :نفس گرفتم و گفتم

 .خوام، نیاز نیستنمی-

 :سیوان فوری گفت

 .نه الزمه، تو االن حالت خوب نیست لج نکن-

 .سیوان-

 :ام رو گرفتم و آروم گفتمام رو اذیت کرد به زور جلوی سرفهیک، عطر سنگینش ریهبا انگشت اشاره کردم بیا اومد نزد

 .کنم. بفرستشبفرستش بره، خواهش می-

ام رو برام با داروهای دیگم آورده بود. دو پاف دیگه سرش رو تکون داد و رفت نزدیک پویان، سیوان از قبل اسپری

 .اسپری کردم.راه نفسم کمی راحت شد

کشیدم تا دستم رسید به شنلم رو کشیدمش سمت خودم، گوشی دومی ام رو برداشتم.پویان و سیوان رفتن خودم رو 

بیرون شماره شهاب و وهاب رو با وجود اینکه حفظ بودم سیو کرده بودم تا مثل دفعه پیش به هوای شهاب برندارم. 

 .تمکردم، شهاب رو گرفکه همش شش و نه آخر شماره هاشون رو اشتباه میمن

 جان؟-

 الو شهاب؟-

 جان؟چرا صدات اینجوریه؟-
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 چیزی نیست، هانی حالش چطوره؟-

 هانی؟ هانی خوبه، برای چی؟-

 .گفتن آنفلوانزا گرفته-

 آنفلوانزا؟کی گفته؟-

 دکتر سیدنور، نکنه از هانی دوری و این بچه مریض شده به تو نگفتن؟آره؟-

 نه جون تو، این چرت و پرتا چیه؟-

 .توی صداش هم گیجم کرده بود و هم خیالم رو راحت کرده بودخنده و بهت 

اصال به عقل جور در میاد بیایم پیش دکتر روستا وقتی چندین کیلومتر دور تریم و از همه مهمتر توی خود شهریم؟الف -

 .شناسهزده باو، فقط باید ببینیم از کجا هانی رو می

 جان من؟پس هانی حالش خوبه؟-

 :رو بستسیوان اومد تو و د

 .کنهآره سرو مرو گنده االن روبه روم داره بازی می-

 .ظبش باشیاموا-

 .دونیتر نیست، خودت میاز من حساس-

 .ها بوددونم حواسش خیلی از من بیشتر جمع بچهآره می

 پس خوبه؟من نگران نباشم؟-

 پف-

 :یهو بلند گفت

 .های پهلوون؟ بدو بیا ببینم-

 .صدای هانی توی گوشی پیچید

 .بله عمو شهاب-

 :صدای آروم شهاب اومد

لی کنی، خیای و ریز بیا این هندزدفیری هارو بزن مثل من، گوشی روهم اینجوری بگیر انگار داری بازی میخیلی حرفه-
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 .زنیعادی جوری حرف بزن انگار بامن حرف می

 چرا عمو؟-

 .بپا لو نریم-

از روی کاناپه خودم رو باال کشیدم و نشستم. گوشی رو جوری به قصدش رو فهمیده بودم. ضربان قلبم رفته بود باال، 

 .گوشم چسبونده بودم تا صداشو واضح بشنوم که گوشم درد گرفته بود

 .که رو تماسهعه عمو این-

 .آروم یه سالم بده بعد هم خودت رو نگه دار لو نریمآره خنگه،-

 .سالم-

 .روی لبام لبخند نشست و تو چشمام اشک

 .روی چغندر بی قند خودمسالم به -

گفتم، اون زمانا که شاد بودم. شوخ بودم و دل و دماغ داشتم و هانی غش غش ای بود که همیشه بهش میاین جمله

 :خندید. هانی یهو داد زد. شهاب فوری گفتمی

 .کننهیسسس احمق دارن مارو نگاه می-

 :هانی فوری با حرص گفت

 .کنماچون بار اوله یه دور دیگم من بازی می نزدیک بود یه جونم بره، اگه بسوزم-

 :شهاب با خنده گفت

 .دمت گرم-

 :توی گوشی گفتم

 

 خدا نکنه یه جونت بره قربونت برم من الهی، حالت خوبه مامان؟-

 .لرزید و بغض صدام رو تغییر داده بودچونم می

 خوبم، تو خوبی؟ جات امنه مامان؟-

 .آره عزیزم جام امنهالهی من دورت بگردم که نگرانمی، -

 .بابا پیدات نکنه-
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 .پیدام کرده-

 :دوباره یه هینی کشید، شهاب فوری با هیجان گفت

 .آخ جون نزدیک بود بسوزی، خونه ما مار داره عقرب و سوسمار داره ایشاال بسوزی ایشاال بسوزی-

 .مامان توروخدا برو یه جا دیگه بعد منم ببرپس بازم برو یه جا دیگه،-

 .من دورت بگردم الهی-

 :نفس گرفتم، صورتم از اشک خیس شده بود

اومد نتونست هیچ غلطی بکنه، برات گفته بودم که کلی دایی داری. همه اشونم قوی و بزرگ و مهربون، دایی هات -

 .نذاشتن بابات اذیتم کنه

 :خندید، دلم ضعف رفت و اشکام بیشتر

 .آخ جون پس بیا منو ببر-

 .ولی یکم باید صبر کنی برمت عزیزم؛میام می-

 .نه بیا منو ببر توروخدا مامان، توروخدا اگه بدونی چقده دلم برات تنگ شده-

عزیزم قربونت برم تحمل کن. پیش عمو بمون، مواظب عمو باش تا من بتونم اتاقت رو اینجا درست کنم بعد بیام -

 .ببرمت

 راس میگی؟-

 .آره جیگرت رو بخورم من-

 .پس زود بیا-

 .زود زود زود میامچشم، -

 ها رو واقعی تو درست کردی برام؟مامان اون شیرینی-

 .تونه مثل من درست کنهایم میپس چی؟مگه کس دیگه-

 :خندید

 .آره-

 :اخم کردم
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 عه داشتیم؟کی حاال؟-

 .خورمکنه؛ ولی من نمینوشین عین تو درست می-

 .دارهایم یاد دمق شدم نوشین، دختره خونه خراب کن پس هنر دیگه

 خوری؟تو نمی عه؟-

 .خورمفقط یه کوچولو میخب،-

 ...های خاکستری بود. از اون دو رنگادر عین غم خندم گرفت؛ ولی از اون خنده

 .من برای بچم خاص نیستم

 .تونه درست کنه. درست مثل من، پس یعنی خوب تونسته جای من رو پر کنهنوشینم می

 .نیدن صدای وهاب مجبور شدیم قطع کنیم. سیوان نشست روی میز جلوی کاناپهکمی دیگه با هانی صحبت کردم و با ش

 حالت خوبه؟-

 !نه گیجم نمیفهمم چرا این پسره پویان رستار باید بهم دروغ بگه-

 شد؟دقیقا چی-

 براش تعریف کردم. توی فکر رفت. پاشد و چند قدم راه رفت. بدون اینکه سمتم برگرده تا حالت چهره اش رو ببینم

 :گفت

 .جاسوسه-

 چی؟-

 :رفت تو آشپزخونه

 .جاسوس وهابه، فکر کردی چرا وهاب اینقد راحت رهات کرده و نمیاد سر وقتت؟همش زیر سر پویانه-

گه خودم دیدم پویان این دورو ورا می پلکه، توی روستا هم چند بار دیدم از دور خشم تمام تنم رو گرفت. آره درست می

 .کنهداره نگام می

 .مرتیکه عوضیای 

 .عصبانی به پشتی کاناپه مشت زدم و از جا پاشدم

 :خورد، فوری لیوان رو پایین آورد و گفتسیوان داشت آب می
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 کجا؟-

 .گم از روستا پرتش کنه بیرونرم به آقاجون میهمین االن می-

 :سیوان سرش رو تکون داد

 .به حرف تو که نیست-

 :معصبی پالتوم رو از کمد جا کفشی برداشت

 .چرا حاال میبینی-

ز پایین های کثیفم رو ازیپشو باال کشیدم. شالم رو درست سرم کردم و کیفم رو برداشتم. سیوان رفت بیرون نیم بوت

 .کاناپه برداشتم پوشید و زدم بیرون، درو قفل کردم و به سمت ماشینم رفتم

 .بعدا میبینمت سیوان-

 .مراقب خودت باش-

 .گازش رو گرفتم سمت سیدنورسر تکون دادم و نشستم و 

*** 

 ...اما آقاجون-

ک کنم، رستار پزشدونم چه پدر کشتگی با رستار داری؛ ولی من مسائل شخصی رو با کار یکی نمیاما نداره، من نمی-

 .خوبیه من قصد ندارم دوباره یه تازه کار بیاد و با جون مردمم بازی کنه

 .عصبی از جا پاشدم

 .اندازینسال هر چی ازتون بخوام روم رو زمین نمیکردم بعد هشت فکر می-

 :آقا جون پکی از پیپش زد و گفت

 اشتباه نکن-

 .دودو داد بیرون

دونی جوری من چه هشت سال پیش چه حاال هر زمان هر چیز معقولی خواستی برات کم نذاشتم بچه، خودتم خوب می-

خوان از هر چیزی هم دریغ نمی کنن، زمانی بد بچه رو نمیدونی پدر مادر هیچ که شنیدم تو خودت حاال یه مادری می

 .پس مثل زمانی که یه بچه لوس بودی رفتار نکن

 :عبوس گفتم
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 .بسیار خب انگار حق با شماست. بهتره دیگه برم با اجازه-

 :و زدم بیرون که خوردم تو سینه یکی، سرم رو باال آوردم راستین رو دیدم.به روم لبخند زد

 کوچولو، راه گم کردی؟به به موش -

 :دستش رو گرفتم و کشیدم

 .خوب شد دیدمت،بیا بریم یکم بهم ریختم بیا بریم یکم حرف بزن یادم شه-

 .چرا قربونت برم؟چرا بهم ریخته، بیا بریم ببینم-

 .سوار ماشینش شدم و راه افتاد، راه شهرو گرفت

 دونی یاد چی افتادم؟امروز می-

 .م. منتظرم نذاشتبرگشتم و منتظر نگاهش کرد

یاد هشت سال پیش افتادم. اون شیطنت هامون، اون آتیش سوزوندنا از بچگی یه بند آتیش سوزوندیم تا هشت سال -

 .پیش

 .اتفاقا امروز منم لب ساحل یاد همون خاطراتمون افتادم. شش تا دختر شر با یه ایل پسر شر تر-

 :خندید

کردی وگرنه وقتی تو نبودی همه شون خیلی آروم بودن تا میومدی شیرشون میدخترا آروم بودن، همش زیر سر تو بود. -

 .یه خراب کاری دسته جمعی راه بندازین

 .رسید شر میشد، مثل خودم میشدآره نوا مظلوم بود. به من می-

 :ای کردمتک خنده

 .چه روزگاری بود-

 :پوزخند زدم

 .گن نوا کجاستحاال حتی بهم نمی-

جلوی یه آبمیوه فروشی نگه داشت و ازم سفارش گرفت و پیاده شد رفت تو مغازه شلوغ به دختر بحث رو عوض کرد. 

خندیدن یکی زد به شیشه یه متر پریدم باال گفتن و میپسرای شادی که آبمیوه یا معجون دستشون بود و شاد می

 :برگشتم سمتش یه پسره بود. شیشه رو پایین دادم
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 بعله؟-

 .خوام برمجابه جا کنین؟ می خانوم میشه ماشین رو-

 .ماشین دوبله پارک بود

 .چند لحظه صبر کنین االن میان-

 خواین خودم بشینم یه دقیقه جابه جا کنم؟خانوم عجله دارم، می-

 :سر تکون دادم

 .کنماالن خودم جابه جا می-

تم رون رفت. یه پام رو گذاشفوری رفت نشست تو ماشینش شیشه رو دادم باال یخ کردم حیفه گرمای بخاری ماشین بی

طرف راننده و خودم رو بلند کردم و رو صندلی راننده نشستم. پای راستمم اینور آوردم و آروم دنده عقب گرفتم. پسره 

 .فوری رفت. تو جا پارک اون پارک کردم. اومدم دوباره جابه جا شم در شاگرد باز شد و راستین نشست

 .جای خودمخواستم بیام سر عه چرا نشستی می-

 .چه فرقی داره-

 :بعد سینی مقوایی رو جلوم گرفت

 .بفرمایید خانوم-

 :ام رو برداشتم و مشغول شدم. وقتی تموم کردم راستین خیلی عادی گفتتشکر کردم و آب طالبی

 برو بریم مطب سانی و سامی، بلدی که؟-

 آره اونجا چیکار داری؟-

 .گمتبریم می-

 .راه افتادم

 ی؟نمیشه االن بگ-

 خوای دختر مورد نظر سامی رو ببینی؟نمی-

 .آخ چرا، ایول به مغزت-

 :سرعت رو باالتر بردم، راستین هیستریک گفت
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 .آرومتر بچه، در نمیره که-

ای که توی خیابون ساختمان پزشکان سامی شون متوجه لحن عصبیش نشدم. اهمیتی ندادم و راه رو رفتم. درست لحظه

 .تو خیابون فوری زدم رو ترمز و به جلو یه کوچولو پرت شدم؛ ولی خودم رو نگه داشتمیه زن با بچه بغلش اومد 

 :چشمام گرد شد. راستین عصبی گفت

 زدیش چی؟بهت گفتم که آرومتر برو، اگه می-

 .جوابش رو ندادم

 رها؟-

 .زدجواب من سکوت بود با چشمای از حدقه زده بیرون، ماشین پشتی مدام بوق می

 رها چیشد؟-

 .وقب

 رها؟-

 .با دادی که زد به خودم اومدم، برگشتم و نگاش کردم

 .راستین-

 کنی؟جوری میچته؟چرا این-

شدت درد گرفت. سرم رو فشردم و از دردش دادم در اومد. هول از ماشین پیاده شد و دوید اینور و درو باز کرد. سرم به

 :سوز سرد بهم خورد. بازوم رو گرفت

 چیشده؟حالت خوبه؟-

ون ها فقط چشمام بدکمکم کرد پیاده شدم فوری ماشین رو پارک کرد و رفتیم تو ساختمون توی آسانسور مثل جن زده

پرسیدن با تو گوشی که نفهمیدم کدومشون بهم زد از پلک زدن خیره راستین بود. سامی و سانی هردو مدام حالم رو می

 :هپروت در اومدم. چشمام پر اشک شد

 .بودم من، من بودم، من-

 :دستم رو جلو دهنم گرفتم و اشکام ریخت. سامی

 .گی عزیزم؟ برام بگو، آروم باش، برام بگوچیشده؟ چی داری می-
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 :سرم رو تو دست فشردم

 .من بودم من بودم، من بودم-

 :سانی

 .چی بودی؟ گجا بودی؟ درست بگو رها جان بذار بفهمیم-

 :ین، با گریه سرش داد زدمسرم دوباره یه لحظه تیر کشید برگشتم سمت راست

 چرا گذاشتی؟ چرا؟-

 :ترسیده گفت

 چیشده عزیزم چیشده؟-

 :پایین صندلیم رو پنجه نشسته بود. صورتش رو با دستام قاب گرفتم و زار زدم

 چرا آخه؟ چرا گردن گرفتی؟ چرا خودت رو سابقه دار کردی؟-

 .کردفقط نگاهم می

 الهی من برات بمیرم، تو چه حالی داشتی؟-

 .فهمیدانگار داشت معنی حرفام رو می

 ...تو-

 :سرم رو تکون دادم

 .ها گاز دادم. یهو پرید جلو ماشینیادم اومد، من پشت فرمون بودم. بهت اصرار کردم من بشینم. مثل بچه-

 .نفس تنگی گرفتم

 .خواستمبه خدا، نمی-

 .راستین بود در آورد و توی دهنم زدام رو از تو کیفم که دست سانی از طرز نفس کشیدنم فهمید و اسپری

 .هیس آروم، تو فقط آروم باش-

 .معدم شدید درد گرفته بود

 .دونستمدونستم اون وهاره، نمیخواستم راستین بخدا نمیمن نمی-

 :چشماش سرخ شد و سرش رو تکون داد و دستام رو گرفت
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 .سهکه تو سالمی و اینجا پیشمی خوبه، برام بمهم نیست عزیزم، همین-

 کار کردی راستین؟رو راستین نا خواسته کشتمش؛ ولی تو گردن گرفتی، تو چیمن وهارو کشتم. عشقت-

 :پاشد و صندلی کنارم نشست و بغلم کرد

 .آروم آبجی، اون یه اتفاق بود. خودت رو ناراحت نکن-

ذاشتم سابقه دار بشی، کاش من یولی من بودم. من پشت فرمون بودم. حاال یادم اومد؛ ولی کاش زودتر یادم میومد نم-

 .رسیدی، من عشقت رو ازت گرفتم. منو ببخش راستین، منو ببخشموند و توبه وهار میمی مردم و وهار زنده می

 .کرد به آرامش و آروم شدنچند ضربه به پشتم زد و هی دعوتم می

 ...چرا گردن گرفتی؟چرا لعنتی؟چرا گفتی تو پشت فرمونی؟چرا-

 :از ته چاه میومد گفتبا صدایی که 

 .گواهینامه نداشتی-

 :ازش جدا شدم. چشماش داشت سرخ میشد. با حرص اشکام رو پاک کردم و خوب تو چشاش خیره شدم

آورد. همونی که صد بار منو فرستادی باهاش حرف بزنم من به عشقت زده بودم. همون دختر مغروری که پدرت رو در می-

 طوری تونستی به سرعت جا به جام کنی و خودت پشت فرمون بشینی؟تو چطوری تونستی گردن بگیری؟چ

 :ای گفتبا صدای سرد و خسته

اون لحظه نفهمیدم به وهار زدی، فقط تو برام مهم بودی بعدا که فهمیدم وهار بوده خدارو هزار مرتبه شکر کردم که -

م حاال به جای یکی دوتا از عزیزام رو از دست داده اونجا عقلم کار کرد و تورو جابه جا کردم. اگه یکم دیر تر جنبیده بود

 .بودم

 :دوباره اشک ریختم. خدایا این مرد کیه؟ این کیه؟ این کیه فرستادیش که همه معادالتم رو بهم بزنه، با بغض گفتم

 .ممکن بود اعدام شی-

 :لبخند خیلی بیجون و پر از بغضی زد

 ...ممبینی که منم سالبودی صددرصد بود. حاال ولش کن...دیگه گذشته میبرای من ممکن بود؛ اما اگه تو پشت فرمون  -

 :عصبی داد زدم

 پس چرا ازم متنفر نیستی لعنتی؟ چرا؟ هان؟ -
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 :هام رو پاک کردکالفه اشک

 ...هیس...بسه گریه...نریز این اشکا رو -

 :اش رو گرفتمدستش رو پس زدم، یقه

 !قبلی؟ دِ حرف بزن لعنتیچرا ازم متنفر نیستی؟ چرا هنوز مثل  -

 :اش گذاشتم و زار زدم. در گوشم آروم گفتو سرم رو شونه

تو همه دنیای منی...همه خواب شب و روز منی...تو خود خود منی...مگه میشه آدم از خودش متنفر بشه؟ از همه  -

 داراییش تو این هستی بدش بیاد؟ این حرفا چیه دیوونه؟

 :سامی بازوم رو فشرد

وقت یادت نیاد...حاال که ی ما این بود هیچدست آوردی؛ چون واقعا آرزوی قلبی همهات رو بهخوشحالم که حافظه نمیگم -

 .ها بگوقدر به خودت فشار نیار...بیا بریم درمونگاه یه سرم بزنی آروم شی...سانی پاشو به منشیشده...این

 .پاک کردم. راستین پریشون بود؛ جیگرم براش کباب بود هام رواز راستین جدام کرد. با دستمالی که بهم داد اشک

ای که توی همون طبقه های خودش و دکتر دیگهکت و کیفش رو برداشت. سانی رفت. از اتاقش بیرون رفتیم. مریض

کردند. سانی از جلوی میز منشی به سمت آسانسور رفت. مطب داشت، توی سالن نشسته بودند و متعجب نگاهمون می

باره توی اتاقش برگشتئ کمی بعد راستین رو صدا زد. راستین رفت. آسانسور باز شد و زوج جوونی وارد شدند. سامی دو

شدن در رو به سرعت فشردم و بعد هم دکمه هنوز در آسانسور باز بود که با سرعت خودم رو بهش رسوندم و دکمه بسته

همینکه جی ایستاد، بیرون پریدم و تو خیابون دویدم. برای  اومد.جی رو زدم. توی هر طبقه در باز میشد و یکی داخل می

 .جا یکی ایستاد و داخلش پریدمتاکسی دستم رو باال پایین کردم. از شانسم همون

 .آقا برو برو برو -

 .زددر باز شد. به سرعت برگشتم. سانی بود؛ نفس نفس می

 کجا؟-

 :ام کرد. راننده با بدخلقی گفتبازوم رو گرفت و پیاده

 کنین آدم رو؟یعنی چی؟ مسخره می-

 :سانی اشاره کرد
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 .برو آقا...برو -

 :و دستم رو کشید

 ...ولم کن-

 رفتی؟کجا داشتی می-

خواستم یه جا برم. یهو به خودم اومدم. به داروهام دونم، فقط میخواستم برم؟ نمییهو دست از تقال برداشتم.کجا می

 .رفتم و از درد خم شدم. صدای تپ تپ دویدن و بعد سامی و راستین رسیدندام گاحتیاج دارم. دستم رو روی معده

 .زدندها هم نفس نفس میاون

 راستین: چی شده رها؟

 ...دونهسانی:انگار خودشم نمی

 :یهو دوباره بغضم شکست، مثل بچه ها زدم زیر گریه. سانی بغلم کرد و گفت

 ه؟ ها؟چیزی نیست...چی عمه کوچولوی من رو ناراحت کرد -

 .ها رفتیمو آروم به سمت ماشین

دار بخش خوابیدم. وقتی بیبخش به خونه آقاجون برگشتیم. توی اتاقم سه چهار ساعت به لطف آرامبعد از یه سرم و آرام

شدم، الماس باال سرم بود. بهم سوپ داد و دوتا قرص و بعد از اتاق بیرون رفت. بعد از اون هم گوشیم رو برداشتم و به 

 .اب زنگ زدمشه

 جان؟ -

 شهاب؟ -

 طوری؟جان؟ سالم، چه-

 سالم...ممنون...تو خوبی؟-

 .خیالی خاصی بهم داده بودندداروها یه بی

 ای بد نیستم ممنون...جان؟-

 شهاب چیزی فهمیدی؟-

 ...آره-
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 چی فهمیدی؟-

 تلفنی؟-

 .بیا کلبه-

 .تونم...باشه بعدنه...فعال نمی-

 شما کجایین؟-

 چرا؟-

 .من میام-

 خوای بیای تو دهن گرگ؟می-

 .دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم-

 .خطر داره-

 .جامیه ساعت دیگه اون-

 .فرستمپای خودت...آدرس رو می-

دزدکی جیم شدم و ماشین رو برداشتم و به آدرسی که فرستاده بود رفتم. نزدیک دریا یه ویال کرایه کرده بودند. دور و ور 

 .اغ بزرگ نارنج بودویالشون هم چندتا ب

 :شهاب رو گرفتم

 جان؟-

 .من االن جلو در ویالم-

 .االن میام بیرون-

 ...خوام هانی روهم ببینممن نیام تو؟ می-

 .جاست...چهارچشی هم داره هانی رو میپادنوشین این-

 .پس زود بیا-

 .اومدم-

 .در رو بست ام. در ماشین باز شد و نشست وقطع کردم و چشمام رو فشردم؛ هنوز خسته
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 ...بوی اون مرتیکه رو گرفتی-

هام برداشتم و پوفی کردم و به سمتش برگشتم. جا خوردم. الغرتر شده بود. رنگش زردتر و هام رو از روی چشمانگشت

هاش کبودتر. سیاهی چشماش کدر و سفیدی چشمش زرد شده بود. موهاش نامرتب بود. پیراهن هاش و لبزیر چشم

زد و معلوم بود چندروزه همین تنشه. نه لبخند داشت نه پوزخند، نه اخم داشت نه نگاه جدی. توی تنش براش زار می

 :هاش رو از هم باز کرد و گفتصورتش هیچ حسی نبود؛ از هر حسی خالی بود. لب

 .هیچی نزدم-

 :مثل خودش با لحن آروم جوابش رو دادم

 ...بوی تنت رو گفتم-

 ...شناسیپس هنوز بوی تنم رو می-

 :هاش رو نشونه گرفتنگاهم درست مردمک چشم

آورد و چهارسال بعدش هشت سال بود...یه روز دو روز نبود که...چهارسال اول این بو برام حس ناب عاشقی می-

 نباید هنوز بشناسمش؟ .دونستم قراره یا فحش بخورم یا کتکوحشت. می

 :و باز نگاهم رو شکار کرد ای نگاه کردای ازم گرفت و به طرف دیگهنگاهش رو لحظه

 .نیومدم خاطرات تلخ گذشته رو مرور کنم-

 .جاماما من دقیقا برای همین این-

 .یه تای ابروش باال پرید

 !فکر کنم با شهاب قرار داشتم -

 .اس، من بیشتر از شهاب گذشته رو بلدماگه بحث گذشته-

 .بودنت شک دارمتوی روراست-

 .تکیه داد بیشتر به سمتم برگشت و به در

 چند بار بهت دروغ گفتم؟-

 .خوردندها محکم تکون میپوزخند زدم و نگاهم رو به روبروم دوختم. باد بود و درخت

 .ندادنت بود االن دیگه دلیلی نداره دروغ بگمداشتنت و ازدستباشه قبول...من دروغ گفتم؛ ولی فقط برای نگه -
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 .هداشتنم بوددونم دروغات برای نگهبعید می-

 :صداش کمی باال رفت

 .ای تو سرم نبودوقت فکر دیگهداشتنت بوده و بس...هیچبرای نگه-

 .حرفش رو باور کردم

 .برای این اینـجا نیستم-

 .برو سر اصل مطلب-

 .من بودم-

 :هاش خیره شدمبرگشتم و تو چشم

 ...من پشت فرمون بودم و به وهار زدم-

 .داشت هاش گرد شد؛ ولی خودش رو نگهیهو چشم

 ناموس؟کی این شرو ورا رو بهت گفته؟ اون پسرِ بی-

 ...چیز رو یادم اومد. چندماه بود راستین عاشق دختری مغرور شده بود...دیده بودمشخودم یادم اومد، همه-

 .ی سمت خودم به بیرون خیره شدمبرگشتم و از شیشه

 ...شد با راستین دوست شهجوری راضی نمیهیچنقص و دلربا اما مغرور...قدبلند...چشمای مشکی درشت...بی -

 :تک خنده پر بغضی کردم

د. کردم. سرعتم باال بوراستین...هه...تمام دنیاش وهار بود...من اون شب پشت فرمون بودم...با ناشیگری رانندگی می-

 ...خوندخوند و کمربندش رو بسته بود و تند تند دعا مینوا با حالت گریه اشهدش رو می

 :ام رو خیس کنه. صدام بغضدار شده اول اشکم پایین افتاد بدون اینکه گونهقطر

زد به کمکش برن و هی به منم ها رو فریاد میی امامزد و همهها جیغ میراستین کمربندش رو بسته بود و مثل زن-

 ...دونم چی شددونم...نمیگفت آروم برم...نمیمی

 :و فشردم سرم درد گرفت؛ با هر دو دستم گرفتمش

یهو یه سیاهی جلوی ماشین پرید و بعد صدای بلندی داد. فقط همون لحظه ترمز رو گرفتم؛ اما محکم به جلو پرت شدم -

دونم به چی خورد و هیچی یادم نیست...اما یادمه توی خونه بیدار شدم...راستین بود، همه بودن خیلی هم و سرم نمی
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 ...عادی بودیم...و

 :شمای اشکی و سرخ نگاش کردمبرگشتم و خیره با چ

 جای اینکه زندان باشه خونه بود؟و تو هم بودی...چی شد وهاب؟ چی شد که راستین به -

 :دستش رو روی دستگیره گذاشت و خواست بره که به سرعت مچ دستش رو گرفتم

 ...وهاب جواب بده-

 .و عقب کشیدمدستش رو از رو دستگیره برداشت. کمی طول کشید تا به حرف بیاد. دستم ر

 .راستین عاشق وهار نبود-

 :داد زدم

 ...هاش روچرا بود...خودم دیدم...بودم...دیدم عاشقانه-

 :عصبی دستش رو روی داشبورد محکم کوبید

 ...دِ نبود-

 :ساکت شدم. صداش پایین اومد

 .اون عاشق تو بود-

 :ضربان قلبم متوقف شد. با حالتی که انگار براش گفتن اینا سخته، گفت

ها عاشق تو بود؛ اما تو یه عشق ممنوعه بودی براش. من و راستین چند سال بود باهم دوست بودیم؛ اون تمام این سال-

گفت، عشق به خواهرش؛ یه عشق دونست. خیلی با هم راحت بودیم. اون هر بار از عشق تو برای من میاما شغلم رو نمی

 ...ممنوعه

 .دروغه-

ذاشت کسی بفهمه؛ اما سامی و سانی فهمیدند. اتفاقی وهار رو دید...وهار خیلی شبیه تو نذاشت تو بفهمی...اصال ن-

بود...من خودم فکر وهار رو تو سرش انداختم...سعی کرد عشق تو رو به وهار ابراز کنه...وهار زرنگتر از این حرفا بود؛ 

 .کامال فهمیده بود

 :داد زدم

 .دروغه دروغه دروغه-
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 :پوزخند زد

 ...ایچههنوزم ب-

 :صداش رو باال برد

اغچه رو قدر این بحقیقت تلخه رها...اگه دمبال حقیقتی تلخیشم قبول کن...تحملش رو نداری بیلت رو بذار کنار و این-

 ...زیر و رو نکن

 اومد. از جیب پیرهنش اسپریم رو درآورد و خودش بهم کمک کرد و دو پاف برام زد. نفسم که باال اومدنفسم باال نمی

 :گفتم

 چرا هنوز همراته؟-

 ...گفتم شاید بازم دیدمت...اشتباه هم نکردمیه عادته...همش با خودم می-

 .اسپری رو به جیبش برگردوند

 :با حال خراب گفتم

 ها رو بازی کردی؟دونستی چرا اومدی نقش عاشقتو که می-

 :با اخم به روبرو خیره شد

 راستین پیدا شد؟ خوای بدونی وهار از کجا جلوی ماشیننمی -

 :هام گرد شد. امکان نداره عمدی خواهرش رو کشته باشه. جواب ذهنم زو خودش دادچشم

 ..ناموس بپرسقدر هم پست نیستم.. ولی جواب این سوالت رو برو از اون پسر بینه اون-

 من رو دیوونه کنند؟شون با هم تبانی کردند تا جا چه خبره؟ چرا همهو از ماشین پیاده شد و رفت. خدایا این

 .دنده دی زدم و حرکت کردم. فقط تا دشت گل گاز دادم

*** 

 .فروشی چارقد دید کامل داشتیمشاپ طبقه دوم نشستیم. به مغازه روسریخیلی عادی رفتیم توی کافی

 ...صبر کن تا بیاد بیرون-

 .خرمخب من میرم ازش یه روسری می-

 .فکر بدی هم نیست-

 :پاشدم
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 ...یز شیرین بخوری پس نیفتی من اومدمتا تو یه چ-

 !خیز شد فرار کردم؛ وحشینیم

فوری شالم رو مرتب کردم و دستی به موهام و مانتوم کشیدم. وارد شدم. گفته بود قدبلند چشم ابرو سیاه. دوتا بودند. یه 

مشکی و چشم ابرو مشکی با  شده و آرایش زیاد و یه دختر الغر قدبلند با موهایدختر الغر با قد متوسط و موهای رنگ

 .آرایش دخترونه. خودشه! فوری بهم خوشآمد گفتند

 .سالم...خسته نباشید-

 .سوژه: سالم متشکرم، بفرمایید

 :خب چی بگم؟ باید خیلی طبیعی باشه. کیفم رو باز کردم و زیر سارافنی رو که تازه خریده بودم نشونشون دادم

 .خوامیه شال این رنگی می-

 :ا مدل آوردند. کالفه سر تکون دادمبرام چند ت

 ...نه اینا نه-

 خوای؟دختر عملی: حتما همون رنگی می

 .هام هم درست همین رنگیهخوام با شلوار و مانتو و کیف مشکی ستش کنم کفشآره می-

 سوژه: مانتوت چه مدلیه؟

 :عکسش رو از تو گوشیم نشون دادم. بشکنی زد

 .میشهفهمیدم، این با این روسری عالی -

 .و یه روسری آورد؛ درست همون رنگ

 روسری؟-

 .خورد پس بیارآره، ببر نمی -

 :سرم رو تکون دادم

 باشه -

 :کردم که دختر دماغ عملی گفتروسری رو سرم کردم و جلوی آینه خودم رو نگاه می

 حاال چرا این رنگی؟-
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 :با حرص گفتم

الک این رنگی خریدم رفتم خونه خواهرم برام طراحی مشکی زد دونم...همش از یه الک کثافت شروع شد...یه چه می -

 .روش، خیلی خوشگل شد...به سرم زد یه ست کامل براش جور کنم

 :هردو خندیدند

 .جورینی دخترا همینهمه-

 :بعد سوژه فوری گفت

 شناسم...بگم بهت؟من رژشم می-

 

 :با هیجان سر تکون دادم

 .وای آره-

رد نشونم داد. خودش بود. کارت مغازه رو برداشت و پشتش مارک و کد رژ رو نوشت. ازش رژ خودش رو از کیفش در آو

 :تشکر کردم. زوسری رو حساب کردم و با دختر عملی دست دادم

 .ممنون عزیزم، دیگه مشتری خودتون شدم...من رهائم-

 :دخترِ با لبخند گفت

 .خوشحال میشم ببینمت...منم لیالم-

 .با سوژه دست دادم

 .روها-

 :خیلی عادی گفتم

 اتون رو داشته باشم؟تونم شمارهمی-

 :ای نوشت. یهو لیال اعتراض کردوهار با یه لبخند کج سر تکون داد و کارت رو ازم گرفت و شماره

 ...ی من رو نوشتی؟ حاال که اینطور شدکثافت چرا شماره-

کنم. وهار زدش. خندیدم و خداحافظی کردم. اگه  ام رو کردم حفظشتند تند شماره وهار رو بلند بهم گفت. تمام سعی

 .ندمشاپ رسوکردم. با دو خودم رو به کافیکنم. شماره رو تو سرم تند تند باال پایین میبیشتر بمونم فراموش می

 .پشت میز نشستم
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 چی شد؟ -

 .خودکار بده زود -

نزدیک بود یادم بره. راحت روی صندلی لم  یه خودکار از جیب کتش بهم داد. تندی روی کارت شماره رو نوشتم. آخیش!

 .دادم

 خب چی شد؟-

 .هیچی یه روسری خریدم-

 !دخترِ رو میگم خنگه-

 :به حرصش خندیدم. با هیجان گفتم

 ...اشهاسمش وهاره...اینم شماره-

 :هاش برق زدچشم

 .ای رهاخانومجان من؟ یه دونه-

 :پشت چشم نازک کردم

 .زبون روسری خریدمهشت هزار تومن بی برا دل جنابعالی مجبوری چهل و-

 :یه چشمک زد و کیف پولش رو باز کرد و دوتا تراول بهم داد

 ...اینم از خرجش-

 .قبول نی...باید بریم برام خرید کنی-

 :یه دستش رو روی یه چشمش گذاشت

 ...روی جفت چشام، تو جون بخواه-

 .خندیدم

 جوری بود؟ان چهحاال سلیقه-

 :میز گذاشتم و خودم رو به سمتش کشیدمآرنجام رو روی 

 .رسیدخوشگل بود؛ ولی به من که نمی-

 :هاش رو روی میز گذاشت و خودش رو جلو کشید. لپم رو کشید و گفتاون هم دست
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 .ای عزیز من...داشتن تو لیاقت هر کسی نیسترسه...تو فرشتههیشکی به گرد پای موش موشی من نمی-

 :از حالت نگاهش گیج شدم

 .خواین شوهرم بدین؟ من بگم حاال حاال ها عروس نمیشماقضیه چیه؟ می-

 :هام رو از روی پیشونیم کنار دادچتری

 .منم قصد ندارم حاال حاالها آبجیم رو بدم دست یه غریبه کثافت توله سگ-

 :کنه. اخمش باز شد و اون هم لبخند زد و سر تکون دادغش غش خندیدم؛ نیومده حسودی می

 ...تو از دست-

*** 

وهار دختر خوبی بود؛ اما درست از وقتی من و راستین رو باهم دید اخالقش برگشت؛ مغرور و سرد و خشک و جدی شد. 

 .شهککشم یا این من رو میگفتم آخرش یا من این رو میخوردم که به نوا میبا منم لج شد. گاهی وقتا جوری حرص می

نسل  بینم ازکنن. اینی که من میاش هم وا میستن نگات میبکشش خانواده تو» گفت: خندید و مینوا هم غش غش می

 «...ترنشون از این وحشیگودزیالئه؛ مطمئن باش بقیه

داد و سرشون شدت تکون میهای روستا رو بههای درختجلوی در خونه کدخدای دشت گل ترمز زدم. باد عصبانی شونه

 .کشیدفریاد می

لرزید و یخ بسته بود، گوشیم رو باال آوردم و روی اسم تارزان ضربه زدم. سه بوق طوالنی میهایی که با اخم و دست

 :خورد

 الو؟-

 سیوان؟-

 طوری؟سالم، چه-

 کجایی؟-

 چیزی شده؟-

 .بیا دم در-

 چی؟-

 .بیا دم در...کارت دارم-
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 االن دشت گلی؟-

 .آره...بیا-

 .خب بیا تو-

 .زیاد منتظرم نذار-

 .کردم تو یه جهنمم؛ یه جهنم سرد، هم سرد بود و هم عذابکشیدم. بازم حس میس عمیق میقطع کردم. مدام نف

 .در باز شد و سیوان بیرون اومد. با دو اومد نشست و در رو بست. سوز سردی تو اومد

 ...پف چه سرد کرده-

 :به سمتم برگشت

 کنی؟جا چیکار میخب تو این-

 .اال پایین کردمهام رو تو سرم بجوابش رو ندادم و حرف

 .چرا بخاری نزدی؟ ماشینت یخ کرده-

 .خودش بخاری رو روشن کرد

 !آخیش...این شد-

 .چیز یادم اومدهمه-

 .کرد و از لبخندش خبری نبودهاش خیره شدم. جدی نگاهم میسرم رئ چرخوندم و به چشم

 ...چیز...از عشق راستین به وهار تا تصادفم با وهارهمه -

 .پریدابروهاش باال 

 شناختی؟سیوان...ربط تو به این داستان چیه؟ تو وهار رو از کجا می-

 :اخم کرد و گفت

 کی همچین چیزی بهت گفته؟-

 :عصبی صدام رو باال بردم

 .سیوان مرد باش چیزی رو که تو این مدت نگفتی بگو-

 

 .االن وقتش نیست-
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 .فقط بگو -

 .خیلی خب خیلی خب، داد نزن...آروم باش-

 ...مممن آرو-

 :من منی کرد و بعد گفت

 کرد...مندونم رو چه حسابی عاشق من شده بود...مدام بهم التماس میوهار دوست یکی از کارمندای شرکت بود...نمی-

دادم؛ ولی اون سریش تر از این حرفا بود. یه شب یه قرار کاری زدم فحشش میدادم سرش داد میمحلش نمی

دم اون طرف بیاد. یهو در ماشین رو باز کرد و نشست...مثل هر بار داشت ازم خواهش داشتم...کنار خیابون منتظر بو

ی حاشیه و حرف و حدیث پشت سرم رو تو شرکت نداشتم. اون یارویی که منتظرش کرد؛ منم کار داشتم حوصلهمی

هی ازم خواست بگم  .امبودم، یکی از مهندسای شرکت بود...برای اینکه از سرم بازش کنم گفتم من عاشق یکی دیگه

کردم، یهو گفت اینه؟ جور فکر میشناختم بگم فالنی که بعدا شر نشه...داشتم همینکی...هیشکی رو دورو ور نمی

 ...برگشتم ببینم کیو میگه که دیدم عکس تو دستشه

 عکس من؟-

 ...سرش رو تکون داد

 کردن هموناده بود بدم وکیلم...برای کارای قطعیبه صورت اتفاقی چند روز پیشش آقاخان مدارک تو و نوا رو به من د-

خواست بده. وکیل آقاخان و من باهم دوست بودند...وکیل خودتون نبود...قرار شد های ساحلی که به تو و نوا میقسمت

 فجا یه عکس سه در چهار از تو افتاده بوده کمن مدارک رو بدم به وکیل خودم تا اون برسونه دست وکیل خودتون. اون

 .ماشین و من اصال ندیده بودمش

 ؟نفسم سنگین شده بود. خدای من! این گره کور از کجا به زندگیم خورده

شناسمش از کجا همه چیز خیلی پیچیده شد. من به هوای اینکه وهار دختر کوچیکه آقاخان رو که من خودم نمی-

ردم دیگه همه مشکالتم حل شده...فرداش تو حرف رفت...فکر کشناسه، گفتم آره...اونم یهو اشکاش ریخت و بیمی

روستاهای اطراف پیچید دختر آقاخان تصادف شدیدی داشته و توی کماس و به یکی هم زده طرف سر تیر مرده...به طور 

دم وجو کرجا فهمیدم این قضیه به منم مربوط میشه؛ ولی هرچی پرساتفاقی هم متوجه شدم اون دختر وهار بوده...همون

بعد چند ماه دختر کوچیکه آقاخان درست با داداش وهار ازدواج کرد و رفتن...چهار سال بعدم وهاب  .میدمهیچی نفه
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خورده و داغون با یه شوهر برگشت با یه جنازه سوخته و چهارسال بعدش دختر آقاخان زنده برگشت؛ اما خیلی شکست

یارم و حس عذاب وجدان لعنتیم رو خفه کنم. این اینا همه باعث شد کنجکاو شم تا از قضیه سر در ب .وحشی و معتاد

 ی ماجرا بود. فقط هنوز نفهمیدم وهار تو رو از کجا شناخت؟همه

 .ست؟ دارم دیوونه میشمقدر پیچیدهرفت. خدایا چرا زندگیم اینسرم گیج می

 حالت خوبه؟-

 .دیدمشای چند بار میچون نزدیک پنج شش ماه هفته-

 !چی؟-

شکلیه؟ زندگی مثل پازله...یه پازل چندهزار تکه...هیچ عکس کاملی از طرحشم نیست...هر کی میاد  دونی زندگی چهمی-

داره...بعد باید تکه تکه اینا رو پیدا کنی و سرجای درست بذاری. یکی پازلش اولش مبهمه جلو میره زیبا یه پازل رو برمی

وده و یکی دیگه غمگین...یکی هم مثل من پازلش میشه...یکی پازلش از همون اول گلستان بوده و همش زیبایی ب

چینه تصویر ترسناکتری کامل میشه؛ نه میشه دست کشید و نه میشه عوضش کرد، باید ترسناکه...هرچی بیشتر می

 .کاملش کرد...هر جوری که هست

 :نفسی گرفتم و گفتم

 ...فهمیدم اش رو همجواب سوالت رو از راستین بپرس...بهش بگو من جریان عشق ممنوعه-

 :دنده زدم و آماده حرکت شدم. جدی گفت

 .جا بخواب، فردا میریم سراغ حل بقیه سواالخوای بری؟بیا بریم امشب اینکجا می-

 :سر تکون دادم

 .اس...باید برم خونهام؛ عجیب مغزم خستهخسته-

 .نرو کلبه-

 .زنمبیشتر توهم مینمیرم...اصال قصد ندارم امشب تنها باشم...وقتایی که ذهنم درگیره -

 .رانندگی با این حالت خطرناکه...بذار من پشت فرمون بشینم-

 .نیازی نیست-

 .وربیا این-
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ی گرما رو بلعید. پاهام رو سمت شاگرد و در رو باز کرد و پیاده شد و در رو بست. توی همون چند ثانیه سوز سرما همه

 .سیوان پشت فرمون نشستدر باز شد و  .ور کشیدمگذاشتم و خودم رو اون

 خوای برگردی؟جوری میهیچ فکر کردی چه-

 .گردهآره...اتفاقا سینار داره از شهر برمی-

 :راه افتاد و گوشیش رو برداشت و زنگ زد

جا باهم برگردیم...آره من یه الو سینار؟...سالم داداش...کجایی؟ خیلی خب سر راه برو جلو در خونه آقاخان منم میام اون-

 .ری پیش اومد، تو راهم...خیلی خب...باشه دمت گرمکا

 :قطع کرد و باز شماره گرفت

الو سیتکا؟... سیتی تویی؟....ببین داداش من یه کاری پیش اومد یه ساعت دیگه با سینار باهم میایم -

 .خونه.....باشه...خداحافظ

 :گوشی رو باالتر از دنده گذاشت

 .اینم از این-

 .نیازی نبود-

 :گفت خیلی جدی

 میری از خستگی...چندشبه نخوابیدی؟چرا بود...داری می-

 .اتفاقا امروز سه چهار ساعت با قرص خوابیدم-

 .قدر بیدار خوابی کشیدی با این سه چهار ساعتا کارت راه نمیفتهاین-

 .صندلی رو خوابوندم

ودم داشتم و زندگیم آروم شد، دلم ی این معما حل شد، وقتی همه مشکالتم رفع شد، وقتی هانی رو پیش خوقتی همه-

 .خواد فقط بخوابم...چشمام رو ببندم و هشت سال بخوابممی

 سال؟با اصحاب کهف نسبتی داری؟ هشت-

 ...تونی درک کنینمی-

 

 :مانند بیرون دادنفسش رو آه
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 .خوابمدم منم راحت میخواد به آرامش برسم...وقتی دیگه آروم شام...دلم میچرا اتفاقا، منم مثل تو...خیلی خسته-

 .منظور من مرگ نبود-

 .منم از مرگ حرف نزدم-

 :قبل از اینکه چیزی بگم فوری گفت

 .بهتره ساکت باشی و بخوابی رها-

 .برهست؛ ولی خوابم نمیتنم خسته-

 .چشمات رو ببند-

بخوابم. رانندگی  هام رو بستم. توی تاریکی ماشین و سکوت جاده سعی کردم به مغزم استراحت بدم و کمیچشم

ردم هام زو باز کسیوان هم نرم بود. ماشین گرم شده بود و سکوت بود؛ اما نتونستم بخوابم. ماشین که ایستاد، چشم

 .ی آقاجون رو دیدمببینم چرا نگه داشته که با تعجب پارکینگ خونه

 .اِ...؟من نخوابیدم؛ ولی زمان یه چشم به هم زدن رد شد-

 .قم خوابیدیخوابیدی خانوم؛ عمی-

 جدی؟-

 .سرش رو تکون داد. کمربندش رو باز کرد و گوشیش رو برداشت

 .سینار همین جلوی در نگه داشته بود...من دیگه برم-

 .ممنون ازت-

 .فقط یه چشمک و لبخند زد. در رو باز کرد. منم کیفم رو برداشتم و پیاده شدم. سرما پارکینگ رو یخ کرده بود

رد کشدیم. خداحافظی کرد و رفت. وقتی کامل خارج شد، ریموت رو زدم. سگ توی باغ پارس میباهم از پارکینگ خارج 

 .کردندهای اطرافم همراهیش میهای باغو سگ

هام رو به پادری کشیدم و تمیز کردم. توی نور کم ی گرم بهم کمی آرامش داد. کف کفشکلید انداختم رفتم تو. خونه

تم و ی تخت نشسکرد. پالتو و شالم رو درآوردم. لبهکجی میافتادم. توی اتاقم تنهایی بهم دهنها راه خونه به سمت پله

ام خالی بود. توی نور شومینه گوشه اتاق ظرفی رو جلوش دیدم. جلو خوردم؛ اما معدههام رو کندم. باید دارو میکفش

 .دم. قاشق کنارش رو برداشتم و مشغول شدمبازش کردم و با دیدن سوپ جو لبخند ز .رفتم. یه قابلمه کوچیک بود
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 .تقریبا داغ بود؛ اما نه برای منی که اون بیرون یخ زده بودم

دیگه نیاز نیست هی هیزم بذارم هی تمیزش  .ستتر از شومینه کلبهبه شومینه گازی اتاقم نگاه کردم؛ به مراتب راحت

 .کنم؛ اما اون گرماش خیلی بیشتر از اینه

هام رو با بطری آب روی پاتختی خوردم. زیر پتو رفتم و گوشیم رو و به سمت تخت برگشتم. قرصدوباره پاشدم 

 "بینمتاتم...نفهمیدم از کجا فهمید فردا میهرها شرمند"برداشتم. بازش کردم. از شهاب پیام داشتم

 .تهام خمار شد و گوشی تو دستم خوابم برد که گوشی محکم رو دماغم افتاد. دردم گرفچشم

کدوم اینا دلیل نشد خوابم بپره و بالفاصله کرد؛ اما هیچگوشی رو کنار گذاشتم. هم از خواب پریدم و هم دماغم درد می

 .هوش شدمبی

*** 

بدنم رو کش دادم و خمیازه پدر مادرداری کشیدم؛ جوری دهنم رو باز کردم که استخون فکم از کنار گوش درد گرفت و 

ت زدم و پتو رو بغل گرفتم. یه ده دقیقه تو همون حالت موندم؛ولی فایده نداشت، دیگه بیدار تر کردم. غلدهنم رو جمع

دم و بلند ام رو خارونتونستم بخوابم. پتو رو کنار زدم و پاشدم نشستم. یه خمیازه دیگه. سرشونهشده بودم و دیگه نمی

نبود. پالتو و شالم و کیفم رو از رو قالیچه کف شدم. تختم رو مرتب کردم و گوشی رو برداشتم و چک کردم. هیچ خبری 

ام رو برداشتم و تو حمام رفتم. دوش آب گرم رو حوله .هام رو کناری گذاشتمبوتاتاق برداشتم و تو کمد آویز کردم و نیم

های نامی هام رو درآوردم و توی سبد انداختم و حوله رو آویز کردم. گوشیم رو روشن کردم و روی آهنگباز کردم. لباس

ها برام ریخته بودن پلی کردم. گوشی رو یه جا گذاشتم نیفته و خیس نشه و بعد زیر دوش رفتم و چندتایی رو که بچه

 !رفتم. طبق معمول رفتم تو هپروت

*** 

 :وهاب

 (ابی_شب گریه)

 ساده بودی مثه سایه...مثه شبنم رو شقایق»

 مثه لبخند سپیده مثه شب گریه عاشق

 ه آینه روبروی غم گرفتهبی تو شب دوبار

 پنجره بازه به بارون من ولی دلم گرفته
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 واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم

 سرودمعطر گل با نفسم بود وقتی از تو می

 وقت راهی شدن تو کفترا شعرامو بردن

 چشام از ستاره سوختن منو به گریه سپردن

 هامرفتی و شب پر شد از من از منو دلواپسی

 «هامو منو سپردی به زوال اطلسیرفتی 

 :در اتاق باز شد. نوشین بهش اخم کرد. پوزخند شهاب رو از اون دور دید. عصبی گیتارش رو کنار گذاشت و گفت

 دم؟گیری در بزنی یا یادت بجا طویله نیست...مثه گاو سرت رو ننداز پایین بیا تو...در بزن...یاد میصد بار گفتم این-

 :دود سیگارش رو بیرون داد نوشین با پوزخند

 .من رها نیستم باهام تلخ حرف بزنی الل بشما...برا من تلخ نشو که خودم زهرمارم-

 !بعله در جریانم چه گ*ی هستی...حاال هری-

 :پکی به سیگارش زد

 .دلم برا قیافه نحست تنگ نشده بود، اومدم بگم این جاسوست چند بار بهت زنگ زد-

 :وهاب فوری گوشی رو گرفت و آروم گفتو گوشی رو سمتش گرفت. 

 هیس! الل شو. شهاب که نفهمید؟-

 .نه...خیالت تخت-

 .خیلی خب...گمشو بیرون-

 :اش روی گونه زرد و استخونی وهاب کشیدشدههای کاشتهنوشین پوزخندی زد و با نوک ناخن

ه بازیت همون نیمچداری...االنم که با مجنونات رو از دست دادی...دیگه هیچ جذابیتی ناوالش خوب بودیا...کم کم قیافه-

 .قیافه روهم پروندی

 :وهاب پشت دستش زد و تشر زد

 .گفتم گورت رو گم کن-

ی دستش رو نوازش کرد و حرصی یه فحش رکیک به وهاب داد و بیرون رفت و در رو به شدهنوشین پوست نازک سرخ
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 .اش رو گرفتخودش مسلط شد، شمارههاش رو مالید و وقتی به هم کوبید. وهاب عصبی شقیقه

 الو؟-

 .الو؟ سالم-

 .سالم-

 چه خبر؟ کجایی جواب نمیدی؟-

 .حرفت رو بزن-

 ایم؟هیچی...خبرا رو که دیشب بهت دادم...زنگ زدم ببینم امروز چه کاره-

 .برو ببینش-

 خب؟-

 .حسابی جلب اعتماد کن...کاری کن باورت کنه-

 کنم؟کردم چیکار پس تا االن سعی می-

 .هیس! وسط حرفم نپر-

 .بگو-

 .باید فاصله رو برداری...حسابی بهش نزدیک شو و جلب اعتماد کن-

 دنبال چی؟ که بیاد چی بهم بگه؟-

 .دونی دنبال چیمخودت می-

 .شرطمون یادت نره-

 .کنمباشه هزار بار گفتی...هزار و یکبار گفتم نشنیده شرط رو قبول می-

 .خیلی خب...پس فعال-

 .ظر خبرممنت-

 

قطع کرد. گوشی رو روی پاتختی گذاشت و از کشوی دومش یه بسته یه وعده مصرف برداشت. از جا پاشد. در اتاق رو 

 :باز کرد و خارج شد. به شهاب اشاره کرد

 ...پاشین برین بیرون یه دوری بزنین-
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 :شهاب با اخم گفت

 .خورهبارونه...سرده...بچه سرما می-

 :گفتطاقت وهاب عصبی و کم

 .هانی برو تو اتاقت-

هانی بیـحرف از جا پاشد. شهاب دوتا فحش زیر لبی به وهاب داد و همراهش رفت. وهاب خودش رو روی کاناپه رها 

 :کرد

 از بار صنعتی چه خبر؟-

 :هوشنگ، بادیگاردش که حکم معاون وهابم داشت گفت

 .دیشب دو صبح رسید انبار اِچ...همه چی خیلی عالی پیش رفت-

 :اب به میز اشاره کردوه

 این کوفتیا چیه؟-

و دستش رو روی میز گذاشت و کمی اون رو کشید و یه مقدار جا خالی کرد و از اون سمت بطری نوشابه و دوتا قوطی 

خالی دلستر و یه ساندویچ نصفه روی زمین افتاد. کف دستش رو روی سطح میز کشید و بسته کوچیک رو با دندونش پاره 

 :ز خالی کرد. نگاهش رو روی میز چرخوندکرد و روی می

 تریاک چی؟ هنوز نرسیده؟-

 :هوشنگ مضطرب گفت

 .نه قربان...هنوز ازش خبری نشده-

 :وهاب کمی استرس گرفت. عصبی فریاد زد

 گیری چیکار کنی؟ زیرزمینم رفته باشه پیداش کن...کی قرار بوده بیارش؟پس تو پول یامفت می-

 .کمال-

 .خورهاش شد بفرستش برای قصابی...دیگه به دردمون نمیبه محض اینکه پید-

 :هوشنگ سرش رو تکون داد

 .چشم قربان-
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 :یکی دیگه از بادیگاردا فوراً گفت

 .قربان آقا شهاب دارن میان-

 .وهاب به سرعت همه چیز رو تمیز کرد

*** 

 :رهادخت

به سمت کمدم رفتم. لباس برداشتم  .خشک شم کشیدمحوله رو تنم کردم و از حمام بیرون اومدم. حوله رو روی تنم می

ها خیلی خوب شده بود؛ اما هنوزم ردشون مونده بود. نگاهم رو از پشتم توی آینه گرفتم و ژاکتم رو و پوشیدم. جای شالق

کننده زدم تا راحت شونه ی موهام رو جلوی سرم ریختم و سرُم تقویتپوشیدم. جلوی آینه رفتم. سرم رو خم کردم، همه

 :شه و بعد شونه زدم. در اتاق زده شد

 بله؟-

 ذاری بیام تو؟خونه؟ میصاحب-

 .بفرمایید-

 .در باز شد و کمند اومد تو. بهم لبخند زد. سالم کرد و جواب دادم. همدیگه رو بوسیدیم

 .بیا بریم پایین ببین خاتون برات چه کرده-

 خاتون؟-

 .آره...فقط خودت باید ببینی-

کنه؟ اما سرم زو تکون دادم. گوشیم رو تو جیبم گذاشتم، دمپایی روفرشی پوشیدم و ا چیکار میجکمند سر صبح این

 .خیر گفتم و خاتون رو بوسیدمهمراهش رفتم. به آقاجون سالم صبح به

 گیری عزیزم؟الهی قربون نورچشمیم برم! چرا موهات زو خشک نکردی سرما میـخوری سردرد می-

هاش رو برداشت و روی سرم انداخت. بهش لبخند زدم و روی سرش رو بوسیدم و به میز و شال پشمی گرم روی شونه

 :صبحونه بلند و باال نگاه کردم

 چه کردی خاتون؟ مهمون داریم؟-

 :کمند پشت میز نشست

 اصال هم مهمونی درکار نیست، منم سرزده اومدم؛ ولی خدا دوسم داشته خوب موقعی اومدم...بشین...بشین رها خانوم-
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 .چیننکه تو بهشتم همچین میزی برات نمی

 :آروم خندیدم و نشستم. آقا جون برام فرنی کشید

 .زود بخور تا سرد نشده-

کمند هم خودش مشغول شده بود؛ اما آقاجون برای کمند و خاتون و خودش هم فرنی ریخت. یه قاشق متوسط از روی 

کردم. یه چیزی توی دلم فرو ریخت؛ یهو خاطرات قدیم  دستمال سفره سمت راست بشقابم برداشتم، یه کم ازش تست

 .جلو چشمم زنده شد

 :آقاجون بلند گفت "

 تونین بریزین؟دوتا دخترین دوتا چایی نمی-

با خنده پاشدم ماچش کردم. نشستم و به نوا اشاره زدم پاشه بریزه. همین که اومد پاشه، خاتون دستش رو گرفت و 

 :گفت

 .ی که منظور آقاجونت به شماستدونرها خانوم خودت می-

 .نوا شونه باال انداخت و دوباره صاف نشست و شکر توی شیرش ریخت

خدا من بدبخت همش دوتا تونم آقاجون...توروخدا نگاه... یه دستم شیره یه دستم لقمه. بهبینید که من االن نمیمی-

 .میاوردم رفتم از بندرعباس چاییدست دارم، وگرنه که رو جفت چشام برات می

 :آقاجون سر تکون داد

 .چرخونهمون رو رو یه انگشت میامان از زبون این آخریه، هشت تا بچه دارم این فسقل بچه همه-

 :خاتون اخم کرد

 .ادب شدیرهادخت! خیلی بی -

خورده آب ن ام رو روی میز گذاشتم. از بعد مسواکم هنوز لب به هیچی نزده بودم، حتی یه قلوپعصبی لیوان شیر و لقمه

 :بودم. نوا فوری گفت

 .ریزم...من و رها نداریم کهمن می-

خاتون دوباره نوا رو از کمک منع کرد. پاشدم و دوتا چایی ریختم. کتری قوری که همین وسطه، خب خودتون وردارین 

  .خورمبریزین دیگه. اَه! اصن من صبحونه نمی
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غ کردم و منتظر شدم همه بخورند. قانون آقاجون اینه که همه باهم ها رو جلوشون گذاشتم و رو صندلی نشستم و بچایی

 .شروع کنند، همه باهم از پای سفره بلند شن

 .آقاجون: بخور بچه

 :به حالت قهر سرم رو باال بردم

 .خورم تا بمیرمخوام...اول صبحی دعوام کردین هیچی نمینمی-

 :تکون داد آقاجون لبخند کمرنگی روی چهره سرد و سختش نشست و سر

 .باشه-

دادم. در ناهارخوری باز هام رو حرصی بهم فشار میبیشتر حرصم گرفت. نوا ریز ریز خندید. دست به سینه شدم و لب

 :شد و صدای شاد راستین اومد

 .به به سالم و درود به همگی-

 :خاتون با لبخند گفت

 .سالم عزیزکم...صبحت بخیر-

 طوری؟نوا: سالم...چه

 :کون دادآقاجون سر ت

 .سالم پسرجان...بیا به وقتش رسیدی-

 .راستین:عجب صبح عالیه نه؟ اِه؟! این رها نیست؟ علیک سالم خانوم

 .هام نشست. هنوز برنگشته بودم ببینمشهاش رو شونهدست

 .سالم-

 چیه تو لکی؟-

 :هاش رو به هم فشردخاتون لب

 .قهره-

 :راستین متعجب گفت

 چرا؟ مگه باز چیکار کرده؟-
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 :نوا با خنده گفت

خواد هیچی، آقاجون گفت چایی بریز اینم یه تراژدی راه انداخت و اشک ریخت و خودش رو زد و آخرم قهر کرده می-

 .صبحونه نخوره تا بمیره

 :راستین غش غش خندید

 .خیلی خب...باشه...پس ماهم کمکش کنیم هیچی نخوره زودتر تکلیفش مشخص شه-

جز من. خودش هم اومد روبروم نشست بار مصرف سفید خوشگلی رو جلوی همه گذاشت بههای یه و بعد یکی یکی ظرف

 .و یه ظرفم جلو خودش. همه با به به و چه چه مشغول شدند

 خاتون: به به...عجب فرنی...از کجا خریدی کله صبح؟

 .خورمش رو خودم میجا حاال چون رها تو قهره و فرنی هم بمونه داغون میشه سهمشهر بودم خریدم بیارم این -

 .خاتون: بخور نوش جونت

جور اینارو با داغ و غم و اندوه همین .با حسرت به ظرفش نگاه کردم. تمام وجودم پر از حس گریه شد. نه! شکر خوردم

 :کردم که آقاجون گفتنگاه می

 ...خورمبیا این رو بخور...من از این چیزا نمی-

م به زنآقاجونم من رو ببینه؛ ولی نه آقاجون بخور نوش جونت من میرم یه زنگ میآخ الهی فدای مهربونیات! بازم مگه -

 .یوحنا میگم بیاد باهم بریم فرنی بخوریم. اصال میرم به زهرا خانوم)یکی از آشپزامون(میگم برام درست کنه

 :رفتدونم از کجاش درآورد و جلوم گخوردنم خندیدند راستین یکی دیگه هم نمیهمه غش غش به حرص

 .بیا...این مال توئه سلیطه-

 :حرصی فحشش دادم که جمعش کرد

 ...خوام بخوریاصن نمی-

 :فوری پاشدم و روی میز خم شدم

 !خوام...بده فرنیم رو...بدهنمی-

اش رو بخورم بعدم ظرف آقاجون و نصفه کم اذیتم کرد؛ ولی تونستم ازش بگیرم و با لذت قاشق قاشق همهبا خنده یه

خوری آخرش مغزت مثل همین فرنی از بس فرنی می»گفت:و بخورم. آخ که عاشق فرنیم و نوا مدام با خنده میخاتون ر



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر پاسبان غزاله | تبانیرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 325 

 « «...میشه

بغض توی گلوم باد کرد. نوا کجاست؟ دلم براش لک زده! کجاست بگه مغزم مثل فرنی شده، بهم بگه خل و دیوونه؟ 

 کجاست نوا؟

 خوری عزیزجونم؟خاتون: چرا نمی

ام زو خوردم؛ فقط برای اینکه بغضمم باهاش بخورم و نزنم ی کاسهه لبخند زدم و قاشق بعدی رو فرو دادم. همهبه زور ی

 .زیر گریه

بعدش پاشدم و تشکر کردم و به اتاقم برگشتم. یه پالتو تنم کردم و شال خاتون رو خوب رو سرم گرفتم سرمانخورم و 

م پر از عطر ی تنبه دریا خیره شدم. شال رو روی بینیم گرفتم یخ نزنم، همه از خونه بیرون زدم. رفتم تو آالچیق و نشستم

خاتون شد. کجایی نوا؟ خدایا چند تا داغ رو باهم تحمل کنم؟ کمند اومد و پتو روم انداخت و خودشم با پتو نشست. یه 

یا ضخیم و شفاف در مرد روستایی به سرعت پالستیک دور آالچیق رو کشید و آتیش روشن کرد. از پشت پالستیک

 :چندان فرقی نکرد. محیط رفته رفته گرم شد. کمند دستم رو گرفت

وقتی اون با یه جنازه سوخته برگشت و  .وقتی رفتی...وقتی نبودی...به جز چند نفر بقیه کم کم عادت کردیم به نبودنت-

ه ات کردیم وقتی که دیگه برای همیشگفت رهای ما اینه...وقتی مراسم گرفتیم وقتی برات ضجه زدیم، سینه زدیم، خیر

جا خیلی سوختیم...روزش سال بود...یادم نمیشه...خیلی سخت گذشت؛ اما وقتی به رفته بودی و دیگه نداشتیمت، اون

 دونی؟ آدما وقتی عزیزطرز عجیب و غیر منتظره و یه کمی هم ترسناکی برگشتی همه هم شوکه شدن و هم خوشحال. می

خوان یه بار دیگه بذاره ببینش...همش این رویای غیرممکن رو داری...بعد یهو خدا می از دست میدن همش از

گرده. خیلی شوکه شدیم؛ اما از خوشحالی پر در آوردیم...خیلی شاد شدیم، خیلی آروم غیرغمکن، ممکن میشه و برمی

ی خوشحال بودیم و روزای مرگ کردیم؛ چون خیلشدیم وقتی برگشتی...حتی اون اوایل توی خفا از تو همگی گریه می

 ...کردیم برات هرکاری بکنیم؛ ولی حاالشد و سعی میاومد و داغمون تازه میالکیت یادمون می

 :آهی کشید

خوام یادم بره چه روزایی رو گذروندم...من همه دوباره همه به بودنت عادت کردن...انگار از اول بودی. ولی من نمی-

 .برات انجام بدم و از هر کاری که از دستم بر میاد دریغ نکنم تونمجوره حاضرم هرکاری می

 :دستم رو فشرد و با بغض گفت
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 .رها...من تحمل ندارم یه بار دیگه از دستت بدم-

هاش هاش سرخ و پرآب بود، ابروهاش توهم گره خورده بود و مردمک چشمسرم رو به سمتش چرخوندم. چشم

 :لرزیدمی

 ...من تحمل ندارما-

 :اش خط کشیدطره اشک روی گونهیه ق

 .چیز مایی. گذشته رو بذار تو گذشته بمونه، آینده رو بسازتو رو قرآن مراقب خودت باش...تو همه-

 !ام لرزید. کاش بدونه نمیشه؛ نمیشهیه قطره اشکم ریخت، چونه

 .قدز فکر و خیال نکن؛ فکر و خیال از پا درت میارهالهی قربونت برم من! این-

 .هم ریخت هاش خیس شد، یه قطره اشک دیگهگونه

خیال...االن که هستی، خیال...این هشت سالم بیراستین چه فداکاری کرده...تو خودت چیکار کردی...همه اینا رو بی-

 !االن رو بساز...همین حاالت رو

 :آروم گفتم

 سال نبود کمند هشتادسالیادم بره؟ هشت دونی این روح و تن چیا کشیده...مگه میشهدونی از من...تو چه میتو چه می-

بود! من همه کسم رو از دست دادم...من همه کسم تو بغل خودم از بین رفت جلو چشم خودم اشک آخرش رو ریخت و 

نفس آخرش رو کشید. من دنیام سیاهه، من دنیام پر از نحسیه. من رگام از بغض پر شده...رگم رو بزنم اشک 

 !تونم...نمیشهون کنم نمیتونم فراموششمیاد...نمی

 :شده گفتهاش رو گزید و با صدای تودماغیلب

 تو...تو...تو بچه داشتی رها؟-

 :با بغض گفتم

 .آره داشتم...اون عوضی کشتش...سه سالش بود کمند، سه سالش-

شیون کرد. شروع به بغلم کرد و ناله کرد و  .هق کمند هم بلند شدزدم زیر گریه و سرم رو تو پتو پنهان کردم. صدای هق

 .عزاداری کردن کرد؛ انگار عزیزش مرده

 :مویه کرد و شِکوِه کرد و به سرش کوبید. پالستیک کنار رفت
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 جا چه خبره؟این-

 .صدای کارن بود. سرم رو باال گرفتم. راستین هم همراهش بود

 :کارن به سرعت کمند رو بغل کرد و بلندش کرد

 .داشته باش من برم این رو به صورتش یه آب بزنم حالش جا بیاد چته دیوونه؟ راستین هوای رها رو-

هایی هاش سرخ شده بود. دستهام رو پاک کردم. اومد جای قبلی کمند نشست. بینی و گوشو بیرون رفتند. فوری اشک

 :اش رو باال آورد و نزدیک گرمای آتیش کردرنگ پریده

 .اومدم بشین پشت فرمون احتماال هشت سال دیگم یادت نمیگفتبخشم که یادت اومده. اگه نمیخودم رو نمی-

شد؛ ولی پایین داد و مشخص میدادم که صدا میکردم و هی بغضم رو قورت میهق نمیهام ریخت. دیگه هقبازم اشک

 .ریختهام هم داغ داغ پایین میرفت. اشکنمی

 :اراده منقبضی بدنم بیام انداخت. دستام مشت شد و همهدستش رو روی شونه

 !آروم عزیزم...آروم-

 :و تا خواست بیشتر بغلم بگیره، فوری از جا پاشدم و سمت عمارت دویدم که سر راه با کارن برخورد کردم

 .خوام باهات حرف بزنمکجا میری؟ صبر کن می-

 .کنار زدمش و باز دویدم

 ...رها...کارت داشتم-

 :محلش ندادم و تو خونه رفتم. الهام جلو اومد

 خانوم حالتون خوبه؟-

 :سر تکون دادم

 .آره فقط برو کیفم رو بردار، داروهام و گوشیم رو بریز توش بیار-

 .چشم-

 :ها باال رفتو بدو از پله

 .عجله کن-

 .چشم-
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و از دیدم خارج شد. به سمت دری که به آشپزخونه راه داشت، رفتم؛ آشپزخونه کوچیک یا به قول همین خدمتکارا مطبخ 

اس و دوتا آشپز مرد هر وعده رو برای کارگرا و یه آشپزخونه بزرگ هم هست که پشت ساختمون خونه کوچیک.

جا درست میشه؛ ولی آشپزخونه کوچیکه مختص کنن و همچنین وقت مهمونیا غذا اونخدمتکارای آقاجون غذا درست می

 .خانواده اربابه

کردم. از توی جیب پالتوم بسته قرص کلدنیوم سی رو در آوردم  یه لیوان برداشتم و شیر آب رو باز کردم، یه کم ولرمش

هام رو لبه های سینک گذاشتم و و سه تا ازش جدا کردم و با آب انداختم باال. لیوان رو توی سینک گذاشتم. هر دو دست

 .هام رو بستمهام انداختم. سرم رو پایین گرفتم و چشمگاه کردم و سنگینی وزنم رو زوی دستتکیه

 اوا...راستین خان چیزی الزم دارین؟-

 .نه...به کارت برس-

 .چشم......خانوم کیفتون-

 .بیارش-

هام رو باز کردم و دوباره راست ایستادم و کیفم رو ازش گرفتم. بازش کردم و نایلون داروهام رو کنارم اومد. چشم

، یه ومیپرامین، یه آلپرازوالم، یه نورتریپتیلینبرداشتم و کیف رو دستش دادم. نایلون رو روی کابینت خالی کردم و یه کل

کلردیاز، یه تیوریدازین جدا کردم و تو دهنم انداختم و سمت سینک رفتم. لیوانم رو برداشتم و دوباره آب کردم و با آب 

رو تو  نهم نصفش رو خوردم تا قرصی که گیر کرده بود پایین بره که نرفت و بعد لیوا فرو دادمشون. یه لیوان آب دیگه

کردنشون کردم. دوتا دست بزرگ هام رفتم و شروع به جمعزد، گذاشتم و سمت قرصسینک خالی که از تمیزی برق می

و سنگین رو بازوهام نشست. مو به تنم راست شد. فوری به سمتش برگشتم. اخم داشت یه دستش رو به کمرش زد و 

ستم کمرم تونامون کمه؛ نمیقدر فاصلهکابینت تکیه دادم. چه ی کابینت رو گرفتم و بهیه دستش الی موهاش رفت. لبه

 .شدرو بیشتر خم کنم، ضایع می

 چی شده رها؟-

 .هی.. هیچی-

 :اش رو هم به کمرش زدهاش رو به هم فشرد و دست دیگهلب

 کنی؟پس چرا ازم فرار می-
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 :با من و من گفتم

 ...من؟...نه...آ...آ فقط...فقط اومدم-

 :اره کردمها اشبه قرص

 ...قرصام رو چیز کنم...بخورم...همین-

 :اش درهم رفت، با هردو دست صورتم رو قاب گرفتکشید. چهرهو شونه باال انداختم؛ ولی پریشونی توی لحنم فریاد می

 رقدشده خاطرات لعنتی یادت اومده اینبه خاطر من خودت رو ناراحت نکن عزیز دلم...چرا از وقتی اون قسمت فراموش-

 پریشونی؟

اومد؛ فوری دستش رو کنار زدم و کنار رفتم و دو متر ازش فاصله گرفتم و پشت بهش چند تا نفس نفسم باال نمی

 !کشیدم؛ انگار کنارش حتی هوا نبود

جوری ببینم به مرگ راستین طاقتش رو ندارم...دارم دق کنم خوب شو...من طاقت ندارم تو رو اینرها خواهش می-

 !کنممی

 :ی برگشتم و کیفم رو از دست الهام که کیفم رو بغلش کرده بود، چنگ زدم و سمت داروهام رفتمفور

 .الهام از آقاجون و خاتون عذرخواهی کن بگو رها رفت شهر-

 .چشم خانوم-

 :راستین موهاش رو چنگ زد

 .کنیشهر چرا؟ باز داری فرار می-

 :سرمو تکون دادم

 .فرار نه...کار دارم-

ونستم چه کاری دارم. انگار فهمید دروغ میگم؛ جوری نگام کرد که مجبور شدم یه چی سر هم کنم. کیسه دخودمم نمی

 :داروهام و برداشتم، یهو پیداش کردم و فوری گفتم

 .باید برم آمپول فلوپنم رو بزنم-

 :سر تکون داد

 .رسونمتباشه...می-
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 :کیسه رو توی کیفم انداختم

 .حافظهم دارم...خدا نه کار دیگه-

به  داد کهو با دو خودم رو از خونه پرت کردم بیرون. کارن هم توی هال نشسته بود و فقط پاشو تند و عصبی تکون می

 .اونم محل ندادم. با دو تو پارکینگ رفتک و سوار ماشینم شدم و گازش رو گرفتم سمت جاده

کنار راستین آرامش بگیرم، حس عذاب وجدان  تونمذهنم پریشون و داغون بود. این دیگه چه مصیبتی بود؛ دیگه نمی

 !تونم! پفف، لعنت به مندارم؛ نمی

آمپولم رو زدم و برگشتم؛ اما رفتم کلبه. هوا ابری و تاریک بود. نفس عمیقی توی هوای سرد کشیدم و کلید انداختم و در 

 .رو باز کردم

تونست بیاد تو و کلبه دلگیر و های ضخیم نمیهکجی کرد. نور از پشت پردانگیز بهم دهنکلبه تاریک و سرد و وهم

 .کردغمگین جلوه می

چون تازه آمپول زدم فعال از هیچ توهمی در خطر نیستم. اولین کار شومینه و شوفاژها رو روشن کردم. چه خاکی نشسته. 

شاید یک ماه پیش بود؛ ی اینا برای دو روز؟ اما اولین و آخرین باری که یه دستی به سر و گوش این خونه کشیدم، همه

 .زمانی که شهاب اومد

دیدش. ظروف کثیف وحشتناکی که روی هم کوه شده بودند. اینا هم بودند و من پس این گرد و غبار بوده و چشم من نمی

 وقت اینارو ندیدم؟ هیچ

اه تا دونه میوه سیدر یخچال رو باز کردم؛ بطری آب، بطری آب، بطری آب نصفه، ظرف پنیر زرد و خشکـشده نصفه و چند

 .زده، یه قابلمه کوچیک شیر محلی مال سه روز پیشو کپک

قدر ذهنم درگیر بوده که حتی نفهمیدم قالب پنیر از کجا اومده و چرا آوردم. اینسر تکون دادم. فقط شیر رو تازه تازه می

ا اینا تا حاال به چشمم نیومده بود؟ خوردم. چرخوردم؟ آخه من از پنیر منتفرم، عوضش همیشه کره مربا میمن پنیر می

 .کیف رو روی مبل راحتیا پرت کردم و تو اتاق رفتم

آویز جلوی پنجره باز بود و یه شلوارک و دوتا تیشرت و سه چهار دست لباس زیر لنگه به نامرتب و کثیف و خاکی. رخت

 لنگه بود

فید س-ایقدر توی اون تیشرت سورمهلشون بودم. چهاینا پای ثابت اتاقم بودند. چندوقت بود اون لباس زیرا رو دنبا
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 .راحت بودم

جا بوده که قدر اینآویز کشیدم. به انگشتم نگاه کردم؛ خاکستری شده بود. اینجلو رفتم. انگشتم رو روی تن فلزی رخت

یلی نامرتب؛ خ چیزروش خاک بشینه. لباسا هم روش خاک نشسته بود. سر تکون دادم و به بقیه اتاقم نگاه کردم. همه

رفته حتی انگار وقت خواب یادم می .ای که پایینش کثیف و خاکی و گلی بودنامرتب! تخت خواب به هم ریخته، مالفه

 کردم؟هام رو دربیارم. پتوی هم پایینش کثیف بود. آهی کشیدم؛ من واقعا زندگی میکفش

و پتو رو روی تنم کشیدم. آخ! باز یادم رفت  ی تخت نشستم. به ساعت نگاه کردم؛ دوازده ظهر. دراز کشیدملبه

باال  هام رفت. آستینم کشیده شد وبوتهام رو در بیارم. بلند شدم نشستم و پتو رو کنار زدم. دستم رفت زیپ نیمکفش

 !رفت و ساعتم خودنمایی کرد. خشکم زد؛ یک و چهل و سه دقیقه؟

 گذشت؟ همین یه ثانیه دراز کشیدن یک ساعت و چهل و سه دقیقه

هام رو کندم و دراز کشیدم و پتو رو روی تنم کشیدم و مثل جنین توی خدایا من چمه؟ به موهام دست کشیدم. کفش

انگار رو سرسره خوابیدم. بلند شدم و به تخت نگاه کردم. تعجب  .خودم جمع شدم. تازه متوجه سرازیری تخت شدم

نگاه کردم. پایه پایینی سمت چپ تختم شکسته بود و راستی  اشکردم. کامل بلند شدم و پای تخت نشستم وبه پایه

. ها زندگی کنمخوام مثل مردههم کج بود و من نفهمیده بودم؟ اصال به چه دلیلی شکسته؟ سر تکون دادم. دیگه نمی

د خوپاشدم و تشک تخت رو به زور کشیدم و بلندش کردم و سرپا تکیه دیوار دادم. پیچ و مهره تخت رو باز کردم و 

تخت چوبی رو که وزنی هم نداشت، بلند کردم و بیرون بردم. جلوی اتاق دومی مکث کردم؛ اما هیچ افزایش ضربان 

جا بردم. برگشتم و تاج تخت و قابش رو هم قلبی حس نکردم؛ خنثی خنثی. در رو باز کردم و تخت چوبی شکسته رو اون

آویز هم های روی رختسرو توی یه سبد ریختم و لبا قسمت قسمت بردم. اتاق رو مرتب کردم و همه رخت چرکا

هام رو دم در بردم و به خودم قول دادم دیگه با کفش تو آویز رو هم توی اتاق دومی بردم. کفشطور. خود رختهمین

 .زدها رو بخارشو کشیدم؛ برق میبخارشو رو آوردم و پارکت .خونه نیام

م رو درآوردم و تو همون سبده رخت چرکا انداختم. تشک تخت رو جای قبلیش مالفه تخت و پتوش و مالفه و بالشت تخت

رو زمین گذاشتم؛منتهی دیگه بدون تخت. از توی کمد مالفه تمیز درآوردم و روش کشیدم، همچنین روی بالش. یه پتوی 

ود خودم رو توش قدر خاک گرفته بام اینتمیز دیگه هم گذاشتم. دستمال آوردم و اتاق رو گردگیری کردم. آینه

اش رو هم نداشتم. میگم الهام و با یکی دیگه اش کاری نداشتم، حوصلهدیدم. اتاقم مرتب و تمیز شده بود. به بقیهنمی
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 .رسیدام تا خدا بیشتر شده بود؛ سقف دور تر به نظر میجا رو تمیز کنند. روی تشک قطور دراز کشیدم. فاصلهبیان این

جا پاشدم. به سمت در رفتم. سر راه شالم رو از کمدلباسی کنار جاکفشی برداشتم و سرم زدند با کرختی از در می

 .چهره جدی سیوان رو دیدم. در رو باز کردم؛ سوز سرمای بدی بهم حمله کرد .کشیدم. از چشمی بیرون رو نگاه کردم

 .سالم-

 سالم...خواب بودی؟-

 ...بیا تو بیا تو-

 :اومد. در رو بستم. لرزیدم

 ...سردهچه -

 .باالخره زمستون اومد-

 :هاش و کالهش نگاه کردمهای ریز و سفید روی شونهبا تعجب به دونه

 برف اومده؟-

 آره بابا...نفهمیدی؟-

 .پرده رو کنار زدم؛ آره برفه

 !وای برف-

 .بیشتر از برف سوز و سرماس-

 .کشیدهاش رو به پادری کاپشن و شال گردن و کالهش رو سر کمد آویز کرد. کفش

 کی اومدی؟-

 .یکی دوساعت پیش-

 .سه ساعته اومدم ماشینت بود-

 ...نه بابا ساعت یازده و نیم دوازده اومدم دیگه-

 :هاش گرد شدچشم

 حالت خوبه رها؟-

 :ی شومینه نشستم. روی مبلم لم دادملبه



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر پاسبان غزاله | تبانیرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 333 

 .نه-

 ...معلومه-

 چرا؟-

 ...االن ساعت هشته شبه-

 !با تعجب به ساعت نگاه کردم؛ عجب

 امروز آمپول زدی؟-

 .اوهوم-

 زنی...چیزی هم خوردی؟همونه گیج می-

 .سر تکون دادم

 .زدم...بیا اینو بی بی بهم داد برا شام...زیاده آوردم باهم بخوریمحدس می-

 .ی توی دستش رو دیدمتازه بقچه

 :از جا پاشدم

 .دستش درد نکنه-

 :بقچه رو لبه شومینه گذاشت

 .بشقاب و قاشق و آب بیار این هنوز گرمه، فقط دوتا-

 خوری؟روی میز نمی-

 ...کیف این به رو زمینشه-

 .آخه سفره ندارم-

 .خواد، تو برو همینایی رو که گفتم بیارسفره نمی-

رفتم و دوتا بشقاب و دو تا قاشق چنگال و دوتا لیوان و یه کفگیر شستم و یه بطری آب معدنی هم آوردم. یه قالیچه رو 

  .روی قالیچه روبروش نشستم. هردو کنار لبه شومینه .و جلوی شومینه آوردم روی زمین کشیدم

ه زد، دوتا ظرف دردار و یگره بقچه رو باز کرد. یه قابلمه بامزه رنگ و رو رفته که حسابی سیم کشیده شده بود و برق می

 .خوردننایلون پر از سبزی
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رنگ و چرب و هــ مون غذا کشید. استامبولی نارنجیها رو برداشت و برای جفتلبخندی روی لبم نشست. بشقاب

های یه بار مصرف رو باز کرد؛ هردوشون مثل اردورخوری چندقسمتی بود. یکیش توش انگیزی بود. در ظرفـو*س

سیرترشی و ترشی ساالدفصل بود و اون یکی زیتون و ترشی آلبالو بود. نایلون روهم باز کرد که دیدم فقط نعنای 

 .استازه

 !ه به...من عاشق نعنامب-

 دونه برای زخم معده ترشی سمه؟بی بی نمی-

 .ذاره برام...آخه از بچگی دیوونه ترشی و خیارشور بودمدونه زخم معده دارم و همیشه ترشی مینه نمی-

 .ام گرفتای خندهای اداش کرد که برای لحظهقدر با حسرت گفت و یه جور بامزهاین

یش و طعم اون برنج دودی و خوشمزه بهم آرامش داد و حالم رو خوب کرد؛ مخصوصا سیوان خوردن کنار شعله آتشام

دونستم بخورم یا بخندم. غذایی که بی بی ریخته بود غذای یه آدم نرمال بود با کرد و نمیمدام خاطرات بامزه تعریف می

. سفره خوشگلمون رو که همون بقچه بی حساب کمی سرریز؛ ولی ما هردو مشکل معده داشتیم و بیشتر از نصف غذا موند

 :اداش رو ببره خونه. به لبه سنگی شومینه تکیه دهای بته جغه بود هم جمع کردم و کنار گذاشتم تا سیوان بقیهبی با طرح

 .آخیش...چه گرمه...خوابم گرفت-

روی هم گذاشت و سرش رو روش  ها رو همه روپاشدم و چند تا بالش و یه پتو براش بردم. اولش ناز داد؛ ولی بعد بالش

 .گذاشت. من اگه اینقد بالش زیر سرم باشه گردنم رگ به رگ میشه

 :پتو روهم روی خودش کشید و گفت

 !خب...تعریف کن ببینم امروز چیکارا کردی...یه کم تو لکی-

 .نه چیزی نیست-

 .دونم هستچرا، می-

 :هام پیچیدم و گفتمشالم رو روی شونه

 .خوام دیگه بهش فکر کنم...بیا در مورد یه چیز دیگه صحبت کنیمیاس...نمپیچیده-

 گفت؟هرطور راحتی...راستی این پسرِ پویان، چی می-

 جا؟پویان؟ مگه اومده بود این-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر پاسبان غزاله | تبانیرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 335 

 .ها-

 .نفهمیدم-

 یعنی در زد نفهمیدی؟-

 .نه...اصال-

 خیال، از نوا چیزی فهمیدی؟بهتر...ولش کن بی-

 :سر تکون دادم

 .نفهمیدم نوا چی شدهنه هنوز -

 .گفت شاید هنوز به هدفم نرسیدم؛ ولی از دیروز بهش نزدیکترمای بود میمحکم باش...یه جمله-

 :سرم رو تکون دادم و یه لبخند کمرنگ زدم

 .شنوم...فکر کنم به نوا که برسه پس بیفتمآره هر روز دارم یه شوک جدید می-

 .تونی از پسش بر بیایدختر قوی هستی...می هی بهت گفتم رژیم افکار منفی بگیر...تو-

 :پوزخند زدم

کنی؟ من یه مطلقه ام میطور میتونی بهم بگی دختر...مسخرهمن بیست و شش سالمه...دوتا بچه داشتم...چه-

 ...بدبختم...دختر حرمت داره؛ دختر هنوز اول جاده زندگیه، دختر پاکه...دلش صافه

 :وسط حرفم پرید

ای که توی مشکالت زندگی خندیدن رو یادت رفته و سالهدختر...تو هنوز یه دختر کوچولوی هیجده  برای همین میگم-

 ...ب زندگی شیرین میشهجاست که همهپژمرده شدی. فقط باید دوباره بخندی؛ اون

 بره؟های قشنگی میدی...توکه الالیی بلدی چرا خوابت نمیشعار-

 :ساکت شد. از جا پاشد

 .بهتره من برم-

قدر سریع بود که نفهمیدم اصال بحث چی بود و چرا هیچی نگفتم. لباس پوشید و رفت و در رو هم بست. رفتنش این

 .رفت؟ یه دور برای خودم دوره کردم تا بفهمم چی شد

ها و پتو رو هم برداشتم و سرجای همیشگیشون روی کاناپه پرت کردم. کیفم پایین میز تلویزیون از جا پاشدم. بالش
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تاده بود. خم شدم و برداشتمش. تو آشپزخونه رفتم و نایلون داروهام رو از تو کیفم درآوردم و رو اپن خالی کردم که تق اف

 ذاره؟کسی گوشی رو تو نایلون داروها می !یه گوشی هم کوبیده شد به اپن چوبی. آخه چی بگم به اون دخترِ احمق

 .یس از راستین، سه تا سانی، چند تا هم اس ام اساش رو روشن کردم. نه سالمه، فقط هشت تا مصفحه

 .بازشون کردم

 «...عزیزم حالت خوبه؟ نگرانتم»راستین:

 «(زنم ج نمیدی؟)شکلک چشمک و زبون درازیکجایی عمه؟ باز شاخ شدی زنگت می»سانی:

 «.خواهری بیدار شدی بهم زنگ بزن» راستین:

هام گذاشتم و سعی کردم تمرکز کنم. چیکار کنم حاال؟ شمگوشی رو روی اپن گذاشتم. کف هردو دستم رو روی چ

زد؛ اما حاال رو کلماتش و رفتارش حساس شدم .خار شده رفته تو چشم و قلبم، راستین از اول باهام مهربون حرف می

 .تونم تحملشون کنمنمی

هام از روی رنگ جلد قرصدیدم. هام رو فشرده بودم تار میهام رو برداشتم و نفسم رو فوت کردم. چون چشمدست

داروهام رو جدا کردم و بطری نصفه آب معدنی رو برداشتم و با خود بطری خوردم. دیدم تاریش رفع شده بود. اگه نوا 

ها افتادم؛ وقتی که دامپزشک روستا بهم چشم داشت و گفت؟ یاد اون زمانتونست کمکم کنه، اگه نوا بود چی میبود می

انداخت و منم حرصم گرفت رفتم چهارتا درشت بارش کردم و بعد از اون پرو تر شد و برام میهای عاشقانه بهم نگاه

جوری طرف پررو آوردم؛ چون ایننامه فرستاد که دادم وسط پسرا خوردنش. یادمه نوا گفت نباید به روی خودم می

اق یستاده بودم خواستم بپرم برم تو اتکرد و من فالگوش امیشه. حتی یه بار دیگه که شنیدم آقاجون از هنرم تعریف می

و آقاجون رو ماچ کنم؛ ولی نوا جلوم رو گرفت. گفتم مگه نگفتی طرف پررو میشه بذار برم تا آقاجون از این به بعد راحت 

بازیای من عاقالنه و جدی گفت این رو با اون قضیه یکی نکن؛ اینـجا اگه نشون حرف دلش رو بزنه. نوا برخالف مسخره

 ها تلخ میشن کدوم دسته پررو؟شنیدی آقاجون تلخ میشه و من همیشه برام سوال شد که کدوم دسته از آدمبدی 

اس. ولی اگه پررو بشه خیلی ناراحت میشم و اگه تلخ هم بشه دونم از کدوم دستهو اگه االن به روی راستین بیارم نمی

 !طاقتش رو ندارم؛ در هر صورت به ضرر منه

ها رو خاموش کردم و بطری آب نصفه رو برداشتم، ام! رفتم در رو قفل کردم، برققدر خسته. عجیبه، چهای کشیدمخمیازه

روی تشک روی زمین دراز کشیدم و پتو رو روی تنم کشیدم. چراغ خواب رو  .طور و تو اتاقم رفتمگوشیم هم همین
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رو روی زمین کنار تشکم گذاشتم. بذار بهش اومده پاتختی رو برداشتم و چراغ خواب خاموش کردم؛ چون تشک پایین

 :شده گفتدرنگ گرفتمش. بعد از کمی بوق جواب داد و با صدای گرفته و دورگهزنگ بزنم. باید طبیعی باشم. بی

 جان؟-

 سالم، خواب بودی؟-

 سالم عزیزم...خوبی؟-

 .کنمپس خواب بودی...ببخشید االن قطع می-

 ؟نه نه...فدا سرت...جان کارم داشتی-

 .نه تازه میس و اس ام است رو دیدم زنگ زدم-

 .ات، در رو باز نکردی...گفتم خوابیاوهوم...نگرانت شدم اومدم دم کلبه-

 اومدی دم کلبه؟-

 .آره-

 !وای ببخشید-

 .خیال...رفتم شام آوردم باهام شام بخوریمبی-

 باز برگشتی؟-

 .آره-

 خب پس چرا دوباره در نزدی؟-

 .آورد با اون خوردی دیگه نیومدمدیدم این پسرِ شام -

 .اومدی دیوونهآخ الهی بمیرم...خب می-

 االن میام؟-

االن؟ به سرت زده؟ االن حال داری پاشی لباس بپوشی تو این هوای سرد از رختخواب گرمت پاشی بیای کلبه سرد -

 من؟

 .از تو ماشین که گرمتره-

 تو ماشین؟-
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 .اوهوم-

 !وای راستین نگو که نرفتی-

 .فتمنر-

 .خدا بگم چیکارت کنه پسرِ دیوونه...قصد خودکشی داری؟ بدو بیا تو-

و گوشی رو قطع کردم و سمت در ورودی دویدم و قفلش رو باز کردم. از تو چشمی نگاه کردم. یه دقیقه بعد توی تاریکی 

 .شب جلوی در اومد و درو فوری باز کردم اومد تو و در رو بستم

 .ای به قرآنخیلی دیوونه-

 عوض خوشامدته؟-

هاش سرخ بود، روی و پالتوش رو درآورد و برف روش رو تکوند. صورتش رنگش پریده بود و نوک بینیش و گوش

 :موهاش برف نشسته بود. با حرص گفتم

 راستین تو کالهم سرت نکردی؟-

 :بینیش رو باال کشید

 .بیا...سرما خوردی-

لباسی بزنم که کاله مشکی سیوان رو دیدم؛ بازم کاله یادش ر چوبشال گردنش رو از دور گردنش باز کردم و اومدم س

 .زنه آخرش. دلم براش شور زدرفت، یخ می

 :سمت راستین برگشتم و دستش رو گرفتم؛ سفید و سرد. سمت شومینه کشیدمش

 .جا گرم شیبیا بشین این-

و براش ها رد و روی قالیچه نشسته بود. بالشهاش رو درآورده بوبالش و پتو رو از روی کاناپه برداشتم و برگشتم. کفش

 :هاش رو سمت آتیش گرفتدست .گذاشتم، پتو رو دورش پیچیدم

 چیزی خوردی؟ -

 .پس چی...با اون پسرِ شام خوردی، منم سهم غذای تو رو هم خوردم-

 .هپروت بودمقدر تو هام گرد شد؛ یازده؟چهیه عطسه زد. بدو دستمال براش بردم. به ساعت نگاه کردم. چشم

 .یه شیر گرم بخوری فردا گلودرد نمیشی...صبر کن برات بیارم-
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 .خواد، خوابم میادنمی-

 .پس برو اتاق من رو تشک من بخواب-

 .جا خوبههمین-

زد. به زور بازوش رو گرفتم و کشیدم بلندش کنم. بلند شد. تا اتاقم هلش دادم. هی غر زد و هی حرف خودم رو گیج می

وجدان گرفته بودم؛ به خاطر من این همه ساعت توی برف تو ماشین نشسته بوده، حقشه یه جای خوب زدم. عذاب 

 .بخوابه بدنش باز شه

 تختت کو؟-

 .شکست، بخواب-

 .رو تشک دراز کشید و پتوی تمیز رو روش کشیدم

 .لباس راحتی ندارم برات-

 :بست گفتهاش رو میدر حالی که چشم

 یه نگاه به لباسام کردی؟-

 :کردم که پتو رو باال زدمهنوز پتوش رو مرتب می

 خدا مرگم بده! تو توی برف با تیشرت و شلوار گرمکن بودی؟-

 .کردم قراره بیرون بمونمفکر نمی-

 .دیوونه-

 .یه سرفه کرد

ری در فوسرم رو تکون دادم. از اتاق بیرون زدم. یه لیوان برداشتم و توش شیر ریختم و تو ماکرو ویو گذاشتم. بوقش 

اومد و با دستمال گرفتمش و توی یه ماگ ریختم و بردم براش تو خواب و بیداری خورد و خوابید. برق رو خاموش کردم 

 .و از اتاق بیرون اومدم. روی کاناپه خوابیدم و پتو رو روم کشیدم و کامال راحت خوابیدم؛ البته یه خواب سه چهار ساعته

*** 

اس پوشیدم و بیرون زدم. رفتم بساط صبحونه و نون داغ و تازه خریدم و برگشتم. هنوز صبح زود سوپ بار گذاشتم و لب

ساعت دیگه کوک بود. خواب بود. به سوپم سر زدم؛ جا افتاده بود. گوشیش رو برداشتم و روشن کردم. برای نیم

کتری فلزیم رو آب کردم و  .های داغش هیزم گذاشتم. آتیش به پا کردمخاکسترهای شومینه رو خالی کردم، روی زغال
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ریختن آب از کتری داغ و بالفاصله بخارشدنش که کردن خونه شدم. جیز جیز بیرونتو شومینه گذاشتم و مشغول مرتب

و ی شومینه گذاشتم و یهزدن با صدای بلند کزد. قوری رو لبهدر اومد، چاییم رو دم کردم. گوشی راستین شروع به آهنگ

 .دم بیدار شدهزنگش قطع شد برگشتم دی

 .شدیذاشتی این بدبخت یه زنگی بزنه بعد فوری بیدار میسالم...می-

 :هاش رو مالیدخندید و چشم

 .خیررو زنگش حساس شدم...آها راستی، سالم صبح به-

 :ام گرفتخنده

 .خیرجاست...صبح توهم بهتوالت اون-

 :انگشتش رو تکون داد

 !آی آی آی...بدجنس شدیا-

 .زد؛ گفتم سرماخوردهرو گرفته بود و تودماغی حرف می و رفت. بینیش

سفره رو پهن کردم و سوپ رو آوردم و بقیه مخلفات رو هم چیدم. صدای شاالپ شولوپ آب که اومد، سریع چاییم رو 

 چک کردم؛ آره، دم کشیده. دوتا چایی ریختم، سوپ هم کشیدم. در توالت باز شد و بیرون اومد. جلو اومد و با هیجان

 :گفت

 !ایول...چیکار کردی-

 :اومد نشست. در زده شد. اخم کرد

 کیه؟-

 .ورسیوانه...چون دیشب برام شام آورد گفتم منم یه صبحونه بهش بدم...اس ام اس دادم بیدار بود گفتم بیاد این-

ی کرم زیر سارافن اخمش باز شد. رفتم در رو باز کنم، خودم رو توی آینه قدی روی کمد جاکفشی هم نگاه کردم؛ ساپورت

ای. موهام رو شونه زده بودم و پشتم انداخته ربع کرمی و سارافن شیک و خوشگل قهوهاسکی و آستین سهبافت یقهکش

هام تا باالی گوشم زده بودم و پشت سرم دوتا رو یکی کرده بودم و روی بودم و فقط دوتا بافت هلندی از جای شقیقه

 .ام مقبول بود. در رو باز کردم. سیوان با نیش باز سالم کرده ته آرایش هم داشتم، چهرهام انداخته بودم. یموهای ساده

 :جوابش رو دادم. اومد تو و تند تند گفت
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 جا اگه گیر کنی چی؟جا نمون برگرد سیدنور، اینقدر سرد شده هوا...اینبرف واستاده؛ ولی چه-

 .ن افتاد و ساکت شدو تا اومد کاپشنش رو بذاره، چشمش به پالتوی راستی

 .بدو چاییت یخ کرد-

حرف برگشت و جای شومینه رو نگاه کرد. اخمو بود؛ ولی تا راستین رو دید اخمش باز شد و لبخند زد. راستین براش بی

 :دست تکون داد

 .امون کردهسالم حاجی... بدو بیا که رها خانوم شرمنده-

 :ش رو تو دماغی کرد و گفتسیوان خیلی مردونه و آروم خندید و با شیطنت صدا

 .امون کردی نه رهاسالم داداش... تو شرمنده-

 .هرسه دور سفره نشستیم

 ات رو مسخره کن مرتیکه... حاال چرا من؟راستین: عمه

 .خاطر من کله سحر پاشی بیایسیوان: جان راستین راضی نبودم به

 :راستین اداش رو درآورد

 .جامگمشو باو، من از دیشب این-

 شب؟دی-

 .هاتون وقتشهبسه دیگه... چایی-

 :فوری ذهنشون پی غذا رفت. تا چایی خوردند، راستین با لذت گفت

 .اوم عطر گل سرخ... دمت گرم-

 :یهو سرفه کرد. سر تکون دادم

 .بمیرم... چه سرمایی هم خورده-

 .راستین خودش رو مظلوم کرد و سیوان ترش

 .آبلیم و عسل بخور-

 :سرش رو تکون داد

 .دوس ندارم-
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 :کاسه رو برداشتم و یه قاشق ازش پر کردم و سمتش گرفتم

 .اس دیوونهبخور خیلی خوشمزه-

شد، وقتی حواسم پی هانا پرت می .ام گرفت؛ درست مثل هانیآورد. سیوان سوپش رو هورت کشید. خندههی ناز می

 :گفته قاشق خورد. پنج دقیقه بعد راستین با عجله میکرد. راستین با نق نق یبرای اینکه ابراز وجود کنه از این کارها می

 .دیرم شد-

 .پوشید. شالش رو دور دهنش بستپالتوش رو تند تند می

 .دمت گرم آبجی... امرو بیا خونه آقاجون-

 .حتما-

کالهش رو سرش کشید. سیوانم پاشد که بره. راستین خداحافظی کرد و با دو خارج شد. سیوان کاپشنش رو پوشید. 

الهش رو برداشتم و رفتم جلوش واستادم و کشیدم سرش. یه جور خاص نگام کرد، یه جوری که خوشم نیومد. نه ک

 .زدداد. بوش به سفید هم میاینکه نگاه بدی بندازه، اتفاقاً نگاهش بوی... بوی... انگار بوی مه می

ن سفید خالص بود. یه مهر و محبت خالصی وقتی هانی رو حامله بودم هم نگاه وهاب بوش سفید بود، وقت تولد هردوشو

ی شدم؛ ولکردم و آروم میهای زندگیم رو فراموش میکردم همه غصهداشت یه شیفتگی خاصی که من وقتی نگاش می

 .آلود تلخم کرد، عقب کشیدم و اخم کردمحاال این نگاه مه

 .مواظب باش سرما نخوری-

 :اومد و خیلی آروم بود گفتچاه در میسیوان فقط سر تکون داد و با صدایی که از ته 

 .باشه-

خیلی سرد تشکر و خداحافظی کرد و رفت.  .اش اخمو نبود؛ اما گرفته و تو هم بودنگاهش رو به زمین دوخته بود و چهره

به سمت هال برگشتم. سفره رو خودشون جمع کردند و روی اپن گذاشته بودند. خونه خاک گرفته بود و نامرتب بود؛ 

 !قدر افتضاحهها روش گل خشک شده بود. چهپارکت

آلود ه مهکردم نگاام رو میکردم نگاه راستین رو تجزیه تحلیل نکنم و حتی یادمم نیاد. تمام سعیتمام سعی خودم رو می

ی هایها که هنوز دایر بود؛ ولی وقتهای نقاشی بچهسیوان رو فراموش کنم و ذهنم رو درگیر همین کثیفی خونه و کالس

عد ها موضوع جلسه بگرفتند، کنم. بهشون گفته بودم، حتی آخر جلسهرفتم محسن و احسان جای من رو میکه من نمی
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 ...ها یاد بدن. سر همین قضیه نقاشی خودشون خیلی پیشرفت کرده بـگفتم که اگه نرفتم اون رو به بچهرو بهشون می

های جلو اومد و در رو بست. صدای پاشنه .تمام موهای تنم سیخ شد در باز شد. برگشتم، باد سرد بیرون بهم حمله کرد و

 .کرد. اومد جلو و دورم چرخیدها حالت تشنج از ترس رو بهم القا میکفشش روی پارکت

 !خوشگل کردی عروسک-

رد. ککشید و نوازش میپشتم ایستاد، موهام رو توی دست گرفت خیلی واضح لرزیدم، خیلی مالیم روی موهام دست می

 :هاش رو به گوشم چسبوندلب

 مهمونات رفتن؟-

 .زبونم الل شده بود. یهو موهام رو محکم کشید، بلند جیغ کشیدم

 .اونایی که بهت گفتم رو واسه این گفتم تا از راستین دور بشی نه اینکه راحت باهاش بخوابی هـ ـر*زه کوچولو-

 .کردم موهام رو ول کنه میهام رو دستش نشسته بود و تقالیه قطره اشکم ریخت. دست

 دیشب خوش گذشت؟-

موهام رو دوباره کشید. از جا پریدم و دوباره جیغ کشیدم، یهو در باز شد و چهره خندون و "آره؟"یهو همزمان که گفت

 :شاد هردوشون اومد تو و راستین تند تند گفت

 ...یه نگاه به کفش-

 .ریختندهای اشک میتا دیدنم خشکشون زد. قطره

 .ه به... ببین کیا برگشتنب-

 :سیوان مثل شیر زخمی خرناس ترسناکی کشید

 تو که باز پیدات شده عوضی؟-

 :های به خون نشسته گفتراستین با چشم

 .صفتجا خونت رو نریختم بیولش کن تا همین-

 .هردو کف دستش رو گردنم نشست

 .کشهدونین شکستن گردنش ثانیه هم نمیزر نزنین که می-

 :داد زدسیوان 
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 ...ناموسگمشو از کنارش بی-

 :هاش گذاشتمهام رو روی دستدست

گیرم... بشکن حاللت... دیگه خسته شدم... دیگه از این بشکن... بشکن حاللت... بشکن اون روز قیامت جلوت رو نمی-

 .همه تنش خسته شدم

 :هاش رو برداشت و آروم دم گوشم زمزمه کرددست

 تونم بذارم بالیی سرشهام برام اولین زنه دنیاس و نمیکه هر اتفاقی هم که بیفته مادر بچه دونیزر نزن... خودت می-

 .بیاد

 :با عصبانیت پسش زدم و فریاد زدم

 ور آشغال... کدوم بچه؟ کدوم بچه؟ تو بگو کدوم بچه؟گمشو اون-

 .کشیدماز ته دل فریاد می

چی  ایه؟طور... پس چه مادر بچهتونم ببینمش و هانا هم همینمی زنی؟ هانی رو که فقط بعد مرگماز کدومشون حرف می-

 داری میگی؟

 .داد نزن... آروم باش... نیاین جلو به شما ربطی نداره-

 :با گریه موهام رو کشیدم

 .جور آروم باشم لعنتی... تو همه دنیای من رو نابود کردیچه-

 :دهام رو گرفت و از موهام جدا کرفوری جلو اومد و دست

 .جورینکن این-

 :ضجه زدم

 .ات هیچ فرقی ندارمتو من رو کشتی وهاب... کشتی لعنتی... من االن با اون خواهر مرده-

 :سرم رو تو دستش گرفت

 .هیس آروم عزیزم... آروم-

 :پسش زدم و فریاد زدم

 .مخواد خودم رو رها کنم... خودم رو خالص کندیگه خسته شدم لعنتی... خسته شدم، دلم می-
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رفتم سمت آشپزخونه یهو دستم کشیده شد و نتونستم خودم رو نگه دارم و سکندری خوردم و افتادم زمین. وهاب دستم 

 هاشتر نیفتم؛ ولی همون باعث شد سرم محکم بخوره به اپن. فوری نشست و سرم رو تو دسترو کشید تا بیش

 :گرفت

 رها؟ رها عزیزم؟-

 :یهو سیروان پرتش کرد اون طرف

 .و گمشو اونور مرتیکه عملیبر-

چرخوندم؛ ولی فکر و خیالم همش جای راستین به سرعت زیر بغلم رو گرفت بلندم کرد. نگاهم رو به همه طرف می

 .ای بود؛ یاد اون روزها افتاده بودمدیگه

 .سیوان و وهاب باهم درگیر شدند

 .خندیدمشد و من قهقه از ته دلم مییهمون روزهایی که هانی روی کول وهاب بود و هانا از شهاب آویزون م

 .های اشکم ریختوهاب شانسی جلوی سیوان نداشت. راستین دوید جلوی سیوان رو بگیره. قطره

 .هاخواد برگردم به اون روزرفت. دلم میدل دل زدم. آخه چرا خدا؟ چرا؟ همه چی که داشت خوب پیش می

 :توی سرش زد یهو یکی با دو و رنگ پریده اومد تو. شهاب بود.

 !یا قرآن-

 :جلو رفت و وهاب رو عقب کشید، از رو زمین بلندش کرد و کمکش کرد رو مبل بشینه و داد زد

خوری، چرا هنوز طلبکارم هستی؟ بذار یه ساعت آرامش داشته باشم... دِ آخه چه مرگته؟ داری دستپخت خودت رو می-

 وای؟خبذار این استرس لعنتی ولم کنه... چی از جونش می

 :اش نعره زدکبود شده بود. از ته حنجره

 .شرف دست برداردِ بی-

 .و یهو به سرفه افتاد. روی دو زانو افتاد و قلبش رو فشرد. با همه حال بدم جیغ زدم و خودم رو بهش رسوندم

 شهاب شهاب؟-

 :گفت هام رو گرفت و آرومزدم. سیوان دستزدم و تو سر و صورت خودم میفقط اسمش رو جیغ می

 .هیس، آروم... آروم باش هیچی نیست نترس-
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کردم و مهارم کرده بود. راستین فوری براش آب آورد و زیر بغلش رو گرفت و بلندش کرد و بردش بیرون. تابی میبی

هام سیوان دستم رو کشید و شالم رو سرم کرد و شنلم رو رو شونه .وهاب آش و الش هم دنبالش. منم دنبالشون رفتم

راستین به سرعت شهاب رو صندلی عقب ماشینش نشوند. منم کنارش نشستم و وهاب هم اون سمتش  .انداخت

 دادم. بهمزدم و پشت شهاب رو ماساژ مینشست. سیوانم جلو نشست و راستین گازش رو گرفت. از ته دل ضجه می

 :لبخند دردناکی زد و به سختی گفت

 ...چیزیم نی...س...نترس-

کردم. تا برسیم که من مردم رو زنده شدم. وقتی رسیدیم، اول ازش یه نوار قلب گرفتند و بعد بستریش فقط گریه می

کردند و یه آزمایش گرفتند که گفتن جوابش یک ساعت و نیم دیگه میاد و بعد از اینکه جوابش بیاد، معلوم میشه وضعش 

 .وخیمه یا نه

 .راستین سعی داشت به سامی زنگ بزنه و بیاد

 :یوان و وهاب توی سالن نشسته بودیم. وهاب سکوت تلخمون رو شکست و گفتبا س

 قدر مهمه؟شهاب برات این-

 .ریخت؛ اما گرم و آروم نه مثل اون اول تند و سوزانهام میهنوز اشک

 ...توی روزایی که زندگی رو برام جهنم سرد کرده بودی فقط شهاب کنارم بود -

 :با بغض گفت

 ......آدم بده هم منقهرمان قصه شهابه-

 .خودت خواستی بد باشی. من زندگیم رو دوست داشتم، تو رو دوست داشتم، تو بودی همه چی رو به هم ریختی-

 :با بغض پررنگتری توی صداش گفت

 ..آره...من گند زدم...زندگی که ساخته بودم رو بدجور خراب کردم؛ ولی شهاب همیشه بود-

 .ریخت های استخونیشهاش روی گونهاشک

کردیم، اگه فحشش قدر گند شدم...شهاب بود. اگه دعوا میقدر بد شدم، هرچهشهاب هوام رو داشت...هرچه-

کم ذاشت. بازم تا توی خلوت اشگفتم قلبش رو برام کف دستش میگفتم بریزن بزننش بازم تا آخ میدادم...اگه میمی

..شهاب...خیلی خوبه...اگه شهاب رو از دست بدم دیگه هیچی شد داداش بزرگه.کرد و میدید، سرم رو بغل میرو می
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 .ندارم برای باخت

 .هق کردو هق

اش توی کردن کردم. فکر نبود شهاب واقعا برام تلخ بود. شهاب مردی بود که نمونهپاش دوباره شروع به گریه منم پا به

ی پهن هاش رو با سینهترین روزود. هانی سختهانا توی بغل اون تموم کرده ب .جوره هوام رو داشتتاریخ کمه. همه

 ...کنه. خود منم که به کنارهای قوی مهربونشه که داره رد میمحکمش و دست

اش گذاشتم و اشک ریختم. سیوان که کنارم نشسته بود، دستم رو توی دستش آروم فشرد. سرم رو روی شونه

 .شهاب...شهاب نباید چیزیش بشه

های توی اتاق و دعا، جواب آزمایشش رو پیش دکتر بردیم. هرچهارتامون روی صندلی بعد یک ساعت و نیم اشک

 :نشستیم و دکتر به آزمایش نگاهی انداخت و بعد به تک تک ما نگاه کرد و گفت

 شین؟شما چه کاره-

 :من و وهاب همزمان گفتیم

 .داداشمه-

 :دکتر سر تکون داد و گفت

 ن؟سابقه بیماری قلبی در خانواده داری-

دونستم که حتی یه فامیل ندارند؛ اگه هم دارند اینا از بچگی سکوت کردم؛ هم من و هم وهاب. دکتر هنوز منتظر بود. می

 .شناسند. نه اسمی نه رسمی، هیچیکسی رو نمی

 :وهاب هنوز سرش پایین بود. به جاش من گفتم

 .فکر کنین پرورشگاهی بودیم-

 :سرش رو تکون داد

 قدر دیر آوردینش؟را اینبسیار خب...اما چ-

 :بند دلم پاره شد

 مگه چی شده؟-

 .هیچی خانوم، آرامش خودتون رو حفظ کنید-
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 :هام باز راهشون رو پیدا کردنداشک

 .شده؟ حرف بزن آقای دکتر چی-

 :اخم کرد

 .من پیشنهاد میدم خانوم رو بیرون ببرین-

 :از جا پاشدم و عصبی دستم رو روی میزش کوبیدم

 .جا نمیرم...حرف آخر رو اول بزن آقای دکترهیچمن -

 :سر تکون داد

 .بسیار خب-

خواستم که سر در بیارم. وهاب از جا پاشد و آوردم؛ اصال نمیگفت سر در نمیزدن کرد. از چیزایی که میو شروع به حرف

 :لرزید و از شدت بغض دورگه شده بود، گفتبا صدایی که می

 !یا خدا-

زدن کرد. نفسم سرش زد. زانوم لرزید. یکی از پشت نگهم داشت. وهاب زد زیر گریه و شروع به نعرهو دو دستی توی 

 :اومد. راستین با ترس گفتکردم باال نمیاومد؛ هرکاری میباال نمی

 !اِ رها؟ نفسشه...نفسشه-

 .هام سیاهی رفت و لمس شدمچشم

*** 

 :ای گفتلبخند زد و با صدای آروم و گرفتهچشم که باز کردم، الماس رو باالی سرم دیدم. بهم 

 .امسالم عزیز دردونه-

 .به موهام دست کشید

 خوره؟چه نفرینی بود که به ته تغاری خاندان قجر می-

 :یه قطره اشکم ریخت. صورتش خیس شد و با بغض گفت

 .گیره و بشینی نگاه کنیکاش من ته تغاری بودم...سخته ببینی پاره تنت داره آتیش می-

 :یه هق زد

 .هام سختهها...به جان بچهسخته-
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 .لرزیدهاش میشونه

 .بینمکشم این حالت رو میخدا که زجر میکشم...بهالهی من برات بمیرم پاره تنم...دارم زجر می-

هام رو پاک کردم و به سختی پا شدم نشستم، شهاب من وقت زیادی نداشت. دیگه نتونست و از اتاق بیرون زد. اشک

های این دنیا قلبش شکسته بود. وقت زیادی نداشت از تموم آدم .اب مهربون من قلبش خسته بود، خیلی خستهشه

 .باید برم پیشش، باید برم .پرنده کوچولوم

 های نخیصورتم از اشک خیس شده بود. از تخت پایین اومدم. سرمم رو دستم گرفتم و از اتاق بیرون رفتم. لباس

 .ایستگاه پرستاریصورتی تنم بود. رفتم 

 خانوم مریض من کجاست؟-

 اسمش چیه؟-

 .شهاب تنهایی-

 .سی سی یو هستن-

 کجا هست؟-

 .طبقه باال سمت راست-

های رنگی کمکی روی دیوار راهم رو پیدا کردم. سانی و سامی و یوحنا و راستین رو دیدم، به رفتم طبقه دوم با نوار

 .سمتشون رفتم

 شهاب کجاست؟-

 :سمتم برگشتند، یوحنا فوری گفتاشون به همه

 جا قربونت برم؟تو چرا اومدی این-

 :هام ریختاشک

 .خوام برم پیش شهابمی-

 :سامی موهام رو از توی صورتم کنار زد

 .نمیشه آخه قربونت برم-

 .خوام برممی-
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 .کنی هم نیست...چند روز دیگه مرخصه...بهت قول میدمجوری که تو فکر میسانی: آخه اون

 .ها نشستم و گریه کردم. یوحنا سرمم رو از دستم گرفت و داد دست راستین و کنارم نشست و بغلم کردی صندلیرو

 .آروم باش رهاجان...همه چی درست میشه...بهت قول میدم-

*** 

 اتاق خصوصی براش گرفته بودیم. در اتاقش رو .لباس پوشیدم و به بیمارستان رفتم. شهاب رو به بخش آورده بودند

اومد. مکث کردم، این صدای؟ این صدای؟آروم الی در رو باز کردم تا مطمئن شم، آروم باز کردم، صدای صحبت می

 .لبخند به لبم اومد. آره، خود کلیا بود

 .تر شد. یه عروسی نزدیکههاشون گوش دادم، لبخندم پررنگبه حرف

 .ن و فهمیدهاومدند، هردو مهربوتفاوت سنیشون زیاد بود؛ اما عجیب بهم می

 !شاد در رو آروم بستم و خلوتشون رو به هم نزدم. خدایا شکرت

*** 

د هام سفیهام بیرون زده بود، دوباره رنگم زرد بود و لبهام و چشمام توی آینه نگاه کردم؛ دوباره استخون گونهبه چهره

 .دارفروغ و نمهام بیهام سیاه و چشمو دور چشم

 .زد، موهایی که چند وقته شونه نشدهو شونه میالماس آروم آروم موهام ر

 نوا چی شد؟-

 .ام شونه زدخوردههام نگاه کرد و یه لبخند مصنوعی زد و باز به موهای در هم گرهای به چشمفقط لحظه

 .فراموشش کن-

 :عصبی گفتم

 .دونی داری چی میگی؟ حق من اینه بدونم نوا چی شدمی-

 .اش لرزیدکه چونهبست کش و به بافت ته موهام می

 ...رها-

هاش پر آب شد، هام خیره بود، اخم داشتم، نه اخم ناراحتی، اخم سردرگمی از حالتش. چشممستقیم از آینه توی چشم

 .هام رو فشردشونه

 .من بزرگت کردم رها با یوحنا با هم بزرگتون کردم-
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 .چرخیدهام سردرگم بین نگاهش میچشم

 ...خوام بدونی کهمی-

 .هاش ریختاشک

خوام بدونی که هر اتفاقی هم بیفته تو هنوزم خواهر کوچیکه منی...عزیز منی...عزیز همه مایی...هر اتفاقی هم بیفته می-

 .ما عاشق توییم

 .دستش رو جلوی دهنش گرفت و از اتاق بیرون رفت

 .تر توی باتالق سواالت فرو رفتمبیش

 .دگی من بدبختخدای من این چه گره کوری بود افتاده به زن

پاشدم و لب پنجره رفتم. پرده رو کنار زدم، سفیدی برف شب رو مثل روز روشن کرده بود. حیاط و باغ زیبای آقاجون 

 کنن؟ی تخت نشستم. نوا کجایی؟ چرا همه واقعیت رو ازم پنهان میزد. پرده رو انداختم و لبهسفید می

 :م و جواب دادمگوشیم زنگ خورد، بهش نگاه کردم؛ احسان، برداشت

 .جانم-

 .الو سالم خانوم معلم-

 طوره؟سالم احسان جان حالت چه-

 طوره؟خوبم ممنون حال شما چه-

 طوره، خانوادت؟منم بد نیستم...محسن چه-

 .همه خوبن-

 کنی استاد جوان؟کار می خداروشکر...با معلمی چی-

 .خندید

 .راستش برای همون بهتون زنگ زدم-

 .خب...گوش میدم-

 کار کنیم؟سطح ما شدن، حاال چیها خیلی خوب شده...االن همراستش طراحی سیاه قلم بچه-

 .فردا لوازم جدید رو میارم...نگران نباش-
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 .خیلی ممنون-

 کنم...کاری نداری احسان جان؟خواهش می-

 ده؛ اما هنوز سر شبه.با چند تا جمله عادی خداحافظی کردیم. به ساعت نگاه کردم، هفت و نیم، دو ساعتی هست شب ش

به سرعت پا شدم. پالتوم رو تنم کردم و شال بافتم رو سرم انداختم و دستکش دستم کردم. یه جفت بوت هم پام 

 .کردم.کیفم رو برداشتم و زدم بیرون

 :خاتون و الماس توی هال نشسته بودند. خاتون با دیدنم فوری گفت

 .جون بگیری کجا دردت به جونم؟ الاقل یه روز استراحت کن-

 .باید برم خاتون...یه سری وسایل برای کالس باید بگیرم-

 :پیشونیش رو بوسیدم

 .بگیرم میام-

خواستم خریدم و بعد به سرعت در خونه خاله آفتاب فوری جیم شدم. گازش رو گرفتم و به شهر رفتم. لوازمی رو که می

 .شستمرفتم. زنگ زدم و رفتم تو. خاله آفتاب رو بوسیدم و پیشش ن

 چی شد تو این برف یاد من کردی؟-

 .من همیشه به یادتونم...ببخشید رفتم حاجی حاجی مکه-

 .خندید

تونم ببینمت...از صدات معلومه یه چیزی شده...وقتی بوسیدمتم کنم قشنگ میقبل عید آب مرواریدم رو عمل می-

کنه و ذره ذره قراری میراستینم داره هر شب بیها اومده که شده مادر؟ چی به سر شما جوون فهمیدم الغر شدی...چی

 آب میشه؟

 .مانند بیرون دادمدستم رو رو پیشونیم گذاشتم و نفسم رو آه

 خاله آفتاب؟-

 .جان خاله آفتاب-

 .نوا-

 نوا برگشته؟ نوا چی شده مادر؟-
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 .یه همچین چیزی-

 .زد به پشت دستش

 خواین بگین رها مرده؟جوری میحاال چه-

 .ه اشک ریز و پردرد از گوشه چشمش ریخت، این یکی اشک آب مروارید نبود، اشک واقعی بودو یه قطر

 یعنی نوا قبل از خبر مرگ من غیبش زده بود؟

 همه سال کجا بوده؟خاله نوا این-

 .دونم...خدا خودش مراقبش بوده نگران نباشمیچه-

نم گفتن...االدادن زیاد وارد قضیه بشم...بهم هیچی نمینمی من اون موقع سنم کم بود، چهارده پونزده سالم بود...اجازه-

 کنه...اصال نوا چرا رفت؟پرسم چپ چپ نگام میاز مامانم می

 :سرش رو تکون داد

دونم کدوم نمی ی حاجی )آقاجون(داشتن...اون روزها جهنم بود خونهای داد...اون روزها همون بهتر توی خونه نگهت می-

 .ومده بود به دروغ گفته بود نوا بچه این خانواده نیستخبری ااز خدا بی

 .بند دلم پاره شد. نوای عزیز من، خواهر عزیز من؟ امکان نداره

 .جلوی خودم رو گرفتم و سعی کردم صدام خونسرد باشه

 این واقعیت داره؟-

 .همین که برگشته خوبه...فقط یه کم دیر برگشت-

 .دبعد بلند پرستارش رو صدا زد. بدو اوم

 .بله خانوم-

 کی بود مادر؟ راستینه؟-

 .بله آقا راستین اومدن-

 :به سرعت پا شدم

 .پس دیگه من میرم خاله-

 .به سرعت بوسیدمش و کیفم رو برداشتم
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 .کجا؟ تازه راستین اومده-

 .اس من میرم راحت باشهنه دیگه خسته-

هام رو پوشیدم و در رو باز رفتم، توی هال که نبود. بوتمیخداحافظی کردم و از اتاقش بیرون زدم. تند تند توی راهرو 

گرد نگاهم  هایکه بیرون رفتم، تو سینه راستین خوردم. یه هین بلند کشیدم و خودم رو نگه داشتم. با چشمکردم و همین

 :کرد

 رها؟-

 :فوری انگشتم رو جلو بینیم گرفتم

 .هیس-

کرد. فوری از پرستاره خداحافظی کردم و راستین خیره نگامون می برگشتم عقب رو نگاه کردم، پرستارش داشت خیره

 :رفتم. در رو بست و دنبالم اومد و بازوم رو گرفتها راه میرو کنار زدم و بیرون رفتم. آروم آروم روی برف

 کجا؟-

 :برگشتم سمتش، مضطرب نگاش کردم که با اخم گفت

 کنی؟کار میجا چیرهادخت تو این-

 !نیه. وایرهادخت؟ عصبا

 .اومدم به خاله سر بزنم...دلم براش تنگ شده بود-

 :هردو بازوم رو گرفت

 .رها دخت، رها دخت، رها دخت-

 :نفس عمیقی کشید و با لحن آرومی گفت

تونه این شوک رو قبول کنه تو...تو...همون چهار سال پیش چیز شدی...قلبش ضعیفه...نمیمامان فکر می-

 فهمی؟کنه...می

 :تکون دادم و تلخ گفتمسرم رو 

 .کنم...نگران خاله نباشکار میفهمم چیدونی که صدای من و یغما شبیه همه...منم میخودت می-

 .کنارش زدم و در حیاط رو باز کردم و بیرون رفتم
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 کجا داری میری؟-

 .میرم یه چیزهایی رو بفهمم-

 صبر کن...از خودم بپرس...باز دنبال چی؟-

 :ام رو باال آوردم و سمتش گرفتمم، انگشت اشارهعصبی به سمتش برگشت

 تو؟ ازتو بپرسم؟-

 .پوزخند زدم

 .گفتیخواستی جواب بدی همون اول میتو اگه می-

 .در ماشین رو باز کردم

 .نه عزیزم...تو آدمش نیستی...میرم دنبال یکی دیگه-

رو که رد کردم، ماشین راستین رو پشت سرم  نشستم و در رو بستم و ماشین رو روشن کردم و راه افتادم. چند تا کوچه

 :دیدم، زدم کنار. پشت سرم نگه داشت، پیاده شدم، پیاده شد. داد زدم

 چرا دنبالم راه افتادی؟-

 .رها جان تو االن حالت خوب نیست-

 .نه نیست-

 .بگو دنبال چی؟ قول میدم کمکت کنم-

 :جلو رفتم و گفتم

 نوا...نوا خواهر من هست یا نه؟-

جا ها اونراست تا خونه آقاجون روندم. دنبالم اومد، وقتی رسیدم دیدم همه بچهکرد. برگشتم تو ماشین و یک سکوت

 .جمع شدند، حتی سیوان

 :وقتی دیدنم همه با خوشحالی و بگو بخند حالم رو پرسیدند. راستین دوید تو

 .رها...رها جان-

 :رفتم اتاق خاتون و آقاجون. اومد جلوم ایستادمیاشون در لحظه نگران شد. داشتم نگاه شاد همه

 .خیالش شوتو رو جان راستین بی-
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 .زدمش کنار

 .برو کنار راستین-

 .بازوم رو گرفت

 .بهت اجازه نمیدم-

 :عصبی گفتم

 !ولم کن راستین-

 .ذارمنمی-

 :صدای مقتدر آقاجون اومد

 چه خبر شده؟-

 :دستش رو عقب زدم و رفتم جلو و عصبی گفتم

 ...آقاجون-

 .منتظر نگام کرد

 شده؟ نوا خواهر من هست یا نه؟نوا کجاست؟ نوا چی-

 :خاتون با ویلچرش اومد بیرون و به روم لبخند زد

 .معلومه که هست عزیز دلم-

 :رفتم سمت خاتون جلوی ویلچرش رو زانوهام ایستادم هم قد بشیم

 خاتون...نوا خواهر خونی من هست؟-

 :وار گفتمبه صورتم دست بکشه دستش رو گرفتم و رو قلبم گذاشتم و التماس همینکه اومد با لبخند

 .تو رو مرگ رها راستش رو بگو-

متعادل جا خورد، سکوت کرد. دنیا رو سرم خراب شد، دستم رو روی سرم گذاشتم و از جا پاشدم و دوسه قدم نا

اومد، داشتم سمت در های من بود که میبرداشتم. سالن توی سکوت فرو رفته بود، فقط صدای پاشنه سخت بوت

رفتم که گوشیم توی جیب پالتوم زنگ خورد. به سختی خودم رو کنترل کردم و گوشیم رو درآوردم؛ شماره شهاب. در می

شدم. جواب دادم و رو باز کردم و بیرون رفتم و هوای سرد برام حکم طال رو پیدا کرد، توی خونه که انگار داشتم خفه می
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 :اومد گفتمدر گوشم و با صدایی که به زور در می گذاشتم

 .الو-

 :نفس عمیقی کشید و با لحن آرومی گفت

 ...گردممن امشب دارم برمی-

ها زیر پاهام تنها صدایی شدن برفها رو اشتباه کردم. آروم آروم قدم برداشتم، صدای لهصدای وهاب بود؛ بازم شماره

 .اومدبود که از من در می

خوام ور. یه زندگی آروم درست کنم. میها رو بکنم بریم اونخوام کارها دور کنم، میشهاب رو از این استرس خواممی-

 .شهاب و هانی به آرامش برسند. امشب شهاب به خواست خودش مرخص شد، حالشم بد نیست

 .نفس گرفت، نفسی پر از بغض

ریم...فراموشم کن...من رو همه یشه از زندگیت میخوام که بهت سخت گرفتم...دیگه داریم برای هممعذرت می-

 .خاطراتی که ازم داری

 .لرزید، یه قطره اشکم ریختصداش می

 نمیای خداحافظی کنم؟-

 .چرا...نزدیکیم-

 :ها جلو اومدو قطع کرد. آهی کشیدم، یکی از رعیت

 .کنین؟ سرده بفرمایین توکار میجا چیخانوم این-

 ....منتظر مهمون هم هستم با احترام راشون بدهآالچیق رو برام درست کن-

 .رو چشم خانوم-

 .بدو سمت آالچیق رفت

 .سرده...بیا تو-

 .لحن صدای خسته راستین بود...جوابش رو ندادم

 .جاجا...بهم زنگ زد کارم داشت گفتم بیاد اینسیوان داره میاد این-

 که چی بشه؟-
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 .گفته...گفتم نیاد االن وقتش نیست؛ ولی اصرار داشتسیوان خیلی وقته یه چیزی به آقاجون -

 .اسخانوم آالچیق آماده-

 .تر خلوت نکرده بودم که سیوان اومدسر تکون دادم و رفتم و تو آالچیق نشستم...چند دقیقه بیش

 طوری؟سالم...چه-

 :بدون اینکه بهش نگاه کنم آروم گفتم

 .خوشحالی-

 :خندید

 قدر معلومه؟این-

 .مهیچی نگفت

 .حالت خوب نیست-

 .حرفت رو بزن-

 .زنم...باشه یه وقت دیگهنه...با این روحیه من یه کلمه هم حرف نمی-

 حاال در مورد چی بود؟-

 .نه دیگه-

 .کردخودش رو لوس می

 در مورد چی بود؟-

 :خندید و آروم گفت

 .خواد زن بگیرمخوام خدا بهمی خوام...می-

 .هاش شدمخیره چشمجا خوردم، سرم رو باال آوردم و 

 ...تو...تو مگه...مگه-

 مگه چی؟-

 :به سختی گفتم

 مگه همو نیستی؟-
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 :اخم کرد

 همو؟-

 .هموسکشوال-

 :هاش گرد شد و بهش بر خوردچشم

 کدوم احمقی همچین زری زده؟-

 .لحنش تند و تلخ شده بود

 .سمانه-

 :تعجب کرد

 سمانه الهه؟ سمانه؟-

 .اوهوم-

 .اخم کرد

 .دختره بدبخت-

 چیشد؟-

 :به تلخی سر تکون داد

 !کنم...عوضیکه پام برسه به تهران اخراجش میهیچی...همین-

 :با تعجب گفتم

 ببینم...یعنی...یعنی تو همو نیستی؟ یه آدم نرمالی؟-

 :با حالت عصبی گفت

 .معلومه-

 :نفس راحتی کشیدم

 .وای بهترین خبری بود که تو این چند وقت شنیدم-

 ...کردی منمیتو واقعا فکر -

 :اش سوالی شدو سکوت کرد. سرم رو تکون دادم، چهره
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 برات سخت بود یا راحت؟-

 چی؟-

 ...کردی مناینکه تمام این مدت فکر می-

 :هام رو گرد کردمچشم

 قد سخت بود؟دونی چهکنی؟ میشوخی می-

 :اش مهربون شدچهره

 .خدا رو شکر که برات مهم بوده-

 .الستیک کنار رفت و شهاب بهم لبخند زد، با هیجان از جا پریدمجا پپوزخند زدم. همون

 .شهاب-

 .جلو رفتم

 حالت خوبه؟-

 :هام اشک جمع شدسرش رو تکون داد، توی چشم

 .جا برات سردهخدا رو شکر...بیا بریم تو این-

رد، وهاب بهش پوزخند بیرون آالچیق رفتیم. وهاب غمگین رو هم دیدم، سیوان پشت سرم اومد. وهاب رو که دید اخم ک

 .زد

 .اومدها میرفتیم تو، در سالن رو باز کردم و صدای بچه

 کنه؟کارن: االن واقعا داره ازش خواستگاری می

 .صدای نگار: آره دیگه...مخم رو خوردی بس همین سوال رو پرسیدی

 تو این حال روحی رها؟ کنه؟ اونمکارن: آخه خدایی باورم نمیشه...پسره اسکل االن داره ازش خواستگاری می

خون توی تنم یخ زد، برگشتم دیدم اونام پشت سرم دارن گوش میدن. وهاب سرخ شده بود، عصبی به سیوان نگاه کرد 

 :و غرید

 مرتیکه من تو رو به رها نزدیک کردم که بری ازش خواستگاری کنی؟-

 :سیوان اخم کرد



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر پاسبان غزاله | تبانیرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 361 

 ...به توچه-

رفت، داشت ثانیه همه ریختن جلوی در، یه جمله توی سرم باال پایین میوهاب یه مشت محکم تو دهن سیوان زد. در 

 :دادن. عصبی داد زدمکرد. پسرا جداشون کردن؛ ولی هنوز داشتن هم رو فحش میدیوونم می

 .بسه-

 :اشون خفه شدن. رو به وهاب گفتمهمه

 تو چی گفتی؟-

 :گفت با قیافه زخمی و کتک کاری شده فقط نگام کرد. سیوان به سرعت

 .زر زد-

 :وهاب جری شد

 .دهنت رو ببند عوضی، دهنم رو وا نکنم چیزهایی که نباید بگم رو بگم-

 :سیوان با حرص گفت

 .خوری زر اضافی بزنی آشغالتو گه می-

 .وهابم گفت: اگه قرار باشه روش چشم داشته باشی میگم تا بفهمه طرفش کیه

 :فوری گفتم

 .دونی وهابتو چی می-

 .همه چی رو-

 :زدم به سینش

 .پس بنال-

 .ریزن بیرونها میسکوت کرد. نامی گفت: بیاین برین تو االن رعیت

 :همه تو سالن رفتیم. عصبی روی مبل نشستم و گفتم

 دونی؟وهاب چی می-

 .کردسیوان استرس گرفته بودش، وهاب مثل دشمن بهش نگاه می

 .وهاب برای یه بارم شده بهم لطف کن-
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 :شد و گفت هام خیرهتو چشم

 پرسی؟چرا از راستین نمی-

 .من از تو پرسیدم-

 :سر تکون داد و قبول کرد

داد...گفتم که تا اون شب که بازم رفته پیشش و این آشغال گفته شرف شده بود...اینم محلش نمیوهار عاشق این بی-

 .من عاشق یکی دیگم و عکسشم نشون داده...عکس تو بوده

 :سیوان فوری گفت

 شناخت؟ی گفتم...اصال وهار رها رو از کجا میمن الک-

 :وهاب از جا پاشد و سر سیوان داد زد

 .شناختچون من و راستین باهم رفیق بودیم و راستین عاشق رها بود... وهار رها رو می-

 .کند بس که محکم بهشون چنگ زدرنگ راستین پرید و حال بقیه هم بهتر نبود. سانی که موهاش رو داشت می

 :هم عصبی صدام رو باال بردممن 

 .خوام بشنومها رو میاین رو که قبال هم گفتی...نگفته-

 :آروم شد و گفت

گفت باید خواد ازت انتقام بگیره...میگفت میآورد. میزد...همش اسم تورو میکرد...نه، زار میبهم زنگ زد...گریه می-

کمکش کنم که رها به سیوان نرسه...نه به سیوان نه به خواست منم کمکش کنم...سعی کردم آرومش کنم...ازم می

 .راستین...خیلی آرومش کردم و بعد خودم رو بهش رسوندم. باهاش حرف زدم، نوازشش کردم بغلش کردم

 .ریخت؛ هم اون و هم شهابهاش میاشک

خواست رها رو .فقط میفکر خودش رو جلو ماشین انداخت..یهو ماشین راستین رو دیدم...رها پشت فرمونش بود...بی-

 ...بترسونه؛ ولی

 :هاش لرزید و سکوت کرد. شهاب صورتش رو پوشوند. وهاب با صورت اشکی گفتشونه

دادن و پارتی کاری کردم شونم...فوری قضیه رو جمع کردم...با رشوهجا قسم خوردم رها رو به خاک سیاه میهمون-

 .هاها و شروطان نره؛ اما به شرطراستین که جای خودش و رها رو عوض کرده بود زند
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 .زد داغونبه آقاجون نگاه کردم؛ عصبی می

 .خواستم ازت انتقام بگیرمشرط کردم رها باید زن من بشه...می-

 .ام لرزید، اشکاش ریختچونه

ختم عاشق ات موافقت کردن...مدرک دستم بود تو به وهار زدی...حکم اعدامت صد در صد بود...برنامه ریی خانوادههمه-

شدم...به خودم اومدم دیدم پاک همه چی رو جای انتقام داشتم عاشقت میجا بردمت...بهخودم کردمت و بعدم از این

ات رو بردم برای تونم نبودت رو حتی یه ثانیه تاب بیارم...یه تصادف دروغی درست کردم و مثال جنازهباختم...نمی

خواستم همه چی رو فراموش کنم که نوشین اومد تو زندگیم و ز ایران بریم...میات و تو براشون مردی...خواستم اخانواده

 .آتیش انتقام رو توم زنده کرد

 :سکوت کرد...آروم گفتم

 جوری آوردی تو زندگیم؟سیوان و چه-

..رفتی ات دورت کنه.سیوان رو آوردم تا ازت خبر داشته باشه...بهت نزدیک شه...ازت برام خبر بیاره...از خانواده-

 .فهمیدی...راحت زیر نظر داشتمتزدم و تو هیچی نمیات پرسه میها دور کلبهکلبه...راحت شب

 :ام ریخت. سیوان بالفاصله عصبی گفتهام روی گونهاشک

ها رو برای کارمن با این عوضی همدست نشدم...فقط براش نقش بازی کردم که فکر کنه آدم اونم؛ ولی همه این-

 .تو کردم شدن بهنزدیک

 :های اشکی نگاهش کردم. نامی گفتبا چشم

 .شناختیچرا؟ تو که رها رو نمی-

 :سیوان کالفه گفت

 .شناختمش؛ ولی اولین بار که دیدمش حس کردم این خودشهنمی-

 :لرزید، به وهاب نگاه کردمام میچونه

 جوری غیبش زد؟نوا چه-

 .نوا غیبش نزد-

 ی زننده وام رو از تو جیبم در آوردم و دو پاف زدم. نوا با چهرهاومد، اسپریدر نمییهو همه سمت صدا برگشتند. نفسم 
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های پاشنه بلندش توی سرم پیچید، از جا پاشدم برم سمتش و لبخندی شرور وارد شد. همه به هم ریختند. صدای بوت

 :غمگین گفتم

 کجا بودی عزیز دلم؟-

 :دستش رو جلو آورد

 !جلو نیا-

 جا چه خبره؟ام موندم، ایناخم کرد، سر ج

 .همه بدبختیام از دست توی عوضیه-

 .قلبم از حرکت ایستاد

 :با خشونت گفت

ها...از همون بچگی...از زبون آقاجون ی این سالکردم من بچه یتیمم...همهفکر می کردم من سر راهیم...فکر می-

از زندگی  غل و غشتونستم بخندم، مثل تو بی..نمیتونستم از ته دل شاد باشم.قایمکی یه چیزهایی شنیده بودم...نمی

دونی چی شنیدم؟ اون بچه سر راهیه رها دونی چی شنیدم؟ بعد از اینکه خبر مرگت رو وهاب آورد میلذت ببرم؛ اما می

 .پدر مادر بود، رها بودهویت و بیکه بیبود...اونی

 :اومد گفتممی پام سست شد، سامی به سرعت گرفتم. با صدایی که به زور در

 چی داری میگی؟-

 :داداش حسین داد زد

 !خفه شو نوا-

 :آقا جون جلو اومد و با عصبانیت گفت

 پدر مادر؟رها دختر منه... به چه جرأتی بهش میگی بی-

 :نوا عصبی فریاد زد

 .ارزش اون توی آتیش سوزی مردناس؛ چون پدر مادر بیزادهچون اونه که یتیمه؛ چون اون رعیت-

 :ا جون فریاد زدآق

 .شرفرها دختر منه؛ چون پدر مادرش برای نجات تو مردن بی-
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 :هاش ریخت و یهو آروم شدنوا اشک

 .شرفینکردین...شما هم بیتر توجه میشرفم؛ اما شما به رها بیشآره...من بی-

 :آقاجون فریاد زد

 .من فرقی بین شما نذاشتم...این تو بودی که ذاتت بد بود-

 :هو گفتراستین ی

 .ترکهجوری میشه؟ من مخم داره میگین رها رو مامان من شیر داده؟ پس چهولی مگه نمی-

 :آقاجون دستش رو رو پیشونیش گذاشت

 .نوا رو مادرت شیر داد...رها شیر مادر خودش رو خورده-

 :کردداد میراستین داد زد؛ توی صداش بغض بی

داشته باشم و خودم رو برای یه عشق ممنوعه زجر بدم؟ تمام این پس چرا گذاشتین این همه سال عذاب وجدان -

 .ها ذره ذره گوشت تنم آب شد هربار که دیدمش و خودم رو منع کردم لعنتیاسال

 .اش بلند شدسانی گرفتش و بغلش کرد، یهو صدای هق هق مردونه

 .هام رو بستم و با درد اشک ریختمهام گذاشتم، چشمهام رو رو گوشدست

 .مانم رو اذیت نکنینما-

هام رو باز کردم و سرم رو سمت صدای فریادش باعث شد همه ساکت شن و به سمت صدا برگردند. به سرعت چشم

 :هوا گفتمصدا چرخوندم. قلبم ضربان گرفت، بی

 !هانی-

 :همه با توجه بیشتری بهش نگاه کردند. به سرعت جیغ زدم

 .هانی اون رو بذار زمین-

 .ای رو که توی دستش بود به سمت نوا گرفته بودخشم سرش رو به معنی نفی تکون داد. اسلحه با گریه و اخم و

 .کشماشون رو میکنن...همهگفت...بابا اذیتت کرد...همه اذیتت مینه...نوشین تو رو خیلی اذیت کرد...ازت همش بد می-

 :و یهو فریاد زد

 .دیگه اجازه نمیدم مامانم رو اذیت کنین-
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 ی شوم زندگیم شده بود؟نوا همون نوشین بود؟ نوا سایه"نوشین؟"ی بودم که هانی گفته بودمات اسم

 :شهاب از جا پاشد

 .جاییم حق مامانت رو بگیریم...اون رو بدش منهانی جان چیزی نیست...ما همه این-

 :نوا پوزخند زد

 .ی کوچولوحرومزاده-

 :وهاب غمگین گفت

 .نوشین رو...بکش که بد رها رو زجر دادیم...وقتشه تقاص پس بدیمبکش هانی...بکش...هم من رو هم -

 :سیوان فریاد زد

 .نه... بده من اون رو-

 :و جلو رفت. هانی داد زد

 .جلو نیا-

 :اش گرفته شد و با غم گفتریخت. نوا چهرهاش میهاش تند تند روی گونهاشک

 .برای من گلوتون رو پاره نکنین...بذار خالصم کنه-

 :انا رو دیدم دور هانی چرخید و انگار چیزی در گوشش گفت؛ همچین چیزی حس کردم. هانی پر از خشم گفتیهو ه

 .هانا رو تو ازم گرفتی...مامانم رو تو ازم گرفتی...بابام رو تو ازم گرفتی...دیگه اجازه نمیدم-

دم که صدای غرش دردنده و دستش رو روی ماشه گذاشت و شهاب فریاد زد و منم جیغ زدم و به سمتش حرکت کر

 .گلوله بلند شد و قلب یکی رو درید

اش رو زمین انداخت، جیغ اومد. هانی با ترس اسلحههام گرد بود و نفسم در نمیزانوهام لرزید و به زمین افتادم. چشم

 .کردمبه من نگاه کرد، به سختی خودم رو جمع کردم و براش آغوش باز  .زد و ترسیده دستش رو روی دهنش گرفت

جون و غرق خونش جمع شده وار تنش رو به خودم فشردم و بغضم شکست. همه دور تن بیسمتم پرکشید. عطش

 .فهمیدمزد؛ اما من هیچی نمیبودند، وهاب به سرش می

مأمورهای پلیس اومدند، جسدش رو توی کاور گذاشتند و زیپش رو هم کشیدند و توی آمبوالنس وحشتناک بردند. وهاب 

اسلحه رو دستش گرفت و خوب دستش رو به همه جاش کشید و به گردن گرفت. هانی رو به یوحنا سپردم و توی با غم 
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ا های پلیس و پاسگاه فضها جمع شده بودند. نور سرخ و آبی ماشینی روستاییاومد؛ تند، سرد. همهحیاط رفتم. برف می

 .بوالنس رفتم. فقط به مرد سفید پوش خیره شدمشد، به سمت آمرو روشن کرده بود. ماشین آمبوالنس دیده می

پریده و مریض احوالش رو یه دل سر تکون داد و عقب رفت. دستم رو روی زیپ بردم. کشیدم پایین؛ چهره زیبا و رنگ

های گرم و تازه بود. اش پر از خونسیر دیدم. از کنار دهنش رد خون گرم و تازه تا گردنش ادامه داشت. سینه

ام هام روی گونهکرد، لبخند روی لب و گوشه چشم داشت. لبم رو گزیدم و اشکز بود و به آسمون نگاه میهاش باچشم

 .ریخت. پیشونیم رو روی پیشونیش گذاشتم

ام... ههام پاک نمیشه و دعا از لبخیال برو... برو که تا جون توی بدنم هست برات اشک از چشمراحت برو... با خیال بی-

 .مراتبرو خدا به ه

برگشتم سمت خونه؛ عمارت بزرگ و  .های بازش رو بستمپیشونی سردش رو بوسیدم. کف دستم رو باال آوردم و چشم

 .زدغمگین و سیاه آقاخان. کلیا پای درخت روی برفا، برهنه خودش رو انداخته بود و ضجه می

ت، وهاب ریخیوحنا به پهنای صورت اشک میزد، هانی بغل یوحنا بود و نوا شوکه روی زمین نشسته بود و حتی پلک نمی

ام بود. دریا های گرد خیرهنگاهم روی صورت رعیتا افتاد، احسان با چشم .رو دستبند به دست سوار ماشین پلیس کردند

 :اومدهای پلیس میهام رو بستم. صدای یکی از مأمورزد. همه جا سرد بود؛ سرد، تلخ. چشمموج می

 ...هاب تنهایی...نام مقتول...شهاب تنهاییبنویس...نام قاتل...و-
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