
 

 هبوط

 یباسمه تعال
 

ستها ستها خیلی مهم بودند! د ستها..د ستها  د کارهای بزرگی انجام میدادند! د
شدند! اما یک کار  ستها قاتل هم می ساختند، د ساختمان می شپزی میکردند،  ا

ستهایی بین موهایم ستها نوازش میکردند! د شتند، از همه مهمتر، د ود ب مهم دا
 اما من حالم خوش نبود!

 
همینجا بودم، میان حجم ملحفه های سرررمه ای و طییی ،کنار کسرری که یک 
ید و تو در  یا نده داری بود یکنفر م بازی خ ناختما،  ته بیشررتر نبود میشرر هف
سپر میاندازی،چون فکر میکنی دارویت اینبار در این ادم پنهان مانده!  مقابلا 

ها دروغند..دارو جای دیگریسرررت! میبینی  ین اخرش میبینی..نه...همه مرد
 هاجر دنبال سراب میدوی..

 
 ین یک بت سرررد و بی روب به انتهای شررب واب های طییی خیره شررده ام و 
فکر میکنم در همین لحظه چه کسرری میداند که من دقیقا در کدام طبقه جهنم 

ان بن دارم تقاص پس میدهم؟ از کجا می واهند بفهمند پیک سررره این خیاب
بسررت، نوک این اسررمان خراش در چه گهی دسررت و پا میزنم و دسررتم از این 

 زار بیرون مانده...ل*ج*ن
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 المیرا اگر میفهمید چه میکرد؟ دلم نمی واهد فکرش را بکنم...
 

بلند میشرروم،لباسررم را تن میکنم و بدون اینکه نگاها کنم ،کیفم را میزنم زیر 
 م میکنم!ب*غ*ل ، گورم را از جهنم امروزم گ

 
چند خط می واسرررت؟ چند صررفحه؟ هی ..یک پاراگرای کافی بود تا همه 
ادمهای دنیا بفهمند من چه هسررتم...من یک موجود خود سرراخته ام! خدا مرا 
نیافریده، خدا این رایحه را نیافریده! این رایحه را خودم سرراختم، و اک ر اوقا  

 به بودنا افت ار نمیکنم!
 

ضا من یک موجود ریز و ن ساده ، از ف شمهای قهوه ای  حیفم با موهای بور و چ
ها راه میروم ،  مه ادم ندارم! م ل ه له نور و اتا هم دور سرررم  ها مده ام،  یا ن
می ورم، گریه میکنم، میدوم اما م ل همه ادمها نمی وابم! خوابهایم...من چند 

ی تسال بود که نمی وابیدم...ادم فضایی ها می وابند؟ خوشبحالشان...خوشب 
ادم فضایی ها از من بیشتر بود ، اما خواب کم اهمیت ترین نداشته من در این 

 دنیاست!
 

چه موجود موذی و ک یفی  مد من  یا بفه مه دن تا ه کافی بود  ند خط  همین چ
هسررتم که م ل خوره به جان زندگی ادمها میافتد و م ل زالو خوشررب تیشرران 

م نمیکند...من یک باغ میمکد و م ل یک کرکس به باقی مانده شررران هم رح
 وحا سیار بودم!
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به خودم ظلم نمیکنم و  ندگی فقط  که در این ز نک بود این حداقلا دلم خ

زار فرو نمیروم! من از انهایی هسررتم که اگر زخم ب ورم ل*ج*نتنهایی در این 
فکر میکنم اگر دیگری هم همان زخم را ب ورد درد من کمتر میشررود. و واقعا 

م را با درد دندان فراموش میکنم و درد روحم را با درد هم میشررود، من درد سررر
 دیگران !

 
من یک موش ک یف صررحرایی بودم که گیر فابرریب افتاده بود، دوسررتهای 
یای  ن ندن از د ک بودم و دل  کرده  یدا  پ فابررریب  های  له  لو بی در  خو

م س ت بود، پس ترجیح دادم پیا دوستانم بمانم، دوستان از ک*ث*ا*ی*ت
گاه ادم مهمت که از خودم زخم زاد ید جز منی  ند، این را هی  کس نمیفهم ر

 خورده بودم!
 

به کارگران در حال کار نگاه میکنم، یکی اجر  په سرریمانی مینشررینم،  روی ت
میاندازد باال، یکی می  میمالد یکی میسررازد یکی میکوبد... رق میریزند و 

 از گرما خودشان را فو  میکنند!
 

که هر روز همین سا ت میایم روی این تپه سیمانی مینشینم و  دو ماهی میشود
به بدب تی کارگرها نگاه میکنم...هر کسرری به شررکلی به زندگی خودش قان  
میشد..من اینجوری به زندگی سگی خودم امیدوار میشدم...بدب تی اینها فقر 
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 مالی و من فقری هزاران درجه باالتر داشررتم...فقر محبت..فقر احسرراس...فقر
 مادر...فقر پدر..فقر ..

 
گفتم که درد ادمها درد مرا تسررکین میداد ولی انقدر هم بی رحم نبودم ، دلم 
برای لبهای ترک خوردشرران میسرروخت و گاهی م ل امروز مهربان میشرردم و 
برایشرران ابی ، نوشرریدنی چیزی می ریدم و ادای ادمهای پولدار را درمیاوردم، 

صول به دنیا امدم شاید من ذاتا دختری بودم که د ر خانواده ثروتمند و پر ادا و ا
که  چاردیواری نمور  یک  یک زنم در  مه چیز خیلی فرق کرده من  حاال ه ما  ا
موشررهای موذی جای خانواده متمدن و انانانیم را گرفتند! گفتم اک ر اوقا  به 
خودم افت ار نمیکنم، این تنها لحظه ای از زندگیم بود که به این شرریشرره چند 

 ه گندیده افت ار میکردم!سال
 

این موش موذی یک سررری قوانین داشررت و مفاد ان هر چه بود تنها به برررر 
 خودش بود و به نف  خودش بود...

 
 
 
 
 

 قانون اول : هی  چیزی تو این دنیا مهمتر از "خود " نیست!
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من در انباری نمور یک مسررافرخانه زندگی میکنم، و به طور پاره وقت در یک 
رکت بزرگ و بی سرر و ته کار میکنم..اما از این دنیای بزرگ  چند طبقه، یک شر

انباری نمور دیگر به نام بایگانی سهم من شده! من یک ارتیست بودم، اخر چه 
کسرری هماین هنری داشررت؟ چه کسرری میتواند شرربها تا صرربح کنار این و ان 

کند که هی   بگذراند و از صرربح تا ظهر میان هزاران هزار زونکن جوری کار
کس نفهمد چه فر ونی پرونده ها را اینور و انور میکند، انوقت خدا لطف کرده 
بود در حقم و المیرا را برایم فرسررتاده بود تا موسرری  من باشررد؟؟ این یک هنر 
نبود؟ چه کسی میتوانست م ل من خودش را م فی کند؟ از صاحب کارم، از 

ن جه بودم؟؟ مگر جای من االن یک صاحب مسافرخانه، از المیرا...از...آه..م
کافه تاریک با یک سری دوستان هنرمند و روشنفکر نبود که بر سر تقابل دنیای 
شم و موهای  سیگار بک شاه بحث کنیم من  سبیل بلند فتحعلی  ست مدرن و  پ
صفه نیمه هیتلر منب  الهام اثارم  سبیل ن سرانه ام را ابی کنم و با افت ار بگویم  پ

 بود؟
 

ان را گذرانده بودم روزهایی که تا سه چهار صبح در کافه ها و گالری ها این دور
شت، و بقیه اش را ...آه که بقیه اش را تحمل میکردم! مگر  صحنه تئاتر میگذ و 
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چقدر میتوانسررتم نامادری را تحمل کنم؟ چقدر میتوانسررتم پدر بد اخیق و 
یا...یک چی زهایی داشرررت متکبرم را تحمل کنم؟ چقدر میتوانسررتم..آه خدا

مادرم  خالی  یداد، داشرررت مرا میکشرررت...و ان هم جای  گلویم را خراش م
 بود...جای خالی اش که مرا بیااره کرد!

 
قه  به ان طب قه  ها را فو  کنم و از این طب خاک زونکن  چه بود؟  من حقم 
ست و پا  شبها با حجم داغ یک گ*ن*ا*ه د شان کنم! حق من این بود که  منتقل

ا درد کارگرها جگر اتا گرفته ام خنک شررود؟ اره باید یک بزنم و اخرشررم ب
شه ادمها باید چیزهای تلخ را بپذیرند،  چیزهایی را باالخره قبول میکردم! و همی
سرما خوردگی که باید یک نفس بدهی باال و تل ی اش را تحمل  شربت  م ل 
ما این چیز تلخ مرا مریض تر  حداقلا دیگر فین فین نمیکنی...ا کنی چون 

 رده بود...و در من به این بیماری ا ترابی نبود!ک
 

در زندگی بیسررت و هفت سرراله ام دیگر به چه درد بیدرمانی مبتی نشررده ام؟ 
هی  دردی نمانده بود، ا تیاد به جانم افتاده بود، در واق  من ا تیاد را به جان 
خریده بودم، مهمانی و نوشرریدنی های الکلی و...هیای..هیای نمیتوانسررت 

داشررته های مرا به من برگرداند! رامین نمیفهمید، برادرم را میگویم ، نمیفهمید ن
که من با هر کوفتی که به این تن پر درد ابررافه میکنم یک درد ال یج را چند 

بدقلق و  پدر  نداشرررت، او   ع*و*ض*یسرررا تی فراموش میکنم...او مادر را 
پدرش یک زن نداشرررت که به دامن مادر پناه ببرد و حاال...پناها رفته  بود و

همسن و سال دخترش را گرفته بود..او این دردهارا نداشت و مرا مجبور کرد که 
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درمان موقتم را ترک کنم...او بیشررتر از لطف در حق من ظلم کرده بود، شرراید 
برای همیشه به همان شیشه کوفتی قنا ت میکردم! اما مرا اینجور ذلیل و خراب 

ب واند و از خانواده پر مد ای ما یک نفر یک رها کرد و رفت انطرفها تا درس 
پ ی بشررود باالخره! اصرری نمیدانم حاال مانده ، برگشررته، ازدواج کرده...دکتر 

 شده باالخره یا نه؟
 

من پر از  قده بودم، پر از خیء...پر از حفره هایی که با هی  چیزی پر نمیشد! 
نداده بود...راه اخر مرد  من همه راهها را رفته بودم...هی  کدامشرران مرا نجا 

بود...یک راه مانده بود و ان یک راه را هم م ل ا تیاد به جان خریدم!.مردها...آه 
امان از مردها..من خیلی هاشررران را امتحان کردم، مرد هم درمان موقتی بود 
فقط کمتر نئشرره ا  میکرد...این روزها که حس میکنم اغوشررها به تنها چیزی 

ستند مهر  شبیه نی شها  ین کاکتوس اند...مرا زخمی میکردند... که  ست اغو ا
 اما..خوب..باالخره کاکتوس هم نو ی گل بود!

 
با صدای در برمیگردم ، المیرا از الی در گردن میکشد، یک لب ند زیبا میزند ، 
از انهایی که من بلدنبودم و اجازه میگیرد که بیاید داخل...یک سررری چیزها به 

..اینکه هر کسی می واست وارد این اتاق بی ود شود من احساس قدر  میداد
از صرراحب موقتی ان اجازه میگرفت...یک جا مرا جدی میگرفتند و این برای 
سی به  شت که هی  ک شت، بر کس ان خانه کوفتی دراند من خیلی اهمیت دا

 حریم خصوصی ا تقاد نداشت!
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ر و پر روی صررندلی مینشرریند چادرش را روی پایا میکشررد و یکجور منتظ

 انرژی نگاهم میکند...
 

 پله دوم نردبان میایستم و همانطور که دنبال ادرس یک پرونده میگردم میگویم:
 
 اومدی اینجا بشینی نگاهم کنی؟ -
 

 منتظر بود تا حرفی بزنم ، منفجر میشود:
 
دیروز هزاربار زنگ زدم بهت دختر...چرا برنمیداری اون گوشرری رو...م ل  -

 جدی نگرفته بودی ...هوم؟ اینه قول منو
 

 دو پله را میپرم پایین و میپرسم:
 
 کدوم قول؟ -
 

 با کف دست میزند روی میز:
 
 َبه..من و بگو چه تقییی کردم ..جناب  الی فراموش کردی اونوقت؟ -
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 از طفره بدم میاید اخم میکنم:
 
 المیرا حری بزن! -
 

 لبا را کج میکند:
 
ذوق  لوس..مامانیم قبول کرد که طبقه دوم خونشررو به شررما اجاره بده  بی -

 خانوم! ولی با همون شرایطی که بهت گفتم!
 

سنگین و حقار  بار از  شتناک  شحالی بلد نبودم ، فقط انگار یک بار وح خو
 روی شانه هایم برداشته شده بود، من به این مهربانی

 
 
 
 
 

سه تکیه می شتم..به قف سم را فو  میکنم! ها  اد  ندا شم میبندم و نف دهم..چ
خسته بودم و انگار همین یک جمله م ل یک دوش اب گرم خستگی ام را  ین 

 چرک روی پوست شسته بود.
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 به چشمهای ابی اش خیره میشوم و لب میزنم:
 
 مرسی...مرسی المیرا! -
 

ند و  نده میز ند براز یک لب  جایا  مایا کم میشررود و  جان و گر از ان هی
 یگوید:م
 
از امیر لی باید تشررکر کنی..اون قبول کرد که وسررایلشررو ببره زیر زمین و  -

 خودشم تشریف ببره پیا مامانی...
 
 چرا قبول کرد؟ -
 

شود بدون اینکه چیزی ب واهد برای  سی ، هی  زمانی، نمی فکر میکردم هی  ک
 ...کسی کار انجام دهد...و حاال این رحم و شفقت برایم بی معنا میامد

 
 خوب چون من ازش خواستم، امیر لی رو حری من حری نمیزنه! -
 

سته ا  احترام بگذارد و کاری که  شنگی بود اینکه یک نفر به خوا حتما حس ق
 می واهی را انجام دهد...چقدر باید بهم  یقه داشته باشند!
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ست زمانی شان زندگی میکردند، در  المیرا و امیر لی از کودکی پیا مادربزرگ
که پدر و مادرش در یک تصررادی جاده ای از دنیا رفتند، این دوتا خواهر برادر 
مادر  نه  خا قه دوم  نامزد کرد و امیر لی طب پارسرررال  ند، المیرا  ند ما برای هم 
مدیون خودش  بل  حاال...المیرا ...مرا بیشررتر از ق ندگی میکرد...و  بزرگا ز

 و دروغ! میکرد! منی که تمام زندگیم م فی بود و دروغ و دروغ
 

 دستم را میگیرد :
 
فردا وسرراییتو جم  کن..منم میرم کمک امیر..تا اخر هفته ایشرراال به امید  -

 خدا بیای اونجا!
 

ها ادم زنده ای بود روی این کره خاکی  بی حری ب*غ*لا میکنم...المیرا تن
بود که مرا دوسررت  که دوسررتا داشررتم...چون او تنها ادم روی این کره خاکی

 داشت! همین!
 

 قانون دوم :
 

 هی  کس را دوست نداشته باش..جز انهایی که برایت منفعت دارند!
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حالم خیلی خوش بود..و فکر میکنم هی  چیزی ، هی   حالم خوش بود، 
ستم از زیر  شم را خراب کند.می وا ست حال خو ضاحی هم نمیتوان اتفاق افت

نه خیص شرروم، می واسررتم از شررر موشررها نگاه حریص صرراحب مسررافرخا
شوم...و این اولین  بیب خیص  شر بوی بد فا ستم از  شوم، می وا خیص 

 قدم من در ابتدای این راه طوالنی بود!
 

هیای جز یک چمدان و یک کیف و یک کار  بانک پر پول نداشررتم! پدر 
 یزورگو میدانست شبها کجا سر میکنم؟ میدانست روزها چه شغل خفت بار

ست و مقامی کار  شار  بزرگ در چه اتاقی با چه پ دارم؟ میفهمید دختر اقای ب
ست  صنفانا نمیتوان سرش را میان هم  میکند؟ حتما اگر میفهمید از خجالت 
باال بگیرد و از اینکه دورم و هی  کس دسررتا به من نمیرسررد خوشررحال بود! 

سر هر ما سیج واریز پول نگاهی به کار  بانکی ابی رنگ میاندازم، هر ماه،  ه م
ساب میکردم چند میلیون در این کار  خوابیده بود؟  سید! اگر ح به کارتم میر
چند ملیون پول برایم میری ت که دیگر برنگردم؟ میدانسررتم خیلی خوشررحال 

 بود..خیلی!
 

سافرخانه خداحافظی کنم، اجاره  صاحب م در اتاق را میبندم و بدون اینکه از 
 میگذارم و میروم! این ماها را روی پیش وان
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اگر میرفتم و دست خالی میرفتم چه  کس العملی نشان میدادند؟ خودم را در 
شرریشرره ماشررین میبینم، امروز بعد از مد  ها چشررمهایم میدرخشررید، لب ند 
داشتم و سر سوزن امید در دلم نشسته بود...المیرا از وقتی که وارد زندگیم شد 

 خیلی چیزها تغییر کرد!
 

تان در هم تنیده بر شرریشرره ماشررین میافتاد، م ل ندید بدید ها امروز سررایه درخ
ید  ها میپر که از الی برگ تابی را  گاه میکردم ..حتی اف بان را جور دیگری ن یا خ

 بیرون..راننده با تعجب نگاهم میکند و ارام میپرسد:
 
 تازه اومدین ایران؟ -
 

ی حری نگاها میکنم حتی فکرش را هم نمیکنی از کجا امده ام. چند ثانیه ب
 و بدون اینکه جوابا را بدهم برمیگردم و به ادمها نگاه میکنم!

 
 دم اون گلفروشی وایسین! -
 

یک دسته لیلیوم سفید بدون تزئین میگیرم...نخ کنفی که گلفروش دورش بسته 
 را باز میکنم و همانطور که غر میزنم خودم گرها میزنم:
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 نمی وای راه بیفتی شما اقا؟ -
 

با تشرم ماشین را روشن میکند...گل را روی صندلی  قب میگذارم و موبایلم 
 را روشن میکنم تا یکبار دیگر ادرس را چک کنم..همانموق  میگوید:

 
 گفتین پیک چند؟ -
 

 با چشم دنبال پیک میگردم..دستم را روی شیشه میگذارم و تند تند میگویم:
 
 همینجا..همینجاست! -
 

باالیی نقره ای در قهوه ا به بعد این دکمه  با دو زنگ نقره ای...از این  ی بزرگ 
صحنه مرا یاد فیلم "اخرین نفر"  شود! این  رنگ برای من بود. قند در دلم اب می
 میانداخت، همانجا که دختر بیااره بعد از ده سال خانه اش را پیدا کرده بود...

 
ی ذکرم تئاتر بود...قرار بود براهمه زندگی من فیلم بود...از باگی تمام فکر و 

 الم و ادم فیلم بازی کنم ...بعد از اینکه دانشررگاه و رشررته ام را رها کردم...از 
همان لحظه به بعد یک بازی واقعی را شررروع کردم...حاال دوسررتانم سررری در 
سرررها دراوردند...دوتایشرران بازیگر معروی تئاتر شرردند یکی دیگرشرران دبیر 

لمللی..و دوسررت صررمیمی ام کارگردان که همین روزها با جشررنواره های بین ا
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همان گروه قبلمان روی فرش قرمز کن ایسررتاده اند...من کجا بودم؟ جلوی در 
 قهوه ای این خانه ویییی دو طبقه...این افت ار من بود.

 
المیرا در ان دامن و پیراهن ابی رنگ به نظرم غریب میامد...همیشررره با همان 

شلوار مشکی دیده بودما! در اغوشم میکشد و میب*و*سدم  -مقنعه و مانتو
 و هی میپرسد :

 
 راحت پیدا کردی؟ خوش مسیره؟ دیگه برای شرکت به مشکل نمی وری. -
 

گیج بودم..انتظار این حجم مهربانی را نداشتم...بینی اش را چین میدهد که از 
 نقا ذهنی ام دور میشود..

 
س شانزده  ضی بدی گریبان مرا گرفته بود و انهم از همان دوران پانزد  الگی مری

تشابه ادمها به افراد مشهور بود...چشمهای بادامی و پلکهای افتاده و ان صدای 
خت...وقتی  ندا یا یاد جنیفر الرنس م ته اش...بها میگفتم جنفیر..مرا  گرف
شانا دادم اخم کرد و گفت  سا را که ن ست.. ک ست کی بها گفتم نمیدان

؟" خندیدم و گفتم خوب لبهای تو زیباتر است..اما صدا و "کجای من شبیه ا ین 
شتم  ست دا شا نمیامد اما من دو ست...المیرا خو شمهایت  ین خودش ا چ
شجویی که همدیگر را به نام  صدایا بزنم جنیفر... به  اد  همان دوران دان
شبیه  شان  شتند..همه  سمی دا صدا میزدیم...همه باه ها ا بازیگرهای معروی 
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بازیگری نبودم ، چشررمهای قهوه ای کسرری بود ند..جز من! من شرربیه هی  
شبیه هی  کس نبود و من  صای و لبهای معمولی ام.. ساده..بینی  ملی تیز و 

 فقط رایحه بودم!
 

شوهر المیرا هم یک کمی شبیه وودی الن بود، موهای پریشان و کم پشتا. و 
  ینکی که روی چشما میگذاشت!

 
 المیرا داد داد میکند:

 
 محسن جان برقای باغو بزن...همینجا بشینیم! -
 

نگاهی به باغ میاندازم..با یک است ر کم  مق ابی رنگ! پر از گل رز و یاسمن 
سر و ته  بود...این بو با بوی ان مسافرخانه چقدر توفیر داشت..و با ان خانه بی 

 بشار  بزرگ هم...
 
 مادربزرگت کجاست؟ -
 
 دارن نماز می ونن.. -
 
 برادر  چی؟ نیست ؟ می واستم ازش تشکر کنم! -
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 می ندد و چشم و ابرو میاید:
 
 اونم میاد االن. -
 

 محسن هندوانه را از حوض کوچک کنار االچیق در
 
 
 
 
 

میاورد و قاچ میکند...به دستهایا نگاه میکنم و فکر میکنم انقدر بزرگ نیستن 
سته ب سته بودم از فکرهایم..خ ست مردها فکر که..آه..خدایا خ ودم از بس به د

 میکردم!
 

سبز..چقدر همه  سن هندوانه میاورد ، المیرا یک ظری پر زرد الو و گوجه  مح
چیز در این خانه بوی بهار میداد...اما..من چه؟ من که زمسررتان و سررردی و 
سردتر دیگری کوچ  صل  صل به ف شته بودم و از این ف ی بندان روی کولم گذا

 میکردم!
 
 ها مال همین باغ  ها... زرد الو -
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سررر تکان میدهم و نگاها میکنم..چه میکردم؟ حری زدن بلد نبودم..تشررکر 
شکر کنم،  بلد نبودم، پره به پره گفتگو دادن بلد نبودم..فقط بلد بودم با نگاهم ت
شوم و با  سی متنفر  با نگاهم حری بزنم، با نگاهم ا تراض کنم، با نگاهم از ک

که دوسررتا دارم! و المیرا دیگر مرا فهمیده بود..المیرا نگاهم به کسرری بگویم 
م ل یک کتاب سرراده و روان مرا خوانده بود..مرا با تمام دروغهایم خوانده، اما 

 فقط زیر صداقتم خط کشیده بود.
 
 تو فکری...؟ -
 

شد؟ تا  ست با سی میتوان شکل چه ک شتم به مادربزرگا فکر میکردم...که  دا
با ان شیشه های رنگی اش باز میشود و پیرزن سفید و درشت ،  اینکه در چوبی

سته و..دیگر هی ..همان ثانیه اول  ش سری کرم رنگ بزرگ روی ویلار ن با رو
 میدانم او شبیه کیست...مادر...ناخداگاه میپرسم:

 
 المیرا کارگردان فیلم مادر کی بود؟ -
 

سوالم را پرس سط حرفا  شت حری میزد و من بی حواس و یده بودم..بها دا
ید...یادم امد..حاتمی.. لی حاتمی که تمام  برخورده بود؟ نمی واسررتم بگو

 کتاب مبانی سینمای مارا برای خودش کرده بود.
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شت، اما بداخیق هم نبود... المیرا رفت که کمکا کند اما با لحن  لب ند ندا
 محکم امی ته به مهربانی گفت :

 
 خودم میتونم  زیزم..شما برو! -
 

 زودتر جلو میروم و خم میشوم:
 
 سیم حاج خانوم! -
 

 لب ند میزند:
 
 سیم دخترم..خوش امدی! -
 

 لبم را میجوم:
 
 ممنونم از لطفتون! -
 

 از کنارم  بور میکند و میگوید:
 



 23 هبوط

کدوم لطف دخترجان؟ تو مسررتاجری دیگه..مفت و مجانی که قرار نیسررت  -
 اینجا بشینی...

 
شم میامد تا ادمهایی که جلویت  خوب شتر خو ست بی بود..از ادمهای رک و را

 نیششان را باز میکردند و پشتت فحا بار  میکردند!
 

 نگاهی به اطرای میاندازد:
 
 پس وسایلت کو؟ فکر میکردم با وانتی میای! -
 

 همانجا ایستاده ...لبه شالم را میفشارم و میگویم:
 
 ای که داشتم رو مبله اجاره کرده بودم... من اساسی ندارم...خونه -
 

اره یک خانه مبل  پر از موش...تا کی قرار بود دروغ بگویم؟ کاش انقدر سرروال 
نمیکردند...من به  الم و ادم میتوانسررتم دروغ بگویم..اما اینها ادمهای خوبی 

 بودند حیف بود که فریب حرفهای مرا ب ورند من  سراپا دروغ!
 

 میکند که بنشینم:المیرا تعاری 
 
 یعنی نمی وای چیزی ب ری واسه اینجا؟ -
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 لبم را خیس میکنم:

 
 چرا از فردا می وام برم دنبالا! -
 

 هندوانه را میدهد جلوتر و اشاره میکند که ب ورم:
 
 اگر دوست داشتی منم باها  میام.. -
 

 بدون اینکه نگاها کنم هندوانه قرمز را نصف میکنم:
 
 ون مرخصی می وام بگیرم یه هفته، به خونه برسم!نه ممن -
 

 مادربزرگا میگوید:
 
 اسمت رایحه بود درسته؟ -
 

 نگاها میکنم و لب ند میزنم:
 
 بله... -
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 رایحه جان پس میتونی این هفترو پیا ما باشی تا خونت کامل بشه.. -
 

ا یرو ترش میکنم..نه نمی واسررتم در محاصررره کسرری باشررم..نمی واسررتم پ
 کسی زندگی کنم..

 
 نه نه..خیلی ممنون! این لطف شمارو میرسونه اما ترجیح میدم تنها باشم! -
 

 چند لحظه نگاهم میکند و بعد سر تکان میدهد و زمزمه میکند:
 
 صیب ملک خویا خسروان دانند. -
 

منتظر امیر  لی بودم...او شرربیه چه کسرری میتوانسررت باشررد؟ حتما یک مرد 
ز پشررم و ریا ، موهای جلوی سرررش ری ته و همیشرره هم ی ه  ینکی پر ا

سما را یادم نمیاید...وای خدایا  شبیه...نمیدانم ا شاید  شد... دیپلما  میپو
داشت همه چیز از یادم میرفت! داشت گذشته کمرنگ میشد و من  احمق باید 

 قبل از فرارم از ان زندان کتابهایم را با خودم میاوردم!
 

باهم لب اسررت ر مینشررینند..نمیدانم دقیقا اسررت ر بود یا المیرا و شرروهرش 
حوض..هسته های زرد الو را میشکنند..محسن میگذارد دهان المیرا...یکی از 
حفره های وجودم  میقتر میشود و انگار یک حباب ریز میترکد...من جنبه این 
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رار بود ق چیزها را نداشتم..یعنی قرار بود از این به بعد بیشتر همدیگر را ببینیم؟
  قده ام کورتر شود؟

 
اگر هم شرربیه صررحنه هر فیلمی بود از ان فیلم متنفر بودم و دیگر نمی واسررتم 

 ببینما..من از فیلمهای رمانتیک متنفرم...
 

صرردای سرریما میاید..برمیگردم که ببینم چقدر با تصررورا  من هم وانی 
شتباه حدس زدم! انقدر  شاید اولین باری بود که ا صورا  ذهنی خودم دارد... ت

برایم مهم بود که ترجیح میدادم اول نگاها کنم...خوب و دقیق..و بعد جواب 
 سیما را بدهم!

 
المیرا میاید سررمتمان و من هرچه زور میزنم یادم نمیاید شرربیه چه کسرری 

 ست...اسما..اسم لعنتی اش از خاطرم رفته!
 

به خاطر فداکاری که خرج کرده  باالخره سرریم میدهم و قبل از اینکه بنشرریند
 تشکر میکنم...او هم م ل مادربزرگا میگوید:

 
من بیشررتر برای خودم این کارو کردم...چون اک را شرربها فقط میام و اینکه  -

نمیتونسررتم به خونه برسررم...المیراهم چند وقت دیگه میره خونه خودش پیا 
 مامانی
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 باشم بهتره!
 

 توبیح طوالنیا میگویم: لب ند میزنم و ب اطر این
 
 قان  شدم... -
 

و سرم را با هسته های زرد الو که از ظری بیرون افتاده گرم میکنم! فکرم..ذهنم 
تا  تاده بود.. جانم اف به  که  یایی بود  مالی ول چه  جای دیگری بود..این  ما  ما ت

 اسما نمیامد من فکرم راحت نمیگرفت...
 
 وسایلو فردا میارین؟ -
 

نکه چیزی بگویم المیرا توبیح میدهد که وسیله ای در کار نیست. و قبل از ای
 او تنها میگوید:

 
  جیبه... -
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 جیب بود..معلومه که  جیب بود...از خانواده ام نمی واسررتند بپرسررند؟ از 
اینکه کجا به دنیا امدم؟ چرا تنهایم؟ المیرا ..المیرا هم در تمام این دو سرررال 

تا وقتی نم ید!  ها را چیزی نپرسرر ید! من همین ادم یگفتم از چیزی نمیپرسرر
می واستم. همین ادمهایی که سرشان در کار خودشان بود! مرا به خاطر ا مال 

 خودم ازار نمیدادند...
 

همین هایی که چادر میپوشرریدند و نماز جما ت می وانند و به بی حجابی و 
نند..م ل کفر من کاری نداشررتند...من از ادمهایی خوشررم میامد که حری نز

خودم نگاهم کنند و م ل الکپشت در صور  لزوم سرشان را از الکشان بیرون 
 بیاورند اما اک ر اوقا  در الک خودشان باشند...

 
استاندارهای من مس ره بود، اما بود...و من س ت و سفت میشدم اگر کسی 

 پا روی استاندارهایم میگذاشت!
 

سن میگوید ماهی اما  المیرا نظر خواهی میکند ست کند...مح شام چه در که 
 امیر  لی همان لحظه بلند میشود و میگوید:

 
 نمی واد زحمت بکشی المیرا جان..میرم کباب می رم..شما فقط برنج بذار! -
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صدا  سی اینجور با محبت مرا  المیرا جان؟ رایحه جان..چقدر غریب میامد..ک
 کرده بود؟ نه...گمان نکنم!

 
یک مرد ریقو و  از پشرررت ید  با باالیا را نگاه میکنم، چرا فکر میکردم  قد و 

 بدلباس باشد؟ چون المیرا چادری بود و نماز اول می واند؟
 

ست ر را میزنند...بوی  سن میروند داخل...همان موق  فواره های ا المیرا و مح
شتم و در ان انباری ک یف این چیزهای  ست دا شود..این بو را دو خاک بلند می
دوسرررت داشررتنی خیلی از من دور میماند..کولر طبقه های دیگر کنار پنجره 
انباری بود...و هر وقت روشنا میکردند من م ل سگی که دنبال بوی است وان 

 است به سمت پوشالهای کولر میرفتم و بو میکشیدم!
 
 ازدواج نکردی دخترم؟ -
 

 آه...باالخره پرسید!
 

 ث بسیار طوالنی جواب میدهم:چند ثانیه نگاها میکنم و با مک
 
 نه حاج خانوم! -
 
 انقدر به من نگو حاج خانوم..من حاجیه نشدم! -
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می ندم و با اگاهی به اینکه اگر بپرسررم چرا، باید منتظر یک مناظره طوالنی 

 باشم..اما از خودم دور میشوم و میپرسم:
 
 چرا؟ -
 

د انگشررتا میپیااند تا بکن اخم میکند و همانطور که نخ پایین لباسررا را دور
 میگوید:

 
؟  - اینهمه  روس بی جهاز و داماد بی خونه...پاشررم برم حج؟ این حج قبول 

تاجو بگیرم..حج پیا کا  تا مح بدم دسرررت دو ترجیح دادم هرچی دارم و 
 دختر!

 
که این حرفا دیگر منقلبم  بد شرررده بودم  قدر  گاها میکنم، ان ظه ن ند لح چ

ها نمیکرد...قلبم را نمی تاد...من ازجنس این ادم یاف ند و چشررمم اب نم لرزا
نبودم..هرچه بودم از تبار ادمهای خوب نبودم...نمیدانم ارزش این کار چقدر 
بود فقط میدانستم کار خوبیست..ذهنم هنوز درگیر یک اسم بود اما میفهمیدم 

 چه میگویم...زمزمه میکنم:
 
 حجتون قبول حاج خانوم! -
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باره خندید و اینبار دسررتم را از روی پایم نگاها رنگ تعجب گر فت ولی دو

پای خودش...فکر کنم این یعنی از  خوشررم  گذاشرررت روی  برداشرررت و 
های خوب را  بان ادم ها را نمیفهمم...من ز بان ادم یدانم...من ز یا نم مده... ا

 نمیفهمم!
 

محسررن برمیگردد و همانطور که کنار حاج خانوم مینشرریند از بازار و کار و 
 ی اش میگوید...فکر میکنم م ل برادر المیرا اوهم بازاری باشد!کاسب

 
بح های کاری برایم جذابیتی ندارند. المیرا روی صندلی اشپزخانه نشسته بود 

 و کاهو خورد میکرد!
 

ستا میگیرم و خودم  شویم و بدون اینکه چیزی بگویم کارد را از د ستم را می د
 شروع میکنم به خورد کردن!

 
 ترشی های رنگی را توی کاسه های بلور میریزد...خودش هم 

 
 محسن میگه تو خیلی ادم  جیبی هستی! -
 

 سر تکان میدهم:
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 اون اوایل به نظر منم  جیب بودی... -
 

ست  ساالد را در سس  شی را میبندد و میگذارد داخل ی اال... شه تر شی در 
 میکند:

 
تو فقط سرر ت با ادما ارتباط میگیری...درسررت بر  کس  ولی بعدا فهمیدم -

 من!
 

 همه اینها را میدانستم..چیز جدیدی نبود!
 
مامانیم م ل توئه! اگر هزار سرررال هم باها  توی اتاق گیر بیفته بعد از اون  -

 هزارسالی که بیاد بیرون چیزی از  نمیدونه! حری نمیزنه..نمیپرسه!
 

 و تنها میگویم: گوجه ها را خورد میکنم
 
 توام نمیپرسی... -
 

ست که من هر وقت دلم  شحال بود که مرا به حری اورده..نمیدان می ندد..خو
 ب واهد حری میزنم:
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 من؟ وای من که هما دارم  ین این دختر زر زروا پشت هم حری میزنم.. -
 

 :ظری ساالد را اماده روی کانتر قهوه ای میگذارم و مستقیم نگاها میکنم
 
نه تو فقط همیشرره نیشررت شررله...و از خود  حری میزنی...اما از دیگران  -

 نمیپرسی!
 

سینی بزرگ و گرد میایند و همانطور  سفره را داخل  سایل  بلندتر می ندد...و
 که محسن را صدا میزند تا بیاید ببرد میگوید:

 
 وم!یشنمن  اشق این زبون تند و تیزتم! حداقل میدونم ازش دروغ و تملق نم -
 

 اگر میفهمید تا االن خیلی دروغ شنیده چه؟ انموق 
 
 
 
 
 

به ا ضرررای خانواده اش  پا میکرد...مرا  هم همینجوری برایم خانه دسرررت و 
 معرفی میکرد و سر سفرشان مینشاند؟
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منی که الیه الیه چرک و ک یفی رویم نشررسررته بود؟ منی که مردها را با قرص 
ل نی که سابقه ا تیاد داشتم و منی که شبها الیعقارامب ا اشتباه گرفته بودم؟ م

از خانه مردم جمعم میکردند؟ منی را که در پارتی های شرربانه گرفته بودند و 
بالم؟ منی که شرریق خورده ع*و*ض*یپدر  با هزار منت و التماس امد دن م 

 بودم؟ این رایحه را  اشق بود؟
 

برایم میکرد..وجدان  کاش از من بدش میامد و فقط از سرررترحم این کارها را
لعنتی ام که هی  وقت بیدار نبود به المیرا میرسید خروس خون که میشد چشم 

 باز میکرد!
 

 از وجدانم بدم میامد...و از خودم...
 

بر بود با  سی حا صیر ازدواج کردم؟ چه ک سراپا تق حاج خانوم فکر میکرد من  
ت پش ک*ث*ا*ی* اشتباه و  من زیر یک سقف زندگی کند؟ منی که اینهمه

ست و گفت  جیبم..چه  ش سا ت کنارم ن سرم بود...محسن تازه وارد تنها نیم 
سی با یک ادم  ست با یک ادم  جیب یک  مر زندگی کند؟ چه ک سی میتوان ک
الل زندگی میکرد؟ با یک ادم بی احساس همبستر میشد؟ هی  کسی نباید به 

ید با های خوب ن قل ادم حدا بدب ت شررود!  به  خاطر من  خاطر من  به 
 من مبتی شوند. ک*ث*ا*ی* 
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امیر  لی کباب داغ را روی ت ت میگذارد...از المیرا میپرسد که دوغ نیاوردی؟ 
 می واهد بلند شود که میگوید:

 
 نه نه بشین خودم میارم! -
 

خودش میاورد...دایره زندگی نکبتبار گذشته چقدر محدود بود..این ادمها کجا 
 ر کاری بکنند!بودند؟ که برای هم ه

 
شک را میساید و داخل  ستهایا نعنا خ سفره...و با د سر  پارچ دوغ را میگذارد 

 پارچ میریزد...به دستهایا خیره میشوم..خیلی بزرگ بودند..خیلی زیاد..
 

 لب ند میزند و بدون اینکه نگاهم کند میگوید:
 
 دستام تمیزه ها! -
 

م...دسرتهای من اما اصری تمیز بی توجه، به دسرتهای ظریف خودم نگاه میکن
 نبودند..پر بودند...از...آه...ولا کن!

 
مه اش را میتوانسررتم  یک کوه برنج میریزد...من ه ند.. المیرا ظرفم را پر میک
ب ورم..فقط بسررتگی به جو داشررت! زندگی در ان  مار  به من پرسررتیج غذا 
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نداده بود...و من دلم می یاد  بدون خوردن و راه رفتنو حری زدن را   واسرررت 
 تعاری تا اخر این برنج و کباب را ب ورم!

 
لقمه اول را میجوم...داشرررت یک چیزهایی یادم میامد..چند لحظه نگاها 
میکنم...لبهای بزرگ و صورتی اش و ان ریا و سبیل بور و قهوه ایا...گندتت 

 بزنن که انقدر کند شدی حافظه!
 

اشررتم به شررکل کامی م ملی همه غذایشرران تمام شررده بود و من ارام ارام د
بشقابم را خالی میکردم...یک لحظه دست از خوردن میکشم و میبینم محسن 
و المیرا از ما دور میشرروند و حاج خانوم با لب ند نگاهم میکند و امیر  لی نیز 
کنار نشررسررته و به هی  جایی نگاه نمیکند.. باید خجالت میکشرریدم؟ باید 

 معذر  خواهی میکردم؟ شاید..
 
 بب شید! -
 

 امیر  لی سرش را باال میاورد..حاج خانوم اخم میکند:
 
 برای چی دختر جان؟ -
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دانه برنج را قور  میدهم..نمیدانم فقط فکر کردم در این شرررایط باید چیزی 
لد  که این محیط را اصرری ب ند...و من  ها پر از اداب و احترام بود بگویم...این

 نبودم!
 

ید یا باره م نان  امیر  لی دو با  قایا و  گذارد در بشرر بابی می بار ک جلوتر و این
حالم از خودم بهم  ها... حالم بهم می ورد از خوبی ادم گاهی  می ورد...
می ورد! دیگر میلی نداشتم...اخر کبابم را خالی می ورم و با تشکر کوتاه همه 
ظرفها را یکی میکنم و به اشررپزخانه میبرم...کم کم جم  کردن وسررایل با یک 

 دست به دست روبه رو شد که امیر لی در راهرو ظروی را به من میسپرد! روند
 

 سا تم را درمیاورم و استینم را باال میزنم که امیر لی میگوید:
 
 نکنه می واین ظری بشورین.. -
 

نگاها میکنم و تنها شانه باال میاندازم...سا تم را میدهد دستم و بدون اینکه 
 نگاهم کند میگوید:

 
 بفرمایید خواها میکنم... -
 

 برمیگردم سمت سینک:
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 نه می وام بشورم! -
 
شه و ما بذاریم کار کنه...خواها میکنم  - یادم نمیاد مهمانی خانه ما اومده با

 بفرمایید!
 

شرریر اب را باز میکنم... و بدون اینکه بگذارم ببیند به لف" "مهمان" و "خانه" 
 یستاده بود..باالخره لب باز میکنم:اش لب ند میزنم...هنوز همانجا ا

 
 من اهل تعاری نیستم..اگر کاری رو میکنم دوست دارم! -
 

یاط  به ح ید  ناام تد و  یایسرر قه دیگر م ند دقی ها را کفی میکنم...چ و ظرف
میرود...میشنوم که المیرا را صدا میزند و معرکه راه انداخته که "مهمان خانه" ما 

 ایین و قرار ها ..اووی دارد کار میکند..اووی از این
 
رایحه برو اونور ببینم...ما دوسرررت داریم دور هم بشررینیم نکه وقتمونو تو  -

 اشپزخونه بگذرونیم..دستتو اب بکا..بدو!
 
 تام هاردی... -
 
 چی؟ -



 39 هبوط

 
لب ند میزنم..باالخره یادم امد...امیر  لی شرربیه تام هاردی بود...اینجور که 

هایا ی   مو مدرن و خوشررت های  مذهبی  اه  یه ب را کج کرده بود و شررب
به طور قطعی الزایمر نگرفته ام...انگار یک  بود...چقدر خوشررحال بودم که 

 کشف بزرگ کرده ام.
 

 خودش زودتر میگیرد:
 
اها..یحتمل کشف کردی امیر  لی یا محسن شبیه این یارون..ب دا اگر این  -

 م ه اون.جنیفر چی چی ....
 
  ندم:می
 
 الرنس.. -
 
 حاال هر کوفتی...امیدوارم شبیه اونا نباشه! -
 

 فقط لب ند میزنم و مجبورش میکنم که باهم ظرفها را بشوییم!
 

 با خند
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 ه میگوید:
 
 حاال اگر خوشگله برم بها بگم -
 

ستند که  سی ذهن مرا مشغول کرده ..انها نمیدان شتم فکر کنند که ک ست ندا دو
 ماری غریب م صوص به خودم دارم...من یک بی

 
 نه اصی خوشگل نیست..نگو! -
 

 با ارنج میزند به پهلویم:
 
 بیشعور! -
 

 ترشی ها را جابه جا میکند و من ظرفها را اب میکشم...
 



 41 هبوط

یا کیسرررای  - ئاتر  که انقدر  یقه داری چرا نمیری توی تیمهای ت رایحه تو 
 بازیگری...

 
م که خودم نباشررم...که فکر کند من یک دختر سرراده از اینهمه تیش کرده بود

 طبقه متوسط جامعه ام...بعد اسم از کیسهای بازیگری میلیونی میاورد؟
 
شنا داره...اگر  - سیما خیلی ا صدا و  سن یه همکار داره برادرش تو  اتفاقا مح

 دوست داشتی بگو معرفیت کنم ..
 

ش کردم م فی بمانم و حاال  یان نه ..نمی واستم! مگر دیوانه بودم،  مری تی
تر از همیشه بیایم خودم را داد بزنم؟ مگر مغز خر خورده بودم..این تنهایی تازه 

 داشت حال مرا بهتر میکرد!
 

یک سررا ت بعد ، حدودا سررا ت ده شررب بود که محسررن خداحافظی کرد و 
ودا المیرا هم تا دم در بدرقه اش کرد...فقط بدرقه اش کمی طوالنی شررد...حد

شرراید نیم سررا ت! در این نیم سررا ت چکار میکردند؟ حتما محسررن با ان 
دسررتهای ناندان بزرگا گونه های المیرا را رصررد میکرد..نه از این کارها بلد 
هل  هد چرخا را  ید و امیر لی می وا خانوم شرربب یر میگو حاج  ند... نبود

 بدهد اما مان  میشود و تنها می واهد که لنگه در را باز کند..
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چرخی در باغ میزنم...روبه روی است ر میایستم... کس ماه در اب افتاده...با 
 دست اب را بهم میزنم...المیرا از همان دور بلند بلند میگوید:

 
 بریم که تا صبح می وام بیدار بمونیم باها  کار دارم -
 
 نه المیرا می وام امشب خونه خودم باشم.. -
 

 بازویم را نیشگون میگیرد:
 
ست تو اون خونه  - سیله نی بمن و شب مهمون خودمی..در  غلط کردی...ام

 خالی
 
 فقط کافیه یه تشک و پتو بدی.. -
 
 همین یه کارم مونده -
 

به اصرررار تعاری میکرد..ما خانوادگی ادمهای سرررد و ناسرربی بودیم...هم رو 
و از همه  نمیب*و*سرریدیم..ب*غ*ل نمیکردیم، قربون صررردقه هم نمیرفتیم

مهمتر سرررزده و بدون د و  جایی نمیرفتیم که هی ..خانه هی  کسرری هم 
ند تو،  ند و میرفت خانواده المیرا اینجوری نبود، درمیزد یا  ما گو یدیم! ا نمی واب
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روزی چندبار باهم تلفنی حری میزدند و قربان صرردقه هم میرفتند و قبیله ای 
اری که داشت میکرد مغایر اصول بودند...برای همین هم المیرا نمیفهمید که ک

 تربیتی اشغال و بی ود من بود و هی اصرار میکرد و اصرار میکرد!
 

به زور قبول میکنم و بدون اینکه شرربب یر بگویم به اتاقا پناه میبرم. حوصررله 
شالم را میکنم و موهای قهوه ای و بی حالتم  شتم... زیر ورو کردن اتاقا را ندا

شررلوار تنگ لی و تاط طوسرری رنگ زیر مانتو ام دراز  را رها میکنم...با همان
 میکشم...المیرا که داخل میاید با چشمان بسته میگویم:

 
 خبری از شببیداری نیست ها..من خستم.. -
 

ید چراغ را خاموش  می ندد و جایم را میاندازد و بدون اینکه دیگر چیزی بگو
باز میشرر ود...خواب چیز میکند! چراغ را که خاموش میکند چشررمهای من 

احمقانه ای بود برایم...م ل وزغ در تاریکی به کمد دیواری قهوه ای روبه رویم 
 خیره میشوم!

 
 و این اولین روزی بود که م ل یک کیغ میان کبوتر هازندگی کردم!
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 قانون سوم: هر اشغالی هستی باش اما کبوترارو سیاه نکن!

 
 
 
 
 

 روسک باربی امده بود و هرکسی نمیتوانست هفت سالم بود...ان روزها تازه 
از ان دخترک های قد بلند و زیبای پشت ویترین داشته باشد... پدرم برایم یکی 

 از ان خارجی هایا را خرید به مناسبت شاگرد اول شدنم...
 

این اولین باری بود در زندگیم که ذوق و شرروق داشررتن چیزی را از ته دل حس 
 میکردم!

 
سالم بود...و تا انروز تنها چیزی که میتوانست مرا ذوق زده کند قبولی در  نوزده

کنکور بود...با کیسهای کنکور و معلمهای خصوصی و دوستان کله گنده بابا 
شتم از درون  شوم...انروز دا شگاه تهران قبول  سینما دان شته  ستم ر باالخره توان

سوراخ  سم  سیژن کم امده میترکیدم! انگار که روی ماه بودم و لبا شده بود..اک
شادی ام را با لب ند به  شدم.. شیدم و منفجر می شتم از درون میجو بود.و من دا
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بابا و ب*غ*ل کردن مادر نشررران دادم..همین..همین بود ..اما من داشررتم از 
 درون منفجر میشدم!

 
تا همین امروز  یاورد... تا االن دیگر چیزی مرا سررر ذوق ن از نوزده سرررالگی 

حظه..همین لحظه که ت ت بزرگ و زیبایم را بار نیسرران میکردند تا ..همین ل
ببرند به خانه! هر چیزی را اگر می واستم با گذشته ام مقایسه کنم کیفیتا هزار 

 لول پایین تر بود اما حال دیگری به من میداد...دیوانه بودم؟ حتما بودم!
 

ه ید! یک هفته بود کخرید و پر کردن خانه هفتاد متری ام به یک هفته هم نکشرر
حالم  وض بود..یک هفته بود که از خودم و زندگیم رابی بودم، یک هفته بود 
شبیه خودش بود...یک هفته  سی  شبیه نمیدیدم..هرک سی  که قیافه ادمها را به ک

 بود که بزرگ و کوچکی دست مردها مهم نبود..
 

ودش سلیقه میایند...خالمیرا با ذوق و شوق رو ت تی را میاندازد و بالشتها را با 
شینم...و چند  س ت فو  میکند..کنارش مین سا را  را همان رو میاندازد و نف

 لحظه به دور و اطرای اتاق نگاه میکنم!
 

یک میز توالت، ت ت دو نفره و یک کمد دو در...پرده سررفید و سرررمه ای که 
یه المیرا  هد تاق  چک وسررط ا اه کو قالی خت و  تاق دو خانوم برای ا حاج 

قدیمی و خاک خورده اش بود. به کمک المیرا و رنگهای  ..یکی از دیوارها را 
قاب  یدیم..تنها دو  قابهای گای و سررفید را رویا کوب سرررمه ای کردیم! و 
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بود...یکی من بودم و خودم، المیرا در حیاط خانه در حواس پرتی محض من 
ثبتا کرد و دیگری با حاج خانوم و امیر  لی و خودش روی ت ت نشررسررته 
ته دل  با میشرررد..در این  کس هم از  ید خیلی زی ند بودیم! المیرا وقتی می 
می ندید و من هربار میدیدما به گرمی نگاها حسرراد  میکردم...به چهره 
با یک لب ند کج و زشرررت.. فکر میکنم  خودم نگاه میکنم، سرررد و بی روب 
ادمهای خوش  کس از بقیه خوشررب ت ترهسررتند، حداقل در خاطراتشرران 

شتم در خوب ا شم ،تمام ادمهایی که من دا شه اش میک شی ستی به  فتادند...د
 همین یک قاب خیصه میشدند!

 
غذا درسرررت کردن بلد نبودم..فقط به همان حدی که شررکم خودم را سرریر 
به همین خاطر زنگ میزنم و از بیرون سررره پرس جوجه سررفارش  نگهدارم! 

 نهار می وریم! میدهم و با المیرا پایین میرویم و کنار حاج خانوم
 

تمام طول مدتی که نهار می وردیم المیرا یک ریز در مورد طبقه باال صررحبت 
میکرد...از سلیقه ام در انت اب وسایل خانه خوشا امده بود.. بعضی اوقا  
دلم می واهد ادمها یک بربدر باال سرشان داشتند تا وقتی زیاد حری میزدند 

شان...از اتاق و  ستم شاره میب شتر با یک ا سایلم میگفت.. از همه بی خانه و و
 اتاق که االن خیلی برایم  زیز شده! حس امنیت و اراما دارم!
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ظرفها را جم  میکنیم و بعد از نهار المیرا چای و لیمو و نعنا درسررت میکند و 
فواره های است ر را میزند و با گذاشتن یک موسیقی سنتی فضا را تمام و کمال 

 صورتی میکند.
 

س ست...حاج بی  شان جای دیگری س شند و هرکدام حوا صدا چای مینو ر و 
شده و المیرا موزاییک های کف حیاط...و من که گاهی  خانوم به فواره ها خیره 

 به هردو نگاه میکنم و می واهم چیزی بگویم ..اما نمیشود!
 

می واهم بگویم ، ممنونم..مرسرری که مرا از خلسررره ان زندگی نکبت بار  بی 
ل کننده به هماین فصرررل دل انگیزی کشرریدید...هرچند این هدی و کسررر

یاورند و کم کم رنگ ببازند...اما این  روزهای خوش هم چند هفته ای دوام ب
حالم خوش  که  نه میگویم  ند میزنم  نه لب  ظا  را دوسرررت دارم.. لح

 است...کسی متوجه نمیشود..اما خودم میفهمم که خیلی..که خیلی بهترم!
 

ش سته بود با یک یک ماه دیگر بی سی المیرا نمانده..البته خودش خوا تر تا  رو
 مهمانی م تلط قید  روسی را بزنند!

 
 خونت کامل شده؟ -
 

 چایا را زمین میگذارد و از فکر بیرون میاید:
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! فقط تلوزیون و لوسترها موندن که محسن باید ب ره! -  اره  زیزم ..خیلی وقت 
 

 سر تکان میدهم:
 
 خیلی دوره خونت؟ از اینجا -
 

 به پشتی تکیه میدهد و لب ند کجی به حاج خانوم میزند و میگوید:
 
 اره تقریبا... -
 

تسررلی دادن و ماسررت مالی کردن بلد نبودم..لب ند مضررحکی میزنم و کامی 
 مصنو ی میگویم:

 
  یبی نداره، ناراحت نباش! -
 

 و دستی به شانه اش میکشم...
 
 جان شما درستو تموم کردی؟ رایحه -
 

 برمیگردم سمت حاج خانوم...چند لحظه نگاها میکنم! چه میگفتم؟
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 من درسمو ول کردم... -
 

 ابرو باال میاندازد:
 
 چرا مادر؟ -
 

 اب دهانم را قور  میدهم و به پاهایم نگاه میکنم و زمزمه میکنم:
 
 ادما دیگه شبیه خودشون نبودن... -
 

 حرفم نمیشود... متوجه
 
 د -
 
 
 
 
 

 لم می واد دوباره شروع کنم!
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البته این حس و شررکفتن خیلی ناگهانی و از تاثیرا  هوا و چای و لیمو و بهار 
 این حیاط بود...وگرنا دو دقیقه دیگر از گفته ام و خودم متنفر میشدم!

 
 رها کردنا کار اشتباهی بود... -
 

 سر تکان میدهم:
 
ستم  من تقریبا - شیمون نی شتباه بود، ولی پ صمیم که برای زندیگم گرفتم ا هر ت

 چون اون موق  راه دیگه ای نداشتم!
 

هوا تاریک شرررده بود و حاج خانوم می واسرررت برای نماز داخل برود! المیرا 
 کمکا میکند و من ت ت را جم  و جور میکنم!

 
را از روی ت ت  صرردای در پارکینگ میامد . حتما امیر  لی امده...شررال نازک

برمیدارم و روی سررر میاندازم! میدانسررتم خوشررشرران نمیامد بی حجاب جلو 
 چشم پسر زاغولشان بگردم!

 
 استکان ها را برمیدارم که صدایا میاید:

 
 سیم خانوم  رایحه... -
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 خنده ام میگیرد.و به تقلید خودش میگویم:

 
 سیم اقای امیر لی.. -
 

 از نانهای روی دستا را میدهد دستم .. لب ند میزند و یکی
 
 معموال همه صبحها نون میگیرن شما دم غروب؟ -
 

 سر تکان میدهد و همانطور که از کنارم  بور میکند به مس ره میگوید:
 
 از این به بعد... -
 

اسررتکان ها را به تقلید از المیرا در همان حوض اب میزنم و میبرم داخل..امیر 
ستهایا را گرفته بود و  لی روی زانو  سته و د ش روبه روی ویلار حاج خانوم ن

باز جیغ جیغ میکرد! چطور انقدر شررراد و پر انرژی  حری میزدند و المیرا که 
بود؟ چطور میتوانست انقدر حری بزند و ب ندد؟ از کجا اینهمه موبوع برای 
با در و دیوار صررحبت کنم م ل او؟  حری زدن میاورد؟ چرا من نمیتوانسررتم 

 ناخوداگاه میگویم:
 
 چطوری اینقدر پر انرژی هستی؟ -
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برمیگردد سررمتم و لب ند میزند..دسررتا را میاندازد زیر ارنجم و گونه ام را 

 میب*و*سد و میگوید:
 
 تورم ادم میکنم...گاماس گاماس.. -
 

گنگ و گیج نگاها میکنم...از ب*و*سرریدن و ب*و*سرریده شرردن واقعا بدم 
ادم المیرا میبود..تنها چیزی که دلم می واسررت این بود که میامد حتی اگر ان 

 دست ببرم و جای لبهایا را از روی صورتم پاک کنم..اما نمیتوانستم.
 

 امیر  لی به اشپزخانه میرود:
 
شنوید..چون المیرا واقعا  - خانم رایحه تا دو هفته دیگه این جملرو خودتون می

 این روش گاماس گاماس رو  ملی میکنه!
 

شمک ریزی میزند و من نمیتوانم  شپزخانه میاید بیرون و چ با فنجان چای از ا
یت  ها ن بی  تان  به دسررر میکنم.و  گاه  ن تنا  به راه رف نکنم... گاها  ن
بزرگا..چشررمک زدنا و اینکه این پسررر از درون چقدر میتواند شرریطان و 

 شرور باشد!
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 ت ت سرررمه ایم..دلم المیرا مجبورم میکند که بنشررینم ولی دلم باال بود روی
می واست بروم باال و هندزفری بگذارم و اهنگ را زیاد کنم و دنیا را کم...وقتی 
خوشررب تی ادمها را میدیدم دلم گیج میزد و گریه می واسررت..درسررت م ل 

 حاال..
 
 رشتت چی بود رایحه جان؟ -
 

 ام.. هامشب حاج خانوم پیله کرده بود به درس و دانشگاه و همه گذشته گه گرفت
 
 سینما.. -
 

 امیر  لی ابرو میاندازد باال و حاج خانم که انگار زیاد خوشا نیامده.
 
 رها کردین درستونو؟ -
 

 رها کردن...این اصطیب را دوست داشتم.از ول کردن و بی یال شدن بهتر بود.
 
 بله. -
 
 میتونم بپرسم چرا؟ -
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کنم..به چشمانا که از این اب دهانم راقور  میدهم و چند لحظه نگاها می
فاصله نمیتوانم تش یص بدهم میشیست یا  سلی...اما هرچه بود از چشمان 
پایین و من ارام  ندازد  یا ند سررر را م که میبی گاه خیره ام را  باتر بود...ن من زی

 میگویم:
 
 نه! -
 

ضولی نبودند چرا  سه نگاهم میکنند..اینها که اهل ف یکدفعه نگاهم میکند..هر
ورم میکردند؟ فضررا را سررنگین کرده بودم..چرا المیرا زر زر نمیکرد؟ پس مجب

که سرررش  خانومی  حاج  فت؟ و چرا  گاها را نمیگر بار امیر  لی ن چرا این
 همیشه در الک خودش بود کنجکاو شده بود؟

 
 حاج خانوم میگوید:

 
...االن میتونی دوباره  - شته چه اهمیتی داره؟ االن مهم  صی گذ ست..ا مهم نی

 وع کنی...شر
 
 چرا باید دوباره شروع کنم؟ -
 

 المیرا دستم را میفشارد:
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چون کار کردن تو اون اتاق و ب*غ*ل زدن اون پرونده ها حق تو نیست...در  -

 شان تو نیست رایحه!
 

شتم با دیگران که کار در بایگانی  مگر من چه ادم مهمی بودم؟ من چه فرقی دا
که خانه پدری ام را ندیده بودند...اتاق و ماشررین و تی  و  در شررانم نبود؟ اینها

قیافه گذشته ام را که ندیده بودند پس از کجا میدانستند اینایزها کسر شان من 
بود؟ اه خدایا..من از این زندگی متوسرط رابری ام...تنها خوبی که بی پولی و 

و بر  بی کس بودن دارد این اسرررت که مطمئنی همان چهارتا ادمی که دور 
 هستند تورا برای خود  می واهند.

 
 دستم را میفشارد و با صدای وسوسه کننده و با انگیزه تری میگوید:

 
تو لیاقتت بیشتر از ایناست...تویی که بهترین دانشگاه و بهترین رشته هنری  -

 تحصیل میکردی قطعا لیاقتشو داشتی و فقط یه اشتباه کوچیک کردی...
 

 اشت که میگفت کوچک..شانه ام را میمالد:از اشتباهم خبر ند
 
باره میری  - من بهت اون روحیه و انگیزرو میدم رایحه...درس می ونی و دو

 دانشگاه..
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شده اند که ناامیدی  سکو  همه نگاهم میکنند..انگار متوجه ن چند لحظه در 
من خیلی  میقتر از این حرفاسرررت..این حرفها دیگر منقلب و وسرروسررره ام 

 با نگاه سرد و لحن بی تفاوتی میگویم:نمیکرد..
 
 چه توقعی داری اونطوری بشم که تو می وای؟ من اونی که خودم می -
 
 
 
 
 

 خواستم هم نشدم!
 

این ناامیدی و سررردی به حدی زیاد بود که م ل یک مرض مسررری به المیرا 
سد و نگاه با انگیزه اش م ل خورشید افول  سرایت میکند و لب ند گرما میما

 کند!می
 
وقتی این  یقه بی حدتو نسرربت به بازیگری میبینم فکر میکنم تو یک کمی  -

باید حسررود باشرری...چرا ن وای بهتر از ادمای دیگه باشرری؟ با این حرفا به 
 خود  انگیزه بده رایحه.
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خسررته بودم...نه، کار خانه و حمالی و تمیز کردنا مرا خسررته نکرده بود...از 
سه نفر به جان روحم افتاده بودند و  این سته بودم..کوفته بودم.. جنگ نابرابر خ

شیر کنجکاوی به تنم  شم سپر انداخته و زانو زده بودم و انها بی مکث  منی که 
 میزدند.

 
ستند من چه ادم  شوم و ناخداگاه به امیر  لی نگاه میکنم...اینها نمیدان بلند می

 کنم:غبارگرفته و چرکی بودم...زمزمه می
 
تو این دنیا فقط یک نفر وجود داره که باید ازش بهتر باشم..اونم کسی نیست  -

 جز گذشته خودم!
 

شبب یر میگویم و در را میبندم...به اتاقم  منتظر  کس العمل نمیمانم..زیرلب 
یه میزنم زیر  نگ و مرث بدون اه ندازم روی ت ت...و  یا میرسررم...خودم را م

..میزنم زیر گریه...از خودم و کنجکاوی ادمها خسته گریه...بی دلیل و بی د وا
بودم...کاش گذشررته ام را خاک میکردم و راحت میشرردم..اما نمیشررد..این تن 

 اماج زخم بود و زخم ها خوب هم بشوند م ل روز اول ن واهند شد.
 

 قانون چهارم: روبالشتی های سفید نگیرید که جای اشکتون روش نمونه
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صرربحم را با توبرریح و سرروال و جواب شررروع کنم..اگر با امیر و  نمی واسررتم
المیرا میرفتم می واستند از دیشب و شر و ور هایم صحبت کنند...و من این را 

 نمی واستم..من از نوش وار بدم میاید!
 

برایم بوق میزند و من دسررت تکان میدهم و ارام ارام از پیاده رو شررروع به قدم 
 شین را پایین میاورد و المیرا از پنجره گردن میکشد:زدن میکنم...سر ت ما

 
 دختره ی دیوونه بیا بشین بریم! -
 

سررعی میکنم لب ند بزنم تا فکر نکنند ناراحتم از باب دیشررب تا ن واهند رف  
 ناراحتی کنند تا من دوباره حالم گرفته نشود تا...آه فقط یک لب ند کافی بود:

 
 اده بیام...دلم می واد قدم بزنم..هوا خیلی خوبه.نه می وام یه مسیری رو پی -
 

 امیر  لی نگاهم میکند:
 
 قول میدیم تا شرکت ساکت باشیم.. -
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 جا می ورم و همانطور که قدمهایم شل و ول میشود نگاها میکنم:
 
 فقط می واستم قدم بزنم..همین! -
 

ست و داد می شبیه به پوزخند ا شتر  ه برو خر زند کلب ند میزند.لب ندی که بی
 خودتی و این حرفها...

 
 بیاین حاال از فردا قدم بزنید. -
 

دلم نمی واسرررت اخرش حری دیگران بشررود، من ازاد بودم هرکاری که دلم 
می واسررت بکنم، اینجا خیابان خدا بود نه ان  مار  لعنتی و او همسررایه ای 

 هم!بیشتر نبود ...این فقط امیر لی بود نه پدر زورگو و خودخوا
 
 لطفا برین.می وام پیاده برم! -
 

 المیرا می واهد چیزی بگوید که امیر لی میگوید:
 
 هرجور راحتین.. -
 

و گازش را میگیرد و میرود..همانطور که می واسررتم! به مغازه ها نگاه میکنم و 
به مدل ماشررین ها...اینجور میتوانم ت مین بزنم که چقدر از خانه پدریم دورم 
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صد در چاله چوله  یا نزدیک. سعی میکنم پایم روی هر موزاییک بگذارم و از ق
های پر اب رد میشوم...انقدر صدای موزیک در گوشم بلند بود و حال و هوایم 
شنیدم و  سی زرد رنگ را ن شدار تاک صدای بوق و ه ، حال و هوای دیگری که 

 نزدیک بود که تصادی کنم، چه حیف که ترمز کرد...
 

میدهند دسررتم،قبلتر ها با یک تکه کاغذ چه میکردم؟ حتی با  تراکت تبلیغاتی
پولهایم هم بازی میکردم و اخرش یکایزی از اب درمیامد...اوریگامی را سوم 
که  قدر الغر مردنی و الجون بودم  یاد گرفتم..ان تان از مربی ورزشررم  دبسرر

م د نمیتوانستم ورزش کنم، بجایا کنار مربی مینشستم و او با برگه های باطله
شتر از همه یک چیز بود که  ست میکرد...ولی بی ست در ستا هر چه میتوان د
خیلی از درسررت کردنا لذ  میبرد و همزمان غمگین میشررد...یک انگشررتر 
پایه دار و زیبا درست میکرد و میگذاشت انگشت دست چپا...و هی از دور 

ی د..مربنگاه میکرد و لب ند تلخ میزد...ادمها حسرررتهایشرران را باردار میشررون
سرتا را حمل میکرد...من ..در این  شم هی  وقت ازدواج نکرد..او هم ح ورز
ساده، تا به اب  شتم جز یک قایق  سبز...به هی  چیز نیاز ندا خیابان خلو  و 
یک رفتن می واسررتم، از ان  پارو بزنم و بروم..من  ندازم و برای همیشررره  یا ب

 رفتنهایی که اخرش رسیدنی در کار نباشد!
 

ست تکان میدهم! قایق ک شین د سپارم و برای اولین ما وچک را به اب جوی می
شپزخانه  شاره میکند که به ا شم و ابرو میاید و ا شرکت میرسم المیرا چ وقتی به 
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بروم..پشررت سرررش راه میافتم و او که دو تا فنجان را برمیدارد تا برای هردومان 
 چای بریزد.

 
 امروز صبح چت بود؟ -
 

نگاها میکنم تا برمیگردد و چای را میدهد دسررتم ،  چند لحظه در سررکو 
 جر ه ای مینوشم و بعد میگویم:

 
 چیز خاصی نبود...می واستم پیاده بیام..میدونی پیاده روی یعنی چی؟ -
 

  اقل اندر سفیه نگاهم میکند و رو صندلی مینشیند:
 
 اینامیر لی گفت میدونم چرا هی از ما دوری میکنی...گفت بهت بگم از  -

 به بعد سوالی از  نمیکنیم..
 
 اصی بحث سوال و اینا نیست... -
 
 پس چیه؟ -
 

ست از  سته ، نمیتوان سوال و جواب بود. ناامید بود و خ ن ..بحث دقیقا همان 
زیر زبان من چیزی بیرون بکشرررد! فنجان را مجددا پر میکند و بی هی  حری 
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شه  دیگری به اتاقا میرود... ومن همانطور خیره به شی شده قوری  ب ار جم  
 ای میمانم...

 
خانه ای که تازه شده بود پناهگاهم داشت کم کم امنیتا را از دست میداد...تا 
دیروقت در اتاق خفه و تاریک بایگانی ام میمانم و وقتی از نبود هی  کارمندی 
سته  شت ب سور میروم...در دا سان سمت ا شوم کیفم را برمیدارم و به  مطمئن می

ه یک کیف قهوه ای چرم مان  میشود...می ندد، نفسا را فو  میکند، میشد ک
کتا را صای و با جمله " این اسانسور پره حتی نیمه شب" به اینه پشت سرش 

 تکیه میدهد!
 

توق  داشت لب ند بزنم و جواب جمله بی سر و تها را بدهم که اینجور خیره 
ما او دسرررت از سررر نیمرخ گاهم میکرد؟ اخم میکنم ا جذابم  ن ندان  نا

باز  هد و  ید کان م یدهم"هوم؟" و او هم سررر ت کان م یداشرررت! سررر ت برنم
می ندد...بیفاصله بعد از باز شدن در خودم را میاندازم بیرون و زمزمه "دیوانه" 

 ام به گوشا میرسد!
 

کلید را در قفل میاندازم اما در زودتر و با شرررد  باز میشررود..المیرا نگران و 
 و با دیدنم مرا میکشد سمت خودش: مضطرب منتظر بود

 
 دختره ی دیوونه...دیوونه... -
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 نگاها میکنم:

 
 خوبی؟ رایحه.. -
 

امیر لی از خانه بیرون میاید و من با چشررمان پر از  یمت سرروال نگاهشرران 
 میکنم:

 
 چه خبره المیرا؟ معلومه که خوبم... -
 
 ی؟میدونی سا ت چنده؟ چرا جواب موبایلتو نمیداد -
 

 به اندازه کافی
 
 
 
 
 

 امروز بی حوصله و کیفه بودم ..چشم میبندم و صورتم را میمالم:
 
 حتما رو سایلنت بود و نشنیدم..حاال میذاری برم داخل؟ -
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 رایحه من نگرانت بودم.. -
 

 داد میزنم:
 
نباش..نگران نباش...مگه من گفتم نگرانم شررو...مگه من گفتم حواسررت به  -

ج و ورودم باشررره؟ اصرری چطوره کار  بزنم؟ هوم؟ این یعنی سرررا ت خرو
هرشررب باید امار بدم که کجام و کی میام؟ این یعنی باید با من م ه باه های 

 دبیرستانی برخورد کنی؟ هان؟
 

ترسیده ...این رایحه کیفه را ندیده بود..صدای مرا تابحال نشنیده بود... میرود 
  قبتر و من همانان داد میزنم:

 
سید، در  - سید، درمورد خانوادم نپر شتم نپر سید..در مورد ر شتم نپر درباره گذ

ید...من  باره هی  چیز من نپرسرر حالم، بود و نبودم، در کارم، اخیقم،  مورد 
بار خودمو  بیجواب دارم از خودم.. من روزی هزار تا سررروال  خودم هزار

و م ل یه  بازخواست میکنم! من هرشب دراز میکشم، چراغارو خاموش میکنم
بازپرس از خودم ا ترای میگیرم...من پرم...خسرررتم..بی حوصرررلم...بی 
انگیزم...من یه ادم مزخری و بی هدفم...من اون دختر اروم و بی ازاری که تو 

رومو گرفته که نمیتونید  ک*ث*ا*ی* ذهنتون دارید نیسررتم...انقدر چرک و 
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صدامو  نمیتونید گرفته که ل*ج*نزخمامو ببنید..سلول به سلول این منو انقدر 
هایی  یه تن فاتا! من  بدون م ل ید...من فقط این خونرو خواسررتم  بشررنو

 خواستم..ببین المیرا، دست از سرم بردار.
 

 داشت بغض میامد و من که م ل یک نگهبان همان دم شهیدش میکنم:
 
شونه هام! یه کم منو درک کن، من از جواب پس دادن بیزارم!  - ستتو بذار رو  د

و نگاه کن، من یه ادم شکست خوردم، کسی که شکست می وره همه ببین! من
ست میده...این خیلی دردناکه...اما چیزهایی که تو زندگی از من  شو از د چیز

 گرفته شده از خود من خیلی بیشتر بوده...این یکی اما خیلی ترسناکه!
 
 
 
 
 

 قانون پنجم: از از دست دادن نترسید، هیوال خود شمایین!
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شوم..در را باز میکنم و  صبح جمعه...بلند می شت،  ین  خواب الود و گیج و ز
 المیرا که ایستاده ان طری در..میپرد ب*غ*لم و گریه میکند:

 
 بب شید... -
 

 هنگ و منگ به دمپایی مشکی دم در خیره میمانم...
 
 من فقط میترسم تنهایی بییي سر خود  بیاری...من جز تو دوستی ندارم! -
 

وجدان لعنتی ام درد گرفته بود..باید یکجایی باالخره نرم میشدم..کسی که باید 
معذر  خواهی میکرد من بودم..اما المیرا بی نهایت سرراده و بی شرریله بود و 

 بدبه حالا که هماون منی گیرش افتاده بود..دستم را میگذارم روی کمرش:
 
 گریه نکن -
 

ا قشررنگ بودند حتی وقتی گریه از خودم جدایا میکنم...چقدر چشررمهای
 میکرد! دستم را میگیرد:

 
بدم..ازم  - حه! خیلی...نمی وام تورو از دسرررت  من خیلی دوسرررت دارم رای

 ناراحت نباش!
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به غلط کردن  بان را  های مهر ید ادم با یدم ن که فهم طه ای بود  مان نق جا ه این

تا حاال در ذهنشررران هرروز یک راه غل نداخت ، انها از اول  مر  ط رفتند و ا
 برگشتند...گ*ن*ا*ه دارن..

 
چرا من برایا مهم بودم؟ چه چیز این شرر صرریت مزخرفم اورا جذب کرده 

 بود؟
 
 چرا منو دوست داری؟ -
 
 یعنی چی؟ -
 
 چیه منو دوست داری؟ -
 

 شانه باال میاندازد و  ین باه ها..درست م ل باه ها میگوید
 

 میدونم تو  زیزترین دوست من هستی!نمیدونم من که دانشمند نیستم...فقط 
 

 اشکهایا را پاک میکنم..و همانطور نگاها میکنم...
 
 واقعا نمی واستم کنترلت کنم... -
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 صندلی پشت کانتر را میکشم  قب و مینشینم:

 
المیرا، برخیی تو، من دوسررتای زیادی دارم..خیلی شرربا میرم مهمونی و  -

 تو هما نگران من باشی.. شاید نیام اصی خونه..قرار نیست
 

 اه خدایا..هم دروغ بود هم تحقیر..چقدر بد شده بودم..
 
 باشه..من دیگه کاریت ندارم! -
 

و برمیگردد و بدون اینکه در را ببندد میدود پایین..مشررت محکمی روی کانتر 
قت  یا عد من  بی ل عذر  خواهی، ب باه نکرده م مده بود برای اشررت میزنم..ا

 کرده بودم.. تحقیرش
 

 که من همان  مار  و همان ادمها به دردم می وردند!
 

تا اخر روز نه کسرری در زد، نه زنگی..هیای..هی ! و من که نمیتوانسررتم این 
غروب لعنتی جمعه را همینطور دردناک سپری کنم...مهمانی گیر اوردم، لباس 

ستم پناه ببرم که نمید سی می وا شیده و تر تمیز به خانه ک ستمپو صی چه  ان ا
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کسرریسررت؟ بعد از اینهمه روز باالخره می واسررتم امشررب چند سررا تی بدون 
 بدب تی هایم سپری کنم!

 
سبد کف زمین..امیر لی  شک میشوم...پاهایم میا در ورود را که باز میکنم خ
بود و...امیر لی بود و کسرری که اسررما را یادم نمیامد فقط ت ت مشررکی و 

راهن ابی تنا بود و من ان شب بها گفتم  اشق روت تی های خاکستری...پی
رنگ چشمانت هستم.. ین پیراهنت! به من گفت "االن های هستی..نمیدونی 

 چی بهم میبافی ..چشمای من سبزه" و من خندیدم!
 

داشتم باال میاوردم..هرچه در معده ام بود هجوم اورده سمت گلویم..امیر لی 
لب زدنا را میبی ند و من فقط  نم! زن و مردی مسررن و او..و دختر حری میز

به چشررمان  تاده ام..فقط  نوجوان..مرا معرفی میکند..من  ین ادم اهنی ایسرر
 سبزش نگاه میکنم و صدایی از امیر  لی که میگوید "خاله بفرمایید داخل"

 
خاله؟ یعنی این لعنتی پسررر خاله المیرا بود؟ وای خدای من..داری ازمایشررم 

ست؟ مرا از ست پر  کردی بین ادمهایی که  میکنی؟ بس نی یقه بلند کردی در
زمین تا اسررمان با من فرق دارند...و هرلحظه باید بترسررم از اینکه از من و 
ست به امیر لی بگوید؟ از این جا هم باید  شوند...حاال می وا وجودم با خبر 
بار میبسررتم و میرفتم؟ یا شرراید شرربانه گورم را گم میکردم! جمعه و غروبا را 

به "خانم رایحه" گفتنهای امیر لی توجه خوب  زهرمارم کردند...بدون اینکه 
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شینم  سمت خانه و خودم را میاندازم داخل..در را قفل میکنم و مین کنم میدوم 
 همان کف...

 
میگفت..به همه میگفت...چجوری به چشررمان حاج خانوم نگاه میکردم؟ 

ن همان را هم از المیرا دوسررتم داشررت...یک نفر باالخره دوسررتم داشررت و م
فه  ند..خ که حری نزد با او حری میزدم..میگفتم  ید  با یدادم!  دسرررت م

 شود..بگویم که تازه دارم زندگی میکنم..
 

رنگم پریده بود..لبهایم هم روبه سفیدی میرفت.. ارایشم را پاک میکنم...شالم 
به  قه ای  ما ت باز بود..دسررتم میلرزد ا پایین...در  ندم و میروم  ر درا محکم میب

ند  با ان لب  حال و  یدایا میشررود..سررر مانموق  محسررن پ میزنم و ه
صی نمیدانم چجوری جوابا را میدهم..فقط میدانم باهم وارد  سرخوشا..ا
میشررویم..و من چون کودکی که دامان مادرش را بو کشرریده دسررت المیرا را 

 میگیرم و به اشپرخانه میروم و ب*غ*لا میکنم و ارام میگویم:
 
  وام..المیرا...معذر  می واممعذر  می -
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 منم تنهام.. -
 

 صدایم میلرزید:
 
 تو تنها دوست منی.. -
 

 بغض میکنم:
 
 منو دوست نداشته باش...من اونی که تو فکر میکنی نیستم! -
 

 دیوانه شده بودم..ترسیده بودم...از خودش جدایم میکند:
 
  زیزم..رایحه جانم.. -
 
 یخ....المیرا جان چای ر -
 

 میاید نزدیک تر:
 
 خانم رایحه..چی شده؟ -
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سوال مرا ب واهند؟ چه  ستم بروم و ادمهایا همینجور بدون  کجای دنیا میتوان
 کسی به من میگفت خانم رایحه؟ من رایحه جانم چه کسی بودم؟

 
اگر میفهمیدند..اخ..مغزم از اینهمه اسررترس داشررت نابود میشررد...نگاها 

 میکنم:
 
 بده.. حالم -
 

 انقدر مظلومانه و پر بغض زمزمه کردم که دل خ
 
 
 
 
 

 ودم برای خودم سوخت...
 

 لب ند میزند:
 
 خوب طبیعیه... -
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نپرسیدم چرا طبیعیست..فقط فکر کردم بعد از اینکه بی دلیل سرخواهرش داد 
 زدم بازهم لب ند میزد....از خودم بدم میامد..

 
 و مینالم: دستم را روی صورتم میگذارم

 
 اره شدم زمین ..هرچی بی سرم میاد طبیعیه! -
 
 المیرا جان وسایل پذیرایی رو ببر زشته.. -
 

 المیرا هول شده بود..نمیدانم ب اطر حال و قیافه زرد و زار من بود یا...نمیدانم!
 

 صندلی را برایم  قب میکشد و زمزمه میکند:
 
 بشینید.. -
 

و دو حبه قند میاندازد داخلا...پایین پایم روی زانو مینشیند  و برایم اب میاورد
 و لیوان را میگیرد سمتم:

 
 چرا انقدر رنگتون پریده؟ -
 

 المیرا با سینی چای میرود بیرون...
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دلم می واسررت اشررک بریزم واو با ان دسررتهای بزرگ و  جیبا انها را پاک 

 میکرد
 

ت..اما نه..جهنم وجود دارد...چندتایی تا االن فکر میکردم جهنمی در کار نیس
 هم هست..این خانه یکی از انها بود!

 
یا  امشرررب این خانه جهنم من بود...لبه تیغم بود..یا برای همیشررره میافتادم 

 برمیگشتم به امنیتم!
 
 با من حری میزنید؟ -
 

 دیگر فقط با این ادمها میتوانستم حری بزنم!
 
خالم ری تی - خانواده  یدن  فک کنم..داشررتین میرفتین با د ن بهم؟ چون...

 جایی...
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صور  یخ و رنگ پریده  شکم روی  سیاه ا شاره میکند...رد  بعم ا سر و و و به 
ام مانده بود..دستمال کاغذی را خیس میکند و میدهد دستم و دوباره مینشیند 

 پایین پاییم و زمزمه میکند:
 
 زیر چشمتون سیاه ست! -
 

ورتم را تمیز میکنم..المیرا میاید و همانطور که دنبال پیا دستمال میگیرم...ص
 دستی ها میگردد میگوید:

 
 رایحه.. زیزم..بب شید االن میام پیشت! -
 

ید بکنم؟  با چه غلطی  گذارم و فکر میکنم  دسررتم را روی پیشرررانی ام می
می واسررت بگوید؟ یعنی میگفت امیر  لی جان من با این همسررایه  جیب و 

صبح را کنارش گذراندم؟ این چر  و پر  ها غریبتون خو شب تا  ابیدم؟ یک 
 را می واست بگوید؟ اگر میگفت من باید انکار میکردم یا قبول؟

 
 رایحه خانوم.. -
 

 لب ند کمرنگی میزند:
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 چی شده؟ به من بگید.. -
 

 مهربان بود و خشن هم بود...مهربان بود و المیرا خیلی بیشتر!
 
 د با من؟چرا حری نمیزنی -
 

 من از برای مصلحت در حبس دنیا مانده ام...
 
خانوم رایحه من باید برم بیرون..ولی اول می وام حال شررما خوب بشرره...یه  -

 چیزی بگین...
 

 بینی ام را میکشم باال و میگویم:
 
 برو ..خوبم! -
 

به ای روی رانا میزند نا..بررر و  چند لحظه نگاهم میکند..طوالنی و اشرر
 همانطور که بلند میشود میگوید "باشه" لیوان را هل میدهد سمتم و میگوید:

 
 ب ورین .. -
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و بعد بی حری دیگری بیرون میرود...تنها در اشپزخانه غریبه ها نشسته ام...به 
هر ریسررمانی چنگ میزنم تا غریبه ها را از دسررت ندهم! المیرا میاید...فقط 

م روی سررینه اش..چقدر  میق و پر  اطفه ب*غ*لا میکنم..سرررم را میگذار
بود..بر کس من..با من گریه میکرد و می واست ارام باشم..هی نمیپرسید چه 
شتم به  شده.همین اغوش حالم را خوب کرده بود..از خودم تعجب میکردم، دا

 این خانواه تعلق خاطر پیدا میکردم و این برای من خیلی زیاد بود!
 

شام را اماده کنیم..وقتی با چشمهای قرمز و بی حا لم کمکا میکنم تا وسایل 
گریه میکردم به شد  چشمها و نوک بینی ام قرمز میشد و مرا لو میداد...المیرا 
بزور تو  فرنگی فرو میکند دهانم و گونه ام را میب*و*سد...از ب*و*سه اش 
بدم نمیامد..اصرری االن به این حمایت و بودن نیاز داشررتم..حس میکردم من 

ک طری ایسررتادم و همه این ادمها طرفی دیگر و هر لحظه ممکن بود رسرروا ی
 شوم!

 
 امیر لی سینی جوجه ها را برمیدارد و میگوید:

 
 با  مو و ماهان میریم تو حیاط اتیا کنیم..محسن میره تا سوپر میاد. -
 

 ماهان..اه..ماهان بود..ماهان..
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یا میگذارم و به راهرو میروم..چراغ دخترک میاید در اشررپزخانه ، با المیرا تنها
یاید داخل و بکشررما کناری و کاری  تا ب را خاموش میکنم و منتظر میمانم 

 بکنم تا خفه شود!
 

یاط را  باال ح قه  به طب های منتهی  له  هایم را محکم میکشررم و از پس می مو
ته بود کنج  گذاشرر گار  یک سرری مد و  یا مد..داشرررت م یا پایم...داشرررت م می

ها لوی را ج با... خوب  ل نا را  ما کی چشررر ی تار یرم...در  گ ی م را 
به روی  نمیبینم...زمزمه "بیا باال" ام را میشررنود و کمی بعد از من در پاگرد رو
خانه ام ایستاده...فقط نگاهم میکند..من حتی نمیتوانستم سر چسب نواری را 
باز کنم..حاال می واستم سر صحبت را با ادمی باز کنم که اصی شناختی ازش 

 نداشتم!
 
 می وای بهشون بگی؟ -
 

سترس امانم را بریده  ستم را بند کمرم میکنم..ا سیگارش را میاندازد زیر پا...د
 بود!

 
 تو چرا اینجایی؟ -
 

 اب دهانم را قور  میدهم:
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 می وای بگی؟ -
 
 یعنی نمیدونن چی هستی؟ -
 

شت از یک هیوال حری میزد؟ به خودم برمی ورد شتم از  دا فقط خودم حق دا
 خودم انقدر بدبگویم!

 
 اگر بدونم می وای دختر خالمو م ه خود  بدب ت کنی معلومه که میگم... -
 
 پای ابروی خودتم گیره! -
 

 پوزخند میزند:
 
 میارزه! -
 

 انگشت اشاره ام را میکوبم ت ت سینا:
 
 اون شب تو پیله من شدی.. -
 

 می ندد:
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 م نبود!اولین بار  ه -
 
 
 
 
 
 چرا اومدی تو این خونه؟ تو که لب تر کنی باباجونت... -
 
 نگو..خواها میکنم! -
 

 لنگه ابرویا را میاندازد باال:
 
 اووو...خواها؟ از رایحه خانوم  مغ -
 
 
 
 
 

 رور از خودرابی بعیده!
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ور با که چط مرا بیشتر از یک شب میشناخت..مرا خیلی میشناخت..میدانست

ادمها رفتار میکردم..میدانسرررت که همه را پایین تر از خودم میدیدم و تحقیر 
 میکردم..میدانست که همه از من متنفربودند..همین قرار بود بیااره ام کند!

 
 تو نمیدونی من چه ها کشیدم...اینجا ارومم..بذار زندگیمو بکنم! -
 
 باشه..ولی همینجوری مفت و مجانی؟ -
 
 پول می وای؟ چقدر؟ -
 
 پول؟ پولتو به رخ من نکا! -
 
 چی می وای ازم؟ -
 

لب ند میزند...نگاهم میکند...طوالنی و پر نقشه..نفسم را فو  میکنم و چشم 
 میبندم..نمیشد، نمی واست این دریای وحشی ارام بگیرد..

 
 می وای ازم سوء استفاده کنی؟ -
 
 تازه میشم م ه تو.. -
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 گذشته ها بود..من دیگه اون ادم قبل نیستم! اون مال -
 
 من حرفی نمیزنم..توام بهتره همون ادم قبل باشی! -
 

پوزخند میزند و منه شررکسررته و خرد و خمیرو میگذارد و میرود...همانجا 
مینشررینم و پاهایم را دراز میکنم...تنم درد میکرد...پرچم سررفیدم را باال گرفته 

 ...بودم و در هوا میارخاندم
 

ساری از خود  چیزی  شرم ساری...جز  شرم ساری.. شرم ساری.. شرم ای 
 نداری

 
 ای ناامیدی..ناامیدی..ناامیدی..از هی  کس غیر خود  خیری ندیدی

 
شته  ساتی که مدتها در من خفته بیدار گ سا سگی..اح یک روز بود..یک جمعه 

 بود.  ذاب وجدان ...ترس..تسلیم!
 

ینطور بین بدب تی ها بمانم و دست وپایم بسته انصای نبود، انصای نبود که ا
باشررد...انصررای نبود که اینطور بیااره ادمها شرروم! باید قبول میکردم..تنم در 

 مقابل ابرویم..منصفانه بود؟ نباید با او درگیر میشدم..نباید خرابا میکردم...
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ا ج در گاوبازی جایزه اول تعلق میگیرد به کسي که نسبت به حمله گاو بهترین

 خالی را بدهد نه کسی که با گاو درگیر شود..
 

 قانون ششم: در برابر گاو جا خالی بده
 
 
 
 
 

 المیرا می ندد و داد میزند:
 
 امیر لی انقدر بدجنس نباش! -
 
 بدجنس چیه  زیزم؟ میگم ادم بی مسئولیته! -
 
 غیبت نکن! -
 

 یکجوری خودم را میاپانم بین بح شان:
 
 یته؟کی بی مسئول -
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 ببین امیر لی چیکار میکنی؟ -
 

 امیر می ندد:
 
 چیکار کردم؟ خلی تو؟ -
 

 و از اینه نگاهم میکند:
 
هیای برادر محسن دوبار ازدواج کردن.حاالم سومی توراهه...رسالتی دیگر  -

 در راه است.
 

 باز میزند زیر خنده .خوب این چه ربطی به بی مسئولیتی او داشت..
 
 خوب؟ -
 
 لمیرا چشم غره میرود:ا

 
به  - یاره  بدجوریم فشرررار داره م لت پسررره ارثشررو می واد،  ما به ج خوب 

 خانوادش...
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 امیر لی باز می ندد:

 
 جالبیا اینه لیلی هفت سال از مجنون بزرگتره! -
 

 المیرا مشت میکوبد به بازوی امیر:
 
 خیلی بد شدی تو! اینجوری به بدب تی مردم ن ند! -
 
 بعد رو به من ادامه میدهد: و
 
زنه خیلی وبرر  مالیا بده، اینم برای اثبا  برادریا می واد یه خونه ب ره  -

 بزنه به اسم دختره!
 
 برادری؟ -
 

 با سوالم هردو لب ند میزنند و من هم اندکی..با دلهره...بی حوصله!
 
 اصن هرچی ، به ما ربطی نداره! -
 

 امیر ول کن معامله نبود:
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عد  - باشررره ب ته  هد داشرر به خودش تع ید  با له اول  با من میگم ادم در وه با

دیگران.فداکاری مدام و بی دلیل، شرریوه مناسرربی برای نجا  یه رابطه  اطفی 
 نیست...

 
 
 
 
 
شین خریده، دخترشو برده مدرسه غیرانتفا ی ثبت  - سره براش ما خوب اخه پ

 ادم...استغفرالله! نام کرده و هزینه زندگیشو میده..خو این
 
یا!  - نک شرررد له ز خا یدا خیلی  جد قدر پرچونگی نکن امیر لی.. ان

 همینجاست..رسیدیم!
 

ستم میدهد و من بی حری  صری را د شویم، امیر ظروی یکبار م باهم پیاده می
خانم! در این بی  حاج  نذری  های  مه  به پ ا کردن قی پیا شررروع میکنم 

کردند ادم را...حیاط خانه شده بود حوصلگی محض مجبور به چه کارهایی می
یان  یه درم ثان یک  ند وهر  په و اسررف جای بوی ل یدادم ب نه، ترجیح م مام زنا ح

 صلوا  فرستادنهایشان به خیابان ها بروم و نذری پ ا کنم!
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دسررتم خالی و با نگاه خالی تری درسررط وسررط خیابان ایسررتاده بودم! به ادمها 

تنم زخمی بود، اسرترس و دلشروره امانم را نگاه میکردم، به ماشرینها، درختان! 
یده بود! نمیتوانسررتم اینجور زندگی راتحمل کنم.  مری برای خودم بودم،  بر
ید برایم اهمیتی  یا هم اگر میفهم هاتم برای خودم بود و دن با ها و اشررت غلط 
نداشت! حاال..من به این حال  اد  نداشتم. کاش یک چوب جادویی داشتم 

تمام زندگیم حذی میکردم! ماهان نه...پدر را هم نه..کاش  در آن یک نفر را از
 خودم را..خود بی ودم را حذی میکردم!

 
به سمت ماشین میروم، با خنده غذارا دست به دست هم میدادند، چقدر شاد 
بودند، گونه های المیرا براق بود و سرررخ، امیر لب ند داشررت و هی شرروخی 

 بود؟میکرد! اگر خوشب تی این نبود پس چه 
 

یدایا  که هرجا را میگردم پ ند  هان میک جا پن خوشررب تی لعنتی خودش را ک
صندلی بازی های  شت بازیهایا را تعبیر میکرد! از  شاید هم دنیا دا نمیکنم؟ 
شه  سریاهم همی سد...یک  ست به همه بر شب تی قرار نی باگی معلوم بود خو

 باید سراپا بایستند!
 

شینم و المیرا با ورو شان مین شین یک دنیا هوا و خنکی و  طر منتظر دش به ما
 م صوص خودش را میاورد!برمیگردد سمتم:
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  زیزم..چرا انقدر تو خودتی؟ دو سه روزه تو حال خود  نیستی! -
 

 فقط نگاها میکنم...امیر  لی هم مینشیند و ماشین را به حرکت درمیاورد!
 

جه نمی گاهم میکرد، فکر میکرد متو نه ن گاها را امیر لی هی از ای شرروم؟ ن
 غافلگیر میکنم :

 
 چیزی شده؟ -
 

 به ان نگاه نمیامد غافلگیر شده باشد...
 
 میتونم یه سوال بپرسم؟ -
 

 بدون اینکه نگاها کنم سر تکان میدهم:
 
 خانوادتون کجان؟ -
 

 المیرا بلند صدایا میزند و من که حوصله این یکی را اصی نداشتم!
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و من که انگار هی  چیزی نشنیده ام به بیرون خیره میمانم!  منتظر نگاهم میکند
شورم.باینم.بیاندازم روی بند.فردا  ست خودم را از تنم دربیاورم.ب دلم می وا

 که امدم ببینم باد مرا با خودش برده!
 
 خانم  رایحه.. -
 
 نمی وام به این سوال جواب بدم! -
 
 اخرش که چی؟ -
 
 اخرتری وجود نداره از اینجایی که ایستادم -
 

جاد  حالم ای ها دیگر تغییری در  ید اینایز المیرا مشرروش بود، چرا نمیفهم
سوال کند برای من جواب ندادن خیلی  صدبار  نمیکند! بگذار امیر لی روزی 

 راحتتر است! امیر گوشا بدهکار اخطارهای المیرا نبود:
 
 حتی..این همه تنهایی رو نمیتونم هضم کنم...حتی یه دوست.. -
 
 امیر لی خواها میکنم تموما کن! -
 
 المیرا جان داریم حری میزنیم چرا اینجوری میکنی؟ -
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 گونه ام را به سردی شیشه میاسبانم و زمزمه ام زیادی زمستانی بود:

 
 من  اشق تنهاییم! -
 
فقط زمانی میشه گفت  اشق تنهایی هستی که یک نفر گوشه این شهر باشه  -

 م دلا گرفت بتونه بره پیشا..در غیر این صور ..که هروقت اد
 

 نگاها میکنم ...در غیر این صور  چی؟
 
 در غیر این صور  تنهایی چیز خطرناکیه! -
 

 در دلم پوزخند میزنم..از کدام خطر باید میترسیدم؟ من خود خطر بودم!
 
 من تنهاییرو دوست دارم! -
 
 اینو قبی گفتید! -
 

 کشم و با زمزمه ای که بعید میدانستم بشنود میگویم:دستی به صورتم می
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 باشه. خفه میشم! -
 

 اما شنید:
 
 چرا حری میذارین تو دهن ادم! -
 

 می واست بحث کند؟ نمیدید بی حوصله و خسته ام؟ می و
 

است د وا کند؟ باشد..منم پایه د وا بودم..اتفاقا االن دلم می واست یکنفر را 
 م حرصم خالی میشد!انقدر میزدم تا تما

 
 اینو قبی گفتی یا اره اینو شنیدم یعنی خفه شو! -
 

 المیرا کیفه بود و ترسیده:
 
 توروخدا تموما کنید. اصی به من توجه میکنید؟ -
 
 المیرا ما همسایه ایم.باید همدیگرو بشناسیم! ولی ایشون.. -
 

 چقدر غریبه شده بود.
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 شهر به خانم مجرد خونه میدن که ما بی شناخت و بامن... کجای این -
 

 داشت منت میگذاشت برای خانه ای که هر ماه پولا را واریز میکردم!
 
 امیر لی ساکت شو...-
 

 نیش ند میزنم:
 
که م ه  - نه  نه ای که تو دل ادم میمو کل این حرفایی  بذار بپرسررن..مشرر نه 

 پیستیکن..تجزیه نمیشن!
 

 ند میزند:اوهم نیش 
 
 من سوال زیاد میپرسم ولی جوابی نمیگیرم! -
 
ناسرررب  - یت روحیا م حه وبررع یاری؟ رای امیر لی چرا بها فشرررار م

 نیست..خیلی غیر منطق..
 

  صبی اش کرده بود وسط حرفا میپرد:
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قل حری  - حدا طل ا تراض کنی. با به  یا  فاع کنی  اگر نمیتونی از حق د
 قلیم بلدیم چجوری حری بزنیم!نزن..توجیه نکن! دوتا ادم  ا

 
 لبه شالم را میاندازم روی صورتم و زمزمه میکنم:

 
 نه...من ادم  اقلی نیستم...یه احمقم که االن خیلی خوابا میاد! -
 

قانون هفتم: مواقعی که می وای از زیر بحث شونه خالی کنی به خود  توهین 
 کن...ادما  اشق این کارن!

 
 
 
 
 

شت خودش! دو  دو سرنو سمت  روز مانده بود...المیرا دو روز دیگر میرفت به 
روز دیگر باهم بودیم، تا قبل از ان شررب شررومی که ماهان تهدیدم کرد فهمیدم 
قانون اول را باید نقض کنم...نمیتوانسررتم فقط خودم را دوسررت داشررته باشررم! 

اد و ض بود...دپیامبر زندگی من بودند و رسالتشان چشم پوشی و صبر و اغما
قال میکردم، لب ند میزدند، بی بند و باری ام را سررکو  میکردند، پرروگری 
سر راهم  شب قدر ادمهایی را که  هایم را فقط نظاره گر بودند...و من بعد از ان 

 قرار گرفته بودند، دانستم!
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بعد از این که امیر  لی دم شرررکت پیاده مان کرد المیرا شررروع کرد به حری 

 اصی از دیشبا بغض الود بود...زدن..
 
- ...  رایحه تورو خدا به مامانی سر بزن...تو باشی دلم قرص 
 
 اه زرزرو دوباره شروع کردی که... -
 

دماغا را میکشد باال و به سمت اسانسور میرویم...دکمه را میفشارم و منتظر 
 !گردانممیمانم که "سیم اقای دکتر" گفتن المیرا با ث میشود رویم را بر

 
سور، لب ند میزد و من جوری  سان شته بود بین در ا کیف چرم قهوه ایا را گذا
گفتم دیوانه که به گوشررا رسررید! اقای دکتر؟ آه خدایا...از در و دیوار برایم 

 میبارید!
 

سررری تکان میدهم و اقای دکتر جوری لب ند میزند که یعنی هی دختر یکم 
 شرمنده شو دکتر ببینه!

 
جان ایشون پسر جناب مهندس هستن..مدتی هست که اومدن ایران، رایحه  -

 به جای مهندس دالوری به شرکت سر میزنن!
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جناب مهندس، اقای دکتر...هوووی داشت حالم از اینهمه لقب و تمجید بهم 

 می ورد!
 
 خانم کیانی ایشون ازهمکاران ما هستن ؟ -
 

و من خودم بدون تعاری سوار اسانسور میشوم و دکمه را  دست دست میکردند
 میفشارم..

 
 بله رایحه جان تو شرکت خودمون کار میکنه.. -
 

شده ام نگاهم  سباب تفریحا  ابرو باال میاندازد و با خنده و جوری که انگار ا
 میکند...

 
 کدوم قسمت هستن؟ -
 

یاندازد و تعاری میکند اول رو به در میایسررتم و نگاهشرران نمیکنم..ابرو باال م
 پیاده شویم..

 
 المیرا دست دست میکند و من سری  میگویم:
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 بایگانی.. -
 

صبحانه  سمت اتاقم میروم..موق   سر تکان میدهد و من بی توجه به  دالوری 
 المیرا گوشم را میپیااند و اخم میکند:

 
 دختره ی بی ادب این چه طرز برخورد بود؟ -
 

 ر  میکشم:قهوه ام را هو
 
 کدوم برخورد؟ با کی؟ با جناب دکتر؟ -
 

شپزخانه به قمری روی  شیده میگویم و بی یال از پنجره کوچک ا و دکترش را ک
 حفاظ های سفید نگاه میکنم:

 
- ...  ناسیمتی مدیر این شرکت 
 
 من اصی ندیدما..تا اونجاییم که یادم  پدرش رئیس این خراب شدس... -
 
 ز صبح..چرا انقدر سگی!اووی چته ا -
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های پر اسررترسرری  ظه  فت...وقتی او بود لح چه میگفتم؟ داشرررت میر
نداشررتم..ماهان جرئت نمیکرد مجبورم کند که به خانه اش بروم..وقتی او بود 
شوخی میکرد..وقتی المیرا بود همه چیز  امیر لی هم به خودش اجازه میداد و 

 رنگی بود..
 
بادمجون دورقاب چیدن این دکتر مهندسررای الکی خوشررم  اصرری از اینهمه -

شم  ست که تا کمر خم ب نمیاد! خوب حاال که چی؟ دو تا کتاب خونده الزم نی
 ازش تشکر کنم به خاطر اینکه وظیفشو انجام داده!

 
 تو خل شدی... -
 

اره..داشررتم خل میشرردم! هر لحظه منتظر بودم المیرا در خانه ام را بزند..بعد 
ن ارم کند و داد بزند که دختره ی نجس و هرجایی بار  را ببند و از خانه سیلی 

ما گور  را گم کن...شب را با استرس از دست دادن به خواب میرفتم و صبح 
 ها هم با استرس از دست رفتن بیدار میشدم!

 
 چی شده رایحه؟ مدتی  تو خودتی! -
 
 هیای.. -
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ی هایی که در جواب چی شرررده و چه ادمها نمیفهمیدند به تعداد همان هیا
 خبره میگویم رنج دارم..!

 
فنجان را دوباره پر میکنم و می واهم بیرون بروم که دالوری ایستاده و تکیه داده 
سی  شبیه ک سم را فو  میکنم..چهره اش کامی  شپزخانه...نف به دیوار جانب ا

قا که دقی یاورم  خاطر ب به  یده سررعی میکنم  مه چیز را شررن که ه چه  بود 
گفتم..فحشی چیزی که ندادم..فقط گفتم شرکت خراب شده و یکبارهم جناب 

 دکترش را کشیدم و مس ره کردم..نه اوباع وخیم نبود!
 

 به چشمانا نگاه نمیکنم و رد میشوم که صدای اراما را میشنوم:
 
 خانوم بشار .. -
 

مدارک ما از سرروابق و  ته بود...حت خانوادگی ام را نگف نام  جه المیرا  م متو
 شد...برمیگردم و با چشمان جدی میگوید:

 
 بیاین اتاقم لطفا.. -
 

سن دارش  شی زیبا و  سرش ادا درمیاورم که من شت  جلوتر حرکت میکند...پ
 می ندد.
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تعاری میکند و من مینشررینم...لحظه ای بعد منشرری اش سررر میرسررد بعد یه 

ایا دوتا امضرررای  المه زر  و زور  الکی و اقای دکتر اقای دکتر گفتن ه
ناقابل میگیرد و بیرون میرود.امروز حالم خوب نبود و جناب دکتر بد موقعی را 
ته و  یه رب  نشررسرر که  گار  نه ان گار  نده انت اب کرده بود...ان قا  ب برای می
ستم بگویم اگر امری ندارید من  ستم..باید چیزی میگفتم..نمی وا منتظرش ه

 دم:مرخص شوم..باید جور دیگری شرو ا میکر
 
از اینکه شررب تا صرربح همه با جناب دکتر و اقای رئیس و..این دسررت القابا  -

 خطابتون میکنن خسته نمیشین؟
 

با  ند و  گذارد ..دسررتا را در هم گره میک یاورد و روی میز می  ینکا را درم
 لب ند بزرگ منشانه و صبورانه نگاهم میکند:

 
به که با دوتا کتاب خوندن میتونم اینهمه احترام  چرا بدم بیاد؟ این خیلی - خو

 ب رم...ادمها فطرتا به تمجید و مورد توجه ب
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 ودن  یقمندن! من که خسته نمیشم اما شما انگار خیلی بهتون فشار میاد!
 

حابررر جواب  که این دکتر از ان دکتر  نفسررم را فو  میکنم و فکر میکنم 
 اماده کردم! هاست..خودم را برای نبرد س تی

 
 مدرک تحصیلیتون چیه؟ -
 
 توی همون پرونده ای که نام خانوادگیمو خوندین همه چیزو نوشته! -
 

 باز لب ند میزند:
 
 چرا ترک تحصیل کردین؟ -
 
فکر میکردم توی این شرررکت کارای مهمتری دارین جناب دکتر..سرروال و  -

 جواب؟ در شانتون نیست!
 

 ند:اینبارجدی تر نگاهم میک
 
 مشکلی در مورد من هست خانوم بشار ؟ -
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 شانه باال میاندازم:
 
 نه چه مشکلی میتونه باشه؟ من برای اولین باره شمارو میقا  میکنم! -
 
مان نیرو برای  - عه کردین همز به شرررکت مراج کار  ما برای  که شرر مانی  ز

قسررمتهای م تلف شرررکت جذب میشررد..همینطور دسررتیار شرر صرری مدیر 
 ..شما چرا رفتنیدب ا بایگانی؟فنی

 
 لب ند میزنم و دستانم را از هم باز میکنم:

 
 همه  الم و ادم با شغل من مشکل دارن جز خودم! -
 
من مشررکلی با شررغلتون ندارم..فقط می وام ببینم قصررد و منظوری پشررتا  -

 بوده؟ یعنی  یقه به این کار داشتین از قبل؟
 
صبح چه منظوری؟ من یه کار می  - شب تا  ستم توی اتاق اروم و دنج..که  وا

 منو مشغول کنه...
 
 پس احتیاج مالی ندارین؟ -
 

 کیفه ام کرده بود:
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 اقای دالوری دارین منو  صبی میکنید! -
 

نمیدانم لب ندش از تعجب بود یا یک ماسررک بی تفاوتی مسرر ره داشررت که 
 هرلحظه به صورتا میزد!

 
 با صدای مییمی میگوید:

 
 معذر  می وام. -
 
 بابت چی؟ -
 

 لب ندش  میقتر میشود:
 
سفانه من  - شتون نمیاد..واقعا  ذر می وام..اما متا شما از من خو شید که  بب 

 مدیر این شرکت هستم و فکر میکنم حداقل باید به من جواب پس بدین!
 

 بلند میشوم و دستم را روی میزش میگذارم:
 
 جواب پس بدم...حتی شما اقای دکتر! من موظف نیستم به هی  کسی -
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انقدر مطمئن و محکم برخورد میکنید که من شررک میکنم که اصرری به این  -

 شغل و این حقوق نیاز داشته باشید...
 

 نیش ند میزنم:
 
حقوق؟ این پولی که هر ماه از حساب این شرکت به حساب من واریز میشه  -

صی  سرسوزنی برام اهمیت نداره...ا ستی بها نمیزنم که ب واد کمک حتی  د
 حالم باشه..نبود این پول تغییری تو زندگی من ایجاد نمیکنه...

 
 فکر میکند از دست دادن این کار میترسم؟

 
ستی تقدیم  شغلم را دو د شتم  سا را فو  میکند و من که  ین احمقها دا نف

 میکردم :
 
 ار کنید!یتونید کفقط فکر میکردم تو ب شهای دیگه شرکت بجز بایگانی م -
 

 ادا درمیاورم:
 
 این لطف همایونی رو مدیون چه چیزی هستم؟ -
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که اینجور مسرر رش کردم بها برخورد.  باالخره اخم کرد..از این اخم کرد..
 باالخره توانستم ان ظاهر فریبنده و لب ند احمقانه اش را از بین ببرم!

 
 یت و تنفر از کجا میاد!نمیفهمم این نگاه پر از کینه.. اینهمه  صبان -
 

من از دکتر مهدنسرررا و ادمهای معروی و ...من از ادمهای پولدار و همه کاره 
بدم میامد..از ادمهایی که بقیه را مجبور میکنند به خاطر مقامهای ناچیزشان تا 
کم خم شرروند بیزار بودم. من از این اقای دکتر گفتنها متنفر بودم.. انها مرا یاد 

انداختند...من به این ادمها الرژی پیدا کرده بودم...حالم را بهم میزدند پدرم می
 و یاد پدر لعنتی ام زنده میشد.

 
باره لب ند میزند، آه خدایا کاش چوبی چماقی  چند لحظه نگاهم میکند..دو
بدم  قدر ازش  بدم توی این صررور  خونسرررد..چرا ان دسررتم بود میکو

ی که جوابی نم ند  مد..هووی ..میبی یا که م بدون این ند و  دهم  ینکا را میز
 نگاهم کند میگوید:

 
 میتونید برید! -
 

بدون اینکه  که میتوانسررتم بروم، فکر میکرد منتظر اجازه او بودم؟  معلوم بود 
 دیگر نگاها کنم بیرون میروم و در را محکمتر از حد معمول میبندم.



 105 هبوط

 
ستاخر وقت به اتاق المیرا میروم در را باز میکنم و یکرا م ست رو به رویا میای

 و بی هی  توقفی میگویم:
 
بلند شررو، وسررایلتو جم  کن بریم..امروز اخرین روزی  که میتونیم کنار هم  -

باشرریم...فکر نکن که  اشررق چشررم و ابروتم اما نمیتونم از این لحظا  اخر 
بگذرم..دلم برای خود  که تنگ نمیشرره فقط دلم برای اون فک خوشررگلت 

 ه بند ور ور میکنه..تنگ میشه که ی
 

ندی  مان متعجبا لب  ته میکنم..چشرر باز و بسرر به رویا  و دسررتم را رو
 میشود..سر کج میکند و زمزمه میکند:

 
 ولی من دلم برا  تنگ میشه... -
 

تاحاال کسری نگفته بود که دلم برایت تنگ میشرود..حتی رامین هم روز اخری 
  ت "خواها میکنم به هیکه میرفت نگفت دلا برایم تنگ میشررود، فقط گف

 چیز الوده نشو!" رفت و من به مراتب به چیزهای بدتری الوده شدم!
 
 بریم بگردیم یه کم..شامم بیرون می وریم! -
 
 پس حاج خانوم چی؟ -



wWw.Roman4u.iR  106 

 

 
 همانطور که با موبایلا شماره میگیرد میگوید:

 
 امیر  لی امروز زود میره خونه! -
 

کلی پیاده روی و حری و گاهی اشررک های  و دقیقا سرره سررا ت بعد ، بعد از
المیرا به یکی از رستورانهای نزدیک خانه رفتیم! دوتایی یک پیتزا سفارش دادیم 

 و خودمان را با سیب زمینی روبه رویمان سرگرم کردیم!
 
 رایحه اگر تو گرسنه بودی یه پیتزای دیگه سفارش میدادی.. -
 

 که خورده بودیم ابدا جا نداشتم! بعد از ان همه هله هوله ای
 
 نه..من اهل تعاری نیستم! -
 

 چند لحظه به شیشه سرتاسری پشت سرم نگاه میکند و بعد ارام میگوید:
 
 من خیلی میترسم! -
 

 همانطور که سس را روی هم
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 ه قسمتهای سیب زمینی میریزم میگویم:

 
خونم چشررم از حاج  من دیگه نمیدونم چقدر باید بهت بگم ،روزهایی که -

مادربزرگت زن  قدر  که چ یدونی  یدارم..در بررمن تو خود  م خانوم برنم
 محکمی  و اصی کمک کسی رو قبول نمیکنه. غیر از من برادر ..

 
 ترسم من از این بابت نیست! -
 

 نگاها میکنم..تابحال انقدر جدی ندیده بودما و انقدر مضطرب:
 
 پس چی؟ -
 
 
 
 
 
 المیرا.. -
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 جون بکن! -
 

چشررم روی هم میگذارد و چنگالا را میاندازد روی میز و خسررته و ناامید 
 زمزمه میکند:

 
 من پشیمونم! -
 

گاها میکنم..از برداشررتم مطمئن نبودم پس  ما  و مبهو  ن ظه  ند لح چ
 میپرسم:

 
 از چی؟ دقیقا از چی پشیمونی؟ -
 

 لب باالیا را به دندان میکشد:
 
 از ازدواجم! -
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ستم نگاها کنم، همین! پیتزایمان را روی میز میگذارند.حاال دیگر  فقط میتوان
اصری به نظرم چیز خوشرمزه ای نمیامد،المیرا پشریمان بود، یه دایره پر از مواد 

 غذایی مضر، پشیمان بود؟ مغزم بهم ری ته .
 
 مرد خوبی نیست؟ -
 

 زمزمه میکند: بغض کرده بود. با یک دستا نیمه صورتا را میپوشاند و
 
 من فقط سر لجبازی با امیر افتادم تو این چاه! -
 
 یعنی چی المیرا؟ ها؟ -
 
شد  م الف  - شقا بودم ازدواج کنم، به  سی که  ا شت با ک امیر  لی نذا

بود ...بعد از اون قضرریه یکی از هم محلیامون به مادربزرگم محسررن اینارو 
به درد من  معرفی کرد! امیر  لی به نظرش محسررن  فت کرد و  بازم م ال

نمی ورد، اما اینبار نمی واستم حری امیر بشه! داشت دستی دستی ایندمو تباه 
میکرد! فکر میکردم شرراید این اخرین شررانس من باشرره و امیر داشررت همه 
صمیم مهم  ستگارامو یکی یکی رد میکرد..من  می هی  دخالتی تو این ت خوا

 من حق انت اب نمیداد... نداشتم! امیر به
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اه  حد احمق و ب تا این  فکرش را هم نمیکردم..فکرش را هم نمیکردم المیرا 
 بوده باشد!

 
همه اینارو بذار کنار المیرا...حاال که همه چیز تموم شرررده، فکر نکن م ل  -

به من بگو،  حاال  مه چیزو بهم بزنی و فرار کنی،  ظه اخر ه ما میتونی لح فیل
 ی نیست؟محسن مرد خوب

 
 هست..هست...فقط من  اشقا نیستم! -
 
  شق؟ چرا انقدر دنبال  شقی؟ -
 
بها  - نمی وام  باشرررم!  فکر اون  تو  بم  می وا نارش  ک تونم وقتی  می ن

بازی  نارشررم دارم نقا  که ک ظه ای  حه هرلح خ*ی*ا*ن*  کنم...ببین رای
 میکنم، محسررن فکر میکنه من واقعا دوسررا دارم...من خسررته شرردم، واقعا

 نمیکشم..از خودم بدم میاد..نمیتونم با فکر اون بها خ*ی*ا*ن*  کنم!
 
 تو فکر کی؟ -
 

 صورتا را پنهان میکند و زمزمه میکند:
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 ماهان... -
 

ک  میکنم! چند لحظه گیج و منگ به حلقه اش خیره میشرروم...صررورتا را 
 وید:میگ میمالد و با دستمال اشکا را میگیرد و انگار که با خودش حری بزند

 
یارو از کیها خرگوش درمیاره، بعد اونوقت من هنوز از قلبم یه گوسررالرو  -

 نتونستم دربیارم!
 

شده بود،  ست دربیاورد؟ انروز که انقدر هول  ماهان؟ ماهان را از قلبا نمیتوان
تند و تند به اشررپزخانه میامد و حال مرا نمیفهمید ماهان دسررتپاچه اش کرده 

مام انشرررب ا یداشرررت بود؟ ت میر لی کنترلا میکرد، چشررم ازش برنم
 و...آه..خدایا! این چه خر تو خری بود؟

 
ستفاده میکرد و  سوءا شت که از من اخاذی میکرد..از من  ست دا سی را دو ک

 حق سکو  میگرفت. او این ماهان را  اشق بود؟
 

مه شررران، فقط نوع  ند...ه بدب ت یا  های دن مه ادم قا  فکر میکنم ه گاهی او
 هایمان باهم متفاو  است! بدب تی

 
شدار و  صدای خ ستم را دراز میکنم با  صدا قور  میدهم و د اب دهانم را پر 

 بعیفی میگویم:
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 دستتو بده من! -
 

 من فقط دستا را گرفتم ولی او راحتتر و با صدای بلندتری شروع به گریه کرد!
 
 نمیدونم چی باید بگم! -
 

 و زمزمه میکند: چند بار سرش را تکان میدهد
 
هی  راهی ندارم! میدونم، واقعا اینو بهت نگفتم که فکرکنی و یه راه و چاره  -

 پیدا کنی..فقط..سر دلم مونده بود و داشت دیوونم میکرد!
 

سر یکی دو روز  دیوانه اش میکرد؟ دیوانگی برای این لحظاتا کم بود، بحث 
با یک لجبازی همه  مرش را فدای یک زندگی بی احسررراس  نبود! داشرررت 

 میکرد! آه...
 
 می وای همه چیزو بهم بزنی؟ -
 
 نه..معلومه که نه! اگر اینکارو بکنم امیر لی که هی  مامانی بیاارم میکنه! -
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که چی؟ برای چی باید بیاار  کنن؟ خوب حاال به این نتیجه رسرریدی که  -
 نمی وایا برای چی باید م الفت کنن؟

 
و امیر لی راغب نبودن و من با همه توانم در مقابلشررون  چرا؟ چون مامانی -

وایسررادم و گفتم باید با محسررن ازدواج کنم! من فقط می واسررتم به امیر  لی 
بفهمونم که خودم میتونم تصررمیم بگیرم! می واسررتم...اشررتباه کردم! االن برای 

 این نتیجه گیری خیلی دیره..
 

 و باز سرش را به دست میگیرد...
 

 را پاک میکند و پیتزای یخ کرده را میکشد وسط و میگوید:اشکا 
 
 غذارم زهرمار  کردم..بب ا! -
 

و یک برش را بزور دسررتم میدهد تا ب ورم! دهنم تلخ بود و به هی  چیز جز 
 ماهان فکر نمیکردم! اسما م ل زنگ خطر در گوشم صدا میکرد!

 
 اونم دوست داشت؟ -
 

صنو ی شیند روی چهره  همان ته لب ند م سد و باز غبار گرد مین اش هم میما
 اش:
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 اونموق  ها اره..خیلی...االن -
 

 شانه باال میاندازد و زمزمه میکند:
 
 فکر نمیکنم! -
 

 من هم فکر نمیکردم.
 

چطور این ادم را دوسررت داشررت؟ ماهان نمونه کامل یه ادم پسررت و موقعیت 
 توانمطلب بود! چرا دوستا داشت؟ به جرا  می

 
 
 
 
 

 بگویم که اگر هم در گذشته اد ای  اشقی میکرده همه اش دروغ بوده!
 

امیر  لی زنگ میزند و می واهد دنبالمان بیاید..اخم میکنم و ارام لب میزنم 
 که "بگو خودمون میتونیم بیایم"
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فکر میکرد باه ایم؟ همه اش می واست همه ادمها را کنترل کند...شاید اگر با 

ماهان و المیرا م الفت نمیکرد االن هی  کدام اینجا نبودیم! المیرا به ازدواج 
شت و  ست از دختربازیا برمیدا شاید د شاید.. سیده بود، ماهان  مراد دلا ر
من...من  بیااره در این اسررترس و امپاس لعنتی نمیماندم! یک گرد منفی از او 

 روی مغزم نشسته بود!
 

ه المیرا به حالت  ادی برگردد و حاج خانوم تا خود خانه پیاده میرویم تا چهر
 سوال پیاا نکند.

 
مان بود..از  یاط منتظر خل! امیر لی در ح ندازم و او زودتر میرود دا یا ید م کل

 روی ت ت بلند میشود و سمتمان میاید!
 
 سیم..چقدر دیر کردین! -
 

ید "پیاده اومدیم تا  المیرا بی حوصررله سررر تکان میدهد و همانطور که میگو
 خونه" به سمت خانه میرود!

 
صورتا و داد بزنم که بعد از  ست بزنم توی  ستم! دلم می وا روبه رویا میای
شدن و تباهی زندگی المیرایی...اما..یک چیزهایی  سئول بدب ت  خودش تو م

 این وسط میلنگید!
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 چرا انقدر گرفته بود؟ -
 
 براتون مهمه؟ -
 

 اخم میکند:
 
 معلومه که مهمه! -
 

می واهم رد شرروم که سررر راهم میایسررتد...یک تای ابرویم را میدهم باال و 
 نگاها میکنم و او خیلی صلح طلبانه زمزمه میکند:

 
 المیرا به من نمیگه که چی شده! شما به من بگو! چرا گریه کرده بود؟ -
 

 از کجا فهمیده بود گریه کرده.؟
 
 هیای...یه کم ترسیده! -
 
 از چی؟ -
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 باال میاندازم:شانه 
 
 از اینکه داره ازدواج میکنه..از اینکه داره از پیا شما میره! -
 

 سرش را جلوتر میاورد:
 
 میترسه یا تردید داره؟ -
 

 تیز بود...نبود؟
 
 چه فرقی داره؟ -
 
 خیلی فرق داره..خیلی! -
 

 بگو و من دهان چند ثانیه نگاها میکنم..چندبار سررر تکان میدهد و که یعنی
 بی صاحبم را باز میکنم:

 
 مردده! -
 

لب ند مصنو ی میزند..پوزخند میزند..با صدا.  قب میرود. دستانا را از هم 
 باز میکند و با خودش چیزهایی میگوید که من نمیشنوم!
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 که مردده... -
 

 نفسا را فو  میکند و نگاهم میکند:
 
 پشیمون  یا مردده؟ -
 
 فم میکنید!دارین کی -
 
؟ -  پشیمون 
 
 این سواال چیزی رو تغییر نمیده! -
 
 تغییر میده..میده -
 

شت  شد؟ تابه حال ندیده بودم. انگ صبی می شده بود؟ این مدلی   صبانی   
 اشاره اش را رو به سینه ام تکان میدهد و میگوید:

 
 دوباره دیدتا و هوایی شده! هوایی شده.. -
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 دیوانه شده بود...دور خودش میگشت و حری میزد: و به نظر من امیر  لی
 
شری می واد  - شا.. اما این بی ستم نباید بیاد جلو چ ستم..میدون من میدون

 خودشو نشون بده و همه چیزو خراب کنه! دیدشو باز فیلا یاد هندستون کرد!
 

 یک قدم بها نزدیک میشم :
 
 چرا م الفت کردی؟ -
 

 حرصا گرفته بود:
 
ه..معلومه که چرا..من پسرخالمو بهتر از هرکسی میشناسم! من مردم چرا؟ ه -

و جنس یه مردو خوب میتونم بشناسم! ماهان خواهر منو دوست داشت اما اون 
 مرد زندگی نبود! نبود...پسره زنباره ی... استغفرالله!

 
 دو چشما را با شصت و اشاره اش میمالد و زمزمه میکند:

 
بریزه بهم...مردم مسرر ره ما نیسررتن، من نمیذارم .  من نمیذارم همه چیزو -

سره بازی  سا  این پ سا ..نمیذارم با اح شقا  سن  ا سا داره! مح سن دو مح
 کنه!
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؟ یعنی چی؟ المیرا حماقت  - ستن؟ این چه جمله مزخرفی  س ره ما نی مردم م
شو  صت ست...هنوز یه قدم به چاه مونده و می واد برگرده اما تو داری فر کرد در

چاه همون زندگی بی  ازش نداره...این  ته  چاه  میگیری و پرتا میکنی...این 
...پسره غریبه مردم مهم  یا خواهر ؟   شق و سرد المیرا و محسن 

 
 میدیدم که چقدر خودش را کنترل میکرد تا صدایا باال نرود:

 
 تا کی خودخواهی؟ مگه محسن ادم نیست؟ چرا المیرا نه؟ چرا المیرا به این -

 شررق احمقانه و کوفتیا به ماهان پایان نمیده؟ چرا المیرا تموما نمیکنه؟ 
حاال که محسنو  اشق خودش کرده پشیمون شده؟ مس رس! واقعا مس رس! 
ادمارو مهره های سرروخته یه بازی احمقانه فرض کرده و فکر میکنه با یه بررربه 

 میتونه از صفحه بندازتشون بیرون!
 
سن فراموش میکنه! ی - شق کوتاه مد  بود حاال هر چقدر  میق اما به مح ه  

مرور زمان با یه دختر دیگه فراموشررا میکنه! اما المیرا هم خودشررو بدب ت 
سن ب وابه  شو فیلم بازی کنه! نمیتونه بامح میکنه هم اونو...نمیتونه تمام زندگی

 و فکرش جای دیگه باشه!
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تم برافروخته اش به صررورلبا را تر میکند و نزدیک تر میایسررتد..نفس داغ و 
می ورد و وقتی دستهایا را  صبانی تکان میدهد تسبیح چوبی اش باال پایین 

 میشود :
 
سنگن؟ یا  - شما زنا فکر میکنید مردا از  با یه دختره دیگه فراموش میکنه؟ چرا 

 شاید...وای...
 

 چنگی به موهایا میزند و ترسناک تر از قبل نگاهم میکند:
 
ما دخترا  - یذارم این ازدواج بهم شرر بازی میگیرین! من نم به  مه چیزو  ه

 ب وره..به هزاران دلیل...به هزاران دلیل خانم  رایحه!
 
 حتی همه اون هزار تا دلیل نمیتونه قان  کننده باشه برای بهم نزدن این قضیه! -
 
- ..  حتی یه دونشم کافی 
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شی - هم بکنه من نمیذارم با ماهان ازدواج  المیرا این ازدواجو بهم بزنه، خودک
 کنه! اصی ماهان دیگه نمی وادش چه برسه به اینکه

 
 
 
 
 

بگیرتا! این ازدواجو بهم بزنه شانس ازدواج دوباره با توق  و س ت گیری اون 
 براش پیا نمیاد! دیگه کسی پیدا نمیشه که اندازه محسن  اشق المیرا باشه!

 
از همه مهمتر خانواده محسن ادمای ابرودار و بی حاشیه ای هستن...نمیذارم  و

 با یه حرکت احمقانه هم گند بزنه به ابروی ما هم اون خانوادرو بدنام کنه!
 
 چطور اونموق  که اومده بودن خواستگاری م الفت کردین؟ -
 
یا پ من هی  تصررمیمی رو بی دلیل نمیگیرم...میدونسررتم که المیرا دلا -

...نمی واستم یه ازدواج این شکلی داشته باشه! دقیقا من م الفت کردم  ماهان 
به خاطر این روز..به خاطر همین روز قبل از  روسرری لعنتی...اما این احمق 
تمام مد  به فکر لجبازی بود..تو فکر اون لعنتی بود...من شغل محسنو بهانه 
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الفتو ا یم کردم ورق برگشررت و کردم تا المیرا جواب منفی بده! اما تا من م 
 گفت اال و بی همین!

 
خانوم  رایحه! اینجا ایسررتادی و کلی نقشرره کشرریده بودین که مواخذم کنید اما 
حاال میگم که بفهمید ، من تمام تیشررمو کردم که این ازدواج سررر نگیره چون 

ن م دل المیرا پیا کس دیگه ای بود و حاال تمام سررعیمو میکنم که بهم ن وره!
 با المیرا اتمام حجت کرده بودم و اون گفت پشیمون ن واهد شد!

 
به برگهای سبز شناور روی اب خیره میشوم..و او که کمی ارام شده! ماهان..فقط 
چون دختر باز بود؟ همین با ث شده بود بین دوتا  اشق بایستد و همه چیز را 

ن ید من...اه..فکرش تنم را میلرزا ند؟ اگر میفهم به اب بهم بز که  مانطور  د! ه
 خیره ام زمزمه میکنم:

 
 از کجا معلوم با ازدواجشون ماهان تغییر نمیکرد! -
 

 به صورتم نگاه میکند:
 
اصی حری زدن در این رابطه برام اسون نیست اما...هوووی...من خواهرمو  -

 به مردی نمیدادم که هرشب با یه دختری رابطه داره..
 

 میکند: نزدیکتر میاید و زمزمه
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المیرا فقط یه ماه میتونسررت برای ماهان جذابیت داشررته باشرره! بهت قول  -

که بها  یدم...من ریسرررک نمیکنم و خواهرمو دسرررت مردی نمیسررپرم  م
 خ*ی*ا*ن*  کنه!

 
از اینده ای حری میزنی که ازش مطمئن نیسررتی...شررما با این طرز فکر   -

 همیشه  قب میمونی..
 

 نیش ند میزند:
 
..میمونم..اگر همیشررره  قب میمونم ب اطر اینه که دارم گه کاری های اره -

 بقیرو پاک میکنم!
 

دست روی نقطه بعفا گذاشته بودم و مجبورش کردم که جلوی من بددهنی 
 کند:

 
 همه چیز رو بر حسب یه فربیه بهم ری تی! -
 
بهم زده من  میشرره انقدر این جملرو به کار نبرین؟ اون کسرری که همه چیزو -

صمیمای غلطو در  سعی کردم گند همرو پاک کنم، ت نبودم...من در تمام  مرم 
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لحظه اصرریب کنم، اشررتباهارو جبران کنم و نذارم هی  کسرری از افرد خانوادم 
اسرریب ببینه! من هی  وقت چیزی رو بهم نری تم! به همین خاطر هم نمیذارم 

 دن زندگیا!المیرا فرار کنه از این قضیه چون میشه بهم ز
 
 می وای شکنجا بدی! -
 
نه..نه..المیرا شررانس اینکه  اشررق بشرره و یه زندگی دیگه ای رو تجربه کنه  -

داشررت! اما خودش با یه  شررق اشررتباه همه چیزو بهم ری ت! اگرم خطا بود 
سعی نکرد این اشتباهو فراموش کنه! شانس زندگی دیگه ای رو داشت اما حاال 

باره ماهانو دیده و  باید  اد  رو به جای  شررق انت اب کنه! من میدونم دو
هان و  ما نه  که براش میمو یادش میره...اونی  ماه هم از  عد دو ته بهم، ب ری 
مه  که قراره بره خونا و ه یاالتا نیسررتن..حتی منم براش نمیمونم..اونی  خ
 مرشو کنارش باشه محسنه! گاهی اوقا  سرنوشت دست میذاره روی بعضی 

 میرا انت اب کرد، انت اب نشد!ادما...اما ال
 
  شق اشتباه...شما به من بگو..مگه دست خودش بود؟ -
 
نه اما دسرت خودش بود که کس دیگه ای رو گرفتار خودش نکنه! محسرن تا -

خت و احسررراسرری بها  نا نامزد نکردن اصرری المیرا رو نمیشرر که  مانی  ز
سن از ..چطور توق  دارین که مح شقا  شت...اما حاال... ا شر ی و  ندا زن 

قانونیا بگذره..محسررن فراموش کنه و درد جدایی بکشرره اما المیرا نه؟ چرا 
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المیرا نه؟ چرا نمی واین بفهمین که ادما باید به خاطر لجاجت و پا فشاریشون 
 تنبیه بشن!

 
 اون کسی که مجازا  میکنه شما نیستی... -
 
 تم!پس اون کسی هم قراره نجاتا بده از این مجازا  من نیس -
 

 و دستانا را به حالت تسلیم میگیرد باال و  قب  قب میرود:
 
...من قرار نیسررت کسرری رو نجا  بدم همونطور که منم مجازا   - پس تموم 

 نمیکنم! المیرا بره ببین  یه تن  می واد دیگه چه گندی به زندگیا بزنه! بره...
 

بعف و بیحالی بعد از یک جنگ تن به تن در بدنم پی ..لب ایده بود.یکجور 
حوض مینشررینم..دو پایم باهم بازی میکنند.روی هم مینشررینند، از هم دور 

 میشوند، بهم نزدیک!
 

سرررم را میاندازم  قب و دنیارا وارونه مینگرم! نیوتن  احمق حتما باید سرریب 
می ورد به کله اش تا بفهمد جاذبه زمین را ؟ یکبار هم گریه نکرده بود؟ اصرری 

یک زن را هم ندیده بود که اگر جاذبه نبود همه غصرره هایا تا به حال اشررک 
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برمیگشت درونا!؟ خاک برسرش! یاد اشکهای المیرا ناراحتم میکرد و این از 
 من بعید بود.این من داشت هی ان یکی من را سورپرایز میکرد.

 
ستم را رها میکنم و از  شکم به اب میافتد..به اب میافتد و ارام میگیرد! د قطره ا

 ت میافتم در اب.پش
 

 خودم را میاندازم در اب تا
 

 ارام بگیرم!
 
 
 
 
 

قانون هشرتم: تصرمیم اول و اخر روخودتون بگیرید...تصرمیم غلط خودتو به 
 مصلحت اشتباه دیگران ترجیح بده!
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باید  کت و شررلوار کرم رنگم را تن میکنم، و کفشررهای قهوه ای و لعنتی که 
شان سر میاندازم و  زیبایی شمی را روی  شال ی شت پا ترجیح دهم!  را به تاول پ

موهایم را انقدر محکم باالی سرررم میبندم که بیرون نیاید و حاج خانوم ازرده 
صرار المیرا با  شانم...برخیی ا صورتم مین شود! ارایا ما  و کمرنگی روی  ن

! یک تحمل کنم او به ارایشررگاه نرفتم! نمیتوانسررتم ان چهره گرفته و مجبور را
مهمانی سرراده بود، پرا از ادمهایی که به من نمی وردند! پر از ادمهایی که فکر 

 نمیکنم مرا بپذیرند!
 

سته  شه ب شیری اش را که متفاو  از همی سری  شاد بود، و ان رو حاج خانوم 
بود. دستا را دراز میکند و می واهد که کنارش بروم! دستم را در دست سفید 

 م..لب ند میزند و من که نمیتوانستم جز خنده جوابا را بدهم:و تپلا میگذار
 
 ایشاال برای تو رایحه جان! -
 
 ممنونم حاج خانوم! -
 
چقدرم خوشگل شدی، از بس رنگهای تیره میپوشی همیشه چشم ادم  اد   -

 نداره!
 

 جوابی نداشتم و حاج خانوم که داشت با دما گردومیشکست:
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 ا حابریما!امیر..مامان جان م -
 

 فقط صدای بلندش را میشنوم که داد میزند:
 
 مامانی اخه این...لعنتی.. نمیشه که ! -
 

 حاج خانوم غا غا می ندد:
 
 یه کروا  بلد نیست ببنده! -
 

 و امیر  لی باز صدایا میاید:
 
 چرا باید بلد باشم؟ هرروز صبح با کت شلوار و کروا  میرم حجره؟ -
 

ص سره ی بی خا شت پ سن هنوز بلد نبود کروا  ببندد..دا سال  سی  یت...با 
به اینه شررمعدان زیبای روی طاقاه  دیرمان میشرررد! داخل میروم و او که رو
ایسررتاده بود و باز داشررت کروا  را باز میکرد...میروم و درسررت رو به رویا 
میایسررتم..چند لحظه نگاهم میکند و بعد کروا  را از دور گردنا میکشررد و 

 ت گردنا:دستی پش
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 اصی بریم....نمی واد..دیرمون شد! -
 

کروا  را با خشررونت از دسررتا میکشررم و میاندازم دور گردنا، یقه باالرفته 
 اش را مرتب میکنم و او که خیلی  یان هل شده:

 
 نمی واد... -
 

سرهای هجده  شمانم می ندید!  ین پ شل بود. لبم نه اما چ نمی وادش زیادی 
شده بود ست چیزی بگوید! بیا ساله هل  شید و هی می وا ، نفس  میق میک

 از این معذبا نمیکنم و سری  میبندم و  قب میروم...
 

صای  شه کوتاه ترش و ان درون  شده و از همی صیب  نگاها میکنم، موهای ا
و بی غل و غشرری که داشررت! حتی یکبار هم سرررانگشررتم به او ن ورد اما هل 

این خانواده را میبینم با خودم فکر میکنم  شرردنا به نظرم جالب میامد...وقتی
کاش من هم همینقدر بکر و بی تجربه بودم! کاش با نگاه یک مرد میلرزیدم و 

 هل میشدم! کاش این همه حیا...آه..
 

پلک که میزنم غیب شرررده! کیفم را برمیدارم و بیرون میروم! در سررمت حاج 
و من هم صررندلی  قب جا  خانوم را میبندد و بدون اینکه نگاهم کند مینشرریند

 میگیرم!
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سا ت میکرد و نگاهی به ترافیک  حاج خانوم یک بند حری میزد، و نگاهی به 
و کم کم داشررت غرغرهایا شررروع میشررد. به دسررت بزرگ و پر مویا نگاه 
سبیح چوبی دور ماا خبری  میکنم که محکم فرمان را گرفته...امروز از ان ت

 نبود...
 

نا را میبینم...پر حری و شفای...بدون اینکه نگاها سر بلند میکنم و چشما
را بگیرد دنده  وض میکند و من ترجیح میدهم به خیابان خیره شرروم...انقدر 
ستم این  شان را معنی کنم...نمیدان ستم کداما شت که نمیدان نگاها حری دا
سرکوفت...نباید اینکار را  شکر...یعنی قدردانی و یا  سرزنا یعنی ت نگاه یعنی 

دم؟ چقدر س ت میشد با این ادمها رفتار کرد.. در تمام برخورد ها انگار میکر
صی درکا نمیکردم! چرا  سرزمینی دیگر! ا سیاره ای دیگر بودم و او از  من از 
باید بد باشررد؟ اینکه کمکا کردم ان کروا  مشررکی و بلند را  ین ادم دور 

 گردنا ببندد؟ این بد بود یا خوب؟
 

محجبه با چادرهای رنگی و شرریک...و دخترهایی که  سررالن پر از خانمهای
سررراپا سررفید پوشرریده بودند و چادر طیکوب شررده شرران برق میزد! چندین 
روحانی و بقیه مردهای کت شررلوار پوش! به خودم نگاه میکنم و ...ناخداگاه 
سر امیر لی و حاج  شت  ضن جلوی کتم را میبندم! پ شم و غ شالم را جلو میک

م و انها با همه سرریم  لیک میکنند و من فقط سررر تکان خانوم روانه میشررو
میدهم! واقعا معذب بودم و دلم می واست جای خلوتی را گیر میاوردم و کمی 
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نفس میکشیدم! بین جمعیت چشمم به جنررررررررراب دکتر میافتد! آه تو را حتما 
ان کباید د و  میکرد!؟ او هم میبینتم...ابرو باال میاندازد، لب ند میزند و سر ت

میدهد، بدون لب ند سررر تکان میدهم برایا و برمیگردم سررمت حاج خانوم! 
 دستم را میگیرد و میگوید:

 
 بشین  زیزم! -
 

کنار خواهر و مادر ماهان مینشررسررتم؟ ابدا...قلبم میریزد، با اسررترس چشررم 
 میارخانم اما نیست! نیامده؟ این پا و اون پا میکنم که امیر لی میگوید:

 
 اومدن! -
 

برمیگردم سمتا که میبینم نیست...با ورود المیرا و محسن کمی یخ جمعیت 
اب میشررود! با ان پیراهن شرریری  اسررتین بلند و ان شررال حریری که با حجاب 
کامل بسررته، چقدر  روس زیبا و غمگینی بود! خم میشرروند و حاج خانوم را 

ند که خودش را در اغوش امیر لی پر  میک ند...و المیرا  یب*و*سرر ، برای م
قدر  ناه! امیر لی چ یک پ یه فرار و  جب انگیز بود و برای من فقط  یان تع اطراف
شیری المیرا ازرده نگاهم میکرد  شمانا را میبینم از پس حریر  سنگدل بود! چ

 و من ناخداگاه با تاسف لب میزنم:
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 بیرحم! -
 

 پیشانی المیرا ر
 

سد و من که ترجیح میدادم فعی ان  قب  قبا سابی ب ا میب*و* ستم تا ح ه بای
شاره میکند  سر ا سراغم را میگیرد و امیر لی با  همه خوش امدگویی کند..ولی 
ست ترین نقاب یعنی  به  قب و من که نقاب نگرانی و ترحمم را میکنم و دم د
لب ند را روی صورتم میکوبم و جلو میروم و برای اولین بار بعد از اینهمه سال 

غوش میکشم! و او که داشت گریه اش میگرفت.زیر کسی را اینجور از ته دل درا
 گوشا زمزمه میکنم:

 
 فقط به محسن فکر کن! -
 

 به صورتا نگاه میکنم :
 
 فقط خودتی که میتونی خودتو نجا  بدی! امشب... -
 
 کاش میمردم! -
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اخم میکنم که محسررن المیرا را میکشررد و میروند... ین باد دنبال محسررن 
میزها میارخید و با ان چشررمهای بی نهایت غمگینا  کشرریده میشررد و بین

 لب ند میزد...
 
شو  - شم تا یه احمقی که تا نوک دماغ ترجیح میدم یه ادم بی رحم اینده نگر با

 میبینه!
 

هرم نفس گرما از روی شررال حریر و نازکم روی گوشررم مینشرریند! برمیگردم 
کشررد و باز غیب سررمتا و او که صررورتمان را انقدر نزدیک میبیند  قب می

میشررود! خسررته بودم از دسررتا، انقدر که ازم فرار میکرد، حری میزد و دور 
 میشد، نیست میشد!

 
سم! فقط هربار هرکدام نگاهم  شنا شان را نمی شینم که هی  کدام دور میزی مین
میکنند باید لب ند مزخرفی تحویلشرران دهم و چیزی نگویم! امیر  لی هما 

با همه خوش و با در تیطم بود و میرفت و م یامد، حاج خانوم دور میزد و 
میکرد با ان روی همیشرره خندان و سررفیدش! دی میزدند و المیرا کمی دیگر 
ستم را محکم میگیرد و روی پایا  مانده بود تا بزند زیر گریه! کنارش میروم..د

 میگذارد و زمزمه میکند:
 
 از این مراسم متنفرم رایحه! -
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 و حف" کن! یک ثانیه لب ند بزن!المیرا یه کم ظاهرت -
 

ا کرد و اشررکی که داشررت میامد را سررری  پاک  *ب*ر*ی*کحرفم بیشررتر 
 میکند :

 
 تازه دارم میفهمم... -
 

تازه دارم میفهمم" از غمگین  له " که جم جایی میرسرررد  به  قا  ادم  گاهی او
 جمی  محسوب میشود..

 
 مقابلا میایستم:

 
ی! میدونم چی اذیتت میکنه! اینکه در اغوش المیرا قول میدم فراموشا میکن -

محسن باشی و به فکر ماهان..بذار بهت بگم،  یب نداره! اره  یب نداره، بذار 
فکر  هرجا می واد بره! هرچقدر بیشتر تیش کنی کمتر نتیجه میگیری...بذار 

 فکر لعنتیت هرجا می واد سرک بکشه!
 

کان میدهد! گونه اش را ارام چند لحظه نگاهم میکند و لب ند میزند و سررر ت
میب*و*سم و اینبار سر میز دیگری مینشینم! کسی را نمیشناختم و این داشت 
شد  ستی از کی المیرا  صمیمی ام را زهرمارم میکرد! برا ست  سی دو شب  رو
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صررمیمی ترین دوسررتم! بوی گذشررته ها میپیاد زیر بینی ام! دختر چادری و 
، خدیا چقدر تحقیرش میکردم! جمله محجبه کیس، ریزه میزه و  ینکی بود

ست متنفر  سئول حرا شما چادری هارو چه به هنر" در مغزم رژه میرفت! از م "
بودم...از استاد حکمت متنفر بودم...از همه ادمهایی که این چادر سیاه را روی 
سررشران میانداختند متنفر بودم..حاال من چرخ خوردم و چرخ خوردم و چرخ 

 امن ادمهایی که  مری ازشان متنفر بودم...خوردم و افتادم در د
 

از دی زدن مرد تپل و سفید پوش خوشم میاید...نگاها میکنم! حاج خانوم را 
های دالوری  گاه  ند میزنم و جواب ن به المیرا لب  یب میکنم،  گاهم تعق با ن

 لعنتی را نمیدهم این تمام کارهایی بود که در طی  روسی انجام میدادم!
 

بایلم زنگ می ورد و ان شررماره نفرین شررده که همه دلهره و  ذاب دنیارا  مو
بار ...و  ند...برای هزارمین  باز زنگ میز کت میکنم و  میری ت در دلم! ریج
سیجا که تهدیدم میکرد اگر جواب ندهم میاید اینجا و مرا با خودش میبرد!  م

 به جای خلو  و ارامتری میروم :
 
 چیکار داری؟ مگه نمیدونی کجام؟ -
 

 داد میزند:
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 هر قبرستونی هستی..بیا اینجا! -
 

 دلم هری میریزد:
 
 چی داری میگی؟ نمیتونم..نمیتونم بیام! -
 
 نمیتونی؟ نذار بیام اونجا و خودم بردارم بیارمت! -
 
 بیا...ببینم میتونی جلو خانواد ؟ -
 

 داد میکشد:
 
ترسررم؟ همین االن پا رو ا صرراب من راه نرو رایحه..فک میکنی از چی می -

 میشی میای اینجا وگرنا با یه زنگ ابروتو میبرم!
 
 می وای چیکار کنی م ی؟ -
 
 م ی؟ م ی شماره امیر لی رو میگیرم و همه چیزو بها میگم! -
 

 دلم می واست گریه کنم:
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 چرا اذیتم میکنی؟  روسی دوستمه و من می وام کنارش باشم! -
 
 هی  وقت این دوستا برا  اهمیت نداشتن! تا اونجایی که یادم   -
 

 داد میزنم و ناخواسته پاشنه کفشم را میکوبم زمین:
 
 حاال برام مهمه...برام مهمه لعنتی! چرا اذیتم میکنی؟ -
 
 سر من داد نزن ....دوزاری، یا همین االن میای یا زنگ میزنم به امیر لی! -
 

جرآ  نکرده بود اینطور تحقیرم کند..بغضم  به من چه گفت؟ تابه  مرم کسی
را قور  میدهم و کیفم را برمیدارم و بدون اینکه نگاهی به دور و برم بکنم به 
سمت در میروم! منتظر اسانسور میمانم و با شنیدن صدایا ناامیدانه نفسم را 
سر و کله  ست و حاال که نباید  شد نی شم میبندم..هرجا باید با فو  میکنم و چ

 یدا میشود:اش پ
 
 کجا؟ -
 

به کجا رسیده بودم که باید به همه ادمهای بی ربط و با ربط زندگیم جواب پس 
 میدادم!
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 باید برم جایی! -
 
 یعنی چی؟ -
 

باید دست پیا را میگرفتم تا پس نیافتم ..من هم اخم میکنم و کیف دستی ام 
 را محکم میفشارم:

 
 یعنی همین! باید برم! -
 

 نگاهم میکند چند لحظه
 
 
 
 
 

 و یک قدم جلو میاید:
 
 یعنی جایی هست که از  روسی دوستتون مهم تر باشه؟ -
 

 دستی به پیشانی میکشم:
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 نه مهمتر نیست اما باید برم... -
 

 دست چپا را به جیب میبرد:
 
 اگه نرید اتفاقی میافته؟ -
 
 اره...تمام چیزایی که تا االن ساختم خراب میشه -
 
 ی واین بگم دوستم برسونتتون؟م -
 
 وای نه...نه..من دیرم شده! -
 

ند و راها را  ندی میز ند، نیشرر  گاهم میک ظه ن ند لح بها برخورده بود.چ
حت  نارا یا..همین کم بود..نمی واسررتم از دسررتم  خدا میکشرررد و میرود.آه 

 باشد..حداقل امشب نه!
 

می واسررت انقدر  صرربی بودم و دلم می واسررت ماهان را بکشررم..واقعا دلم 
میزدما تا بمیرد، تا جما تی از دستا راحت میشدند...لعنت به وجودش که 

 دوباره مرا با امیر لی در انداخت!
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دستم میرود تا زنگ را بزنم که در با تیکی باز میشود! قبل از المیرا و این زندگی 

سترس و دیوا شت ان ا سیدم حاال باز دا گی نمدتها بود که از هی  چیزی نمیتر
 به جانم برمیگشت.

 
ند! در را  ته راهرو دلم را بهم میز یک و نور زرد  تار نه  خا یدهم و  هل م در را 
که دلم  جا بود  مان مه وجودم بررعف بود و ه یدهم! ه یه م ندم و بها تک میب
شته لعنتی ام را خاک...کاش هی  وقت  ست به حالم گریه کنم و این گذ می وا

 نمیدیدما!
 

که تار امیر لی  مه وجودم را خشررم میگیرد..اگر این  یاد رف باز ه یافتم  م
هاش حری  ک*ث*ا*ی*  با نه  با بی منطق نبود مجبور نبودم انطور بی اد

 بزنم.. با صدای بلندی داد میزنم:
 
این کارا  چه معنی میده؟ بیشررتر شرربیه ادمای زخم خورده ای که می وان  -

 انتقام بگیرن رفتار میکنی تا یه اخاذ!
 

یکی بیرون میاید...بهم ری ته و پریشان بود..ته ریا چند روزه سایه اش از تار
 اش چقدر چهره اش را متفاو  میکرد!

 
 حاال به من بگو..من باها  چیکار کردم ؟ داری انتقام چیرو از من میگیری؟ -
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 فقط نگاهم میکند:

 
حری بزن! داری دیوونم میکنی..من نمیتونم شرربانه روز ازهمه چیزم بزنم و  -
 ام تو این خونه لعنتی...بی
 

ستم را محکم به در چوبی خانه اش میکوبم! اخم میکند و میاید روبه  و کف د
 رویم میایستد..

 
 زندگی المیرا کافی نبود؟ حاال می وای زندگی منو خراب کنی؟ -
 

شود...موهایم  سری از ثانیه نگاها غریبه می حالی از نگاها میگذرد و در ک
 رم دور دستا میپیاد و کنار گوشم زمزمه میکند:را م ل یک دستمال ن

 
 چه گهی خوردی؟ -
 

 و بعد  ربده میکشد:
 
 چه گهی خوردی تو؟ ها؟ -
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 تمام سرم از درد فریاد میکشید! سعی میکنم دستم ازاد کنم و او باز داد میزند:
 
 جرئت داری یه بار دیگه تکرار کن! -
 

 و اینبار داد میزنم:
 
یه خونه خراب کن به تمام معنایی...ریدی هزار بار د - یگم تکرارش میکنم! تو

 تو زندگی المیرا و حاال ...
 

موهایم را رها میکند و هولم میدهد سررمت در...تنا را میاسررباند به تنم و 
 مجال جم خوردن نمیدهد:

 
 المیرا چه مشکلی داره االن؟ -
 
-.. 
 
 جواب منو بده! -
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 :بازویم را فشار میدهد

 
 باتوام رایحه خانوم  بشار ! -
 

 نمی واستم گریه کنم...
 
 د جون بکن! -
 

اینبار چانه ام را میگیرد و به در پشت سرم میکوبد..اخم بلند میشود و می واهد 
 دوباره بربه ای دیگر بزند که فریاد میکشم:

 
..توی بی لیاقت! -  هنوزم تو فکر  
 

 ند میزند:دستا شل میشود و فشار تنا...پوزخ
 
محسرررن  - من اون  جای  به  کرم  و االن  ف تو  کرم  ؟  ف تو  نوزم  ه هه..

؟ ب*ر*و*م*ز*ا*د*ه  کنارش 
 



 145 هبوط

تنها چیزی که بلدی همینه..توهین به ادما..و البته اخاذی و تهدید این اخری  -
 رو که ت صصشو داری!

 
 ر شدی!*ا*زبونت دراز شده..یه مد  باالسر  نبودم ه -
 

 کوبم:با مشت به سینه اش می
 
 !ع*و*ض*یگمشو... قب... -
 

 دو دستم را به دیوار باال سرم میاسباند و چند لحظه نگاهم میکند!
 
شت بهت؟ هه..همین  - شت؟ بین فامییی  قب موندم..خوش گذ خوش گذ

 ری تی رفته بودی بینشون؟
 
 گمشو کنار! -
 
امیر لی خوشررحال بود نه؟ با دما گردو میشررکسررت که محسررن جای من  -

 دامادشون؟ شده
 
 داری هذیون میگی... -
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به این  با تعجب نگاها میکنم..فکر نمیکردم  هولا میدهم و  قبتر میرود! 
 راحتی کوتاه بیاید! نگاهم میکند..خیره و طوالنی!

 
 خوشحال بود؟ -
 

شمانا نگاه کنم و درک و  ستم به چ شنوم! فقط میتوان صدایا را می به زحمت 
ر س ت بود! باید حاال که ارام بود کاری میکردم امشب باور این ادم برایم بسیا

شمانا  ساکت نگاه میکرد و با چ شب فقط همینجور  شت...ام از خیرم میگذ
 حسر  می ورد! این برای جگر داغدار من کفایت میکرد!

 
 شاید تو اینده منی! -
 

 چشمانا را تنگ میکند و ادامه میدهم:
 
تو اومد سررر من هم بیاد! اون چیزی که شرراید قراره یه روزی بییی که سررر  -

با ث شررد المیرا رو از دسررت بدی گذشررتت بود! منم قراره اینجوری مجازا  
 بشم! میتونستی بها برسی اگر...

 
 پوزخند میزند و خودش را میاندازد روی مبل:
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 رسیدن فقط مال میوه هاست..ادما یا نمیرسن یا نرسیده تموم میشن! -
 

 ستم:روبه رویا میای
 
 من به اندازه کافی تقاص پس دادم! -
 
 فک نکنم..حاال حاال ها مونده! -
 
 تو می وای مجازاتم کنی؟ -
 
 شاید.. -
 
 من دارم چوب دروغایی که گفتم رو می ورم! -
 
خانوادش دروغ  - به المیرا و  یت رو  ید ب وری چون تموم زندگ با پس هنوز 

 گفتی!
 
 نگفتم! در بمن.. من دروغی نگفتم..فقط چیزی -
 

 روی میز چوبی روبه رویا مینشینم:
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 ادمایی که زیاد دروغ میگن یه -
 
 
 
 
 

روزی به یه جایی میرسررن که دیگه هی  چیز و هی  کسرری رو نمیتونن باور 
 کنن..و این مجازاتشونه!

 
 نمی وام با تو حری بزنم! -
 
که حری طرفتو منقطی میبی - مانی   یدیاره این واکنا برای ز  نی و ترجیح م

 نشنوی!
 
 خفه بابا... -
 

 بلند میشوم و روبه رویا میایستم و از باال نگاها میکنم:
 
حال و روز  رغت انگیزه..نمیتونم درکت کنم چون تجربا نکردم..خوب  -

 تو رابطه دو نفره، سوم شدن خیلی زور داره!
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بدتری از او  فکر نمیکرد انقدر جسررار  به خرج دهم؟ من هم انتظار واکنا

 داشتم! دستم را میکشد سمت اتاق خواب...خودم خراب کردم!
 

صندلی  شد و کتم را از تنم درمیاورد و میاندازد روی  شالم را از دور گردنم میک
 چوبی روبه روی ت ت...م  دستا را میگیرم و مجبورش میکنم نگاهم کند:

 
 چطور میتونی انقدر پست باشی؟ -
 

ستا از از حالت فکا میفهم شار د شارد و ف م که دندانهایا را روی هم میف
نه ام کم میشررود...ارام هلم میدهد روی ت ت و چراغ را خاموش  روی شرررا

 میکند!
 

 زمزمه میکنم:
 
 از  متنفرم! -
 

با صررردای کمرنگی زمزمه  باال و کمرم را میگیرد و میکشرررد و  پتو را میدهد 
 میکند:

 
 منم همینطور. -
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 فس خسته اش را روی گونه ام میریزد :چشم میبندد و ن

 
 ب واب! -
 

حتی فکرش را هم نمیکردم که مرا از  روسی المیرا بکشد اینجا و فقط ب واهد 
کنارش تا صرربح ب وابم! صرردایا میزنم..خواب نیسررت ..اما جواب نمیدهد! 
ستم سی ب وابم! در تمام  مرم اینکار را نکرده بودم! نمیتوان ستم کنار ک  نمیتوان

شد و حالم بهم می ورد! و ماهان که  سم تنگ می سی ب وابم..نف صار ک در ح
یداد! سررعی میکنم از خودم دورش کنم  گار م کل و سرری مه تنا بوی ال. ه

 محکمتر نگهم میدارد:
 
 با وول خوردنت داری  یمت خاصی میدی؟ -
 
 
 
 
 

ی ام قانون نهم : همه ادمها اکسیری در وجودشان دارند...اکسیر من چرب زبان
 بود..از اکسیر  استفاده کن
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 خوش میگذره؟ اب و هوا چطوره؟ -
 

 صدای موج دریا میامد و او که انگار سبک و بی وزن بود:
 
- !  اره محسن خیلی خوبه...طبق معمول. هوام بد نیست، یه کم شرجی 
 

سعی میکنم کاری را بکنم که در تمام  مرم انجام نداده ام..جوری حری بزنم 
سی انرژی م بت ک صحبت نکرده ام..برای اولین بار می واهم به ک ه تا به حال 

 بدهم..من  سراپا منفی!
 
یای  - باشررره...محسررن حری گوش کن و  اشررق..کیا و در بایدم خوب 

شیدنی بگیره...چی  ساحل و اقا رفته براتون نو شنای  ستی رو  ش ابی..االنم که ن
 از این بهتره؟

 
زد و نفسررا را فو  کرد و زمزمه ارام "خداروشررکر" اش به گوشررم  نیشرر ند

 رسید!
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 شرکت و این اتاق تنگ بدون تو و وراجی ها  واقعا خسته کنندس... -
 
 دو روز دیگه برمیگردیم! -
 
 چرا انقدر کم؟ -
 
 کم؟ یک هفتست اینجاییم! -
 
ستراحت بده، االن همه زندگیت - ست دیگه  بی یال المیرا..به خود  ا اونجا

 چی می وای؟ کسی اینجا منتطر  نیست!
 

 باز ساکت شده بود و باز صدای دریا میامد...
 
 تو چیکار میکنی؟ -
 
 من؟ توی این مدتی که نبودی کلی کار فرهنگی کردم! -
 
 فرهنگی؟ چی دقیقا؟ -
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 فیلم دیدم... -
 

صد شتم، ان  ست دا ای گرفته که به خندید...باالخره خندید.. خنده اش را دو
شم  شد با پس زمینه ای ابی از دریا به گو شحال معطر می سری امواج خو یک 

 میرسید و مرا همین اندک کفایت میکرد!
 
 دالوری چه خبر؟ -
 
؟ -  دالوری چه خبر؟ این دیگه چه نوع سوالی 
 

 بی حوصله لب ند میزند:
 
 دیگه احضار  نکرد اتاقا؟ از تغییر شغل حرفی نزد؟ -
 

خودکار را از البه الی پرونده ها پیدا میکنم و تیکی کنار مرب  تو خالی روی 
 کاغذ مینشانم:

 
 نه..جرئتشو نداره! -
 
 اوهوع...چرا فکر میکنی از  میترسه؟ -
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 من فکر نمیکنم ازم میترسه..من مطمئنم که ازم میترسه! -
 
ساب نمیبره اما همین - و که این تفکرو ت میدونی رایحه..تو میدونی که از  ح

با ث میشررره هم خود  و هم من و حتی  گاه  خدا نا یدی  مغز  پرورش م
دالوری هماین فکری بکنیم! این یه توهمه اما تو این توهم رو م ل ویروس به 

 همه انتقال میدی!
 

 پا روی پا میاندازم و م ل کسی که ازش تعریف شده به صندلی تکیه میدهم:
 
 ب؟خوب حاال این بده یا خو -
 
 معلومه که خوبه..تو همه ی زندگیتو با تلقین راه میندازی! -
 
 شاید بهتره تو هم همین کارو بکنی! -
 

 ساکت میشود و من از فرصت استفاده میکنم:
 
ست و  - شون بدی! یه واکنا در ...و تو زنی که باید لیاقتتو ن شقت  سن  ا مح

 درمون نشون بده از خود  المیرا!
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دگی من نیسررتی رایحه..از چیزی خبر نداری! تو فکر میکنی من تو تو متن زن -
باهاش بدرفتاری میکنم؟ یا جواب ابراز احساساتشو نمیدم؟ نه..نه رایحه..من 
..نمیدونم...یه حس  رهایی..یه حس   شاید  اشقا نباشم اما کنارش...یه حس 

سی اونو تجربه نکردم، حتی امیر ل شی دارم که میدونم کنار هی  ک ! من یارام
این ارامشو از دست نمیدم...دیگه نمی وام انقدر خودخواهانه فکر کنم..خودم 
به جهنم رایحه، من مسررئول این زندگی هسررتم که سرراختم! حاالم باید خوب 

  هده داری کنم!
 
 خوشحالم که به این نتیجه رسیدی! -
 
دارم اما کنار محسررن به طرز شررگفت  رایحه من درون متیطم و پر انرژی -

شه دلم یه زندگی هیجان انگیز  شم! همی صبر و حوصله می انگیزی اروم و پر از 
و یه مردی رو می واسرررت که براش دسرررت به هر خطری بزنم، اما االن فکر 
به کردم، االن فقط همین اراما  ندگی مجردیم تجر میکنم اون دورانو توی ز

 میتونه کمکم کنه!
 
 به این نتیجه رسیدی یا داری با این حرفا خودتو دلداری میدی؟ واقعا -
 
 به این نتیجه رسیدم و حاالم دارم باهاشون به خودم تسلی میدم! -
 

 زمزمه میکنم:
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شکر میگی هزارتا درد ازش میریزه..رفتی کیا یه  - شدی، یه  احمقی..احمق 

کارایی می یه  مادربزرگ و برادر  نمیزنی...داری  به  که از نظر من زنگ  نه  ک
 اصی بد نیست!

 
 لب ند میزند:

 
 می وام ازشون محافظت کنم -
 
 دربرابر چی؟ -
 
 در برابر خودم! -
 
 تو به خانواد  اسیب نمیرسونی المیرا! -
 
حال خوب من براشررون تعریف  - بدونن..توام بهتره فقط از  نمی وام چیزی 

 کنی!
 
 به مادربزرگت زنگ بزن! -
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 دم!دیشب ز -
 
 و امیر لی... -
 
 پریروز خودش بهم زنگ زد! -
 
 
 
 
 
 کلی گریه کرد! -
 

نمیتوانسررتم باور کنم...به گوشررهایم ا تماد نداشررتم و حتی چشررمهایم .ان 
چشررمهای نافذ اشررک میری تند؟ و ان دسررتهای بی نهایت بزرگ اشررک پاک 

 میکردند؟
 
مامانی زیاد سررربزن، دل محسررن اومده...من دیگه برم رایحه! تورو خدا به  -

 نگرانم هما!
 
 برو خیالت راحت! -
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هرروز صرربح مرا جلوی شرررکت پیاده میکرد و میرفت! هرروز صرربح میگفت 
"سیم صبح ب یر" و "به سیمت" این تمام دیالوگهایی بود که ما باهم رد و بدل 
له  که من  بی حوصرر تارش بود  یک نوع دل وری و ازردگی در رف میکردیم! 

وانسررتم برطرفا کنم! و به او که نمی ورد مرد کینه ای باشررد..یک دیوار نمیت
ی ی بین ما بود، و در ان فضای چند در چندی که کنارهم بودیم گرمایی وجود 

 نداشت!
 

المیرا نبود، و من باید خودم را جم  و جور میکردم، باید این حصررار مزخری 
 نست المیرای من شود؟را میشکستم! باید تماما میکردم! امیر لی میتوا

 
بار هر چه داشررتم را خواهم ا تماد کنم، ا تماد به هر قیمتی که باشررد. یکمی

 باختم. نشستم کنار. گفتم من نیستم. دیگر با
 
 
 
 
 

های خرکی، ی قمار، بی خطر کردنکنم. تعطیل. اما زندگی بی حادثهزی نمی
ام، کنم. سر زندگی خواهم سر چیزهای بزرگ بازیخودیست. میچیز لوس بی

دارم که چه؟ همه احتیاط زندگی را نگها میبا این… سر جانم، سر دل و دینم
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بگذار بییی سرم بیاید..بگذار زخمی شوم، در اخر این زخم یا مرا خانه نشین 
 یا قویتر میکند!

 
ستم  شروع کنم و بگویم "چرا از د ستم باز  ستم کنارش نمیتوان ش صبح که ن

جوابا را خوب میدانستم..اما نمیشد..س ت بود..! موبایلم دل وری؟" یعنی 
 را درمیاورم و برایا مینویسم:

 
که حری نمیزنن و فکر میکنن  نایی هسررتن  ما او مل ترین اد بل تح قا " غیر 

 دیگران باید از روی رفتاراشون بفهمن چرا ناراحتن .مگه پانتومیمه؟"
 

 نگاها کند! گوشی اش روی داشبور  میلرزد...بدون اینکه
 
 نمی واین گوشیتونو چک کنید؟ -
 
 نه پشت فرمون معموال جواب نمیدم! -
 

 روبه پنجره زمزمه میکنم:
 
 شاید کار واجب داره! -
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شته...به نظرش احمقانه میامد؟ دوباره برایا  شوم که موبایل را بردا متوجه می
 مینویسم:

 
ستقیم توی "من از اون ادمهام که همین حرفهایی رو که مین سم رو نمیتونم م وی

 چشمای کسی نگاه کنم و بگم.من دیوونه نیستم"
 

نمیتوانستم کله ام را برگردانم و نگاها کنم و از  کس العملا خوشم نیاید و 
 بعد دوباره زبان بی صاحبم چیزی میگفت و خرابتر میکرد این ویرانه را!

 
جوابم را نداد و گوشی را  گوشی اش را انداخت روی داشبورد...جوابم را نداد؟

شیمان  سته..پ شک سرجایا! حس میکردم غرورم  قفل کرد و دوباره انداخت 
بودم! چشمم را روی هم میفشارم و سعی میکنم دهانم را ببندم و چیزی نگویم! 
هی  کسری دسرت رد به سرینه من نمیزد، کسری مرا تحقیر نمیکرد ..هی  کس 

داشررت همه کارهای نکرده دیگران را به نبود که جواب پیامهای مرا ندهد! و او 
سرم میاورد! نفس  میق میکشم! من به خودم قول یه جنگ درست و حسابی را 
داده ام..و ده یک خطر خوش  اقبت! پس دوباره از نو شررروع میکنم..زمزمه 

 میکنم:
 
 می وای غرورمو بشکنم؟ -
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صد سوالم را  ینا تکرار میکنم! با  سرد وجوابم را نمیدهد، و باز   ای بی نهایت 
 خاکستری میگوید:

 
 معذر  خواهی شکستن غرور نیست، نمایا  شعوره! -
 

ها را در دلم  یه  ثان به چراغ قرمز خیره میشرروم و  گاها کنم،  که ن بدون این
میشررمارم..از نظر او تا به امروز بیشررعوری بیا نبودم که معذر  خواهی بلد 

 ..واقعا جان میکنم:نیست! دستم را مشت میکنم و جان میکنم
 
 معذر  می وام! -
 

اه خدایا..انگار کوهی کنده بودم و همه تنم کوفته ی این بار سررنگین بود، به 
زبان اوردن این جمله برایم به اندازه ای سرر ت و طاقت فرسرررا بود که زبانم 
میگرفت و صرردایم خا دار میشررد! ان هم دربرابر کاری که خیلی هم نیاز به 

 نداشت، او زیادی لوس بود! معذر  خواهی
 
 چی؟ -
 

گاهم  یاورد و ن یده جلوتر م گار چیزی نشررن که ان حالتی  با  و سرررش را 
میکند...چشررمانا لب ند داشررت، همین یعنی شررنیده..خوب هم شررنیده و 

 معذر  خواهی ام را پذیرفته! چند لحظه نگاها میکنم و بدجنس میشوم:
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 هیای..با شما نبودم! -
 

ستم ان لب ند کجی می سیر چیزی نمیگوید، من فقط نمی وا زند و تا انتهای م
شنوم..پس از پنجره  سیمت" را از دهانا با انهمه بی تفاوتی ب  بار  لعنتی "ب

 گردن میکشم و زودتر میگویم:
 
 مرسی که هرروز صبح راهتونو ب اطر من دور میکنید! -
 
سیر رو برای المیرا دور میک - سال  که این م سه  شمام فرقی با المیرا من دو  نم! 

 ندارین!
 

دهانم سنگین شده بود و گوشهایم روی جمله شمام فرقی با المیرا ندارین قفل 
ستم نگاهم را  کرده بود...م ل یک دور باطل تکرارش میکرد و من که ، نه میتوان
ند بزنم و از این مرحمتی  نه میتوانسررتم لب  گذارم روی کولم بروم و  بردارم ب

 شکر کنم!گرانقدرش ت
 

 پس  قب  قبی میروم، سر تکان میدهم و میگویم:
 
 خداحاف".. -
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 بسیمت! -
 

 قانون دهم: زخمی شو! این زخم یا خانه نشینت میکند و یا قویتر!
 
 
 
 
 

جمعه بود. صبحی که چشم باز کردم، کمی اینور و انور شدم، پایم را به سردی 
ناجور دراوردم و تنم را کا و قوس دادم و  دیوار کشرریدم، از خودم صررداهای

هار فصرررل  ندم! چ ما به رو خیره  مه ای رو به دیوار سررر یک رب  فقط  حدود 
ویوالدی را گذاشررتم، موهایم را با مداد صررورتی روی میز جم  کردم و بعد 

 لباس خواب حریر سفیدم را زیر دوش اب زمین انداختم!
 

جا  حال تنم را  که  مام داغی  عه بود. ح جان قهوه جم یک فن اورده بود و دلم 
ست! و دوناتهایی که المیرا برایم میاورد! با موهای خیس و بلندم  شیرین می وا
و پاهای برهنه در خانه دانس میدهم! احساس ازادی میکردم! احساس استقیل 

 و امروز جمعه بود، و امروز رابی بودم، از خودم، از دنیا و از همه چیز!
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زرگ و سرتاسری اشپزخانه میایستم، دستم را روی قفسه سینه روبه روی پنجره ب
ام میگذارم و به خیابان نگاه میکنم! کسرری مرا نمیدید ولی من از اینکه اینجور 

 همه را زیر نظر داشتم و به نظر نمیامدم احساس پیروزی میکردم!
 

 با صدای در ناخداگاه فنجان را داخل سینک خالی میکنم و میدوم سمت اتاق:
 
 چند لحظه وایسین االن میام! -
 

سیقی هماهنگ  سمت افول میرفت، مو صدای در م ل یک تیز ناموزونی که به 
 و ریتمیک صبح جمعه ام را خراب کرد!

 
میدوم سررمت در و انگشررت اخرم به پایه مبل گیر میکند و با فریاد "سررگ تو 

 روحت" در را با شد  باز میکنم!
 

و من که در را به حال خودش رها کرده بودم و  متعجب و سررنگین ایسررتاده بود
 سعی میکردم انگشت پایم را به دست بگیرم!

 
 سیم! -
 

 سر تکان میدهم و همانطور که لی لی میکنم به سمت داخل میروم:
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 بفرمایید! -
 

میروم سمت اشپزخانه و فنجان را روی کانتر میگذارم..سر بلند میکنم و میبینم 
 مده. از همانجا داد میزنم:که هنوز داخل نیا

 
 نمی واین بیاین داخل؟ -
 

 و او هم داد میزند:
 
 نه اومدم چیزی بگم برم! -
 

ست فقط  صبح امده بود و می وا سیج بدهد! حاال دم  ست زنگ بزند، م میتوان
 یک اسیب جسمی کلیشه ای ببینم تا خیالا راحت شود!

 
 فنجان قهوه را میدهم دستا:

 
 ن بگین؟چی می واستی -
 
شاید  - شمام بگم،  صالح گفت به  ستا مامانی غروب می واد بره امامزاده  را

 دلتون ب واد بیاین!
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 به چهارچوب در تکیه میدهم و او یک قدم میرود  قبتر:

 
 نه فکر نمیکنم  یقه ای به اینجور جاها داشته باشم! -
 

 جر ه ای از قهوه اش می ورد و ابرو باال میاندازد:
 
شدن های ناگهانی.. یقه  - شما به جاهای ناگهانی، رفتنهای ناگهانی، غیب 

 دارین!
 

در همان قالب خوشررب ت صرربح فرو میروم،  لیرقم حس کنایه جمله اش 
 لب ند بیجانی میزنم:

 
 کنایتون خیلی ظریف و بجا بود..براوو! -
 

ه ! و او هم بفنجان را به دستم میدهد و من به ظاهر اراسته و شیکا نگاه میکنم
صررور  بی روب و تی  هفت رنگم! نمی واسررت برود...یا حرفی داشررت و 

 نمیگفت یا حرفی نداشت و نمیرفت!
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ها را  گاه میکردیم! این ادم بدون حری، بهم ن مانجور بی معنی،  نمیرفت و ه
دوست داشتم، این زندگی بی حاشیه و بی کنجکاوی های خرکیشان را دوست 

ی این دنیا تلخ نبودند، و مرا با حقیقت نمیازردند اما از داشررتم! م ل همه ادمها
دروغ نیز خبری نبود! دلم می واسررت پدر و مادرشرران را میشررناختم، انها چه 
بودند که هماین باه هایی ثمره زندگی کم  مرشررران بود؟ و به پدر و مادر 

 خودم فکر میکنم..آه..خدایا!
 

باشرررد یک نه  ند ظالما تا تمام  چقدر میتوا یاوری  نفر را م ل خود  بوجود ب
 رنجهایی را که تو امروز میکشی، او فردا متحمل شود!

 
از همان فنجان قهوه در دسررتم مینوشررم، چشررمانا لب ند میزند و انگار که 

 چیزی یادش امده باشد:
 
 جمعه هر هفته بیکارین؟ -
 

س ست تکیه میدهم به در، و پای را م تم را به پای چپاز بازوی چ  به بازوی را
 میپیام:

 
 اغلب اره! -
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ما جمعه ها صبح زود میریم کوه، با جمعی از دوستای دانشگاه! اگر دوست  -
 داشتین بیاین باهامون!

 
 لبم را به سمت پایین کج میکنم و او با لب ند و اهسته میگوید:

 
 اگر به اینجور جاها  یقه دارین! -
 

شمانم را طوالنی روی هم می شاره را چ شت ا گذارم و تکیه ام را برمیدارم و انگ
 روبه رویا تکان میدهم:

 
 شما خیلی به من تیکه میندازی جدیدا..حواست هست؟ -
 

 می ندد و من م ل خودش اهسته میگویم:
 
 اینجور جاهارو دوست دارم، باید ببینم به اینجور جمعها هم  یقمندم یا نه! -
 

صدایا نافذ یک قدم جلو میاید و من که  شوم و او به در تکیه میدهد،  هول می
و اهسته و تیز بود، میدانستم این مرد یک پسر درون شر و شیطان و بسیار ها  

 دارد:
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 شما به چجور جمعهایی  یقه دارید؟ -
 
 به جمعهای دو نفره! -
 

شد که تحت تاثیر بربه ای به مغزم خورد، نمیدانم چه  شد، چه   نمیدانم چه 
که من  ید بود... که از من بع کاری کردم  گاه و ان لحن لعنتی و مزخرفا  ان ن
تابه امروز از خودم ندیده ام! که این جور با لوندی شرررانه را جلو  قب کردن 

 برایم غریب و جدید میامد! کاش میمردم و این چر  از دهانم نمیپرید
 

ر سرررزنا زبان و او که اول شرروکه شررد، بعد صررای ایسررتاد و من در گیر و دا
 المذهبم اخرین نشانه هایا را هم در پی  راهرو از دست دادم!

 
ضم رفتار خودم  سردم پنهان کردم! ه ستهای  صورتم را در د به در تکیه دادم و 

 هم برای خودم س ت بود،به او حق میدادم!
 

 انگار که خودم را نمیشناختم و د
 

ضاحت ر ان لحظا  کس دیگری بود که با امیر لی حری م یزد و در اخر ان ف
را به بار اورد!  مری برای هی  خر دو پایی  شرروه نیامده بودم، حاال دربرابر 
شت و من  احمق  مردی که به خاطر ا تقادا   میقا حتی پا در خانه ام نگذا
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دم همان در فیتیله پیاا کردم! ا تمادش را از دسررت دادم! اینبار حتی به پله 
 هد کرد!های خانه ام هم نگاه ن وا

 
گفته بود "شررمام م ل المیرا" و من داشررتم برای او که مرا به پاک ترین نسرربت 

 خونی شبیه میکرد  شوه میامدم و لحن و صدایم را نازک میکردم!
 

 لعنت به تو رایحه! به تو و رفتارهای نسنجیده و احمقانه ا !
 

! قهوه شرریرین، جمعه بود، تا قبل از اینکه این در زده شررود همه چیز  الی بود
هوا خنک و موزیک چهارفصلم بهارش داشت چهاه میزد! حاال با یک اشتباه، 

 با یک جمله، همه این جمعه تبدیل شد به بقیه جمعه هایم!
 

سا تر از هرچیز دیگر روبه رویی بعدی ما خواهد بود، فردا  س تتر و طاقت فر
ی میترسیدم! از ناراحتصبح دوباره میگوید "بسیمت" و دوباره...نمیدانم از چه 

ست بامن اینجور  شت! اما او...نمیتوان اش؟ نه...احوال ادمها برایم اهمیتی ندا
بی تفاو  و دلگیر رفتار کند، من طاقتا را نداشررتم! این بی مهری ها با وجود 
المیرا و خانواده اش ، بی مهری ادمها، بی تفاوتی ادمها، داشرررت به چشررمم 

فوبیا! در یک کیم ادمها داشررتند برایم اهمیت میامد و میشررد یک ترس...یک 
پیدا میکردند، و این برای منی که  مری خودم، خودم را بدب ت کردم و خودم 

 خودم را نجا  دادم، برای من  متکی به خود بربه سنگینی بود!
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سنگین ! تنها یک سیار  ساده بود برای من و برای امیر لی ب  فقط یک جمله ی 
جمله بود، مرا شرررمنده کرد، فرار کرد و رفت! همین یک جمله سررراده..اگر 
میفهمید از این خلوتهای دو نفره کم نداشررته ام چه؟ همه خلوتهای دو نفره به 

 جهنم، با ماهان...چه میکرد؟
 

نگران نگاه سرزنا گرش بودم، نگران رفتارش و نگران حرفهایی که ممکن بود 
لحظه تلخ تر از حرفهای او، حرفهایی بود که درونم  بهم بزند! حاال، درهمین

 بهم میگفت! به همین خاطر انقدر از خودم بدم میامد!
 

نهار ن ورده، بی حال و پر از پشیمانی روبه روی تلوزیون لم داده و صدایا را 
تا ته کم کرده بودم! دلم می واسررت کاری کنم! مکالمه صرربحمان م ل خوره 

به رویا میایسررتادم، بی ترس، بی  داشرررت مغزم را می ورد! کاش میرفتم رو
 لرزش میگفتم من منظورم از ان جمله...

 
آه..احمق، جمله ا  صریح و بی ابهام بود، کدام منظور دیگری میتوانی داشته 

 باشی؟ چشم که میبندم بوی گند گذشته میزند زیر دماغم!
 

سته بود روی ت ت دونفره اش، کتاب می واند ش شکیتی کنار لپ رامین ن ا و 
خیس می ورد، مل  مل  میکرد و من  اشرق این صرداها بودم! ان روزها هنوز 
سیم مرا دم  شب ن سا ت دوازده  شده بودم، حالم خوش نبود، و  الوده مردها ن
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یدادم و رامین..از  رق و ورق و مواد متنفر!  کل م پایین! بوی ال ته بود  در ری 
و شررروع کردم! مرا زد، پرتم کرد از  کتابا را از دسررتا کشرریدم، می ندیدم

سم را  سه ماه بعد که در ست  سه ماه بعد نگاهم نمیکرد! در اتاقا بیرون و تا 
صنده  شب امد، بین جمعیت ر*ق* صرای دادم همان شگاه ان رها کردم و از دان
دستم را کشید،کشیده ای زد به گوشم و مرا پرتاب کرد در ماشین و برد شمال! 

ما دیگر دیر بود من ان سررره روزی که در خ نه حبس بودم از خاطرم نمیرود ا ا
 انصرای داده بودم و هی  وقت دیگر برنگشتم!

 
شیمان نبودم، از حرفی که زدم،  یادم میاید، من هی  وقت از کاری که کرده ام پ
از رفتاری که داشتم! رفتارم در مقابل رامین، انصرای دانشگاه، و حتی اینکه دو 

 ای  زیزم را کرده بودم. من هی  وقت پشیمان نبودم!بار قصد جان زن باب
 

امروز...همین لحظه، در همین لحظه از همه ان چیزی که چند سررا ت پیا 
دم در این خانه گفته بودم سرر ت پشرریمان بودم! و این ندامت داشرررت مرا 

 میکشت!
 

 !نبی طاقت بلند میشوم، لباسم را میپوشم..کلید خانه را برمیدارم و میروم پایی
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ست به  شت قیب بافی میکرد، امیر لی نبود و من...دلم می وا حاج خانوم دا
کسرری پناه ببرم! رفتم و ب*غ*لا کردم، از این اغوش ناگهانی متعجب نشررد! 

 پیشانی ام را ب*و*سید! لب ند زد و گفت "چقدر رنگ بفنا بهت میاد"
 

کا ر حری میزند، از ارامم میکرد، م ل المیرا..حال و احوالم را میپرسرررد، از 
که برخیی قولم  نده میشرروم  باز شرررم حدش، و من  المیرا...از دلتنگی بی 

 حواسم به مادربزرگا نبوده!
 

 صدایا را که میشنوم قلبم خیس میشود، داد میزد:
 
 مامانی به دختره گفتم... -
 

من دختره بودم..مرا نمیدید...نمیدانسررت اینجا هسررتم و به من میگفت دختره! 
شیر اب میامد و دستشویی که در راهروی ورودی به جایی که ما نشسته  صدای

 بودیم دید نداشت!
 

 صدایا را نازک میکند، و با حالت مس ره ای ادایم را درمیاورد :
 
 از اینجور جاها خوشم نمیاد..خو به جهن... -
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دستان خیسا در هوا میماند و حاج خانوم لب میگزد و من نمیدانستم ب ندم، 
 اخم کنم ..یا...

 
حاال اوهم باید معذر  خواهی میکرد و به قول خودش شررعورش را به نمایا 

 میگذاشت! منصفانه بود!
 

سرریب ادما  قب جلو شررد و دسررتانا را که بهم کشررید و فقط نگاهم کرد! 
 لبهایم ماسیده اما چشمهایم نمیتوانستند لب ندشان را پنهان کنند!

 
 گویم:برایا سر تکان میدهم و می

 
 گفتم اینبار بیام..شاید خوشم اومد! -
 
 پس دخترم برو حابرشو نیم سا ت دیگه میریم! -
 

 سر تکان دادم و م ل باد از کنارش گذشتم!
 

عذب بود و هی  یدادم...م ها هول م یت زن خانوم را بین جمع حاج  ویلار 
ن ر از ایمعذر  خواهی میکرد! نمی واستم پا بگذارم به این مکان! من که اوارت

شود!  ضور من نجس  سا از ح ستم اینجا با این تقد حرفها بودم، فقط نمی وا
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منی که  مری...دیگر هی  خطا و اشررتباهی نمانده که مرتکب نشررده باشررم! 
 سرپیای و خیفی نمانده!

 
بریح فلزی روبه  سته بودم کنار ویلار حاج خانم و به  ش سمه ن م ل یک مج

نه سرربک بودم نه سررنگین! فقط دلم رو خیره! هی  حس خاصرری نداشررتم، 
می واسررت بروم او را از مردانه بکشررم بیرون و داد بزنم توی صررورتا که ان 

 جمله اشتباه بود و فراموشا کن!
 
مادر و پدر المیرا باه دار نمیشدن! دکتر و دوا و درمون اثر نمیکرد! ژولیت تو  -

 ود...مرز چهل سالگی بود و  باس که برای پدر شدن خیلی پیر ب
 

 گنگ و گی  نگاها میکنم:
 
 ژولیت کیه؟ -
 
 مادر المیرا و امیر... -
 

 در دنیای دیگری بود...به نقطه نا معلومی خیره بود:
 
شقا بود و  - شه  ا شغلی که همی  باس معاونت روابط بین الملل بود یعنی 

می واستا...گاهی اوقا  هم به حجره فرش فروشی پدرش سر میزد اما هی  
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ت به نشستن توی اون مغازه و سرکله زدن با مشتری ها  یقمند نبود...توی وق
سفر کاری به المان ژولیت رو میبینه و یه دل نه صد دل  اشقا میشه..ژولیت 
ضیه به  شه..ق ست بک ست ازش د شه و  باس هم نمیتون سلمان ب برنبود م حا

یان سرررال المان زن ما  باس رو طرد کردیم! سرررال که  باال گرفت  دگی حدی 
شتن ایران!  شکایت برگ شکل و آه و  میکردن..بعد ازاینهمه مد  با یه کولبار م
باه دار نمیشرردن، برای  باسرری که باه خیلی خیلی اهمیت داشررت! ژولیت 
شته بودند به همین خونه!  شده بود، با کلی  ز و التماس برگ ست به دامن ما  د

که توش زندگی میکنی..جمعه بود و م ل ام یک، همین خونه ای  تار روز هوا 
ژولیت با من امد امامزاده...امیر لی و همینجا از همین چهارتا تکه اهنی که 
 قبولا نداشت خواست! و خدا از روی کرما یک هفته بعد امیرو بهشون داد!

 
 بغض کرده بود اما گریه نمیکرد:

 
 تژولیت پاک مرد..پاک  پاک...بعد از اینکه فهمید بارداره سه شبانه روز پش -

هم گریه میکرد و از اتاق بیرون نمیامد..تا اینکه بی اجبار، خودش خواسررت و 
 مسلمان شد! وقتی مرد پاک بود...

 
شکل بود...پوزخندی به خودم و زندگیم  سیار م ستانها برام ب ضم همه این دا ه
یا امدنا  به دن با  ته بودند و چطور  میزنم...امیر لی را چطور از خدا خواسرر

 نعمت اورد!
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مادرم داد میزد "توام پدرشی" او بلندتر فریاد میکشید" خودتم خوب میدونی که 
که توام  یارم  یاد  ب یاد خودم  یاد  نم من این بارو نمی واسررتم...اگر 

 نمی واستیا"
 

جدال و  مه  مدنا اینه یا ا به دن با  ند و چطور  ته بود حه را چطور ن واسرر رای
   اورد!*ی*ا*ث*ک
 

 چقدر شبیه هم بودیم!
 

مام  پاک و بکر...پسررر ت گار  صرربی بودم! امیر لی  طول راه از چیزی ان
ند...و منی  تاق بود قدر برای داشررتنا مشرر مه مهمتر چ جذاب،موفق..از ه
که...چه چیزی غمگین تر از این میتوانسررت باشررد؟ مرا نمی واسررتند...مرا و 
شته های دیگرم را بی  ستند! انقدر غم  میقی بود که ندا سرهایم را نمی وا درد

قدار جلوه میداد! تمام طول مسرریر از چیزی  صرربی بودم، که بها میگویند م
  قده! گره، حساد ! داشت این درد م ل جذام تنم را می ورد!

 
سوء تفاهم  شده بود، امده بودم تا رف   شان کمرنگ  انگیزه ام از امدن و همراهی

 کنم! امده بودم بسازم و بجایا ویران برگشتم!
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ه میکند و من همانان نشررسررته بودم! برمیگردد سررمت در حاج خانوم را پیاد
گاراژی دوال میشررود داخل و بدون اینکه نگاهم کند سرروئی  را از رو ماشررین 

 برمیدارد:
 
 پیاده نمیشین؟ -
 

بغض داشررت خفه ام میکرد، و منی که به خودم قول داده بودم در مقابل هی  
یا حداقل اشررکهایم مال بنی بشررری گریه ن واهم کرد! هی  وقت! در این دن

 خودم بودند!
 

سرد  شت ردم میکرد، بدون اینکه نگاهم کند، این نگاه نکردنا و این لحن  دا
 و زمستانی از "بسیمت" گفتن هایا هم بیشتر درد داشت!

 
شتند..برای امدنا چقدر  ستا دا یکایزهایی در مغزم میلولید"همه ادمها دو

 دل دل میزدند!"
 

را سرررد میکنم! نور چراغهای حبابی حیاط به نیمرخا  پیاده میشرروم..راها
تابیده! ریا و سرربیل بورش روشررن تر جلوه میکند! می واهم دهان باز کنم اما 
شکم باکد گند بزند به همه قول و قرارم! می واهم دهان باز کنم اما  سم ا میتر
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کسرری در سرررم فریاد میزند"چه میکنی رایحه؟ اینهاهم تورو نمی وان.خودتو 
 وای به کی ثابت کنی؟" و صدایی بلندتر میگوید"هی  کس تورو نمی واد"می 

 
 بی یالا میشوم...رو میگیرم و در همان حال با خودم زمزمه میکنم:

 
 از خودم متنفرم! -
 
 منم همینطور! -
 

شده بودم که دلم برای شنید! انقدر مظلوم و بیااره  شنود اما  ستم او ب  نمی وا
خودم سرروخت! حس کردم باید پولی دربیاورم و بگذارم کف دسررت خودم و 

 بربه ای روی شانه ام بزنم و بگویم" یب نداره درست میشه"
 

تمام شب با چشم های قرمز فکر میکردم و فکر میکردم..ولی اخر نفهمیدم "او 
 هم از من متنفر بود یا از خودش!؟"

 
 
 
 
 

 شد، فقط تو میتوانی قاتل خود  باشی!قانون یازدهم: هی  کس تورا نمیک
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دور سررفره سرربز نشررسررته بودم، سررفره بلند و طوالنی...بها میگفتند سررفره 
ابلفضررل! المیرا که برای اولین بار اسررما را گفت خندیدم و گفتم "ابلفضررل 
کیه؟" انگار که داشت درباره پسر خاله اش حری میزد...خندید و برایم تعریف 

بار که چرا یک ند دورش  کرد  یای ها م ندازد و زن یا خانوم سررفره م حاج  ماه  در 
مینشینند د ا می وانند سرود می وانند...بهم لب ند میزنند، میوه می ورند و به 
مانی  بار مه ته ای یک ما هف باهم فرق داشررتیم... ما  ند! خوب  نه میرو خا
داشتیم..دور یک خانه نمینشستیم، میر*ق*صیدیم، جیغ میزدیم، به جای میوه 

ل بهم تعاری میکردیم و شررب به یک خانه ای باالخره میرفتیم! کاش من هم گ
 میتوانستم به المیرا بگویم چطور دور هم جم  میشویم!

 
دستم را روی دو پایم گذاشته ام و به دختر چشم ابی انطری سفره نگاه میکنم! 
حاج خانوم کلی تحویلا میگرفت، پیشررانی اش را میب*و*سررید و میگفت 

 الد پیغمبر""سید او
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چادرش را  چه میکردم؟  که نبودم  ید اوالد پیغمبر بودن خوب بود؟ من  سرر
 میکشد جلو و مفاتیح جیبی را ورق میزند!

 
شت،  ستا دا شمانا ابی بود، امیر لی هم بور بود! حاج خانوم هم که دو چ
یانی همین  خانواده ک مالی  مانم  روس احت که بود، گ ید اوالد پیغمبرهم  سرر

 دخترک بود!
 

حتما امیر لی هم میرفت، من میماندم و حاج خانوم ویلار نشررین، میبردما 
امامزاده صالح، برایا سفره میانداختم و صبح ها خودم میرفتم سرکار و کسی 
شدم؟ ادمهایی میایند  شدم؟ باز بیااره می سیمت! من باز تنها می نبود بگوید ب

ست انها نم ستی..دردش اینجا شبیه خود  ه اندنی ترین ادمهای که کنارشان 
 زندگیت هستند..حاال حکایت من بود و اهالی این خانه!

 
زنها به دخترها نگاه میکردند، دخترها حجب و حیا خرج میکردند و در یک 
رقابت تنگاتنگ برای جلب مادر شرروهر! من در این دایره کوچک هم جایی 

 نداشتم!
 

 دخترک را ببینم و ان لب ند کیفه و بی حوصررله بودم..دلم نمی واسررت قیافه
 احمقانه حاج خانوم!

 



wWw.Roman4u.iR  182 

 

به حیاط میروم...امیر  لی و محسررن کارتونهای میوه را کنار دیوار میگذارند و 
المیرا و چند تا دختر دیگر که داشررتند میوه و شرریرینی ها را در ظروی یکبار 

 دمصری میایدند...نزدیک در میروم..با کارتن موزی برمیگردد و جعبه می ور
به تنم...فقط نگاها میکنم و او بدون اینکه حتی معذر  خواهی کند کنارم 

 میزند!
 

 برمیگردد و من دوباره جلو میروم..صحنه قبل تکرار میشود و اینبار میگویم:
 
 بده من ببرم! -
 

 به زمین نگاه میکند درست کنار پایم:
 
 سنگین  شما نمیتونید! -
 

 دستم را میگذارم رو جعبه:
 
 گفتی جمعه میریم کوه! -
 

نارش  به المیرا و دخترهای ک گاهی  ند...ن نارم بز فه بود و می واسرررت ک کی
 انداخت معذب زمزمه کرد:
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 بعدا حری میزنیم.. -
 

میترسید نگاه این دخترهای بیکار به او  وض شود؟ دلا نمی واست کسی با 
 توانسررتمن ببیندش؟ حرصررم میگرفت..و وقتی حرصرری میشرردم خداهم نمی

 جلوی زبانم را بگیرد:
 
 میترسی کیس های احتمالیت بپرن؟ -
 

چنان اخمی تحویلم میدهد که به خودم میلرزم...از کنارم  بور میکند و کارتن 
را با شررد  هرچه تمام تر به بازویم میکوبد! دردم میگیرد و م ل سررنگ چیزی 

 نشان نمیدهم!
 

ویا را هم جلو این جما ت میبردم دنبالا میروم...حاال که این طور بود ابر
 باید با من حری میزد...تحویلم نمیگرفت چون سید اوالد پیغمبر نبودم؟

 
 میگم مگه نگفتی کوه؟ پس چی شد؟ -
 

 دور سرش  ین مگس وز وز میکنم.
 
 چرا جواب نمیدی؟ -
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. 

 
 از من بد  میاد؟ -
 
 
 
 
 
 همه از من بدشون میاد، چیز جدیدی نیست! -
 

 کارتن را از محسن میگیرد..من هم یکی میگیرم..کنارش راه میروم:
 
 برم باال چادر سرم کنم موهامو بذارم تو بیام باهام حری میزنی؟ -
 
 
 
 
 
 فکر میکنی من در شانت نیستم؟ -
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ه ک بد  میاد کسرری کنار من ببینتت؟ معلومه که بد  میاد! همه اون ادمایی -

شون می ونم! همونطور که از نگاه تو  شون میاد! از نگا ستن از من بد ش اون تو ن
 می ونم.

 
. 

 
یه ادم  - ظاهرمو نگاه  ک*ث*ا*ی* همه میدونن من  بدرد ن ورم چون  و 

 میکنن اما کی میدونه این دخترا چین؟ همه چیزشون زیر اون چادر پنهونه!
 
. 

 
دورش میگرده...اصری سر ت حتی همون دختر چشرم ابی  که حاج خانوم  -

نیست یه روز وقتشو بذاره رو اون ادمو بفهمه کجا میره و چیکار میکنی و به کی 
 پا میده ونخ کیو میگیره...

 
 با خشم برمیگردد سمتم و پره های بینی اش بزرگ و کوچک میشد:
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 بس کن..با حراج کردن ابروی دیگران نمیتونی قیمت خودتو ببری باال! -
 

 میزنم و دوباره میرود سمت در..چرا این کارتنهای لعنتی تمام نمیشد: نیش ند
 
سم این دختره زبون  - ستم با اوردن ا سید...اگر میدون سا همتون پس روش ح

 شما باز میشه زودتر شروع میکردم!
 

 کارتن را میکوبد روی زمین و با صدای بلند تر از قبل میگوید:
 
ستم...ا - ساس نی نقدر دنبال من راه نیفت و چر  و پر  من روهی  احدی ح

 تحویلم نده!
 
... حتی به ادم فرصررت جبرانم  - جلوی شررماها اولین اشررتباه اخرین اشررتباه 

 نمیدید...
 
جبران چی؟ هان؟ جبران چی؟ خانوم محترم داری تو حیاط خونمون جلو  -

یه مشررت دختر حری مفت زن دنبالم میکنی، حری ازم میکشرری و اتو میدی 
ون...از من چی می وای؟ من نقطه بررعف ندارم، من روهی  دختری دسررتشرر

 جز خواهرم حساس نیستم! انقدر از من حری نکا تورو قران!
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میرود و اینبار دنبالا نمیروم..م ل ادمی که در باتیق ایسررتاده..کمکم دارم 

 و پایین میروم! این باتیق خودم بود که هفته ای یکبار برای خودم میسررراختم
ادمها پرتم میکردند داخلا..م ل باه ها از حرفهایم پشرریمان بودم.از خودم 

 خسته بودم!
 

ستم..دهان باز میکنم که بگویم "من هما  شود روبه رویا میای می واهد رد 
اشررتباه میکنم اما تو توجه نکن" اما او دیگر طاقتا طاق شررده کارتن را وسررط 

 حیاط رها میکند و صورتا را میاورد جلو:
 
 میدونی پاتو رو چی داری میذاری؟ -
 
 اره رو خودم -
 

سرش را  سف  شه؟ با تا شتم همی سی میگذا من پایم را جز خودم روی چه ک
 تکان میدهد و میرود و در حیاط را بهم میکوبد!

 
 از کنار رایحه گفتن های المیرا میگذرم و به خانه ام میروم!

 
 تم!دردم را نمیدانستم..و اینکه چه می واس
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ست اوردنا را بلد نبودم! من راه حری  ستم اما راه به د من خیلی چیزها می وا
 زدن با او را بلد نبودم! هر روز یک اشتباه تازه، خرابکاری تازه

 
بعضرری ها از اشررتباهاتشرران درس میگرفتند انوقت من  احمق جوری اشررتباه 

 میکردم که تدریس میشد!
 

اشپزخانه مینشینم...با پای چپم روی زمین برب  با همان لباسها روی صندلی
 میگیرم...دستم را میگذارم زیر چانه ام و به جایی خیره میشوم که معلوم نیست!

 
 اه خدایا...من به این ادم میرسیدم همه معادالتم درباره خودم بهم می ورد!

 
برای  چون او مرا،  قایدم را، هی  چیز مرا قبول نداشررت، باهمه انایزهایی که

سری توجیه زده بودم  شمند بود م الفت میکرد و من م ل احمقها یک  من ارز
 زیر ب*غ*لم و میدویدم دنبالا تا به من گوش دهد..به حرفهایم..به درونم!

 
 خاک برسرم با این شنونده انت اب کردنم..خاک برسرم!

 
سررالم  المیرا میاید باال..سررراغ خودم را میگیرد، خودم خوب بودم، همه جایم

 بود...
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چه خوب سررراغ دلم را نگرفت...شررکسررته و خراب و قرابرره! به درد هیای 
نمی ورد، دیگر با این قلب نه میتوانستم شادی کنم، نه از ته جان غمگین شوم، 
شوم! هی  شیمان  ستم پ شوم! من فقط میتوان شق  نه مهربانی کنم، و نه حتی  ا

 پشیمان شوم..باز پشیمان شوم!
 

ستم صبح بیدار میمانم  می وا بگویم المیرا جان برگرد خانه...بیا اتاقم اینبار تا 
تا حری بزنیم! می واسررتم بگویم خیلی تنهایم، و دارم از دسرررت میدهم! از 

 دست هم میروم کم کم!
 

می واسررتم بگویم اشررنایی با شررما مرا خوب کرده بود...من دریا بودم، راکد و 
رخورد کردیم نمیدانم کداممان خیس شد خسته شما باران رحمت...باهم که ب

 اما در من به این التقاط ا ترابی نبود!
 

می واستم بگویم برادر  هم برود، من م ل زن بیوه ای و شوهر مرده باید بروم 
غروب ها کنار حاج خانوم بنشینم..او کاموا بپیاد و من نخ دور دستانم و او از 

کنم این دستها بجای اینکه تا م  گذشته  باس و ژولیت بگوید و من هی فکر 
 در کاموا فرو روند باید لباس مردانه اتو بزنند!

 
من خیلی چیزها می واسررتم بگویم اما فقط لب ند زدم و زمزمه کردم " چیزی 

 نشده فقط من یک احمقم"
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 و در را ارام بستم!
 

صبی کردن ادمها بودم، البته که باید هرچند وقت یکبار ادمه صص    امن مت 
را  صبی کنی تا بفهمی چه حرفهای ناگفته ای دارند اما من شبانه روز در حال 
ند  یت برایم اورده بود! صرربح بل یک مسررئول کار بودم..اصرری  جام این  ان
میشدم..بهم ری ته و گیج هنوز درک کاملی از زمان ندارم اما با خودم میگویم" 

 خوب امروز به حال کی گند بزنم ؟"
 

ه ندازما من این بودم..ا چه کنم؟ بی با این من  ید  با ید من  یدان ها..م ای ادم
سی  شغال جم  کنی، دورگردی، ک شانس خوبا ا شغال؟ انوقت از  سطل ا
میامد برم میداشت و...اه..دورگرد نگون ب ت..خودم را برای بدترین ادمها هم 

 نمی واستم!
 

 خودمتا شررب دوبار دوش میگیرم، سرره بار پشررت پنجره میروم و هزار بار به 
 میگویم "رایحه بمیر"

 
سته..م ل خودم  ش سرجایا ن شوبه من  شده و این دال غروب جمعه هم تمام 

 مسر و با پشتکار است به این راحتی ها پا پس نمیکشد!
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سررا ت یک نیمه شررب اسررت...سرریگارم را برمیدارم به حیاط میروم...پشررت 
 درخت تو  مینشینم...

 
 نگاه حاج خانوم.و باز صدایا در سرم میپیاد و باز 

 
در من چه بود که همه دور میشردند، همه میرفتند...در من چه بود که هرکه مرا 
میدید کفشررهایا جفت میشررد! این غربت و بیاارگی دل خودم را نرم میکرد 

 چرا ادمها با من انقدر س ت بودند؟
 
 پاتو از رو خود  بردار...حیفی! -
 

با بسررتن با شررنیدن صررردایا...بغض میکنم..برنمی گردم و غافلگیری ام را 
 چشمها و تکیه سرم به تنه درخت نشان میدهم..

 
روبه رویم درسررت روی پله سرریمانی مینشرریند...دسررتهایا را میگذارد روی 

 رانا و خم میشود جلو..به سیگار توی دستم نگاه میکند.
 
 سیگار میکشی؟ -
 

تند؟ اما زبانم می واسررتم خفه شرروم..نرم باشررم و ببینم بازهم ادمها سرر 
 نمیگذاشت:
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 پسر مربی خانوم خوشا نمیاد یا رابی خانوم؟ -
 

دوال میشود در یک حرکت از ال انگشتم میکشد بیرون..پکی میزند و نفسا را 
 فو  میکند سمتم..از بین دود و نفسا نگاها را میبینم که می ندد:

 
 نه پسر حاج  باس خوشا نمیاد! -
 

پت می پت  لب قرابررره ام  باالیی گیر کرده! چیزی ق که در سررر گار  ند..ان ک
 می واست...بنزین؟ نه..نه..یکایزی که نمیدانم چیست!

 
 سیگار را با نگاها زیر و رو میکند. لبانا را به سمت پایین

 
 
 
 
 

 میکشد و میگوید:
 
! اشغال نمیکشی! -  نه..خوب چیزی 
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 ردا  وض میشد.میدانم!مرا تو کرده بود...شما را تو کرده بود...باز همه چیز ف

 
چند لحظه نگاه میکند، چشررمانا جدی میشررود...سرریگار را کناری روی پله 
سرریمانی خاموش میکند...همانطور که فیلتر را دورانی روی زمین میکشرررد 

 میگوید:
 
 من هی  وقت کسی رو قضاو  نمیکنم! -
 

 واند لب ند میزنم.شررب بود..همه چی ارام بود، حتی یک جیرجیرک هم نمی
 محض ربای خدا..من هم فکر کردم باید ارام صحبت کنم:

 
 چرا...همیشه همین کارو میکنی.. -
 

خم میشوم جلو...این تسبیح لعنتی! انگشت اشاره ام را میکشم روی تسبیحا 
 و بدون اینکه نگاها کنم لب میزنم:

 
 اقای قابی..من یه قاتل زنجیره ایم! -
 

 دم  مق میگیرد:دستا را میکشد  قب... لب ن
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 کلی احساس تو دلم کشتم... -
 
 
 
 
 

 صورتم را میبرم جلو و لب میزنم:
 
 ا دامم کن! -
 
 ا دام الزم نیست...تو خود  خیلی وقت  که مردی-
 

مرده بودم؟ اگر تا االن هم نفسرری میرفت و میامد، او..خود او..همین حاال مرا 
 کشت!

 
 قب و کمرش با شررد  به دیوار سرریمانی می ورد! از من  خودش را میکشررد

ما فکر میکرد در  فت تو..حت مه شرررب بود و میگ ید و فرار میکرد؟ نی میترسرر
تاریکی کسرری نمیبیند ..همه خوابند و نمیشررنوند..حاال راحت تر باهام حری 

 میزد!
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صرردای خا خا میامد و من فقط به دمپایی ال انگشررتی مشررکی اش نگاه 
 االخره کائنا  صدایشان درامده بود...میکردم! ب

 
پر از کینه ای، از خود ، از ادمها، پر از موج منفی. صبی هستی، بدبینی و  -

 فکر میکنی ادمها دشمنتن...
 

 صدایا م ل الالیی بود، نه سرزنا داشت نه د وا.. خم میشود جلوتر:
 
 چی به سر  اومده؟ -
 

شت...ا سوزی و ترحم دا صی ادمهایی که میگفتند از ترحم این یکی کمی دل
بدشرران میاید را درک نمیکردم، من خوشررم میامد از سررر بدب تی و دلسرروزی 
کاری برایم بکنند، به حرفم گوش دهند و  ین باه لوس به پا کوبیدنم توجه 

 کنند...
 
شتم حال میکردم حس کردم یه جای  - سرم اورده که هرموق  دا زندگی بییی 

شدم! کار میلنگه..اگر ه ی  طوفانی هم در راه نبود خودم گند میزدم و گردباد می
 من همینم...پر از کینه، از خودم...از خودم..باورکن فقط از خودم!

 
 فقط نگاهم میکند و منی که انگار دمل چرکینم سرباز کرده بود:
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من هرچیزی رو خواستم از دست دادم، هرکسی رو خواستم رفته! من یه ادم  -
 ! لعنت به همه ادمهایی که تنهام گذاشتن!نفرین شدم

 
سی  - سی که میره رو نباید نفرین کرد ک شه ک حق به جانب حری میزنی..همی

 که بی محابا دل میبنده کم مقصر نیست!
 

 می ندم :
 
 میدونی با حرفا  بهم چی میگی؟ -
 

 سر تکان میدهد:
 
 میکنی! هرلحظه...همیشه.. میگی همه اشتباه میکنن ولی تو غلط -
 

به  جذابتر میشرروی... ندی خیلی  ندد...می واسررتم بگویم وقتی می  می 
خصوص وقتی دندانهای یکدست و سفید  مش ص میشود! اما الل شدم که 

 نگوید غلط میکنی!
 

 نگاهی به صفحه موبایلا میاندازد:
 



 197 هبوط

 نمی وای ب وابین؟ 3سا ت  -
 

ستم برود! کاش باز می ست و کمی حری میزد شانه باال میاندازم..نمی وا ش ن
 برایم.. زم رفتن میکند که ناخداگاه میگویم:

 
 یه کم بمون! -
 

 هنوز بلند نشده مینشیند:
 
 چیزی می وای بگی؟ -
 

 چه میگفتم؟
 
 چرا منو نبردی کوه؟ -
 

 می ندد..بربه ای روی رانا میزند:
 
 به خدا.به پیر.به پیغمبر اصی خودمم نرفتم! -
 

 ...انرژی میگرفتم:لب ند میزنم
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 فکر کردم نمی واستی منو ببری! -
 

گردنا را کج و نگاهم میکند...من هم...چیزی در دلم پایین میریزد،  ین یک 
ابشررار بودم، هرلحظه، پر از غافلگیری! نگاها را میدزدد و لب باالیا را به 

 دندان میگیرد!
 
 از من بد  میاد؟ -
 

 انگار که با خودش بگوید باز این شروع کرد... چشم روی هم میگذارد
 
 چرا انقدر این سوالو میپرسی؟ -
 
 چرا انقدر به این سوال جواب نمیدی؟ -
 

بحی نگرفته بودم..اما االن  سخ وا جوابا خیلی برایم مهم بود..هی  وقت پا
دلم می واسررت می ندید میزد روی پایا و میگفت به پیر به پیغمبر از  بدم 

 نمیاد!
 

باز لب ند میزند...حالم جوری میشرررد وقتی می ندید..یکایزی...یکجوری 
 جدید بود! امشب خیلی می ندید:
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 اره وقتایی که به پر و پام میپیای از  بدم میاد! بیشتر اوقا  از  بدم میاد! -
 

 تمام احساساتم را پشت جمله ام م فی میکنم:
 
 به جهنم که از من بد  میاد! -
 

ی ندد...برای اولین بار به من با صدا می ندد...خیره اش میشوم..وقتی با صدا م
 سرش را میدهد  قب و ناخداگاه زمزمه میکنم:

 
 االنم که داری به حرفم می ندی ازم بد  میاد؟ -
 

 کم کم خنده اش قط  میشود..مجال نمیدهم:
 
 اصی میتونی تو این لحظه ازم متنفر باشی؟ -
 

ستی به گونه ا  م سف د شی...و بعد ته ریا بور ..چند بار با لب ند و تا یک
 سر تکان میدهی و زمزمه میکنی:

 
 چی بگم؟ دختری دیگه...توام دختری... -
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یکجوری میگی دختر یاد جنس چینی میافتم..شررماپسرررا اورجینال یونایتد  -
 استیت؟

 
 باز لب ند میزند:

 
 خیلی جالب حری میزنی.. -
 

در دلم...کسی به من نمیگفت جالب حری میزنم...همه فقط از  نسیمی میوزد
 دستم شکایت میکردند

 
 این جمله بندیا و کلما ...هه..منحصر به فرده! -
 

 میزنم در دیگری:
 
 من خودمم منحصر به فردم! -
 

 ابرو باال میاندازد و دستانا را از هم باز میکند:
 
 کامی مش صه! -
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 باز به موبایلا نگاه
 
 
 
 
 

 میکند و باز دلم میترسد.اما اینبار کامل بلند میشود و میگوید:
 
 برو ب واب! -
 

نه او معذر  خواهی کرد نه من...اما کدورتی دیگر نمانده بود...قضرریه چه 
بود؟ از کنارم  بور میکند..نزدیک در ورودی بود با صدایی که سعی داشتم هم 

 ارام باشد و هم به گوشا برسد میگویم:
 
 اخر یه روز اون تسبیحو میدزدم... -
 

کان  ند و در هوا ت ند میک مان دسررتا را بل ندد و ه که برگردد می  بدون این
 میدهد...
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من که نمیدانستم خواب چیست اما سرم را م ل ادمیزاد گذاشتم روی متکا و تا 
سوز و گدازش فکر کردم...ان  سر  اومده؟" با ان همه  صبح به جمله" چی به 

 ل یک رویا بود..زود تمام شد..زود از خواب پریدم.شب م 
 

صبانی کن تا  سط د وا حقیقت را میگویند، ادمها را   قانون دوازدهم: ادمها و
 حری دلشان را بشنوي

 
 
 
 
 

همه چیز تا دو هفته بعدش ارام بود. همه چیز رنگی و زیبا و امیر لی که به من 
او تنها کسی بود که بی محلی میکرد و من توجه میکرد، به اندازه المیرا نه اما ...

م ل ادمهای احمق محتاج توجها بودم! همیشه رفتارش در یک موج مناسب 
شادابی  شدم...المیرا حالا بهتر، به  و متوسط بود و من که گاهی باال پایین می
روزهای بی خیالی اش نه اما بهتر! دالوری روزی سه بار به اتاقا مرا می واند، 

 گرفته بود و ...همه چیز خوب بود تا همین دیشب! ماهان ارام
 

همین دیشررب که شررام پایین بودم،حاج خانوم شررروع کرد از دختر چشررم ابی 
حری زدن، میدانی او سررید اوالد پیغمبر بود، چشررمانا رنگی، چادر روی 
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سرررش مشررکی و خانواده مذهبی و اصرریل بازاری! تاکید حاج خانوم روی 
به ری ت و در خانواده دار بود دخترک  خار شرررد و قلبم را زخمی کرد! حالم 

 کسری از ثانیه همه حال خوب دو هفته ایم به یک اشوب و طوفان تبدیل شد!
 

بی خداحافظی رفتم باال، جواب هی  کس را ندادم، المیرا که سررردرگم بود و 
شده بودم، منی که  ستم! دوباره موجی  شده، خودم هم نمیدان ست چم  نمیدان

داشتم! دوباره همه چیز ری ته بود بهم! نمیدانم چرا...تابه حال خیلی خانواده ن
ها از خانه و خانواده پرسرریده بودند اما نمیدانم اینبار چه بود؟ حتی مطمئن 
باشرررد! یک  هاییم بوده  بدب تی و تن نبودم حرص و جوش و حال خرابم برای 

اتا زدم! پشت  چیزی مرا بهم ری ت...خانه را همه چیز را ..خودم را به اب و
بربه ای به  سته و کیفه  ستم و به دلنگرانی های المیرا جواب ندادم! خ ش در ن
سر میزنم و  سن اومده من برم پایین.دوباره بهت  در زد و گفت "رایحه جان مح

 باید بهم بگی چت شده!"
 

 باید بها میگفتم چم شده...
 

شوم! کاش همین ج ستم بلند  سم میرفتموبایلم زنگ می ورد..نمیتوان و  ا نف
شتم و همین جا خودم را تمام میکردم! منی  شهامتا را دا شت...کاش  برنمیگ
که انقدر بی دلیل بودم! حاال این بی دلیلی پیا خودم به درک...به ادمها چه 
میگفتم؟ نمیتوانسررتم خودم را شرررب دهم، نمیتوانسررتم خودم را توبرریح دهم! 

 ادمها مس ره ام میکردند!
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نده ذهن ما یدا ته  بل پ های م یل را از الی تشررک با م چیزی وول می ورد...مو

بدهم  که مهلتا  بدون این ماس را برقرار میکنم و  هان بود ...ت ما میکنم...
 میگویم:

 
 فقط بیا دنبالم! -
 

سته بودم کنارش، مرا تا این حد خوار و ذلیل ندیده  ش با ان حال و روز خراب ن
 بود...با سر ت میراند و هی میپرسید:

 
 چته؟ -
 

ندازم  یا ند خودم را م باز میک که  یداشررتم! در را  بان برنم یا و من چشررم از خ
شالم را درمیاورم...مانتوام را...و کیفم را که چند دور میگردانم و پر   داخل...
میکنم کناری! روبه روی بار انانانیا میایسررتم...بطری اسررتوانه ای و خوش 

تد درسررت روی پایم و بعد صرردای تراش را برمیدارم...دسررتم میلرزد و میاف
شه بود و الکل ری ته  شی ستن اش همه جا میپیاد...روی پایم پر از خرده  شک

 داشت زخمهایم را میسوزاند! داد میزند:
 
 تکون ن ور از جا .. -
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 با جاروی دست بلندی برمیگردد :

 
 چته تو؟ چه غلطی داری میکنی؟ -
 

با  نگ می ورد و اسررم المیرا  بایلم ز جه مزخری انگلیسرری تکرار مو ان له
 میشد...دوباره بطری نویی برمیدارم و از دستم میکشد:

 
 الزم نکرده دست بزنی.. -
 

و هولم میدهد سررمت کاناپه...برمیگردم..چیزی می واسررتم، تمام تنم چیزی 
 فریاد میزد! بها میگفتند فراموشی!

 
 میفشاری: بطری را میکوبی روی کانتر و هردو بازویم را میگیری و

 
 چه مرگته اخه؟ د حری بزن! -
 

هیای، کسرری بهم کم محلی کرده بود...مرا ندیده بود، حاج خانوم از دختر 
چشم رنگی میگفت، هی جمله خانواده را تکرار میکرد...من داشتم ان ته مانده 
ادمهای اطرافم را هم از دسرررت میدادم...المیرا رفته بود..حاج خانوم از دختر 

نوم یوسررفی بیشررتر از من خوشررا میامد و باز همه اینها به جهنم، چادری خا
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امیر لی سررکو  میکرد...این مرا  صرربی کرده بود..این مرا دیوانه کرده بود. 
 هی  مرگم نبود!

 
گذشررته را نبینند...حاال  ک*ث*ا*ی*  مری از ادمها فرار میکردم تا ان من  

میاید... پس من چرا ادمهای جدید زندگیم از این من  امروز هم خوشررشرران ن
زنده بودم؟ من که به قوانین این دنیا نمی وردم چرا زنده بودم؟ خدایا دیپورتم 

 کن لطفا!
 

پیشرررانی ام را به چانه اش میاسرربانم و زمزمه ی " فقط یه کم بده تا خودمو 
 فراموش کنم!" در فو  کشدار و پرصدایا کنار گوشم گم میشود!

 
ی کاناپه البالویی ماهان و روحم و تمام فکرم جسررمم اینجا بود نیمه جان رو

زیر درخت تو ! می واسررتم از من بترسررد! یا نه حداقل برایا ادم محترمی 
شنا به  شمهای رو ستد و با ان چ ستم مرا ببیند، روبه رویم بای شم...می وا با
حرفهایم خوب گوش کند..نه اینطور بی تفاو  و سرد از کنارم رد شود و انگار 

.می واستم م ل یک شکارچی خودم را با مرگ استتار کنم، بیاید کنار نه انگار..
الشه ام، صدایم کند، از مردنم بترسد، از ازدست رفتنم بهراسد! فریاد بزند که 
بیدار شوم و نمیرم! می واستم م ل یک شکارچی خودم را به مردن بزنم و طعمه 

ود! فقط ارزو که رسررید چنان محکم بگیرما که هی  وقت دیگر از دسررتم نر
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میکردم که شررکارچی باشررم...من شررهامت این را هم نداشررتم که خودم را به 
 مردن بزنم.. حاال شکار، شکارچی را به دام انداخته بود...

 
 نمیدانستم کجا بودم، از گرم

 
 
 
 
 

ا دلم می واسررت لباسررهایم را بکنم و بدوم...انقدر بدوم، به جایی برسررم که 
شد! سی منتظرم با ستم را میاندازم دور گردنا!  حداقل ک سی مرا ب واهد! د ک

ست متعلق  سبیح چوبی فقط میتوان ستهای بزرگ، با ان ت ماهان بود؟ نه...این د
ستهای بزرگ فقط  شتانا جا میدهم...این د شتم را بین انگ شد! انگ به یکنفر با

شن شل و وارفته بود که نمیدانم  د یمال او بود! و زمزمه "تورا می واهم" ام انقدر 
له  نه...تو را می واهم! این جم ند ان  96یا  ما کل اسرررت..می درصررردش ال

 چهاردرصد صداقت من که خودم هم به ان مشکوکم
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همه جا سفید بود، ملحفه ها، نوری که از پنجره میتابید! و سرمن که داشت از 
بایلم یکسررره زنگ می ورد..خودم را تا  به انفجار میرفت...مو شرررد  درد رو

 اتاق میکشم..به دیوار تکیه میدهم و سر می ورم روی زمین: بیرون از
 
 بله؟ -
 

 و فریادش خواب را از سرم میپراند:
 
 معلومه کدوم گوری هستی؟ -
 

تمام تنم میلرزد..امیر لی داد میزد...سرررمن داد میزد! گفتم که از چشررما 
ن کند... از اولی افتاده بودم! حاال هرچقدر دوست داشت میتوانست بهم توهین

باری که میبینی داری گند میزنی اما ناراحت نمیشررود از دسررت دادنا شررروع 
میشود! دیگر نگرانم نمیشد، این فریاد دلیل دیگری جز من داشت! دیگر اورا از 

 َبر بودم!
 
 چرا موبایلتو جواب نمیدی؟ -
 

 تی دارد!زش فقط به کاناپه البالویی خیره میشوم و فکر میکنم چقدر کوسنهای
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؟ -  این چه مس ره بازی 
 

مسرر ره بازی؟ فقط از خانه و انهمه بی تفاوتی فرار کردم! این مسرر ره بازی 
 نبود! احساس میکردم داشت دندانهایا را روی هم میفشرد:

 
 از دیشب تاحاال... کجایی؟ -
 
 خونه.. -
 

 داد میزند:
 
 خونه؟ چرا فکر میکنی من خرم؟ -
 

 :فریاد میکشم
 
 سر من داد نزن! -
 

ست خانه  صی از کجا میدان ستم! ا شت که من کجا ه صی به او چه ربطی دا ا
 نیستم! می واستم بگویم در را باز نمیکردم و همین...
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شما  - شه بگی  ستادم! لباس ابیت زیر پامه..می سط خونت ای من االن دقیقا و
 کجایی؟ چرا من نمیبینمت؟

 
 ن؟ وقتی نیستم به چه حقی میرین خونه من؟به چه حقی رفتی خونه م -
 

 و باز داد میزند..باز:
 
شب تاحاال این در لعنتی رو باز نمیکردی..و اون گوشی  - به خاطر اینکه از دی

بی صرراحابو جواب نمیدادی...اینا کافی نیسررت؟ چرا انقدر به همه چیز بی 
 اهمیتی؟ چرا نمیگی کجا میری؟ چرا انقدر مرموزی؟

 
یگفت بی اهمیت! مظهر و سررمبل یک ادم مغرور و بی تفاو  درسررت به من م

 پشت خط بود بعد به من میگفت بی اهمیت ...
 
المیرا اومد در خونت..هر چقدر زنگ میزد برنمیداشررتی...به حدی نگران  -

 شده بود که م ه ابر بهار اشک میری ت.مجبورم کردی به خواهرم دروغ بگم!
 
. 
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ونم کجایی..گفتم حالت خراب شررد و رفتی خونه مجبور شرردم بگم، مید -
 دوستت..گفتم بهم خبر دادی! دیگه نمی وام گندای تویکی رو بپوشونم...

 
اه خدایا..داشت کوچکم میکرد..داشت مرا زیر حرفهایا له میکرد! با صدایی 

 که رو به افول میرفت زمزمه میکنم:
 
 چرا میپوشونی؟ -
 
بازتابی توی زندگی چرا؟ چون هر خرابکاری تو ز - ندگی ما..توی این خونه 

خصرروصرری المیرا داره! چون ناراحت میشرره چون  صرربی میشرره..چون گریه 
میکنه...چون زندگی خودشو شوهرشو تلخ میکنه! چون خودش به اندازه کافی 

 بدب تی داره!
 

 من بدب تی بودم..بدب تی ابافه..بدب تی روی دیگر بدب تی ها!
 
 ی...اما من..بهت ا تماد ندارم!چون دوست خواهرم -
 

م ل یک کارگر خسررته زیر بار سرریمان ، کمرم خم شرررده بود..به من ا تماد 
 نداشت..رامین همیشه میگفت"تنها چیزی که اگر بره دیگه برنمیگرده ا تماده"
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به من ا تماد نداشت و همیشه نگران خواهرش بود...هرکاری میکرد، هرقدمی 
شت برای خواهرش  ست برمیدا شاند فقط می وا ست گند مرا بپو بود! نمی وا

 خواهرش...فقط خواهرش! زمزمه اش هشیارم کرد:
 
 از این کارا متنفرم...خستم که انقدر ماله کشیدم رو کارای ادما! -
 

شق اینکه گه کاری ادمها را پاک  شق قهرمان بازی بود!  ا دروغ میگفت..او  ا
و ویرانی میترسید! یک ماله دستا  کند! ترسو هم بود، از خراب شدن و تشنج

 گرفته بود و هی میکشید...هی میکشید!
 
 تو دروغگوی خوبی نیستی! -
 

 صدایا پوزخند داشت:
 
 اما تو، دروغگوی خیلی خوبی هستی! -
 

جوری حقیقت را توی صررورتم میکوبید که نه دهان ا تراض داشررتم نه چشررم 
 گریه..اما جگرم خوب اتا گرفتن را بلد بود!

 
 ارام شده بود، من متیطم تر:
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از روز اول، ما هیای از  نپرسرریدیم! از خود ، از خونت، از خانواد ! ما  -

جاش؟ دروغ؟  حاال ب یدی  یل من م که خود  بگی! تو چی تحو یدیم  نپرسرر
یکدفعه کجا غیبت میزنه؟ چی میتونه با ث بشرره از  روسرری دوسررتت بکنی 

ار هی  بنی بشررری دخالت نمیکنیم..فکر بذاری بری؟ نه من، نه خانوادم تو ک
میکنی اون شب نمیتونستم تعقیبت کنم؟ ببینم کار ناگهانیت چیه؟ فکر میکنی 
به خواهرم  کارو نمیکنم! ولی اگر ببینم  ما این  جا میری؟ ا نمیتونم بفهمم ک

 ممکنه اسیب بزنی تعقیب کردنت کم ترین کاری  که انجام میدم!
 

 من یک هیوالی ترسناک ساخته بود..از منی که... دلم می واست گریه کنم! از
 
 چرا باید به المیرا اسیب بزنم؟ -
 

سی خطر افرین  شب نرفتن به خانه ام، نبودن در خانه خودم برای ک چرا باید با 
 میشدم؟

 
 چون المیرا تنهاست و به تو ا تماد کرده! به تو از -
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میلی االنا میگه! این حرفارو زندگیا میگه! از  شررق احمقانا میگه! از بی 

به هی  کسرری نزده و نمیزنه! چون تو تو خونه مایی..وسررط زندگی مایی! پس 
نمیذارم ارامشررون رو بهم بزنی! من همه زندگیمو میدم برای خانواده! چیزی که 

 فکر نمیکنم تو داشته باشیا!
 

ا چر بغضررم را قور  میدهم! چرا نمیتوانسررتم به امیر لی دندان نشرران بدهم؟
نمیتوانستم سر او داد بزنم؟ تحقیرش کنم؟ چرا نمیشد؟ فقط میتوانستم ساکت 

 بشینم و از حرفهایا اتا بگیرم و بغض کنم. از خودم بدم میامد...
 
 چرا حری نمیزنی؟ -
 

 چقدر بیااره شده بودم!
 
 من از اینکارا بلد نیستم. -
 

طناب اینهمه اتهام را از دور  این چه جمله احمقانه ای بود؟ فقط می واسررتم
 گردنم دربیاورم اما بلد نبودم:

 
 کدوم کارا؟ حری زدن؟ -
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  صبی بودم و نمی واستم گریه کنم:

 
 اره حری زدن ..ارتباط برقرار کردن! -
 
یه چیزی بگو  - یدونم،  که...نم له بگو  یه جم الزم نیسرررت برقرار کنی! فقط 

یه یه کن!  تارای  جیبو توج مه رف نت توی اون خونرو  اینه که موند چیزی بگو 
 توجیه کنه!

 
می واست بیرونم کند؟ ساکت بود، صدای نفسهایا میامد! صدای نفسهایا 
شهایا را  س صدای نف شده بودم، دیوانه به تمام معنا!  شتم! دیوانه  ست دا را دو
دوسررت داشررتم و تحقیرم میکرد و من دم نمیزدم! خانواده نداشررته ام را به رخم 

و من صدای نفسهایا را دوست داشتم! چرا همه چیز برنمیگشت به  میکشید
گذشته، من  صبی نمیشدم، م ل ادمیزاد مینشستم روبه رویا و به سکو  و 
به قبلتر  نه کاش برمیگشرررت  لب ندش از حرفهای حاج خانوم نگاه میکردم! 

 "..خیلی قبلتر! زیر درخت تو ! و بهم میگفت "پاتو بردار از رو خود ...حیفی
 
 من همه شمارو دوست دارم! -
 
 دوست داشتن تورو نمی وایم! -
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نمی واست..راست میگفت، فقط شکستن مرا می واست..مظلوم شده بودم، 
 من فقط در برابر امیر لی انقدر مظلوم میشدم:

 
 میدونم..ولی ادم به کسایی که دوست داره اسیب نمیرسونه! -
 

ت دارم بشررد  فو  کرد و بعد بی نفسررا را...همان نفسرری که خیلی دوسرر
 خداحافظی گوشی را قط  کرد!

 
 انتهای اراما من فقط همان دو هفته بود.

 
 
 
 
 

 قانون سیزدهم: خطر ا تیاد! به نفسهای کسی گوش نکنید!
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 از در اویزان شده بود و سوال جواب میکرد:
 
 تو اتاق دالوری چه میکردی شیطون؟ -
 

 باز نمیشد: چشمانم از بی وابی
 
 هیای به خاطر دیروز بازخواستم میکرد! -
 
 دیروز؟ -
 
 بابا همین که نیومدم! -
 

 در را میبندد و روی میز مینشیند:
 
تاده بود که خدا میدونه!  - بازخواسرررت کنه! دلم انقدر شررور اف بایدم  له... ب

 نامیر لی گفت رفتی خونه دوسررتت و به من نگفتی تا دل نگران نشررم! اما م
حال  یا و  ما تو برای دلتنگ به تو میگم ا مه چیزمو  نت شررردم..من ه بدتر نگرا

 خرابت میری پیا یکی دیگه؟!
 
. 
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 حداقل به خودم میگفتی برای دالوری بهانه جور میکردم! -
 
 بره به جهنم! -
 

 چانه ام را به دست میگیرد و مجبورم میکند نگاها کنم:
 
 تو چته؟ -
 

المیرا بود...خواهرش را به دنیا ترجیح میداد! کسرری برای  هرکاری میکرد برای
 من قدم برنمیداشت!

 
 هیای... -
 
 من این نگاهو خوب میشناسم! -
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این همون نگاه قبل از اشررنایی ماسررت! همون نگاه بی انگیزه و سرررد و بی  -
احساس! کو پس اون رایحه ای که زنگ میزنه کیا و بهم امیدواری میده..شب 

 وسیم ب*غ*لم میکنه و کلی انرژی م بت میده؟ ها؟ ر
 

به چشررمانا خیره میشرروم، المیرا حتما شرربیه پدرش بود و حاج خانوم که 
 میگفت امیر لی کپی برابر اصل ژولیت!

 
 چی شدی تو رایحه؟ -
 

 دلم گریه می واست و کمی اغوش! کمی توجه!
 
 زندگیت خوبه؟ -
 

 لب ند میزند:
 
 زی که تصور میکردم.بهتر از اونای -
 

 لب باالیم را میجوم،دستا را میگیرم و روی پایا میگذارم:
 
المیرا..من خیلی دوسررتون دارم! تورو حاج خانومو..امیر  لیو..همتونو! من  -

 فقط به شماها اهمیت میدم!
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ماهم هممون دوست داریم قربونت برم! خیلی خوشحالم که اینو از زبون تو  -

 میشنوم!
 
 بهت اسیب نمیزنم! من -
 
 چی داری میگی دختر؟ -
 

 ارام ارام ب*غ*لم میکند...بغضم را درسته قور  میدهم!
 
 کی گفته تو به کسی اسیب میزنی؟ رایحه بی ازار و اروم  من! -
 

او فقط رایحه خودش را میدید،امیر لی رایحه غیب شرردنهای ناگهانی را و من 
 ا دوست داشت!رایحه ای را که صدای نفسهای کسی ر

 
 ببینمت! -
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شده  - سایلتو جم  کن که دیر  شو و س ررو بریزد دور! حاالم پا این فکرای م

قرار امیر بیاد دنبالمون بریم یه دوری بزنیم، می وام لباس ب رم برای  روسرری 
 دخترخاله محسن! اون سلیقه بی نظیرتو می وام!

 
ست بیاید!!  سر تکان میدهم، قبل از اینکه در خوابم میامد اما..امیر لی می وا

 را ببندد تاکید میکند:
 
 منتظرم ها.. -
 
 
 
 
 
 رایحه... -
 

 نگاها میکنم:
 
 بدو! -
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وسررایلم را بی حوصررله میریزم داخل کیفم! مسرریج ماهان حامل یک پیام بی 
 معنی و کوتاه بود "خوبی؟"

 
 ونت"که بیام خ  صبی ام میکرد، اگر پریشب زنگ نمیزد..."انقدر خوب نیستم

 
ستم  سور زیر نگاه المیرا پیاما را می وانم "نمی وام بیای..فقط می وا سان در ا

 بدونم خوبی یا نه"
 

پوزخند میزنم..حاال حالم برایا اهمیت داشرررت، وقتی  روسرری المیرا مرا 
مجبور میکرد، همه زندگیم را به خطر میانداخت تا بروم خانه اش حالم برایا 

 اهمیت نداشت!
 

یای دودی اش، همان لحظه که  از همان دور که دیدما، پشرررت فرمان زانت
 ینک افتابی اش را زد باال و نگاه سررردش را به خودم دیدم تمام تنم شررروع به 
شارم افتاده بود یا...بیا از  لرزش کرد! خودم را نمیفهمیدم، درک نمیکردم! یا ف

 ه از گرسنگی نبود!هرزمانی سیر بودم! از خودم، از زندگی! این تن لرز
 

سوار شدیم، سیم کردم و جواب مبهم و اهسته اش بین خوش و بشا با المیرا 
 ناپدید شد!
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نگاهم نمیکرد، حتی از اینه، حتی یک لحظه! حاال صرردای نفسررهایا را هم 
شده بود! برای المیرا هرکاری میکرد، از وقتا  شتم! چقدر زندگی بی معنی  ندا

نی که دوست نداشت و دوست داشتنم را نمی واست میزد و میبردش خرید، م
 به خاطر خواهرش، به  شق خواهرش سوار میکرد!

 
از دیگران ناامید بودم، از اینکه کسی مرا دوست داشته باشد...ناامید بودم..اما 
خودم! خود  احمقم اندازه یک  مر توجه و دوسررت داشررتن به خودم بدهکار 

ند مرا بودم! خودم هم خودم را نمی  واسررتم، چرا فکر میکردم دیگران میتوان
 دوست داشته باشند؟

 
هم از خودم و هم از ادمها محروم بودم...حاال یک سوال بزرگ نشسته بود کنج 
ذهنم و داشت همه مغزم را می ورد..تنها یک سوال اساسی از زندگی داشتم : 

 پس من چی؟
 

میتوانستم با پررویی کسی را نگاه  سوالهای المیرا را کوتاه جواب میدادم، اما تا
 میکردم که جواب نگاهم را نمیداد!

 
سته روی م  مردانه  ش سا ت که ن شما،  ستا،  ینک روی چ سبیح دور د ت

 اش...اشیاء هم میتوانند خوشب ت باشند!
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سرمان راه  شت  شکی و زیبایی خرید، امیر لی م ل بادیگارد پ المیرا پیراهن م
ویترین مغازه ها نیز تمایلی نداشررتم! روبه روی کفا میامد! و من که حتی به 

فروشرری میایسررتیم...دلم می واسررت به طبقه پایین میرفتم وروی ان مبلهای 
باال، از  یاورم  گاهم را م ته بودم! ن ند...خسرر تا برگرد یدادم  شرریری و نرم لم م

 انعکاس شیشه نگاها میکنم که داشت نگاهم میکرد!
 

شاط مرکز خرید میرویم و استراحتی میکنیم! قهوه و به پیشنهاد المیرا به کافی 
کیک سفارش میدهد! روبه رویا نشسته بودم! شبکه برفکی بود، نه تصویرش 

 را داشتم نه صدایا!
 
 دیروز  مه آمنه زنگ زده بود خونمون! -
 

 مرا نگاه میکرد اما دقیقا نمیدانم چه
 
 
 
 
 

 ربطی به من داشت!
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  مه؟ چیکار داشت؟ -
 

 را امیر لی پرسیده بود! با خنده میگوید: این
 
 از رایحه میپرسید! -
 

 و باز میزند زیر خنده!
 
 چرا باید  مت از من بپرسه؟ -
 

 سفارشمان را روی میز میگذارند، همانطور که قهوه اش را شیرین میکند:
 
 چون  مم یه پسر دم ب ت داره! -
 

 را به دهان میگذارم و زمزمه میکنم: آه..تا ته ماجرا را گرفتم! برشی از کیک
 
 تا تهشو گرفتم! -
 
 اصی دیدیا اون شب؟ -
 

 به امیر نگاه میکنم، ناخداگاه و او که زمزمه میکند:
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 المیرا جان لطفا بعدا باهم صحبت کنید درموردش! -
 

شنیدم! به زیبایی امیر لی  سهایا را می صدای نف الزم نبود ببینما، فقط باید 
 کشید؟ گمان نکنم!نفس می

 
سا تی طول  ساند خانه اش! خریدش را تا باال میبرد و حدودا نیم  المیرا را میر

 میکشد تا برگردد! نه معذر  خواهی میکند..نه..هیای!
 

 حتی نگفت بیا جلو بنشین! داشت مجازاتم میکرد! به گ*ن*ا*ه نکرده!
 
خانواد  - باشررم..در حق تو و  نکردم!  من در حق هرکسرری ظلم کرده 

 نمیکنم..ن واهم کرد!
 

 فقط از اینه نگاهم میکند..همین!
 
 من فقط در حق خودم ظلم کردم! فقط به خودم اسیب میرسونم! -
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قلب من نیز م ل ماشررین انتهای همین خیابان میایسررتد!  صرربانی شرررد؟ 
سهایا هم!  صدای نف صورتا ارام بود..و  ست دوباره تحقیرم کند؟ نه  می وا

  قب: برمیگردد
 
 من نمی وام شما به خودتم اسیب برسونی! -
 

سبه اما امان از  شما را تو کردن خیلی راحت و دلا شما"؟!  شده بودم " دوباره 
 شما کردن  تو..

 
 انقدر باهام بد بود که جمله اش، با اینهمه بی تفاوتی بازهم دلم را خوش کرد!

 
 منم نمی وام انقدر باهام بد باشی. -
 

 کند، بی حری! نمیگفت نه نیستم، نمیگفت و این یعنی هست!نگاهم می
 
 چرا انقدر از من بد  میاد؟ -
 

 تا کجا باید خودم را پایین میکشدم؟ مرا اینجور حقیر و کوچک می واست؟
 
 من از  بدم نمیاد! -
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انقدر شررل بود که فهمیدم بیشررتر از چیزی که فکرش را میکردم از من بدش 
 میاید!

 
ل میدم کاری به خانواد  نداشررته باشررم! اگر می وای میتونم از اون من قو -

 خونه برم!
 

چه داشررتم میگفتم؟ این مزخرفا  را چطور بهم میبافتم که خودم هم از حال 
دل و زبانم بی بر بودم! به جای جواب ماشین را روشن میکند و به سمت خانه 

 میراند!
 

م را میگذارم روی صندلی اش خودم را سر میدهم سمت دیگر صندلی ..دست
 و سرم را به پشتی اش تکیه میدهم!

 
 رایحه خانوم... -
 

صی نمیفهمیدم برای چه این  ستم ببیند! ا شت میاکید و من نمی وا شکم دا ا
روزها وقت و بی وقت گریه ام میگرفت! فیلم میدیدم گریه ام مگیرفت اهنگ 

زدم هم بغضررم میگرفت! گوش میدادم گریه ام میگرفت...جدیدا حری که می
خودم را پشررت صررندلی اش پنهان میکنم! فقط می واسررتم از همین فاصررله 
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سهایا اولین چیزی بودند که فهمیدم برایم مهم  شنوم! نف سا را ب صدای نف
 اند!

 
 دهانم را به پشتی صندلی فشار میدهم:

 
ز ا اون شرربی که گفتم از خودم متنفرم و توام گفتی همینطور...از من؟ گفتی -

 من متنفری؟
 

 نمیتوانست صورتم را ببیند...
 
 کجا رفتی؟ -
 
 گفتی؟ -
 
 من نمیبینمت! -
 
 بگو! -
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 م ل من از من متنفری؟ -
 
 رایحه.. -
 

 صدایم با بغض گره خورده بود:
 
 میدونستم! -
 
 خواها میکنم بیا باال...بذار ببینمت! -
 

ید قدر حسررراس و  چرا اینجوری حری میزد؟ نمیفهم مت چ بذار ببین له  جم
خاص بود؟ نمیفهمید این کسی که پشت این صندلی پنهان شده بود یک دختر 

  قده ای و نداشته و پر از کمبود بود؟
 
 
 
 
 
 نه باور کن با خودم بودم..م ل تو..تو اون لحظه از خودم متنفر بودم.. -
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 از من متنفر نباش! -
 
 
 
 
 
 اینقدر تحقیرم نکن! -
 
 
 
 
 
 بهم نگو بی خانواده! -
 
 من اون لح"... -
 
 نگو "بسیمت" -
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بان تهران کرج بودیم، هوا تاریک بود و او زده بود کنار.. کف  میزند کنار...اتو
دستا را گذاشته بود روی دهانا و نفس  میق میکشید...حاال از این فاصله 

 هم وابح میشنیدمشان!
 
 می وای؟ نمیدونم..نمیفهمم...از من چی -
 

پیاده میشرروم و زمزمه "چیکار میکنی؟" اش بین صرردای در گم میشررود..روی 
صررندلی جلو مینشررینم! باز نگاهم میکند و باز سرروالا را تکرار میکند و من 

 خوب به چشمانا زل میزنم:
 
 صلح! -
 

 دستانا را از هم باز میکند:
 
 جنگی در کار نیست! -
 

تناک در حال رخ دادن بود! اسررما را بلد چرا بود..درون من یک نبرد وحشرر
ه بود...بین تمام تنم، تمام روحم ، تمام وجودم...بین  نبودم ولی میدانستم بین ک 

 تمام من و فکر امیر لی! بین من و تعلق خاطر.
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 پس چرا انقدر سرد برخورد میکنی؟ -
 
ختر خاله شما چه توقعی از من داری؟ رایحه خانوم..ما نه باهم دوستیم، نه د -

پسرخاله ایم، نه خواهر برادریم..مش صه ما فقط همسایه ایم و البته نامحرم ! 
 شما توق  دارین من چجوری باهاتون برخورد کنم؟

 
من توق  دارم م ل همان شررب زیر درخت تو ...بهم هی ب ندی! اما تو فقط 

بان دندان نشررانم میدهی...از ان شررب به بعد هی  وقت دیگر با من انطور مهر
 نشد!

 
این دین و ایمونته که میگه با نامحرم بد رفتار کنی؟ سر همسایت داد بزنی ؟  -

 من فقط توق  دارم یکم بهم احترام بذاری همین!
 
ما از لحاظ فرهنگی خیلی متفاوتیم، وقتی من به خاطر ا تقاداتم با شررما  -

به حسررراب برخورد سرررد و تنفر میبی ر نی! دمعمولی رفتار میکنم شررما اونو 
 صورتی که اینجو
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ری نیسررت! شرراید  اد  داری با مردها م ه زنا برخورد کنی! اما ما اینجوری 
 نیستیم!

 
 نمی واست تحقیرم کند ولی من ...

 
سمت  سمت و مرا  شته بود یک  ستیم. همه دنیا را گذا میگفت "ما" اینجوری نی

 دیگر! از این رودررویی احساس خطر میکردم!
 
 نظر شما بی احترامی شده معذر  می وام!اگر از  -
 

سرم داد میزد...و به نظرش کوتاهی نکرده بود..اه...  بهم میگفت بی خانواده...
یا من رفتارهایم احمقانه شرررده بود یا نه  کس العملهای او انقدر مرا احمق 

 جلوه میداد!
 

 نمیدانسررتم چه می واهم! هی  کس درکم نمیکرد، هی  کس نمیفهمید! چون
 هی  کسی با این گذشته به این اینده برخورد نکرده بود!

 
داشتم خودم را کوچک میکردم، با دستان خودم! وقتی به او میرسیدم همه چیز 
معنایا را از دسررت میداد! حرفهایی میزدم که ان لحظه بها فکر نمیکردم و 

سوس می ورم و به خودم بد و بیراه میگفتم! وقتی  ه او ببعدا در خلو  خودم اف
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ست  شه ها! نی شه گو سرد و متکبر میرفت ان گو سرکا و  سیدم این رایحه  میر
میشد..نابود میشد و یک رایحه ای سربرمیاورد که نمیشناختما! که خودش را 
گدایی  بدتر احترام  مه  مد، خودش را کوچک و از ه یا لوس میکرد،  شرروه م

 "ر لیمیکرد! صدایا ملتمس میشد و با بغض میگفت"بهم توجه کن امی
 

یک  به  ظه  که در ان لح حالم از امیر لی  حه بهم می ورد، و  حالم از این رای
 غالب بی نهایت مغرور و بی تفاو  فرو میرفت!

 
مان چیزی نمیگوییم!  کدام گذارد و هی   یک مییمی می ند..موز حرکت میک
ولی من انگار باید حری میزدم! این صررلح نبود، یک رابطه کژدار ومریض بود 

یاد و تحقیر  که خیل بدم نم فت از تو  تا خودش نمیگ نگ میزد!  ی خیلی ل
نمیکنم ارام نمیشردم! من می واسرتم چیزی بگویم اما او همانطور که فرمان را 
شینهای  ستا میارخاند و دور میزد و همانطور که از اینه ب*غ*ل ما با کف د

 پشتی را میپایید زمزمه میکند:
 
 شما واقعا مغرورید! -
 

بود، به من میگفت مغرور! مغرور؟ در برابر او کی غرور خرج کردم؟  خنده دار
هی  وقت..هی  وقت کنار او تکبر نداشررتم، اصرری دسررت خودم نبود که شررل 
شدم و همه چیز را وا میدادم! بعد انوقت میگفت مغرورم! باز خودش زمزمه  می

 میکند:
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 طاقت حقیقت رو ندارین! -
 

 من خیلی ارامتر از خودش میگویم: به ماشین کناری خیره میشوم و
 
 من طاقت تحقیرو ندارم! -
 
 هی  وقت تحقیر  نکردم! -
 

گاه میکنم! و  تایلا پشرررت فرمون ن به اسرر یدهم... یه م به در تک برمیگردم و 
 دستانا...بینی تیز و مردانه اش!

 
- !  باشه من میپذیرم..اما یه نفر هست که خیلی خیلی مغرورتر از من 
 

 یزند و نگاهم نمیکند:لب ند م
 
 اون یه نفر من نیستم! -
 

سر دویدن!  شاره از من به  منتظر یه نرما بودم ...به قول معروی از او به یک ا
 ولی او زودتر میگوید:



 237 هبوط

 
ما بی  - قا  منطقو از بین میبره! من قبول دارم مغرورم ا غرور تو اک ر او

 ذب!منطق..ابدا! در بمن غرور به اندازش خوبه، نه کا
 
 باشه من یه ادم  مغرور  بی منطق  سراپا کاذبم! -
 

 نیم نگاهی بهم میاندازد:
 
 ولی حری تو دهن بقیه گذاشتن به شعور ربط داره نه غرور! -
 

نمی واسررتم این اراما حتی با وجود حرفهای تلخ و گزنده اش از بین برود! 
 پس لب ند میزنم و به خیابان نگاه میکنم:

 
 بی منطق  بی شعور! پوی.  جب کلکسیونی!مغروره،  -
 

شر   شوم! تی سمت او...خیره اش می صندلی تکیه میدهم! به  شت  سرم را به پ
مشررکی تنا بود و شررلوار دودی! سرراده میگشررت...هی  وقت اینطور ادمها به 
به این تی  ادما  ما هی  وقت  نظرم جذاب نبودند! امیر لی خوش پوش بود ا

یدادم به ان رو لقب خوش پوش را نم یده الم از این رو  باورها و ا ! انگار همه 
 شده بود!
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یک تراشه ای توی مغزم کار گذاشته بودند با پسوند "هرچی امیر لی بگه" و به 
طور معجزه اسررایی هرچه او میگفت قبول داشررتم...حتی اگر روزی دشررمن 

 سرس ت ان ویژگی میبودم! لب میزنم:
 
 متاسفانه همه اینا هستم... -
 

 میپیاد داخل کوچه! قبل از اینکه دکمه ریمو  در را فشار بدهد میگوید:
 
- ...  مغروره، بی منطق  بیشعور 
 

 ابرویا را میاندازد باال و ادامه میدهد:
 
 واق  بین! -
 

شت!  شعور را از تنگا برندا شایندم ان بی فکر میکنم حتی برای میحظه و خو
 :نطور که درگیر قفل و کلید است میگویدپیاده میشوم و شبب یر میگویم...هما

 
 هراتفاقی بیافته ربطی به صبحها نداره! من میرسونم شمارو! -
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لباسهایم را درمیاورم و به حمام پناه میبرم! اب داغ به صورتم می ورد و حالم را 
سته بود! بعد  ش شنودی ن سته بودم اما ته دلم یکجور ربایت و خ جا میاورد! خ

سب،  سکوییت مادر را از کابینت از دوش دلا شن میکنم! بی قهوه جوش را رو
شینم و منتظر  صندلی چوبی مین شتیم؟ روی  سکوییت پدرهم دا درمیاورم! بی

 میشوم تا قهوه ام سرد شود!
 

دامن مشررکی ام را میکشررم باال..کف پایم را روی پای دیگرم میکشررم! چقدر 
هان را از ته کشررو پیدا الغر شررده بودم! به ناخنهای نامنظمم نگاه میکنم! سررو

میکنم و شررروع میکنم به تمیز کردن ناخنهایم! میگیرم  قب و باز نگاهشرران 
میکنم! چقدر دسررتم الغر و زشررت شررده بود...رگهایم زده بود بیرون ، پوسررت 

 سپیدم برای پوشاندن سبزی رگهایم زیادی نازک بودند!
 

رش و گیر میکند...بسوهان را پر  میکنم تو کشو..در  الک شیری رنگ الی کش
 میدارم! چند لحظه نگاها میکنم! میزدم؟ به اشپز

 
 
 
 
 

خانه برمیگردم...دسررتم را روی میز میگذارم و به دقت شررروع میکنم به الک 
زدن! انگار سررالها بود الک نزده بودم! چیزی در وجودم میجوشررید، ذوق نبود 
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 ش را درولی یکجور دل وشرری،یکجور..نمیدانم انگار کسرری دسررتمال سررفید
دشت پر از غبار دلم تکان میداد! زنها تمام غربتشان را پشت الکهای رنگارنگ 
پنهان میکنند. تا کسی بیاید در تنهاییا را بزند بگوید "چه الکهای خوشرنگی" 

 و تمام غربتا در کسری از ثانیه دود شود!
 

ست و تمیز شرنگ و براق! ناخنهایم  ناخنهایم را نگاه میکنم! یکد شده اند..خو
 به من لب ند میزنند! می واهم به اتاق بروم چشمم به قهوه میافتد...

 
 سرد شده بود!

 
قانون چهاردهم: وقتی قهوه ا  سرد میشود یعنی کارهای مهمتری از نوش وار 

 خاطرا  داری...بگذار قهوه ا  سرد شود
 
 
 
 
 
 رایحه خانوم کجایی؟ -
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ه ماه گذشررته بود...هرروز صرربح باهم میرفتیم و میامدیم...من یک سررال و سرر
ست  ستم و هر کاری که او دو شک دیگر به او میگفتم امیر لی! من تابو ها را می
نداشررت انجام میدادم! حتی وقتی میگوید "کشررما هم دم داره" باز بی یالی 

که از بادار بود دخترش  ماه  قایا را می ورم..المیرا پنج   همین طی میکنم و ا
حاال صررردایا میزدند "مژده"...حاج خانوم اخر این هفته مشررری میشررود 

 حج...انوقت، هنوز...بعد از اینهمه مد  امیر  لی میگفت
 

 "رایحه خانوم"
 
 شما برو خونه من کارم طول میکشه. -
 
 نه اگر ب واین منتظر میمونم! -
 

 میگویم:و بادام هندی ها را تست میکنم و همانطور که با صدا میجوم 
 
 نه طول میکشه! -
 

 و به فروشنده میگویم:
 
 به اندازه پنجاه تومن از این بریزید! -
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 تاحاال از این خریدها نکرده بودم، دست به  صا بودم در این زمینه ها!
 
 پسته شور یا خام -
 
 هر کدوم بهتره! -
 

ست میگ شان! درب رم یپاکتها را میزنم زیر ب*غ*لم و گل نرگس را میگذارم روی
و پاکتها را میاینم کنارم روی صررندلی..رابرری بودم برای اولین بار از خودم و 
کاری که کردم رابرری بودم، حس میکردم یکبار در  مرم کار مفیدی انجام 
به نظرم بی معنی  که پ ا میشرررد  گل نرگس بود و اهنگی  به  گاهم  دادم!! ن

م! المیرا با ان میامد! کلی اجیل و خوراکی خشررک برای حاج خانوم خریده بود
 شکم برامده و پاهای بادکرده اش نمیتوانست راه برود!

 
باس احرام حاج  ند..ل ما که نگهدارد و چند لحظه منتظرم ب نده میگویم  به ران

 خانوم را از خیاط میگیرم و برمیگردم!
 

 "سیم کجایی؟"
 

نه ام میکرد، چکم  ندازم...این اواخر داشرررت دیوا یاما میا به پ کیفه نگاهی 
یکرد، پیام میداد، زنگ میزد! قبلتر ها نقطه بررعفا را میدانسررتم با یک ترفند م
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حرفه ای میکشرراندما پای بحث المیرا و از زیر همه چیز در میرفتم اما وقتی 
بارک  فت م خت و گ ندا باال ا نه  بارداری المیرا را بها دادم شرررا خبر 

 ن نداشتم!شوهرش..المیرا برایا مرده بود و من دیگر نقطه بعفی از ماها
 

 "خونه..چیکار داری؟"
 

 "گفتم باهم شام بریم بیرون"
 

شاند خانه  مدتها بود که به خانه اش نرفته بودم..یا هر وقت به زور و تهدید میک
تا صرربح فقط  عد ب*غ*لم میکرد و  فت، و ب هذیون میگ اش، حری میزد، 

 هی می وابید! در نظرم ادم  جیب، پوچ و بی هدفی میامد...برای کارهایا 
توجیهی نداشررت..ازش میپرسرریدم که چرا هرسررری به بهانه های مسرر ره و 
احمقانه مرا به خانه اش میکشررراند و او جواب سرررباال میداد..هیای..همه 

 کارهایا فقط از سر تفریح و سرگرمی بود!
 

 "متاسفم به لیدی های جایگزینت خبر بده!"
 

 بودم که زنگ میزند...جرا  نداشتم پول تاکسی را حساب میکنم و دنبال کلید
جوابا را ندهم! هی  وقت ریسررک نمیکردم! گوشرری را بین شررانه و صررورتم 

 میگیرم و کلیدم را پیدا میکنم:
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 امشب ت تت خالی  هوای منو کردی؟ -
 

 صدایا حرصی بود:
 
 د المصب من که شیا ماه  دست بهت نزدم..دست به هی  کس نزدم! -
 

 بندم و پاکتها را روی کانتر میگذارم:در را با پایم می
 
نمیدونم کی می وای بفهمی دسررت نزدن به ادما لطف نیسررت که منتشررم  -

 میذاری!
 
 من سر تو مگه منت گذاشتم تاحاال؟ -
 

 شالم را از دور گردنم میکشم و روی مبل پر  میکنم:
 
 کاری نداری؟ -
 
 از هدیت خوشت اومد؟ -
 

 حتی بازش هم نکرده بودم..
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 مناسبتا چی بود؟ -
 
 همینجوری.. -
 
باالخره کم بها زور نگفتم..کم  - قدیری بکنم ازش  یه ت یدم گفتی  شرررا

سرویس نداده.. تقدیر بکنی به پاس  شو نلرزوندم..کم  تهدیدش نکردم..کم تن
 اینهمه تحمل!

 
 رایحه... -
 

 زهرمار و رایحه...
 
 هوم؟ -
 
سه...هی  - شنا کس به اندازه من به تو نزدیک  هی  کس به اندازه من تورو نمی

 نیست!
 

 پوزخند میزنم:
 
 نکنه چون فکر کردی بعضی شبا تو رخت خوابت بودم... -
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 میپرد وسط حرفم:

 
 اره..اره این یکیشه! -
 

 به الک مشکی ام نگاه میکنم:
 
 تو جسم  ر.یا.ن منو دیدی اما روحمو...هرگز! -
 
 تو چی؟ -
 

 ترین ادمهای زندگیم بود:کیفه ام میکرد...از خسته کننده 
 
 من چی؟ -
 
 روب منو دیدی؟ -
 
 نه دیدم و نه می وام که ببینم! -
 

 قط  میکنم و موبایل را پر  میکنم به انتهایی ترین گوشه کاناپه!



 247 هبوط

 
سته های پیایده را روی میز میگذارم و گونه  سیم  لیک میکنم و ب سن  با مح

شده بود. سم..تپل و زیباتر  شته بود المیرا را میب*و* سه زغال اخته را گذا .کا
روی شررکما و با ول  می ورد! لباس تمیز و اتو شررده را روی پای حاج خانوم 

 میگذارم :
 
 رایحه جان اینا چیه؟ -
 

 با چشم دنبال امیر لی بودم:
 
 قابل شمارو نداره حاج خانوم... -
 
که نمیتونم از این - با این چربی و فشرررار  مادرجون؟ من  یه  کارا چ چیزا  این 

 ب ورم! اونم اینهمه..
 

 المیرا کنارم مینشیند:
 
 همشو که الزم نیست ب وری مامانی! -
 

المیرا کاسرره را میگیرد طرفم و تعاری میکند و تشررکر میکنم! دسررتم را روی 
 شکما میگذارم و او میگوید:



wWw.Roman4u.iR  248 

 

 
 از همین حاال براش میمیرم! -
 

 لب ند میزنم و محسن میگوید:
 
 منم برای جفتتون! -
 

و دسررتا را میگیرد و میب*و*سررد! این کارها، این ابراز  یقه ها برایم غریب 
ها  مان یده بودم و در ر ها د ها را فقط در فیلم  مد...ایجور دل و قلوه دادن  یا م

 خوانده بودم..خانواده ام...اینکارا که خنده دار میامد!
 

شوم  صور  خیس بیرون میاید..برایا نیم یز می ست و  او با  وامیر  لی با د
 دیدن اجیلهای روی میز ابرو باال میاندازد:

 
 هو -
 

 م..کی اینهمه ول رجی کرده؟
 

 حاج خانوم هشدار گونه میگوید:
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 رایحه خانوم زحمت کشیده! -
 

انقدر به نظرش غریب میامد؟ همانطور که با بسررته بادام هندی ور میرفت ابرو 
 انداخت باال و نگاهم کرد:

 
 جدا؟ -
 
تمام هوشررا را بکار گرفته بود تا یکی از بادامها را از پاکت بکشرررد بیرون  و

 بدون اینکه اسیبی به بسته بندی برسد!
 
 باال باز کرده دارم اینو خراب نکنید! -
 

 نگاهم نمیکند:
 
 فقط یکی! -
 

محسررن سررا ت را نگاه میکند و با ب*و*سرریدن پیشررانی المیرا و حاج خانوم 
ند و در  حافطی میک قا تقوی قرار خدا حاج ا با  که  ید  جواب امیر  لی میگو

 دارد...
 

 حاج خانوم و امیر به نماز میایستند و من و المیرا که گرم صحبت بودیم...
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ته  - رایحه نمیتونم بگم همه چیزو فراموش کردم...چرا دروغ...اما هنوزم اون 

ت دیگس ته دلم ماهان هست! اما وقتی  اقینه بها نگاه میکنم محسن یه چیز
 برای من!

 
 دستی به شکما میکشم و زمزمه میکنم:

 
 باالخره ازش باه داری! -
 
صیبت  - ست تو اینهمه بدخبری و م شتیم مژده..در شو گذا سم برای همین ا

 اومد...
 

 منظورش از مصیبت مرگ پدر محسن بود..
 

ست! این اواخر زیادی شا را می وا ست، دلم اغو از حد  دلم مادرم را می وا
حسررراس و باه شرررده بودم! گریه که دم به دم میامد..کافی بود اهنگی که در 
ماشین پ ا میشد کمی غم داشت به سر ت اشک در چشمم جم  میشد و 
بی ود دلم ورم میکرد و من که در یک واکنا ناخداگاه دست میبردم و ببط را 

 خاموش میکردم!
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 تو مادر خیلی خوبی میشی! -
 
 شق باه ها بودم!من از اول  ا -
 

 امیر لی جانمازش را جم  میکرد و داخل کشوی میز میگذاشت!
 
 تو چی؟ -
 
 من چی؟ -
 
 تو چجور مادری میشی؟ -
 
 گمون نکنم مادر بشم! -
 

 اخم میکند:
 
 چرا؟ -
 

 حواسم پی امیر لی بود...
 
 چون از باه ها متنفرم! -
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 تلوزیون را روشن میکند و مینشیند مبل کناری ما!

 
 باه ها؟ از باه ها متنفری؟ مگه میشه؟ -
 

 شانه باال میاندازم:
 
 خوب بعضی ها حس مادرانه ندارن! -
 

امیر لی بدون اینکه نگاهمان کند و باز می واسرررت از بسررته بادام ها بردارد 
 میگوید:

 
 همه زنها مادر به دنیا میان! -
 
 فک کنم من اسن نام... -
 

 باال:موفق میشود و بادام را میاندازد 
 
اسن نا نداره...اگر االن یه  روسک بدم دستتون اهلی میشی..پس بی ودی از  -

 این حرفها نزنید!
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 المیرا با صدا کردن اسما می واست م ی اخطار بدهد:

 
 چیه؟ دارم حقیقتو میگم... -
 
 اصی نمیتونم فکر کنم یه باه داشته باشم... -
 

 اینبار کامی برمیگردد سمتمان:
 
 نداره  اشق مردی باشی و دلت ن واد ازش باه داشته باشی! امکان -
 

یب بود..حسررری م ل  بامن غر که خیلی  یدود  حسررری زیر پوسرررتم م
 شرم...یا..نمیدانم دلم م ل ماهی لیز شده بود و هی سر می ورد، هی!

 
پس باه های ناخواسررته چی؟ یا ان زن  اشررق مردش نبود...یا..آه..پس من 

 چه؟
 

شررام ماکارونی میپزیم..در واق  او نشررسررته بود روی صررندلی و  با کمک المیرا
 پشت هم دستور میداد!

 
 می وای بده کاهوهارو من خرد کنم.. -



wWw.Roman4u.iR  254 

 

 
 سبد و ت ته را میگذارم جلویا روی میز و چاقو را نیز میدهم دستا:

 
 معلومه که میدم... -
 
 خو بیشعور م ی من حاملما.. -
 

 زیر مای  را خاموش میکنم:
 
 مله ای چیق که نیستی!حا -
 
 اصن یه ذره  اطفه نداری تو! -
 

 لب ند میزنم و جای سبد را ازش میپرسم!
 

میز را میاینم و المیرا که پشررت هم به محسررن زنگ میزد! صرردای امیر  لی 
 میامد که میگفت:

 
 حتما حاجی شام نگها داشته! -
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 خوب چرا گوشیشو خاموش کرده؟ -
 
 شارژش تموم شده... تو حرص ن ور.. شاید -
 
 دلم شور میزنه امیر لی! -
 
 می وای برم دنبالا؟ -
 
 نمیدونم... -
 

 نمیدانما زیادی شل بود، این یعنی برو!
 

 حاج خانوم را صدا میزنم که بیایند شام!
 
 داری بدجور خجالتمون میدی رایحه جان... -
 

که غذا ب ورد! و امیر  لی که سوییشر   لب ند میزنم و المیرا را مجبور میکنم
 طوسی اش را دست گرفته و داشت میرفت!

 
 کنار در میایستم:
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 شام می وردی! -
 

 بند کتانی اش را میبندد:
 
- !  ممنون، المیرا دل نگران 
 

میرود و من همانطور به جای خالی اش نگاه میکنم! اگر رامین بود همینطور از 
شت؟ برایم  ستم دا شت تا ته جان دو شت و از همه چیزش میگذ وقت میگذا

مبادا دل نگران شوم؟ فکر میکنم هی  کس این خصوصیا  خاص امیر لی را 
 ندارد!

 
حاج  په خوابا برده بود و  نا کا حدودا دوازده و نیم بود! المیرا روی  سرررا ت 
خانوم که یک سا ت پیا به اتاقا رفت! روبه رویا نشسته و به شکم برامده 

چشررم برنمیداشررتم و فکر میکردم میشررد روزی از مردی که  اش خیره بودم!
 دوستا داشتم باه دار میشدم؟

 
یاد برده بودم! منی که تمام  فکر میکردم ماهان زندگی پوچی دارد..خودم را از 
که می واسررتم و برای پر کردن  یای زندگی ام فقط هوای دلم بود و هرچه  زوا

 یدیدم!هرچه که نداشتم ، حاال ماهان را بی هدی م
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تقصرریر امیر لی بود، ماهان را با او مقایسرره میکردم، دالوری را با او مقایسرره 
میکردم، رامین را با او مقایسرره میکردم، تمام  الم و ادم را با امیر لی مقایسرره 
میکردم! و چه نتیجه گیری نا ادالنه ای میشررد وقتی اخر کار همیشرره امیر لی 

 برنده این مقایسه نابرابر بود!
 

فعال بود، محبوب و محجوب، همه دوستا داشتند و بها احترام میگذاشتند! 
 اشررق خانواده اش بود و فداکاری و ای ار در وجودش موج میزد! حتما همسررر 

 خوبی هم میشد، پدر خوبی هم...
 

 امیر لی چه کسی را
 
 
 
 
 

ما یکی را انت اب میکرد م ل  باشرررد؟ حت ته  میتوانسرررت دوسرررت داشرر
 نواده دار و اصیل، محجبه، با ادب و شیرین!خودش...زیبا، خا

 
قلبم درد میکرد و چشررمهایم داشررتند بغض میکردند! من به این حال و روز 
 اد  نداشتم اینکه شب تا صبح در رخت خواب و صبح تا شب در اتاق تنگ 
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شرکت به او و اینده اش فکر کنم! نمیدانم چرا فکر اینکه روزی ازدواج کند دلم 
 د، بغضم میگرفت و نفسم تنگ میشد!را اشوب میکر

 
مان از نیمه  کد و نفسررم را فو  میکنم، ا تا اشررکم نا باال میگیرم  سرررم را 
شود خود  را مرور میکنی و میبینی چقدر  شب که می شبها...امان..نیمه های 
زندگی نکرده ای! موبایلم روی کانتر اشپزخانه میلرزید، امیر لی بود..به حیاط 

 میروم:
 
 بله؟ -
 
 سیم..خواب که نبودین؟ -
 

 روی ت ت مینشینم:
 
 نه..شما کجایین؟ -
 
 تو راهیم با محسن داریم میایم..المیرا خوابید؟ -
 
 بله خوابید. -
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 مامانیم چی؟ -
 
 مامانیتم خوابید! -
 

 صدایا خندید:
 
 خوب خداروشکر! -
 
 اتفاقی افتاده بود برای اقا محسن؟ -
 
به المیرا بگی - یه نفر میاد الزم نیسرررت چیزی  ن...تو راه برگشرررت تو ترافیک 

میشررینه تو ماشررینا خفتا میکنه و پول و سررا ت و موبایل و همه چیزشررو 
 برمیداره میبره!

 
 خودشون خوبن؟ -
 
 اره چیزیا نیست! -
 
 خوبه! -
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با  - یارم  یادم رفت ب بذارین روی جاکفشرری من  ید در داخلو  بی زحمت کل
 خودم!

 
 چشم! -
 
 خیلی زحمت کشیدین امروز!شمام ب وابین.. -
 

یل خیره  با خاموش مو حه  به صررف ند  با لب  قه  ند دقی ند و من چ قط  میک
به خانه..به من زنگ زده بود! چقدر  نه  به المیرا  نه  میشرروم...به من زنگ زد! 

 مهربان بود و چقدر..
 

صی هم  شدم! در واق  امیر لی ا ساتی می سا شتم اح اه خدا..زیادی از حد دا
بان نبود ف ته دلم مهر هایا از سررر ادب و تربیتا بود و من  مه حرف قط ه

 می واست همه چیز را به نف  خودم برگردانم!
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با  به ان  اد  خواهی کرد... بازی کنی  پانزدهم: وقتی خوشررب تی را  قانون 
 خوشب تی بازی کن!

 
 
 
 
 

 چیزی شده؟ خیلی درگیر به نظر
 

 میای...
 
 نه فقط خستم ..کمی.. -
 

گفت. المیرا که خوب بود. حاج خانوم که صحیح و سالم هواپیمایا دروغ می
در فرودگاه مدینه نشررسررته بود...من هم کاری نکرده بودم..کاری نکردم که 

 خواهرش اسیب ببیند..کسی را هم نترسانده بودم!
 
 نگران چی هستی؟ -
 

وید میگجوابم را نمیدهد...بلندتر سرروالم را تکرار میکنم...و او انگار زیر لب 
 "فردا"
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 لب ند میزنم و میزنم در بی یالی و با حالت شعری میگویم:

 
 نگران فردایت نباش، چایت را بنوش! -
 
 من نگران فردایم نباشم و چایم را بنوشم نیما یوشیج میاد خرج منو میده؟ -
 

 می ندم..بلند و طوالنی و او اخما  میقتر میشود:
 
- !  پس قضیه مالی 
 
! قضیه -  ابرویی 
 

 نمیتوانستم ن ندم..
 
 ابرویی دیگه چیه؟ -
 

  صبی میشود:
 
 می وای همینجوری فقط ب ندی؟ واقعا فکر میکنی خنده داره؟ -
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 لبم را میجوم و سعی میکنم لب ندم را پنهان کنم:

 
 معذر  می وام! -
 

معذر  می واهم ولی وقتی کنار توام سبکی خاصی دارم، حالم خوش است، 
 ی ندم و دلم می واهد همینجور نگاها کنم!م
 
 خوب بگو..یعنی چی ابرویی؟ -
 
 هیای بابا! -
 

 جدی تر برمیگردم سمتا دستم را میگیرم به داشبور  و نگاها میکنم:
 
 معذر  می وام که خندیدم! حاال بهم بگو چی شده؟ -
 
 مسئله ای نیست شما بتونی حلا کنی! -
 
 حلا کنم اما میتونم بشنوم که! باشه نمیتونم -
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شنوم، نم پس نمیدم! تازه  - شنونده خیلی ماهره ایم؟؟ می ستی من  صی میدون ا

 اگرم ب وای دیگه به روتم نمیارم!
 

همانطور که به اینه ب*غ*لی نگاه میکند لب ند کوچکی میزند که از چشررمم 
ت اوردم اما او نمیدانسپنهان نمیماند! خوشحال بودم که باالخره لب ند به لبا 

 کسی که شنونده خوبیست هی  وقت شنیده نشده!
 
 داریم میرسیم یه چیزی بگو! -
 

 دستی به پیشانی اش میکشد:
 
نده پولشررو  - حاال همرو برگردو حدود پونصرررد و خورده ای جنس دادیم! 

 می واد..منم نصف بیشتره پولو چک براش کشیدم اما بقیا...
 
 لی که ازش گرفتی رو خرج کردی؟یعنی چی؟ خوب پو -
 
- .. 
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 هوم؟ -
 
یکی از رفیقام داره ازدواج میکنه برای رهن خونا پول الزم داشررت دادم به  -

 اون!
 
 خوب ازش بگیر! االن خود  بیشتر بها احتیاج داری! -
 
 چی؟ پولو ازش بگیرم؟ چی میگی؟ -
 
 خوب حاال چرا  صبانی میشی؟ -
 

 کند و میگوید:نفسا را س ت فو  می
 
اشتباه از خودم بود بقیه اون پولو خرج کردم..قرار داد بستم برای تعمیر مغازه!  -

 خرجا کردم برای بزرگ کردن مغازه و یه دیزاین جدید می واستم بزنم!
 

فکر و راهی  فه اش می ورد هی   یا ق به  گاها میکنم  ن ظه  ند لح چ
 اشت!ندارد...تجانس بارزی با خری که در گل مانده د
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همان لحظه اول که فهمیدم مشرکلا مالیسرت گفتم با وجود کار  ابی رنگ 
هی  مشکلی وجود ندارد..اما حاال فکر میکنم چه بهانه ای برای دادنا داشته 
صد میلیون پول از کجا اوردی؟ و از همه  سی ست  صی نمیگفت دوی شم؟ ا با

 مهمتر چرا در یک بایگانی کوچک کار میکنی؟
 
 ار پس انداز دارم!من یه مقد -
 
پس انداز شررما کمکی نمیتونه بکنه...ممنون! در بررمن جور کردن این پول  -

برام سرر ت نیسررت فقط مسررئله اینه کلی چک دارم که برای ماه ایندس و این 
مردک خیلی بی صررفت تر از این حرفاس! بی چشررم و رو انگار نه انگار سرره 

 ساله باهم کار میکنیم!
 
 صد تومن می وای؟مگه بیشتر از سی -
 

 نگاهم میکند:
 
 و شما سیصد تومن داری؟ -
 

 خیلی بیشتر از چیزی که فکرش را بکنی داشتم!
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 شماره حسابتو بده! -
 
 من واقعا شوخی نکردم... -
 
 چرا فکر میکنی من شوخی دارم باها ؟ -
 
 از کجا می وای بیاری! -
 
ماه که چکا  پاس میشرره برشررون  به اونا کاری نداشررته باش..اخر همین -

 گردون!
 
 یعنی چی؟ -
 
 یعنی همین..شماره حسابتو بده.. -
 

ماشین را روبه روی شرکت نگهمیدارد و سری  میپرم پایین تا حری دیگری نزده 
 و بی خداحافظی میدوم سمت در شیشه ای شرکت!

 
یدارد و من دالوری را میبینم...سرریم شررلم و لب ند کج او..در را برایم نگهم

 نمیمانم تا چیز دیگری از نگاها ب وانم..م ل موش به سوراخم میروم!
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کارهایم را با شررور و حال خاصرری انجام میدادم! می واسررتم خودم را جم  و 
س ره کنم! امیر لی  شنی این زندگی م ستم یک کم هدی چا جور کنم! می وا

 میده"میگفت "ادم بی هدی بی ودی زندست..بی ودی اکسیژنو هدر 
 

می واستم کسی باشم که او قبول دارد! می واستم اکسیژن را الکی هدر ندهم! 
باید کاری میکردم، پیشرررفتی چیزی...می واسررتم به چشررم امیر لی بیایم؟ 

 نمیدانم! فقط می واستم کسی باشم که او روش زندگیا را قبول دارد!
 

 م:م! مینشینم و میگویبه اتاق دالوری میروم! مظلوم نمایی میکنم! لب ند میزن
 
  ذر می وام به خاطر رفتارای بی ادبانه اخیرم! -
 

شتی را دوباره به من برگردان!  سبی که دا شغل ظریف و منا می واهم بگویم ان 
می واسررتم بگویم و او خودش انقدر باهوش و تیز بود که وقتی میرفتم سررمت 

 در گفت:
 
 دیریت!من هنوز سرپینشهادم هستم! دستیار ش صی م -
 

 لب ند میزنم و بدون اینکه جوابی بدهم به اتاق میروم!
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سم را تنگ میکرد! دیگر به کم قان   شده و نف سم  چند روزی بود که این اتاق قف
نبودم! دلم چیزهایی می واست که نداشتم و برایشان هی  وقت تیش نمیکردم! 

تعریف و تمجید دلم مفید بودن می واست، دلم در نظر امدن می واست..دلم 
 می واست!

 
شد و از  شغول  شو گرفت و تو بانک م سن مدرک المیرا میگفت "دختر خاله مح
ست، درس وانده و  شده" المیرا میگفت زیبا شعبه  ساده حاال رئیس  یه کارمند 

 محجبست!
 

 امیر لی لب ند زد و گفت "از این ادمهای موفق و هدفمند خوشم میاد"
 

ش سن او از این جور ادمها خو ستم م ل دختر خاله مح ا میامد و منم می وا
شاید گفت رایحه  شوم! با همین افکار باگانه با همین حس رقابت! که روزی 
شنیدم! درگیر ادمی بودم که حتی  شم میاد..نمیگفت، نمی شتکار  خو از این پ

 پیگیرم هم نبود! برایم مهم نبود!
 

یدم! المیرا ناباورانه هدفم را ب*غ*ل گرفته بودم و با تمام توانم سررمتا  میدو
 میگفت "چقدر  وض شدی"

 
 گلهای نرگس روی کانتر را که دید جیغ کشید "گل خیلی نشونه مهمیه!"
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سردگی  سرده بودم..حاج خانوم هم ..اما امیر لی میگفت "اف فکر میکرد من اف
فقط غمگین بودن نیسررت. افسررردگی یعنی نداشررتن شررور زندگی..غم فقط یه 

 کوچکی از اونه" ب ا خیلی
 

راست میگفت من شور زندگی نداشتم، و حاال ...چقدر از دختر خاله محسن 
 ممنون بودم!

 
سایلم را جم  میکنم و توی کارتن موزی روی میز میگذارم! فردا باید میرفتم  و
ست تمام راه تا خانه را بدوم..در بزنم..امیر لی را  شرفت! دلم می وا سمت پی

پیشرررفت مرا میبینی؟ شرردم دسررتیار شرر صرری مدیر ان  ببینم و جیغ بکشررم ،
 شرکت بی در و پیکر!

 
 و او بگوید "من از دستیار های ش صی خیلی خوشم میاید"

 
به افکارم لب ند میزنم...فیا واریز را پر میکنم و از بانک میزنم بیرون! شیرینی 

ر سررینی می رم...به خانه میروم! شررام درسررت میکنم! خودم را میارایم و در اخ
گرد بزرگ را روی ت ت حیاط میگذارم و صدایا میکنم..از پشت شیشه های 

 رنگی صدایا میزنم!
 

 فواره و نور زرد حیاط را میزنم! از پنجره گردن میکشد:
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 چی شده؟ -
 

 انگار که دلم را کفی کرده باشند..یکایزایی درش لیز می ورد!
 
 شام درست کردم! -
 

تاخیر ابرو باال میاندازد ..از این کارها بلد نبودم! سررر تکان میدهد و بعد از 
که پهن کرده منتظرش  چک ابی رنگی  نار سررفره کو ید! ک یا طوالنی بیرون م
نشررسررته بودم! دلم می واسررت دختر خاله محسررن اینجا بود...میدید چقدر 

 اشپزیم بهتر شده!
 

 روبه رویم مینشیند:
 
 اینارو خودتون درست کردین؟ -
 

شم و ران سر تکا شقابا را برمیدارم و یک کوه برنج میک ن میدهم! بی حری ب
 مرغ برایا میگذارم! تشکرش هم پر از تعجب بود!

 
 میل نداشتم، گرسنه نبودم و فکر میکردم وقت زیادی ندارم!
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 خوشمزست؟ -
 

 دستا را جلوی دهانا مشت میکند و سر تکان میدهد:
 
 خیلی... -
 

شتم الی  خیلی...به نظرش خیلی! سیدم میگذا این خیلی را میگرفتم میب*و*
 کتاب شعر روی طاقاه حاج خانوم اینا!

 
 بعد از اون ماکارونی افتضاب فکر نمیکردم انقدر پیشرفت کنید! -
 

شا میامد! حاال  شرفت میکردند خو شرفت! او از ادمهایی که پی آه..گفت..پی
 مهم نبود که ماکارونی به نظرش افتضاب بود!

 
 ین تنها پیشرفتم نیست!ا -
 

 سر تکان میدهد و من ادامه میدهم:
 
 ارتقاء شغل! -
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 ابروهایا میپرد باال! منتظر میمانم تا لقمه اش را قور  دهد:
 
 جدا؟ چقدر  الی.. حاال چه پستی؟ -
 

 با گردنی برافراشته میگویم:
 
 دستیار ش صی مدیر! -
 

 بی معنی میزند و میگوید:دهانا نم نم از حرکت میایستد...لب ند 
 
بذارن  - نت  گانی بردار بای تاق  عه از ا یه دف یه؟  خوب این مرحمتی برای چ

 دستیار ش صی مدیر؟
 

مسرر ره میکرد؟ بردارنت؟ می واسررت گند بزند به اشررتیاقم اما مهم نبود..من 
 نمیذاشتم!

 
 گفت خیلی زبر و زرنگم و اون شغل به دردم نمی وره! -
 

 هم نبود! مهم نبود! هی  چیزی مهم نبود!دروغ میگفتم..م
 
 اونوقت در ازای این لطف همایونی چیزی ن واست؟ -
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گاها میکنم!  باز ن هان  با د مام تنم را میگیرد... تاسرررری ت برق سرررر
نه...نمی واسررت! نمی واسررت بپذیرد که من هم میتوانم م ل ادم زندگی کنم! 

ست شب  می وا شام ام صیتم را ،  ش  شغلم را،  شده خرابا کند،  هرجور که 
 را...

 
 چی باید می واست؟ -
 
 منظورم اینه که... -
 

نفس  میق میکشررم..همه چیز را قور  میدهم و یک لیوان دوغ برای خودم 
 میریزم و میگویم:

 
 مهم نیست! -
 

در دهانا! ان نیش ند  چرا مهم بود..خیلی مهم بود، باید داد میزدم، میکوبیدم
احمقانه اش را بهم میری تم و ...آه..خدایا! من نمیدانم چرا به جای اینکه به 

 خودم بیایم، بیشتر از خودم میروم!
 
 فکر میکنی من یه ادم بی  ربم! یه ادم بی دست و پا و سراپا انرژی منفی! -



 275 هبوط

 
 من هماین چیزی نگفتم! -
 
 همینو میگی! چرا گفتی..با اون نگاهت هرروز -
 

 قاشقا را میگذارد کنار بشقابا:
 
من فقط میگم زندگی ممکنه یه چیزایی رو مفت از ادم بگیره اما قطعا چیزی  -

 رو مجانی بهت نمیده!
 

 بغضم میاید که رسوایم کند..در دم به تیغ شهیدش میکنم:
 
نجا ایدختر خاله اقا محسن به اینجایی که رسیده...چی ازش خواستن که به  -

 رسیده!؟
 

 چشمانا هزارتا میشود...ناباورانه می ندد:
 
اون چندین سرراله که تو بانک کار میکنه...توی هزارتا ازمون شرررکت کرده و  -

 خودشو به در و دیوار زده تا به اینجا رسیده!
 

  صبی ام میکرد..حاال شده بود طرفدار او!
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 چرا فکر میکنی من به اسونی به اینجا رسیدم! -
 

به اینجا رسرریده بودم! حتی دلم  خوب درسرررت فکر میکنی..من بی زحمت 
 نمی واست بدانم این مرحتمی از سر چیست..حتی

 
 
 
 
 

ستم بدانم و برایم اهمیتی  شت دالوری به من بود! نمی وا شم دا اگر  یقه و چ
 نداشت!

 
 اصی این چه مقایسه احمقانه ای؟ مریم خانم چه ربطی به شما داره؟ -
 

 سر تکان میدهم و با بعیفترین صدای ممکن میگویم:
 
 هیای..من اشتباه کردم! شامتو ب ور! -
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له  - خا به دختر  چه ربطی  بدونم این  ممنون خوردم ..االن بیشررتر می وام 
 محسن داشت؟

 
 صدایم میرود باال:

 
چرا وکیل مداف  اون شررردی؟ باشررره بابا..اون یه ادم بینظیر و هدفمند و پر  -

! منم میشررینم زیر کولر گازی دوتا پرونده دوگرمی اینور اونور میکنم یه تی ش 
دفعه میشررم دسررتیار مدیر شرررکت! همه اینا به کنار حتی به خود  زحمت 
سه من میذاری که  شک و خالی بگی...بجاش حرفی تو کا نمیدی یه تبریک خ

 برای یه دختر خیلی زور داره!
 

 ام را میلرزاند اما نمیتوانستم خفه شوم: نگاهم میکند و من که این بغض چانه
 
ستم  - شم! همه  الم و ادم از د سیاه میپو سردم، غمگینم، بیحالم و رنگای  اف

شاکی میشن که چرا..حاال که خوبم، اشپزی میکنم، برای شغلم تیش میکنم، 
حال خوب چی از  گرفتن! تو کی  به ازای این  ندم میگی  گل می رم و می 

 وجود ناشناخته ای؟ من دیگه باید چیکار کنم؟هستی دیگه؟ چه م
 

 نفس  میق میکشم تا اشکم نیاید...
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بابا من بی  ربررم،  قده ایم..پر از کمبودم! خودمو به در و دیوار میزنم که  -
ما بهم توجه کنن! هرکاری میکنم برای دلم نیسرررت برای بقیس! برای  مه اد ه

ا نبینن! من از درون خشررک و بی ادماس که منو انقدر پوچ و احمق و تارک دنی
یه جا..توی بحث  برگم، اگر می ندم برای اینکه می وام م ل مریم خانومتون 
مسرر ره ای یکی جانبمو بگیره و بگه رایحم خودشررو به در و دیوار میزنه..اما 

 خوب دخترک بیااره شانس نداره!
 
 رایحه خانوم! -
 

 جیغ میزنم:
 
 نگو رایحه خانوم... -
 

 شود...جلوتر میاید و می واهد ارامم کند:هول می
 
 معذر  می وام..بب شید! حق با توئه! -
 
 نه..همیشه حق باتوئه..بدب تی منم همینه! -
 
 رایحه خانوم... -
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رایحه خانم و زهرمار..قلبم میریزد..یکجوری گفت رایحه خانوم انگار گفته 

 *غ*ل کرده باشد!باشد  زیزم..رایحه جانم! انگار که با صدایا مرا ب
 

جای من نبود..وقتی از مریم خانوم تعریف میکرد حالم بهم می ورد! حالت 
 تهوع میگرفتم و دلم می واست مریم خانوما را خفه کنم!

 
 یه لحظه به من گوش کن! -
 
 
 
 
 
 ببین... -
 
-.. 
 
بب شررید! راس میگین..شررما راس میگی! خیلیم لیاقت این شررغلو داشررتی و  -

 س تی کشیدی.. خیلیم
 

 صورتم را با حرص برمیگردانم:
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 با من م ل باه ها حری نزن! -
 

 نفسا را محکم فو  میکند و چشم میبندد و با حرص میگوید:
 
 پس م ه باه ها رفتار نکن! -
 
شیرینی خریدم و بعد از  مری  - ست کردم!  شتباه کردم غذا در صی برو...ا ا

 دلم حالا خوش بود!
 

کیه میدهد...نفسا را فو  میکند، کیفه شده بود! از دستم کیفه و به پشتی ت
خسته بود!  ین باه ها شده بودم! خدایا از خودم حالم بهم می ورد..مرا بکا 

 و راحت کن!
 
 من نمیدونم باید چیکار کنم! -
 

 باید درستا میکردم!
 
 معذر  خواهی! -
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ند. گاهم میک با سررر کج ن ندازد و  یا باال م ..وقتی سرررش را کج میکرد! ابرو 
 آه...چقدر..امیر لی خدا لعنتت کند!

 
 هزاربار معذر  خواهی کردم! -
 

نگاها میکنم! تا صرربح اینجا مینشررسرررت و من نگاها میکردم! همین را 
می واستم نه  ذرخواهی اش را! چقدر گذشت نمیدانم! سرش پایین بود وساقه 

تانا خیره شررده بودم! چقدر شرراهی را در دسررتا خرد میکرد و من که به دسرر
 گذشت نمیدانم اما سرش را باال گرفت و زمزمه کرد:

 
 راسی پاک یادم رفت! ممنونم به خاطر پول! -
 

 کمی طول میکشد تا لود شوم! نگاها میکنم:
 
 هوم؟ -
 

 و باز  ینا جمله اش را تکرار میکند..لب ند غمگینی میزنم:
 
 کاری نکردم! -
 

 بپرسم مریم خانوم هم این کار را میکرد برایت؟ دلم می واست
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 هی  کسی امکان نداشت این کارو برام بکنه! -
 

 من هرکاری میکردم! هرکاری...
 
 داشتم دیوونه میشدم! -
 

 نمیگذاشتم!
 
 من ادم بی چشم و رویی نیستم فقط نمیدونم... -
 

 بقیه جمله اش را خودم کامل میکنم:
 
چرا هرکسرری به من میرسرره منو یادش میره! کارامو، حرفامو،  فقط نمیدونم -

 کمکامو!
 

 لب ند میزند و فقط نگاهم میکند!
 
 ادم خوش شانسی نیستی! -
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 میدونم! -
 

 همیشه همین بودم، به چشم نمیامدم! نه خودم، نه پیشرفتهایم!
 
 و خیلی باه و زودرنج! -
 
-.. 
 

 و ارامتر زمزمه میکند:
 
 حسود! و خیلی -
 

باز نگاها میکنم، نمیدانم میفهمید یا نه..اما اینکه لب باز نمیکنم ونگاها 
 میکنم یعنی درسته..حق با توست!

 
 سرش را میاورد جلو..چند لحظه نگاهم میکند و زیر لب میگوید:

 
شت کوچیکه پا  - صیحت..هی  وقت تو زندگیت م ه انگ شما ن ولی از من به 

 نباش!
 
-.. 
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 لب توجه خودتو به در و دیوار نکوب!برای ج -
 

دیگر  اد  کرده بودم، سرررتا پایم را قهوه ای میکرد! خرابم میکرد و همینطور 
 ویران و اواربه تماشایم مینشست.

 
 هر وقت تحقیرم میکنی بعدش چند ثانیه همینجوری نگاهم میکنی.. -
 

 لب ند میزند:
 
 چجوری؟ -
 

 ..اگاهانه زخم میزد:میدانست که تحقیرم میکرد
 
شی این ویرونه  - ستی تا مطمئن  شاهکار  میای سر  همینجور که انگار باال 

 خوب اوار شده یانه...تا در صور  لزوم بربه اخرو بزنی..
 
 مشکل شما اینه که همیشه منو مقابلت میبینی...یه -
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 گرد منفی از من روی مغز شما نشسته!
 

 معنی و بی مقدمه میگویم: خیره اش میشوم..و خیلی بی
 
 بعضی اوقا  دوست داری منو خفه کنی..ازم متنفر میشی..مگه نه؟ -
 
 اره.. -
 

 هردو می ندیم!
 
همون بعضرری اوقا  هرکاری از دسررتم بربیاد براتون میکنم..اما متاسررفانه  -

 بدنت شعورو پس میزنه!
 

 رفهایا لب ندبا لذ  نگاها میکنم..با لذ  نگاها میکنم، با لذ  به ح
میزنم..انگار نه انگار که نشسته روبه رویم گند میزند به ش صیتم و من لذ  

 میبرم! و از شانس خوبم او انقدر کامل بود که نمیتوانستم مقابله به م ل کنم!
 

 قانون شانزدهم: سرشام از پیشرفتهای باد اوردتان نگویید!
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..م ل شاهزاده ها بر ت تا تکیه زده المیرا برای شام د وتمان کرده! چه د وتی
غذا  ید، محسررن از بیرون  پذیرایی میکرد، محسررن میز میا بود، محسررن 
سن هم برای  سن...اوووووه..مح سن ظرفها را جم  میکرد! مح میگرفت، مح
المیرا میمرد! م ل امیر لی که برای او هرکاری میکرد! بعضرری از ادمها چقدر 

د و بعضی ها م ل من میمردند تا خودشان میتوانستند خوشب ت باشند و ندانن
 را به کسی ثابت کنند!

 
حابر و اماده نشسته بودم لب حوض..دستم را تا ارنج فرو کرده بودم در اب و 
زیر لب اهنگی را زمزمه میکردم! و فکر کردم چند وقت اسررت موسرریقی گوش 

دهد!  نداده ام...دلم تاب سررواری می واسررت و یکی را که با تمام قدر  هولم
بروم باال، دلم بریزد، ناخداگاه لب ند بیاید روی لبم و وقتی برمیگردم روسررری 

 ام را به دست باد بسپارم!
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شم، پیر و  شه با شم،جوان و زنده، یا نه حداقل ری شاخه با ست یا  دلم می وا
واپسررین لحظا ...اینجا که من هسررتم میانه اسررت..فقط تبر می ورم و ..تبر 

 می ورم!
 

واست بروم..تمام زندگی ام را همان چمدان قهوه ایم را میگویم بردارم دلم می 
و ب*غ*ل بزنم و بدوم...ببینم چه کسی دنبالم میاید..ببینم کسی صدایم میزند 
بگوید نرو؟ بگوید بمان؟ کسرری هسررت؟ رامین میگفت " ا تبار ادم به بودنا 

ینم کسی بروم بب نیست به دلهره ای که تو نبودش ایجاد میکند است" می واستم
 از نبودم خالی میشود؟ منی که از بودنشان هر لحظه خالیم!

 
سی  شیده بود، بازوهایا بزرگ بودند اما انداما م ل ک سرمه ای پو شر   تی
شده بود اما به نظر من خیلی محکم و بلند  شگاه نرفته...نرم  بود که مدتها به با

 باال میامد!
 

 لب ند کجی میزنم و میگویم:
 
 چه خوشتی ! -
 

ساده بود و خیلی معمولی من نمیدانم چرا لب ند زدم و گفتم خوشتی ! نگاهی 
 با تعجب به خودش کرد و گفت:

 



wWw.Roman4u.iR  288 

 

 جدا؟ -
 

جوابا را نمیدهم و زودتر به سررمت ماشررینا میروم! اهنگ نمیگذاشررت تا 
صدای گوینده اخبار  شد حتی اگر  صدایی با شین  صدایم دربیاید ! باید در ما

شد..ب شمم به دو دختر با شت چراغ قرمز چ ست! پ سکو  بهتر ا االخره از این 
 میزانپیلی و انانانی میافتد...ناخداگاه زمزمه میکنم:

 
 چطور با اون پاشنه ها راه میرن؟ -
 

 برمیگردد و نگاه میکند.
 
 االن پرایدی  وایساد سوار نشدن... -
 
 و سوار میشن! شرط میبندم االن یه ماشین مدل باالتر وایمیسه -
 
 الزم نیست شرط ببندی دخترارو خوب میشناسم! -
 

 برمیگردم سمتا:
 
 جدا؟ چقدر با دخترا در ارتباط بودی! -
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ربطی به ارتباط نداره یه سررری میکها هسررتن توی ادما مشرر ص میشرره!  -

سا  سی که دو شون داره و حتی ک س سی که دو شت پا بزنن به ک برن پ حا
 و همین اشغاال!دارن..فقط واسه پول 

 
جوابی نمیدهم...به خیابان نگاه میکنم و دو دختری که سوار شاسی بلند سفید 

 میشوند...لب ند میزنم و چراغ سبز میشود!
 
 چرا فکر میکنی زنارو خوب میشناسی... -
 
 
 
 
 
 من ترجیح میدم خوشب ت نشم..اما کنار کسی باشم که دوسا دارم! -
 
 ی..با  رض معذر !توام یه جور دیگه احمق -
 

ست که احمق بودم..چه  لب ند تل ی میزنم و نیمرخا را نگاه میکنم! معلوم ا
فکری میکرد درباره من؟ سرم را تکیه میدهم و شروع میکنم به خواندن..صدایم 
بک  ندم، نوا تن حالم خوب بود می وا که  ند، انروزها  مه میگفت خوب بود، ه
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م و با صرردای ارامی می وانم "دیدم تو میزد...به تسرربیح دور دسررتا نگاه میکن
 خواب وقت سحر شاهزاده ای....

 
شین بودم  نگاهم میکرد، تعجب میکرد...حالم خوب بود، تاوقتی که در این ما

 و او رانندگی میکرد و...
 

 "شهزاده ی رویای من شاید تویی تو..."
 

 روبه روی خانه المیرا نگه میدارد...نگاهم میکند و من هم..
 

 مس ره میکرد:
 
 مرد رویاها..مرد رویاها..اووووی -
 

حوصله کل کل نداشتم وقتی اخرش همیشه حق با او بود...کیفم را برمیدارم و 
 قبل از اینکه پیاده شوم میگویم:

 
مرد رویاها موجود ناشررناخته یا  جیب ال لق ای نیسررت...دو دسررت داره  -

 و...هزار تا اغوش!
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، منی که مرده بودم و به خودم میگفتم کوه یخ در کنار امیر لی بی احساس بود
نداشرررت! فقط  قاد  به هی  چیزی ا ت یده میشررردم!  با احسررراسررتر د او 
 قل...منطق..منطق..همان منطق لعنتی اش میگفت دختر چشررم رنگی ادم 

 مناسبیست!
 

المیرا روی ت ت دراز کشرریده بود، بررعیف بود و دکتر اسررتراحت مطلق داده 
 یگری هم انجا بود، امیر لی که وارد شد بلند گفت "به اقا بامداد"بود...مرد د

 
اقا بامداد دوست محسن بود، خوشتی  ، کت و شلوار سرمه ای و پیراهن ابی 
تنا بود و کروا  براق و سرمه ای به گردن داشت! برایم سر تکان میدهد و من 

 دلم می واست امشب چهارتایی بودیم!
 

د قربان صدقه المیرا میرفت..دست به شکما میکشید امیر لی میرفت و میام
و میگفت برای مژده اش میمیرد! بعد از المیرا مژده بود که برایا جان میداد! 
شت ادمهای  سل ژولیت که همینجور دا شد و ن سل مادر من باید منقرض می ن

 خوشب ت میاورد!
 

 بعد از شام مردها به تراس میروند و من و المیرا به اتاق...
 
 حاج خانوم کی برمیگرده؟ -
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روسررری اش را میکند و میاندازد روی ت ت..موهای مشررکی اش به گردنا 
 چسبیده:

 
 اخر هفته ... -
 
 چقدر  رق کردی تو! -
 
 جدیدا اینطور شدم یه دو قدم راه میرم همه جونم خیس میشه! -
 

 مجبورش میکنم به ت ت برگردد:
 
 میفهمی استراحت مطلق یعنی چی -
 
 
 
 
 

 ؟ نباید حتی بلند بشی!
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کنارش مینشررینم...دسررتا را میگیرم..تپل شررده..انگشررترش تنگ شررده و 
 کفشهایا هم!

 
 پس کی میاد این دختر ... -
 
 هما منتظر ادمایی؟ -
 

 کنارش دراز میکشم..سرم را میگذارم روی همان بالشتی که خوابیده!
 
 چه میدونم... -
 
 راسی. -
 
-.. 
 
.. بامداد -  روانشناس 
 
 خوب؟ -
 
همین دیگه..واقعا کارش درسته! یعنی من و محسن اون اوایل رفتیم پیشا!  -

 خیلی به من کمک کرده!
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 چشم میبندم:

 
 پس خیلی اتفاقی ام اینجا نیست! -
 
 کی گفت اتفاقی اینجاست؟ -
 

ندن؟ دکتر  ند من دیوانم؟ برایم دل میسرروزا فکر میکرد من خرم؟ فکر میکرد
شامگاه بود..چی بود..جلوی او تحقیرم کردند!  سن و ان  میاوردند؟ جلوی مح
نمی واستم المیرا را ناراحت کنم...اما انها از من ناامید شده بودند، انها هم مرا 
دیدند، رایحه واقعی را دیدند! من چرا نمیتوانسررتم خودم را پنهان کنم؟ رامین 

کوفت، دکتر  زهرمار...م ل یک هم هرلحظه مرا میدید می واسرررت ببرد دکتر  
 بیمار فراری با من رفتار میکردند!

 
 اخه درد  چیه که انقدر گریه میکنی؟ -
 

 زمزمه میکنم:
 
 گریه به درد نیست که.. -
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 دستی به موهای بیرون زده از شالم میکشد:
 
 پس به چیه؟ -
 
- ...  به ناامید شدن 
 

ه بود روبه رویم و امیر لی تمام حتی نمی واسررتم با دکتر حری بزنم، نشررسررت
 سعیا را میکرد بحث را باز کند و من تمام تیشم برای فرار!

 
با  بامداد سرررا تا را نگاه کرد و لحظه اخر نگاهم کرد و کارتا را دراورد و 
ستم! یک  بوب، او فهمیده بود که خر نی ستم داد و رفت! به همین و لب ند به د

 نفر باالخره فهمیده بود!
 

حابرر میشروم و امیر لی را هم مجبور میکنم که زودتر بند و بسراطا را  زود
 جم  کند!

 
چه کرد؟  ند زدم و  ادی بودم ولی او  ندم، لب  مدیم برایا اواز خوا یا وقتی م

 برایم روانشناس خبر میکرد...
 
 خوبین؟ -
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 بدون اینکه نگاها کنم میگویم:
 
 خیلی... -
 
 چرا انقدر زود بلند شدین... -
 

 جوابا را نمیدهم و او باز میگوید:
 
 راسی کارتون خوب پیا میره؟ رابی؟ -
 
عه اونجا  - کدف مه و ی مدادو خیلی بی برنا با قا  گار ا تار کردی ان یه جوری رف

 دیدی!
 
 یعنی چی؟ -
 
 فکر میکنی من روانی ام؟ -
 
 چه ربطی داره؟ من هرماه میرم پا بامداد این یعنی من روانی ام؟ -
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شناس روبه رو کنی کامی  - نه ولی وقتی اینجور بی خبر می وای منو با یه روان
 همین منظورو میرسونه..

 
  صبی میشود:

 
 کدوم منظور اخه؟ -
 

 صدایم میرود باال:
 
 اینکه تو یه مریض روانی و خود  نمیدونی... -
 

 چشما را میبندد و سعی میکند ارام باشد:
 
 حق با شماست.اما... -
 

 حرصم میداد داد میزنم:
 
م ل ادمایی که هما دارن مدارا میکنن برخورد نکن..انگار که من مریضررم  -

 و مجبوری تحملم کنی
 

 منفجر میشود:
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یه  - ید بری پیا  با ید بری دکتر.. با تو مریضررری... مریضررری..لعنتی 

 روانشناس..چرا نمی وای قبول کنی؟
 

 ت:حس میکردم هرچه بیشتر داد بزنم بهتر اس
 
 من مریض نیستم، فقط تو همیشه تو شرایط بد با من روبه رو شدی! -
 

 به مس ره می ندد:
 
شرررایط بد؟ شررما تعادل نداری.. یه لحظه خوبی..یه لحظه طوفان میکنی و  -

 همه چیزو میریزی بهم!
 
 هرچی دلت ب واد بهم میگی.. -
 
 هرچی میبینم و فکر میکنم درسته میگم! -
 

 ی داشبور  میکوبم:دستم را رو
 
 نگهدار! -
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 این باه بازیا یعنی چی؟ -
 

 جیغ میکشم:
 
 میگم نگهدار... -
 
 به این میگن  دم تعادل..میبینی؟ -
 

 می واهم داد بزنم که میگوید:
 
 اروم باش...به خود  مسلط باش! -
 

ماشررین را نگهمیدارد اما در همانان قفل اسررت...دلم می واسررت شرریشرره را 
شکن صندلی ب ست کاری کند..تقی میکردم در ابعاد کوچک  م و بدوم! نمیتوان

 ام..با حرص استین مانتوام را میگیرد و میکشد سمت خودش:
 
 اروم باش...نفس  میق بکا! -
 
 حالم بهم می وره..ادای دکترارو درمیاری! -
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 چشم میبندد:
 
 باشه...اروم باش! -
 

که دارد نفسهای اخرش را میکشد و جان میدهد و گاهی  م ل حیوان نیمه جانی
 تکانی می ورد! میلغزم به نشانه ا تراض...

 
حاال مرحله بغض بود...کاش او نبود...اول ارام بودم، بعد جیغ میزدم و کم کم 
گریه ام میگرفت! بابا باال سرررم بود...با ان چماق تمیز و بلندش و مامان که 

 ا کند اما خودش..خودش..خود بیااره اش!می واست او را از من جد
 

شم بگیرد...از همانجایی  ستا و می واهم که در اغو ستم را میگذارم روی د د
ند..چیز  ما..دریغم میک ناه ببرم ا جا می واهم پ مان به ه که زخم خورده ام ..
شبورد  شه را میدهد پایین..از دا شی شد  قب... ستا را میک جدیدی نبود..د

 بیرون و میدهد دستم...شیشه اب را میاورد 
 
 ب ور.. -
 
 نمی وام.. -
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 میاید نزدیکتر:
 
 خواها میکنم! -
 

یک  تار جا  مه  پایم! ه ندازم زیر  یا ندم و م لبم را تر میکنم و درش را میب
بود...ماشین خاموش و من خاموش و او هم...به بیرون نگاه میکرد و شمشادها 

گار داشرررت م ند..این سررکو  ان کت میکرد قدر که حر فت ببین چ یگ
 احمقی...این سکو  پر از شماتت بود!

 
شروع کنی به  - شن کنی...یه کم برونی بعد اروم  شینو رو االن باز می وای ما

نصرریحت کردنم... اما زودتربهت میگم من ادمی نیسررتم که تا قبل از دسررت 
ماریم نمیتونه منو  بدونم! من همینم! دکتر و هی  کوفت و زهر قدر  ما  دادن اد

 ییر بده!تغ
 

نگاهم میکند طوالنی و پر حری...در چشررمانا کلی فحا و تنفر ری ته! 
 وقتی انقدر طوالنی
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 نگاهم میکرد چیزی بین قفسه سینه ام سوختن میگرفت!
 
 چرا نمیذاری بهت کمک کنم؟ -
 

 صدایا نزدیک میشود:
 
 بذار من کمکت کنم! -
 

 شد...که شد: می واستم الل شوم شاید نزدیکتر
 
 به خاطر من... -
 

از کجا میدانسررت که به خاطر او هرکاری را میکردم..فقط اگر میگفت ب اطر 
 من..از کجا میدانست که شده نقطه بعف من؟

 
قانون هفدهم: به تو یکباره مقید شرردیم... تعهد!!! از زیر بار این کلمه شررانه 

 خالی کن...
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 مسیرمون یکی  خوشحال میشم
 
 رسونمتون!ب

 
 ماکرم..مزاحمتون نمیشم! -
 

 جلوتر راه میرود:
 
 مزاحم چیه..بفرمایید! -
 

باز میکند! از  و بعد ریموو  ماشررین خوشررگلا را میفشرررارد و در را برایم 
ست! و به  شینا خوشب*و* شود و من فکر میکنم چقدر ما پارکینگ خارج می

رامین را میداد! او هم  بوگیر کوچک رایحه لیمو و قهوه نگاه میکنم! بوی ماشررین
 همیشه ماشینا بوی لیمو میداد!

 
 میتونم یه سوال بپرسم؟ -
 

 نگاها میکنم چقدر ناشیانه و زود شروع کرد به فضولی:
 



wWw.Roman4u.iR  304 

 

 چطور تنها زندگی میکنید؟ -
 

 مردمک چشمانم را میدهم باال:
 
 مردم خسته نمیشن از پرسیدن این سوال؟ واقعا چه اهمیتی داره؟ -
 

 میاندازد:شانه باال 
 
 میتونید جواب ندید... -
 
 معلومه که نمیدم! -
 

 ساکت میشود..اما نه خیلی طوالنی:
 
میدونی؟ من خیلی خوشحالم که تونستم کار مفیدی بکنم براتون در رابطه با  -

 ارتقاع شغل..شما چی؟ خوشحال نیستین؟
 

ست...نه به  و ابا خودم فکر میکنم چقدر چر  وپر  میگوید..چقدر حرای ا
 نه به امیر لی که باید با اژانکشی از زیر زبانا حری میکشیدم بیرون...
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بعضرری خواسررته های ادم یه زمانی اجابت میشررن و اتفاق میافتن که حتی  -
 حوصله نداری دیگه براشون خوشحالی کنی!

 
 شانه باال میاندازد و با انگشت برب میگیرد روی فرمان...یکدفعه میپرسد:

 
 من ادم خسته کننده ایم؟ فکر میکنی -
 

 نگاها میکنم نه بیشتر یک ادم یهویی هستی:
 
 نمیدونم! -
 
 ولی من فکر میکنم تو زیادی رک و تل ی. -
 

 من هم فکر میکردم زیادی از حد زود پسرخاله شده ای..
 
 به چ  برین لطفا! -
 

 خمیازه میکشد:
 
 چقدر خوابم گرفته..شما چی؟ -
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.می واسررتم بگویم همینجا پیاده ام کن تا به کشررتن به جهنم که خوابت گرفته.
 ندادیمان..بجایا سرم را به شیشه تکیه میدهم و زمزمه میکنم:

 
 منم دلم گرفته.. -
 
 من چیکار میتونم براتون بکنم؟ -
 

 هما می واست کاری برای ادمها بکند.
 
 دلم گرفته م ه خوابم گرفته نیست که بشه براش کاری کرد! -
 

تا ابمیوه طبیعی و بزرگ ماشرررین را ن با دو یاده میشرررود... یدارد و پ گهم
برمیگردد...بدون تشکر نی را میگذارم دهانم و سرمیکشم... تکیه میدهم و نی 

 را باالخره رها میکنم..دور دهانم را با استینم پاک میکنم:
 
 فک کنم بهم خیره شدی -
 
 واقعا؟ -
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ب ندم و خوب باشم و احساس سبکی  می ندد و من واقعا کنارش نمیتوانستم
کنم...بجایا به شررد  سررنگین و بی حوصررله بودم،بعضرری ها هم م ل برند 
شی...دالوری هم  شان راحت با بودند میتوانی با انها پز بدهی اما نمیتوانی باها
ساند  ست مرا میر از ان مارکهای گران قیمت و پرفیس بود...اما فقط دلم می وا

 م نداشت!خانه..شاید امیر لی شا
 

 ماشین را به حرکت درمیاورد و خیلی ناگهانی میگوید:
 
 میدونستی من یکبار ازدواج کردم؟ -
 

 جا می ورم..به قیافه اش نمی ورد!
 
 نه برام اهمیتی نداشت! -
 

می ندد...خنده هایا ا صررابم را خورد میکرد! لیوان پیسررتیکی را از شرریشره 
! اه خدایا امیر لی بازی درمیاورد، او ماشین بیرون میاندازم..لبا را کج میکند

شت ادامس در خیابان بریزم حتی! گیر دادن های او لذ  ب ا بود  که نمیگذا
 اصی خیی میکردم که مجازاتم کند! اما دالوری...

 
 فک کنم رسیدیم... -
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 فک نکنید، رسیدیم! -
 

 لب ند میزند و نگهمیدارد...قبل از اینکه پیاده میشوم میگوید:
 
 ر تمام مد  حتی یه لب ندم نزدی...در کمال جدیت اما منو می ندونی!د -
 

 دلقک اقا هم شدم!
 
 شاید چون اصی با نمک نیستین! -
 

 باز لب ند میزند و میگوید:
 
 توام هی لگد بپرون.. -
 

 ابرو باال میاندازم:
 
 جان؟ -
 

 می ندد و در را برایم باز میکند:
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 مرسی که قبول کردی برسونمت! -
 

 آه..لوس! اداهایا  ین رامین بود...مبادی اداب و تشکرا  بی معنا!
 

سررر تکان میدهم و با خداحافظی ارام در ماشررین را میبندم...کلید را در قفل 
نینداخته در باز میشود! نفسم را فو  میکنم و ناامید چشم میبندم...نمی واستم 

سی میکنند و دال سیم و احوالپر سوار دالوری را ببیند! با هم  سر ت  وری به 
 ماشینا میشود و میرود!

 
جواب سیمم را با سر داد و جلو تراز من به سمت خانه رفت...دنبالا دویدم 

 و گفتم:
 
 خیلی اصرار کرد منو برسونه! -
 
 
 
 
 
 اصی ازش خوشم نمیاد! -
 

 برمیگردد سمتم و نزدیک بود بها ب ورم:
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...مشکلی درموردش هست؟ -  خیلی ادم معقولی 
 

 دندان روی هم میفشارم:
 
 نه مشکلی نیست...گفتم شاید.. -
 

 بی توجه برمیگردد و میگوید:
 
خوشررحالم از اون پیله ای که دورخودتون کشرریدی اومدی بیرون! ارتباط با  -

...کار بامداد خوبه!  ادما نشونه خوبی 
 

شم..ابرو میاندازد باال و کم مانده  شت میرفت تو..با حرص پیراهنا را میک دا
 بود بزند تو صورتم:

 
 من میگم ازش خوشم نمیاد...تو میگی کار بامداد خوبه؟ -
 

چند لحظه نگاهم میکند ..دهان باز میکند چیزی بگوید اما سرراکت میشررود و 
 تنها میگوید:
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 شبب یر... -
 

 نمی واستم برود، نمی واستم اینطور برود:
 
 شام خوردی؟ -
 

 بدون اینکه برگردد میایستد:
 
 خوردم!بله  -
 
 خوب یک دقیقه وایسا! -
 

ندیده بودما، حاال هم چیزی ازش  ید واقعا؟ از صرربح  برمیگردد...نمیفهم
ست چیزی نمیگفت من کمی نگاها میکردم و  ش ستم، یک دقیقه مین نمی وا
او مسرر ره ام میکرد و من...ان چیزی که قلبم را میفشرررد ازاد میشررد! ان پرنده 

 ام حبس بود پریدن میگرفت! غمگین و بیااره ای که در سینه
 
 چیه؟ -
 

 م ل باه ها لبم اویزان
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 میشود:
 
نمیدونم چیه..اما همیشرره یه جوری باهام رفتار میکنی انگار مشررکل داریم.  -

 مشکل داریم؟ باهم خوب بودیم که! قهری؟
 

خنده اش گرفته بود...لبا را روی هم میفشارد و انگشت اشاره اش را میکشد 
 رویا:

 
 گه چیه؟ قهرمال باه هاس...قهر دی -
 

راس میگفت قهر مال باه هاسررت..ادم بزرگها دل میکندند! مگر میشررد انقدر 
لب ند زورکی کسرری برایم زیبا باشررد؟ نه نمیشررد..او تنها کسرری بود که خنده 

 هایا همه ام را زیر و رو میکرد!
 

باهم کوچ کرد مه  تاده بود ه به رویم ایسرر که رو حاال  ما  بودم،  بال کل ه دن
خالی..فقط  خالی  به فصرررل دیگری از ذهنم..هیای در ذهنم نبود.. ند.. بود
نگاها کردم..یک قانونی هم برای اثبا  دوسرررت داشررتن وجود دارد به نام 

 "نگاه"
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برای ادمهای اللی م ل من بسرریار کابردیسررت! من هم فقط نگاها کردم..چه 
ه ید! از ان یا ید ازش خوشررم م ید یکجوری میفهم با که میکردم؟ خوب  ایی 

احساساتشان را م فی میکنند بدم میاید! من اما می واستم هرجور شده ثابتا 
کنم! باید میفهمید با همه دنیا برای من فرق دارد! راسرررت میگویند دو چیز را 
سه...حتی یک  شق و دیگری  ط شت..یکی   هی  وقت نمیتوان پنهان نگهدا

  طسه کوتاه حتی یک  شق کوچک!
 
 احت میشی اگر دالوری رو ببینی!من فکر میکردم نار -
 

 اخم میکند...قلبم میریزد:
 
 چرا باید ناراحت بشم؟ -
 

 صدایا نافذ شده بود، اب دهانم را قور  میدهم و زمزمه میکنم:
 
 اخه من ناراحت میشم وقتی اون دختر چشم رنگی  میاد خونتون... -
 

یکردم اخمهایا باز میشررود، چشررمهایا پر از تعجب و شرروک بود...فکر م
س تتر بود...مگر چه گفتم؟  شنیدنا برای او انگار  شد اما  س ت با گفتنا 
تاحاال ندیده بود؟ باور نمیکنم با این وبررعیت تابه حال کسرری از او خوشررا 

 نیامده باشد و تابه حال نشنیده باشد!
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چند ثانیه چشررم میبندد...لب ند احمقانه ای میزند..نفسررا را محکم فو  

 ان زیبایا نگاهم میکند:میکند و با ان چشم
 
 بیا از اول...من چیزی نشنیدم..توام... -
 
 ولی شنیدی! -
 

 باز اخم کرد..باز..یک قدم میاید جلوتر:
 
 واقعا؟ واقعا خوشت میاد از این بازی؟ -
 

 اب دهانم را قور  میدهم برای دیدنا سرم را باال میگیرم:
 
 کدوم بازی؟ -
 

کمرش..دستی به ریشا میکشد و زمزمه  نیش ند میزند و دستا را میزند به
 میکند:

 
 مس رس...واقعا که مس رس! -
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 احساسا  من به نظر  مس ره میاد؟ -
 
 اصی به خود  نگاه کردی؟ -
 

 بوی تحقیر و ت ریب میامد...
 
 نه! این اخیر به جز تو به کسی نگاه نکردم! -
 
افتی و این من چه رفتاری کردم به خود  اجازی دادی پشرررت سرررم راه بی -

 حرفارو بزنی..
 

 با ناباوری می ندم:
 
کدوم حرفا؟ بنظر  حری بدی زدم؟ باید حتما وایسررم تا تو بهم  یقمند  -

بشی؟ شاید تو تا صدسال دیگم به من فکر نکنی...من نباید بگم که چه حالی 
 دارم؟ می واین ادم خودشو احساسشو م فی کنه؟ پشت چی م فیا کنم؟

 
 و ناباورانه لب ند میزند: موهایا را میکشد

 
 تو چی می وای ازم؟ -
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 من فقط گفتم از  خوشم میاد...خواسته ای توش بود؟ -
 

به رویا روی  گذارد..رو ند...ارنجا را روی زانویا می روی ت ت مینشرری
زمین چهارزانو مینشررینم...نگاهم میکند...منهم! دیگر نمیترسرریدم برای دید 

 نستم ببینما!زدنا..حاال با خیال راحت میتوا
 
 من فقط اسمتو میدونم...خانوم رایحه..من فقط اسمتو میدونم! -
 
 ازم نپرسیدی! هرچی می وای بپرس بهت میگم! -
 
 هرچی؟ -
 

 قلبم میریزد! لبم میلرزد:
 
چیز مهمی در مورد من وجود نداره! ببین..من میدونم در مورد من چی فکر  -

 میکنی...
 
 کنم بعد در مورد موبو ا حری میزنیم!اول ثابت کن که بهت فکر می -
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قلبم تیر کشید..چرا اینکار را با من میکرد؟ باز ساکت شده بود..سرش را پایین 
گرفته بود و به موزاییک کف حیاط خیره بود...و من به گردن کلفت و بازوهایا 
سته ای  صدای بی نهایت اه شبیه هی  کس نبودی! با  نگاه میکردم..تو..چقدر 

 میگوید:
 
 شوخی کردی نه؟ -
 
 چیو؟ -
 
 همین پنج دقیقه پیا! -
 

 لب ند میزنم...دو دستم را به  قب ستون و نگاها میکنم:
 
گه بیشررتر  - قه دی گه می وابم..پنج دقی قه دی قه خیلی مهم..پنج دقی پنج دقی

 ب وابم..پنج دقیقه دیگه میام..پنج...
 
 ما اصی ربطی بهم نداریم! -
 
 منم همین فکرو میکنم.. -
 
 خوب پس چی میگی... -



wWw.Roman4u.iR  318 

 

 
یدونی؟ ادم  - ما اینجوری احسررراس نمیکنم! م گفتم اینطور فکر میکنم...ا

 احساسشو نمیتونه کنترل کنه...
 
. 

 
 فکر میکنی من خیلی از  پایینترم؟ -
 

 بلند میشود.زمزمه میکنم:
 
 پنج دقیقه دیگه بیشتر بمون! -
 

 زجر اور بود؟ پلکروی هم میفشارد..چرا احساساتم برایا
 
 اون پوالرو از کجا اوردی؟ -
 
 مال خودم بود.. -
 
..از کجا اوردی؟ -  از اول میدونستم مال خود  
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 پس انداز... -
 
 من خرم؟ -
 

 می ندم و با لذ  نگاها میکنم:
 
 نه اونکه منم! -
 
 رایحه من شوخی ندارم... -
 
 همیشه همینجوری صدام کن... -
 

 وید:نفسا را فو  میکند و میگ
 
 تکلیف این خز بیتو همین امشب روشن میکنیم...به فرداهم نمیکشه! -
 
شتی بها هی  وقت نمیگفتی خز بی ..اما چون یه  - اگر تو به من حسی دا

...چرا واقعا؟  طرفا رایحست برا  مزخری 
 

دندانهایا را روی هم میفشارد...پشت دستا را میکوبد روی دست دیگرش 
 د صدایا باالنرود:و تمام تیشا را میکن
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...انقدر وابررح که کافی  فقط یه نگاه سررطحی به من و  - چراش خیلی وابررح 

 خود  بندازی...
 

 ماا را میگیرم و دستم را پس
 
 
 
 
 

 میزند:
 
 چرا انقدر حرص می وری؟ من فقط گفتم... -
 
 گفتی خوشم میاد از ...من چیکار میتونم برا  بکنم؟ -
 
 انقدر بد نباش... -
 

 کیفست:
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 تاحاال هی  دختری رو ندیدم جلومو بگیره و بگه از  خوشم میاد... -
 
 منم تاحاال اینکارو نکرده بودم..به نظر  این جالب نیست؟ -
 
 بس کن... -
 
نه واقعا...من خیلی ادم باحالیم! کارایی میکنم که هی  کس تو دنیا نمیکنه!  -

 !با کسایی که هی  کس جرئتشو نداره! ببین منو
 

 دستم را میگذارم روی شانه اش:
 
ببین منو امیر  لی...من زن شررجا یم! دختر چا رنگی خانوم مسررعودی  -

دوسرررت داره..اما انقدر دل نداره که بیاد بهت بگه! میفهمی؟ من اما  اشررق 
شینی کنم!  شد  قب ن سناکی، اما این با ث ن دیوونگیم...تو خیلی جدی و تر

می وای که زیر بال و پر بگیریا؟ یا یه ادمی  تو یه گنجشررک بارون زده بیااره
 که برا  هرکاری بکنه؟

 
 روبه رویم میایستد..چند ثانیه نگاهم میکند..صدایا خا دارد:

 
 من یه کسی رو می وام که دوستا داشته باشم! -
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 ان پرنده غمگین بیااره که در چنگ سینه ام بود؟ پریدن گرفت!
 

 !قانون هجدهم: پرنده ا  را پر بده
 
 
 
 
 

 "من یه کسي رو می وام که دوسا داشته باشم"
 

در خودم مااله بودم، غمگین و شررکسررت خرده...همه تنم میلرزید ، اشرر  
 میری تم و... میپرم!

 
از خواب میپرم از خوابي که بعد از  مري سررراغم امده بود، از خوابي که فکر 

می واسررت بدوم میکردم بهترم کرده حاال داشررت فردایم را خراب میکرد. دلم 
سررمت امیر لي بگویم تو که ان حرفهاي احمقانه را نشررنیدي؟ من که نبودم 

 گفتم؟ مطمین باشم همه اش خواب بود؟
 

صررلوا  میامد و همهمه جمعیت! قدر  اینکه از جایم بلند شرروم را  صررداي
نداشررتم. بوي اسررپند میامد! به مغزم فشررار میاورم، امروز چند شررنبه بود؟ م ل 
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پلنگ از جایم میپرم به سررمت پنجره اشررپزخانه هجوم میبرم. حاج خانوم روي 
با چشررم  ویلار بود،المیرا می ندید و حیاط پر از ادم بهم دهن کجي میکرد!

دنبالت میگردم داري با دختر چشررم رنگي حرفي میزني. چي؟ داري با دختر 
چشررم رنگي حری میزني؟؟؟ خواب از چشررمم میپرد... صررورتم رامیشررویم 

 مانتو شلوار دم دستي تن میکنم و شالم را نامرتب میاندازم روي سرم
 

 ود.. میدوم!م ل ادمي که دارد همه دارایي اش را از دست میدهد و میدود و مید
 

تازه  خانوم را  حاج  گاها میکنم و اوهم ..صرررداي  نار میزنم و ن ها را ک ادم
 میشنوم"رایحه جان"

 
ست حاج خانوم را  صل ا شمانت و شمانم به چ به خودم میایم، همانطور که چ
بان  با ز یدانم  ما م یدهم ا باني جوابا را م چه ز به  یدانم  ب*غ*ل میگیرم نم

 التماس تورا نگاه میکنم!
 

هایم را و  ته و حرف مه خواسرر مانم بریزم ه مه چیزم را در چشرر می واسررتم ه
 التماسا کنم با کسي جز من حری نزن به کسي جز من ن ند!

 
 المیرا گر گرفته بود با کم  محسن داخل میرود
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من اما  ین مجسررمه روبه رویت ایسررتاده ام، صررحبتت تمام میشررود تازه یادم 
 میافتي میپرسي:

 
 حه؟_خوبي خانم رای

 
صور  پف کرده و بي رنگ و رویم  شم؟ به  خوب؟ به حالم می ورد چطور با
به این ظاهر اشررفته و افتضرراب و این لباسررهاي بي ربط می ورد چطور باشررم؟ 

 دخترك با لب ند نگاهم میکرد اخم میکني:
 

 _رایحه خانوم چیزي شده؟
 

 يمی واسررتم بگویم کاش توهم خواب مرا میدیدي و کاش تسررلیم من میشررد
کاش در واقعیت هم دل و جرا  رویاهایم را داشتم و کاش این تن به این اندازه 

 کفن پی  غرور نبود!
 

بدون حری ترکشرران میکنم و میدوم سررمت خانه ام..در را میبندم و جگرم که 
داشررت اتا میگرفت و دلم که داشررت در دهانم میزد ... باید به اتا نشرراني 

شد  سي با ستم ک بیاید مرا نجا  دهد از چیزي که دروني زنگ میزدم ، می وا
بود و هی  کسي نمیدید از چیزي که م ل ویروس داشت همه تنم را میگرفت و 

 هماون ب ت  روي لحظه هایم افتاده بود! از خودم کیفه بودم.
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 کاش ادمها وقتي می واستند میمردند!

 
پم پل  چ روبه روي اینه میایستم گونه ام سرخ بود و چشمانم هم،رگ سبز زیر

هایم هم  که میبینم مویرگ قت تورا  با همین د فت  با همین ظرا زده بود بیرون 
می واهند بگویند ما هم میفهمیم اما چه میشررود کرد؟ فقط میتوان ورم کرد، 

 پوست نازك کرد و هی ... هی  کاري نمیتوان کرد!
 

 شماره ماهان بود، میگذارم دم گوشم و حرفم نمیاید:
 

 _رایحه!
 

 داري؟ _ چیکار
 

 _نمیاي پایین؟
 

سعودي هم پایین بودو از همه بدتر امیر لي هم انجا  پایین بود دخترك خانوم م
 بود!

 
 روي زمین مینشینم و پایم را جم  میکنم:
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 _صدامو داري؟
 

 صدایا را داشتم اما این ان چیزي نبود که در این لحظا  می واستم!
 

 _بیا ببینمت!
 

ست اما  این ستوری ست! اگرچه د سی ستوري در ادبیا  فار مظلومترین جمله د
هزاران بار خواها و التماس پشررتا خوابیده این مظلومترین ماهاني بود که 

 دیدم!
 

 _منو می واي چیکار؟
 

 و بغض که فقط در گلو نه همه جایم نشت کرده بود و داشتم خفه میشدم!
 

 _بیام باال؟
 

د بگوید وب  وخیم است بیایم باال؟ یا باز حالت تهدید نداشت انگار ب واه
 ُقر شده؟ فکر میکرد سوپر من است؟

 
 _بیا باال تا بیااره شم
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 صداي خنده اش میامد و من براي اولین بار نمی واستم قط  کند!

 
انگار یکنفر تنها یکنفر بین این خانه و اهالیا طری من بود ، تنها مانده بودم 

 تما امده بود در زمین من!و همان کسي که نمی واس
 

 _دیگه تکرار نمیکنم بیا پایین!
 

و قط  میکند ، اصرری اینجا چه می واسررت؟ امده بود خاله اش را ببیند؟ تویي 
شلوغ  صوص وقتي که اینهمه  سیاه پایت را اینجا نمیگذاري ب  سال  صد که 

 باشد و همه ف  و فامیلت جم !
 

و سرراماني به قیافه ام میدهم ، مانتو کرم و شررلوار و شررال یشررمي ام را تن  سررر
میکنم، موهایم را میگذارم تو و خدایا براي هی  بنده ا  نیاور که دلا ب واهد 

 گاهي چشمانا رنگي باشد!
 

قرص ارامب ا و طپا قلب را باهم قور  میدهم، قرار بود دواي من باشرررد 
 حاال شده بود خود دردم!

 
سته بود باالي مجلس و حری میزد ، می ندیدند و همه خوب  حاج ش خانوم ن

 بودن و همه چیز گل بود و قلب من که م ل بلبلا میتپید!
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میبینما کنار اقاي مسررني نشررسررته و حری میزنند، ماهان نیز کنار محسررن 
نگاهم میکند لب ند میزند و چشررم  کوچکا که از چشررمان دیگران دور 

هم و میروم سررراغ المیرا دراز کشرریده روي ت ت و زیر میماند! سررر تکان مید
 دلا را میمالید:

 
 _حالت خوبه؟

 
 نفس  میقي میکشد:

 
 _نه زیاد

 
 _یعني چي؟

 
 باز نفسا به س تي میاید:

 
 _ چیزي نیست میشه به محسن بگي بیاد؟

 
 _االن که زوده
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 می ندد:
 

 _ چي زوده؟
 

 _چته اخه تو..
 

 _ این اواخر زیاد اینج
 
 
 
 
 

 وري شدم اسپاسم  ضینیه وزنم رفته باال.. میگم که چیزي نیست!
 

 _ماهانو دیدي اینجوري شدي؟
 

 _نه  زیزم
 

 دستپاچه بودم:
 

 _من االن چیکار کنم؟
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 _ محسنو بگو بیاد بهتر میشم، امیر  لي نفهمه فقط زود شلوغا میکنه

 
 از کي تاحاال با محسن ارام میگرفت؟

 
سر ت به  ماهان صدا میکنم و به  شت او را  سن دا شترکي با مح چه حری م

 سمت اتاق میرود می واهم برگردم که صدایم میزند:
 

 _بشین!
 

 ابرو میاندازم باال:
 

 _حتما اینجا
 

بذار هرجور دوسرررت دارن  _من از جنس این ادما نیسررتم توام نیسررتي پس 
 درموردمون ف  کنن!

 
 _ قلتو از دست دادي

 
 میدوني کي تاحاالس سري به ما نزدي؟_اره... 
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شم ناخداگاه به  ستم را میک ستینم را میگیرد با اخم د می واهم برگردم که لب ا
امیر نگاه میکنم بعد از یه تماس چشررمي کوتاه بي تفاو  به صررحبتا ادامه 

 میدهد، نمی واستم فکري بکند.
 

 _بس کن ماهان!
 

 ه کیه؟_میدوني اوني که امیر داره باهاش حری میزن
 

 ارام میگیرم:
 

 _کیه؟
 

 _اقاي مسعودي باباي اون دختره که م ه  روس خانوما کنار خاله نشسته!
 

لرزه به جانم میافتد باز نگاها میکنم و باز نگاهم میکند! کاش من هم کسرري 
 را داشتم.

 
_حیف که نه ارزششو داره نه من حال و حوصلشو وگرنه کاري میکردم خودش 

 ختررو بذاره کنار!با اختیار خودش د
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 باز قلبم چنگ می ورد:
 

 _باهم دوستن؟
 

 پوزخند میزند:
 

_ دوسررت؟ خوب به قیافه امیر  لي و دختره نگاه کن .. دوسررت چیه تیری  
 ازدواج و این حرفا...

 
 پاهایم بعف میروند م ل درخت قط  شده روي صندلي کناریا فرود میایم

 
 حرفها؟ همین حرفهاي بي اهمیت براي تو همه زندگي من بود! این

 
 _می واي ازش انتقام بگیري؟

 
 دستا را میگذارد پشت صندلیم:

 
 _ دیگه چه اهمیتي داره؟
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نگاه ماهان خنده داشررت برق داشررت و سررتاره حتي... با لذ  نگاهم میکرد و 
 ي دیگر !من که چشمانم اینجا بود اما تمام روب و فکرم کنار او جای

 
 _ روز به روز خوشگلتر میشي!

 
صررداي ماهان بود خیلي خفیف و مرموز من دلم می واسررت بااین جمله اش 

 گریه کنم واقعا دلم می واست زار بزنم همان وسط اه میکشم:
 

 _داري میزني جاده خاکي..روز به روز!
 

ند، اصرری برایا اهمیتي داشرررت؟  گاها میک ندد، امیر  لي ن ند می  بل
ست به تویي می وا ستم و بگویم حواس من به تو ه ستم بروم روبه رویا بای

 که از من پرتي!
 

 _این بده؟
 

 _چي؟
 

 _کجایي تو؟
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چشمانم را روي هم میفشارم بلند میشوم و میروم سمت دستشویي، ازدواج و 
 این حرفها؟ داشت مرا میکشت که!

 
گاني، در انفرادي ام در  من بای تاق  ندم، در ا هان میکنم در لب  که خودم را پن

باران در  کس هاي دسته جمعي..پس رنج نداشتن تو چگونه مرا پیدا میکند؟ 
 پس رنج از دست رفتن چطور مرا پیدا میکند ؟

 
شویم و باز از این در که بیرون بروم کاري ندارم جز اینکه ببینم تو  صورتم را می

سي با  سي می ندي و توي لعنتي به چه ک سي حری میزني تو براي چه ک چه ک
 نگاه میکني!

 
حاج خانوم الغر شررده بود و صررورتا تیره با مادر دخترك گرم گرفته بود ، این 

 جما ت تا کي می واستند اینجا بنشینند؟
 

کسرري با من کاري نداشررت باز می واسررتم بروم کنار ماهان که میایي سررمتم! 
شر  جذب شم و تو  تی شیده اي نفس  میق میک شلوار کتان کرم پو سفید و 

 همانطور که به ماهان نگاه میکني میگویي:
 

 _اینجا جا تنگه میشه سفره مردونرو باال بندازیم؟
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 صدایم میلرزد:
 

 _اره اره حتما
 

ست بیاید خانه  شود! می وا جلوتر راه میافتي و زمزمه "پس بریم" ا  هم گم می
 ل خودم!درهم و شلوغم م 

 
دسررتم میلرزد پس کلید را میدهم دسررتا و میگویم تا خودش باز کند، در را 

 نگهمیدارد و میروم داخل!
 

از همان دم شررال و مانتو و لباس و وسررایل نامربوط را میگذارم روي دسررتم و 
 پرتاب میکنم روي ت ت اتاق و درش را میبندم!

 
چیني را روي کانتر میاینم خیلي کم بود و باید از پایین میاورد. اوهم  ظروی

 مبل راحتي و صندلي هاي کوچکم را جابجا میکند!
 

 _ماهان چي میگفت؟
 

 لیوان از دستم میافتد درست روي پایم میدود میاید در اشپزخانه:
 

 _چي شد یهو؟
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 تو از ماهان پرسیدي و هماون المیرا قلب من اسپاسم کرد! هیاي

 
 دمپایي را میگذارد جلوي پایم:

 
 _پا  کن

 
 بدون اینکه نگاها کنم میگویم:

 
 _مرسي اما خودم درسا میکنم!

 
 نگاهم میکند و من اینرا نمی واهم

 
 _خوبین؟

 
 جاروي بلندو دسته سفید را برمیدارم و کف اشپزخانه را جارو میکنم

 
 و اگر نمیگفتم خفه میشدم:

 
 _چیز خاصي نمیگفت!
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 میایستي برمیگردي و نگاهم میکني:

 
 _نمیدونستم میشناسین همو!!

 
 _نمیشناسیم

 
 انطری کانتر میایستي لب ند میزني و گردنت را کج میکني:

 
 _ماهان می ندید.

 
نگاه و این خنده اصی  ادي نبود کلي پوزخند و تمس ر داشت چشمانت  این

 را میگیري:
 

 _بهتر شدین؟
 

 همانطور که به یقه لباست خیره شده ام زمزمه میکنم:
 

 _ دقیقا کجام؟ درد زیاد دارم
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باز از ان لب ندها میزني ، بشررقابها را برمیداري و میروي، همانطور که تا کمر 
 ام و صداي لعنتي ام میلرزد میگویم: در کابینت خم شده

 
 _این لب ندها یعني چي؟

 
 _کدومشون؟

 
صدایت دقیقا از پشت سرم میاید میپرم و کله ام می ورد به طبقه باالي کابینت 

 اینبار خنده ا  صدا دارد:
 

 _چیکار میکني شما با خود ؟
 

 من بیااره که هی  ..اما تو میداني با من چه میکني؟
 

ند مسرر ره ما  لب  یدهم، طوالني ! می واهي چیزي بگویي ا لت م اي تحوی
 نمیگویي، از هما
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ن اول چیزي در دهانت وول می ورد اما زبان باز نمیکني، امان.. امان از این 
حرفهایي که در ادم جا میمانند! چشررمانا لب ند داشررت، خوب مادربزرگا 

 امده بود خوشحال بود!
 

این اواخر با بهونه و بي بهونه زیاد این طرفا  _ماهان اصرروال اینجا نمیاد، اما
 پیداش میشه!

 
 قلبم میریزد:

 
 _خوب، ربطي به من داره؟

 
 سیني لیوان ها را برمیدارد:

 
 _قصد کرده هرجور شده یکي رو از این خونه ببره!

 
 _من که نمیرم اما تو انگار داري میري.

 
 همانطور که خم شده اي برمیگردي:

 
 _کجا؟
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 م را جم  میکنم:تمام جرات

 
 _از خونه خانم مسعودي چیزي ببري!

 
 بلندمیشوي، ابرو میاندازي باال:

 
 _کي هماین چیزي گفته؟ ماهان؟

 
 _نه خودم فهمیدم

 
 چند لحظه نگاهم میکني ، چیزي نمیگویي:

 
 _ میرم پایین یخ بیارم!

 
همین! رفت پایین یخ بیاورد ، کاش یکیشرران را میگذاشررت روي جگر من که 
نه، نگفت خبري نیسرررت همین داشرررت مرا  داشرررت اتا میگرفت، نگفت 

 میسوزاند.
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تا برگردد همه سررفره را میاینم، یخ را روي کانتر میگذاري و میگویي "خیلي 
 زحمت کشیدي"

 
فقط نگاهت میکنم و لب ند میزنم، میداني؟ میداني امیر لي جانم، ادمهاي 

ست ندارند، اما  سم که مرا دو شنا در میان اینهمه ادم مهم تو بودي زیادي را می
 که بیشتر از همه دوستم نداشتي...

 
چقدر تکرار این جمله س ت است؟ و میداني هربار که تصویر لعنتي  میداني

ا  در ذهنم مینشیند اش  هم سر خر را میاندازد میاید روي گونه ام؟ تو اینهارا 
نمیفهمي، تو فقط یکایز را میفهمي که من دوسررتا ندارم،انهم منطق اسررت 

 چیزي که با ان میانه خوبي ندارم!
 

ستري هرچه شان  در این زندگي خاک شتن ست دادم و یا روي دا ستم از د می وا
چشررم بسررتم، من.. این من بیااره نمیتواند از تو هم بگذرد، چون تو با همه 

 اناه می واستم فرق داري!
 

صل یز ترین نواحي دل  تو بهاري، رنگ لیمویي و  طر بهار نارنج داري! تو حا
؟ نمیتوانم مني، میداني رها کردن این اب و هواي دریایي چقدر سرر ت اسررت

 تورا به کسي بب شم، کاري که برایم نمیکني دست کم درکم کن!
 

 _مرسي
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 روبه رویم میایستي و از ان لب ندهایي میزني که یعني حاال برو!

 
 _باید از خونه خود  بیرونت کنم

 
و می ندي! این خانه چیز مهمي نیست خانه تو اینجاست، درست سمت چ  

 سینه من!
 

اینکه جوابي بدهم میروم، دیگر تا اخرشررب که کلي  ذر خواهي میکني  بدون
 و کلید خانه را به دستم میسپاري نمیبینمت!

 
همه نگاهم روي دخترك بود انقدر اشررکار که نگاهم کرد لب ند زد و همه چیز 

 را از چشمانم فهمید.
 

تا خود صرربح پل  روي هم نگذاشررتم..جدیدا از خوابهایم بیشررتر از خودم 
 میترسیدم!

 
 میداني امیر لي جانم؟ میداني...

 
 همه را بیازمودم ز تو خوش ترم نیامد!
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 قانون نوزدهم:
 

کاب*و*سررها انایزي نیسررتند که در خواب میبیني، کاب*و*سررها دقیقا همان 
 چیزهایي هستند که اجازه خوابیدن نمیدهند.. با چشمان باز ب واب!

 
 
 
 
 

 وفان بود.این یکي اسما اراما بعد از ط
 

بدون اینکه لباس مناسب بپوشي، بدون اینکه در پارکینگ را ببندي، بدون اینکه 
 در حال خود  باشي با سر به سمت بیمارستان امدي!

 
حاال مژده جانا، جان دوم زندگي اش در اغوش  شررق اولا بود! می ندید و 

نوازش من نمیتوانسررتم چشررم از لبهایا بردارم، حاج خانوم شررانه المیرا را 
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صدقه اش میرود و هي میگوید"اینو  سد،قربان  شاني اش را میب*و* میکند، پی
 بدین بام ب وره"

 
چ  او  ی  تاق کو ی  میز ، درهمین ا ی  ت ت و  با  چ  بود  تاق کو ا

چقدرهواخواه داشت! چقدر  زیز بود و چقدر می واستنا. حاال من بودم ی  
 گوشه این اتاق که تمام جهانم ان طرفا ایستاده و لب ند میزد!

 
مژده را با احتیاط ب*غ*ل میگیرد و نرم نرم تکانا میدهد. کنارش میایسررتم، 

شت  سنگیني میکند و انگ شم! نگاهت  شاره ام را به ارامي بین دو ابرویا میک ا
بي ام! م ل الالیي  شیند را شم که نه روي دلم مین من از این بارهایي که رو دو

 زمزمه میکنم:
 

 _شبیه تو...
 

 می ندي و م ل من لب میزني:
 
 پس خیلي خوشگله-
 

سم نگاهت کنم و انوقت چیزي از نگاهم به طرفت بیای شمانم چفتمیتر  د، چ
 و بست درست درمان ندارد که!



 345 هبوط

 
 از باه ها بدتون میاد-
 
 از مژده نه-
 
 چرا؟-
 

 میپرسید چرا، دلیلا وابح بود ، او شبیه توست!
 

 ر د و برق شدیدي میزند برمیگردم سمت پنجره، باران میبارید، بي مهابا!
 

 فکر میکنم امروز همه چیز زیبا بود.
 

دار شدم، قهوه یخ کرده ام را نوشیدم، سیگارم را کنار با رخو  تمام از خواب بی
پنجره اشپزخانه دود کردم! چندین سا ت روي مبل نشستم و به ظروی سفالي 

 روي میز خیره شدم، تورا سراسیمه دیدم..به طری بیمارستان امدم و تو...
 

تا اینکه تو "خندیدي" اینطور بود که روزم کامی  تا اینجا همه چیز  ادي بود 
 زیبا شد!

 
 حاج خانوم میگفت "امسال چه سال پربرکتي بود"
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ست میگفت مژده به دنیا امده بود، حاج خانوم حجا را ادا کرد.. اینها براي  را
خانواده سه نفرشان برکت بود! براي منم بود، مني که هرلحظه چیزي، حسي به 

 دلم ابافه میشد!
 

 خواستگاري""ایشاال همین روزا میریم واسه امیرم 
 

این جمله لعنتي، همین جمله کوتاه خنجر شرررد، از نوع زهرالودش و چنان بر 
ست که .. هی  چیزي اینطور خرابم نکرده بود، که هی  چیزي اینطور  ش قلبم ن

 قلبم را خون نکرده بود!
 

درسررت وقتي روز زیبایم خراب شررد که تو باز لب ند زدي! این یکي درجاي 
 رد! تو چرا فقط لب ند زدي؟ این درد بود!اشتباهي بود و خرابم ک

 
خیلي ارام از اتاق بیرون می زم و درسررت م ل بیمارهاي اسررمي که نفس کم 
اورده باشررند خودم را به در خروجي میرسررانم و گلویم را از شررر دسررتانم رها 
میکنم. قطره هاي باران به صررورتم می ورد و من م ل ماهي که از تنگا بیرون 

 ا باز و بسته میکنم!افتاده دهانم ر
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سررردرگم بودم و نمیدانسررتم دقیقا باید چه کنم؟ کدام سررو بروم؟ روي نیمکت 
سیاه  شینم! ابي که از موهایم میاکد و احتماال رد  قرمز رنگ خیس از اب مین

 ریملم روي گونه ام، ی  کلوزاط زشت از رایحه ساخته.
 

ام کنم! دور حیاط بزرگ بلند میشرروم و سررعي میکنم دلم را، دل بد اقبالم را ار
شود! تمام ذهنم درگیر ی   ست قط   ستان راه میروم! باران هم که نمی وا بیمار

  بار  بود"همین روزها"
 

سلیت  شد اما این روزها نه خیلي زود بود! ت سي می ستگار ک او که باالخره خوا
براي این دل بد شررانسررم خیلي زود بود ، چطور به دلم میگفتم نه؟ چطور به 

 اي پشت پایم میگفتم تمام راه را اشتباه امده اند؟تاوله
 

ستم را میگذارم زیر ب*غ*لم و به قطره هاي  ستم، د روبه روي درخت بید میای
 ابي که از برگ درختان میاکند خیره میشوم!

 
سهم دیگري  شود دریا ،  سقوط میکردیم، حاال  اقبت یکي می در اخر همه ما 

 چاله پر اب پیاده رو!
 

سرررمه اي روي شررانه ام فرود میاید، دلم تمناي تورا داشررت اما  کت سررنگین و
 صداي ماهان بود که از پس سرم میگفت:
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  اشق شدي؟-
 

ماهان هم مس ره ام میکرد، یعني انقدر بعید و احمقانه میدانست  اشق شدن 
 مرا که اینطور با خنده میپرسید!؟

 
 بدون اینکه برگردم سمتا میگویم:

 
 از این که تو بارون  اشق شیم دیرمون میشه!ما معمولیا بیشتر -
 

شاره  شت ا ستد... چند لحظه نگاهم میکند و بعد انگ می ندد رو به رویم میای
 اش را میکشد پاي چشمم:

 
 چه کردي با خود ؟-
 

ستانا ستان  د ست رنگ ابي نگاه اش بود، د چقدر داغ بودند، پیراهن تنا در
 امیر  لي بزرگ تر بودند نه؟ خیلي بزرگ تر بودند!

 
 اومدي اینجا چیکار؟-
 

 شانه باال میاندازد:
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 مژده خانومشون به دنیا اومده!-
 

ید برویم باال، و من نمیتوانسررتم در این لحظا  به چشررمان  االن بود که بگو
ست میدادم امیر نگ شتم از د ستم به چیزي که دا اه کنم و نزنم زیر گریه! نمیتوان

نگاه کنم، حالم زار بود و چانه ام میلرزید اما ماهان نمیفهمید، با همان بغض 
 گنده اي که در گلویم نشسته زمزمه میکنم:

 
 تو چیزي از مادرشون یاد  میاد؟-
 

 دو لبه کت را میگیردو بهم نزدی  میکند:
 
 ، بریم باال!سردته-
 
 یاد  نمیاد؟-
 
من خیلي کوچی  بودم، تصررویر درسررتي ندارم، از طرفي مامانم و خاله اون -

شکراب بود یکم، قط  رابطه بودن تقریبا بعد از اون اتفاق براي  شون  زمان میون
حاال برا چي  قدم شرررد و اشررتي کردن!  له خودش پیا  خا باس  یت و   ژول

 میپرسي؟
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 فقط می واستم باال نرویم،من دیگر امیر  لي را نبینم! نمیدانم
 
 
 
 
 

 امروز چند شنبست؟
 

 فاصله بینمان را کم میکند:
 
 این حرفارو بعداهم میتونیم بزنیم، تمام تنت سرده!-
 
 سردم نیست-
 
 هست، اصی چرا اومدي زیراین بارون؟-
 
 نگرانمي؟-
 

 ارام میگیرد، نگاهم میکند:
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 داري فکر میکني؟-
 
 نه.. معلوم که نگرانتم!-
 

 کف دستم را میگذارم روي سینه و هولا میدهم:
 
 نگرانم نشو.. هی  وقت!-
 

باز فاصررله را به صررفر میرسرراند و دولب کت را میگیرد و مرا میکشرراند سرمت 
 خودش:

 
 باشه تا صبح همینجا وایمیسیم..میدوني که من چقدر گرمم همیشه!-
 

  قب و کتا را از روي شانه ام برمیدارم و میدهم دستا: میکشم
 
 بگیرش، برو باال! نمی وام من و تورو باهم ببینن!-
 

 اخم میکند:
 
 خوب ببینن چي میشه؟-
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 واقعا در این لحظا  پتانسیل جیغ زدن را داشتم:
 
 چي میشه؟ تو اصی فکرم میکني؟-
 
ه چي فکر میکنن؟ نگراني داریم کار بدي میکنیم؟ اصرری چه اهمیتي داره ک-

 کي فکر بد بکنه؟ امیر لي؟ مگه مهمه؟
 
شون براي من - ست ندادن اره این ادما تو زندگي من خیلي اهمیت دارن، و از د

 خیلي مهم، واقعا داري  صبیم میکني ماهان برو!
 

نفس  میقي میکشررد،کتا را میاندازد روي ارنج چپا و دسررت دیگرش را به 
 گ سرمه ایا فرو میکند:س تي در جیب شلوار تن

 
 باشه، معذر  می وام، اینارو ولا کن-
 

 دو قدم میاید جلو و با احتیاط میگوید:
 
 امشب بیا پیشم!-
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چشررم میبندم درسررت م ل گاوهایي که از  صرربانیت از دماغشرران دود میزد 
 بیرون:

 
 واقعا؟ واقعا ماهان؟-
 

 به سر ت کف دو دستا را میاورد باال:
 
 مهموني فقط! یه مهموني ساده!نه نه.. -
 
 
 
 
 
االن حالت خوب نیسررت برو خونه ... یه دوش بگیر، اسررتراحت کن! شرربم -

حابرشو خودم میام دنبالت اصی! میاي اونجا چندتا ادم میبیني، یه کم حالت 
 میزون میشه باشه؟

 
باره روي نیمکت مینشررینم، میرفتم خانه، المیرا را هم میاوردند انجا..کلي  دو

شم رنگي اد ستگاري امیر و اگر دختر چ شلوغي و حری خوا م و رفت و امد و 
 میامد و...زمزمه میکنم:

 



wWw.Roman4u.iR  354 

 

 میام!-
 
 خوبه حاال بیا بریم باال-
 
 برو بعدا میام-
 

ماهان حری میزدند و امیر لي خنده  تاق میروم، امیر و  به ا عد از او  دقایقي ب
صحنه هاي  جیب غریب! انقدر حالا خو شت از اینجور  ب بود. که فکر دا

 میکنم هرچه میشد از او خواست!
 

کاش میشررد ازش ب واهم فقط چند دقیقه در اغوشررم بگیرد، ارامم کند و بعد 
 برود خواستگاري هرکسي که می واهد!

 
 کیفم را برمیدارم مادر شوهر المیرا میگوید:

 
 چي شده رایحه جان؟ خیس خالي شدي!-
 
 چیزي نیست! من باید برم.-
 

 به س تي جابجا میشود: المیرا
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یعني چي؟کجا؟وایسررا محسررن رفته کاراي ترخیصررو انجام بده همه میریم -

 خونه
 
 چه خبره؟ امشب باید ب وابي اینجا...-
 

 روترش میکند:
 
 حالم بهم می وره از اینجا!-
 

 کیفم را روي دوشم میاندازم:
 
 مرسي باید زودتر برم الي!-
 

 حاج خانوم دست سردم را میگیرد:
 
 هرجور راحتي  زیزم!-
 

سم و با ی  خداحافظي جم  و جور خودم را نجا   شاني المیرا را میب*و* پی
 میدهم.
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 در راهرو تو بودي که میدویدي و ارام صدایم میزدي:
 
 خانم رایحه!-
 

 برمیگردم سمتت:
 
 میرسونمتون،اینجوري درست نیست تنها برین!-
 

 جلوتر راه میافتي و من دنبالت:
 
 چجوري؟-
 
. 

 
 چجوري؟-
 
 خیسي!-
 



 357 هبوط

مینشررینم و دسررتانم را فرو میکنم زیر ب*غ*لم ، داشررتم از سرررما یخ میزدم 
کمکم. در را باز میکني لیوان یکبار مصررری چاي را میدهي دسررتم و پالتوي 

 طوسي ا  را میاندازي رویم!
 

فه  ند و بي وق نه ام اینطور ت که در سرری کارهارا نمیکرد،امیر لي ایني  کاش این
اما قلب است، ی  قلب کوچ  اندازه همین مشت کوچکترم.. واقعا میزند ن

 فکر میکني طاقت مهرباني هاي تورا دارد؟
 

راه میافتي، ب اري را روشن میکني و من چایم را نم نم هور  میکشم.  طر تو 
 که زیر بینیم نشسته بود و از هرنفسم خوشم میامد!

 
 این چه کاري بود کردین؟-
 

 دلي تکیه میدهم و چشم میبندم:سرم را به پشتي صن
 
 کدوم کار؟-
 
 لبتون کبود شده.-
 

 به سر ت چشم باز میکنم و تو ادامه میدهي:
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 زیر چشمهاتم همینطور!-
 

 نگاهت میکنم و تو باز میگویي:
 
  اشق شدي خانوم رایحه؟-
 
نده  و ته کن ند خسرر ها میتوانسررت قدر مرد ندي! چ ندي، توهم می  عد می  ب

شق  ستي میگویند  ا شي میگویند باز پریودي؟ زیر باران بای صبي با شوند،  ب
 شدي؟ نمیفهمید.. او که نمیفهمید حجم ان خبر تلخ چقدر مریضم کرد!

 
 هه.. شق!-
 

 نمیدانم به چه میگویي "واقعا"
 

 گفتي واقعا و بعد ارامتر زمزمه کردي: واقعا  شق؟ یا واقعا هه؟ فقط
 
  شق میراست!-
 
 کي گفته؟-
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 نگاهم میکني:
 
 من میگم-
 
 چرا؟-
 
چون تو نوجووني یکي رو دوسررت داشررتم بعد چند وقت فهمیدم داره ازدواج -

میکنه و هی  حسرري بهم دسررت نداد... دیروز فهمیدم داره طیق میگیره بازم 
 حسي بهم دست نداد!

 
بعد هم من همینطور روي تو حسرراسررم؟ چندسررال دیگر هم من از  یکسررال

 شنیدن از دست دادنت خودم هزار بار از دست میروم؟
 

 نمیدانم، ولي ته دلم نمی واست از این خانه بي در و پیکر بروي!
 

پلیس جلویمان را میگیرد دیگر براي بسررتن کمربند و کاها سررر ت باالیت 
پیااني اما تو ادما نیسررتي.. خم میشرروم دیراسررت.. هي می واهي پلیس را ب

 سمت پنجره و با لحني کامی حق به جانب و مطمین میگویم:
 
 پونزده تومن بنویس-
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 پلیس از باالي  ین  سیاها نگاهم میکند و به نوشتن ادامه میدهد:
 
 کفا سي تومن-
 
 تومني هم دارین... همونو بنویس! 15من خودم خیفکارم.. میدونم -
 

 می ندد
 

 سرتکان میدهد و کاغذ را میدهد دست امیر  لي و میگوید"برو فقط"
 

نگاهي به  دد برگه جریمه میندازي می ندي و من چشم میبندم و سرم را تکیه 
به من  ندي،  ندي! از دسرررت من ب  یا ب  تا اخر دن هد  یدهم و دلم می وا م

 ب ندي!
 

 _این دیگه چي بود؟
 
 چي؟-
 

 و ادایم را درمیاوري  ین خودم:
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 من خودم خیفکارم!-
 

لب ند بیجاني میزنم و دلم نمی واهد چشررمانم را باز کنم و ببینم دو خیابان 
 دیگر بیشتر نمانده و تو میروي!

 
 گفتي  شق فراموش میشه-
 
 نه گفتم  شق میراست-
 
 چه فرقي میکنه-
 
شه اما تو هی  وقت نمیتوني - سي در ادم خن ي می ست یعني یه ح شق میرا  

 و نمیشه یاد  بره که اون حسو داشتي!فراموش کني 
 

شت خط خطي اش  شت انگ شه ب ار گرفته تکیه میدهم و با پ شی سرم را به 
 میکنم:

 
 ترس از دست دادن کسي رو دارم که هی  وقت نداشتما!-
 
 نفهمیدم-
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 ماشین را نگهمیداري و من برمیگردم سمتت:
 
 تو که قرار نیست هرچي من میگمو بفهمي!-
 

 خداحافظي کنم پیاده میشوم و تو با سر ت دور میشويبدون اینکه 
 

ی  جاي تنها بودن هم خیلي دردناك است اینکه کسي نباشد در خانه را برایت 
 باز کند و تو پشت در یکسا ت دنبال کلید لعنتي ته کیفت بگردي!

 
از همان دم در لباسررهایم را یکي یکي میکنم و پر  میکنم کناري، بغض تا ته 

باال به تنم  جانم  که می ورد  مام و اب داغ  ندازم در ح یا مده بود خودم را م ا
 چشمانم کارکرد اصلیا یادش میاید!

 
 خودم را ب*غ*ل میکنم و خم میشوم وبا بعف اش  میریزم!

 
 کسي نباید این حال و روزم را میدید!

 
روي زمین، موهایم تمام صررورتم را میپوشرراند و من که به دسررتهایت  مینشررینم

فکر میکنم تو قرار است موهاي دختر خانم مسعودي را از صورتا کنار بزني؟ 
 می واهي بروي؟ اخر چرا انقدر زود؟ حاال جواب دلم را چه بدهم؟
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ست.. اکودك بي ازار درونم تازه پا گرفته بود، براي اولین بار اسباب بازي می و

پا کوبیده بود و می واستا! حاال جوابا را چه میدادم؟ مشتري دیگري انرا بر 
 زده؟ فروخته شده؟ چه میگفتم؟

 
همین روزها؟ واي که دلم نمی واسررت این روزها حتي برسررند! چه میکردم؟ 
حاج خانم بی یال میشرررد؟ خودش را پشرریمان میکردم؟ کاري میکردم از او 

 بدش بیاید؟
 

 شد!نمیشد ..نمی
 

امشرررب اگر در این خانه میماندم دیوانه میشررردم دیوانه! باید با واقعیت کنار 
میامدم، او ازدواج میکرد، از ان مردهایي که با  قل و منطق زندگیشررران را در 

 دست میگیرند!
 

 ازدواج میکرد با همان زیباي لعنتي خوشب ت میشدند، دو تا دختر میاوردند!
 

 ش مینشینم و به دستهایا فکر میکنم!و من همه زندگیم زیر این دو
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نباید اینطور میشرررد، باید خودم را نجا  میدادم، اینطور در باتیق فرو رفتن 
لیاقت من نبود! او کس دیگري را می واهد و من االغ نباید تا اخر  مر دچارش 

 بمانم!
 

ي اباید بروم بین ادمها، الکي ب ندم، باید کسرري را پیدا کنم به اندازه تو دسررته
 بزرگي داشته باشد زیبا و مردانه! با ان تسبیح لعنتي دور ماا!

 
موهایم را سررشرروار میکنم، پیراهن مشررکي کوتاهم را تن میزنم، صررداي در 
پارکینگ میامد، و من سررعي میکنم نپرم سررمت پنجره و کمي خوددار باشررم! 
دستم میلرزید و خط چشم مس ره ام خراب میشد! دلم گریه می واست اما به 

 خودم لب ند میزنم !
 

رژ قرمز و ماتم را محکم روي لبم میکشررم،چانه ام میلرزد، اما من باید بروم 
ستاني ام  ست تیمار بعیت میتوان شکار ادمها، این و شکار،  بگردم باید بروم 

 کند براحتي!
 

خودم را در اینه قدي نگاه میکنم، چطور میتوانسررت مرا ن واهد؟ میدانسررت 
ند؟ اصرری گذشررته مرا دیده بود؟ این حرفها همه اش چقدر ادم برایم میمرد

 هار  و پور  بود شانه ام میافتد و با خودم میگویم"خداروشکر که ندیده"
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 کیفم را برمیدارم و میزنم بیرون صدایت میامد که داد میزدي "مگه من مردم..."
 

یاید میدوم سررمت  اب دهانم را قور  میدهم و قبل از اینکه کسرري بیرون ب
 خیابان!

 
نیم سررا ت بعد دم خانه اش پیاده میشرروم، شررماره ماهان را میگیرم و تا جواب 

 میدهد میگویم:
 
 درو باز کن-
 

 صداي موزی  نمیامد
 

 _صدامدا نمیاد! فقط دلم می واد خالي بسته باشي
 

 می ندد و قط  میکنم!
 

صداي خنده و موزی  رو شم  ستم نفس راحتي میک به روي اپارتمانا که میای
 مییمي میامد

 



wWw.Roman4u.iR  366 

 

در را باز میکند و در ان پیراهن مارکدار کرم و شلوار جذب سفید و ان مدلي که 
به موهاي براقا داده بود و چشررمهاي ابیا که میدرخشرریدند ، امشررب جور 

 دیگري شده بود!
 

 گویا مهماني شلوغي نبود
 

 را میگذارد روي کمرم و گونه ام را میب*و*سد دستا
 

با تعجب نگاها میکنم و چشمانا انگار ب واهد بگوید جلوي این جما ت 
 کوتاه بیا

 
 برو تو اتاقم لباستو  وض کن-
 

از پله هاي چوبي باال میروم چقدر در این لحظه پشرریمان بودم، اشررتباه کردم، 
ی واست، اینجا برایم غریب میامد! دلم خانه ام را می واست،دلم امیر لي را م

اگر مرا میدید چه میکرد؟ اگر میدید بین این ادمها این موق  شررب خانه ماهان 
 اصی برایا مهم بود؟

 
بایلم را میگذارم روي سررایلت و کیف دسررتي کوچکم را برمیدارم و پایین  مو

 میروم
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 ماهان نبود و من هی  کسي را نمیشناختم

 
 میگردانم و چشمم روي جعبه هاي کادو روي میز ثابت میماند! نگاه

 
باید میگفت، کاش  تولدش بود؟ وا میروم و روي همان مبل تکي مینشررینم. 

 میگفت.
 

 میبینما پشت ستون با دوتا از دخترها درحال بگو ب ند بود
 

 نگاها که بهم مي
 
 
 
 
 

 نا را از هم باز میکند:افتد ابرو باال میاندازد و میاید طرفم .. از دور دستا
 
 ببین چه کرده!-
 

 روبه رویا میایستم و پیراهنا را میکشم سمت خودم:
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 باید بهم میگفتي تولد -
 
 االن داري تبری  میگي؟-
 
 این چه کار مس ره اي بود؟ من هی  هدیه اي برا  ن ریدم!-
 

 چند لحظه نگاهم میکني و بعد صورتت را میاوري جلو:
 
 نمی وام! اصی از تو هیاي نمی واممن از تو هدیه -
 

 میکشم  قب و اخم میکند:
 
 االن دیگه کي اینجاست که دوست نداري ببینه؟ امیر لي؟-
 
 بس کن-
 

 دستم را میگیرد:
 
 بیا بریم به چندتا از دوستام معرفیت کنم-
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 که چي بشه؟-
 
 که ببیننت-
 
 به چه  نواني منو معرفي کني؟ و ارامتر زمزمه میکنم :-
 
باج میگیرم ، بزور میبرما تو - که ازش  خانوم هموني  می واي بگي این 

 ت تم؟
 

شمي که از او  سمت خودش و با نهایت خ شد  با حرص کمرم را میگیرد و میک
 سراغ دارم میگوید:

 
من دیگه چجوري بهت ثابت کنم خودمو؟ المصرررب من دیگه خیلي وقت -

 ه خوردم بابا گه خوردم!باها  کاري ندارم تو چرا ول نمیکني اون قضیرو! گ
 

از جمله اخرش و انطور با جدیت گفتنا لب ند میزنم و او که نرما را میبیند 
صیتا  ش  و فکر میکنم چقدر زود میتوان ماهان را خر کرد، ی  چیزهایي از 
دسررتم امده بود که برخیی این ظاهر ی  پسررر درون احمق،سرراده و مهربان 

که حاج خانومي بودند و همه شرران م ل دارد! درهرصررور  او هم از ت م و تر
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هم! ته تها ادمهاي سرراده بودند ،حاال روزگار با ماهان نامهربانانه تر تا کرد و 
 با امیر لي جور بهتري!

 
به چندتا از دوسررتانا معرفي کند اما تقریبا یکدور مجبور  قرار بود مرا فقط 

شت پدرم شدم به همه انها لب ند مزخرفم را تحویل دهم و اینهمه غری بگي دا
 را درمیاورد

 
تارا همسر دوست ماهان داشت دیوانه ام میکرد! از ماهان میپرسید از رابطه مان 
و نمیدانم چرا م ل ادم نمیگفت دقیقا اینجا چه می واهي و من میگفتم فکرش 

 را نمیکردم ی  تولد کسل کننده در انتظارم باشد
 

سا اتي همه چیز را دور  انتظار شد براي  شتم! فکر میکردم می چیز بهتري را دا
 بریزم اما بدتر شد!

 
به  کس جدید  به ان  ظمت زیرپایم را رها میکنم و  به تراس میایم و شررهر 

 پروفایلت نگاه میکنم!
 

 مصداق بارز جمله"سعي کن  ظمت در نگاه تو باشد" و خودم می ندم.
 
 خیلي کم می ندي!-
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 ردم سمتا:برمیگ

 
 ولي امان از موقعي که می ندي!-
 

به در تکیه داده دسررتا را زده به جیبا و باز براي هزارمین بار باخودم تکرار 
 میکنم" جب چشمهایي"

 
شم  شدم؟ او از دخترهاي چ شمهایم همین رنگي بود گزینه امیر لي می اگر چ

شمهاي بي روب و قهوه اي ی  دختر بي خا شا میامد؟ یا چ نواده؟ رنگي خو
 من واقعا با خودم چه فکري کرده بودم؟

 
 تعقیبم میکني؟-
 

 تکیه اش را برمیدارد:
 
 توام فرار میکني.-
 

 به نرده تکیه میدهم، روبه رویم میایستد:
 
 چرا جدیدا انقدر اصرار به کم کردن فاصله ها داري!-
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شمانا ستا را میگذارد دو طرفم  چ می ندد ولي لبانا تکان نمی ورد. دو د
 روي نرده:

 
 تاحاال این تیپتو ندیده بودم!-
 
 اخرین تصویر  از من رو یاد  میاد؟-
 

 لب ند میزني و به پشت سرم نگاه میکني:
 
اره بعد از اون شررب ،تو مهموني خونه رفیقم دیدمت، یه پیراهن مردونه گل و -

ه پوشیده بودي روشم یه شلوار پیشبندي، موها  پسرونه و ابي گشاد چهارخون
بود! ،منو دیدي اما اصرری به روي خود  نیاوردي، انگار نه انگار! این غرور  
حالمو بهم میزد، دور  پر ادم بود، اصرری فکر میکردم اون شرربو یاد  رفته 

 ...اخه تو...
 
 من چي؟-
 

ند طوالني و  میق و سررر گاهم میک ظه ن ند لح لب چ یاورد جلوتر و  ش را م
 میزند:
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 تو اولین دختري بودي که باهاش بودم!-
 

چه؟ از  که حس پیروزي میکرد از  کامی محو میشررود و او  ندم  ند نیم ب لب 
 اینجور سورپرایزم؟

 
تازه اون شرربم نمی واسررتم اما تو... خوب تو رایحه بودي ، اومدي روبه روم -

ني پاي گلدون..بعد گفتي" میدو لیوانمو گرفتي تا ته سرررکشرریدي گذاشررتیا
چشررا  م ه برق ادمو میگیره؟" منم که ناشرري، از طرفي ادم روبه روم بشررار  
سي نگاه نمیکردي حاال یه  سر مو بلنده و دختر مطرب به ک بود به غیر از اون پ

 دفعه اومدي و زار  یقمو چسبیدي بردي تو اتاق..
 

 با صدا می ندد سرش را به گلویم نزدی  میکند:
 
 خیصه دستي دستي افتادم تو خمره  سل!-
 

ولي بعدش دلم می واسرررت خفت کنم، منو یاد  رفته بود منم که بي تجربه 
 کلي تو کفت بودم

 
 و بعد بلندتر می ندد!
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 حاال اما خوشتی  شدي! این رژ لبتم که...-
 

....._ 
 

 فقط نگاها میکنم و لب ندش که محو میشود:
 

 _یه چیزي بگو!
 

 شدم پا  به این ک افت باز بشه._ من با ث 
 

 _تو با ث شدي هموني بشم که ذاتا بودم! حاال یکم زودتر...
 
 اونموق   اشق المیرا بودي؟-
 
 نه!-
 

 به پشت سرش خیره میشوم و زمزمه میکنم:
 
 خیلي الشي بودم!-
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 می ندد:
 
 شده بودي یه ارزو-
 
 خاك برسر کسایي که من ارزوشون بودم!-
 

د و بدون اینکه تعاری کند یکي برمیدارم! فندك را زیر سیگارم سیگاري درمیاور
 نگهمیدارد:

 
 حاال جلو این دوستا  چي بهت هدیه بدم؟-
 

 دود غلیظي از بینیا بیرون میدهد:
 
 یه ب*و*س!-
 

 دست چپم را میزنم زیر ب*غ*لم :
 
 االن دوست داشتي چیکار میکردي؟-
 

 چشمانا روي صورتم میارخید:
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هی  کار و مسئولیتي نداشتم با ی  جت خصوصي و ی  کوله دوست داشتم -
 پشتي و شناسنامم فقط میرفتم!

 
 یه کاغذ بده-
 

 از جیبا ی  برگه کو
 
 
 
 
 

شروع میکنم به تا کردن  شه لبم و  سیگار را میگذارم گو سید درمیاورد.  چ  ر
 کاغذ:

 
 تو دلت می واد چیکار کني؟-
 

 ست در بدترین شرایط حتي:دلم چه می واست؟ دلم فقط کسي را می وا
 
شدم و همه چیز یادم میرفت - صبح بلند می شب می وابیدم و  ست  دلم می وا

 حتي اسمم!حاال بلندم نشدم چه بهتر.
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 هواپیماي کاغذي را میگیرم سمتا:

 
 بیا.. دیگه میتوني بري!-
 

 هواپیما را میگیرد، کاغذ جدیدي درمیاورد و میگوید:
 
 کن اینجوري نمیشه رفت!یه قلب جدیدم برام درست -
 

که  یب*و*سررتم، و او  گاه م خدا نا که  ل  و او  گاها میکنم طوالني و بي پ ن
 ناخداگاه ترکم میکند!

 
میفهمیدم چه مرگا بود، به رویم لب ند میزد، همه ادمهاي مهماني اش را رها 
گاه  نا یداد،  هاي مزخرفم را جواب م مد در تراس و سررروال یا میکرد و م

 ت" روز به روز خوشگلتر میشي"میب*و*سیدم و میگف
 

سته بود روي  ش شمعهایا را فو  کرده، ن شد! داخل میروم  اما نباید اینطور می
مبل و با دوسررتانا  کس میگرفت! روبه رویا اما با کلي فاصررله مینشررینم! 

 اشاره میکند"بیا کس بگیریم"
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اه  .ولي نمیتوانستم چنین ریسکي کنم! اگر یکروز تهدیدم میکرد و  کسهایم..
 چقدر بي ا تماد بودم به همه!

 
 انقدر از زیرش درمیروم که میفهمید نمی واهم با او  کس بگیرم!

 
کادوهارا یکي یکي میدهند و اخر از همه میاید سمتم گیجگاهم را میب*و*سد 

 و هواپیماي کاغذي را میگذارد روي میز!
 

 بود! اخر شب بهم قول داده بود مرا میرساند، دلم بي طاقت خانه ام
 
 اگر فکر میکني خسته اي خودم میرم!-
 

 در ماشین ظرفشویي را میبندي:
 
 فکر میکني میذارم تنها بري؟-
 

 دوباره تمام ان فکرها به مغزم هجوم اوردند و من ناخداگاه زمزمه میکنم:
 
دیگه تهدیدم نمیکني،کاري به کارم نداري... مرسرري ! اما دیگه به چه دلیلي -

 داریم؟ما باهم رابطه 
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صتا را روي لب  ش شت  شد چند لحظه نگاهم میکند انگ ست از کار میک د

 پایینا میکشد:
 
 تو می واي دیگه باهم رابطه اي نداشته باشیم!-
 

حت کنترل من  ما ت یدانسررتم، می واسررتم و نمی واسررتم! می واسررتم ا نم
 نمی واستم چون همه این رابطه دست احساس ماهان بود:

 
 لبتاب خریده بود..اون دختره که برا  -
 

 برمیگردد سمت سین  و خودش را سرگرم تمیز کردن میکند:
 
 آوا؟ خوب؟-
 
 از  خوشا میاد!-
 
 اوهوم!-
 
 اوهوم؟ این دیگه چیه؟-
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ما  ید ا برمیگردد دو کف دسررتا را میگذارد روي کانتر می واهد چیزي بگو
 نمیگوید و بعد زمزمه میکند:

 
 وني کجاست؟س ت ترین لحظه حری زدن با تو مید-
 
 کجا؟-
 
دقیقا همینجا! باید یه دلیل خیلي قان  کننده داشته باشم براي اینکه نذارم بري -

 از خونم!
 

 دلم میریزد، از چه نمیدانم!
 
 تو یه دلیل قان  کننده بیار براي اینکه ما حتي باهم حری بزنیم!-
 

 برمیگردد:
 
 خود  میدوني!-
 

 میگیرد با حرص میروم سمتا بازویا را میکشم  قب: حرصم
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 من هیاي نمیدونم!-
 

 سرش را کج میکند و می واهد مرا نبیند:
 
 برا  اژانس میگیرم!-
 

 چانه اش را در دست میگیرم و نزدی  صورتم نگهمیدارم:
 
 من چیزي نمیدونم!-
 
 تموما کن رایحه!-
 

 انگشت اشاره ام را روبه رویا تکان میدهم:
 
 تو حق نداري اسم درداي مزمنت رو  شق بذاري!-
 

 لب ند میزند.. همین!
 
 
 
 



wWw.Roman4u.iR  382 

 

 
 قانون بیستم:

 
،ه*و*س، دردهاي مزمن، احسرراس زودگذر...روي احسرراسررا  ادمها اسررم 

 نگذارید
 
 
 
 
 

فنجان قهوه ام را در سررین  خالي میکنم رو برمیگردانم و با دالوري سررینه به 
 ال میاندازد و بعد میگوید:سینه میشوم، لب ند میزند، ابرو با

 
 کم پیدایین خانوم!-
 

شد، نگاها میکنم و یاد چهره مبهم و نارسا در  و خانوما را یکجوري میک
ناگاه  ین احمقها، درسرررت  بار ازدواج کرده بود؟ و  خواب مزخرفم میافتم، ی

  ین احمقها دهانم را باز میکنم:
 
 شما یکبار ازدواج کردین؟-
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سد، برق  شدیدي لب ندش میما شود و با حالت بهت  شمانا خاموش می چ

 میگوید:
 
 شما از کجا میدوني؟-
 

ستم... خود  به من گفتي! اما او که نمیفهمید، اگر میگفتم  من؟ از کجا میدان
ساندي، برایم ابمیوه خریدي و در اخر گفتي میداني من ازدواج  در خواب مرا ر
کردم باور میکرد؟ نه! خوب تو نمیتوانستي اینها را بفهمي پس بهتر بود از همان 

 اول الل میشدم!
 

 ا میگیرد:می واهم فرار کنم اما جلویم ر
 
 کسي توي این شرکت قضیرو نمیدونه، شما از کجا فهمیدي؟-
 

شتم رها  شر انگ سعي میکنم مقنعه لعنتي ام را از  شمانا نگاه نمیکنم و  به چ
 کنم:

 
 خودتون بهم گفتین!-
 

 صدایا کمي میرود باال، خیلي کم:
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 نه من مطمینم که به کسي نگفتم.-
 

 به کفشا میکشم که یعني برو کنار:اب دهانم را قور  میدهم و کفشم را 
 
 جواب منو بده!-
 

 چرا انقدر خطرناك شده بود! حاال مگر چه اهمیتي داشت؟
 
 نمیدونم شنیدم!-
 

 کف دستا را میزند به چهارچوب اهني ابدارخانه:
 
 دیروز شما کجا بودي؟-
 
 این کارا چیه، چه ربطي داره؟ من اصی اشتباه کردم-
 

 راهم را سد میکند، چقدر ترسناك شده بود: دوباره
 
 دیروز کجا بودي؟-
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 اخم میکنم و محکم میگویم:

 
به شررما ربطي نداره کجا بودم، اصرری چرا انقدر فهمیدن این قضرریه مهم که -

 سراسیمه شدي؟
 

 نفسا را محکم فو  میکند:
 
 مهم نیست که فهمیدي! چجوري فهمیدنا مهم!-
 

 می واست گریه کنم به گ خوردن افتاده بودم: دلم
 
 بابا ولم کن!-
 
 جوابمو بده!-
 
 اگر بگم خواب دیدم و تو خواب بهم گفتین باور میکني؟-
 

 چند لحظه طوالني نگاهم میکند:
 
 معلوم که نه!-
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 دستا را محکم کنار میزنم و رد میشوم:

 
 این دیگه مشکل شماست!-
 

شم  خودم سر ت در را میبندم! چ سانم و به  را به اتاق مجاور اتاق دالوري میر
یافتاده ام، گیرم  به حال گیر هماین ادمي ن تا  میبندم و حس میکنم در زندگي 

 انداخته بود درباره موبو ي که فکرش را هم نمیکردم اصی اهمیتي
 

 اي بود؟داشته باشد، باید جلو دهانم را میگرفتم! این چه سوال احمقانه 
 

نمیتوانسررتم کار کنم، کلي هم  قب ماندگي روي دسررتم بود، کیفه بودم و 
میترسرریدم باز ببینما! امنیت رواني نداشررتم هي از پنجره کوچ  در به بیرون 

 نگاه میکردم! مسیج ماهان حکم نجاتم را داشت"دم شرکتم"
 

ندازم داخ یا کت فرار میکنم..خودم را م نگ میزنم و از شررر لا کیفم را چ
 ماشینا و نفس نفس میزنم:

 
 چي شده؟-
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 برو-
 

گازش را میگیرد و من فقط می واسررتم تا جایي که میشررد از این شرررکت دور 
شرروم، یکجوري بود،ترسررناك و غیر قابل پیا بیني ان ادم ارام و نرمال یکدفعه 
مرا سرروال پی  میکرد،حتي ترسرریده بود و نمیدانم چرا می واسررت بفهمد کجا 

 چه ربطي داشت؟بودم! اصی 
 
 حری نمیزني؟-
 

 سرم را تکیه میدهم و زمزمه میکنم:
 
 یه چیزي برام میگیري ب ورم؟ فشارم افتاده!-
 

ته بود. از چه  مام تنم را لرزش خفیفي فرا گرف یاده میشررود! ت میزند کناري و پ
 اینطور ترسیدم دقیقا نمیفهمم!

 
 مینشیند بسته قرمز کاکائو را دستم میدهد :

 
 ؟چي شده-
 

 چانه میاندازم باال و مقداري از کاکائو را دهانم میگذارم:
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 هیاي؟ خو بگو نمی وام بگم.-
 

 چشم غره میروم و رویم را میگیرم:
 
 تو شرکت چي شد؟-
 
 میشه ول کني؟ اه...-
 

شین  نفس شت چراغ قرمز به داخل ما صبي اش را فو  میکند و راه میافتد..پ  
ادمها نگاه میکنم، این کار را دوست داشتم فضولي موجهي بود! زن و مرد د وا 
ستم گرم  شه هاي دودي را باال داد... د شی میکردند... مرد با دیدن نگاه خیره ام 

شت ی  کارهایي میکرد  شت روي رانا! دا شت شد و بعد گذا که نباید...دا
 رفتارهایا...داشت راه را اشتباه میرفت!

 
نگاها میکنم و همانطور که به جلو خیره شرررده لب ند کجي میزند! نمیدانم 

 اصی صدایم را شنید یانه:
 
 خجالت نکشیدي جلو بقیه از هدیه اي که شب تولد  دادم؟-
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 شنید:
 
شا میلیوني- شه  ش ص کادو دهنده مهمه نه کادو، یه لپتاط  کادو گرفتم گو

 کمد افتاده یه هواپیما کاغذي گرفتم صبح تا شب جلو چشم!
 

ناخداگاه لب ند میزنم و فکر میکنم گاهي اوقا  چقدر مهربان میشرررد و این 
 اصی به او نمیامد!

 
 چقدر دو روي ش صیتت باهم متفاو !-
 
 تو کدوم رو را دوس داري؟-
 
 هر رویي که به نفعمه-
 

 با صدا می ندد:
 
 یه سري از اخیقا   وض نشده!-
 

شمانا بودم با ان ری ت و  شته ام را دیده بود حاال هي جلوي چ چه بد که گذ
 قیافه مس ره هنري که براي خودم درست کرده بودم!
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 المیرا بعد از اون قضیه بود؟-
 

 لب ند میزند:
 
 کدوم قضیه؟-
 

 مشتي به بازویا میکوبم و می ندد:
 
به زندگي قبلم میتونه اره خیلي بعدتر! میدو- ني...فقط ف  میکردم المیرا منو 

 برگردونه!
 
 نارابي بودي؟-
 
نه اما...نمیدونم، یه مد  خیلي رفت و امدمون خونه خاله زیاد شرررده بود -

المیرام که شرریطون و... من وقتي رفتاراي المیرا رو دیدم رفتم تو فکرشررو ازش 
 برام! خوشم اومد قبلا اصی یه گزینه معمولیم نبود

 
 خوب؟-
 
 خوب که چي؟-
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 تعریف کن!-
 
 
 
 
 
 می واي چیرو فراموش کني که میگي حری بزنم؟-
 

 چه زود دستم را می واند:
 
 بگو!-
 
ستگاریا کردم و قبول نکرد، من نمیدونم واقعا - هیاي دیگه! منم از امیر خوا

 چي ف  میکردم با خودم. المیرا؟
 

 و بعد می ندد:
 
چرا؟ اونکه میدونست من چیم و کیم! بیشتر تقصیر اون نمیدونم المیرا دیگه -

 بود.
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 خاصیت شما مردا همین! یه نفرو گیر بیارین همه چیزو بندازین گردنا!-
 
ستم - سبي نبودم! هما می وا شرایط روحي منا صی تو  جدي میگم رایحه، ا

... نمیدونم دوس داشررتم همرو امتحان کنم، المیرا برام دور از دسررترس بود و 
 ب رفتاراشم خیلي تابلو بود که دوسم داره تو بودي چیکار میکردي؟خو

 
شو با ادماي دیگه پر - شاش گورمو گم میکردم و جاي خالی من بودم از جلو چ

 میکردم!
 
 منم همینکارو کردم  زیزم.-
 

 دستم را می واهم بردارم نمیگذارد میگویم:
 
 البته نه، من بودم جدا خودمو میکشتم!-
 
 م؟ب اطر یه اد-
 
نه! ب اطر اینکه اگر کسي که دوسا داشته باشم منو ن واد این دنیا دیگه چه -

شته  شي بهت  یقه اي ندا شق سي رو که  ا شه؟ اون ک شته با ارزش میتونه دا
 باشه فکر میکني بقیه اتفاقاي این دنیا بهت رحم میکنن؟
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 روبه روي رستوران پارك میکند:

 
 میدم!اتفاقا منم خودمو دارم به کشتن -
 
 جدا؟ چقدر خوب! چجوري؟-
 

 سرش را میاورد جلو:
 
 با سم! من سم خودمو انت اب کردم، اونم تویي!-
 

ان لب ند محو محو تر میشررود و او که بررربه اي به زیر چانه ام میزند و پیاده 
 میشود!

 
روبه رویا مینشررینم، خودش غذایي سررفارش میدهد و دسررتانا را بهم قفل 

 ود!میکند و خیره ام میش
 
 چرا این کارارو میکني ماهان؟ بازي جدید ؟-
 

 خم میشود جلو:
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 بازي قبلیم مگه چي بود؟-
 

 نفسم را کیفه بیرون میدهم و دست به سینه به صندلي تکیه میکنم:
 
 جدیدا یه خوابایي میبینم!-
 
 چه خوابایي؟-
 
 هرچي میبینم یه مد  بعدش اتفاق میافته! چندین هفتست.-
 
 می وابي!تو خیلي کم -
 
 االن نمیتونم جلو خودمو بگیرم خوابم میبره!-
 
 الزم نیست جلو شو بگیري! خوب بگو م ی چه اتفاقي؟-
 
دیشررب خواب دیدم دارم با تاکسرري تصررادی میکنم و امروز صرربح  ینا اون -

 تصویر تکرار شد یا هزاران بار دیگه که اتفاق برام افتاد! این کوچکا!
 
 خوب این چیز بدي نیست!-
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 سرم را به دست میگیرم:

 
 چرا هست-
 

شه میز...با موهاي بیرون زده از مقنعه ام  شی شاني ام را میگذارم روي  و بعد پی
 ور میرود و اهسته می ندد و میگوید:

 
 خواب منو تاحاال ندیدي؟-
 

 از لحنا خنده ام میگیرد:
 
 به اندازه کافي تو بیداري جلو چشم هستي!-
 
شیریني که- شرو با جمله هاي مزخرفت خراب  یه الس خیلي  شروع ب میتونه 

 میکني!
 

 هردو می ندیم و گارسون غذاهارا روي میز میایند!
 
 گاهي اوقا  واقعا بد میشي!-
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 پاستاي خوشمزه اي بود، چنگال میبرم و با دهان پر میپرسم:
 
 تو یکي رو چیکار کردم؟-
 
ستن که می وان بد- سري ادمایي ه ست کاري کني یه  شن فقط کافي الزم نی  ب

 خوبیشون رو دریغ کنن، تو از اون دسته ادمایي!
 

 چنگال را به طری سینه خودش میگیرد:
 
 اینو فقط نزدیکترین ادمها میتونن بفهمن!-
 

 اصی طاقت نقد نداشتم و سری  حرصم میگرفت، چقدر باه شده بودم:
 
 توام یجور بدي!-
 

کلي لذ  و سرررگرمي داشررت چنگالا را به بشررقاب تکیه میدهد و  نگاها
 نگاهم میکند:

 
 من چجوري بدم؟ برام حری بزن!-
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بي، خیلي - هت برتري دارن بکو که ب ماي دیگري رو  هما می واي اد
 خودشیفته اي، و فکر میکني همه برا  میمیرن!

 
 لب ند داشت از ان مس ره هایا:

 
 دم بد کردم... خوب ادامه بده!تا اینجاي کار که فقط به خو-
 
 نمیدونم... من االن گشنمه ول کن!-
 

سررعي میکردم به لب ندش بي محلي کنم، لب ندي که پر از "چقدر باه اي" 
 درش پنهان بود، حکم ی  سرگرمي را برایا داشتم!

 
 کنار لبتو پاك کن!-
 

این فکر بودم که فردا چطور با او رو به رو شرروم! وقتي اول صرربح لیسررت  در
قرارهایا را روي میز میگذارم باز همان لب ند ارام همیشررگي اش را تحویلم 

 میدهد یا نه سوال میپرسد ؟ و من واقعا چیزي براي پاسخ به او در چنته ندارم!
 
 رایحه!-
 

 م:سر تکان میدهم و با تکه هاي مرغ بازي میکن
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 هرچقدر فکر میکنم به هی  نتیجه اي نمیرسم!-
 
 درچه مورد؟-
 
 درمورد تو-
 

 نگاها میکنم:
 
 چرا گذشتتو ترك کردي؟-
 
 چرا فکر میکردي المیرا تورو برمیگردوند به همون روزاي قبلت!؟-
 
نمیدونم، فکر میکردم اون جایگاهي که توش بودم متعلق به من نبود، گاهي -

 !از خودم خسته میشدم
 

 چنگالم را روبه رویا تکان میدهم:
 
افرین! جواب خودتو دادي، با این تفاو  که تو گاهي اما من همیشه از خودم -

 خسته بودم و متنفر!



 399 هبوط

 
 داري دروغ میگي!-
 

 ابرو باال میاندازم:
 
 یعني چي؟-
 
که - فه یکسرررال  یه وق با  کامی صرررای و هموار بود!  یه خط  یعني زندگي تو 

مان یدونم اون ز نا هی   نم یت م في، ای تاریخ از زندگ جا بودي و چرا اون  ک
 کدوم دلیل خوبي نیست!

 
 چنگالم را کنار میگذارم، زنگ خطر میامد، ماهان کنجکاو شده بود:

 
رفتي تحقیق؟ داري دنبال چي تو زندگي من میگردي ماهان اونم با تاریخ و -

 سند؟ اون یکسال براي تو چه ارزشي داره؟
 
ي براي من ارزش نداره، اتفاقا ایني که جلومه بنظرم حری گذشررته تو پشرریز-

 نداره! اما باید بدونم چي تورو انقدر  وض کرده؟
 
 چرا باید؟-
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 لب ند میزند:
 
 می واي د وا کنیم؟-
 
 تو داري شروع میکني!-
 

 با مکث طوالني میگوید:
 
 چرا سعي نکردي تو همون ز-
 

 ؟ندگي  وض شي؟ چرا فرار کردي؟ چرا نجنگیدي
 
 با کي دقیقا؟-
 
 با خود -
 
 برو بابا! حوصله جنگیدن ندارم من قبی به خودم باختم!-
 

شیدني اش را زمین میگذارد و انگار که چیزي یادش  چیزي نمیگوید، لیوان نو
 افتاده باشد:



 401 هبوط

 
 دیروز نسیمو دیدم!-
 

 چنگال از دستم میافتد! نسیم را دیده بود؟ همان نسیم لعنتي؟ "ارثتو بگیر"
 

بسررر ت به خودم مسررلط میشرروم، نمی واهم فکر کند از رو به رو شرردن با 
 ادمهاي گذشته میترسم! میگوید:

 
 چند سال ندیدیا؟-
 

 بشقابم را  قب میزنم:
 
 اسمتو که اوردم زرد کرد!-
 

 با موبایلم ور میروم اما همه حواسم پیا او بود:
 
که نمی- گاش معلوم بود  تگفتم می واي رایحرو ببیني؟ از ن تازه از ای یا  واد!  ال

 برگشته!
 
 اگر غذا  تموم شده بریم!-
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 توام نمی واي ببینیا؟-
 

 نگاهي به سا تم میاندازم:
 
 نمیاي من خودم برم!-
 
 میدوني حابرم برا  هرکاري بکنم؟-
 

 کیفم را برمیدارم اما دسته اش را میکشد:
 
 دلم می واد حالت خوب باشه!-
 
 بس کن!-
 

 از رستوران خارج میشوم و او پشت سرم: بسر ت
 
 وایسا!-
 

اسررتینم را میکشررد و من که گاهي ان روي وحشرریم سرررباز میکرد، دسررتم را 
 میکشم و داد میزنم:



 403 هبوط

 
شتي که خر - شقاب غذا گذا شم یه ب شوندیم پاي میز بازجویي؟ رو ولم کن، ن

 شم؟ تو یکي دیگه چي می واي از گذشته من!
 

 نگشتم را به سینه اش میکوبم:روبه رویا میایستم و ا
 
همه اوناه که بودم و داشررتم رو ادماي اطرافم غار  کردن! ماهان من هیاي -

 ندارم که به درد  ب وره ولم کن!
 
ف  میکني االن از  چي می وام؟ - لت؟  بال چیم؟ پو ف  میکني دن

اطی ا ؟ من فقط دو تا سرروال سرراده از  کردم !  اد  کردي فقط منو براي 
ي ب واي که دور  ادم نیسرررت، از همه جا بریدي، فراري...منو واسررره وقتای

همون موق  ها می واي رایحه! می واي تنها نقشي که تو زندگیت ایفا کنم نقا 
یه در باشرره با کلید تو جیبت! هروقت خواسررتي بي در زدن واردشرري هروقت 

 خواستي بري منم خفه شم!
 
 اگر خسته اي از نقشت دیگه بازي نکن!-
 
 از می واهم برگردم این بار باخشم بیشتري بازویم را میکشد سمت خودش:ب

 
 به همین راحتي؟ الکلم پریده دیگه به کار  نمیام؟-
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 یه جوري حری نزن انگار اون کسي که سوءاستفاده میکرده من بودم!-
 
بار ب اطرش - که هزاران  یه سرررکوفتي  دیگه داره حالم بهم می وره از تکرار 

 کردم! ذرخواهي 
 
 بهتره دیگه همدیگرو نبینیم اینجوري شاید درس بشه همه چي!-
 

 دندانا را روي هم میفشارد و یکجور خشم وحشتناك در چشمانا بود:
 
 باشه،خیلي خوبه، برو!-
 

 دلم میترسید،این خشم یعني برو اما بدون ی  اتو ناب دست من داري!
 
 کنهز  طری رو افشا میحقیرترین آدم اونیه که برای انتقام گرفتن، را-
 

می واستم چیزي بگویم تا اوهم بگوید، بگوید میرود به همه  الم خبر میدهد 
 یانه؟

 



 405 هبوط

نیشرر ند میزند و برمیگردد! من هم راه میافتم درسررت جهت م الفا! چقدر 
روز خوبي بود! ادمهاي زندگیم، همین زندگي دوم هم داشررتند کم کم دونه به 

ان را پرمیدادم! واقعا چه روز زیبایي بود اسررمان دونه میرفتند، داشررتم همه شرر
 زندگیم پر از پرستوي در حال مهاجر  بود

 
 دستم کشیده میشود  قب مرا دنبال خودش میکشد و غر میزند:

 
 خاك بر سرمن که نمیتونم تو خیابون ولت کنم!-
 

صور   نقا نگاه کنم و  شینم و به  در را برایم باز میکند و من فقط میتوانم بن
 به انجور غرغرهایا گوش دهم!

 
یاده شرروم دسررتم را میگیرد در ان  بل از اینکه پ یدارد ق نه نگهم به روي خا رو

 تاریکي به خوبي صورتا را نمیتوانستم ببینم:
 
لت - یارم و که سرررمن اوردي سررر خود  ن تا اون بییي  حه! من  ببین...رای

 نمیکنم! میتوني تصمیم بگیري منو نبیني من اما نمیذارم!
 
اون بی چیه؟واقعا ف  میکني چي سرر ت تر از ترك خونه و زندگیت میتونه -

باشه؟ و چه چیزي میتونه غمگین تر از این تنهایي خود خواسته من باشه؟ منو 
 از چي میترسوني ماهان؟
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به - قه  ند دقی که فقط روزي چ مه زندگیتو نمی وام، همون گوشررره اي  من ه

مسررواك میزني، موهاتو شررونه میکني فکرش میافتي، م ل اینکه روزي یکبار 
روزي یکبار صرربحانه می وري و فقط کافي روزي یکبار منو ببیني! م ه همه 

 کاراي روتینت همون گوشه اش! مجازا  من همینقدر کوچیکه!
 

ضي حرفهایا چطور بدنم را میلرزاند! او که  ست بع شوم! او که نمیدان پیاده می
این چیزها را از زبان دیگري می واستم! نمیفهمید چقدر زیبا حری میزد اما من 

 او که نمیفهمید!
 
 
 
 
 

 قانون بیست و یکم:
 

 روزي یکبار مرا یاد کن.همین!
 
 
 



 407 هبوط

 
 

 به قول سارتر "روز خوبیست من ازادم دیگر دلیلي براي زندگي کردن نمانده"
 

 کت شلوار مشکي تنت کردي و پیراهن سفید!
 

ست چقدر این سي نمیدان ست او کت و  میفهمي یعني چه؟ ک جمله دردناك ا
 شلوار دامادي تنا کرده بود!

 
المیرا در اتاق خودش مژده را  وض میکند، حاج خانم تازه از حمام امده بود و 
می واسررت که موهایا را سررشرروار کنم! و تو که، در این هیبت خواسررتني ا  

استم ی وروبه رو اینه ایستاده اي، نمیتواني کرواتت را ببندي! و من که از خدا م
کروا  را از دستت میگیرم، روي پنجه پا میایستم، یقه ا  را میدهم باال. کاش 

 میشد خودم را به اغوشت مهمان میکردم و کاش تو کمي مهمان نواز بودي!
 

اشرراره ام کشرریده میشررود روي گردنت اما تو تکان نمی وري،نفسررم  انگشررت
 میلرزید و چانه ام و دستم و همه تنم و تو که داشتي از دستم لیز می وردي!

 
شتیم اما از تو و  صله اي باهم ندا شم،فا ستي روي بلندي کروا  میک در اخر د

شیدم و به موهای ستي میک شت د ، تا ت کس العملت میترسیدم وگرنه به ته ری
 هنوز براي کسي نشدي!
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 اخه خواستگاري که کروا  نمیبندن! میبندن؟-
 

 صدایم به شد  مریض و خشدار و زشت بود و لبم که میلرزید:
 
 نمیدونم،ف  کنم میبندن!-
 
 نه نمیبندن!-
 

می واهي بازش کني که ناخداگاه دسررتم را روي دسررتت میگذارم..نمیفهمید 
میکشررم و صرردایم را صررای میکنم اما چقدر خوشررتی  شررده بود؟ دسررتم را 

 نمیشد:
 
 اره نمیبندن!-
 

همانطور که به چشررمانم خیره اي کروا  را باز میکني و میگذاري روي مبل 
 قبل از اینکه بروم خیلي بي رمق زمزمه میکنم"مبارك باشه"

 
 چند لحظه نگاهم میکني لب ند میزني و زمزمه میکني:

 



 409 هبوط

 هنوز که چیزي معلوم نیست!-
 
 همه چیز معلوم بود،همه چیز! نه
 

 داشتم خفه میشدم و نمی واستم گریه کنم، نمی واستم!
 

شت هم  شوار میکنم،خوشحال بود،پ س به اتاق حاج خانوم میروم، موهایا را 
حری میزد و من که تازه متوجه نگاهت میشوم از درز باری  در و نمیفهمم این 

 یعني چه؟ اینکه نگاهم میکني و ..نمیفهمم!
 

روسررري زرشررکي حاج خانوم را دسررتا میدهم،مژده را از المیرا میگیرم تا 
 حابر شود کنارش میایستم و مژده را تکان تکان میدادم:

 
 کاش میشد توام بیاي!-
 

 چقدر هم انجا جاي من بود! اگر بودم به یقین همین امشب خودم را میکشتم!
 
 نمیدونم چرا امیر لي یجوري بود!-
 

 دلم میریزد:
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 وري؟چج-
 

 فرچه ریمل را به مژه اش میکشد:
 
 میگفت کاش میذاشتین واسه یه روز دیگه، نمیدونم راغب نبود زیاد!-
 

غب نبود؟ جواب این سرروال براي من  یا کی را یاد.. فقط امروز  غب نبود ز را
 حیاتیست!

 
 کروا  زد؟-
 

 به جوراب شلواري و دامن مشکي اش خیره بودم:
 
 نه!-
 
  جب حری خودشه ها!-
 

 مژده را ازم میگیرد،گونه ام را میب*و*سد:
 
 ایشاال برا تو خوشگلم!-



 411 هبوط

 
نه براي من نه! من خودم داشررتم همه زندگیم را دسررتي دسررتي میدادم میرفت، 

 براي من چیزي ن واه!
 

 کنار در میایستم سر تکان میدهي،بوق میزني و میروي!
 

ساختمان در حال ریزش،  روي ست  ین اجرهاي  شم! در ت ت حیاط اوار می
 باور کن همانطور میریزم!

 
 م ل همین برگهاي پاییز خستم، نه باد رها میکندم نه درخت!

 
کاش کسرري اینجا بود در اغوشررا میرفتم،مرا نوازش میکرد، کاش کسرري را 

را خواسرررت! دلم داشررتم! دلم،فقط براي چند ثانیه، فقط چندثانیه خانواده ام 
 ادمهایي را می واست که بلدم باشند. دلم براي غربتم میسوخت!

 
تاد، فکر میکنم هرچقدر  یاف به اب م لب حوض مینشررینم،اشررکم قطره قطره 
ستم را به دو  ست! د شکت بزرگتر ا شکهایت، قطره ا شي حجم ا غمگین تر با

شد، با شتر تا می شت بی شده ام که دا دا ص طری حوض بند میکنم و کمر خم 
 گریه میکنم!این یکي حالم را بهتر میکرد...
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داشت از دستم میرفت،برایم بوق زد و رفت تا مال کس دیگري شود. این دیگر 
چه دنیاي مزخرفي بود؟ اینجا نکند جهنم دنیاي دیگري باشررد؟ این حجم از 

 بدب تي و نداشتن چرا باید مال من میبود؟
 

یده بودم، غذ بر کا با  که دلم را  گار  بدجور ان ما میسرروخت،  مد، ا یا خون نم
 میسوخت!

 
سود؟ من در  سرم زده بود اما...چه  شي به  شده بودم که فکر خودک چنان تنها 

 مرگ ، من ان دنیا تنهاتر خواهم بود!
 

سرم را تا گردن در اب فرو میکنم! چه دلیل قان  کننده اي میتوانستم داشته باشم 
ار بود مال من شررود که به هوایا، به براي باال امدن؟ چه چیزي در این دنیا قر

 امیدش زندگي کنم؟ براي چه میامدم باال؟
 

کاش امشرررب می وابیدم و خواب مادرم را میدیدم! کاش خواب کودکي ام را 
 میدیدم! هرجایي، هرچیزي، که فقط این بعد زمان و مکان را درهم میری ت.!

 
زدم؟ دسررتانم را بهم چند دور با موهاي خیس،پابرهنه و دیوانه حیاط را دور 

شد وقتي  شسته و باهم حری میزدند! امیر  لي چطور می میمالیدم! حتما االن ن
 در غالب ی  پسر در شری ازدواج فرو میرفت؟



 413 هبوط

 
پله ها را بسرر تي باال میروم روي پله اخر درسررت مقابل خانه ام مینشررینم! تا 

رابرري  نمیامد، حال خوشررا را نمیدیدم، بیشررتر از این خراب نمیشرردم دلم
 نمیشد بروم در رخت خوابم!

 
با خودم دو کیم منطقي  تا  کاش ی  دقیقه فقط ی  دقیقه گریه ام بند میامد 

 حری میزدم!
 

دل  زیزم مگر  اد  نکردي به از دست دادن؟ مگر یاد نگرفته اي که کسي  که
شي؟ باه زبان به دهان بگیر! مگر نفهمیده اي تو امده اي  شته با ست ندا را دو

 براي نداشتن؟ تو که بدست نیاورده از دست میدهي، تورا به جان ع
 
 
 
 
 

 زیز  گریه نکن!
 

ست م ل با شمانم در سرم را به دیوار سرم از درد میکوبید و چ شده بود!  شت  ل
تکیه میدهم و خواب از غفلتم اسررتفاده میکند! خوابي در حد پنج دقیقه خیلي 
کوتاه ! با صداي گریه مژده و خنده المیرا هوشیار میشوم! به نرده اویزان میشوم، 
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تو نیستي! به سمت پنجره بلند راهرو هجوم میبرم کتت را انداختي روي دستت 
 درخت تو ! و ایستادي زیر

 
 همان درخت  زیزم، چقدر ان شب خوب بودي، چقدر مال من بودي!

 
دو دسررتي جلوي دهانم را میگیرم مبادا صرردایم را میشررنید! برمیگردد،میاید 

 داخل! نمیتوانستم بگذارم امشب اینطور بگذرد!
 

نفسررم که بند امده بود را رها میکنم و هق هقم که بسرریار روشررن و وابررح ! 
نیدي،خودم را به در رسرراندم اما تو زودتر!و با همان صررداي صرردایم را شرر

 اسمانیت گفتي "رایحه"
 

 میداني تابه حال اینطور زیبا و اشنا مرا ن واندي؟
 

شاني ام را ناامیدانه به در چوبي تکیه  شد...پی شتم نگاها کنم، نمی جرا  ندا
بل از ای مام و ق تایمر برق راهرو زودتر ت خدا می واهم  یدهم و از  فه م یا که ق ن

 داغونم را ببیند اینجا تاری  شود:
 
 داري گریه میکني؟-
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 باز شب بود، تنها بودیم و شما را تو کردي!
 

 لبم را روي هم میفشارم نزدیکتر میایي،  طرش چه بود؟
 
 رایحه...خانوم!-
 

سرررم را بلند میکنم و تو که با دیدنم انگار وحشررت میکني نزدیکتر میایسررتي 
 خیلي نزدی :

 
 چي شده؟-
 

 هیاي تو رفتي!
 

فقط نگاهت میکنم و اشکم را تند تند با پشت دست پاك میکنم سایه ا  رویم 
 افتاده بود:

 
 حری نمیزني؟-
 

 حری نه.. حری نمی واستم بزنم!
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چه شررد! نه میدانم چه شررد، خیلي خوب هم میدانم! دلم طاقتا را از  نمیدانم
دست داده بود و من می واستم براي ی  لحظه ام که شده داشته باشما! گور 

 پدر ترس، گور پدر اینده! هرکار می واهي بکن هرمجازاتي!
 

دستم را میاندازم دور گردنت و سرم را روي سینه ا  میگذارم! و با صداي بلند 
 زنم زیر گریه! داشتي میرفتي از دستم اما االن اینجایي!می
 

 برق خاموش میشود!
 

ستم خودم را  شده بود،نگفت نه، هولم نداد! و من تا توان ش   م ل ادم اهني،خ
 به تن  زیزش فشردم!

 
 چشم میبندم و م ل ا دامي که اخرین ا ترافا را میکند:

 
نمیکني،شرراید اصرری دیگه  میدونم از وقتي که سرررمو بلند کنم دیگه نگاهم-

باهام حرفم نزني! اما ببین یه ادم چقدر میتونه تنها باشرره که  واقب خطاشررو 
بدونه، بدونه همون چندتا ادمم از دست میده اما به حری دلا گوش کنه! ولي 
تو اینکارو نکن باهام، چرا از من میترسرري؟ من هیوال نیسررتم که...من فقط یه 

 بعیتو درك نمیکنید!وبعیت بحرانیم! چرا این و
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دسررتم به این زندگي بنده! به بدب تیام که این موق  شرررب به تو پناه اوردم اما 
میدوني دلم به هیاي بند نیسررت، دلم به هی  کس گرم نیسررت! حاال هرجور 

 دوست داري باهام رفتار کن!
 

 صدایت پر خراش به گوشم میرسید:
 
 رایحه!-
 
عد  از قب و ب حه ،یعني بس کن، برو   فت رای برش بودم! وقتي اینطور میگ

 توبیح بده که چرا این غلط را کردي!
 

سرم را بلند و نگاهت میکنم! نفست میلرزید و دستانت! به ارامي مرا از خود  
شم  شم؟ نه نمیک شمهایم ذول میزني! می واهي خجالت بک جدا میکني به چ

 چرا باید خجول شوم؟
 

 ناباوري بجاي اینکه سرزنشم کني میگویي: درکمال
 
 چي شده؟-
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چه میگفتم؟ با لب اسررتینم گونه ام را پاك میکنم! غرورم غرور لعنتي ام اجازه 
نمیداد! االن هم که دیگر فایده نداشررت. او پر زده بود .. نمیدانم از کجایم در 

 میاید اما میگویم:
 
 یکي از دوستاي صمیمیم فو  کرد!-
 

 چند لحظه نگاهم میکني: جلو میایي
 
 منو ب*غ*ل کردي ف  کردي بعدي منم؟-
 

شان  شت و نوري از لب ند در شیطنت دا شمانت رنگ  سرم را بلند میکنم چ
ید نگاها را ازم دریغ میکرد و  با طلوع کرده بود! خودش بود؟ امیر لي بود؟ 
تا  مده اي  نه.. تو ا ما  که چنین حرکتي میکني! ا باشررره  بار   میگفت اخرین 

 معادالتم را بهم بریزي!
 

 زبانم بند امده بود! چه میگفتم؟
 
 متاسفم ب اطر دوستت!-
 

 میداني ؟ دلم مرده بود، به دلم کاش تسلیت میگفتي.
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 ولي مرگ حقه!-
 

  شق تو حقم نیست که دریغ میکني؟
 
 فقط مرگ حقه؟ زندگي حق نیست؟ خوشي حق نیست؟  شق حق نیست؟-
 

شده بودم داشت باز اشکم میامد، لب نذ میزني و کتت را از روي نرده   صباني
 برمیداري و می واهي بروي که زمزمه میکنم:

 
 چي شد؟-
 

 روي همان پله دوم برمیگردي:
 
 چي چي شد؟-
 
 نتیجه!-
 

 کامل برمیگردي  قب:
 
 نمیدونم!-
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 دوباره میروي و من ی  قدم میایم جلو:

 
 یعني چي نمیدونم؟-
 
 نمیدونم! فعی چیزي معلوم نیست!یعني -
 

 از نرده ها اویزان میشوم:
 
 تو دوسا داري!-
 

لب ند  را میبینم که دلم را اتا میزند و در را باز میکني و بدون اینکه جوابم 
 را بدهي میروي داخل!

 
س تي! چنان ابعاد اغوش تو به ذایقه ام خوش امده  به همین راحتي و به همین 

شه  شی ست خودم را در ی   سته بود که دلم می وا ش بود، چنان بوي تو در من ن
 حبس کنم تا همیشه رد تنت بر پیراهنم و رد بویت بر روحم تازه بماند!

 
 میداني  زیزم؟
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ن ی  شب جلوي در خانه هی  وقت دیگر حسر  بهشت را ن واهم خورد، م
 ام تجربه اش کردم!

 
 
 
 
 

 قانون بیست و دوم:
 

 اغوش ها حق ادمند. حقت را پس بگیر!
 
 
 
 
 

 حاج خانم میگفت"همه ادمها به ی  پایان نیازمندند"
 

راست میگفت من هم به ی  پایان نیاز داشتم،تلخ و شیرینا مهم نیست! من 
 از این بیتکلیفي خسته ام!
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ه اسررت، سررا ت دوازده ظهر جوري از شرررکت زدم بیرون که امروز پنجشررنب
سته ام و او دارد از مرگ حری میزند  ش دالوري را نبینم! حاال کنار حاج خانم ن

 برایم!
 

ستت دارم که حیفم میاید بمیرم، حاج  شتم فکر میکردم من انقدر دو میداني دا
 خانم چطور انقدر راحت از دل کندن میگفت؟

 
 نداره، باید از این بترسي که تو خاطر ادما بمیري!مردن که ترس -
 

دلم می واسررت بمیرم اما امیر لي تا اخر  مرش مرا یادش نمیرفت این برایم 
  زیزتر از  یقه ء نداشته امروزش است!

 
 فردا بریم امامزاده صالح؟ المیرام میاد.-
 
 اگر تا فردا زنده بودم!-
 

ستم میزند. ن بربه روي د شینم و حرفي می ندد و چند  ستم همینجور بن میتوان
 نزنم، تمام بغض و بعفم را پشت لب ندم پنهان میکنم و میگویم:

 
 ایشاال بریم دنبال لباس براي  روسي؟-
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شي خیلي  سي زنده با چشمانا برق میزند، میداني اینکه بمیري و در خاطر ک
حي و  هم  ها م طر اد خا باشررري و در  نده  که ز ن ی ما ا خوب اسرررت ا

دیسررت! حداقل در حق ادمهاي بدب تي م ل من که هنوز نفس حابررر...نامر
 میکشند اما براي همه مرده اند.

 
- ! بین خودمون باشرره، دختره که خیلي می واد، من میفهمم! اما امیر لي دودل 

امروز قرار گذاشتن برن بیرون،یه چند جلسه اي بیرون صحبت کنن! این پسره 
 زیر بار نمیره. خودش بهم گفت! اشق و شیدام باشه ببینه تفاهم ندارن 

 
شتم! ولي  شیماني انایزي بود که ارزویا را دا ستم،پ من دودلي اش را نمی وا
کسرري در سرررم فریاد میزد"خوب اخرش که چه؟ پشرریمان شررود میاید تورا 
میگیرد؟ مگر نشررنیدي احمق امیر لي پا روي دلا میگذارد حتي اگر  اشررق 

 باشد"
 

حتي حابررر بودم همه گندهاي گذشررته ام را  ولي من برایا هرکاري میکردم،
 جبران کنم، حابرم هرطورکه می واهد باشم، فقط باشد!

 
 المیرا کریر مژده را میگذارد دم در و بند کفشهاي مشکي اش را باز میکند:

 
 م ی پاییزه ها...محض رباي خدا یه بارون حسابیم نمیاد!-
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ماه،باران نداشررتم..االن باران از باران خوشررم میامد،قبلترها حسرري به دریا،به 

 می واهم و اندکي زمان براي خیس شدن.
 

همدیگر را میب*و*سیم و حاج خانوم که چشمانا ستاره باران میشود با دیدن 
 المیرا.

 
 سبزي آش گرفته، داخل سیني میگذارد و مینشیند کنارم !

 
نار چاي کداریم سرربزي پاك میکنیم حتما باید غیبت یکي رو بکنیم! م ه قند -

 میمونه.
 

 و بعد خودش میزند زیر خنده.
 
اوا یادم نبود اصرری ، امیر لي رفت؟ چه ری تي رفت؟ مهتاب اصرری تی  -

 اسپر  خوشا نمیاد میگفتي یه چیز شی  میپوشید! گلم میگرفت!
 
 المیرا دوباره شروع کردي؟ مگه باس؟-
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بود! بوي گند اسررما مهتاب بود! مهتاب و من رایحه اي که بوي گند گرفته 
 حساد .

 
 دستا را میگذارد روي پایم:

 
 تو که دیدیا، خوشت اومد؟ خیلي دختر ارومي!-
 

 چند لحظه خیره اش میشوم :
 
 خوشگل!-
 

 این چه حری احمقانه اي بود؟ خوشگل؟ همین؟
 
 اره خیلي..خانوادشم خوبن!-
 

 چشمکي میزند و با خنده میگوید:
 
 دوست داشت...مهتاب از نوجوونیا امیر  لي رو -
 

یت  ندازه کیف به ا مت  شررق او  قد ما بود؟  ی  از  کدام  حاال امیر  لي حق 
 احساس من بود؟ چه کسي میتوانست بیشتر از من او را ب واهد؟
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 حاج خانوم سیني را روي پایا جابجا میکند:

 
ایشرراال خوب پیا بره، اولین بار بود اسررم دختري رو اوردم چونه نزد و قبول -

 واستگاري!کرد بریم خ
 

 اولین نفر بود براي امیر، او چندمین من بود؟
 

چیزي نمیشررنیدم، حسررابي ذوق داشررتن و خوشررحال بودند، پشررت هم از 
مهتابشررران تعریف میکردند و من که لب ند در این لحظا  برایم حکم توفیق 

 اجباري را داشت!
 

لمن   جنتباهم رفته بودند بیرون، حتما کافه اي.رسررتوراني جایي! و او م ل ی
صندلي را برایا  شود،  شت او وارد  شین را برایا باز میکرد، اول میگذا در ما

  قب میکشید و در اخر با چشمهایا به او زل میزد!
 

بح هایشان چقدر جدي بود؟ بعد انوقت من هرروز صبح وادارش میکنم با ان 
 زن احمق و سرکا درونم کل کل کند، و حتي د وا!
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شکایت و گله من بودم و کیفگي بحث جدي، نه... تابحا شه  شتیم! همی ل ندا
 و ازردگي از جانب او! بعد توق  داشتم از مهتاب  قب نشیني کند!

 
با المیرا سرربزي ها را خرد میکنیم و او که می واسرررت آش بپزد خیلي هم بي 

 مناسبت!
 
یان - نام ب یاره اینجا؟ خانم مسررعودي ای ماني زنگ بزنم امیر بگم مهتابم ب ما

 ي دور هم تو سرماي این هوا آش میاسبه!غروب
 

 و حاج خانم که از اتاق داد میزند"بزن مادر"
 

 حواسم پي حرفهاي المیرا بود و جوابي که از امیر نمیشنیدم!
 
 حاال تو چرا انقدر منفي بافي میکني! ایشاال که میشه.-
 

 سیني و ظرفهاي ک یف را شروع میکنم به شستن:
 
خودشررم اینجاس...این بهونه هاي بي معني چیه  وا! چه مزاحمتي؟ رایحه-

 میاري؟
 

 از من گفت؟ نگران اراما من بود؟ حتي اگر بهانه بود بهانه قشنگي بود!
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 باشه بابا هرکاري می واي بکن!-
 

 و گوشي را روي کانتر میکوبد و میاید سمت اشپزخانه:
 
 چرا  صباني؟-
 
معلوم نشررده بی ودي لوس بازي درمیاره..میگه صرریب نیسررت هنوز چیزي -

قاطي شرریم انقدر! ف  کرده چه خبره اینم. بهونه هاي مسرر ره میاره یه اش 
 خوردن این حرفارو نداره. تو ناراحت میشي؟

 
 ناراحت نه بیااره میشوم:

 
 
 
 
 
 نه چرا باید ناراحت بشم؟-
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میگه اخر هفتسررت شرراید ب وان اسررتراحت کنن! من میدونم بهونشرره، مگه -
 بر*ق*صیم که بقیه اذیت شن؟ نه بابا این فیلمشه!می وایم بزنیم 

 
 سر تکان میدهم و لرزش چانه و دستهایم را م في میکنم!

 
توان ماندن نداشررتم اما باید میماندم، میدیدم مهتابا را میاورد؟ و اگر نمیاورد 

 نتیجه این گفتگو چه بود!؟
 

شررا بود و من که داشررتم با ماهان و پیامهاي بي موق  اش سررر و کله  سررا ت
 میزدم!

 
 "دلم خیلي گرفته بیام دنبالت بریم دور بزنیم؟"

 
 من دلم خودش هزار راه را رفته و برگشته خسته تر از ان است.

 
 "نه حوصله ندارم"

 
همین کافي بود تا سرریل گلمندي هایا روانه شررود سررمتم "اوج بي انصررافیه، 
هروقت ناراحتي، صبي،کیفه اي من با یه زنگ جلو در خونتم! اونوقت من یه 

 بار تو همه  مرم ناخوشم و این، همه تیش توئه؟"
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 جوابي نداشتم، راست میگفت اما امیر  لي... اما امیر لي...
 

 پیام بعدي اش را باز میکنم" همه اینا تقصیر توئه"
 

 "چي تقصیر منه؟ این که دلت گرفته؟"
 

ناري  فل کردم و ک ندم گوشرري را ق ما نداد و من هم منتظر ن دیگر جوابم را 
شتر از همه در مقابل ماهان. اما  شه،بی بي بازي درمیاوردم، همی انداختم!  و

 چه میکردم؟ چاره اي نداشتم او تایم هاي اشتباهي را انت اب میکرد
 

صور  غرق د شمم به  ر خواب المیرا و حاج خانم نماز می واندند و من که چ
مه مهمتر،  بل یشررمي و از ه هایم، تنم روي این م پا مژده بود، دسررتم روي 

 فکرم..فکرم پیا او بود!
 

ستم و منتظر  شت پنجره میای شدن در بزرگ پارکینگ میامد، پ شیده  صداي ک
میمانم! کاپشررن مشررکي اش را روي دسررت انداخته بود و ان تیشررر  طوسرري 

 جذبا...اه چه الغر شدي و چقدر جذابتر!
 

شررلوار مشررکي اش نامنظم داخل بوتهایا فرو رفته بود! نگاهي به سررراپایا 
 میکنم، دخترك تیپا را دوست نداشت؟ چه بهتر که دوست نداشت.
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چهره اش چقدر خسررته و گرفته میامد. پشرررت در میروم و قبل از اینکه کلید 

 بیاندازد بازش میکنم.
 

 زني:چند لحظه نگاهم میکني و بعد نرم نرم  لب ند می
 
 ترسیدم!-
 

 من هرلحظه میترسم..هرلحظه!
 

با پاشررنه پایا کفشررا را درمیاورد و من که دلم می واسررت در همان فاصررله 
 میایستادم و  طرش را نفس میکشیدم!

 
کاپشررنا را روي دسررته مبل میاندازد و من که به در بسررته تکیه داده و نگاها 

 میکنم:
 
 ماماني و المیرا کوشن؟-
 

تازه به مژده میافتد و با ان صور  تیزش به جان گونه هاي لطیف باه  چشما
ستم تکیه اي را بردارم و بروم  شده بود روي زمین، نمیتوان میافتد! پاهایم چفت 

 سمتا! اما او برمیگردد، نگاهم میکند و باز لب ند رمزالودي میزند:
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 شما خوبي؟-
 

لعنتي ا  را تکان بده، اما بجاي واي رایحه این نگاه خیره ا  را بردار و زبان 
 این زبان چند گرمي کله چند کیلویي ام را تکان میدهم!

 
 به دیوار ورودي اشپزخانه تکیه میدهم و او هم اخم دارد هم لب ند:

 
 مارو از صداتون محروم میکنید بانو؟-
 

 و با صدا می ندد..مس ره میکرد؟ باالخره دهان باز میکنم:
 
 سیم!-
 

 ایحه سیم؟ این چه بود؟ با صدا می ندي:سیم؟ اخر ر
 
 این لطف همایوني رو مدیون چیم؟-
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کاش انقدر نمی ندید! جوابي نمیدهم و می واهد به اشررپزخانه بیاید! اما من 
باالخره از ب*غ*ل که  تاده ام و تو  ند هزار تني ایسرر بت چ به  م ل  و جوري 

 چشمهایم نگاه میکني و مواظبي برخوردي نداشته باشي رد میشوي!
 

 شیشه اب را از ی اال درمیاوري و همانطور سر میکشي!
 
 با شیشه؟-
 

ند و  پاك میک جایم بپرم.. دور لبا را از اب  با ث شرررد از  جیغ المیرا بود 
 همانطور که رد میشود میگوید:

 
 ول کن توروخدا المیرا!-
 

 ش را روي مبل ول میدهد! المیرا کنارش مینشیند:و خود
 
 چرا مهتابو نیاوردي؟-
 
 پاي تلفن که دربارش حری زدیم!-
 
 واقعا فکر میکني  قل کلي؟-
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 و با صداي کلفت ادایا را درمیاورد:
 
 من صیب نمیبینم وقتي هنوز چیزي مش ص نشده انقدر قاطي شیم!-
 
 هووی..المیرا تموما کن!-
 
ئت ن یر..تموم- یه؟ پریروزم رفتیم هی بازي براي چ ا نمیکنم، این لوس 

 خونشون نیومدي!
 

 چشم و ابروي امیر  لي را دیدم و المیرا که جدا زده بود جاده خاکي:
 
بی ودي این ری تي نکن، رایحه غریبه نیسررت! حری حسرراب اگه داري بزن -

 یزي!چبقیرو بهونه نکن! بهت گفتم یه لباس رسمي بپوش، یه شاخه گلي 
 
 من واقعا امشب حال و حوصله بحث ندارم المیرا!-
 
 خوب پیا نرفت؟-
 

صدایا کمي  شمانا را میمالد،  سابي کیفه اش کرده بود همانطور که چ ح
 باال میرود:
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 چي خوب پیا نرفت؟ هان؟ باید االن بشینم چي رو به تو توبیح بدم؟-
 
 هیاي.. نمی واد توبیح بدي اصی!-
 
یان  و له" گو له اال ال لب "ال ا که زیر  ند میشررود و امیر  لي  لت قهر بل حا با 

 دنبالا میدود و دستا را میگیرد:
 
  زیزم چرا اینطوري میکني اخه؟-
 
من باید از تو بپرسررم. من خواهرتم باید بیاي تعریف کني برام! ناسرریمتي -

 داري ازدواج میکني!
 

 ني نگاها میکند:دستا را به کمرش میزند و چند لحظه طوال
 
 چیز خاصي نشد، با یه جلسه حری زدن که نمیشه... یه مد  بگذره حاال!-
 
 نظر کلیت چیه؟-
 

 امیر برمیگردد و قبل از اینکه روي مبل بنشیند زیر چشمي نگاهم میکند:
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 گفتم که قبی.-
 

روبه رویا درست روي میز چوبي مینشیند و من که حس میکنم زیادي  المیرا
 ابافي ام به اشپزخانه میروم و در قابلمه اش را برمیدارم و هم میزنم:

 
 تو اصی نظري ندادي فقط گفتي-
 
 
 
 
 

که دوسررتا  نه  گاري..منظورم ای ید بریم خواسررت یدش میکن تای اگر خودتون 
 داري؟

 
 صداي خنده اش میامد:

 
 یگي المیرا...چي م-
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از باگي خونمون رفت و امد داشررتن، و همیشرره جلو چشررت بوده! تعجب -
ست. یعني هی  نظري بها  شي! اونم که بي میل نی شته با سا دا نداره اگر دو

 نداري؟
 

 المیرا.. نپرس! نپرس دل من بي طاقت است
 
 ماماني کو؟-
 
 داره د ا می ونه. جواب منو بده!-
 
 این دخترم موافقه که بیشتر باهم حری بزنیم! جواب تو مش صه المیرا.-
 

 و صدایا کمي میرود باال:
 
بابا من هیاي ازش نمیدونم چه توقعي داري؟ چطور کسرري رو وارد زندگي -

شرر صرریم کنم وقتي هیاي دربارش نمیدونم؟ درباره گذشررتا، ا تقاداتا، 
 خانوادش!

 
ئه- که رو خانوادشررم  پاك تره...  گل  ما، از اون  واال این دختر از برگ  واس 

ساب تو  صه ا تقاداتا بهت می وره. حری ح ش  سرش میکنه م چادریم که 
 چیه من نمیفهمم.
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 توروخدا بی یال شو امشب... کو اون آشي که میگفتي پس؟-
 

و برمیگردد  قب و مني که داشتم سیرها را پوست میکندم..به سمت اتاق حاج 
 خانوم میرود و المیرا با غیض میاید کنارم:

 
  جب نفهمي اینا...-
 
 س ت نگیر!-
 
سرر ت نگیرم؟ یه جوري رفتار میکنه انگار اونا اومدن خواسررتگاري حاال -

می واد جواب بده، حالیشم نیست که سنا دیگه رفته باال بهتره انقدر ناز نکنه 
 و س ت نگیره!

 
ند زیر ب*غ*ل و  مازش را میز چادر ن بدهم، هد جوابا را  ید لت نم حتي مه

 غوش میکشد و به اتاق میبرد تا شیرش دهد!مژده را در ا
 

 ت ته را برمیدارم و شروع میکنم به خرد کردن سیر تازه...
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گفت دختره. اسما را هم نگفت و به من میگفت خانم رایحه! همین چیزهاي 
 کوچ  کافي بود تا بیشتر دوستت داشته باشم!

 
ستاده اي و م سمت کانتر ای ستت گسرم را بلند میکنم و میبینم ان  رفتي وبایل د

ست و  شانه میگیرد و  میقا پو شتم را ن سیر انگ و نگاهم میکني...چاقو بجاي 
گوشررتم را میبرد. دلم غا میرود و پاهایم بررعف. و تو که میدوي سررمتم و 

 انگشتم را ازم میگیري:
 
 چیکار کردي؟-
 

 و به سمت سین  میکشي ام و نگاهي به زخم  میقم میاندازي:
 
 ه!واي ببین چي شد-
 

 و دستم را رها میکني و در کابینت دنبال بتادین میگردي، المیرا داد میزند:
 
 چي شد؟-
 

 و من که بي رمقم:
 
 هیاي الي.. دستم یه کوچولو برید!-
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 او که نگاهم میکند:

 
 فقط یه کوچولو!-
 

انگار از قصرررد اینکار را کردم که چنان با غضرررب بتادین را میریزد روي  حاال
انگشتم و من از سوزش اش  در چشمانم مینشیند، شروع میکنم گریه کردن، 

 بریدگي بهانه بود، دلم هول شده بود!
 
 مگه سیر داغ اماده نداریم نشستي اینارو خرد میکني؟-
 
 
 
 
 
 زبون نداري شما؟-
 

ر از تسررلي، ازرده ترم میکرد! و این لحن بدش حس حرفهایا داشررت بیشررت
 تحقیر میداد!
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 دستم را میکشم  قب:
 
 خودم بلدم!-
 

 بي تفاو  استینم را میکشد و زمزمه میکند:
 
 بده من ببینم!-
 

دور انگشتم را با بانداژ میبندد، و من که اشکم بند نمیامد و از ان فاصله  چندین
 فقط دلم می واست سریعتر فرار کنم.

 
 به چي نگاه میکني؟-
 

 نگاهم نکرد و پرسید به چي نگاه میکنم..نمیدانست واقعا؟ صدایم میلرزید:
 
 به تو!-
 

 گرها میزني و سر  را میاوري باال:
 
 ؟چرا گریه میکني حاال-
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 می واستم دهان باز کنم که با نگاه شیطانت زمزمه کردي:
 
 واسه دوستت که فو  کرد؟-
 

لعنت بهت..چرا الل شده بودم؟ بینیم را میکشم باال.. همانطور که کاغذي رو 
 جلویم میگذاري با صداي بي نهایت ارامي میگویي:

 
 این چ  مال هفته دیگس، واسه اون..-
 

 چ  را  قب میزنم:
 
 ه گفتم فعی نمی واما!من ک-
 
 منم نگفتم قبول میکنم..-
 

 چند لحظه در چشمان هم نگاه میکنیم و تو که خیلي بي هوا میگویي:
 
 این پولو از کجا اوردي؟-
 

 نمی واستم وقتي دروغ میگویم در چشمهایت نگاه کنم:
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 مال من نیست!-
 

 دستت را محکم میکوبي روي کانتر:
 
 چرا دروغ میگي بهم اخه؟-
 

صداي بلند المیرا میامد که میگفت به آش  شد.!  تنم میپرد...چه زود  وض می
سر بزنم و حاج خانم که گویا داشت با خانم مسعودي پشت تلفن حری میزد 

 و المیرا هي باال پایین میپرید!
 
 همه چیزتو دروغ میگي.من میفهمم!-
 

 نگاهت میکنم،پر تمنا و البته پر از ابطراب:
 
 میکني؟ چرا هماین فکري-
 
 فکر نمیکنم، مطمئنم!-
 

 صدایم میلرزید:
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 از چشام میفهمي؟ چشماي من کامی تهي!-
 
بدون پنجره، - بدون در،  یه خونه خالي،  میدوني تهي بودن یعني چي؟ یعني 

بي چفت و بست! میدوني چي منو بیشتر از همه میترسونه؟ هرکسي که سرشو 
 هر وقتي که دلا خواست!بندازه پایین میتونه بره تو یه خونه خالي 

 
 م ل صید ترسیده به صیاد خیره میشوم و زمزمه میکنم:

 
 ازم چي می واي؟-
 
 حقیقت!-
 
 حقیقت منو می واي چیکار؟-
 

 و بعد زخم:
 
-!  تنها کسي که باید از حقیقت زندگیا بدوني مهتاب 
 
 ازش خوشت نمیاد؟-
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 اب دهانم را قور  میدهم:
 
 چرا نباید خوشم بیاد؟-
 

باال میاندازي و با امدن المیرا به سر ت اشپزخانه را ترك میکني و به سراغ  شانه
مژده میروي! امیر همانطور که کنار پنجره ایسررتاده و مژده را تکان تکان میدهد 

 میپرسد:
 
 خانم مسعودي چي میگه به ماماني؟-
 

 المیرا سر سنگین کاسه ها را از کابینت درمیاورد و میگوید:
 
 ا سفره داره زنگ زد ماماني رو د و  کنه!هیاي،پس فرد-
 
 یکسا ت داره د و  میکنه؟-
 
 نه مامانیم گفت اگر دوست دارن بیان اینجا دورهم آش ب وریم!-
 

 به سر ت برمیگردد سمت ما و صدا
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 یا میرود باال:
 
 چي!؟ مگه من نگفتم لزومي نداره بیان اینجا؟-
 
 که.یواشتر، چرا داد میزني؟ قبول نکرد -
 
داد میزنم، چون هزاربار م ل ادم گفتم و تاثیري نداشررت! واقعا نمیفهمم، من -

 نمی وام بیان تو این خونه، نمی وام االن..
 
 چه خبره؟-
 

 هرسه برمیگردیم سمت حاج خانوم با ان اخم درهما:
 
 صداتونو انداختین رو سرتون..-
 

 و بعد رو میکند سمتم:
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 شما بب شید رایحه جان!-
 

می واستم بروم خانه ام، می واستم نباشم اما نمیشد این فضولي امانم را بریده 
 بود:

 
له دارین؟ چرا - قدر  ج ما چرا  قلتو دادي دسرررت این؟ چرا ان ماني شرر ما

نمیذارین همه چي اروم اروم پیا بره؟ خوشررحالین؟ ذوق دارین؟ میدونم، 
که میگیرم  به من و تصررمیمي  ید! حق دارین، ولي خواها میکنم  ماد کن ا ت

 شاید اصی این وصلت نشد و..
 
 یعني چي نشد؟-
 

ساس بود، این یعني فقط مهتاب   کس العمل تیز حاج خانوم متعجبم کرد، ح
 بي حری پیا.

 
 ماماني، از خیلي جها  باهم فرق داریم ف ...-
 
 از چه جهت؟-
 

 امیرهم جا می ورد، انتظار هماین برخورد تیزي را از حاج خانوم نداشت:
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 ماماني، چرا  صباني میشین؟ میگم یعني..-
 
 به من بگو از کدوم جها ؟ بگو امیر...-
 

 به حدي جدي شده بود که المیراهم به زمین امیر کوچ کرد:
 
 امیر منظورش اینه که... -
 
 خودش میتونه صحبت کنه!-
 

شمان  اجز امیر  لي را دیدم، با کلي التماس و  همانجا بود، براي اولین بار چ
ندگي نگاهم کرد...دلم می واسرررت میرفتم جلو، دسررتا را میگرفتم و  درما
یدادم از ان وبررعیت، کاش حرفي براي زدن داشررتم و راهي براي  نجاتا م

 نجاتا!
 
 ماماني چي بگم اخه؟-
 
 براي چي براي این دختر سوسه میاي و ناز میکني؟-
 

 نگاهم میکند ومن که  قلم داد میزد برو و دلم میگفت بمان! باز
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 ناز چیه اخه..فقط میگم خیلي تفاهم نداریم!-
 
 تفاهمو تو چي میبیني؟ تو چي تفاهم ندارین امیر؟-
 

 دستي پشت گردنا میکشد و کیفه شده:
 
 ماماني همه چیزو که نمیشه گفت!-
 
 ر مشکلي نداره... درسته؟دنبال بهونه اي اما جور نمیشه چون این دخت-
 

 داشت صدایا میرفت باال:
 
 بهونه چي؟ ول کن توروخدا ماماني.-
 

 المیر جلو میاید و بازویا را میگیرد:
 
 امیر اروم باش!-
 

 مژده گریان را از اغوشا میگیرم و به اتاق میبرم...
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 در را باز میگذارم و همانجا میایستم و سعي میکنم مژده را ارام نگهدارم:
 
مه در - ی  کل به همین امروز چیزي نگفتي،  تا  گاري  از وقتي رفتیم خواسررت

مورد مهتاب حری نزدي! گفتم شرراید خجالت میکشرري و ترجیح میدي با یه 
مه میایني بهما  نا نه! داري بر ما االن میبینم  مرد درموردش حری بزني.. ا

شده! باید  سم پلکت بپره میفهمم چت  شنا فهمم ببزني! امیر من تورو خوب می
 چرا نه؟ چرا مهتاب نه؟

 
ظار مرا داشرررت  ند! این انت کت شرررده بود مه سرررا کت شرررده بود، ه سرررا

 میکشت...صداي پا میامد و ...امیر که ارام زمزمه کرد:
 
  یقه اي بها ندارم!-
 

جانم، همه چیزم به سمت لبم هجوم اورد و شد رفتاري به نام لب ند! و  نفسم،
شت امیر  ستا ندا شوق! دو شي به نام گریه  شمانم واکن شد در چ ش   بعد ا

 مهتاب را نمی واست!
 

همان سررکو  ادامه دار بود و کسرري چیزي نمیگفت! من که بیرون میایم و از 
بر صررندلي و امیر که به  پس دیوار حاج خانوم روي ویلار، المیراي نشررسررته

کانتر تکیه داده و به زمین خیره شده را میبینم! چرا او شرمنده بود و سر افکنده؟ 
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کار بدي کرده بود که مهتاب را دوست نداشت؟ باید از کسي معذر  خواهي 
 میکرد؟

 
شه کنارش میذارم! - صیب نبا شم اگر ازدواج با اون ادم  سي با شق ک روزي  ا

د سرررال تو گوش منه! حاال میگي  یقه اي بها نداري؟ امیر این حرفت چن
 دنبال کدومشي؟  شق یا یه ادم مناسب؟

 
چقدر چشررمانا درمانده بود سرررش را کج میکند و م ل گربه در حال مرگ 

 مینالد:
 
 توروخدا ماماني...-
 

 و در را باز میکند و از خانه میزند بیرون.
 

میروم! حالم انقدر خوش شده بود  مژده را روي کریرش میگذارم و به اشپزخانه
ست  باع را در ستم او شتم! می وا شتن دور این خانه را دا که انرژي هزاربار گ
شوق  ساکت. از ان ذوق و  شده بود و  سرد  شان را خوب کنم!  کنم، حال خانه 

 دیگر خبري نبود!
 
 المیرا جون این اشارو دارم میکشم!-
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. 
 
 کاسه ببرم؟می واین براي این همسایه ب*غ*لیم یه -
 
 
 
 
 
 الي مژدرو گذاشتم تو کریرش اروم شده!-
 

 کش  را از ی اال درمیاورم و روي اشها میریزم!
 
 حاج خانوم براتون بیارم یا ببرم تو حیاط؟-
 

سرررش پایین بود و همانطور که داشررت ویلار را میارخاند به سررمت اتاق با 
 صداي بشد  ارامي زمزمه کرد:

 
 نمی ورم رایحه جان!-
 
 پذیرایي را به سمت اتاقا ترك میکند! و
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می واستم به المیرا چیزي بگویم که قبل از اینکه دهان باز کنم میگوید"بب شید 
رایحه جان" و اوهم مرا تنها میگذارد و صرررداي در اتاقا یعني رایحه برو که 
سه  ستم و به کا شپزخانه میای سط ا ست! و شو نی ست ب باع حاال حاالها در او

 نگاه میکنم! هاي پر شده اش
 

باره همه را برمیگردانم ، اخري را میگذارم و با دو قاشررق به سررمت حیاط  دو
 میروم!

 
ستین کوتاه نازك!  شر  ا سته بود با همان تی ش سرما زیر درخت تو  ن در ان 
برمیگردم و سرروییشرررتا را از جالباسرري برمیدارم. کاسرره داغ در دسررتم به، 

 سمتا میروم!
 

شکي بازي میکرد. به نیمرخا نگاه میکنم تکیه داده بود به درخت  و با برگ خ
 و سوییشر  را پر  میکنم سمتا و می ورد توي صورتا! لبم را

 
 
 
 
 

 میگزم و میترسم االن که  صبیست چیزي بگوید و حال خوبم را خراب کند.
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 کنارش مینشینم و او که میگذارد روي پایمو زمزمه میکند:

 
 بپوش سرده!-
 
 براي تو اوردم.-
 

 میغرد:
 
 بپوش.-
 

کاسه آش را روي زمین میگذارم و میپوشما، بوي او را میداد. قاشق را میدهم 
 دستا:

 
 این چیه؟-
 
 ما بها میگیم قاشق.-
 
 تا االن که صداتون درنمیومد...-
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 تو که نمیداني، وقتي گفتي دوستا نداري زبان فلج شده ام شفا گرفت.
 
 می وري یا نه؟-
 

ن قاشررق را طلبکارا به رویا و  کاسررره را رو که  ه تکان میدهم. میگیرد و من 
 نگهمیدارم.

 
 ماماني ناراحت شد؟-
 

 قاشقي به دهان میگذارم:
 
 اره.-
 
 لعنتي...-
 
کار  اشتباه نبود.براي اینکه یه دخترو دوست نداري باید سرزنا بشي؟ این -

 دیگه چه مدلشه؟
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 میذاري؟واقعا اگر  اشق باشي ب اطر مصلحت پا رو دلت -
 
 اره.-
 
عدا بها - ید ب مه چیزش اوکي..شرررا یدازي؟ ه لت نم پا رو د پس چرا االن 

  یقمند شدي!
 

نگاهم میکند و بعد یکدفعه با ی  اشاره کیه سوییشر  را میاندازد روي سرم 
 و میگوید:

 
 شما فضولي نکن.-
 

 کیه را درست میکنم و هردو در سکو  قاشق قاشق اش به دهان میگذاریم:
 
 دنیا پر از آدمهایی که یکی رو دوست دارن اما با کس دیگه اي زندگی میکنن.-
 
 حالم از اون زندگي که باید جسم و روحت از هم جدا باشه بهم می وره.-
 
 یجوري از همه دنیا جدایي ادم ف  میکنه...-
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 ف  میکنه چي؟-
 

 نمیدانم چرا خجالت کشیدم...رایحه خجالت کشید:
 
 نداري! کی به زنا تمایل-
 
 شاید واقعا ندارم!-
 

شوخي! ی  تماس  شت و  سرم را بلند میکنم و..چشمانت که لب ند دا با بهت 
چشررمي طوالني و من که فکر میکنم این چند وقت چقدر زیاد این تماسررهاي 
شمهاي او از حری  شتم اما دهان چ شتیم. من که حرفي ندا شمي طوالني دا چ

 بسته نمیشد.
 
 بیني تو  مل کردي؟-
 
میر لي بود که بیشررتر از ی  سرروال سرراده، ناله کرده بود و من که داشررتم از ا

 حرفهایا شاخ درمیاوردم:
 
 اره، چطور؟-
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رویت را میگیري و قاشقت را به کاسه تکیه میدهي. من هم با ان شروع میکنم 
 به جابجا کردن خاك هاي روي زمین...

 
ضور من  بي بود. کنارش ارام هی  کدام چیزي نمیگفتیم، انگار او هم از ح را

 بودم، حتي اگر قصدش ارام کردن من نبود.
 
 رایحه!-
 

گرماي نفسررا از جایي کنارم گوشررم میامد، و من که جرا  نفس کشرریدن 
شق را همانجا روي خاك رها کرد و تو که  ستاد و قا ستم از حرکت ای شتم، د ندا

را  میاید، خودمچقدر زیبا صدایم میزني! اصی اسمم از دهان تو زیبا تر بیرون 
 دوست دارم.

 
 با من از گذشتت حری بزن.از خانواد .از همه چي!-
 

 ناامیدانه چشم روي هم میگذارم و زمزمه میکنم:
 
 امیر لي چرا می واي اذیتم کني؟-
 
 نگام کن.-
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 سرم را به س تي برمیگردانم سمتا:

 
این وبعیت می وام رها  کنم، اتفاقا می وام کاري کنم اروم شي! می وام از -

 بحراني نجا  پیدا کني.
 

یادش بود به هیوال نبودنم به وبررعیت بحراني بودنم! ناخداگاه به لبهایا نگاه 
 میکنم و بعد دو چشما:

 
تو مسررئول حل مشررکی  من نیسررتي، در بررمن من همینجوري، تو همین -

 لحظه، خیلي ارومم!
 

شر  گر سویی  ما میزد بیرون و منمیداني نگاه خیره ا  مرا اتا میزند، از یقه 
که نمی واسررتم این لحظا  را از دسررت بدهم و او برود. به دلم می ندم، چه 
شم؟  شته با ست دادن هماین لحظه اي را دا سي فکرش رامیکرد، ترس از د ک
سمي  ستم ندارد و باهم هی  رابطه دو طرفه ج زیر درخت تو ، با مردي که دو

سته ایم، اش می وریم و  ش شتیم، ن سکو  میکنیم، چه و روحي ندا براي هم 
کسي فکرش را میکرد این من ترس از دست دادن هماین لحظا  ساده اي را 

 داشته باشد؟ احمقانه بود، اما بود!
 
 برو تو سرده!-
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 اگر خیلي نگراني خوب گرمم کن! ادامه میدهد:

 
 باید برم منت کشي!-
 
 بب شید که دختررو دوست ندارم؟ مگه این  ذرخواهي می واد؟-
 
 خیلي ذوق داشتن و اینکه، واقعا اون مشکلي نداره!-
 
 چرا دوسا نداري؟-
 
 
 
 
 
 کس دیگه اي رو می واي؟-
 
من امروز...بها گفتم که دیگه روم فکر نکنه! جرا  نکردم به ماماني بگم، -

 اما دیگه قرار نیست بریم بیرون.
 



 461 هبوط

 پس تو باالخره چجور دختري رو می واي؟-
 
ندارم. تکلیفم با خودم معلوم نیسررت. نمی وام تو من االن وبررعیت خوبي -

 اب نم  نگها دارم.
 

صورتم حذی کنم، پرونده  شحالي را از  ستم خو فقط نگاها میکنم و نمیتوان
 مهتاب داشت بسته میشد. به همین راحتي.

 
 داشتم بلند میشدم که میپرسد:

 
یق مپانسمان دستتو  وض کن، مواظب باش  فونت نکنه. اگر دیدي خیلي  -

 بود و درد داشتي بیا بریم درمانگاه!
 

ست که کنار  ستم او نمیدان سرش میای شوم و باال  با کم  درخت کامی بلند می
 او دردهاي جسماني ام از خاطر میروند.

 
 چشم.-
 

به خانه ام میروم، نه به سررمت خانه ام پرواز میکنم، م ل ی  پرنده سرربکبال 
و روي ت تم به جاي دو نفر دراز میکشررم. لباسررهایم را میکنم...به اتاقم میروم 

پاك نمیشررود! میداني  در خودم جم  میشرروم و ان لب ندي که از روي لبانم 
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 زیزم؟ تو م ل ی  راز میماني، درست همینجا وسط سینه ام! تو را به کسي لو 
نمیدهم!چشررم میبندم، کرکره دنیا را میکشررم پایین و براي هزارسررال با همان 

 رنگ به خواب میروم!سوییشر  خاکستري 
 

 قانون بیست و سوم:
 

 رازم شو! نگهت میدارم.
 
 
 
 
 

اذر است. دلم نمی واهد از زیر پتو بیرون بیایم، هوا سرد شده  25امروز شنبه 
و دل کندن از گرماي پتوي م ملي ام نشرردني ترین کار دنیاسررت. پیام پیا 

 فرض هرروز  را می وانم "صبح ب یر.اماده شو"
 

کرم رنگم را میپوشم، ارایا م تصري میکنم و در اخر چکمه بلند قهوه  باراني
سته اي.  ش شین ن شن چرمت فرو رفته اي و در ما ایم را پا میزنم و تو که در کاپ
پارچه اي  با مقنعه دیدي لب ند زدي، مني که م ل تکه  رو گرداندي و مرا که 
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سندي را باد با  شته بودم تا هرچه تو نمیپ شه خودش ببرد! تنها ریخودم را نگهدا
 اذر است 25مویم بیرون بود، اما باز نگاهت پر از ربایت بود! امروز شنبه 

 
ست. هوا  صبح دل انگیز ی  روز بهاری من اما به تقویم ها ا تماد ندارم! امروز 
بوي باران نه بوي تو را دارد و بجاي ادمهایي که دوسررتشرران ندارم تو به رویم 

حوصله. دیگر حتي ربایت خودم هم مهم نیست،  لب ند زدي، ی  لب ند بي
 همین که تو بپسندي، تو رابي باشي کفایت میکند.

 
شین بهم  ستم را روبه روي ب اري ما ستکا هاي چرمم را درمیاورم و دو د د

 میکشم:
 
 چقدر سرد شده!-
 

به  باران را  ناچیز  که قطرا   پاك کن خیره میشرروم  به بری  چیزي نمیگویي. 
 .سر ت پاك میکند

 
 اوباع خونه خوبه؟-
 

 همانطور که به اینه ب*غ*ل نگاه میکني میگویي:
 
 بدنیست!-
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 چرا تلگرافي حری میزني؟-
 

 دستي به جلوي مویت میکشي:
 
 یکم بي حوصلم.-
 
 حوصله منو نداري؟-
 

 نگاهم میکني و جوابي نمیدهي. و بعد با تاخیر طوالني زمزمه میکني:
 
 دیشب ی  دقیقم ن وابیدم!!-
 
ان روز زیبا براي من و روز نحس براي او دو هفته میگذشرررت حاج خانوم  از

 سرسنگین بود اما بهتر از روزهاي اول.
 
 چرا بی ودي خودتو اذیت میکني؟ اینم تا سر ماه فراموش میشه، باور کن.-
 

 چیزي نمیگویي ولي من طاقت اینهمه غم تورا نداشتم:
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 سر  درد میکنه؟-
 

ست خودم  فقط نگاهم میکني، و او نمیفهمید این لحن و اینجور حری زدنم د
 نبود و فقط کنار او اینطور  شوه خرکي میامدم!

 
 استینا را میکشم:

 
 امیر لي!-
 

 دستا را ارام  قب میبرد و زمزمه میکند:
 
 توروخدا نکن رایحه.-
 

مظلوم و بي دفاع زمزمه میکنم"باشرره" و دسررت به سررینه به دنیاي سرریاه سررفید 
ند  را بیرون از پ ندارم، فقط لب  به تو  کاري  که  نجره خیره میشرروم. من 

می واسررتم! به یقه سرره سررانتي  ایسررتاده کاپشررنا نگاه میکنم، و دلم می واهد 
 دستم را دراز کنم و زیپا را ببندم.

 
 چشمم به تسبیحا میافتد و خوشحال از اینکه چیزي براي گفتن دارم:

 
 این تسبیح برا  خیلي  زیزه؟-
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 را بلند میکني و نگاهي بها میاندازي: دستت

 
 اره..براي پدرم بود.-
 

دسررتا روي دنده بود و من که انگشررت اشرراره ام را به ارامي روي تسرربیحا 
 میکشم:

 
 نکن.-
 

 نکنا زیادي بي رمق بود، اگر ناراحت بود دستا را میکشید م ل همیشه.
 
 قصه پدر مادرتو شنیدم.-
 

 نگاهم میکني:
 
 خوب؟-
 

 ها را بهم نزدی  و دور میکنم، بازي جالبي بود: دانه
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 چقدر  اشق بودن و مطمینا  اشقانه مردن!-
 
 قصه پدر مادر تو چیه؟-
 

 قلبم فشرده میشود، انگشتم را محکمتر روي دانه هاي تسبیح میکشم:
 
 اونا قصه اي ندارن. اصی قصه قشنگي ندارن!-
 
  یب نداره من  اشق قصه هاي تل م بگو.-
 

 ه ام منقبض میشود:چان
 
 بابام مامانمو نمی واست! تا اخر همدیگرو تحمل کردن.-
 

ست  شد اما نمیدا سته چیزي از زیر زبان من بیرون بک شوق امده بود که توان به 
من خودخواسررته داشررتم برایا برون ریزي میکردم، فقط چون تنها راه داشررتن 

 امیر لي حقیقت بود و فهمیدن!
 
نمی واست. از وقتي که یادم میاد ادمهاي اطرافم ازم متنفر میدوني؟ بابام منم -

بودن، دوستم نداشتن و همیشه تحملم میکردن..اینا انقدر درد نداره اما امان از 
 روزي که پدر خود  ن واد !
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 به نیم رخت نگاه میکنم و خطاب به دلت میگویم:

 
یدوني؟ ت- ما...م مه طرد شررردن  اد  کردم ا به این ه ما فکر میکردم  نفر اد

انقدري منو ازار نمیداد. اگه می وای کسی رو نابود کنی فقط کافیه نسبت بها 
بی تفاو  باشرری، احسرراس تنفر خودش یه جور اهمیت دادن که با ث میشرره 

 بیشتر به چشم بیاد! من از کسي دلم میگیره که نسبت بهم بي تفاو  باشه!
 

درد ن ور گذشررته حتي به بي البته که این حری رایحه امروز بود، ان رایحه به 
 توجهي ادمها هم بي ا تنا بود.

 
 تو چیکار میکردي؟-
 

 لب ند میزنم:
 
 خیلي خوب بح و کنترل میکني، همونطوري که می واي.-
 

 دستت را برنمیداري، میبیني؟ خود  هم رابي!
 
 تو جواب تنفر پدرتو چجوري میدادي؟-
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 هوم؟-
 

 لب میزنم:
 
 با فرار!-
 

 را بسر ت برمیگرداني سمتم: سر 
 
 چي؟-
 
 
 
 
 
 رایحه!-
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 نگاها نمیکردم:
 
 تو از خونت فرار کردي؟-
 
 نه...-
 

 دستم را پس میزند، میترسم و او که صدایا میرود باال:
 
 رایحه از خونه فرار کردي؟ هان؟-
 

 با هانا میپرم و من هم داد میزنم:
 
دن. فرار یعني کسي دنبالت بگرده، نه.. نکردم. امیر من فرار نکردم! منو رها کر-

 اما کسي دنبال من نیست! کسي نیست که منو ب واد...
 

و بعد بغض لعنتي ام را پرصررردا فرو میدهم. لب پایینت را یکسررره میجوي و 
چیزهایي زمزمه میکني که من نمیشررنوم. دسررتم را روي دسررتت میگذارم اما با 

  صبانیت ردم میکني و من مینالم:
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ها  از خودم حری نمیزنم چون چرا - با اینجوري میکني؟ فکر میکني چرا 
 میدونم همینجوري رفتار میکني!

 
 تو منو نمیفهمي!-
 
 اتفاقا اوني که درك نداره تویي. نگهدار مي-
 
 
 
 
 

 خوام پیاده شم.
 

 داد میزني:
 
 بهم میگي فرار... فرار رایحه! بعد توق  داري لب ند بزنم، برا  کف بزنم؟-
 

 را میگذارم روي گوشم: دستم
 
 داد نزن!-
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 صدایت را باالتر میبري:
 
 داد میزنم، بلندتر داد میزنم! رایحه... رایحه...-
 

 چرا اسمم را صدا میزد و چرا من گریه ام گرفته بود!
 
 فقط امیدوارم چیز بدتر از ایني تو گذشته تو نباشه!-
 

 تمام تنم میریزد.
 
 رایحه...-
 

 حری بزن لعنتي:
 
 رایحه! توروخدا بدتر از این...-
 

 و چهار انگشتا را روي ته ریا بورش میکشد و ناله میکند:
 
 منو از خود  ناامید نکن.-
 



 473 هبوط

ته ام خبردار  گذشرر خداي من اگر ذره اي از  ما... واي  یا، چیزي نگفتم ا خدا
 میشد چه؟ دیگر نگاهم نمیکرد!

 
 نگاهم میکند در چشمانا التماس بود:

 
ر کردي؟ رایحه اخه چرا فرار کردي؟ اخه این چه بییي سررر من رایحه تو فرا-

 داري میاري؟
 

 اشکم را پاك میکنم و تو ماشین را نگهمیداري.
 

 نمیتوانستم نگاها کنم حتي.
 
خانواده اي تورو - ماي دیگرو قبول کني؟ و فکر میکني  ف  میکني میتوني اد

 میپذیره؟
 

 قلبم تیر میکشد، گ*ن*ا*ه من چه بود؟
 
ی   تو- که اگر بودي  جاي من نبودي.  قت نمیتوني منو بفهمي! تو  هی  و

سا ت هم اون زندگي رو تحمل نمیکردي!  زیز دردونه حاج خانوم،ناز پرورده 
ها نبودي،  یل تو جاي من نبودي ! تو م ل من تن فام حل و  و  زیز کرده در و م

 کني! او هرلحظه از زندگیتو تنها نبودي. تو تو جایگاهي نیستي که منو قض
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. 

 
چرا این حرفو میزني؟ کسي منو قبول نمیکنه؟ باشه، حتي اگر هماین چیزي -

فا  چجوري منو  مه حر با ه یار، بهم نگو! تو نمیفهمي  به روم ن هسرررت 
 میسوزوني!

 
 گردن سفیدش سرخ شده بود و مني که...گفتن ندارد که داغانم!

 
 زمزمه میکني:

 
 زندن؟-
 
ها  به باال میکشررم! ناي میکني،  ین پیرمرد جاي جواب محکم بیني ام را 

دستمال سفیدي را از جیب کاپشنت درمیاوري و میگیري روبه روي صورتم.. 
 رو میگیرم و تو تکانا میدهي:

 
 بگیر!-
 

 با پشت دست  قب میزنم:
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 ولم کن، نمی وام!-
 
 تو نمیفهمي رایحه!-
 
 کن!انقدر این جمله مزخرفو تکرار ن-
 
 تو نمیفهمي، همه  مر سي ساله من کنار این یکساله اخر بکنار!-
 
 اینا چه ربطي به زندگي من داره؟-
 
 حداقل می وام ارزششو داشته باشه!-
 
 ارزش چي امیر لي؟-
 

 ماشین را روشن میکند، جوابم را نمیدهد!
 
شکم که دونه دونه روي باراني کرم رنگم فرود  با شتر  قیقم بازي میکنم و ا انگ

 میایند!
 
 گریه نکن!-
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 دوست داشتم گریه کنم.به هی  کسي ربط نداشت.

 
 دیگه در مورد هیاي باها  حری نمیدنم! هی  وقت.-
 

 اخم  میقي روي پیشاني اش مینشیند و نگاهي به صورتم میاندازد:
 
 ود  بگي! همه چیزو.مجبور  میکنم خ-
 

شوم که کیفم را میگیرد،  سر ت پیاده  ستد می واهم به  شرکت میای روبه روي 
 میکشم:

 
 ولا کن!-
 
 بشین، اروم شدي برو!-
 

 زیر چشمم را پاك میکنم:
 
 کجا اروم بشم؟ اینجا؟ پیا تو حتما.-
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 چشمان بد ، چشمان لعنتي و  وبي ا ... ته خنده دارد:
 
 اره همینجا.-
 
 کن!ول -
 
 یه بار یه چیزو میگم!-
 

تو نمیداني امر و نهي شنیدن از تو چقدر شیرین است اما بب شید بدجور دلم 
 را سوزاندي:

 
 برام مهم نیست هرچقدر دوست داري بگو!-
 

و کیفم را میکشم و به سمت شرکت میدوم !سر  را از ماشین میاوري بیرون و 
 داد میزني:

 
 امروز میام دنبالت فراري!-
 

صدایا نبود! قلبم نیا میزد و تمام تنم  زادار اینده اي بود  شوخي در  صی  ا
که هنوز نیامده! نمیدانم چطور اما خودم را به اتاق کوچکم میرسررانم، باراني ام 
ید، و همه ذهنم بهم ری ته بود! هنوز  تاق راه میروم. تنم میلرز را میکنم و در ا
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ید و قرا یاد کشرر یده بود، سرررم فر ید شررود! من چیزي نفهم ناام ر بود ازم 
 نمیگذاشتم، من طاقت از دست دادنا را نداشتم!

 
بعد انوقت میرفت مال مهتاب میشررد، مال کس دیگري میشررد! بعد من پشررت 

 این روزها میمردم!
 

گاهي اوقا  در تاریکي میماني و فکر میکني تو دفن شررده اي، بهتر که دقت 
 !امروز میوه و ثمره اش را میایني میکني میبیني تو در حقیقت کاشته شده اي و

 
ت مي کاشررته بودم حاال داشررت ثمره اش بیااره ام میکرد! داشررت میوه دلم را 

 ازم میگرفت!
 

سا ت دو بعد  شه کنارم بگذارد دیوانه ام میکرد. تا  صور اینکه براي همی حتي ت
 .از ظهر ی  دقیقه هم نشستم،ارام و قرار نداشتم. دالوري مرا به اتاقا خواند

 
پوشررره را جلویا میگذارم و شررروع میکنم به توبرریح قرارها و برنامه هاي 

 امروزش! صدایم به شد  میلرزید و پاهایم بعف میرفت!
 
 خوبین؟-
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 سر تکان میدهم و صندلي را برایم  قب میکشد:
 
 بشینید!-
 
 ممنون راحتم. سا ت دو اق...-
 
 اصی!من اون روز کنترلمو از دست دادم، نفهمیدم چي شد -
 

گاه اخر تو و  یت سرررد بود و ن ها که بي ن هایم  گاها میکنم و انگشررت فقط ن
 صدایت، ازم ناامید نشو  زیزم.

 
 من باید یه چیزایي رو روشن کنم!-
 

چشمانم سیاهي میرفت و فقط به اتکاي پشتي ان صندلي شیري ایستاده بودم! 
لي به من گفت لبهایا بهم می ورد و صرردایا انگار از ته چاه میامد، امیر  

 فراري! چرم صندلي از چنگم رها میشود و میافتم زمین!
 

کاش این خواب طوالني میشررد، انقدر که وقتي بیدار میشرردم در جهنم خودم 
 بودم و تو را هرگز نمیدیدم.
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دیدم تار بود و دالوري که داشت با پرستار صحبت میکرد، چقدر این لحظا  
شنا بود. خوابهایم، خوابهاي لعنت شد ا شت تعبیر می ي ام یکي پس از دیگري دا

 اما...او اصی اي
 

 نجا نبود چه برسد در این بیمارستان!
 
 لطفا بگین دکتر بیاد!-
 

 پرستار میرود بیرون و دالوري که میاید نزدی  میایستد:
 
 بهترین؟-
 
 سرم درد میکنه-
 
چیزي نیسررت وقتي خوردي زمین اسرریب دید.فشررار  افتاده و دکتر گفت -

 بشد  بعیف شده بدنتون. سرم تقویتي زد!
 

شم!  ست میگ سوال و بازخوا صور  دالوري دنبال  شود و من که در  در باز می
 بوي لیمو میامد..نه!
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 نباید بوي لیمو میامد! نباید...
 

شروع میکنم به  صورتم از ته جانم  شم روي  شم میبندم، ملحفه ابي را میک چ
صدا، براي خودم براي  شدنم، براي تعبیر خوابم، گریه کردن! با  دلم، براي پیدا 

 براي راپر  دادنهاي دالوري!
 

 صدایا، این صدا را چند سال بود نشنیده بودم:
 
 رایحه... زیزم!-
 

همین جمله کافي بود که صدایم برود باالتر،تنم،ت ت و کمي بعد اتاق داشت 
یمو ل میلرزید! دستت را میکشي روي صورتم، از روي ملحفه هم دستانت بوي

 میدهد، و البته غربت و بیشتر از همه نبودن!
 

 تو هی  وقت نبودي، هی  وقت کنارم نبودي!
 

 رامین تو هی  جا نبودي!
 

صورتم کنار میزند! گریه میکرد و  شت هم! پارچه را از  صدا میکند پ سمم را  ا
 صور  تیره و مردانه اش قرمز بود!
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 انگشتانا را میکشد روي صورتم.
 
 ز بس از دور دیدمت!خسته شدم ا-
 

 من هم از تنهاییم خسته بودم!
 
 چرا اینکارو کردي؟-
 

س  فقط گریه  شار داده اند و این  رو س  بي جان افتاده ام، دلم را ف م ل  رو
ند!  به رویم مینشرری ند، رو ند میک لد اسرررت! زیر ب*غ*لم را میگیرد و بل ب

 نمی واستم نگاها کنم!
 

 دو دستا را میگذارد دو طری صورتم:
 
 چقدر الغر شدي. رایحه ء من!-
 

 من رایحه او نبودم، رایحه هی  کس نبودم!
 

شد، انقدر محکم، انقدر  میق که میترسم! میترسم ن واهد  مرا در اغوش میک
 تنهایم بگذارد، من دیگر ان ادمها را نمی واستم! نکند امده است تا بماند!
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 برو-
 

 سرم را به سینه اش میفشارد:
 
 نمیرم..ف  میکني اسون بود پیدا کردنت؟نمیرم! دیگه -
 
 
 
 
 
 سرتو بلند کن!-
 
 هی  کسي رو نمی وام، از همه بدم میاد!-
 

 باز ب*غ*لم میکند و اینبار دهانا را میاسباند به گوشم و زمزمه میکند:
 
 تو از هی  کسي بد  نمیاد، تو هنوز خجالت میکشي...-
 
 لعنت به من اگر خجالت زده باشم!-
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اتاق باز میشود و من که نمیتوانستم از جایم تکان ب ورم. مرا دیده بودي در  در
اغوش حقیقتم! دسررتت به دسررتگیره چسرربیده و تکان نمی وردي! تو از کجا 
پیدایت شررد.؟ رهایم میکند و من صررورتم را در دسررتانم پنهان میکنم و حس 

 میکنم چیزي نمانده که تمام شوم!
 
 اتاقو! فکر میکنم اشتباه اومدین-
 
 شما کي هستین؟-
 

 صداي رامین دور میشود:
 
 من بشار  هستم! میتونم کمکتون کنم؟-
 
 بشار ؟!!!-
 

 صدایت رمق نداشت، و من که باالخره نگاهت میکنم:
 
 این کیه رایحه؟-
 

 و میایي سمتم و جوري که خودم فقط میشنوم میگویي:
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 ایني که تو ب*غ*لا بودي...تو ب*غ*لا بودي؟-
 

 لعنتي ام تکان نمی ورد:زبان 
 
 باز کي مرده؟ باز داري براي کي گریه میکني؟ رفتي ب*غ*ل کي؟-
 

 رامین بازویا را ارام میکشد:
 
 شما کي هستین!؟-
 
 رایحه این اقارو میشناسي؟-
 

 باالخره دهان باز میکنم:
 
 مارو تنها بذار!-
 

 رامین با بهت نگاهم میکند:
 
 رایحه! این اقارو میشناسي؟-
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  صبي میشوم:
 
 اره میشناسم.. برو رامین!-
 

کنترل شرررایط ازدسررتم خارج شررده بود، کاري نمیتوانسررتم بکنم، امیر  لي 
 میفهمید! ناامید و خسته زمزمه میکنم:

 
 رامین برادرم...-
 

سر و کله  چرا باید همین امروز، از فرارم میفهمید، چرا همین امروز باید رامین 
 ر تا کجا قرار بود بدب ت باشم؟ تا کي؟اش پیدا میشد! و سوال اخ

 
 رایحه این اقا کین؟-
 

 امیر  لي رو میگیرد و دستا را دراز میکند:
 
 کیاني هستم، امیر لي کیاني!-
 

رامین با تردید دستا را میگذارد در دست امیر! پیوند گذشته ام با  زیزترین و 
 جدیدترین ادم امروزم!
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 کجا میشناسي؟اقاي کیاني شما خواهر منو از -
 
 رایحه خانوم همسایه ما هستن! خیلي زودتر باید همدیگرو میقا  میکردیم.-
 

باید غیر  میکردي! م ل خوداو که م ل کوه پشرررت المیرا  یعني خیلي زودتر 
 بود! اما نمیدانست که من خودم را از  الم و ادم پنهان کرده ام!

 
 رامین دستم را میگیرد:سرم را از دستم میکشم و خوني که جم  شده بود! 

 
 چیکار میکني  زیزم؟-
 

 یکم دیر  زیز  شدم، فقط یکم!
 
 می وام برم.-
 
 هنوز سرمت تموم نشده-
 
 می وام برم!-
 

 مقنعه ام را مرتب میکنم و با نگاهم از  کم  می واهم اما تو انگار نه انگار
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 کیفم را برمیدارم و سمت در میروم:

 
 رایحه جان ی  دقیقه وایسا!-
 
 ولم کن!-
 
 میدوني چقدر باها  حری دارم؟ میدوني چقدر دلتنگتم؟-
 
 من حرفي ندارم! می واي به این بهانه منو ببري تو اون گه دوني!-
 

 لبا را میگزد و زیر چشمي به امیر نگاه میکند:
 
 این چه حرفي!-
 

 طلبکارانه به امیر نگاه میکنم:
 
 منو میبري یا خودم برم؟-
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ست پیا را میگرفتم  این شگفت انگیز بود اما چه کنم باید د حجم از پرروگي 
 تا پس نیافتم.

 
ید و جلوتر از من راه  سرررتکان میدهد و زیر لب "با اجازه" اي به رامین میگو

 میافتد!
 
 رایحه جان من بازم میام ببینمت، فکر نکن اینبارم همه چیزو ول میکنم!-
 

 تم را باالتر میبرم! پاهایم و همه تنم بعف دستم را به  قب پر  میکنم و سر
 میرفت!

 
تاب میکنم روي  قا پر تاب، دقی ند و خودم را پر باز میک خل برایم  در را از دا

 صندلي!
 

 در طول راه حتي ی  دقیقه هم نگاهم ن
 
 
 
 
 

 کرد، حتي کلمه اي نپرسید!که من دلهره از دست دادن تورا دیگر تاب نداشتم:
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 بیمارستانم؟چجوري فهمیدي -
 

 اصی صدایم را نشنید و یا خودش را به نشنیدن زد:
 
 امیر...-
 

 دستم را میگذارم روي دستا که با خشم دستم را پس میزند:
 
 چرا اینجوري میکني؟-
 

 بمب بود و در حال ترکیدن،  ربده میکشد:
 
تو گفتي کسري دنبالت نیسرت! تو گفتي...چرا انقدر بهم دروغ میگي رایحه؟ -

 و داري بهم میزني!حالم
 

 بغض میکنم:
 
 رامین ایران نبود! ب دا وقتي من راهمو جدا کردم ایران نبود، راست میگم!-
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 صدایا را میاورد پایین اما ان لحن و ان نگاه، تهدید امیز و ترسناك شده بود:
 
 ف  میکني خودم کم بدب تي دارم؟ مگه اوباع خونمو نمیبیني؟-
 
 مگه تقصیر منه؟-
 
 صیر خود احمقمه من زیادي تورو جدي گرفتم!نه تق-
 

 دلم را میسوزاند، بدهم میسوزاند!
 

اشرر  میریزم و به چکمه هاي قهوه ایم خیره میشرروم! به چراغ قرمز نگاه  فقط
میکنم و زیرچشررمي به تو که دسررتت را به پنجره تکیه دادي و پشررت گردنت را 

 میمالي! ارامتر شده بود؟ حاال که جگرم را سوزانده بود ارام شده بود!
 
 از کجا فهمیدي بیمارستانم؟-
 

 صورتت را جم  میکني:
 
تي داره؟ گفتم که میام دنبالت، اومدم دیدم نیسررتي از اقاي رحمتي چه اهمی-

 پرسیدم گفت حالت بدشد بردنت بیمارستان!
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 از من بد  میاد؟-
 
 بس کن!-
 
 بد  میاد..-
 
 تا وقتي منو بازي میدي اره بدم میاد!-
 

 برمیگردم سمتا وبه در تکیه میدهم:
 
یت - ندگ به تو و ز کار  بازي امیر لي؟ من چی که کدوم  هان؟ جز این دارم؟ 

 همسایتم؟ جز اینکه دوست المیرام؟ جز اینکه صبحا هم مسیریم؟ جز...
 
 جز اینکه میاي تو ب*غ*لم...-
 
 یه کیسه نم  دستت گرفتي منتظري زخم ببیني حمله کني!-
 
 اخه بفهم...-
 

 انگشتت را روي فرمان میکوبي:
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 اصی تو کي هستي..رایحه همه زوایاي زندگي تو مبهمه! من نمیدونم -
 

 دلم می واست سرش فریاد بکشم:
 
مگه همین رایحه چه  یبي داره؟ چکاري با اون ادم قبلي داري؟ اصرری چرا -

باید به تو از گذشررتم حسرراب پس بدم؟ فکر میکني خود  خیلي رویي؟ منم 
 هیاي از  نمیدونم...

 
 نیش ند میزني و به نقطه انفجار میرسم:

 
همونطوري که من از زندگي ش صي تو چیزي نمیدونم، به من پوزخند نزن! -

 منم دلم نمی واد تو بدوني!
 

 می ندد و مس ره ام میکند:
 
شن از زندگي منم دیدي؟ پدر و مادرم که - بح تر و رو صیم؟ وا ش  زندگي 

میدوني کجان! خواهرم، مادربزرگم... تو حتي از خواسررتگاري که میرم خبر 
 میتونه باشه؟داري! زندگي ش صي من دیگه چي 

 
 هه..هی  کدوم از اینا نیست! زندگي ش صي تو دقیقا اوني که تو سرته!-
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 بب شید که خودمو جار نمیزنم براي ادما!-
 
 پس توق  نداشته باش منم خودمو جار بزنم!-
 
 داري میپیاوني بح و و خوبم بلدي از زیرش دربري!-
 
می وام از گذشتم بدوني! من از زیر چیزي در نمیرم. رك و راست دارم میگم ن-

 توام بهتره کنجکاوي نکني!
 

 از اینهمه صراحتم متعجب میشوي؟ چند لحظه نگاهم میکني و بعد میگویي:
 
؟ باشه! هرجور خود  دوست داري.-  ا 
 

ست دارم، من فقط ربایت تورا می واهم اما باورکن ان ترشي  من فقط تورا دو
گندیده اي که در گذشته جایا گذاشتم به درد امروز نمی ورد! در صندلي فرو 

 میروم و زمزمه میکنم:
 
 ازم ناامید نشو ولي باور کن به نفعته که ند...-
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 هیاي نمی وام بشنوم!-
 

 صی همه دنیا حق داشتند جز من!خوب نمی واست بشنود! حق داشت. ا
 

 اذر است، ولي من به تقویم ها ا تماد ندارم! 25امروز شنبه 
 

 امروز بیشتر شبیه به غروب جمعه است! کدر، دلواپس و تمام نشدني!
 

 قانون بیست و چهارم:
 

به  تورا به جان  زیزتان خوب زندگي کنید، ادمها با ی  دوربین شررکاري رو
 ! خوب زندگي کنید...گذشته تان نشسته اند

 
 
 
 
 

 المیرا دستي روي رو ت تي ام میکشد:
 
  اشق این اتاقم!-
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 خیلي اتاق زیبایي اما دلیل نمیشه هشت روز خودتو توش حبس کني!-
 
شت روز حتي اگر همه ادمهاي دنیا میمردند  و شت روز..این ه بعد می ندد! ه

هم برایم مهم نبود! اما هشررت روز نیسررت بودم و تو حتي ی  پیام خشرر  و 
 خالي هم برایم نفرستادي!

 
شتي روي چه  ست گذا سالها د شدي؟ اخر بعد از این  شق که  دل بیااره ام  ا

 کسي؟
 

شنوم ب صدایت را ب ستم  شب می وا شنگيدی  عد با خودم گفتم دلتنگي بهانه ق
 براي تکرار ی  اشتباه تازه نیست*

 
نمی واسررتم بگذارم دلتنگي به جایم تصررمیم بگیرد. تا اینکه المیرا امد باال، 

 برایم سوط شیر اورد، و گفت چقدر این اتاق را دوست دارد!
 

 دستم را میگیرد، دست بي رمقم را:
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 ز اومدي شرکت و با دالوري د وا کردي؟چت شده رایحه جان؟ چرا اون رو-
 
سیخي نکردم که تو بعدش بیاي و ب واي همه چیزو - المیرا ی  هفته خودمو 

 یادم بیاري!
 

 فقط نگاهم میکند و انگار کلي حری دارد و البته کلي ترس!
 
 تو...تو با ماهان رابطه اي داري؟-
 

ه حسهایي را تجربه میکردم کتا وقتي ارامي که ادمها را نبیني، باز دوباره داشتم 
 چندین روز ازشان دوري کردم! بند بند تنم ری ت:

 
 یعني چي؟-
 

 لب ند لرزاني میزني:
 
 من ناراحت نمیشم، باهام صادق باش!-
 

 فقط نگاها میکنم:
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ما سررراغ تور رو گرفت. اون ادمي - نه.. ا جا! امیر  لي رو ببی مد این پریروز او
به هواي  یاد اینجا  باال، من خودم نیسرررت ب امیر! بعدم داشرررت میرفت اومد 

 دیدما!
 
 من درو روش باز نکردم.اصی نمیدونستم کي پشت دره!-
 
 دوست داره؟-
 

 سرم را به تاج ت ت تکیه میدهم:
 
 برام مهم نیست.-
 
 چرا مهم نیست؟-
 
 
 
 
 
 چطور میتوني به احساسا  یه نفر بي اهمیت باشي؟-
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 میت میداد؟مگر برادر تو به احساسا  من اه
 
 بعد اینهمه روز اومدي پیشم این حرفارو بزني؟-
 
 نه، بب شید!-
 

 و بعد کنار ت ت میایستد و دستم را میکشد:
 
 پاشو! مژده رو خوابوندم، بریم باهم یه دوري بزنیم.-
 
 حوصله ندارم المیرا!-
 

مه  بغض ندگي میکردي، و مهمتر از ه قدر انرژي داشررتي، ز میکنم، تو چ
 دوستت داشتند!

 
 رایحه؟! داري گریه میکني؟-
 

رویم را برمیگردانم و او که مینشرریند و من باید ازاد میشررردم، باید این پرنده 
زخمي اي که در سررینه ام حبس شررده بود را ازاد میکردم! خودم را در اغوشررا 

صدا شده بود، میاندازم و با  شبیه هم  سر میدهم! چقدر زندگي ام  ي بلند گریه 
 هرروزم  ین هم، پر از نداشتن!
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 چي شده رایحه؟-
 

 برادر ، برادر لعنتي ا !
 
  زیزم چي شده؟-
 

 گذشته ام، گذشته لعنتي ام!
 

ید براش  با که  قدر  نه، چرا هی  ادمي ان چرا سررراغم را نمیگرفت و فقط من 
 اهمیت نداشت؟

 
 یوانه داشت با من گریه میکرد! زمزمه میکند:المیراي د

 
 من خیلي نگرانتم! میترسم از  چیزي بپرسم و ناراحتت کنم.-
 

 او هم میترسید مرا از دست بدهد؟
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ست بدم! اما گاهي - شون دارم رو از د س سم ادمایي که دو شه از این میتر همی
ست دادن منو  ست که ترس از د صی ه سي ا سم ک شته اوقا  از خودم میپر دا

 باشه؟
 
  زیزم..-
 

 میکشدم  قب، اشکم را با کف دستا پاك میکند و لب ند میزند:
 
 میبیني چه احمقم؟ تو باید منو اروم کني تا خودتو! سری  گریم میگیره.-
 

 به چشمهایا خیره میشوم و لب میزنم:
 
 از اینهمه تنهایي خسته شدم!-
 
 چرا به برادر  اجازه نمیدي بهت نزدی  بشه؟-
 
 اامیدانه چشم میبندم:ن

 
ب دا امیر لي بهم نگفت من از دالوري پرسرریدم! ولي کاش تو بهم میگفتي. -

 دالوري گ*ن*ا*هي نداره جز...
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 جز اینکه برام نقا بازي کرد که نمیشناستم.-
 
 خوب برادر  ازش خواسته بود!-
 
 من اون ادمارو نمی وام!-
 
ا تو نمیتوني گزینشرري با اونخانواده چیزي نیسررت که ب واي انت ابا کني! -

رفتار کني! اون برادرته نمیتوني از زندگیت حذفا کني. امیر  لي رو ببین، اگر 
نبود من بیااره بودم، اگر نبود معلوم نبود من االن کجا بودم، خودتو از داشررتن 

 هماین موهبتي محروم نکن
 

 کاش امیر موهبت من بود، اوکه خودش را از من دریغ میکرد!
 

 را میگیرم، رگهاي برجسته دستم را لمس میکند و من که زمزمه میکنم: دستا
 
به تنهایي  اد  کردم اما گاهي اوقا ،  میقا دلم می واد منم  زیز دل کسي -

 باشم...
 

نه  ذاب و او داشرررت برایم دل  که شرررده بودم ای نه اش میلرزد و من  چا باز 
 میسوزاند.
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 رایحه  اشق شدي؟-
 

ود که بس تي شنیدم..حتي دلم نمی واست به چشمهاي انقدر صدایا ارام ب
 اگاها نگاه کنم:

 
همه رفتارا ، بیقراریا ، کیفگیا  هموني که من تجربه کردم وقتي ماهان -

 تو ذهنم بود! تو تو فکر کي هستي رایحه؟
 

با  جز نگاها میکنم، با خواها و با بیاارگي! المیرا جانم خواها میکنم 
 و از چشمانم بفهم!من چیزي نگویم اما ت

 
 دالوري؟-
 

 سرم را به  یمت منفي تکان میدهم.
 
 یا شاید خود ماهان!-
 
 نه-
 

 چرا گزینه اخر را نمیگفت؟
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 رایحه...-
 

 سرم را میاندازم پایین:
 
 دیگه کسي نمونده...-
 

 چانه ام میلرزد و تو زمزمه میکني:
 
 نه..این اشتباهه، خیلي زیاد...-
 

  اشق این اشتباه بودم، سرم را به سینه اش میاسباند و لبا را به گوشم: من
 
 نباید این اتفاق بیافته!-
 

تادم روي بوم  نداي غرورم اف تادم! از بل که اف فاق منم  کاري المیرا، ات جاي  ک
 امیر لي!

 
 رایحه...امیر لي ادم مناسبي براي تو نیست!-
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 ادر ...لعنت بها!دست من نبود، که اگر بود ی  لحظم به بر-
 

 نفس میگیرم و زمزمه
 

 میکنم:
 
 تقصیر خودش بود المیرا...ب دا تقصیر امیره!-
 

 مجبورم میکند به صورتا نگاه کنم:
 
 اون چیکار کرده؟-
 

 اشکم را پاك میکنم اما لحظه اي صورتم خش  نمیماند:
 
الزم نیسرررت کاري کنه، حری زدنا، رفتارش المیرا این ادم به خودي خود -

 منو بیااره کرده!
 

لب ند بي رمقا نمیدانم براي چیسررت، دمل چرکي دلم باز شررده بود و دلم 
 می واست داد بزنم:
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شتر به من حق بده! مني که - شه! توام بی شقا ب سي که  ا من حق میدم به هرک
که روحشررون پر از  مایي  مدم بین اد یاي سرررد و بي روب خشررن او یه دن از 

شدین خانواده شماها  ست!  شته  گرما من توق  داري بهتون تعلق خاطري ندا
 باشم؟

 
 اشکم را پاك میکند:

 
 ششا  زیزم گریه نکن!-
 

ست کودکي تا مرا  سب  که کافي بود ن م را بدهند د شده بودم، انقدر  سب  
سي را داري که برایا از دلت بگویي،  سمان. وقتي ک ستد به ا م ل بادبادك بفر

 از احساست...
 
 ناخن هاي فرن  شده ام خیره شده ،لب میزند: به
 
 تو ازش خواستي مهتابو رد کنه؟-
 

 وحشت زده از تهمتي که داشت گریبانم را میگرفت:
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نه.. من هی  حرفي بها نزدم، حتي نمیدونه من چه حسرري - نه، معلوم که 
 بها دارم المیرا! باور کن تقصیر من نبود.

 
 اش:چهار انگشتا را میگذارد روي چانه 

 
 شاید براي اینکه فراموشا کني بهتره دورازش زندگي کني!-
 

به ان راهکار! چشررمانم ترس  ید  ید ر.. با تاملا بود،  م ی این تمام تیش و 
 داشت و بهت! متحیر زمزمه میکنم:

 
 داري بیرونم میکني از این خونه؟-
 
اید یه شررنه رایحه بیرون چیه! فقط...میگم میتوني یه جایي بهتر گیر بیاري و -

 ادم بهتر!
 
 بي انصای...-
 
 رایحه...-
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یاده. - نه! چون از سرررم ز نداره میگي  چون میدوني از امیر لي بهتري وجود 
چون لیاقت بهتر از منو داره. یه نفر م ل مهتاب. رایحه خره کیه؟ بي خانواده، 

 بي اصل و نسب! بي بند و بار و بي دین و ایمون!
 
 رایحه...-
 
 نداره براي شما.حتي اسمم مجوز -
 

 پتو را میزنم کنار به سمت اشپزخانه میروم و او که دنبالم راه افتاده:
 
 من اصی منظورم این نیست..-
 

قوطي قرص را از کشرروي کنار گاز پیدا میکنم! می واسررت مرا از امیر لي دور 
ند! من  حذی ک حه را از زندگي امیر لي  ید! می واسرررت رای ند، تنم میلرز ک

شتم صندلي در راه بازار و جز ان پیراهن ابي که از  چکارش دا شغال ی   جز ا
اتاقا برداشتم و جز قربان صدقه اي که در دلم میروم! من چیزي از او نداشتم 
همان را هم می واسررت از من بگیرد! سرره تا قرص را باهم میاندازم باال و دو 

 لیوان اب رویا:
 
 رایحه اون قرصا چي بودن؟-
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 ه رویا میایستم و پیراهنا را میگیرم:سرم گیج میرفت روب

 
من کاري بها ندارم، من فقط دوسررا دارم، تو دل خودم، براي خودم! هی  -

اسیبیم به کسي نمیرسه! چرا می واي منو دور کني؟ این کارو بکني من میمیرم 
المیرا...این یه تهدید نیسررت یه مسرریله کامی  لمي! بدن من نداشررتنشررو پس 

 م نمیارم اونجوري!میزنه پس زیاد دوو
 

 داشتم شلوغا میکردم، تا شاید ازحالم بترسد، و بگذارد برود:
 
 المیرا اگر دوستم داري به هی  کس نگو، نه امیر نه حاج خانوم!-
 
 من نم...-
 

 انگشتم را روي دهانا میگذارم:
 
 نگو.. خواها میکنم! بهم قول بده.-
 
 تردید پل  میگذارد روي هم و من دستم را برمیدارم و زمزمه میکنم: با
 
 باید باهاش حری بزنم. ی  هفته صبر کافي بود ادمي نیست که بیاد جلو!-
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 چي می واي بها بگي؟-
 
 نمیدونم!-
 

 دستم را میکشد:
 
تاب - یه مه حه چیزي نگو بها خواها میکنم! اونم از قضرر یعني چي، رای

 ن و  صبي شده!تاحاال خیلي داغو
 

 با نگاهم مطمینا میکنم:
 
؟-  اذیتا نمیکنم. پایین 
 

شم. در لحظه اخر  شالم را میپو سرش را به معناي م بت تکان میدهد! مانتو و 
به خودم در اینه نگاه میکنم، چقدر زشررت و کدر بودم اما اخرش کسرري تورا 

 می واهد که خسته و لهتم دیده باشد.
 

شت در را برایم باز میکند،  شت پ صداي گریه مژده میامد و حاج خانوم که دا
هم الله اکبر الله اکبر میکرد تا کسرري به داد نوه اش برسررد. المیرا که میرود در 
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تاری  و روشررن راهرو در اتاقا را باز میکنم! نماز می واندي و پشررت به من 
ایسرتاده بودي. دلم براي قامتت برعف میرود، چطور دلت میامد خود  را از 

 دریغ کني؟ من
 

 در را میبندم و تکیه میدهم و نگاهت میکنم!
 

 روي پایت مینشیني و من که خسته بودم، پشیمان، و دلتنگ!
 

شینم و دلم را، دل بیااره ام را به دریا میزنم! گونه ام را بین دو  شتا مین دقیقا پ
کتفت میگذارم! و دسررتم را دور  میپیام! نفسررت حبس میشررود و "السرریم 

 ا  میلرزد!  لی "
 

یاد، اغوشررها،  یدا کردن اراما امتحان کردم! ا ت یادي را براي پ من راههاي ز
سهم  سته بود و همه  ش مهماني و الکل! بین همه اینها تنها مردي که رو به قبله ن
من از او همین اغوش نصف نیمه، ارام کرد! خیصم کرد. از  مري تاریکي مرا 

 رهانید.
 

 بیني ام پایین میاید و روي لبم نفسي تازه میکند:اشکم سر می ورد از تیغه 
 
 من تورو از گردنت میشناسم، از بس که به من پشت کردي.-
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چرا پسم نمیزني و ناراحتم نمیکني؟ م ل کودکي که شیشه  طر قدیمي مادر را 
شررکسررته، م ل بیااره اي که بو همه خانه را برداشررته، بوي ندامتم همه اتاق را 

 قدر ارام همانقدر حقیر زمزمه میکنم:گرفته بود! همان
 
 بب شید!-
 

که روي فرش  نار تو، م ل این قت  ز  اسرررت در ک قار  در حقی یداني ح م
 نشسته اما در  رش باشي.

 
 نفست را فو  میکن

 
 
 
 
 

ي و من که بیصدا در بهشتم اش  میری تم! ی  روز این چشمها ازم شکایت 
 میکردند.

 



 513 هبوط

  باز کني و من نمیتوانسررتم اجازه بدهم سررعي میکني حلقه دسررتم را از دور
ستي خود  را از من بگیري! رهایت میکنم و تو که برمیگردي  ستي د خود  د

 روبه رویم روي دو زانو مینشیني و با چشمان خسته و بي رمق نگاهم میکني!
 

که من میکنم. نمیتوانم تصررور کنم  کاري  مان  کاوي، ه خوب صررورتم را می
 میتوانم خیال کنم و چه خیال شیریني!دلتنگ من بوده باشي اما 

 
چیرو باید بب شررم رایحه؟ تنها کسرري که باید تورو بب شرره خودتي، که همه -

  مر به خود  ظلم کردي!
 

شان ظلم کنند، ماده  کاش ست خالي و تنها نمیتوانند به خود میفهمید ادمها د
اي، ادمي، چیزي همیشرره هسررت که تورا بیااره کند! من با کم  ادمها شررده 

 بودم قاتل خودم.
 
که جبران - پاك بشرري؟  که  که چي؟  ی  هفته خودتو تو خونه حبس میکني 

 بشه؟ که چي؟بشه؟ که از واقعیتت فرار کني؟ که برادر  بی یالت 
 
 که یه نفر درو بشکونه بیاد تو، بیاد دنبالم!-
 

که بین  جا ارام بود و این ارامشرري  مه  مه میکردي! ه مه میکردم، توام زمز زمز
 ماست داشت قضیه را حل و فصل میکرد.
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میتونم باها  شرررط ببندم تا به حال تو تمام زندگیت به حری کسرري گوش -

 ندادي.
 

 به تسبیحت خیره میشوم:
 
 بیا و اینبار به حری من گوش بده.-
 
 می واي چیکار کنم؟-
 

 نزدیکتر میشوي:
 
هاش حری - با نه،  ها  حری بز با یاد تو این خونه،  بذاري برادر  ب می وام 

 بزني! من نمیدونم چي شده و چي نشده! اما نمی وام تنها باشي!
 

 چرا خود  تنهاییم را پر نمیکني؟
 
ن ادم ش صیت و شعور داره که بتونه تورو من باهاش صحبت کردم! انقدر ای-

 درك کنه و قانعت کنه ! من نمیفهمم چطور میتوني از این ادم فرار کني؟
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 رایحه! به من نگاه کن. قول بده!-
 
؟-  چرا برا  مهم 
 

 چند لحظه نگاهم میکني :
 
 سر  قل که نمیاي الاقل سر قولت بمون!-
 

 هنوز قولي نداده بودم، اما اگر او می واست هرکاري میکردم. من
 
 حاال بهم بگو نتیجه این انفرادي چندین روزه چي بوده؟-
 

 چشمانا لب ند داشت، خدایا بهتر از نگاه او خلق کرده اي؟ نه گمان نکنم.
 
 به قیافت که نمی وره چیز خوبي بوده باشه!-
 
 مس رم میکني؟-
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 می ندي:

 
 نم.من غلط بک-
 

شد. به  شمانت با شمم به چ شینم و فقط چ صله از تو بن ستم از این فا نمیتوان
 لبهایت نگاه میکنم و به نگاهت که مام را میگیرد. با احتیاط زمزمه میکني:

 
شاید - رایحه! من میفهمم که از لحاظ فرهنگي چقدر باهم متفاوتیم و میدونم 

منم میدوني که ادم معتقدي  رفتاراي تو از سررر  اد   نه لذ ! ما نامحرمیم و
 هستم.

 
 لبت را تر میکني و ارامتر میگویي:

 
نادیدش بگیرم، - یه جایي میتونم  تا  منم م ه همه مردا، احسررراسررراتي دارم، 

 خواها میکنم فاصلتو باهام حف" کن! نمی وام باها  بد رفتار کنم اما...
 

 را روي لبم میگذارم و به دکمه طوسي رنگ تیشرتت نگاه میکنم: دستم
 
 باشه، فهمیدم، معذر  می وام!-
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شمان لعنتي  شدي و ان چ شت و خرابم خیره می صور  ز کاش همین طور به 

 ا  می ندید:
 
 بیا اروم اروم باهم درستا کنیم، من از اینهمه جنگ و جدل خستم!-
 
 منم خستم.-
 
 وام هرچي ب واي برا  میگم!اگر از خود  بگي، ت-
 
 قراره چي گیر  بیاد؟-
 
 یه چیز خیلي بزرگ!-
 

هرچه باشرررد فقط ان چیز بزرگ تورا از من نگیرد اخر میداني امیر لي جانم؟ 
 من دیواري پوسیده ام اگر  کس خود  را از رویم برداري فرو میریزم.

 
 ن.رایحه.. اولین قدمت، پاي ادماي ابافي رو از زندگیت قط  ک-
 

 نگاهت میکنم:
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 جز تو و المیرا و حاج خانوم کسي تو زندگي من نیست!-
 
صلین، م ل المیرا م ل ماماني، م ل - سري ادما نقا ا بحتر بگم، یه  بذار وا

 رامین م ل من
 

 می ندي:
 
 اصی من نقا اصلي هستم؟-
 

اصلي؟ تو موبوع این زندگي شدي!چنان نگاهم را پر از  شق میکنم که  نقا
 بیسوادي اگر ن واني:

 
 یه سریم ادمایي که می وانت خوب یا بد، و تو واقعا بهشون نیازي نداري!-
 
 م ل؟-
 

 ناامیدانه چشم روي هم میگذاري:
 
 رایحه تو که خنگ نبودي!-
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من ماهان بود، اقاي رحمتي دربان  نه واقعا نه... نبودم! ادمهاي جانبي زندگي
 شرکت بود، محسن بود و خانم شکوري حسابدارمان! من کسي را نداشتم.

 
 نده خودتو دست کسي که حیفت کنه.-
 

 من فقط می واستم در دستان تو، حتي حیف و میل شوم.
 

 می ندي:
 
تت! چون فکراي - ماني نبین ما که  تاق بري بیرون  یه جوري از ا ید  با االن هم 

 قشنگي نمیکنه!
 

 چشمکي میزني و زمزمه میکني:
 
 بهتره زودتر بري!-
 

 قبل از اینکه دستگیره در را پایین بکشم زمزمه میکنم:
 
 امیر  لي!-
 

 صدایت از بیخ گوشم میاید:
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 جانم!-
 

بگویم  زیزم حاال که فاصله بینمان افتاده چیزي از خود  را به من  می واستم
بده اما.. تو گفتي جانم و همه خوني که در  روقم  بده، ان تسرربیحت را بهم 

 جریان داشت...هی  ! دیگر جریان نداشت!
 

در هواي پاییزي، نورهاي طییي از پشت ابرها به صور  سرد  تابیده؟ جانم 
 را گرم کرد!تو به همان اندازه م

 
م ل پرنده اي که تازه پریدن یاد گرفته، م ل شرریري که تازه شررکار اموخته، من 
هم تورا جور دیگري شررناختم، جور دیگري داشررتم! و شرروق این تجربه جدید 

 دلم را نوچ کرده بود.
 

یدهم، میر*ق*صررم، حمام میکنم،  ی  گوش م نه ام پرواز میکنم، موز به خا
 م،گوشواره میاندازم و الك قرمزم را درمیاورم!پیراهن ابیت را تنم میکن

 
 گفتي جانم و کاش صدایت را
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در شرریشرره اي حبس میکردم، و نفسررت را در خودم! گفتي جانم و همه تنم از 
صداي تو در من میرفت و  صدا را پس میزند  شد! م ل کوهي که  انعکاس تو پر

 میامد.
 

ه میتوانسررت مرا از ان زن من ادم کم توقعي بودم، ی  کلمه چهارحرفي سرراد
کدر و بیحال تبدیل کند به ی  زن شی  و تمیز! ی   اشق خراب را میکند ی  

  اشق زیبا. مرسي از اینکه چیزي از خود  را به من میدهي، صدایت!
 

 "خواها میکنم بهم زنگ بزن"
 

 انقدر حالم خوب بود که هرکسي هرکاري ازم می واست دریغ نمیکردم!
 

مبل م ملم لم میدهم، قهوه ام را مینوشم و موبایل را بین گوش و شانه ام  روي
 نگهمیدارم، حتي مهلت نمیدهد بوق بزند:

 
 بله.-
 
 رو موبایل خوابیده بودي؟-
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 و می ندم...

 
 نه رو این ت ت با فکر تو خوابیده بودم!-
 

 می ندم:
 
 فقط خوابیده بودي؟ مطمین باشم؟-
 

 با تاخیر زمزمه میکني:
 
 کجا بودي اینهمه مد ؟-
 
 همین اطرای!-
 
 کاش یه خبر بهم میدادي!-
 
 نشد..-
 

 ناله میکند:
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 اصی بهم فکر میکني؟-
 

 مای  تلخ را فرو میدهم:
 
 توروخدا نزن جاده خاکي! حاال چي شد گفتي زنگ بزنم؟-
 
چي شد؟ هیاي چند روزه از  بی برم! اومدم دم خونت باز نکردي، میدوني -

 زنگ زدم؟چندبار 
 
 من میتونم کاري برا  بکنم؟-
 
 می واي مشکی  منو حل کني؟-
 
 نمیدونم، باید حل کنم؟ وظیفه منه؟-
 
درسته که تو مسئول حل مشکی  من نیستی ولی مسئول بوجود اوردنا که -

 هستی!
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ماهان باهم حری زده بودیم، که دیگه چیزي بین ما نیست، االن تو یه دوست -
دوست  زیزم که نتونستم تماستو جواب بدم! همین... واقعا معمولي، بب شید 

 همین ماهان! از من چیز بیشتري ن واه!
 

 داد میزند:
 
دوست معمولي؟ تو باید براي من یا صفر باشي یا صد! دوست داشتن وسط -

 نداره رایحه! دوست معمولي؟ بس کن!
 
 دادنزن سر من! ماهان حالم خوبه، خرابا نکن!-
 
 راي...-
 

 گوشي را خاموش میکنم و میاندازم روي میز.
 

می واسررتم به چیزهاي خوب فکر کنم، وقتي امیر لي حالم را خوب کرده بود 
 ماهان حق نداشت خرابا کند!

 
سرررم را به پشررتي مبل تکیه میدهم و خودم را با پیراهن تو در اغوش میکشررم، 

 ي!تصویر  بود و پیراهنت و صدایت هم در سرم، تو همین جا بود
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 هی  وقت  اشق زندگی نبودم، همیشه اماده بودم که همان لحظه بمیرم.

 
ستم بمیرم همان موقعي بود که تو به جاي بله، هوم و یا اولین باری که نمی خوا

 هان زمزمه کردي جانم!
 

 قانون بیست و پنجم:
 

را حبس کن و کلید قفست را قور  بده! تیش نکن! اگر کسي دلتنگت  خود 
 باشد تنها با ی  لب ند تو را ازاد خواهد کرد.

 
 
 
 
 

با چشررمانا خانه ام را میکاوید، خانه سررفید و سرررمه ایم را و تو که کنارم 
صدایا زد رامین جان و من حس کردم  ستاده بودي! از در که امدند تو، امیر  ای

م رامین ملحق شررده! حس کردم دارم وارد ی  جنگ نا برابر میشرروم!چه او به تی
 زود با او صمیمي شده بود و چقدر خنده دار.

 
 حتي باورم نمیشه این خونه و این سلیقه تو باشه رایحه.-
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 امیر لي هم که شده بود مسئول باز کردن یخ ما:

 
 مگه رایحه خانم قبی چجوري بود؟-
 

 پایت میزنم و زمزمه میکنم: با دمپاییم بربه اي به
 
 دماغتو از گذشته من بکا بیرون!-
 

 نیشت باز میشود، زمزمه میکني:
 
 حاال کنار میایم یه جوري، زود قوالتو یاد  میره ها!-
 
 من گه خوردم قول دادم!-
 
 دیگه دیره، خیلي دیره!-
 

به  رامین نگاهي به شرررال روي سررر و مانتوي تنم میاندازد، لب ند میزند و رو
 امیر لي میگوید:
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شه، اما - شتر با بارش گم ب شلوغ، رنگي رنگي جوري که  یه خونه پر از تابلو، 
 االن این خونه متعلق یه خانوم بالغ و ارام و مدرن!

 
شررده و به چشررمان جذابا نگاه میکنم و موهاي کنار شررقیقه اش که سررفید 

چقدر جذابترش کرده! کت و شررلوار طوسرري برفي تنا بود و پیراهن سررفید، 
 معلوم بود خارج از ایران خوب به خودش رسیده، بر و بازویي برهم زده بود!

 
 امیر لي بلند میشود و من هم ناگاه همراها:

 
 من بیشتر از این مزاحمتون نمیشم!-
 

شتا راه شود و لب ند میزند،پ ش رامین نیم یز می شه زیر گو ا میافتم و م ل پ
 وز وز میکنم:

 
 کجا داري میري؟ برداشتیا اوردیا اینجا خود  داري میري؟-
 
 نکنه اصی رامین داداشت نیست؟-
 
 این چر  و پرتا چیه؟-
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با این - یه غریبس! برادرته توام بهتره  ف  کنم اون  که  تار نکن  پس یجوري رف
 قضیه کنار بیاي!

 
 مینالم:

 
 امیر!نمی وام -
 
 تو قول دادي!-
 
 رایحه زود قوالشو یادش میره..-
 

سینه تکیه داده بود به  ست به  سینه ام فرو میریزد برمیگردم به  قب که د دل در 
 کانتر و از قولهاي من میگفت! امیر از کنار سرم نگاها میکند:

 
 رامین جان شام منتظریما، حرفاتون تموم شدبیاین پایین!-
 

 اني و در میروي!و دیگر منتظر نمیم
 

 لب ند کجي میزند و به سمت مبلهاي راحتي میرود:
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 نمیترسي تنها با مني توي خونه؟-
 

 شالم را میکنم و طرفي میاندازم:
 
سطه دیدار خواهر برادري - شیدم که یه مرد غریبه وا میدوني چقدر خجالت ک

 ما شده؟
 

 نیش ند میزنم:
 
صابر ک افت باید از خود  خجالت نداره اونموقعي که منو بزور دادن - به اون 

 خجالت میکشیدي!
 

 چشمانا را روي هم میگذارد، طوالني و  صبي:
 
شته - سر دنیا از اینجا و اتفاقا  اینجا خبر دا شتي که من اون  تو چه توقعي دا

باشررم؟ هربارم تماس میگرفتم، تو نبودي و بابا میگفت همه چیز سررر جاش. 
 نیستي!نمیدونستم اصی دیگه اونجا 

 
 اره، اون فکر میکرد همه چیز سر جاش!-
 

 خم میشود جلو و ارنجا را به زانویا تکیه میدهد:
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 رایحه جان! حاال که گذشته، همه چیز تموم شده...-
 

این جمله انقدر  صرربانیم میکرد که حد و اندازه نداشرررت چون همه چیز به 
 رد:روشني روز برایم باقي مانده بود این جمله  صبانیم میک

 
شده بودم - شیدم؟  شده؟ تو چه میدوني من چي ک شده؟ همه چیز تموم  تموم 

یه تیکه گوشرررت نجس که فکر میکردم براي همه بدب تي میارم! توي انباري 
جازا  کنم، براي  که خودموم یه کنم،  که خودمو تنب ندگي میکردم  نمور ز

من چي  گ*ن*ا*ه نکرده! تو با اون گذشررته به این اینده نرسرریدي تا بفهمي
 میگم.

 
 به سینه ام میزنم و بغض که داشت خفه ام میکرد:

 
 هیاي تموم نشده، چون ک افت اون گذشته داره دامن االن منو میگیره!-
 
 اروم باش-
 

 به این جمله الرژي داشتم، جیغ میزنم:
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سي که - شده وقتي که نمیتونم به ایندم با ک شم؟کجاش تموم  چجوري اروم با
جاش تموم شده که هما استرس دارم همه چیزو بفهمه  اشقشم فکر کنم؟ ک

و منو پس بزنه؟ تو میفهمي این یعني چي؟ همه چیز به جهنم، من اینم نمیتونم 
 از دست بدم!

 
ب*غ*لم مینشرریند، دسررتم را میگیرد و پشررتا را به لبا میاسررباند و زمزمه 

 میکند:
 
 باشه  زیزم، حق باتوئه! اروم باش!-
 
مه زندگیم از - ماد نکنم. هنوز ه یاد نگرفتم ا ت ما هنوز  یب خوردم، ا ما فر اد

  اد  نکردم از دست بدم.
 

 مرا به خودش نزدی  تر میکند و ت ت کمرم را میمالد:
 
 حق باتوئه! ولي بابا...-
 
 اسم اون ک افتو نیار!-
 
 رایحه اون هرچي باشه پدرمونه!-
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ستاد- ست که نمیفهمي، فر صیر خودتم نی سر دنیا ختو نمیفهمي! تق ونه   او 
ش صي برا  گرفت، خودشو به در و دیوار زد بهترین دانشگاه و بهترین رشته 
شت تا از  شي و منو نگهدا ستاد که تو اون خونه حروم ن صیل کني، تورو فر تح
زندگي سرریرشررم! تقصرریر تو نیسررت که نمیفهمي، مشررکل منه که توق  دارم تو 

 بفهمي!
 

 موهاي پریشانم را میزند پشت گوشم:با کف دستا اشکم را پاك میکند و 
 
 قربونت برم..-
 

اه چقدر دلم این حرفها را می واسررت، ولي همان جا که تنهایي داشررت مرا از 
 من میگرفت:

 
  زیزه دلم...-
 

دیر بود اما شیرین بود، همان نگاه پر شق امیر به المیرا باالخره داشت براي من 
 به تجربه تبدیل میشد! اتفاق میافتاد، نگاه هاي پر حسرتم داشت
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حق با توئه! ولي گ*ن*ا*ه من چیه که مجازاتم میکني؟ من از همه جا بی بر -
گه کسرري رو داریم؟  مدی گه من و تو جز ه بودم! چرا از من فرار میکني؟ م

 نداریم! می وام دوباره همه چیزو درست کنم، با تو!
 
 من برنمیگردم رامین!-
 
 هما از جغرافي-
 
 
 
 
 
 میترسي، اما من می وام تاری و از اول بنویسم! ا

 
 از تکرار مکررا  متنفرم-
 
نمی وام به اون خونه بیاي می وام خاطرا  بدو پاك کنم و همه چیز درسررت -

 بشه!
 
شه که گم - ستم؟ از خدا شه که نی میدوني چقدر از من متنفره؟ میدوني از خدا

 و گورم؟
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 ب دا از  متنفر نیست رایحه...-
 
هست.. انقدر دوز تنفرش از من باال بود که  شق به خواهرشم نتونست  چرا-

 جلوشو بگیره!
 

هی  کدومتون نمیتونید بفهمید که من اون یکسررالو چجوري خونه صررابر سررر 
صد جونمو کرد؟ تو نمیفهمي که  کردم!  مه  زیز تر از جونم میدوني چندبار ق

سررر مهناز تا تو خواب خیصررا  من براي انتقام از بابا دوبار با چاقو رفتم باال
کنم! ف  میکني به خودم افت ار میکنم؟ نه ازخودم متنفرم و از اون بیشررتر که 

 با ث شد هماین هیوالیي در من شکل بگیره!
 

شیمون  صه هایي که اخرش گل و بلبل  تورخت بیماري نیافتاده و پ حاالم م ه ق
مرد  ین خبرا نیسررت ایننیسررت با دیالوگ بذارید براي اخرین بار ببینما! از ا

 نفر  انگیز تر از این حرفاس!
 
یا اول رابطه خودمونو ترمیم کنیم! همه - اصرری ولا کن، نمی واد ببینیا، ب

چیز گاماس گاماس! بیا خونه خودم، کمکت میکنم درس ب وني، بري یه رشته 
خوب! می وام خودتو از اول بسازي! این پوسته کیفگي و این رخت بیتکلیفي 
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بکن بنداز دور! بذار متعلق به جایي باشرري! بذار منم از این تنهایي دربیام. رو 
 اول و اخر من و توییم که به درداي هم می وریم!

 
 از این جایي که هستم رابیم.-
 
 نیستي رایحه! نیستي.-
 

 چشم میبندم و او زمزمه میکند:
 
 دنبال یکي باش که بلد  باشه! ب دا نفهمنت مریض میشي!-
 

 می ندم:
 
 مریضتر از این؟-
 
 تو بیا پیا من خوبت میکنم فدا  شم!-
 
 من اینجارو دوس دارم، اینجا ارومم!-
 
 ب اطر امیر لي میگي؟ اون تورو بي خانواده و پشتوانه قبول نمیکنه.-
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 شوکه میشوم:
 
 کي گفته می وام اون قبولم کنه؟-
 
سم. میدوني جز امیر لي االن کي تو زندگیته؟ من همه ادماي اطر- شنا افتو می

کي تاحاالس زیر نظر  دارم؟ چطور این اشررتیاق و ا تماد بي حدتو نسرربت 
 بها ندید بگیرم، اونم به تو بي میل نیست اما از  میترسه!

 
 اشکم میاکد:

 
 از چي من میترسه! من دیگه اون هیوال نیستم.-
 

 دو دست مشت شده ام را میب*و*سي و زمزمه میکني:
 
شت! فکر میکني اگر بفهمه یه بار یه چیزایي ر- شه دا ست اما نمی شه خوا و می

 ازدواج کردي چه  کس العملي نشون میده؟
 

 به سر ت دستم را میگذارم روي دهانا:
 
 هیس! هیاي نگو! به هی  کس! هی  وقت.ساکت شو رامین..-
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 صورتا را  قب میکشد:

 
 کنه؟تو خودتم نمی واي بشنویا توق  داري اون این قضیرو هضم -
 

نه  خا اره، نمی واسررتم حتي تکرارش کنم، حتي نمی واسررتم دیوارهاي این 
 بفهمنا!

 
 من رابي نبودم!-
 
 دلیل ناربایتیت خیلي افتضاب تره!-
 

 ناامید چشم میبندم و پیشاني ام را به شانه اش تکیه میدهم:
 
که این - مان از من  نت! ا مد بد موق  او مان از تو و  رامین! رامین...رامین..ا

کاري نمیتونم بکنم، فقط  که  باز کني... رامین من  خانوادرو دارم! رامین دهن 
میتونم یه بییي سر خودم بیارم! رامین بها بگي خودمو از  میگیرم! به همون 

 خدایي که بهم پشت کرده قسم!
 
 چرا این کارو با خود  میکني؟-
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مگه خدا از چون برام مهم نیسرت اخرش کجا میرم، جهنم؟ به جهنم! اصری -
شکه! تو  سه؟ نه همه اینا ک سید که می واي به این دنیا بیاي که اینبارم بپر من پر

 ف  میکني از کجا اومدیم؟
 
 این حرفارو نزن!-
 
از یه جهنم داغ اومدیم توي جهنم داغتر! و می وایم بریم به یه جهنم  جهنمي -

 دیگه! ادما اشتباه فکر میکنن! اگر گیم اور بشي به نفعته!
 
همه زندگیت شررده انرژي منفي! بریز دور این چیزارو، ارامشررتو پیدا کن، برو -

 سمتا!
 

 نگاها میکنم طوالني و پرحری:
 
 اراما من تو این خونست!-
 
جملمو اصرریب میکنم، یه اراما تضررمیني و همیشررگي پیدا کن که ترس از -

 دست دادنشو نداشته باشي!
 

 باالیم را میجوم و اینبار نگاهم دست خالیست: لب
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یان و میرن! م ل - مد  دارن، م ما  نداره! اد بدي براي من وجود  هی  چیز ا

 خوشیام حاال این یکم زمانا کوتاه تر!
 

دسررتا را میاندازد دورم سرررش را به سرررم تکیه میدهد و خودم را به خودش 
 میفشارد:

 
 !خودم خوبت میکنم، خودم ابدیت میشم-
 

 و یکدفعه نگاهم میکند:
 
شمال؟ اون روز همه دنیارو پیاوندیم! - یادته اون روزي که باهم رفتیم دوتایي 

شیدي! چقدر خوش  شده بودي بیرون و تموم تونل هارو جیغ ک تا کمر اویزون 
 گذشت! سه روز قبل رفتنم بود! تازه اون روز داشتي تو دریا غرق میشدي!

 
 رق بشم!و یا شاید رفته بودم که غ-
 
 سوپر منت اونجا بود!-
 

 و می ندد:
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 خدابیامرزدش حاج باقر اونجا بود اونروز! کلي د وامون کرد!-
 

 لب ند محزوني میزنم و او زمزمه میکند:
 
 خاطراتي که ادماش دیگه نیستن خیلي غم انگیزه!-
 
 خاطراتي که ادماش هستن اما نه اون ادم قدیم غم انگیز تره!-
 

 میکند نگاها کنم: مجبورم
 
بدي نیسررتن وقتي االن داریم ازشررون حری - ظا  ا تو فکر میکني اون لح

 میزنیم؟
 
 من ادماي ابدي می وام نه خاطراتشونو!-
 
 متاسفم! اما باید بهتر زندگي میکردي!-
 
 منم متاسفم!-
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شم و نگاها  شم به کنج راحتي فرو میروم، پایم را در اغوش میک ازش دور می
 را دراورده بود و استینا هایا را زده بود باال: میکنم، کتا

 
 کي برگشتي؟-
 
 پنج ماهي میشه!-
 
 کجا زندگي میکني؟-
 
 یه خونه-
 
 
 
 
 

 خریدم زیاد از اینجا دور نیست!
 
 دکتر شدي..-
 

 لب ند میزند:
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 به تنها گذاشتن تو نمیارزید!-
 

 زمزمه میکنم:
 
 قلب؟-
 

 چشم روي هم میگذارد :
 
 اره قلب!-
 
به رویاي کودکي اش رسیده بود، در روپوش سفید، صدایي که در بیمارستان  او

 میپیاید و خطابا میکرد"دکتر"
 

 تو که مت صص قلبي براي دل من هم میتواني کاري بکني؟
 
 اونم دیدیا؟-
 
 اون؟-
 

 نفسم را فو  میکنم:
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 بابارو؟ اره! دیدم..-
 
 معلومه که دیدي!-
 
کرده کلي د وا کردم باهاش! فردا شرربا سررکته وقتي فهمیدم باها  چیکار -

کرد. بردنا بیمارسررتان ی  ماه تحت مراقبت بود. البته میدوني قراربود با توام 
نذاشرررت! کسرري نظر منو  ما دلتنگي  عت، ا فاج کاراي  کلي د وا کنم، تو و 
ن واست اما اگر االن ب وام بگم نصفا تقصیر تو بود و نصف دیگا تقصیر 

 بابا!
 
 وام دربارش حری بزنیم.حتي نمی -
 
 دوست داري درباره امیر لي حری بزنیم؟-
 

 چشم میبندم و سرم را به پشتي مبل تکیه میدهم:
 
 خودتو مس ره کن.-
 

 می ندد:
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 مس ره چیه! فقط نمیفهمم چي شد  اشق این باه حزب اللهي شدي!-
 
 کجاش حزب اللهي؟-
 
 ظاهرش نه اما  قایدش چرا-
 
.اتفاقا خیلي ادم -  امروزي و بازي 
 
 حابر شدي ب اطرش تغییر کني.-
 
 کدوم تغییر؟-
 
 شال و مانتو و ...-
 
 تو به اینا میگي تغییر؟-
 
قدم - که براي  الم و ادم  ! تویي  که ب اطرش از خود  زدي خیلي  همین 

 برنمیداري!
 



 545 هبوط

توام خوب ازش اسررتفاده کردي! نقطه بررعفمو فهمیدي و هرچي می واي از -
 بها میرسي!راه امیر لي 

 
 دستم را روي رانا میگذارد و مجبورم میکند نگاها کنم:

 
اگر قطارو اشتباه سوار شدي، خیی جهت راه رفتن توي کریدورهاش دردي -

 رو دوا نمیکنه، باید قطارتو  وض کني!
 
من سرروار قاطرم نیسررتم چه برسرره به قطار. بهتر از امیر لي وجود نداره و تو -

 می واي ازش بگذرم!
 
 امیر لي بهترین  اما نه براي تو!-
 
 الم و ادم، ت  ت  ذرا  هستي، هم قسم شدن بگن من براي امیر لي کمم! -

 اما میدوني؟ دلم زبون این دنیارو نمیفهمه.
 

ادمها فکر میکردند  شررق هم شرروراي نگهبان دارد؟ فکر میکردند تایید و  دم 
شتباه س ت در ا شت؟ نه  شان اثري بر حس من میدا صی این  تایید بودند. ا

 نکن و نرو و نیست و نه و نمیشه تورو بیشتر ترغیب میکند.
 
 تو براي اون کم نیستي!-
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 نه کمم! همه همینو میگن.-
 
 فقط از لحاظ فرهنگي ربطي بهم ندارید، همین!-
 
 وقتي حالمو خوب میکنه دیگه بقیا چه اهمیتي داره؟-
 
 توام حالشو خوب میکني؟-
 

 به من میگفت جانم!نه، نمیدانم! ولي 
 
 رایحه، تو میدوني اگر بفهمه چیکار میکنه؟ میتوني پیا بینیا کني؟-
 
 دقیقا کدومو؟-
 

 ناامید چشم میبندد و زمزمه میکند:
 
 دلیل مرگ  مرو، دلیل ازدواجتو!-
 

 حتي نمی واستم فکرش را بکنم:
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 هی  وقت نمی وام بفهمه!-
 
 میدوني داري فریبا میدي؟-
 
 من فقط نمی وام چیزي بفهمه همین!کدوم فریب؟ -
 
 اگر بهت وابسته بشه، تو مسئولي!-
 

 چه مسئولیتي از این قشنگتر؟
 
هربار داري با طناب خود  میافتي تو چاه اما انگشرررت اتهامت م ه  قربه -

 قطب نما خانوادتو پیدا میکنه! یکبارم خودتو بررسي کن!
 

 دستم را روي پیشانیم میگذارم و چشم میبندم:
 
 به خاطر همین حرفا نمی واستم ببینمت!-
 
 منم واسه این حرفا نیومدم، من ب اطر دلم اومدم! تو که  اطفه نداري!-
 
 اره ندارم!-



wWw.Roman4u.iR  548 

 

 
 به سا تا نگاه میکند:

 
 بریم پایین!-
 
 نمی واي بري خونت؟-
 

 بلند میشود و همانطور که کتا را برمیدارد میگوید:
 
 ب ورم!نه می وام برم خونه دومادمون شام -
 

با غضب مشت محکمي به کمرش میکوبم و او که بلند می ندد، می ندید اما 
 نمیفهمید دل من خون میشد از این محالهایي که ممکن نمیشد!

 
 به احساسا  من می ندید و اد ا میکرد مرا بلد است!

 
در طول شررام همه حری میزدند، رامین خوش صررحبت بیشررتر از همه، حاج 

ا امده بود، هي لب ند میزد و هي از شررغلا میپرسررید! خانوم از رامین خوشرر
کنار رامین وصررله ناجوري میماندم که درسررا را رها کرده، و اوکه مت صرص 

 شده بود و ... اه چرا انقدر کم بودم؟



 549 هبوط

 
به غذا اشررراره میکني و لب  با ابرو  که نگاهم میکني و  رو میگردانم و میبینم 

 میزني"ب ور"
 

 ي احتیاطي میکرد!جدیدا بهم توجه میکرد، ب
 

نافا زده بود  المیرا نار  که ک باال و از جوش قرمزي  ند  باس مژده را میز ل
میپرسررید! رامین می ندید و میگفت من که مت صررص اطفال نیسررتم. رامین 
ته جذب  جیب ادمها! خوش صررحبت، مودب،  مت صررص قلب بود و الب
ته... او خیلي خوب زندگي کرده بود، درسرررت بر کس خواهر  جذاب و الب

 خرابکارش.
 

دا باید براي ماموریت به اهواز میرفت به بهانه بستن چمدان زودتر از محسن فر
همه به خانه شرران رفتند و من و امیر که در سرررماي حیاط ایسررتاده بودیم براي 

 بدرقه رامین!
 

 گونه ام را میب*و*سد و زمزمه میکند:
 
 میاي خونم فردا؟-
 

 ابرو باال میاندازم و امیر لي میگوید:
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 اره میاد!-
 
با لب ند نگاهم میکند. به خدا که میدانست! میدانست چیزي از من ب واهد  و

 نه نمیگویم!
 

 با هم دست میدهند و امیر در را میبندد!
 

دو دسررتا را پشررتا پنهان میکند و به در اهني تکیه میدهد، لب ند میزند و 
 چشم  ریزي:

 
 نتیجه مذاکرا ؟-
 

 چشم غره میروم و رو برمیگردانم:
 
 !با شمام-
 

 دو طری بافت طوسیم را بهم نزدی  میکنم!
 
 بریم زیر درخت تو .-



 551 هبوط

 
شیني و من به دیوار روبه رویت تکیه میدهم. حرفي نمیزني، من هم چیزي  مین

 نمیگویم! این نگاه ها کلي حری داشتند! صدا
 

 ي جیرجیرك میامد و باد که میوزید شالم را به بازي میگرفت:
 
 نمی واي حری بزني؟-
 

 را میاندازم باال، یعني نه! سرم
 
 دلت براش تنگ نشده بود؟-
 

 جوابي نمیدهم:
 
 بعضي اوقا  ف  میکنم تو گل یخ تو دلت کاشتي!-
 

 اره کاشته بودم، توي بي احساس را کاشته بودم.
 
 چجوري تونستي با این حجم تنهایي کنار بیاي؟-
 

 لب خشکم را تر میکنم:
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 ر بیاد دیگه با همه چی میتونه کنار بیاد!آدمی که بلد باشه با دلتنگی کنا-
 

کاش میشررد ازش میپرسرریدم،  زیزم چطور با این حجم از بي  اطفگي هنوز 
 زنده اي؟ اما نمیشد.

 
 بلند میشود و همانطور که پشت شلوارش را میتکاند میگوید:

 
 ن ، به این قیافه نمی وره ب واد حری بزنه-
 

 ه کند، تورا، این صور   زیز را!اره به این قیافه می ورد که فقط نگا
 

 نزدیکم میایستد:
 
 چشا  قرمزه! برو ب واب-
 

 بي حال زمزمه میکنم:
 
 خواب چه فایده داره وقتي دوباره قراره بیدارشیم؟!-
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 من فقط از دار و قالي و فرش و صادرا  حالیمه! من فیلسوی نیستم!-
 

بیجاني میزنم! و با چشررمان خمار شررده نگاهت میکنم و ناخداگاه لب  لب ند
 میزنم:

 
 جذاب!-
 

لب ند میزني و ی  قدم بهم نزدی  میشرروي، توهم با همان نگاه با همان لحن 
 لب میزني:

 
 شیطان!-
 

 مقابل به م ل بلد بود، خیلي خوب هم بلد بود!
 

سررمت انگشررتانم میامد! به چشررمانم نگاه میکرد و انگشررتان مردانه اش که به 
سوسه اش زیر زبانم  شت لذ  و شید و تا دا ستم ک شت د ستا را به پ شت د پ
مینشست دستا را و خودش را  قب کشید! نفسا را فو  کرد و قبل از ترکم 

 زمزمه کرد"بب شید...من منظوري نداشتم!"
 

 قانون بیست و ششم:
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  زیزم! مرا ب*غ*ل بگیر با تمام منظور ...
 
 
 
 
 

 بارد، دستهایم گرمند،امان از دلم!بری می
 

از سا ت سه بعد از ظهر از خانه رامین زدم بیرون، تا همین حاال که هوا تاری  
 شده!

 
 نوك بینیم یخ، دستهایم گرم و دلم تنگ!

 
 این  اقبتي زنیست که  شقا را در خیابان ها

 
که  میگردد، که میروم تکه اي از من روي زمین میریزد! مني  بیشررر  هرقدم 

 کاش بجاي خیابان ها در دستان تو حیف میشدم!
 

 رامین میگفت"بیا پیا من، از اون خونه بیا اگر ب واد میاد دنبالت"
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شود و یا دلا  شم تاجایم خالي  ست دارم نبا ضی وقت ها دو او نمیفهمید، بع
 رسم مرا یادش برود!برایم تنگ! اما بیشتر میت

 
 احتمال اینکه مرا فراموش کند بیشتر از این بود که جاي خالیم اذیتا!

 
باره این احسررراس  باره خودم حری بزنم، و در با کسرري در دلم می واسرررت 

 احمقانه!
 

احمقانه! هی  وقت بروز ندادم و ن واسررتم کسرري بفهمد، اما چه میشررود  بله
 کرد؟ اخر به همان نقطه ابتدایي خواهي رسید!

 
خواستن امیر لي، انهم از طری من یکجور شکست تابوهاست! من دیوانگي 

 میکنم اما امیر نه! و هی  رابطه اي ی  طرفه میوه ن واهد داد.
 

هایي باشم که زود به زود سقط میشوند! زندگي من فقط میتوانستم ابستن ارزو
 بود دیگر، کم کم کنار میامدم!

 
 دکتر بامداد میگفت" بب شید اما تو ذاتا ادم بدب تي هستي"

 
شوم خندیدم و گفتم "خواها میکنم!دکتر  صباني و ناراحت  من بجاي اینکه  

 تو تنها کسي هستي که واقعیت منو فهمیدي"
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بدب تي هایم کنار میامدم، که خودم گوشررره اي از ان  و او معتقد بود باید با

بودم! ارزوهایم را از بیسررت سررالگي به سرري سررالگي میبردم! باید این من را با 
 خودم میکشیدم! از جواني به میانسالي...

 
صررندلي فلزي خیس کنار خیابان مینشررینم! به سررردر کافه و ان اسررم  روي

  مودیا نگاه میکنم. کاش اینجا بود تا ازش میپرسیدم لمیز یعني چه؟
 

 اما نبود، دو روز پیا به کاشان رفت، براي تحویل فرشها!
 

سراغا  سعي کردم با خودم مقابله کنم! نه زنگ زدم، نه پیام دادم و نه از المیرا 
مدم را گ یا تا م یدم و..  به خودم کشرر هد پیراهنا را  لت ب وا تا د ما  رفتم ! ا

 موهایا را نوازش کنم میرفت  کس بعد! لعنت به این تکنولوژي.
 

المیرا خانه حاج خانوم بود و من که دلم نمی واست پا به جایي بگذارم که تورا 
نه ی  دسرررت بزرگ گرم مردا ته بود و هوا هم چیزي م ل  کم  ندارد، دلم گرف

داشت! موبایلم را درمیاورم و به ماهان پیام میدهم! نیم سا ت بعد باهم پشت 
شه با  شده بود و لبهایم که همی صورتم قرمز  شینیم! تمام  میز لمیز بي معني مین

 شروع فصل سرما ترك ترك میشد.
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 این چه حال و روزي؟-
 

 دستم را روي دهانم میگذارم و ارنجم را روي میز!
 
 میکني؟ کجا رو نگاه-
 

و دسررتا را جلوي صررورتم تکان میدهد، بدون اینکه از پسرررك چشررم بردارم 
 زمزمه میکنم:

 
 اون پسررو!-
 
 میبینیا یا نگاها میکني؟-
 

 برمیگردم سمتا:
 
 دیدن با نگاه کردن مگه فرقی هم داره؟!!-
 
 خیلي! م ی من همه رو میبینم ولی تو رو نگاه میکنم.-
 

 رمق مینالم:نفسم را فو  میکنم و بي 
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 پیا رامین بودم!-
 

 جا می ورد:
 
 رامین؟ برادر  رو میگي؟-
 

 سر تکان میدهم!
 
 باها  کاري نداشت؟-
 
 چیکار باید داشته باشه؟-
 
 مجبور  نکرد بري خونه پدر ؟-
 

 با همان چشمان بسته اخم میکنم:
 
 کسي نمیتونه منو مجبور کنه، حتي رامین!-
 

 هووووی نفسا را فو  میکند!
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 چي می وري؟-
 
 یه چیزي که گرمم کنه!-
 

شیند و از ان طری میز نگاهم میکند،  سینه مین ست به  سفارش قهوه د بعد از 
 من هم!

 
سا ت شا  صره من هنوز شرکت کلي کار داشتم، اما تو زنگ زدي و من تا -

 اینجا فقط اهنگ شاد گوش دادم!
 

 بي حوصله بودم اما لب ند زدم!
 
 براي کسي از وقتم زدم؟فکر میکني تا حاال -
 
 واال حضر  حاال چیکار کنم؟ می واي پاشو برو!-
 

سر میدهم پایینتر و گردنم را روي  ستانم را از دو طری باز میکنم، خودم را  و د
 پشتي صندلي میگذارم!

 
خوابم گرفته بود و گرماي کافه کرختم کرده بود! از زیر پلکهاي خمار و خواب 

شي دارم نگاها میکنم، چهره  اش مرا یاد جیمي دورنان میانداخت، بازیگر نا
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که هی  ازش خوشم نمیامد! ماهان هم ناشي بود، ناشیانه  اشق میشد، ناشیانه 
 ابرازش میکرد!

 
 به چي نگاه میکني؟-
 
 فقط دارم میبینمت!-
 

 لب ند میزني و قهوه ا  را مینوشي:
 
 برا  شیرینا کنم؟-
 

ندازم و او دو قاشررق شررکر در فنجانم بسررتگي به حالم داشررت، شررانه باال میا
 میریزد، هما میزند و سر میدهد سمتم:

 
 ب ور گرم شي!-
 

 تنم چرا، اما اینطور دلم گرم نمیشد.
 



 561 هبوط

اون موقعي که بهت پیام دادم دلم می واست کسي پیشم بود تا باهاش حری -
 میزدم! االن که اینجایي دلم می واد تنها باشررم، نمیدونم این چه مربرري که به

 جونم افتاده!
 

 در چشمهایا ی  "کاش من به جونت بیافتم" خاصي نهفته بود.
 
 افسرده شدي!-
 
 
 
 
 
 دلت نمی واد کار کني؟ خسته نشدي توي خونه؟ ی  ماه بیکاري!-
 

 فنجان را به گونه ام میاسبانم:
 
 چرا اتفاقا! خسته شدم از بس فیلم دیدم، دراز کشیدم!-
 
 میاي شرکت من؟-
 

 باال میاندازم: ابرو
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 اونجا کاریم براي من هست؟-
 
 اره میتوني بیاي شونه هاي رئیسو بمالي!-
 

 لبم را کج میکنم:
 
 خسته نشي؟-
 

 به میز تکیه میکند:
 
 ولي جدیم رایحه! این منشي رو می وام جوابا کنم!-
 
 چرا؟-
 
 چون ازش خوشم نمیاد-
 
 و یا چون من دنبال کارم؟-
 
 و اخر باید میرفت.چه فرقي میکنه؟ اول -
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 سر تکان میدهم:

 
 باید خود  منو برسو-
 

 نیا!
 

 لب ند میزند:
 
 چشم!-
 

 به میز کناري نگاه میکنم، دانشجو بودند و از ظاهرشان معلوم بود هنري!
 

 پوزخندي میزنم:
 
 شاید اگر زندگي همونجور معمولي باهام تا میکرد من االن میز کناري بودم!-
 
 نیستي؟ناراحتي که اونجا -
 
 نه ناراحتم که اینجام!-
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 خداروشکر که همونجوري تا نکرد!-
 
 شاید زندگي توام  وض میشد!-
 
 من از االنم رابیم!-
 
 براي چي؟ واقعا به چي امید داري تو اخه ادم سرخوش؟-
 
 به تو!-
 

 نعلبکي را هل میدهم و خودم به صندلي تکیه میدهم:
 
 خري دیگه، خر!-
 
 اره-
 
 ناامیدم! بعد تو به کي دل وش کردي احمق؟من از خودم -
 
 یه جمله بگو که توش بهم توهین نکني!-
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 و می ندد و مصرم که تنها ادم خوشبین زندگیم را از خودم برانم:
 
من فقط با تو میتونم همونجوري ازخودم حری بزنم که هسررتم. چرا می واي -

 خرابا کني؟
 
پناه بیاري! من از خونه دوم بودن، من نمی وام فقط زمانایي که تنهایي به من -

من از اسررتراحتگاه هاي بین راهي متنفرم! نمی وام فقط خسررتگیاتو بیاري براي 
که امر  له! االنم  نا نه هما اه،  نار من؟  ندیدي ک بار خ حاال یک تا حه  من! رای

 کردي رسیدم خدمتت، یخ زده و کبود حاالم که خمار و خسته!
 
گمو گفتي! حاال به این کوه ویژگي هاي مرسرري که حرفایي که می واسررتم ب-

 م بت دل وشي؟
 

ند و ارامتر  ید دو دسررتا را درهم فرو میک یا ند و جلو م نفسررا را فو  میک
 میگوید:

 
میدونم دیواري کوتاه تر از من پیدا نمیکني میاي پیشررم، اما انقدر خرم که -

ستو جواب ندم و وقتي اراده میکني  سر  داد بزنم و تما مه نیام! این هنمیتونم 
 کار نمیتونم برا  بکنم، توام میتوني یه کار برام نکني؟

 
 سرم را بدست میگیرم:
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صی غلط کردم که - سط! ا شت همین بحث لعنتي رو میندازي و هربار میام پی

 از  خواستم بیاي.
 

 می واهم بلند شوم که نمیگذارد:
 
 بشین کار  دارم!-
 
اري! می واي هر لحظه تو زندگي ول کن تورو جان جد . همون حرفاي تکر-

هم پررنگ باشیم اما ماهان جان من نه دوست دخترتم نه زنتم نه خواهر  و نه 
کس و کار ... پس فقط میتونم به اندازه ی  دوسررت ببینمت و باها  حری 

 بزنم! که البته دیگه مطمین نیستم همینم بمونه!
 
 میم میگیري!خیلي ممنون که براي یه رابطه دو طرفه ی  طرفه تص-
 
 نشد یکبار ما باهم د وا نکنیم! همون نباشم بهتره-
 
 غلط میکني، بشین رایحه!-
 
 نمی وام هواي اینجا اذیتم میکنه-
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و پالتویم را میپوشررم و به سررمت در میروم! منتظرش میمانم و او که ریموو  

 ماشین را میزند!
 

 را روشن میکند و ب اري را هم و دریاه اش را به سمتم تنظیم میکند! ماشین
 
 متاسفم برا ...-
 

 سرم را به شیشه تکیه میدهم:
 
 تاسف تو رو نمی وام-
 
 متاسف براي روزاییت که بدون  شق و  اشقي میگذره!-
 

 تو که نمیدانستي،.. احمق! بعد میگفت چرا توهین میکني.
 

 قرمز ها را رد میکرد و سرباالیي ها راهم! ساکت بودیم که ناگاه گفت: چراغ
 
تاحاال سرروال برا  پیا نیومده؟ که چرا تو؟ متاسررفانه و بدب تانه ادمها -

شون همانان تو خاکه! همون یکباري که باهم بودیم،  ش شن ری هرچقدر قد بک
صب و حس مالکیت که در شي! اون تع سي با ست با ک  خون دیگه دلم نمی وا
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من بود حاال هرچقدر از خانوادم دور باشررم. تو منو اوردي به یه دنیاي جدید، 
کاري به خوب و بد بودنشم ندارم، مدتها تمام فکر منو مشغول کرده بودي بعد 
از اون مهموني اخر که اصرری انگار در خاطر  نبودم هرچي گشررتم پیدا  

سمت ادما تا تورو تو اونا پی شد نکردم! بعدم که رفتم  دا کنم، اما هما یه لکه 
سته بودم  ست زماني که از خودم خ شده بودي! در تو زندگیم و تو همانان گم 
المیرا اومد و من میتونسررتم به یه چیزي از یه دنیاي دیگه اویزون بشررم بلکم 
گذشتم پاك شه! تو با ث شدي ادمي بشم که...رایحه من که پسر موجهي بودم 

 م نبودم!دیگه مورد قبول خانواده خال
 

 اینم یه ناکامي توي ناکامي هاي دیگه!
 

سم روي پنجره  شه و به ب ار نف شی سر به  سا را فو  میکند و من همانان  نف
 نگاه میکردم:

 
تورو که اونجا دیدم یادم رفت که چقدر برام مهم بودي بجاش یه کینه  میق -

زنم! زخم ب تو دلم بود و من که تورو مسبب همه ناکامیام میدونستم! می واستم
شد از  بدم بیاد.  شم، هی  وقت ن ستم با تو بد ب شد. من هی  وقت نتون اما ن

 چرا؟
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نگاها میکنم، چقدر مظلوم شررده بود، کاش بجاي ان امیر لي بي احسرراس 
 تورا دوست داشتم!

 
ماهان! بذار یه واقعیتي رو بهت بگم! اون اوایل از  بدم میومد خوب طبیعي -

ندي خونت اما کم کم برام  ادي شد و وقتایي که اونجا بود تو بزور منو میکشو
شته! از  متنفر نبودم چون خیلي خوب باهام تا  شدم رایحه ک افت گذ بودم می
بذاریم  یا تمام این حرفارو  ما.... ب میکردي! من میفهمیدم چه حسرري داري ا
کنار! من االن کنار تو حس اراما دارم، چون منو میشناسي و از همه چیم خبر 

 اري، هما نگران گذشتم نیستم! بذار همه چیز همینطور معمولي بمونه!د
 
براي تو معمولي  رایحه! اما من اینطور نیسررتم. نمیشرره جلو چشررام باشرري اما -

نداشررته باشررمت! احمقانس! من نمیتونم معمولي باشررم چون تورو معمولي 
 دوست ندارم!

 
م من نمیتونم صدباش میگي چیکار کنم ماهان؟ تو میگي صفر یا صد . باشه!-

 پس صفر میشم! خوبه؟
 
 نه!-
 
 خو مرتیکه حری حسابت چیه؟-
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 لب ند میزند و سر تکان میدهد بربه ارامي به بازویا میزنم:
 
 ن ند! جدیم.-
 
 منم جدیم!-
 
 هیاي، همین رابطه-
 

 مزخری نصف نیمه باشه تا ببینم تو چي میشي!
 
 یعني چي من چي میشم؟-
 

میاندازد باال یعني هیاي! میزند روي ترمز و من که ازش تشکر میکنم ی   کله
 پایم بیرون ماشین بود و پاي دیگرم داخل:

 
سادم که میدونم - سم خودمو انت اب کردم! حاالم پاي چیزي وای گفتم که من 

ستور  ستي که زنگ میزني و د بمن از این به بعد فقط تو نی قراره اذیتم کنه! در 
 مت برسم!میدي که خد

 
 لب ند کجي میزنم و پیاده میشوم!
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با او هم نتوانسررتم حری بزنم، با او هم نشرررد! دیگر همه دنیا غریبه شررردند. 
ستن را  ش سي دل تنها ن ست، اما چه ک شادها شم شت  درخت تو ، ته باغ، پ
دارد! سررر خر را کج میکنم و جلو در خانه شرران میایسررتم! کاش تو بودي، در 

له و به قب قت، رو تا نده  ا با ب خدایا  گاه  لت میکردم! در پیشرر باز ب*غ* من 
  بدش کاري نداشت!

 
با هی  کس دیگري نمیتوانسررتم حری بزنم، هی  جاراهم خانه  غیر از اینکه 
خودم نمیدانسررتم جز چهارخانه هاي پیراهن او! به پله ها نگاه میکنم و دودلم! 

بود قوز باال قوز! آه امیر فکرم را مشررغول کرده بود، ماهان هم و رامین که شررده 
 خدایا، ادم خانه اش یکجاست، دلا هزارجاي دیگر.

 
شد! المیرا با دیدنم لب ند میزند و  صداي گریه هاي مژده نزدی  می در میزنم و 

 گونه ام را میب*و*سد:
 
 بیا تو  زیزم. کجا بودي؟-
 

 در فکر! فکر هزار ادم...
 

س شینم! مژده به ب*غ*ل میرود روي حاج خانوم را هم میب*و* م و کنارش مین
 سمت اشپزخانه و از همانجا داد میزند:
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 شام همینجا بمون! مام تنهاییم.-
 

 شال را از دور گردنم باز میکنم:
 
 مگه محسن نمیاد؟-
 
 نه امشب کار داره دیر میاد.-
 
 چه خبر رایحه جان؟ چقدر الغر شدي؟-
 

 ! لب ند بي جاني میزنم:حاج خانوم بود با ان صداي ارامشب شا
 
 جدیدا اشتها ندارم! میل به غذام کم شده!-
 
؟-   صبي 
 

 چند لحظه نگاها میکنم:
 
 شاید!-
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 برادر  چطوره؟ ماشاال خیلي اقاس.-
 
 لطف دارین اونم خوبه.-
 
 چرا تا االن پس د وتا نکرده بودي؟-
 
 ایران نبود حاج خانم.-
 
 اها درس می وند!-
 

ل  نارش  پ ندم نبود، ک باره رامین خوشرررای گذارم! حری زدن در روي هم می
 همیشه چیزي کم داشتم!

 
المیرا چاي داغ را جلویم میگذارد و مینشرریند... بررربه زیر ل  اویزان مژده 

 میزنم:
 
 ماماني کلي از این اقا داداش شما خوشا اومده.-
 

 لب ندم بیشتر حالتي از کج و کوله کردن لبهایم بود:
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 ن نمی واد بگیره؟ز-
 

 شماهم که شده بودید مسئول پیوند جوانها:
 
 البد مهتاب!-
 

 لب ندش ماسید و حاج خانم هم متعجب شد! لعنت به تو رایحه:
 
بب شید من به خوش صحبتي و خوبي برادرم نیستم، باید منو تا االن شناخته -

 باشید!
 

یز.خدایا این نیا این هم از معذر  خواهي ا ، که بدتر گند میزد به همه چ
 مار را بیرون بکا و بجایا زبان ادمیزاد بگذار.

 
 نه بابا مهتاب که...-
 

 و بعد ساکت میشود! حاج خانم تلوزیون را روشن میکند:
 
 برادر  مطب داره؟-
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 بس کنید توروخدا:
 
 داره درست میشه کاراش دیگه اخراشه!-
 
باز اذیتا شررروع  می واسررتم یه روز برم پیشررا، ی  ماهي هسررت این قلبم-

 شده! شباهم که میزنه به کمرم...
 
 چرا شما برید؟ میگم بیاد اینجا ویزیتتون کنه!-
 
 نه مادر نمی وام زحمت بدم!-
 

تلفن خانه زنگ میزند و دل من...کاش خودش باشد. المیرا گوشي را برمیدارد 
 و لب ند که به چشمانا سراریز میشود یعني خوده خودش است!

 
 حری میزد اما من چیزي نمیشنیدم:حاج خانوم 

 
 مامانیم خوبه! رایحه هم اینجاست.-
 
 چند وقت اونجا زندگي میکرد؟-
 

 واي حاج خانم توروخدا ی  دقیقه چیزي نگو!
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میتوانسرررت به من هم زنگ بزند، و یا منتظر تماس من بود؟ یادش رفته بود ؟ 

ه چیز فراموش شرررده بودم؟ نه حافظه هی  کس انقدر بررعیف نیسرررت، هم
 بستگي به اهمیت ان موبوع دارد!

 
شنید و فقط من بودم که...  صداي قان و قون مژده را  با مادر بزرگا حری زد، 
شد! به جاي  شته با ستم دا ستم کمي دو باید به رامین زنگ میزدم و ازش می وا

 امیر!
 

نداشتم و همان ته امید و انرژیم به کل از دست رفته بود! بلند میشوم و  حوصله
 در مقابل اصرارهاي شل و ول المیرا مقاومت میکنم و به خانه ام فرار میکنم.

 
تنم کوفته بود، نه دویده بودم، نه بار جا به جا کرده و نه وزنه زده بودم! اما تنم و 

 ي توجهي کرده بود همین!همه روحم کوفته بود چون ی  نفر بهم ب
 

چکمه هاي خیسررم را روي فرش پرتاب میکنم و پالتوي مشررکي را گوشرره ي 
 دیگر!
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ی  حضررورغایب با ی  حضررور حابررر میتوانسررت چه کارهایي بکند و این 
شا میدادم  شد بها زنگ میزدم و تا می ورد فح صفانه نبود!کاش می صی من ا

 اما، نمیشد که! نمیشد.
 

ست!  کاش حداقل او تماس ست، کلید می وا میگرفت براي کاري! پول می وا
کاش زنگ میزد میگفت مراقب مادربزرگا باشم...کاش از من کارهاي مردانه 

 می واست اما می واست!
 

شر  ست  وامل نقض حقوق ب ست که باید در لی بي توجهي به حدي دردناك ا
 قرار بگیرد! انقدر که بیتوجهیا درد داشت!

 
 دلنگرانم میکردي، امروز که نیستي جور دیگر!روزي که بودي یکجور 

 
حال منم تاب  قانون پایسررتگي بود، در من درد از بین نمیرفت بلکه از حالتي به 

 حالت دیگر تبدیل میشد!
 

بایل میلرزد! برش میدارم و  تا چشررم میبندم و سرررم را میگذارم روي پایم مو
شم و میگذارم دم گوشم شمم فلا را میک شدار و بدون باز کردن چ صداي خ  !

 ارامم:
 
 بله؟-
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 صداي ماشین میامد و بوق و ...اه نفسهاي کسي! صای مینشینم و به صفحه

 
 
 
 
 

 موبایل نگاه میکنم! دلم و قلبم و همه تنم میلرزید:
 
ف  میکني شمارتو ندارم؟ حتي اگر نداشته باشم، فکر میکني صداي نفساتو -

 تش یص نمیدم؟
 

 نفس خنده ایا میپیاد:
 
 خوبي؟-
 
 خوب؟-
 
 خوش میگذره؟-
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 خیلي!-
 

 چند لحظه سکو  میکند و باز میگوید:
 
 چرا ن وابیدي؟-
 

 به سا ت نگاه میکنم چه سری   قربه ها دوازده را پیدا کردند!
 
 نمیدونم-
 
یاي - یا رو یا مشررکی  بزرگي دارن  که دیر می وابن  یه نفر میگفت ادمایي 

 بزرگ!
 
 کی نمی وابن!اوناییم که هردوتاشو دارن -
 

می ندي و م ل باد که شررکوفه هاي الوچه را میتکاند لب ند تو همان بی را سرر 
 دلم میاورد!

 
 پایم را میاندازم روي پایم مینالم:

 
 فعی که دنیا رویاهامونو گذاشته باالی کابینت-
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 ماهم که قدمون کوتاه!

 
 این کارا مردونس،خودم میام برا  برمیدارم!-
 

 را روي هم میفشارم، در صدایت قربان صدقه بود. نبود؟ چشمانم
 
 کي برمیگردي؟-
 
 کي برگردم؟-
 

امان.. امان از تو که حرفهایت داشررت توهمي ام میکرد! بوي خاك باران خرده 
 پیایده بود در خانه! تو باران بودي و من قطعا خاك:

 
 حاال...-
 

ه طر لحظه هایي کباز نفس خنده ایت میپیاد. نمیتوانسررتم بب شررما! ب ا
 میتوانست با ی   زیزم زیر و رو شود و او از من دریغ میکرد!

 
 برو ب واب!-
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 اگر فکر تو میگذاشت.

 
 امیر!-
 
 همیشه اسممو کامل صدا کن!-
 

چشم بسته، لب ند میزنم، قیافه ا  را تجسم میکنم و از نظر من که این مکالمه 
 بگوید: کامی  اشقانه بود حاال هرکسي هرچه می واهد

 
 امیر لي!-
 

 و تو که بعد قرنهاو سالها جواب میدهي:
 
 جونم؟-
 

 و من الل میشوم، خفه میشوم! تو اما:
 
 مراقب خود  باش!-
 

 من بلد بودم از خودم مراقبت کنم ولی دلم مراقبته تورا می واست!
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ستت دارم از  دلم شبیه دو چنگ میزد و اگر تماس را قط  نمیکردم قطعا چیزي 

دهانم میپرید ان سمت خطوط! به اتاقم میروم! خودم را پر  میکنم روي ت ت 
سم راحتتر میرفت و میامد! این  سفید مکعبي خیره میشوم! نف سرمه  و به لوستر 

رد، این خودي خودم را دوست داشتم، این خودي که براي تو حابرجوابي میک
که از تو "جونم" میشررنید! دوسررت داشررتم خودم را بب*و*سررم، نوازش کنم و 
بگذارم لب طاقاه! این خودم را که تورا دوست داشت را دوست داشتم! زبانم 
شت تنها براي بردن نام تو  شده بود و این ی  تکه گو سا  زیاد فلج  سا از اح

ته میتوانسررتم دوسررتا داشرر توانایي داشررت! نمیدانسررتم چه باید بگویم...فقط
هاي  نایي  هارنارنجم؟ توا جانم او هوا را بهم میری ت! میبیني  طر ب باشررم! 

 کوچ  تو دل وشیهاي بزرگ من اند!
 

 قانون بیست و هفتم:
 

کاملا را  نام  ناما را،  بب*و*سرررد! ید  با ید...  چه بگو ند  یدا آدم وقتی نم
 بب*و*س!
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شوند، جاي برگ را بری میگ صلها  وض می سفید و جاي تو ف یرد، جاي زرد را 

 اما دست ن ورده باقیست، جاي تورا خود  هم نمیگیري.
 

با رامین شرده اند رفیق گرمابه و گلسرتان، باهم شرده اند یار،... من که باز ت  
افتاده بودم! باهم باشگاه میرفتند، باهم به خانه من میامدند و باهم... کلي غلط 

 میکردند، باهم، بي من...
 
یر لي داشت فریاد میزد که من رامین پسندم، که توام باید م ل برادر  باشي ام

تا مورد قبول من قرار بگیري! اما من از کجا ی  شبه میشدم پزش  قلب؟ البته 
سته، بي جراحت، بي خون ریزي،  شک صص بودم، قلبهاي زیادي  که من مت 

ا به تو سررپردم اما خودم بدون هی  قلبي زنده بودم، میداني کجاسررت؟ من انر
  زیزم!

 
 ی  پزش  بي قلب می واهي؟ نداریم...

 
دو هفته اي میشررد که به شرررکت ماهان میرفتم، رفتارش متعجبم میکرد! در ان 
صید م ل  سگ میزد و گربه میر*ق* شرکت بي در و پیکر قطعا  ابگرمکن که 

ش ص رفتار میکرد! کنار خانواده اش، کنار کارمندانا، کنار  ، منی  مدیر مت
در شرررکت، در اتاقا، در خانه، در پارك، در کافه، در رخت خواب هرکدام 
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نار  مه اش ک با ه ما من  مه اخیق! ا هان، اینه ما مه  فاوتي بود! اینه هان مت ما
 میامدم، جالب بود.

 
 خسته بودم و دلتنگ امیر!

 
 از روزي که از کاشان برگشته فقط دوبار دیدما، کم،کوتاه اما  اشقانه!

 
 ا حف" کردم، در اینجا و اینجا...تماما ر

 
شا امده من هم خندیدم که بگذار  رامین میگفت از یکي از همکارهایا خو
برسرري بعد به دام این گرگهاي گرسررنه بیافت. گفتم گرگ و درسررت یاد خودم 
سفند وار میرفتم جلو، گرگ وار میدریدم و م ل ی  الش ور  افتادم، مني که گو

گرگ بودم و دمم را چید روزگار! حاال فقط هار  و به جان روحشرران میافتادم! 
 پورتا را بلدم.

 
شاکي  سیار  شگاه بودم و ماهان ب سا ت ی  ارای شرکت تا  صبح قبل از  امروز 

 تماس گرفت:
 
 کجایي؟-
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 همانطور که موهاي زیتوني روشنم را در اینه میبینم میگویم:
 
 ارایشگاه...-
 

 باید ابروهایم را هم برمیداشتم:
 
 یشگاه؟ارا-
 
 چرا داد میزني؟-
 
 این کارا یعني چي؟ مگه تو کارمند نیستي؟-
 
 خوب حاال ماهان، شلوغا نکن میام االن!-
 
 فکر کردي فرقي با کارمنداي دیگه داري؟-
 

 به خودم لب ند میزنم، زیبا شده بودم:
 
 ندارم؟-
 
 لعنت بر شیطون-



wWw.Roman4u.iR  586 

 

 
 صدایا خنده داشت:

 
 بار  باشه! رایحه زودتر بیا سرکار ،.. اخرین-
 

بي خداحافظي گوشرري را قط  میکنم و او که چقدر ان پشررت مشررتها فحا 
 مالیم خواهد کرد.

 
امروز تولد حاج خانم بود و المیرا و  لي می واسررتند غافلگیرش کنند...ی  
پیراهن گلدار و ی  روسررري هم رنگ برایا خریدم! کاش ماهان میگذاشررت 

 زودتر به خانه بروم...
 

شوم! دختر ورقه ها را ال سته میکنم و بعد از تقه اي به در وارد می شه د به الي پو
شسته بود، نگاهم میکند و موهاي  شکي و جذابي روبه رویا ن شم و ابرو م چ
صور   شالم و خوش رنگ..لب ند میزند و من که فکر میکنم  بیرون ری ته از 

ست در مقا شت ا شده من چقدر بي روب و ز صیب  شته و ا شگاه برگ ل باز ارای
 ارایا بي نقص دخترك..ب صوص که پوستم قرمز و ملتهب هم شده بود!

 
جلو میروم پوشرره را روبه رویا میگذارم و می واهم ی  قدم  قب بیایم و او 

 مام را میکیرد:
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...یاسي، همین دیروز از ترکیه برگشته!-  ایشون دختر  موم 
 

ند شده دستم بلب ند نصف نیمه اي میزنم و یاسي خانوم چشما به م  اسیر 
 بود و کنده نمیشد!

 
 منشیته؟-
 

 خوب معلوم بود بیشعور بود والبته حساس روي ماهان:
 
 دوست خیلي صمیمي هستیم به خاطر من اومده اینجا، در واق  لطف کرده!-
 

میزنم مام را ازاد میکنم و بدون جواب دادن به ماهان از اتاق بیرون  پوزخندي
میایم! و یکراست سمت موبایلم میروم و برایا مینویسم"دوست صمیمي من! 

 امروز زود میرم خونه توام کاري نمیتوني بکني"
 

دیر جواب میدهد اما میدهد"مگه روزاي دیگه میتونم؟ هرجا می واي برو فقط 
 ببینمت"قبلا بیا یکم 

 
حرصم گرفته بود، اگر مرا دوست دارد فقط باید مرا دوست داشته باشد...حتي 

 اگر من..اصی چرا انقدر زود کسي جاي مرا میتوانست بگیرد؟
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 آه دوباره داشت ان رایحه متکبر و خودخواه سر باز میکرد!

 
 "به یاسي جانت برس"

 
 "گور باباي یاسي جان" و کلي خنده ب*غ*لا میگذارد!

 
سا با گیم موبایل و یا با پیامهاي  سه با  ک سا ت  لب ند میزنم و خودم را تا 

 بي هی  حروی  اشقانه قبلي سرگرم میکنم!
 

سرمه  شال  سیدم، لباس ابي را تنم میکردم و ان  باید میرفتم خانه به خودم میر
ی با مه تغییر کرده بودم  که اینه یدیدم، مني  ید زودتر میرفتم و امیر را م با  داي! 

 یکاري میکرد! حتي اگر نگاه...
 

 وسایلم را جم  میکنم و از الي در گردن میکشم داخل:
 
 بیا تو  زیزم!-
 

 داخل میروم و در را میبندم!
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 اوه.. زیزم؟ یاسي خانوم رفتن، کارمندا نیستن دوباره شدم  زیزم؟-
 
این تو اصرروال از این اخیقاي گند همه دخترارو نداشررتي، این اولین باره از -

سواالیي میپرسي که جوابشو میدوني...و اینکه چونه نزن با من تو همیشه  زیز 
 مني!

 
  زیز امیر  لي نبودم، حتي یکبار، حتي ی  جمله و این خیلي درد داشت

 
امیر  لي و ماهان چقدر باهم فرق داشررتند؟ ماهان هم خوش اخیق بود، به 

شقم بود!  شت و از همه مهمتر،... ا امیر لي هرچه بود به جهنم موق  غرور دا
 اما دوستم نداشت...دوستم نداشت...

 
 میداني شاید در انتها همه م ل همدیگر باشند

 
 
 
 
 

 اما تو دقیقا کسي را می واهي که دستت بها نمیرسد!
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سي  شود ک شند؟ مگر می من واقعا نمیفهم ادمها چطور میتوانند انقدر بیرحم با
شي شته با ست ندا شق که برایت میمیرد دو ؟ حتي ی  حس کوچولو؟ من  ا

ماهان نبودم اما از بودنا خوشررم میامد مرا از ان تنهایي نکبتبار م تص به 
 گذشته ام درمیاورد..م ل ی  همدرد بود، هم بند بود در این سلول خاطرا !

 
 این رنگ..-
 

 و سرش را تکان میدهد:
 
 همه رنگي بهت میاد!-
 

 روي صورتم:سر کج میکنم و موهاي پریشانم میریزد 
 
 یاسي واقعا خوشگل-
 
 اوهوم-
 
 ازمن خیلي خوشگلتره-
 
 اره-
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 اي نفهم...

 
 نگاهم میکند و  ینکا را میگذارد روي میز:

 
 اما من تورو دوست دارم!-
 

 و بعد سر تکان میدهد و با دیدن سکوتم میگوید:
 
 حاال تکلیف چیه؟-
 
 پس براي چي اومده بود اینجا؟ از  خوشا میاد.-
 
 میدونم اما من تورو دوست دارم-
 
 انقدر این جملرو نگو-
 

 می ندد:
 
اتفاقا از شرنیدنا خوشرت میاد، حس غرور میکني! مگه چقدر با اون رایحه -

فرق کردي!؟اصن هرچقدر فرق کرده باشي هنوز یه سري چیزا توي تو ته نشین 
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سو شق مورد توجه بودني! اینو من میفهمم و خیلي برام ا ش نه ابرازشده...تو  ا
 کنم چون واقعا مورد توجه مني!

 
 و می ندد! من هم:

 
 تو دیوونه اي!-
 
 میرسونمت...-
 

 نگاهي به سا تم میاندازم:
 
 زوده که..به کار  برس!-
 

شوي  ستیل برمیداري و همانطور که رد می سي ا شوي، کتت را از جالبا بلند می
 انگشتت را به انگشتان دست چپم میکشي:

 
 برسم!بریم بهت -
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ند، در اخر از  نه حرفي نمیز خا تا خود  ندید.  مه اش می  ندید، امروز ه می 
ست گل زیباي لیلیومي می رد و میگوید از طری او  شي نزدی  کوچه د گلفرو

 به حاج خانوم بدهم!
 

سد، لبا را  شد و گونه ام را کوتاه میب*و* ستم را میک شوم د قبل از اینکه پیاده 
 برنمیدارد و زمزمه میکند:

 
 خیلي خري  شق من!-
 

و دوباره همانجا را ریز میب*و*سررد و  قب میکشررد و من قبل از اینکه در را 
 ببندم با نگاه خنده ایم میگویم:

 
 فعی که تو خر شدي!-
 

 قهقه میزند زیر خنده:
 
 رانند  که شدم، خرتم میشم..-
 

هان را  ما ندم...من خر شررردن  یدهم و در را میب کان م برایا دسرررت ت
 تم...هي خدا!نمی واس
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شدم و به چیزي فکر نمیکردم! اما  شیرین بود، از لحظه هایم جدا می با او بودن 
با امیر بودن هم شیرین بود از لحظه هایم جدا میشدم اما به چیزي فکر میکردم 

 و ان چیز دردناك خودش بود!
 

مژده میامد و تو که امروز خانه بودي! به سر ت باال میروم، اول هدیه ام  صداي
 را راست و ریس میکنم و بعد خودم اماده میشوم!

 
روبه روي اینه میایسررتم لباس ابیم و صررور  تمیز و ارایا شررده ام، میداني؟ 

 هنوز حسر  چشمان رنگي مهتاب با من است!
 

شت لیلیوم ها پ صورتم را پ نهان میکنم. میبینم که در را باز میکني، در میزنم و 
 مژده به ب*غ*ل و...سرحال نبود؟

 
 سیاام تولدو بي من شروع کردین؟-
 

 المیرا از اشپزخانه داد میزند:
 
 ن یر محسن ماماني رو برده امامزاده االناس که پیداشون بشه!-
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یده بود و  هت میکنم، جین مشررکي پوشرر گا گذارم و ن کانتر می ها را روي  گل
 تیشر  سفید! زمزمه میکنم:

 
 چیزي شده؟-
 

چند لحظه نگاهم میکني، به موهایم به ابرویم، به همه صررورتم و بعد نگاهت 
 را میگیري:

 
 نه چي م ی؟-
 
 ناراحتي انگار!-
 

 جواب نمیدهد و من که با لبه شالم بربه ارامي به گردنا میزنم!
 
 نکن رایحه!-
 
 اه اه فقط بلدي انرژي ادمو بگیري !-
 

و بي معطلي به اشپزخانه میروم و المیرا که با دیدن چهره تازه ام باال پایین میپرد 
و هي میگوید چقدر زیبا شرردي! المیرا بود خواهر امیر  لي و از نظرش خیلي 

 زیبا شده بودم، اما خود بي احساسا!
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 صداي زنگ در میامد و امیر از همانجا میگوید:

 
! خودم باز میکنم!-  رامین 
 

سم  شت؟ ناامید نف صمیمانه دا شن کوچ  و  رامین؟ رامین چه ربطي به این ج
را فو  میکنم به اسررتقبالا میروم با دیدنم ابرو باال میاندازد دسررتا را پشررتم 

 میگذارد و گونه ام را میب*و*سد:
 
 خواهرم چه کرده!-
 

به امیر لي هوم سرروالي میکشرررد! باالخره لب ند میزني، به من نه ها به  و رو
 رادرم! لعنت به تو ...ب

 
با المیرا احوالپرسرري میکند و مژده را در اغوش میکشررد،  اشررق باه ها بود 

 درست بر کس من !
 

 همانطور که موهاي ظریف مژده را نوازش میکند میگوید:
 
 چه خبر؟-
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 شانه باال میاندازم:

 
 خبر خاصي نیست! تو چطور اومدي اینجا؟-
 
 امیر لي د وتم کرد!-
 

ست بي ا تنایي میکنم! مژده اهاني می ست روي من ا گویم و به نگاها که در
گریه سر میدهد و امیر ب*غ*لا میگیرد و میرود پیا المیرا و رامین که کنارم 

 مینشیند، دستا را میاندازد دورم و شقیقه ام را میب*و*سد:
 
کار  خوبه؟ حس میکني رو روحیت تاثیري گذاشته؟ اگر دوسا نداري بیا -

 م.مطب خود
 
 نه خوبه همین که تو خونه نباشم کفایت میکنه...-
 
می واسررتم یه روز بیام محیطشررو ببینم بعد گفتم بی یال بابا رایحه من گرگ -

 باالن دیدست!
 

 و می ندد و من هم کمي، بیجان! اما در فکر...چرا با من سرد بود؟
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 زمزمه میکند:
 
 چیزي شده؟-
 
 نه چه چیزي؟-
 
 دمغي!-
 

 باال میاندازم و رامین که لب به گوشم میاسباند و زمزمه میکند: چانه
 
 پنهان اگر چه داری چون من هزار مونس-
 

 …من جز تو کس ندارم پنهان و آشکارا 
 

 چشم روي هم میگذارم:
 
 شعرا ...شعراتو دوست دارم اما مونسم کجا بود؟ اونم هزارتا...-
 
 ف  کدور !امید می واست یه روز بیاد ببینتت واسه ر-
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 می وام صدسال سیاه نبینما!-
 
 اون بیااره چه تقصیري داره من ازش خواستم!-
 
 توام نمی واستم صدسال سیاه اما چه کنم!-
 

 لب ند میزند و چاي را از سیني دست المیرا برمیدارد!
 
 حاج خانوم نمی واد بیاد؟-
 
 چرا محسن زنگ زدنزدیکن!-
 
مه چیز خوب  با باه با المیرا  ندید حری میزد  رامین خوش و با میکرد می 

 بود،اال من!
 

 من بیااره باز ناخواسته چه کرده بودم؟
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سن که  ست بیرون میاید و مح سن که میایند المیرا کی  به د حاج خانوم و مح
 انگار معطل باشد شروع میکند به دست زدن و خواندن!

 
زرد، لبهاي خندان و من که ایسررتاده بودم در  همه چیز رنگي بودها، نورهاي

جایم و حرکتي نداشتم! حس میکردم در  ابر شلوغ ایستاده ام و ادمها میایند و 
 میروند و من همانان ایستاده ام!

 
 حاج خانم کی  را میبرد کادوها را باز میکند و من در این فکرم که چه کردم!

 
ني و من م ل  قاب شکاري ایستاده تا قبل از شام به اتاقت میروي تا نماز ب وا

 گوشه اي تنها گیر  بیاورم!
 

 در را میبندم و تو که داري با حوله دست و صورتت را خش  میکني:
 
 برو بیرون، اصی موق  خوبي رو انت اب نکردي!-
 
 چرا؟-
 

 برمیگردد سمتم:
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 چون همه بیرونن و میفهمن که اومدي اینجا، برو دردسر درست نکن رایحه!-
 

 قدمي جلو میروم:
 
 کدوم دردسر؟ فقط اومدم یه سوال بپرسم و برم!-
 

 نگاهم میکند و این یعني بگو:
 
ستحق این رفتارم؟ نگو کدوم رفتار که تابلوئه! حتي بهم - من چیکار کردم که م

 نگاهم نمیکني!
 
 نگاه منو می واي چیکار؟-
 

شم دلم  کس بگیرم، قابا کنم، ب ستم با چ  گذارما روينگاهت را؟ می وا
 طاقاه احساسم! من نگاهت را می واهم!

 
 من چیکار کردم؟-
 
تارم هی  فرقي نکرده، از اول همین گهي بودم - کاري نکردي و من رف هیاي 

 که هستم!
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 متعجب میشوم،  صبي بود که فحا میداد.. وگرنه..
 

 میروم جلو و دستم را میگذارم روي شانه اش که به سر ت پسم میزند:
 
حه - گه رای که دی هت گفتم  تاقم ب هت گفتم، توي همین ا بار ب بس کن، هزار

 اینکارو نکن!
 

 و ارامتر لب میزند:
 
 خیلي چیزاي دیگم گفتم...-
 
 م ی چي؟-
 
 م ی اینکه ادماي ابافي رو حذی کن...-
 
من هی  ادمي تو زندگیم ابافي نیست، تا االن اگر بوده حذی که نه ترکشون -

 کردم!
 

 میکند و پوزخند میزند: چند لحظه نگاهم
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 نقا منو یکي دیگه داره بازي میکنه؟-
 
 مگه تو برام نقا بازي میکردي؟-
 
 اره نقا رانندتو!-
 
 ماهان اون ادم ابافي؟-
 
. 

 
 چیکار  کرده که انقدر ازش بد  میاد؟-
 

 برمیگردد و سجاده اش را میاندازد:
 
 برو بیرون، می وام نماز ب ونم!-
 

 را محکم میکشم و پر حرص میگویم: لباسا
 
 چي از جون من می واي؟-
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و او هم که انگار صرربرش لبریز شررده باشررد و نمیتواند داد بزند بجایا دندان 
 روي هم میفشارد:

 
 سوال منم همین  تو از جون من چي می واي؟-
 

 نفس  میقي میکشم:
 
میکني! حاالم من توي همین اتاق بهم قول دادي با من خیلي چیزارو درسررت -

کاري نکردم و ناراحتي تو بیمورده! نمیذارم همه چي به این راحتي بهم ب وره! 
 می واي حذفا کنم؟ میکنم...اگر تو ب واي میکنم! ببینم مشکلت حل میشه!

 
 چند لحظه نگاهم میکند و در اخر لب میزند:

 
 برو بیرون-
 

 یقه اش را میکشم:
 
 نمیرم..بگو حله؟-
 

 یگذارد و دستي به پیشاني اش میکشد:چشم روي هم م
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 رایحه...-
 
 حله دیگه؟ حله؟ زبونتو تکون بده!-
 
 حله!-
 
 ب ند...-
 
 توروخدا بس کن!-
 

 بازویا را میکشم:
 
 خود  مجبورم میکني..ب ند و بگو حله!-
 
 مس ره بازي درنیار..-
 
 بذار حری اخرو یه بار من بزنم..-
 
 شه حری  آخر رو میزنه!نمی همیشه اونی که حری  حساب حالیا-
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 اره من خیلي کودنم..ولي حله؟-
 

 لب ند بي رمقي میزند و زمزمه میکند:
 
 حله بابا حله-
 

  قب  قب به سمت در میروم و میگویم:
 
 از این در اومدي بیرون دیگه انقدر بداخیق نباش! به خصوص با من ! حله؟-
 

ست میکردم و این یعني ب ست باید یکایزهایي را در اید از ی  چیزهایي هم د
ستم جور او را باید  س تي بود اما اگر طاووس را می وا شیدم! ماهان چیز  میک
میکشرریدم...متاسررفانه ی  قانون دردناك براي زهرمار کردن خوشرري ها وجود 
دارد، اینکه براي بدسررت اوردن ی  چیز بزرگ بایسررتي هزار چیز کوچ  را از 

 بزرگم را از دست ن واهم داد! دست بدهي! و من امیرم...امیر لي
 

 قانون بیست و هشتم:
 

 اگر ادمها نمیرند هی  وقت به بهشت نمیروند! براي بهشتت بمیر...
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ستا در جیب و فکرش  سفید راه میرفتم و رامین که د سیاه  روي جدول هاي 
 در چه کسي، مش ص نبود...

 
زد، گفت بیا برویم پیاده روي، گفت خسررته ام، گفت چند سررا ت  مل  زنگ

 داشتم، گفت دلتنگتم، گفت توهم دلتنگي؟
 

 بودم،خسته اما بیشتر!
 
  اشق شدي؟-
 

 نگاهم میکند، لبهایا خش  و بهم چسبیده لب ند بي رمقي میزند...
 
 این یعني اره؟-
 
-.. 
 
 یانه؟-
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 دهنتو باز کن رامین!-
 
 نه-
 

 میپرم پایین و کنارش قدم میزنم..دستانم را بهم میکشم ها کنان زمزمه میکنم:
 
 به قول فروغي چون نام  شق بردي، اماده شو بی را...-
 
میدوني رایحه..من فکر میکنم مارو..من و تو رو طلسررم کردن! چرا زندگیاي -

 احساسیمون اینجوري پیا میره؟
 

فکر میکني زندگي  ادي من وبررعیت نفسررم را فو  میکنم..هي برادر جانم، 
 بهتري از زندگي احساسي ام داشته؟

 
 من نمیدونستم که نامزد داره!-



 609 هبوط

 
 ابرو باال میاندازم و میکشما به اولین کافه گرم در راه:

 
رسه؟-  همون دختر موفرفري که گفتي؟ همون ن 
 

 سر تکان میدهد:
 
 پس نامزد داره!-
 

 کتا را درمیاورد:
 
 ست!اینم از شانس ما-
 
-!  وبعیت بدي 
 

 چشم  میزند:
 
 این نشد یکي دیگه...-
 

 پس چرا امیر  لي نشود هی  کس دیگري؟
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 واقعا؟ به همین راحتي؟-
 
 گذشته خودتو یاد  رفته؟-
 

 اخم میکنم:
 
 یادم نرفته اما تو گذشته من نیستي!-
 

 دست میکشم لب فنجان و او میگوید:
 
 این ماهان کیه؟-
 
 امیر...درواق  پسرخاله پدرشپسر خاله -
 
 همین که میري شرکتا!-
 
 دیگه نمیرم!-
 
 یعني چي؟-
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 امیر لي ازش خوشا نمیاد!-
 
 چون خوشا نمیاد تو کارتو ول کردي؟-
 
 نه چون اونوقت از رایحه ي با ماهانم خوشا نمیاد کارمو ول کردم-
 
 ماهان چطور ادمي که اون خوشا نمیاد؟-
 
!ماهان؟ ماهان م ل -  خودم 
 
 
 
 
 
 دربمن یه  یقه ابکیم بهم داره!-
 
 پس دوست داره که باهاش بازي میکني!-
 
بازي چیه رامین؟ باهاش رفیقم چون فقط اون منو میشناسه، فقط اون میدونه -

من چي بودم و حاال چي شرردم! ببین ماهان منو بلده! تنها کسرري که دلواپسرري 
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من نه باهاش بازي میکنم، نه تو اب  هاي منو از اون نکبتي که بودم درك میکنه!
 نم  نگها داشتم، ماباهم توافق کردیم!

 
از همه چیز گفتم جز اینکه ازش میترسرریدم، جز اینکه... اگر رهایا میکردم 

 همه چیز را به امیر میگفت، من از این میترسیدم!
 
 داري باخود  چیکار میکني؟-
 
 هیاي...واقعا هیاي!-
 
ردي، اخیقت، رفتار ...امیر لي قراره یه  روس  ظاهرتو که به کل  وض ک-

 دستسازو دوست داشته باشه؟
 
 شاید این بهتره، چون قطعا از اون رایحه متنفر میشه!-
 
 من پیشنهاد بهتري دارم-
 

 از گل گاو زبان داغا مینوشد:
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فکر امیرو از کلت بنداز بیرون. چون خودتم میدوني اینده با امیر لي مستلزم -
 گذشتتو بدونه!اینه که 

 
 خوب ندونه.-
 
 چه تو ب واي چه ن واي اون میفهمه!-
 
من حالم از این  ذاب وجداناي سررر بزنگاه بعضرري ادما بهم می وره، نه -

 امیر لي نمیفهمه چون من بها نمیگم ، هی   ذاب وجدانیم ندارم دربارش!
 
 رایحه...-
 
 نکنه تو می واي بگي؟-
 
 میفهمهمن نمیگم اما اگر برین جلوتر -
 

 نفسم را فو  میکنم و او که میگوید:
 
 تو یه زني رایحه...اون خودش میفهمه-
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یه  که از این زوا باري بود  مد  اولین  مام این  گار در ت دلم میلرزد، میریزد! ان
لعنتي به این گذشررته کف  زده ام نگاه میکردم! سرررم را میاندازم پایین، از کي 

جالت اور میامد؟ رامین امده بود شرریشرره تاحاال این حرفها برایم سررنگین و خ
سنگ و  شکند! انقدر این رویاها پفکي بودند که نیاز به  همه باورها و امالم را ب

 چماق نداشت، با ناخن که رد میکشید من خودم فرومیری تم.
 
 اون قضیرو هزارکار میشه باهاش کرد!-
 

 چرتي پراندم که بي جواب نمانم:
 
یدوني، بکا - به خود  نمیشررره خودتم م حه، امیرم  طه رای بیرون از این راب

 وابسته نکن!
 

 همه ارزویم همین بود:
 
رایحه دارم االن بهت میگم خیلي جدیم دارم میگم، اون موقعي که تر زدي به -

همه چیز من نبودم اما االن هسررتم که نذارم! خواها میکنم جلوتر از این نرو! 
س شنا ستي، خواهرمو خوب می شتنا من میدونم تو چي ه ست دا م، تو به دو

کفایت نمیکني کاري میکني اونم حسرري بهت پیدا کنه! پس االن بهت میگم 
شق ی   شه...  ستت ب ست بردار! بها فکر کن اما کاري نکن که واب رایحه د
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نایي ببیني این نیرو  فت بي ا ت نه وقتي از طر باقي میمو جایي  تا  فه هم  طر
 خودش از بین میره!

 
 میزنه که گفت"این نشد یکي دیگه" ادمي داره این حرفارو-
 
شه - شه خوب حتما قراره ن شو بهم بزنم؟ یه چیزي که نمی خو لعنتي برم نامزدی

شق اجباري می واي؟ پایان تلخ می واي؟ برو  دیگه! به در و دیوار زدن نداره!  
..فقط اگر بفهمه ازدواج کردي...ببین  دنبال امیر! ببین من میدونم ادم متعصرربي 

 ه نگاتم نمیکنه! پس بذار اون بتي که ازش ساختي همونجور بمونه!رایحه دیگ
 
 اگر از قول بدب تیاي خودم بگم شاید بهم حق بده!-
 

 حرصي دستا را روي میز مشت میکند:
 
د اخه زبون نفهم چي بگي؟ بگي با شرروهر  مم خوابیدم، بابام مجبورم کرد -

 باهاش ازدواج کنم؟
 

 بغض میکنم:
 
 دست من نبود..-
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اینجاشررم اخه پر از گنده، چرا دسررت خود  نبود، چه غلطي کرده بودي که -
 دست خود  نبود؟!

 
سته، پل   ش شه دلم ن سم گو سا شده اما اح شان  شکم میاکد و منطقم پری ا

 نمیزند، هی  نمیگوید:
 
می واي بدب تیاتو بگي؟ بگي بابام مجبورم کرد یکسررال با هووم، با  مم تو -

 یه خون
 
 
 
 
 
سمومت کنه و تو  ه ست م شو؟  مت می وا شنگتر سمت ق زندگي کنم؟ یا نه ق

 بزور غذاي خودتو بها خوروندي و ..
 
 بس کن! اینجوري نبود، من نمی واستم اینطوري بشه... رامین دوبار-
 

 و انگشتم را به  یمت دو باال میاورم:
 



 617 هبوط

 رسررتان تابه خدا دوبار یه زهرماري ری ت تو غذام که اگر نمیرسرروندنم بیما-
االن مرده بودم که کاش مرده بودم!تو خودتم میدوني اون مریض بود، یه رواني 
به تمام  یار بود که صررابر زده بود به دل زناي دیگه! من فقط دیگه میترسرریدم 
چیزي ب ورم، ازش خواسرتم اول خودش امتحان کنه، قبول نکرد...منم زدم به 

ازه یه کدوممون از اون خونه سرریم اخر مجبورش کردم ب ورتا! باالخره جن
 میومد بیرون، منیره اول اومد!

 
 من چیکار میکردم؟

 
 نفسا را فو  میکند و گردنا که قرمز شده بود،دستمالي طرفم میگیرد:

 
 گریه نکن!-
 

 بي توجه زمزمه میکنم:
 
ي بزرگ شرردم که با دنیاي این خانواده خیلي فرق داشررت! تمام ل*ج*نتوي -

بذاره، برام نگران بشررره، مردي   مرم مردي کنارم نبود به جنس من احترام  که 
ندیدم که برام دسررت نیافتني باشرره! ادمایي ندیدم که بي منفعت برا  کاري 
بکنن، نبودن کسایي که ن وان از گذشتم سردربیارن! یکروز صبح دوستت میاد 
توي اتاقت و میگه میتوني بیاي خونه ما زندگي کني، یکشررب باهاشررون شررام 

و یکسررال باهاشررون زندگي میکني و میفهمي لذ  داشررتن این ادما می وري 
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چقدر زیاده! میفهمي دیگه باید از اون ک افتي که بودي فاصله بگیري! در مقابل 
ید...رامین  یام کوتاه میومد، قهر نمیکرد و چیزي رو تو سرررم نمیکوب باز باه 

 چطور توق  داري جذبا نشم! چطور دوسا نداشته باشم!؟
 

 می واي تیشي براي داشتنا نکنم!؟چرا ازم 
 

چند لحظه نگاهم میکند، چشررمهایا که کلي معذر  خواهي داشررت چون 
 می واست تیر پرتاب کند:

 
یه ادمي م ل توئه؟ وجدانت - اونکه تمام  مر خوب زندگي کرده مسررتحق 

اجازه میده تمام مد  دروغ بشنوه؟ تا این سن رسیده که با یه زن مطلقه ازدواج 
 و اگر جاي اون بودي حابر میشدي با یه مرد مطلقه ازدواج کني؟کنه؟ ت

 
 اگر انقدر  اشقم بود اره!-
 
نه اینکارو نمیکردي! که اگر میکردي به احسرراس اون پسررره نمیگفتي ابکي! -

 چرا رو دلت پا نمیذاري ب اطر ماهان؟ میبیني؟
 

 اه چه حال بدي دارد  شق!
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 را روي دستم میگذارم و زمزمه میکنم: سرم
 
 چیکار کنم؟-
 
بي محلي، نه بي ادبي! کم کردن رفت و امد اما نه قط  ارتباط! و سررعي کن -

 خودتم بها فکر نکني..اگر میومدي خونه ..
 
 حرفشم نزن، این یکي نه!-
 

 نفسا را فو  میکند:
 
 کله شق!-
 
؟ بعد اینهمه بدب تي کسي تو نمیدوني چه چیز س تي ازم می واي! چرا اخه-

 رو داشتن..کسي رو خواستن چرا انقدر براي من نمیشه..چرا هما نمیشه ؟
 
 
 
 
 
 بذار دوسا داشته باشم..یکم..ولي از دور!-
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 دستم را میگیرد، مشتم را میب*و*سد:

 
 دوسا داشته باش...کم .. اما خیلي از دور!-
 

سرد بیرون و داري براي  رامین سته اي، با ی  تم گرم از هواي  ش جان، اینجا ن
بده! ی   دردي نسرر ه میپیاي که همه تنم را گرفته! براي همه جایم دارویي 
چیزي که دلم را سرراکت کنم، چطور بها بفهمانم اشررتباه شررده؟ زبان نفهم 

 است،  ین صاحبا!
 
ست خالي ی- شن...تو د ه ور! این چه جنگ نا برابري ف  کن! همه دنیا یه ور با

 اخه؟
 
 بیا کنار همه دنیا..مقابلا نباش! اونوقت تو جنگو میبري.-
 

 تمام تنم از درون چیزي به نام گریه طلب میکرد! دلم می واست فریاد بزنم!
 
 اولا س ته... اد  میکني میبیني هیاي نبوده و تو شکستیا!-
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سییبه- سه مورچه  شکی  اونکه تو با میگی قطره، وا .. از دید خود  به م
 من نگاه نکن و بگو چیزی نیست.. ظرفیت ادما باهم خیلی فرق داره ..

 
تو خیلي قوي باور کن رایحه، تو این زندگي اب دوغ خیاري ما زنده موندي -

 این کار بزرگي!
 

 چانه ام میلرزید:
 
 اگر میدونستم امیر لي رو این زمین وجود داره هی  وقت...-
 

 د و میاید:نفسم میرو
 
 هی  وقت اینطوري زندگي نمیکردم!-
 

 صندلي کنارم مینشیند سرم را در اغوش میکشد و میب*و*سد:
 
 گریه نکن  زیزم! گریه نکن..-
 
 رامین..-
 
 جان-
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به گند کشرریده نمیشررردم! اگر اون مهناز لعنتي - اگر مامان بود من اینجوري 

 دوستم داشت.. نبود...اگر بابا منو دوست داشت...فقط یکم.. یکم
 

 نفسا میلرزید و چیزي م ل بغض در صدایا بود:
 
 این حرفارو نزن...من میمیرم!-
 

 اگر تو هم بمیري که بي کس و کارترین ادم این شهر میشوم!
 

شکر میکنم و  ضورش را  بیم! ح ضورش را را براي اولین بار در این روزها ح
 فکر از دست دادنا از این به بعد دردناك تر است!

 
چون همیشرره کمرنگ بودي ،جاي خالیت تو اون برهه به چشررم نمیومد! اما -

 االن اگر..
 

 بازویا را در چنگم میفشارم:
 
 اگر اینبار بري من کمرم میشکنه ها!-
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 نمیرم! هرجایي هم برم تورو میبرم!-
 

 با او میرفتم، هرناکجا ابادي، اگر قرار بود امیر را نداشته باشم!
 

یدم، جواب تلفنهاي ماهان را ندادم، و می واسررتم تمرین تا شررب به خودم پیا
 بي تفاوتي کنم اما... لعنتي نمیشد، نمیشد!

 
ظه اي دیگر  ظه اي ارام بودم و لح مه چیز را بهم بزنم! لح دلم می واسرررت ه
گاه  ندلي ن پاي چوبي صرر هاي  به خرده  فان! کف زمین مینشررینم و  طو

 من! میکنم،موریانه به خانه افتاده ، تو به ذهن
 

شم و بي تفاو ...نه بي ادب!  سرد با شمي نگاها میکنم، باید  در میزد، از چ
 رایحه احمق یاد  نره! در را باز میکنم..

 
 لب ند داري، چشمانت هم پر از انرژیست!

 
 منم که خسته و بي رمق، کاش کمي لبم رنگ داشت!

 
 سیم-
 

 زیر لب ارام چیزي م ل جواب میدهم!
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 را جلو  قب میکند، امشب دنده مس ره بازیا بود: سرش

 
 روبراه نیستي؟ بنزین تموم کردي؟-
 

 نه  زیزم از کار افتاده ام به کل!
 
 چیزي می واي؟-
 
 کباب گرفتم ماماني گفت بگم توام بیاي دورهم ب وریم!-
 

 می واستم در را ببندم و هاي هاي گریه کنم:
 
 مرسي اما خستم می وام ب وابم!-
 
 الن؟ زوده که...ا-
 

 در را تا نیمه میبندم و بدون اینکه نگاها کنم میگویم:
 
 نه دیرم هست-



 625 هبوط

 
می واهم در را ببندم و گریه ام را صری کنم اما دستا را گذاشت الي در، قرار 

 بود بي ادب نباشم:
 
 رایحه...چت شده؟-
 
 چم نشده!-
 

 لب ند میزني:
 
 ببینمت!-
 

 با من حری نزن مردك...نزن! اینطور
 
 رایحه!-
 

بغضم همگام با صدایم سوراخ میشود دو قطره نشتي میدهد و من که شکایت 
 خودش را به خودش میبرم! م ل کودکي که پا میکوبد و ا تراض میکند مینالم:

 
 بله امیر لي..بله...بله!-
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شت؟ گل  صدایم میزني؟ رامین چه توقعي از من دا پژمرده اي اخر چرا اینطور 
به من اب دهد!  بودم که او مرا در باغاه دلا کاشرررت.. فقط یادش میرفت 

 حیف...داشتم در دستان باغبانم از دست میرفتم!
 

صله را  ستگیره میگیرد، تو غلط میکني حاال که من کوتاه امدم فا ستا را به د د
 کم میکني:

 
 خوبي؟-
 

گاهم را گیره باشرررد؟ ن عا خوب  حال می ورد واق پایي ال  به این  به دم میکنم 
 انگشتي ام:

 
 مرسي-
 
 وقتی میگم "خوبی؟"نباید بگی مرسی، باید حری بزنی !-
 
شت! ی   مر! اما چه کنم برادرم  تو که نمیداني دلم تمناي حری زدن با تورا دا

رژیم داده! شررکم احسرراسررم اماس کرده!  زیزم من پرهیز میکنم اما دلم پیا 
همان دوسررت داشررتن چرب و چیلي تو میماند...ولعي دارم به تو م ل حرص 

گر سپر انه تر دیگرسنه به غذا!برادرم متاسفانه درستا را میگوید! و منم متاسف
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انداختم و از اینهمه نداشررتن خسررته شررده ام! من باخته بودم.. میداني ادم به 
هربني بشررري ببازد ی  روز باالخره میتواند روي پاهایا بایسررتد، اما امان از 

 روزی که به خود  ببازي!
 

 من تورا به خودم باختم  طر خدا!
 

ست را بپذیرم! تن شک ست پیروزي را باید یکجور ابرومندانه اي  ها راها این ا
که برادرم  مانطور  با ادب..ه مت.  قدی گذارم درون سرریني تعظیم کنم و ت ب

 میگوید!
 

 دارم خاطرا  را هم پاك میکنم...
 

امیر لي جان درخت تو  حیاط را همین زمسررتان قط  کن! تا خواب اسررت 
 کارش را تمام کن..

 
 چي بگم؟-
 

م میگیرم، کاش این مکالمه  ذاب اور باز لب ند میزند..دسررتم را به پیشرراني ا
زودتر تمام میشررد، از این رایحه اي که روبه روي این امیر لي بود متنفر بودم، 

 متنفر:
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 میشه حداقل انقدر ن ندي؟-
 
 چرا؟-
 

 چرا ندارد که! فردا هرچه را بتوانم فراموش کنم، این لب ند لعنتیت را نمیتوانم!
 

 میکشم:باز دستي به پیشاني  رق کرده ام 
 
 سردرد داري؟-
 

شوند، از  شتم از ان دردهاي ابدي! از ان دردهایي که تمام نمی سر نه اما درد دا
شتن  شان  اد  میکني! از همان دردهاي بي درمان م ل ندا همان هایي که به

 تو!
 
 نه ..من خیلي خستم شبب یر-
 
 رایحه!-
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مان نقا  و مان گیریم و در ه باه هد و من  ید کا  م کارگردان  ندم!  در را میب
مینشینم پشت در پاهایم را در اغوش میکشم و هاي هاي به حال دلم گریه سر 

 میدهم!
 

شده بود " دم  شته  سفید رابطه ما نو شاني  باالخره این واقعیتي بود که روي پی
یدهد که از تو پس بگیرد! دسررترسرري به یار" و این دنیاي ب یل بهت چیزي نم

 امیر راهم نداده پس گرفت!
 

 زیز لعنتي من! ما میتوانسررتیم باهم باشرریم فقط کافي بود من از  شررقم به تو 
 قرض میدادم و تو تکه اي از خدایت..باور کن!

 
 قانون بیست و نهم:

 
شت در این خانه که تنهایي قانوني وجود ندارد، تو فقط میتواني غمگین ترین  پ

 دنیا باشي، بي قانون، بي چهارچوب، بي منطق! ادم
 
 
 
 
 

 به  الم و ادم قول میدادم!
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 به امیر که ماهان را نبینم

 
 به رامین که امیر را...

 
 یکي با دوست داشتنا اذیتم میکرد، یکي با دوست نداشتنا!

 
شد از این لحظه به بعد هی   سي قول بدهم، کاش می شد خودم را به ک کاش می

 ا نمیدیدم!وقت خودم ر
 

اي خدا! تو فقط خداي امیر لي هسررتي... خداي المیرا.خداي همه ادمهاي 
 خوشب ت و بدب ت، جز من! براي همه رحمت میفرستي براي من زحمت!

 
با همه از روي فضررلت رفتار  باید تنبیهم کني؟  به حرفت گوش نکردم  چون 

 میکني با من از روي  دلت؟
 

لحای و متکا خودم را گم کرده بودم، اسررتراحت مطلق بودم، مطلق  مطلق   بین
 مطلق!
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طه  ی  نق قل  حدا تا همین امروز، در جسررتجوي  از کودکیم شررروع کردم...
بدتر  بدتر و  نه همینطور  یدم  ند! د که دلم را خوش ک ی  چیزي  روشررن...

 شد...چه روزهاي تل ي که به س تي گذشتند...
 

 که هنوز نگذشتند! چه روزهاي تل*خ*تري
 

سترش  سازیا را گ سان  شت کارخانه ان بعد خداوند در ان روزها کجا بود؟ دا
 میداد؟ یا ادمهاي دیگر را خوشب ت میکرد؟

 
خدا که داشت مرا میساخت،لبا کج، دلا چرك و حالا ناخوش بود...خدا 
که داشت مرا میساخت خواب الود بود..چیزي فرستاد اینور و ناگاه چشمانا 

 ت! گردخوشب تي را بجاي اینکه بپاشد، از رویم فو  کرد!رف
 

 وقتي بیدار شد مرا یادش رفت...یادش رفت تا همین امروز!
 

جازه  که بي ا که مرا نمی واسرررت، مني را  یا  یا بیزار بودم، از این دن از این دن
 فرستاده بودند !

 
 من این دنیاي نداشتن ها را نمی واستم!
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دنیاي صفر یا صد! یا هست یا نیست! حسر ... اه  من فقط ی  دنیا می واهم
 حسر !

 
 حسر  واقعا چیز دردناکیست.

 
یادم نمیرود، زمستان بود، فضاي کم  ربطي به زمستان نداشت، همیشه سرد 

 بود! در ان اتاق ابي با ان ت ت فلزي و میز پر از قرص!
 

 میداني به چه فکر میکردم؟
 

 از هرچه الودگي پاك شود" "ب وابم و وقتي چشم باز کردم خونم
 

ست که ادمیزاد  سته بود! ترك ا تیاد یکي از بدترین رنج هایی ستگي خ تنم از واب
 تجربه میکند!

 
صهایم کمتر اما چیزي تغییر  شده و قر ست، ت تم چوبي  ستان ا امروز هم زم

 نکرده.
 

 میداني به چه فکر میکنم؟
 



 633 هبوط

 "خوابیدن و بیدار نشدن"
 

 رك  شق س ت ترین رنج بشریست!!!بعد از کار در معدن ، ت
 

یا  ناي کمي مواد، مورفین و  ید...تم ها در سرررم میپیا ماس ادم صرررداي الت
هرکوفتي که ارامشرران کند! من اما م ل سررنگ دراز میکشرریدم و خودم را به درد 

 تبعید میکردم!
 

مان  نداري؟ و من میگفتم"ز تار میگفت مطمیني چیزي نمی واي؟ درد  پرسرر
 مسکنه"

 
شوند! یکبار، روزي که از کم  امدم بیرون و حاال ادمها یک روز باالخره ارام می

 فکر میکنم فقط با مرگ ارام میشوم!
 

سم که  شوم و باز نر شق  شاید باز  ا من که تها را میدانم، امیرهم میرود، من 
 من هرگز ن واهم رسید! اما هی  چیز طعم شیرین  شق اول را ن واهد داشت!

 
رد؟ هی  کس..هی  کس این نأش  اشررق امیر را قبول چه کسرري مرا قبول میک

 نمیکرد.
 

 متاسفانه به قبول ادمها نیاز داشتم، هنوز می واستم کسي مرا بپذیرد!
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ماهي بودم، تبعید شرررده از دریا، از برکه، از تنگها! در این یتیم خانه بي رحم 

ي زنشررسررته بودم تا شرراید کسرري بیاید و سرررپرسررتي ام را قبول کند! من که چی
 نمی واستم ی  ظری شیشه اي و کمي اب براي زندگي!

 
 جاي جاي زندگیم هرکاري می واستم کردم، از روي دلم، بر روي دلم...

 
 حاال اینجا که باید ن ا را میکشیدم وا دادم

 
که مرا بي انکه خود خواهم اسرریر زندگي کردي.. میفهمي؟بي انکه  خیصرره

 خود خواهم لعنتي... این یعني تو مسئول هستي!
 

 مسئول این چند روز تبعیدم به ت ت خواب، مسئول این قلب درد اخیر!
 

 پیامهاي ماهان مرا میازرد، تو که نبودي بیشتر ازرده ام میکرد!
 

به ادم نرفته،گفت گند میزني با اینطور  رامین صرربح زنگ زد گفت هی  چیز 
کم کردن فاصررله ا ! گفت یا تفریطي یا افراط! گفت امیر و خواهرش را نگران 

 کردي، گفت...
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 دیگر چه اهمیتي داشت؟
 

 صداي در میامد و مني که نه حالا را داشتم و نه قصد بلند شدن را...
 

 صداي المیرا بود:
 
 رایحه جان!-
 

 میزد و من صورتم را زیر پتویم پنهان کرده بودم. محکمتر و نگران تر... در
 
 رایحه!-
 
 کلید یدکا کجاس؟-
 

 صداي خود  بود..صداي لعنتي ا !
 
 پایین تو گلدون بنفشه روي کانتر.-
 

اینطور مس ره به نظر برسم...نمی واستم..نه چیزي میکشم سرم  نمی واستم
نه سرریاهي زیر چشررمم را پاك میکنم! در را باز میکنم و المیرا که نفسررا را 
شما را میبندد و زمزمه میکند" کجایي تو دختر"و تو  س ت فو  میکند و چ
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ر گکه در راه پله میبیني ام و به سررر ت رو میگیري! از این اسررکلت بي روب م
 چیزي مانده! المیرا داخل میاید و من بي توجه به حضورش در را میبندم!

 
 بب شید  زیزم! بب شید که انقدر بد شدم...

 
شي، از  معذر   شته با ستم دا ستم تا دو شید که انقدر خوب نی امیر جان بب 

 می واهم و از خودم هم!
 

 طلبکارم.. را از تو« تو»را به خودم بدهکارم یا « تو»هنوز نفهمیدم که 
 
 رایحه باز زده به سر ؟-
 

 باز؟ یادم نمیاید اخرین بار کي اینطور زد به سرم اما این یکي خیلي فرق دارد!
 
با خود  و دنیا و ادما درگیر میشي میاي تو این اتاق و روي این ت ت خودتو -

 حبس میکني؟ این دیگه چه مدلشه؟
 

 مدل خود ازاري!
 
 یه چیزي بگو..-
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یکنم، اینجایم اما دلم و تمام حواسررم پشررت در اسررت روي پله فقط نگاها م

 ها.
 
 چرا با من دیگه حری نمیزني رایحه جان؟-
 

 و صدایا را میاورد پایین:
 
 ربطي به امیر لي داره؟ اون کاري کرده؟-
 

کار که زیاد کرده بود بزرگترینا با قلب زپرتي من! اما اینجا اسررن نا نه..خودم 
 م!مقصر بودم، خود احمق

 
 چیزي در مورد احساست بها گفتي؟-
 

 چانه ام میلرزید...
 
 توروخدا یکبار تو تمام  مر  حری بزن!-
 
 فقط می وام فراموشا کنم!-
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 چشم روي هم میگذارد:
 
 چرا؟ چرا اینجوري؟-
 
 تو راه بهتري سراغ داري؟-
 
 نمی وام تو اذیت بشي.-
 
ي حرفت م ل اینه که کسرراذیت؟ اینم یه بدب تي رو بدب تي هاي دیگم، این -

 که ایدز داررو از سردرد بترسوني!
 

 که امیر بدتر از این دردها بود، که امیر خود ویرووس بود.
 
-.  حاال برنامت اینه که اینجوري ازش فاصله بگیري؟ واقعا امیر ناراحت 
 

 براي من ناراحت بود؟
 
 از پریروز تاحاال پیله کرد بیام تورو از تو لونت بکشم بیرون-
 

 و بربه اي به شانه ام میزند:
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 داداشمو اذیت نکن بیشعور!-
 

 لب ند بي رمقي میزند! و نمیداند حال من از این حرفها گذشته!
 

 لب ند نیم بندش میماسد:
 
 با خودش حری بزن!-
 

 خودم را روي مبل پرتاب میکنم:
 
فا کمتر جلو - جان دارم فراموشرررت میکنم لط چه حرفي؟ امیر لي  حری؟ 

 باش! اینارو بگم؟چشمم 
 
 اون ف  میکنه کاري کرده ناراحتت کرده! میشناسیا که...-
 
 نه نمیشناسما، واقعا نمیشناسم!-
 

به حدي سرد بودم که بي تفاوتي ام همه وجودش را گرفت و خیلي زود مرا ترك 
 کرد! او هم رفت..به همین راحتي!
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 مل کنم...سا ت طرفهاي پنج غروب بود! نمیتوانستم این خانه را تح
 

 یکي دو دست لباس خانگي برداشتم و کاپشن سبزم را هم تن کردم.
 

دلم مرا کشررید زیر درخت تو ...سرررم را به تنه خیس درخت تکیه دادم و دلم 
 ی  فریاد بلند می واست!

 
 ازم فرار میکني؟-
 

ناامیدانه بغض میکنم، باالخره گیرم انداختي! بیني ام را میکشررم باال کوله را 
 دازم و شال گردن مشکي را سه دور میپیام! برمیگردم:میان

 
 یعني چي رایحه؟ واقعا یعني چي؟-
 

راه میافتم که تو کوله ام را محکم میکشرري، برم میگرداني و خشررمت را نشررانم 
 میدهي:

 
 تا جواب منو ندي از این در بیرون نمیري!-
 

 به چشمانا نگاه میکنم این چشمهایي که براي من نیستند!
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 را با خشونت از جلوي بیني ام میکشد پایین: شال

 
 من چیکار کردم؟ هان؟ چیکار کردم که ازم فرار میکني؟-
 

ستم و از ادمهاي  ستي! و خوب..من ادم خوبي نی شتني ه ست دا تو؟ زیادي دو
یداد، از بس  گه م ید میگفتم؟ دهنم مزه  با چه  له میگیرم!  فاصرر خوب نیز 

 خودخوري کرده بودم.
 

 باز شد به بدب تي: دهانم باالخره
 
 من ادم خوبي نیستم ازم فاصله بگیر!-
 

 می واهم گورم را گم کنم اما باز کاپشنم را میکشد و صدایا حرصي میشود:
 
 خودم خوب میدونم نزدی  کي بمونم از کي دوري کنم!-
 

صدقه  شویم نمیدانم تا چه حد در پنهان کردن قربان  شمان هم خیري می به چ
 ما در تو چیزي م ل کیفگي بود.نگاهم موفق بودم ا

 
 اینجوري نگام نکن...حری بزن!-
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 چي بگم؟-
 
 من چیکار کردم؟-
 
 فکر میکني کاري کردي؟-
 
تمسرر ر دسررتت را در هوا میتکاني و بوي  طر  میپیاد البه الي پرزهاي  با

بویایي ام..میگفتند دوستت نداشته باشم ! اما بویت اینجا پیایده، نمیتوانستند 
 بگویند هوا را بو نکنم

 
نه من واقعا کاري نکردم. کاري نکردم و اومدم دم خونت و تو درو روم بستي! -

ب نمیدي! امروزم که المیرا رو راه دادي و خیلي دو روز بهت زنگ میزنم جوا
 شی  درو روم بستي! کاري نکردم و دلیل این رفتاراتو نمیدونم.

 
شانه باال  سم،  سرد به نظر بر ش  و  سعي میکنم خ ضم را قور  میدهم و  بغ

 میاندازم:
 
 دلیلي نداره!-
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 پوزخند میزند:
 
 ه همین راحتي؟بي دلیل؟ همینجوري حال نمیکني که دیگه ببینیم؟ ب-
 
 اره-
 
 تو غلط میکني!-
 

 تنم میلرزد..سرم داد میزد و برایم قلدري میکرد.
 

 اخم میکنم:
 
 سر من داد نزن!-
 
 داد میزنم، باید بفهمم چه اتفاقي افتاده-
 
 اصی مهم؟-
 

 نگاهم میکند:
 
 مگه رفتار من مهم  برا ؟-
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 با ان تیشر  طوسي نازك سردش نمیشد؟

 
 جواب منو بده.بازي درنیار! -
 
 برو کنار.-
 

 نزدیکم میایستد، از این ناپرهیزي ها از او بعید بود:
 
 اگه کاري کردم بهم بگو! اگر اشتباه کردم معذر  خواهي میکنم.-
 

دلم برایا میسرروخت، براي خودم هم! براي  شررقي که در دلم بود و براي این 
 جوانه مانده زیر بری!

 
 رسیدن !دلم سرد شده بود، از اینهمه ن

 
 شه؟کنه خونه سرد میدیدی وقتی توی خونه کسی زندگی نمی-
 

 چشم میبندد، دستي به بازویا میکشد و میفهمم یخ کرده:
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 آره.حاال که چي؟ -
 

 چشمانم را جم  میکنم لب ند میزنم:
 
 خوام بگم قلب  آدم که از خونه کمتر نیست..هیای! می-
 
 کنارش  بور میکنم در را نیمه باز میکنم که دستت را میگذاري رویا: از
 
 من میتونم براش کاري کنم؟-
 

اه  زیزم! من از خدا می واهم اما همه دنیا ایسررتاده اند که تو براي من نشرروي. 
 که من براي تو نشوم...که ما نشویم!

 
ناا ته بود  مه ام را گرف ید! بغض ه مه روحم بهم میپیا مه قلبم و ه نه زمز یدا م

 میکنم:
 
 بذار برم!-
 

 و تو هم م ل من میگویي:
 
 اخه نمیشه!-
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باز کردم و در ی  لحظه  نداشررتم در را  و من که طاقت اینهمه  زیز بودن را 

 تنهایا گذاشتم!
 

رامین پناهگاه جدیدم بود! م ل ی  مرده، دو هفته کامل می وابیدم، بیدار  خانه
 میشدم! بي لب ند بي گریه با حسر ..با حسر ...با حسر ...

 
 روي میز پر از کتابهاي ت صصي ر

 
 
 
 
 

امین بود، بي انکه برایم موبرو ا فرقي داشرته باشرد هرروز یکي از کتابهاي 
 واستم در دنیاي دیگري باشم!قطورش را برمیداشتم و م ی می 

 
 اما مگر میشد؟

 
 ته حلقم میسوخت از غبار ی  جمله" او براي من نمیشد"
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تمام  مرم چیزي را باهمه وجودم، با همه ذوق کور و با تمام این اشررتیاق  در
ما فقط روي  هاییم را پر کني ا تا تن  قیم شرررده خواسررتم، فکر میکردم امدي 

 نداشته هایم تشدید گذاشتي همین!
 

شته،  ستم بگویم کار از کار گذ شماره ماهان را میگیرم! می وا کتاب را میبندم، 
ویم همه چیز را فراموش کنیم! براي چند سررا ت فقط... کلي بیا دنبالم! بیا بر

 حری داشتم اما..قبل از اینکه بردارد به سر ت گوشي را قط  کردم.
 

ست به ت تا امد  سته به خانه اش امد! یکرا صبح بود، رامین خ سا ت چهار 
 مرا در اغوش گرفت و شقیقه ام را ب*و*سید و گفت:

 
میام خوبم، باهمه خسررتگیم، تو نمیدوني  مرسرري که تو این خونه اي! وقتي-

 خونه اي که از حضور ی  نفر گرم باشه چقدر خوبه.
 

خوب بود، میفهمیدم! قلب من هم  مري سرررد بود و حاال داشررت این مهمان 
 خانه و صاحب انه را اتا میزد!

 
صررردایا خواب الود بود اما می واسرررت حری بزند، داشرررت برایم برادري 

 د...وقت میگذاشت.. چه میگویند؟ همان...میکرد.. جبران میکر
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میداني هفته اول ترك انقدر ها حالم بد نبود که حاال...با چه می واسررت حالم 
 را بهتر کند؟

 
 از این کتابا خوشت اومده؟-
 

 بي حال زمزمه میکنم:
 
 ب واب!-
 
 چرا تا االن ن وابیدي؟-
 
 من تو خوابم از دست ادما راحت نیستم.-
 

 را نوازش میکند و همین داشت بغض میشد در گلویم: موهایم
 
 می وام خوب بشي! بي امیر لي، بي گذشته، با اون کتابا.-
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 ما هم یکروز ادماي خودمونو پیدا میکنیم!-
 
 
 
 
 
 یه کسي که بجاي گذشته به فکر ایندمون باشه!-
 

 ه!ندستا را از پشت میکشد روي صورتم می واست ببیند گریه کرده ام یا 
 
 از گریه متنفرم!-
 

شد؟ تنفر کافي بود؟  شته ام هم متنفر بودم اما پاك می من هم متنفر بودم، از گذ
 نه ما محکوم بودیم به زندگي کنار چیزهاي نفر  انگیز.

 
 با من حری بزن!-
 

شه اما از این اینهمه حری یکي  شت، خیلي گله و خیلي نق دلم خیلي حری دا
 کردم و نالیدم: از ان احمقانه هایا را سوا
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 دوسا دارم!-
 

 نفسا را فو  میکند، ناامیدانه!
 
 یادته داشتي شیشرو...-
 

 نمیگذارم حرفا را کامل کند:
 
برر - سیمتي من  سه میکني؟ امیر  لي براي  امیر لیو با اون زهرماري مقای

یه چیز خوب ترك  نه تو داري منو از  نه، اون ادمم میک داره؟ امیر خوبم میک
 میدي!

 
برم میگرداند...چند لحظه نگاهم میکند! در چشررمانا پر از تردید بود، پر از 

 دارم یه چیزي میگم که گفته باشم، پر از جدي نگیر:
 
شمهایا نگاه - ست در چ سایلتو جم  کن، بعد برو یکرا برو خونت و همه و

ساییرو باز کن،  ستت دارم! اگر گفت "منم"روزنامه و کن و بگو من یه زنم و دو
شه ترك کن!  اگر شین و اون خونه رو براي همی گفت "من نه" بریزشون تو ی  ما

!  خوبه؟ این بیتکلیفي هم تموم 
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 صورتم را برمیگردانم و اشکم که گوشم را خیس میکند:
 
 تو نمیفهمي! واقعا نمیتوني بفهمي مبتی بودن یعني چي!-
 

 زمزمه میکند، متاسف و بي رحم:
 
 مین...تو فقط بلدي مبتی بشي! ه-
 

سکوتم را که میبیند و صداي اذان که از کجا نمیدانم اما همه خانه را گرفته بود، 
 م ل رایحه ی   طر میپیاید!

 
 اینجا مسجد نداره که!-
 
 یعني چي؟-
 
 صدارو نمیشنوي؟-
 
 صداي چیو؟-
 
هرروز صبح، ظهر،  صر صداي اذان میاد، تو طبقه دوازدهم این برج صداي -

 اذان میاد!
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 احمقانه بود اما بود...

 
 زمزمه میکني:

 
 خیال میکني..-
 

 این چه خیالي بود:
 
 حاج خانوم حالا اصی خوب نیست-
 

 قلبم میریزد، برمیگردم سمتا:
 
 چي شده؟-
 
 چهار روزه بستریه! قلبا از یه طری مشکل ستون فقراتا از طری دیگه!-
 

 چه شرایطي امیر و المیرا را رها کرده بودم؟ چانه ام میلرزد: در
 
 میمیره؟-
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 خدا نکنه!-
 
 میمیره نه؟-
 
فقط خیلي دیر دست بکار شدن ، یعني...خود حاج خانوم میدونست به هی  -

 کدومشون چیزي نگفته بود
 
 اخه چا شده؟-
 
 خانوم تونستسرطان نادري  ،دقیقا داخل ستون فقرا ! چند سال پیا حاج -

ست داد! حاال م ل اینکه با یه  با  مل زنده بمونه اما خوب توانایي راه رفتنو از د
 غده وخیمتر برگشته...

 
 صورتم را پنهان میکنم:

 
 واي..واي. من چه ادمیم! المیرا جز من دوستي نداره. چرا تنهاش گذاشتم؟-
 

 چرا به زنگهایا جواب ندادم؟
 
 م باهم بیمارستان.ب واب فعی فردا صبح میری-



wWw.Roman4u.iR  654 

 

 
 نمیتوانستم، االن در چه حالي بود؟ چرا زودتر بهم خبر نداد؟

 
تا وقتي رامین بیدارشود راه میروم و خودم را سرزنا میکنم، چقدر از من بدش 

 میامد!
 

 رامین را بیدار میکنم، زودتر حابر میشوم..
 

 نمیتوانستم صبر کنم!
 

 سرم را به پشتي صندلي تکیه میدهم:
 
 ا جواب المیرارو ندادم اخه! چقدر من احمقم.چر-
 
بی ود شلوغا نکن رایحه! تو چه کار مفیدي میتونستي بکني براشون ؟ االنم -

 دیر نیست!
 

 به ماشین ها نگاه میکنم:
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چرا هسررت. بامن احسرراس نزدیکي میکردن و من احمق همیشرره فاصررله -
 میگرفتم.

 
 نگهمیدارم پیاد  میکنمباز گریه نکنا رایحه، به قران همینجا -
 

 رو میگیرم و منتظر میمانم تا زودتر برسیم.
 

  جله داشتم و رامین که انگار می واست مرا بکشد :
 
 میشه سریعتر راه بیاي؟-
 

 راهنمایي ام میکند که به کجا بروم و خودش که میانه راه ازم جدا میشود.
 

سر  ر سته اي  ش صندلي ابي رنگ ن سرد از دور میبینمت... روي  سنگ  ا به 
 دیوار تکیه داده اي و تسبیحت..تسبیح  زیزم را دستت گرفته اي.

 
سایه تو  ستم  مري  سایه ام رویت افتاده اما من می وا ستم،  روبه رویت میای

 روي سرم باشد! چقدر احمق بودم.
 

 دلم بي وقفه میلرزید و کاري از دستم برنمیامد...
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 دیدي چي به سرمون اومد؟-
 

 ان بسته مرا دید و من که منتظر همین بودم تا بزنم زیر گریه...با همان چشم
 

نگاهم میکني، چقدر نگاهت غم داشررت، پر از "درماندم" پر از " دیدي رایحه" 
 پر از "میدانم اخرین روزهاي مامانیست"

 
 مینشینم کنار ...بهم نگاه میکني من هم:

 
 چرا انقدر یکدفعه؟-
 

 دستي به لبت میکشي:
 
 میدونست، چیزي بهمون نگفت..خودش -
 
 مگه همیشه با تو یا المیرا نمیرفت دکتر؟-
 
 نه..با خانم مسعودي هم میرفت گاهي.خاك بر سرمن که نفهمیدم.-
 
 نمیتونن  ملا کنن؟-
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 نه...رامین گفت نمیتونن...-
 

از هی  کدام از حرفهایشان سردرنمیاوردم...بعد از اسم  جیب این سرطان از 
 ته روزگار سردرنمیاوردم.این حال اشف

 
 المیرا کجاس؟-
 

 باز چشمانا را میبندد:
 
 یه سا ت پیا فرستادما بره خونه استراحت کنه!-
 

حاج خانوم از مرگ برایم حری میزد، میگفت چه؟ اها میگفت مرگ که ترس 
ست...امیر لي میگفت مرگ حق  سناك ا ندارد اینکه در خاطر ادمها بمیري تر

 است...
 

رفتن میگفتند و من نمیتوانستم با این حجم از از دست دادن هنوز  همه شان از
 هم با رفتن ، ناگهاني رفتن کنار بیایم.

 
 امیر!-
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 لبا میلرزید:
 
 دنیا براش تنگ شده بود، هي میگفت دیگه اینجا جاي من نیست.-
 

 این حرفها براي ی  ادم زنده نبود.
 
 حرفارو نزن.حاج خانوم هنوز داره نفس میکشه امیر، این -
 
من تسررلیم ربرراي خدام، هم من هم المیرا قبول کردیم که داریم از دسررتا -

میدیم!  یب نداره تقدیر ماهم اینه..یکبار داشررتیم ماماني رو کامی از دسررت 
 میدادیم و خدا بهمون برگردوندش، فکر امروزو میکردم..

 
 چانه اش میلرزد و دستا را که روي صورتا میگذارد:

 
 انقدر زود!اما نه -
 

 بازویا را میگیرم، بازویا را میب*و*سم:
 
 بب شید که نبودم!-
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 صدایا میشکند و من که داشتم با لرزش تنا از دست میرفتم!
 

دلم می واست ب*غ*لا کنم، کامل و پر حس چون میدانستم حس ب*غ*ل 
 شدن خیلي زیباتر از ب*غ*ل کردن است.

 
یسررت، بدترین حس دنیا درسررت اشررتباه کردم بدترین حس دنیا ترك  شررق ن

ست و توهم  ستا داري حالا روبه راه نی سي که دو ست که میبیني ک همانجا
 کاري از دستت برنمیاید!

 
یا نرفته بود که امیر اینطور میلرزید و بغض میکرد...واي  هنوز کامی از این دن

 به حال روزي که...
 

ي در اصل ان کسي که از اه قانون مزخرفي دارد مرگ، ادمها از بین ما میروند ول
 بین میرود ماییم .

 
شه خندان، محکم و با اقتدار!  سرحال، همی ستم باور کنم، حاج خانوم  نمیتوان
همان حاج خانوم افتاده بود روي ت ت بیمارسررتان و داشررت با مرگ دسررت و 

 پنجه نرم میکرد؟
 
 امیر پاشو بریم خونه، اینجا که کاري از دستت برنمیاد!-
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 قرمزش را پاك میکند: صور 
 
 نمیتونم!-
 

 با  جز برمیگردد سمتم:
 
 تو که نمیدوني! بدون ماماني همه چیز میریزه بهم.-
 

شاید تازه میفهمید بدون او هم چطور همه چیز من میریزد بهم. باز بازویا را 
 میگیرم نزدیکا میشوم:

 
 من چیکار میتونم برا  بکنم؟-
 

 بندي و زمزمه میکني:سر  را برمیگرداني سمتم چشم می
 
 فقط همینجا باش!-
 

 دو هفته بود بستري بودم، دو هفته بود خودم را از شر تو خیص کرده بودم
 

 همه اش با ی  جمله دود شد رفت هوا!
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 نمیتوانستم، نمیشد! نمیشد حذفا کرد!

 
داشت گند میکشید به همه برنامه هاي رامین! داشت همه این سا تهاي منطقي 

 هاي با احساسا زیر سوال میبرد.را با چشم
 
 خونه رامین خوب بودي؟-
 

 لب ند محزوني داشت و من که نمیدانم از چه شرمنده بودم.
 
 من واقعا می واستم تو...-
 

 سرم را میاندازم پایین و تو باز میگویي:
 
که داره میره، توام می واي بري؟ رفتین اون خونه جاي زندگي دیگه - ماني  ما

 نیست. هست؟
 

خدایا چقدر دلم براي صرردایت تنگ شررده بود، پیشرراني ام را به بازویت تکیه 
 میدهم:

 
 من نرفتم، خودمو تبعید کردم!-
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سبانم...گونه ام را به بازویت  ستت و خودم را به تو میا ستم را میاندازم زیر د د

 میکشم و به شد  بویت میکردم!
 

که مبتییت شدم و دارم فهمیده بودي، از همه چیز  معلوم بود، فهمیده بودي 
 بعد از اینهمه دوري دلي از  زا درمیاروم!

 
 رایحه جان...-
 

بااو هرکار  ل  این تن من بودم  ما که  گار  یب*و*سررم، ان بازویا را م باز 
 می واستم میکردم! زمزمه میکنم:

 
رایحه جان و هیاي... حاج خانوم در  رض دو هفته، فقط دو هفته اینطور -

 چي میشه! نمیدونم فردا میبینمت یا نهشد، نمیدونم فردا 
 

 نگاها میکنم با تمام  شقي که میدانم متوجها شده:
 
 همیشه باید اینو در نظر بگیري که شاید این اخرین باره.-
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ستم که  شکا را نمیبینم، نمی وا سا را فو  میکند اما من ا تنا میلرزد و نف
 ببینم! او را می واستم اما همانطور در اوج!

 
 سي ام: قانون

 
 رژیمت را، قولت را حتي توبه ا  را بشکن به خاطر  شق..

 
امیر نگذاشرررت الرحمن پ ا کنند...میگفت الرحمن  روس قران اسرررت، 
میگفت در  زا که سوره  روسي نمیگذارند، کمرش خم شده بود، شکسته بود 
اما می واسررت مدیریت کند! می واسررت این بررعف  میق را م في کند اما 

 نمیتوانست!
 

براي اولین بار حس کردم مفیدم، حس کردم کاري کردم که از خودم رابرري 
 باشم.

 
نگذاشررتم امیر حتي هماهنگي غذا و میوه و تاالر را انجام دهد... همه اش را 

 روي دوشم انداختم و با  شق کارها را اینور انور میکردم.
 

تي دوباره برگشرامین هم تنهایم نمیگذاشت اما مدام میگفت " تو ادم نمیشي" "
 خونه اولت"
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 میگفت "راس میگن معتاد تا خودش ن واد ترك نمیکنه"
 

شت پا بزنم به همه چیز؟ مني که دلم  ستم پ شم میتوان وقتي میگفت کنارش با
 به تف بند بود؟

 
ستم حتي  شپزخانه کم ، چاي میری ت و من که نمی وا مهتاب امده بود در ا

. چاي را برداشتم و به قسمت مردانه رفتمدر این وبعیت بحراني امیر ببینتا! 
 ماهان را صدا کردم و سیني را دستا دادم:

 
 صورتت قرمز شده!-
 

 دستي به پیشاني ام میکشم:
 
  یب نداره، تماس گرفتي با رستوران؟-
 
 اره  زیزم..-
 
 شماره اون میني ب*و*سي رو هم بده!-
 
 این کارا مردونس من میکنم.-
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 نه خودم میتونم!-
 
چاي اشررراره میکنم که زودتر ببرد و من که کمرم گرفته بود و نمیتوانسررتم  به

 بایستم! به اتاق امیر میروم، روي ت ت دراز میکشم!
 

بوي تورا میدهد...بوي تنت را! با ادمهاي زیادي همبسررتر شررده بودم اما فقط 
 تورا بوییدم!

 
صداي الله  شد،  شور میافتاد، حالم خراب می سا تها دلم به  اکبر میامد و این 

 من که دلم می واست با خودم کاري کنم، اما نمیشد!
 

هفتمین روزي بود که حاج خانوم رفته بود، المیرا حالا مسا د نبود و امیرهم، 
با تمام شررعارهایي که میدادند اما من این حجم از بي تابي را در نگاهشررران 

ر دست دادیم!" امی می واندم! المیرا پریشان بود، میگفت "سر و سامانمون رو از
 نظریه تاری ي میداد، بغض میکرد و دل من خودش را به در و دیوار میکوبید

 
" مود خیمه رو که میکشررن دیدي؟ همون بی سررر زندگي ما امد!  مود خانه 

 ماهم افتاد!"
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سلي نبود اما واقعیت چرا "  بعف میرفت، و چیزي که میگفتم ت شان  دلم برای
له هی  کس من میمیرم، مومنین میمیر با یا پشرررت ق ظالمین میمیرن، دن ن، 

 نیست" فقط لب ند زد اما درکا نکرد!
 

 رامین میگفت "برو بابارو ببین تا توهم حسر  به دل نموندي"
 

 خنده دار میامد حاج خانوم را با پدر دوزاریمان مقایسه میکرد!
 

 دیشب زیر درخت تو  دوتایي نشسته بودیم، از حاج خانوم میگفت و من هم
شتم، خیلي فکر کردم،  شان ندا ست شان خانواده بود اما دو سم از ادمهایي که ا
ستم!  ضم کنم دلیل این تنفر را نمیتوان ستم ه سال هرچه را میتوان بعد از اینهمه 
فکرم به همه جا رفته بود حتي اینکه گیرم من دختر واقعي اش نباشم، حتي اگر 

یدا کردند،حتي اگر زیر بوته!  بان پ پدمرا از خیا یا بگردیم  ر و تو لب ند زدي" ب
 مادرتو پیدا کنیم!"

 
تو  اشق ماجراجویي هستي،  اشق روشن شدن ابهاما  و من می واهم همه 
شته در  بح بدون گذ شفای و وا چیز در ی  هاله دودي بماند و فقط من و تو 

 اغوش هم زندگي کنیم و شاید بمیریم!
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شید،  حوالي یازده میرفت به حیاط، در این ی  هفته دل او هم زیر درخت میک
 نگاهي به تراس خانه ام میانداخت و من با سر نه با دل میرفتم پایین!

 
سن در این خانه اند، من  انگار شت، المیرا و مح براي امیر لي هم اهمیت ندا

از این بي پردگي خشنود بودم! از صبح تا غروب نقشي را بازي میکنم که هی  
وقت بلد نبودم، صبح تا غروب سنگ صبور المیرا میشوم، نیمه شبها کسي که 

 به تو گوش میدهد!
 

خیلي خوب اسررت که ادم مهم  من از این نقا ادم خوب بودن خوشررم میاید،
 این دو نفر باشي

 
نگاهي به سا ت میکنم، سری  بلند میشوم، رامین زودتر از ما به تاالر رفته بود 
ستم، به من  شین ها را هماهنگ! به حیاط میایم و کنار المیرا میای و ماهان که ما

ند، یدهم تسلیت میگفتند، مرا هم ب*غ*ل میکردند، مرا کنار امیر و المیرا مید
 من کنار ادمهاي خوب ، خوب دیده میشدم!

 
 المیرا به شانه ام تکیه میدهد:

 
 کاش نمیرفتیم تاالر!-
 
 تو نمی واد بیاي  زیزم!-
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 نمیشه، زشته.-
 

روبه رویا میایستم صورتا را به دست میگیرم، چقدر الغر شده بود در این 
 روزها، افسرده و دلمرده:

 
و یه دوش بگیر یه لباس راحت بپوش،مژده هیام زشت نیست، من هستم! بر-

. با خیال راحت بگیر ت ت ب واب.  ام که پیا  ما 
 

 چند لحظه نگاهم و زمزمه میکند:
 
 خیال راحت؟-
 

 لب ند محزوني میزنم:
 
 اره دیگه هی  دلنگراني وجود نداره، حاج خانوم مگه میشه جاش بد باشه؟-
 

ده و امیر که میاید باز اشررر  در چشررمانت جم  میشررود، حیاط خالي شررر
سررمتمان، هردو باز بغض داشررتند، خواهرش را ب*غ*ل میکند و المیرا که با 

 صداي بلند گریه سر میدهد:
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 اون ویلارو میبینم دلم چنگ میزنه!-
 

خودم را کنترل کنم، به دیوار تکیه دادم و به توده سرریاه بهم پیایده  نمیتوانسررتم
 نگاه کردم و زجه هاي دلتنگیشان و من هم که از سنگ نبودم.

 
المیرا را داخل میبرم، محسن مژده را گذاشته خانه خواهرش و خودش که درگیر 

هرا زکارها بود، وانتي گرفته بود و حجم باورنکردني تاجهاي گل را به بهشررت 
میبرد! روسري اش را درمیاورم و همه رخت هاي سیاها را، امیر به دیوار تکیه 

 داده بود! کتا روي میز بود
 

و اسررتین هایا را خسررته زده بود باال! موهاي المیرا را از گردن  رق کرده اش 
جم  میکنم! گونه اش را میب*و*سررم و میفرسررتما به حمام! حوله و همه 

 ر میگذارم...وسایل را اماده پشت د
 

برمیگردم، روي صندلي اشپزخانه نشسته اي، برایت چاي میریزم و روبه رویت 
 مینشینم:

 
 منتظري تورم بفرستم حمام؟-
 

 لب ند بي جاني میزني، قدردان نگاهم میکني:
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نمیدونم چي بگم، از تشرری  جنازه تا کاراي هفت روي دوشررت بود! خیلي -

 لحاظ! زحمت کشیدي! فکرم ازاد بود از این
 

 چشممي میزنم؛
 
 جبران میکني.-
 

 سرتکان میدهي و از چایت مینوشي و بعد زمزمه ارامت:
 
 دلم نمی واد برم!-
 

 من هم زمزمه میکنم:
 
 نرو-
 

دستي به صورتت میکشي، ریشا از حد معمول بیشتر بود و چقدر چهره اش 
 روحاني میامد:

 
 کاش این روزارو میزدم جلو.-
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این لحظا  میتوانسررتم بگویم الزایمر هم خیلي بد نیسررت، براي المیرا و  در

 امیر موهبتي بود.
 
 خیلي روزاي بدیم نیست، قدر همو بیشتر میدونید.-
 

 لب ند کجي میزني و زمزمه میکني:
 
  می دیگه هی  کسي رو نداریم.-
 

 دلم مااله میشود:
 
 تو و المیرا همدیگرو دارید..-
 

 ه میکنم:و با لکنت زمزم
 
 و شاید من..-
 

لب ند میزني و صورتت را از هی  پاك میکني، دستت را روي لبت میگذاري و 
 صدایت که اکو میشود:
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 اره قربونت..-
 

حالي از دلم میگذرد، انقدر دلم ندید بدید بود که حرفهاي سرراده اش قلبم را 
لي برم"خی روي دسررت انداز میانداخت! او نمیفهمید ولي "قربونت" با "قربونت

 فرق داشت، اما براي من همان معني را میداد.
 

 چند لحظه نگاهت میکنم:
 
 تو قوي ترین مردي هستي که تو تمام  مرم دیدم.-
 

 چقدر امروزچشمانت مهربان بود، فرصت را غنیمت میشمارم:
 
ربطي به قد و قامت و زور بازو  نداره،  اشق اینم که تو س ت ترین شرایط -

 لب ند میزني.
 

سینه به صندلي تکیه میدهي و من که داشتم با  نفس  میقي میکشي،دست به 
  شق ازش تعریف میکردم:

 
 بعضیا با حمایتشون بهت اطمینان خاطر میدن بعضیام با صبوریشون...-
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نگاهت میکنم، در چشمانت چند لحظه فراموشي بود، لذ  هم بود! برخیی 
 این روزها و تو که لب میزني:

 
 بزن... بازم حری-
 

ست برایا حری بزنم،  سي اش را در دلم میتکاند، می وا ستمال اطل سي د ک
حری زدنم را دوست داشت، می واستم تا فرصت مناسب است بگویم  زیزم 
ان گوشرره از قلبم که بي صرراحب روي زمین افتاده وسرروسرره ا  نمیکند؟ اما 

 بجایا گفتم:
 
م- یدونم خیلي مغروري، از خود ماکري، پررویي! ا ا از  تعریف میکنم م

 چون متاسفانه ادم تعریفي هم هستي...
 

می ندي، دندانهاي سررفید و اندکي خرگوشرري ا  مشرر ص میشررود، نگاهم 
میکني، نگاهت یکایزي داشت که مرا لرزاند ی  "قربونت برم" ی "شیرینم" و 

 زمزمه کردي:
 
 ن.اونایي که دلیل لب ند  ادماي غمگینن، اینا قهرمانن فقط مدال ندار-
 

مدال همین خنده بود، مدال نه! لب ند هاي تو درجه بود که روي شانه احساسم 
 نصب میکردم. باز میگویي:
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 یه نوع ویتامین هست از طریق  شنیدن وارد بدن میشه..-
 

دلم از خوشي در خودش میر*ق*صد، از صداي من انرژي میگرفت، خودش 
 گفت، این توهم نیست.روي میز خم میشوم:

 
تو ادم با حجب و حیایي نیستم بب شید! اما وقتي از این حرفا میشنوم  من م ل-

 دلم می واد فیزیکي جوابشو بدم.
 

سررری  میکشرري  قب، از ترسررت خنده ام میگیرد، دسررتت را روي دهانت 
 میگذاري، لب ند نمیزني اما چشمانت داشت میترکید:

 
و و خیابون من اگه پسررر میشرردم از اونایي میشرردم که تو اتوب*و*س و متر-

 خودمو میمالیدم به دخترا...
 

 اینبار با صدا می ندي و زمزمه ا :
 
 بسه دختره دیوانه!-
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تیشم براي  وض کردن حالا نتیجه داد، خیلي هم خوب نتیجه داد...چیزي 
به ذهنم نمیرسید دلم می واست نگاها کنم، در دلم به قربان صور  سفید و 

 هاي برجسته ماا میرفت!ان یقه باز مانده پیراهن و ان رگ
 

 ناگاه بین این حجم از خوشي ارامي که نوازشم میکرد پرسیدي:
 
 باز می واي بري خونه رامین؟-
 

 به چاي سرد شده نگاه میکنم:
 
 نه..اون موق  هم اشتباه کردم، ف  میکردم میشه..-
 

 روي میز خم میشوي:
 
 اصی چرا رفتي؟-
 

ید! چشررم میبندم و نفسررم را روي هنوز از خاطرش نرفته بود، هنوز میپرسرر
 صورتا فو  میکنم:

 
 نتونستم تاری و تغییر بدم، گفتم بذار جغرافیا رو وض کنم.-
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 چیزي تغییر کرد؟-
 

 اره بیشتر دلتنگت شدم. و وقتي برگشتم یکي از گلهاي این خانه کم شده بود.
 
 لطفا مراقب خود  باش رایحه!-
 
-... 
 
 موندي.بعد المیرا فقط تو برام -
 

اه خدایا من این بي کسرري ا  را  اشررق بودم.اما..بمیرم برایت که همه کسررت 
چنین زن دیوانه و خرابي سررت. دلم براي کسرري که دلا را به من خوش کند 

 میسوزد.
 
 من ادم بي دست و پا و پفکي هستم، تو..تو مراقبم باش!-
 

که من هم از بین میرفتم چه با مرگ چه با افشرراي حقیقتم! او چه میکرد؟  گیرم
شید و فقط اندك  صندلي و چاي مینو ست روي  ش م ل حاال خیلي منطقي مین
غمي دور چشررمانا میارخید؟ نه من چیزي شرردیدتر می واسررتم! ی  تاثر 

  میق:
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 چشماتو ببند امیر.-
 
 چرا؟-
 
 ببند-
 
؟-  این یه بازي 
 
 شاید-
 
 ر میکنم فرصت خوبي نیست.فک-
 

 بلند میشوم پشت سرش میایستم با لبه شالم دیدش را تاری  میکنم.
 
 بازي قشنگیم نیست رایحه-
 

 دوال میشوم دقیقا کنار گوشت و زمزمه میکنم:
 
 حاال فکر کن، فکر کن من مردم !-
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 نفست را فو  میکني و بربه اي روي رانت میزني:
 
 هووی رایحه، بی یال!-
 

گوشررت فو  میکنم، دسررتت را میگذاري رویا و صرردایت که ته خنده  توي
 داشت:

 
 واقعا؟ شوخیت گرفته؟-
 
 نه من خیلي جدیم. ف  کن مردم چه حسي داري؟-
 

 چند لحظه سکو  میکند...باالخره دست از مس ره کردنم برداشته بود.
 
ا هست-  .داري این سوالو از کسي میپرسي که االن  زادار  زیز ترین َکس 
 
 اره دارم میپرسم پس تو میتوني خیلي خوب تصورش کني.-
 

شررال را باز میکنم روبه رویت مینشررینم و تو که در چشررمانم خیره میشرروي و 
 زمزمه میکني:
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 میتونم...-
 
 خوب؟-
 
 ولي نمی وام تصورش کنم! حتي ی  لحظه!-
 

م ل این بود که زیر درخت ایسررتاده باشرري، تنه اش را تکان دهي و  جوابا
شرریرین ترین و ابدار ترین تو  دنیا بیافتد در دامنت... جوابا همینقدر ناب 
شود و تو که  ست می شدني. مو به تنم را شیرین و همینقدر تکرار ن بود همینقدر 

 در صندلي فرو رفتي و نگاهم میکني، تیز و در  ین حال لطیف.
 

المیرا صردایم میزد، امیر  لي خودش را جم  میکند، بلند میشرود اسرتینا را 
 مرتب میکند و کتا را میپوشد:

 
 رایحه!-
 

 دم در اتاق برمیگردم، از ته جان، با تمام احساس ربایتم جوابت را میدهم:
 
 جانم؟-
 

 روبه رویم میایستي:
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 من میرم توام نمی واد بیاي، خسته اي!-
 
 نیستم..نه نه، خسته -
 

لب ند میزني لبه شررالم را در دسررت میگیري، و من که م ل مرده ها به چهار 
 چوب تکیه میدهم و باز المیرا صدایم میکند و زبانم الل مانده:

 
 چشما  قرمزه-
 
 ربطي به خستگي نداره.-
 
 به چي ربط داره؟-
 
 نمیدونم-
 

 شال را به گونه ام میکشي و نگاهت را م ل پر قو به جانم: ریشه
 
 برو ب واب...برو... زیزم...-
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 ی  چیزي از تنم خارج شد.. بها چه میگویند؟ روب؟ جان؟ همان...
 

 قانون سي و یکم:
 

  شق ی  بیماري مسریست.
 

 مریضم کن! فقط با ی  " زیزم" ناقابل.
 
 
 
 
 

 ت، میگویند مرگ تولد دوباره است.میگویند چهل  دد پر رمز و رازیس
 

 حاج خانوم چهل روزه شد.
 

 دیروز با اش  و اه تمام نشدني المیرا لباسهایا را به فقرا ب شیدیم.
 

 امیر روسري شیري اش را برداشت و زیر رو ت تي اش پنهان کرد. من اما دیدم.
 



wWw.Roman4u.iR  682 

 

ي چون  شررق همین کار را با ادمیزاد میکند، چیزي از او را براي خود  میکن
که پیراهن ابي اش را در تنم  هد شرررد. م ل من  یداني خودش براي تو ن وا م
م في میکردم.شیشه  طرش که تمام شده و کروا  مشکي که هی  وقت بلد 

 نبود ببندد.
 

دیروز که وسررایل اتاقها را جا به جا میکردیم یکي از دسررتمال تو جیبي  همین
 هایا را برداشتم. چهارخانه سفید و سرمه اي بود،

 
مام را در اتاقا گرفت و من که گنجشررکي بودم به دام افتاده. به چهارچوب 

سوس و کم و فقط گفتي " شتي نامح ورچه م ل م در تکیه دادم و تو که لب ند دا
 که دونه میبره خونا، یکي یکي وسایل منم گم میشه! جالب نیست؟"

 
و من که قلبم در دهانم میزد، انجا هم براي تو میزد. و همانطور که به چشمانت 

 نگاه میکردم لب زدم "مورچه بي ازار"
 

 و بعد فرار کردم!
 

و هی  کس اگفتم که  شق از ادمیزاد ی  دلق  میسازد، دلقکي که فکر میکند 
 را نمیبیند.
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شان را جم  و جور میکردم و از همه  شده بودم خانم خانه، غذا میپ تم، خانه 
 مهمتر به قول المیرا شده بودم"طبیب دل" شان!

 
محسررن و المیرا دور میز مینشررینند و امیر که هرچه صررردایا میزدم جواب 

 نمیداد.
 

 به اتاقا میروم، سرم را از الي در میبرم داخل:
 
 واقعا صدامو نمیشنوي؟-
 

 همانطور که به سقف نگاه میکند جواب میدهد:
 
 دارم فکر میکنم.-
 

 به فکرش.. باور کن به چیزي که فکرش را مشغول کرده بود حسودي میکردم.
 

 باال سرش میایستم، دست به سینه:
 
 به کي؟-
 
 من مگه گفتم به کسي دارم ف  میکنم؟-
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 خوب به چي؟-
 

میشررود، دو دسررتا را تکیه گاه تنا میکند، در نگاها کلي مهرباني  نیم یز
که پسرررم کلي  زیزم بود براي من! فقط براي من...منتظر  بود. کلي حیف 

 جوابا نمیمانم و زمزمه میکنم:
 
سري - شن یه  شحالي زیاد مهربون می شون که از خو سری ادما دو جورن، یه 

 م مهربان شدي!دیگشونم از غم بیا از حد...توام از شد  غ
 

 سر  را کج میکني...اه خدایا، لعنت به اینجور حرکاتت:
 
گاهي - که  یه ادم مهربونم  من فقط اینجوري مهربونم؟ بي انصرررافي...من 

 غمگین میشه و گاهي شاد، اما مهربون بودن یه صفت ثابت در من.
 

 به مس ره می ندم و تو که در لحظه مظلوم میشوي:
 
 بودم، نبودم؟ حداقل در رابطه با تو-
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چند لحظه نگاهت میکنم، لب ندم را گم میکنم، در تو گم میکنم و م ل صداي 
 پرتاب سنگ در برکه لب میزنم:

 
 بودي!-
 

 می ندي و درست م ل من میگویي:
 
 هستم.-
 

شنیده بگیرم، در را  شینم و همینجور بلبل زباني هاي زیبایا را ن ستم بن نمیتوان
 باز میکنم:

 
 م یه غذاي افتضاب دیگه در انتظارته.بیا شام، باز-
 
 چرا نمیري باباتو ببیني؟-
 

م ل اینکه هی  کس نمی واسررت گذشررته مرا رها کند، زندگي ام همه را درگیر 
 خودش کرده بود جز من:

 
 بیا شام یخ کرد.-
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 جوابمو بده!-
 

 دستم روي دستگیره میماند:
 
 تو به چي فکر میکردي؟-
 
 داري گرو کشي میکني؟-
 
 دقیقا، دقیقا دارم همین کارو میکنم!-
 

کامی روي ت ت مینشیند دستهایا را بهم بند میکند، انگشتانا را میشکند، 
 از این کار متنفر بودم!

 
 نکن..بگو!-
 

 دستي به ریشا میکشد:
 
 به اینده!-
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ست بدانم در اینده اي که بها فکر میکرد تنها بود یانه! البته که من  دلم می وا
با او یکي نمیشرردم اما ترجیح میدادم تا ته دنیا تنها بماند اگر با من هی  وقت 

 نیست.
 
 منم نمیرم پدرمو ببینم-
 
 چرا؟-
 
 براي گذشته.-
 

شررام را زیر نگاه بي اباي امیر لي زهرمار کردم.و محسررن که کم کم داشررت 
 نداي کوچ سر میداد.

 
 ماهي میشد که خانه حاج خانوم بودند، و حاال صداي محسن درامده بود! ی 

 
بعد شررام دور هم مینشررینیم، محسررن و المیرا ریز ریز بحث میکردند، مژده در 

 اغوش امیر و من که تنها همصحبتم تلوزیون بود.
 
المیرا جان بهتره وسرراییتو جم  کني، بري خونه خود ! محسررنم این مد  -

 گذشت خیلي بها س ت
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 محسن لب ند میزند:
 
 این چه حرفیه.-
 

 و من که باید زنده بودنم را یکجور ثابت میکردم:
 
 سرکارتون خیلي دوره و هرشب اینهمه راه از کرج میاین.-
 

گاها بود، صررریح و  هایي در ن ی  چیز ند،  گاهم میک المیرا یکجوري ن
تو و برادرم نباید تنها بمانید" ی  " وابررح...ی  چیزهاي خاله زنکي ، ی  "

 میترسم برادرم را از راه بدر کني"
 

 و ی   المه ترس و تردیدهاي دیگر...
 
 چجوري اخه تنها  بذارم امیر؟-
 

 و مرا نگاه میکند...
 
نگران من نباش  زیزم! باه نیسررتم که. صرربح میرم شررب برمیگردم یه شررام  -

 که...
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 بسر ت میگویم:

 
 نگران نباش  زیزم، من هستم.واسه غذاش -
 

 لب ندش دوستانست اما لحنا..اما لحنا:
 
 واسه غذاش نگران نیستم...-
 

 دلم میریزد، امیر اخم میکند!
 

ساك مژده را میگیرد، بها برخورده بود؟ فکر میکرد امیر  شود،  سن بلند می مح
 دارد بیرونشان میکند؟

 
ان غذاهاي افتضرراحي که با امیر دسررت میدهد و کلي ازم تشررکر میکند بابت 

درسررت میکردم! مژده را ب*غ*ل میزند و سرراك دسررتي کوچ  المیرا را هم 
 برمیدارد و میرود، امیر می واست بروند اما نه انقدر زود.

 
 المیرا چادرش را روي دست میاندازد و روبه روي امیر میایستد:

 
 نمیشه بعضي شبا بیاي خونه ما؟-
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 ا را میگیرد:امیر لب ند میزند، دست المیر

 
 نه نمیشه!-
 
 پس من میام-
 
هرموق  دوست داشتي قدمت روي چشم، اما نمی وام محسنو اذیت کني! تا -

 االنم خیلي تحمل کرده ...
 

 گونه امیر را میب*و*سد و زمزمه میکند:
 
 مواظب خود  باش...-
 
روي پنجه میایسررتد و ثانیه اي در گوشررا چیزي میگوید..میروم سررمتا،  و

انگار داشت اینهمه صمیمیت و دوستي در لحظه اي به خاطر ی   شق از بین 
میرفت! و من نمی واسررتم اینطور شرراهد از دسررت رفتن دوسررتیمان باشررم، در 

 اغوشا میگیرم و گونه اش را میب*و*سم:
 
 نگران امیر نباش.-
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 کند:نگاهم می

 
خیلي خیلي زیاد ممنونتم زحمت کشرریدي! میدونم شررراید تو تمام  مر  -

 انقدر کار نکردي که تو خونه ما براي ما انقدر زحمت کشیدي.
 
 هرکاري کردم خودم می واستم.-
 

 در چشمانا پر از تردید بود اما گفت:
 
 نمیري پیا رامین؟-
 

 دلم ری ت اما لب ند زدم:
 
 چرا میرم.-
 

ب امیر را نادیده گرفتم و المیرا که انگار همه نگرانیا پر کشررید و نگاه پر تعج
 رفت!

 
سط  ستاده بودم و ستي و من که همانطور ای سیدم. در را ب براي بار اخر ب*و*

 پذیرایي:
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 تو گفتي نمی واي برگردي پیا رامین.-
 

 صدایم بغض داشت:
 
 المیرام گفت نگران غذا  نیست.-
 

 و  صبي دستي به صورتا میکشد: کیفه
 
 این چه ربطي داره به رفتن تو؟-
 

 ی  قدم بها نزدی  میشوم:
 
 این یعني نگران چیزاي دیگس.-
 

حالي از نگاهت میگذرد، تو خیلي زود میگیري، تعجب میکنم چرا در همان 
 لحظه نگاه المیرا را ن واندي...فاصله را کم میکني:

 
 نمیري مگه نه؟-
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ا با صرردا قور  میدهم و تو که داشررتي با این کم کردن فاصررله ها اب دهانم ر
 ناپرهیزي میکردي:

 
 معلومه که نه...-
 
 دروغ گفتي؟-
 
 تاحاال براي یه نیت خوب یه کار بد نکردي؟-
 

 نگاهم میکند و چشمانا ی  مرسي کم داشت:
 
 نمی واستم نگران باشه.-
 
 نگران چي؟-
 
 نمیدوني؟-
 

 ان چشماني که لب ند داشتند همه چیز را میدانستند: میدانست،
 
 چي گفت در گوشت؟-
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 تو بگو براي کدوم نیت خوب دروغ گفتي؟-
 

 با انگشت سبابه و شستم یقه اش را میگیرم:
 
 می واستم نگران خان داداشا نباشه، نگران تو که با من تنهایي.-
 

که انگار به این دسررت دلم نمیامد همان کنج کوچ  یقه ا  را رها کنم و تو 
 درازي هایم  اد  داشتي.

 
 گفت مراقب خود  باش...-
 
 در گوشت!-
 

 می ندي:
 
 و مراقب دلت.-
 

تمام حری دلم را در نگاهم میریزم. با نگاه حتي میشررود ب*و*سررید اما ادمها 
سرم.زمزمه ا   شت  سا ت پ نمیفهمیدند که! نگاهي به یقه ا  میاندازي و به 

 تنم را میلرزاند:
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 شیطاني..-
 
 از بس که به من لطف داري.-
 

 دستم را پس میزني و لب ند داري:
 
 شیطانها هم میتونن سفید باشن، م ه تو!-
 
 بهم بگو فرشته سیاه، بیشتر دوست دارم.-
 

 ازم فاصله میگیري، دست به سینه و زمزمه میکني:
 
 رایحه خاکستري.-
 

 مهم نبود چه رنگي باشم، سفید، سیاه، حتي خاکستري! برایم
 

 همین که برایت نامرئي نیستم کافیست.
 

به خانه ام میروم، در اتاقم می وابم، تنم روي این ت ت دراز کشرریده اما همه 
 فکرم زیر این خانه سرگردان میگردد.
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شوم..پیام ماهان را بي جواب میگذارم..ح شه بیدار می بصبح زودتر از همی ر ا

 میشوم و ماهان که تمام نمیکند زنگ زدن هایا را.
 
 بله؟ بله؟ بله؟-
 
 یعني چي؟ این رفتارا یعني چي واقعا؟ یه روز جوابمو میدي یه روز نمیدي!-
 
 باید فهمیده باشي که اینبار خیلي وقته جوابتو ندادم،این یعني چي؟-
 

 فریاد میکشد:
 
میکني رو انگشررتت میارخوني. یعني تو گه می وري منو بازي میدي، غلط -

 مگه من مس رتم؟
 

 براي اولین تاکسي دست تکان میدهم:
 
 مگه من خواستم باشي؟-
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ت دارم احمق.تو چرا نمیفهمي؟ با هر سرراز  میر*ق*صررم تو چرا - من دوسرر 
 اینکارو باهام میکني؟

 
 نفسم را فو  میکنم و با دست اشاره میکنم به راننده:

 
 ماهان...ماهان!-
 
 ار و ماهان! درد ماهان. ی  بار تو تمام  مرم کسي رو خواستم...زهرم-
 

 نفسم را س ت فو  میکنم و باز میگوید:
 
 داري بد تا میکني رایحه!-
 

که دلم  هایي را میکرد  تار ید امیر...رف با که  هایي را میزد  دلم میلرزد...حرف
 می واست امیر...

 
 چرا؟ فقط دلیلشو بگو.-
 

 واکنشي نشان میداد؟ دلیلم را اگر میگفتم چه
 
 دلیلي نداره.-
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 باز داد میزند:

 
 رایحه،... رایحه من خرم؟-
 

 خر شده بود..خر من.
 
 نمی وام بگم.-
 
واقعا نمیفهمم یه ادم چقدر میتونه بي احساس باشه؟ مگه میشه  اشق کسي -

باشي و انقدر بها ابراز  یقه کني و طری بهت حسي نداشته باشه؟ حتي یه 
 کم؟

 
 میگیرد و همه دلم: قلبم

 
 حتي یه کم.-
 
برام مهم نیست دوستم نداري. با هی  کسیم که نیستي، خوب چرا من نه؟ یه -

 بار بگو خیصم کن.
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 واقعا خیص میشي؟-
 
 نه نمیشم اما تو بگو..کسي رو دوست داري؟-
 
-... 
 
 کي رو دوست داري؟-
 
-... 
 
-..  اگر بهتر از من 
 

 دهانا را س ت قور  میدهد و صدایا ارام میگیرد: اب
 
 بهتر از من باشه خودم جورش میکنم..فقط اگه بهتر از منه.-
 
 ماهان!-
 
 براي تو همه از من بهترن.-
 
 من هی  حق انت ابي ندارم.-
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 کدوم خري به تو حق انت اب نمیده اخه؟ خوب خره که نمیده دیگه...خره.-
 
. حاال -  ازم چي می واي؟من دلم پیا کسي 
 

 نفسا را س ت فو  میکند:
 
 باشه! از  نه  شق می وام نه توجه. حداقل خود  باش!-
 
 که چي باشي تو زندگیم؟-
 

 زمزمه میکند:
 
 این خیلي احمقانست..اما..-
 
 چي باشي؟-
 
 یه زاپاس. یه جایگزین..هروقت دیگه ن واستیا من باشم.-
 
 تو دیوونه اي!-
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 اره!-
 

 دیوانه بود، ی  واقعا
 

رواني به تمام معنا. گوشرري را بي حری قط  کردم و پیاده شرردم. روز را خوب 
 شروع کردم اما ماهان..اما ماهان!

 
 دلم برایا میسوخت و گاهي دلم می واست باشد، اما..امیر نمی واست.

 
سن می رم  سلیقه ام رخت کاملي براي المیرا و امیر و پیراهني براي مح با تمام 

 باالخره لباس سیاهشان را دربیاورند.تا 
 

تا میکنم و  به م ملي یشررمي بزرگي را می رم و پیراهن و شررلوار امیر را  جع
داخلا میگذارم..تا شرب منتظرش میمانم..خیلي وقت بود ذوق هدیه دادن را 

 تجربه نکرده بودم و حاال ارام و قرار نداشتم.
 

سر ت پایین میروم  شنوم ب شین را که می شت در خانه اش صداي ما جعبه را پ
 میگذارم و برمیگردم.
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ایسررتاده بودم وسررط سررالن،  ین احمقها! درسررت  ین احمقها و منتظر کاري 
 بودم از تو تا غافلگیرم کني.

 
تا پیام لعنتي ا  باالخره امد  ولي تو ی  سرررا ت گذشرررت و کاري نکردي 

 باالخره میداني چقدر س ت است؟ باالخره یعني..یعني باالخره!
 

 "پیامبری هست که معجزش برگردوندن مادربزرگ آدم باشه؟"
 

 لب ند غمگیني زدم و تمام تردید دنیا در دستانم جم  شد اما برایت نوشتم
 

 "نمیدونم..ولي تو...خود تو..پیغمبر مني"
 

شتي چیزي  شتي،میداني این خیلي دردناك بود تو دا شتي..چیزي ننو چیزي ننو
 میکردي. به اسم ناامیدي را بهم تزریق

 
سینم تکان  شت میرفت موبایل روي  شمانم که دا صبح بود چ سا ت چهار 

 خورد...معجزه ا  را خواندم
 

 "فقط ی  طبقه...فقط ی  طبقه  زیزم"
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ما ین همیم فقط تردیدهاي من چند ثانیه اي و تردید هاي تو چند سرررا ت 
 است  زیزم... زیزم.. زیزم...

 
 قانون سي و دوم:

 
این شهر و خانه هاي دو طبقهء لعنتي اش کوچ کنید...خانه یعني ی  اتاق با  از

 ی  ت ت دو نفره، همین..واقعا همین!
 
 
 
 
 

به کمر  کارتن موزي پر از کتاب را روي سررنگ کف خانه میاندازد، دسررتي 
 میگیرد و دست دیگرش بند پیشاني.

 
 اینا دیگه چیه؟-
 

 خودش را روي مبل پر  میکند:
 
 نیست؟ کتاب.معلوم -
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 همانطور که موهاي پریشانم را میبندم به سمت اشپزخانه میروم:
 
 بعد چرا ف  کردي اینهمه کتاب قطور رو بي مصرفو میشینم می ونم؟-
 

 انگار به ناموسا توهین کرده باشم از جایا پرید و صدایا رفت باال:
 
 بي مصری؟ تو به اینا میگي بي مصری؟-
 

 داغ قهوه را روي کانتر ُسر میدهم سمتا: فنجان
 
 خوب حاال شلوغا نکن، چرا اوردیشون؟-
 
یه اب - یه غلطي بکني،  ین  عه کني، چون می وام  طال نارو م چون می وام ای

 راکد داري میگندي تو این خونه. نمی وام روزاتو اینطور به بطالت بگذروني.
 

 چند لحظه نگاها میکنم :
 
 تو می واي...هما که شد اوني که -
 

 ارامتر شده:
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  اشقي...وبعت ناجوره..باشه! اما..-
 

 نزدیکم میایستد موهاي رنگ شده ام را پشت گوشم میزند:
 
ست...اخرش - شغولیت دروني بي فاید ست فقط یه م شغل نی شق   زیزم  

 هیاي بهت نمیده!
 

 مگر من منتظر این بودم که کسي چیزي به من بدهد؟
 
 سرد شد ب ور.-
 
 ه...اینارو تا اخر این ماه می ونیا.رایح-
 

 سري تکان میدهم و رامین که ول کن معامله نبود:
 
تابو برام خیصررره کن - نارو هرک حه ب ون ای نده، رای اینجوري سررر تکون 

 فهمیدي؟
 
 مگه مدرسس؟-
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نه مدرسره نیسرت... ولي نمیذارم همینجوري هدر بري، تو خیلي باهوشري، -
 ولي ازش استفاده نکردي..خیلي بیشتر از من رایحه. 

 
هرکي ندونه من که میدونم همه کیسرراي کنکورتو میپیاوندي و  می چیزي 
ن وندي، رفتي و کنکور دادي و رتبه ت  رقمي اوردي! این الکي نیسررت...اگر 
شي رایحه.. حاال تهران نه اما  شکي قبول می این کتابارو ب وني مطمین باش پز

 قبول میشي..
 
 ؟که اخرش چي بشه-
 
 فکر میکني اگر درس ب وني و بري تو دنیاي دیگه این چیز کمي؟-
 
 فکر میکني موفق میشم؟ مني که تمام زندگیمو باختم؟-
 
ست - شک سی که قبی  شي اما ک ست خورده با شک براي پیروزی حتما نباید 

شدن داره..بهت قول میدم، همه چیز  شتری برای پیروز  شانس بی خورده حتما 
  وض میشه.

 
 ندگي به همین شیریني حرفاي تو بود.کاش ز-
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هست! فقط به خود  کم  کن و وقتي از این در رفتم بیرون توروخدا قولتو، -
.  حرفامو فراموش نکن. تو این موارد حافظت اندازه ماهي 

 
 لب ند بیجاني میزنم و ارام زمزمه میکند:

 
 هنوزم به همون تند و تیزي دوسا داري؟-
 

 دیگر... این چه سوال مزخرفي بود
 
 مرسي براي کتابا.-
 

 فنجان خالي را برمیدارم و زیر شیر اب میگیرم:
 
 فکر میکني اخرش چي میشه؟-
 

شیر را میبندم و برمیگردم سمتا، به سین  تکیه میدهم و صای در چشمانا 
 نگاه میکنم:

 
چه بن بسرررت کسرري منتظرم - ته این کو یدونم  یار! من خودم م به روم ن

 روم نیار!نیست...ولي تو به 
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 اخه چرا براي خود  س تا میکني؟-
 

 به پاهایم خیره میشوم، و او باز میگوید:
 
تا دوسرررت - ته  یابونا گرف نه، از خ مه چیز رو خراب میک یک طرفه بودن ه

 …داشتنا 
 
 تو فکر میکني ی  طرفست؟-
 
 نه! من امیدوارم ی  طرفه باشه...-
 
 چرا همه دنیا وایسادن اونور جوي؟-
 
رو  نیستم، کنارتم نیستم...من درست پشتتم، اینو بفهم که هرچي  من روبه-

 میگم براي خودته.
 
منم میدونم ب دا میدونم! من پي اتفاقاي وحشررتناکي رو به تنم مالیدم، اما -

 می وام از همین چند صباحي که دارما لذ  ببرم..گور باباي اینده!
 

 سر تکان میدهد و پوزخند میزند:
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 ه که همون روزها میزدي..گور باباي اینده!این دقیقا حرفی-
 

خوب درسررت میگفت، اما من چه میکردم؟ وسررایلم را جم  میکردم و از این 
 خانه میرفتم؟

 
یا شاید  شقا را براي همیشه در دلم دفن میکردم؟ نه.. که اگر میکردم م ل  و

ی  جوانه از پس دلم سر باز میکرد.. خوب خاصیت  شق همین است.. اینکه 
 پنهان نمیماند.

 
 میروم سمت ی اال که پالتویا را برمیدارد و بلند میگوید:

 
 چیزي نیار دارم میرم-
 
 کجا؟ بعد اینهمه مد  اومدي..-
 

 نگاهي به سا تا میاندازد:
 
 بابد برم بیمارستان شرمنده! بازم میام.-
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شیر و نذیر زندگي من...ی  روز میامد تکلیف ی   مر را  شده بود ب رامین هم 
 برهم میزد و میرفت.

 
با جنم خوشررا میامد. از  ندم، دکتر میشررردم؟ امیر از ادمهاي  کتاب می وا

لعنت به تو و لعنت به هرچه خوشررت  انهایي که پیشرررفت میکردند...امیر..اه
 میاید.

 
خاك بر سررر من با اینجور زندگي کردنم، دانشررگاه رفتم چون مادرم دوسررت 
داشررت، ک افت کاري کردم چون پدرم دوسررت نداشررت...حاال باید خودم را 
میکوبیدم و میساختم چون امیر اینطور می واهد، باید درس ب وانم و م ل اب 

 اینطور می واهد.راکد نگندم چون رامین 
 

یدم،  ند ناراحتم میکرد...من نمیگ له اش  ندي" تکرار جم کد میگ "م ل اب را
 شاید در این راه بمیرم اما نمیگندم.

 
شته در چوبي را باز میکنم اما  صداي زنگ میامد و با فکر اینکه رامین نرفته برگ

 ماهان انطری خانه ام با ی  َمن قیافه ایستاده.
 
 چجوري اومدي تو؟-
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 سیم.-
 

 کنار میروم و میاید داخل:
 
 رامینو دم در دیدم...-
 
 زیار  قبول!-
 

سوا میکند و ورق  سنگین هایا راهم  ستد، یکي از ان  کنار کارتن کتابها میای
ستم مکالمه اخرمان را به رو  صداي بلند می واند.می وا میزند و  نوانا را با 

 نیاورم...ازش میترسیدم.
 
 قراره خانوم دکتر شي؟-
 

 به اشپزخانه میروم:
 
 تو خیاال  رامین اره م ی.-
 
 چرا خیاال ؟ چرا نشي-
 
 چاي می وري یا قهوه؟-



wWw.Roman4u.iR  712 

 

 
 هرکدوم راحتتري.-
 

 فنجان سفید رنگ را برمیدارم:
 
 چون حوصله اه و ناله مردمو ندارم.-
 

 با ی  حرکت روي کانتر مینشیند:
 
شاید یکم بیاارگي ادما منق- به  لبت کنه بلکم این دلتنه اتفاقا خوبه... میري 

 رحم اومد بانو...
 
 َاخ..بانو!-
 

 و اداي کسي را درمیاورم که حالت تهوع دارد.
 

 باصداي بلند میزند زیر خنده.
 

خنده هایا جذاب بود، زیبا می ندید. از امیر  لي جذابتر بود اما چه میکردم 
 با دلم؟ با دلم..با دل بیااره ام.
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شود پیام رامین بود "ماهانو  صفحه شن خاموش می موبایلم براي دومین بار رو

ستت داره و  سگ کمتري اگه بدوني دو شدم بذارم بیاد باال... از  دیدم مجبور 
  ذابا بدي" که از سگ کمتر بودم...

 
 قهوه اش را هم میزند:

 
 میدوني رایحه؟ دیشب کلي فکر کردم، میدوني به چه نتیجه اي رسیدم؟-
 

 کانتر خم میشوم و دستم را زیر چانه ام میزنم: روي
 
 چه نتیجه؟-
 

 جر ه اي از فنجانا مینوشد و نگاهم میکند:
 
 اوني که دوسا داري با گذشتت کنار میاد؟-
 

 قلبم میافتد کف اشپزخانه اما ظاهرم را حف" میکنم:
 
 فوقشم کنار نیاد، اینم یه ناکامي کوچ  دیگه بین بقیه ناکامي هام.-
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 ن ناکامي کوچی  براي تو ی  شکست بزرگ  براي من.ای-
 

 چند لحظه نگاها میکنم و ارام لب میزنم:
 
 من با تو و زندگیت کاري ندارم ماهان، خودتو بکا بیرون از باتیق من!-
 

 فاصله را کم میکند و م ل من میگوید:
 
 من می وام با تو غرق شم.-
 

با حرفهاي امیر لي  همه ید  با تنم میلرزد، و این را نمی واسررتم! دل من فقط 
 اینطور از دست میرفت نه ماهان.

 
ی  رنگي کار را تمام  بار ما نمیشررود..این چشررمهاي  می واهم بروم  قب ا
به صررفر  فاصررله را  ما او که  به  قب برمیدارم ا قدم نم کشرریده اي  میکرد. 

 زند و زمزمه میکند:میرساند...موهایم را پشت گوشم می
 
همه زندگیم پارادوکس بود اما لعنتي ترینا اینه که  اشررق لب ند کسرریم که -

.  وجودم با ث ناراحتیا 
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 صداي مس ره ام کلي خا داشت:
 
 تو ناراحتم نمیکني.-
 
 خوشحالتم نمیکنم.-
 

مان پر  ند کج و ان چشرر که لب  یدهم و او  به سرر تي قور  م هانم را  اب د
 که نه تو انقدر  ذاب بکشي نه من. حرفا...اي بمیرم

 
 یکبار شده بیام پیشت، نه اصن، زنگ بزنم و بگي دلم برا  تنگ شده؟-
 

 دلم برایا تنگ میشد اما نمیگفتم!
 
قل - باورشررم نکردي الا باور کن.. ما  معجزه میکنن،  قا  کل گاهي او

 امتحانا کن.
 

 نمیتوانستم تحمل کنم دستم را میگذارم روي کتفا:
 
  قب ماهان.برو -
 
 اوني که دوسا داري...-
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 توروخدا بس کن-
 
 کدوم خدا؟ تو مگه غیر از خود  کسي رو قبول داري؟-
 

 قبول داشتم..داشتم!
 
نداره..فقط - یت  یه ادم خود محوري! هی  کسرري برا  اهم مل  کا تو نمونه 

 خود  رایحه فقط خود ..
 
 تموما کن..-
 

 باز ان پوزخند  ذاب اورش:
 
 دوسا داري امیر لي؟اوني که -
 

 قلبم...همان قلبي که کف اشپزخانه افتاده بود میایستد...
 
 مگه غیر از امیر لي در حال حابر کسي تو زندگیت؟-
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-... 
 
 هیشکي...من تو زندگیتم اما نه زندگي احساسیت!-
 

صاري که  شر ح س تي فو  میکنم و او که اجازه نمیدهد حتي از  سم را به  نف
 ص شوم.برایم ساخته خی

 
 نمی واستم غافلگیر بنظر برسم:

 
 می واي به چي برسي؟-
 
 به اینکه شما با هم تفاهم ندارید.-
 
 تفاهم داشتني نیست ساختنیه.-
 

 مس ره ام میکرد! ناگهان چنگي به کمرم میزند و مرا میاسباند به خودش:
 
حه؟ من - یذارم...میفهمي رای نه من نم که حتي اگر بک نه،  لت نمیک امیر قبو

 نمیذارم.
 

 چشمانم پر از ابطراب بود اما نباید قافیه را میباختم:



wWw.Roman4u.iR  718 

 

 
 طبق تجربه فهمیدم اوناییکه تهدید میکنن تها هیاکاری نمیکنن!-
 

نگاهم میکند، مردم  چشررما میلغزید و مغزم به سررر ت فریاد زد" اما امان 
 از اوناییکه تو سکو  فقط نگا  میکنن"

 
 ارام بود و صدایا هم:فشار دستا را بیشتر میکند..دلا 

 
 تهدید  نمیکنم خره. من دوست دارم!-
 

ستت دارم بال  شتر؟ نه جواب دو ستت دارم چه بود؟ من هم؟ من بی جواب دو
 دراوردن بود.به شرطی که او که باید بهت بگوید.

 
موهایم را نوازش میکند. چشررم میبندم، چند وقت بود کسرري اینطور نوازشررم 

 در حصار!نمیکرد. حتي اجباري، حتي 
 

که  هاني  ما هارچوب و  قانون داشرررت، کلي چ که می واسررتم کلي  امیري 
 نمی واستم پر از

 
 دیوانگي بود...
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 خدایا ان باال نشستي دقیقاچه میکني؟ کدام در و ت ته را با هم جور میکني؟

 
شرق دلم میگفت امیر..غرب دلم میگفت بی یال ی   سد،  گونه ام را میب*و*

 شب هزارشب نمیشود.
 
 کي قد من تورو می واد اخه؟-
 

 امیر که نمی واست..ولي بهم میگفت  زیزم.
 
 هیشکي...هیشکي جز من پایهء دیوونگیا  نیست.-
 

راسرررت میگفت نبود..هی  کس نبود اما این را به دلم بفهمان که تا میبیندش 
 دست و دلا گم میشود.

 
 انگشت شستا را روي است وان گونه ام میکشد:

 
وقت فرد ایده المونو پیدا نمیکنیم، فقط میتونیم شرربیه ترین ادم من و تو هی  -

 نسبت به ایدال هامونو پیدا کنیم و تفاوتشو بپذیریم...شاید خوشب ت شدیم.
 

 کا موهایم را به ارامي باز میکند:
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 تو شبیه ترین ادم به ایده الهاي مني.-
 

 دلم میلرزد و صدایم :
 
یه زن ازدوا- نه؟  هاي تو ای یده ال با  الم و ادم ا که  یه ه*ر*ز*ه اي  ج کرده؟ 

 خوابیده؟ یه کسي که  اشق پسر پیغمبر شده و دوستت نداره؟ تو اینو می واي؟
 
دقیقا همینه! ایده ال من زني که از خودش پشیمون نیست و از همه واقعیتاش -

 جلوي من میگه! ایده ال من تویي همینقدر با صداقت همینقدر رك و تلخ.
 
 گذشتم افت ار نمیکنممن به -
 
درمقابل امیر  لي اره...اما وقتي کنار مني ارزو میکني بهتر زندگي میکردي؟ -

 گذشتتو م في میکني و ابطراب داري؟
 

 نه کنار او بودم نگران چیزي نبودم اما امیر..امیرم...
 
 تا هرجا می واي با امیر پیا برو اما خونه اخر  منم..بهت قول میدم.-
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 د و میرود.رهایم میکن
 

 اشتباه میکرد خانه اخر من جهنم بود.
 

فاق بي  ند بي ات گذشررت ی  روزهایي می په پر  میکنم... نا کا خودم را روي 
 حری...

 
ی  روزهایي هم میامدند و هی  وقت نمیگذشررتند..م ل امروز که کلي حری 

 بود و کلي نصیحت..
 

 این روزها را چه میکردم؟
 

 کنم ها! تا کي باید اینطور میگذشت؟ خسته بودم از اینهمه چه کنم چه
 

تا شب منتظر بودم تا امیر بیاید بروم دم خانه اش در را باز کرد، من چشم ببندم 
 و بگویم دوستت دارم میتواني با این حری احمقانه کنار بیایي؟

 
اما شررب شررد او امد و من حتي از جایم تکان هم ن وردم..زخم بسررتر اینطور 

 میگرفتند.
 

 درو باز کن" پیام داد"
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 باز میکردم؟ کاش دهانم بسته میماند.

 
سه با خود  شت این در امدند... و هر سه مرد متفاو  پ ی  روز  ادي بود اما 

 چیزي اوردند که باب میلم نبود.
 

شررال را میاندازم سرررم و تو که در لباسررهایي که برایت خریدم جذاب شررده 
 بودي...

 
صداي ماهان که میگفت خانه اخر...دلت  به چهارخانه پیراهنت نگاه میکنم و 

 میامد خانه ام جایي جز اغوشت باشد؟ انهم چي؟ خانه اخرم.
 
  لی  سیم.-
 

 سرحال بود. بر کس من:
 
 سیم!-
 

 نگاهي به خود  میاندازي:
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 چیزي شده؟-
 

 لب ند بیجاني میزنم:
 
 خوش تی  شدي.-
 
 توهم.-
 

  ندم و شالم را تکان میدهم:به مس ره می
 
 اره واقعا.. با این شال بد رنگ و صور  بي ارایا...واقعا خوشتی  شدم.-
 

چشررمانت چقدر مهربان شرررده بود..به چهارچوب در تکیه میدهي و زمزمه 
 میکني:

 
 بیشتر از رژ لب خنده به لبا  میاد.-
 

 م ل ماشین بیجاني که در سرباالیي نمیکشد به ت  ت  افتاده. قبلم
 
 چیه؟-
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هایي فکر  به حری ادم مد.و من  یا ید م ها از تو بع چیزي نبود فقط این حرف
میکردم که میگفتند ما به درد هم نمی وریم انهایي که میگفتند ما باهم تفاهم 

از رژلب دوسرررت نداریم! مگر تفاهم جز این بود؟ که مرا با خنده ام بیشررتر 
چه می واسررتم از  که مرا اینطور از خود بی ود میکرد؟ من دیگر  داشرررت؟ 

 زندگي؟
 
 فردا جمعس..بریم سر خاك ماماني بعدش امامزاده صالح؟-
 
-.. 
 
 رایحه..-
 

 اب دهانم را قور  میدهم:
 
 جانم؟-
 

 لب ند میزني:
 
 بریم؟ فردا..-
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 نفهمیدم کجا...ولي چون گفت بریم، گفتم:
 
 بریم. اره-
 

ستگیره در را گرفت و  شید و د شه اش را به چانه ام ک شالم را گرفت..و ری سته  د
 قبل از اینکه در را ببندد گفت:

 
 م ل اینکه مغز  تکون خورده...برو ب واب  زیزم..-
 

چیز افتضرراب بود.. افتضرراب و زشررت و در هم برهم.. بین اینهمه خرابي  همه
 خوب بود که شبم را با  زیزم تو تمام میکردم..

 
 قانون سي و سوم:

 
م لث را از همان ابتدا از حافظه کودکتان پاك کنید..چه در ریابي چه در  شق 

 هردو دردسر سازند..
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 نمیشوند..از ی  جایي به بعد خیلیها ان ادم قبل 
 

 بعضیها وقتي ترك میکنند، بعضیها وقتي ترك میشوند..
 

 گاهي بوي  طري به مشامت می ورد و گاهي موسیقي به گوشت...
 

 من از همان لحظه اي که "خانه اخر" را شنیدم دیگر ان ادم سابق نشدم.
 

 همانجایي که قبی با حاج خانوم میرفتیم، درست همانجا مینشینم.
 

چیز منقلبم نمیکرد...امروز که امدیم بي دلیل، با دیدن بررریح روز اول هی  
 زدم زیر گریه...

 
 بي دلیل هم که نه...از ناچارگي، از بیراهگي! براستي خانه اخر من کجا بود؟

 
 اینجا جاي من نبود، کسي هم به دادم نمیرسید اما گریه کردم!

 
 بلندشدم و در ان شلوغي بي حد به سمت در حرکت کردم..
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لحظه اخر، در ان گیر و دار که داشتم با موج جمعیت کشیده میشدم نگاهي به 
بریح انداختم و چیزي از  شده که بها میگفتند  سرهم بندي  چهارتکه اهن 

 دلم گذشت "توام فقط مال ادماي خوبي"
 

همانجا که از هم جدا شده بودیم ایستاده...دستا در جیب و صورتا را بین 
چادر رنگي را جم  شرررال گردن طوسرري اش م ف به سرر تي  ي کرده..

 میکنم.مقابلا میایستم...صورتم از گریه سرخ شده بود.
 

که از  یایي و من  یدهي..جلوتر م ند  ریضرري تحویلم م گاهم میکني، لب  ن
ست که پر  صورتم،نف ست را فو  میکني توي  شنودم.. نف اینهمه ناپرهیزي خ

 ري و میکشي روي سرم.ب ار بود و چادر گلگلي را از روي شانه ام برمیدا
 

 و انگار که جواب خود  را میدهي، ارام لب میزني:
 
 از بس خوشگلي...-
 

کیفم از دسررتم رها میشررود و خنده حبس شررده تو هم از سررینه ا . اما من 
ستم نه زیبا..تو که نگاهم میکني موجود  شت ه صی. من نه ز شگل نبودم ا خو

 میشوم.
 

 دوال میشوي و کیفم را میگیري.



wWw.Roman4u.iR  728 

 

 
ي شم و  ک  ستاده با صالح ای فکرش را میکردم؟ با چادر رنگي در حیاط امامزاده 

صف  پسرر مومن و محجوب حاج خانوم چادر بکشرد سررم و با ی  تعریف ن
 نیمه دلم خودش را ببازد؟

 
 این بود؟ همه چیزي که دنبالا بودم؟

 
حتي فکرش هم براي من خنده دار میامد..قطعا یکجایي کار خوبي کردم که 

 حظا  نصیبم شده.این ل
 
 رایحه.-
 

 نگاهت میکنم:
 
 می وام یه چیزي بهت بگم.-
 

 از این دست جمی  میترسیدم..
 
 بگو!-
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 ولي باید قبلا یه قولي بهم بدي. یعني دوتا قول.-
 

 به تو..به تو هزار قول میدادم.
 
 خوب-
 
 قول بده که نزني زیر قولت.-
 

 لب ند میزنم:
 
 بزنم زیرش چیه؟قول. حاال قولي که نباید -
 

 دست دست میکرد..مطمین نبود.لب پایینا را به دندان میگیرد..
 
 رایحه ببین..من دارم خیلي از قانونامو میذارم زیر پا-
 
 من از قانونا  بدم میاد.-
 

 می ندي و ارامتر میگویي:
 
 منم ازشون بدم میاد.-
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 نمی واي بگي؟-
 

 را بهم میکشد و نگاهي به گنبد حرم میاندازد: دستا
 
 بیا بریم تو ماشین هواسرده.-
 

 سردم نبود اما دنبالا راه افتادم..ماشین را به حرکت دراورد:
 
 بگو امیر.-
 
 بذار برسیم خونه...-
 
 یعني چي؟ خوب بگو دیگه..-
 
 بذار یه فرصت مناسبتر..-
 
 نه دیگه باید بگي،کنجکاوم کردي.-
 

 نگاهي که خفه ام میکرد غرید:با ی  
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 االن امادگیشو ندارم! گفتم که بعدا.-
 

ا تراض داشتم اما نکردم، سرم را تکیه دادم به شیشه و تو که می واستي مطمین 
 شوي هواي رابطه سرد است یا نه:

 
 بریم یه جیگر بزنیم؟-
 

 نباید این فرصتهاي کوتاه کنار تو بودن را خراب میکردم:
 
 می ورم از جیگر بدم میاد.دل، من دل -
 

 سر تکان میدهي و دور میزني..میداني م ل ادمهاي سرطاني شده بودم...
 

امیدي به زندگي نداشررتم، ادمهاي سرررطاني که مهربان میشرروند، از روزها 
اسررتفاده میکنند و بیشررتر قدر میدانند.. انهایي که بیشررتر دوسررت میدارند و 

 همانهایي که جبران میکنند.
 

 بودم ی  زن  سرطاني. شده
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فرصت هی  چیز را نداشتم جز تجربه دلاسب تو. براي شیمي درماني خودم 
 را به  زیزم هایت د و  میکردم.

 
 بینیم را میکشم باال پر صدا..دستمال کاغذي میگیري طرفم:

 
 سرما خوردي؟-
 

 دستمال را میگیرم و پر صداتر فین میکنم، خنده ا  میرود هوا:
 
 ن ند-
 
 ..دکتر رفتي؟چشم-
 

دکتر چه کار میتوانسرررت بکند که تو نمیتوانسررتي؟خودم را میپیاانم و تو که 
 میگویي:

 
 یه بسته چرك خش  کن بگیرم برا ؟-
 
 نه!-
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 بریم دکتر؟-
 

 به در تکیه میدهم و پایم را چهارزانو روي صندلي میگذارم:
 
..هرمریضي یه پیام داره-  یه جا خونده بودم بیماري پیغام روب 
 
 اونوقت پیغام سرماخوردگي چیه؟-
 
 کمبود محبت.-
 

باهوش تر از این  ما  یدهم، تو ا بت را م نا جوا با تم که  گاهم میکني و من  ن
 حرفهایي خیلي باهوش که با زیرکي تمام گفتي:

 
 برا  استامینوفن بگیرم؟-
 

  اقل اندر سفیه نگاهت میکنم:
 
 استفامینوفن؟-
 

 می ندي و سوالي نگاهم میکني:
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 ب*و*ستامینوفن چي؟-
 

که من  ندیدي.. که می  تاد و توام  به سرررفه اف نده..گلوي پر چرکم  زدم زیر خ
 میمردم براي این خنده ها ...که من احمق بودم...

 
تا االن فهمیده باشرري..دسررتت را گرفتم و  باید  من ادم بي جنبه اي هسررتم 

 ب*و*سیدم و گذاشتم روي دنده.
 

لب ند محو و ارام شررد که تا خود جیگرکي خنده ا  کا امد و تبدیل به ی  
 سر جایا ماند.

 
از ان جگرکي هاي چرك که دوسررت داشررتم نبود، اما خوب بود. میداني مهم 
شي. و  سي با ست که باچه ک شي ولي خیلي مهم ا شي و کجا با ست کي با نی

 مهمتر از ان اینکه با هرکسي باشي فقط...آه تنها نباشي.
 

هان میکنم و براي من دل و براي خودش جگ ر میگیرد...دسررتم را در جیبم پن
 بیني ام را البه الي گرماي شال سرم:

 
 سردته؟-
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 اره! می واي کتتو بدي بهم؟-
 
نه یاد بگیر از دفعه بعد بیشررتر لباس بپوشرري اونجوري میتونم برا  حملا -

 کنم.
 

 می ندم:
 
 از بس بي رحمي.-
 
همان نگاه زیر و رو کا بلند میشرروي کت سررنگینت را روي شررانه هایم  با

مان میشرروي و  ما پشرری ندازي و زیر گوشررم می واهي چیزي بگویي..ا یا م
 برمیگردي به جایت.

 
مه بزرگي برایا  به خوردن و لق ماده میشرروند..شررروع میکنم  ها زودتر ا دل 

 میگیرم تشکر میکند و از دستم میگیرد:
 
 رایحه.-
 
 هوم؟-
 
 تو گذشتت چه اتفاقي افتاده که نمیذاره باباتو ببیني؟-
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سمتا که مرا خر  سیخ را بگیرم و پر  کنم  ستم  شم میبندم، می وا ناامید چ

 میکرد...ولي نباید خرابا میکردم.
 
سته - سي بهت بدي کرد، خودتو خ شتم که میگفت هر وقت هرک ستي دا یه دو

 همین کارو کردم.نکن، تیفي هم نکن، فقط خودتو ازش بگیر.من 
 
تت بوده - ما فکر نمیکنم دوسرر که این حرفو زده کي بوده ا یدونم اوني  من نم

 باشه.
 
 چه فرقي میکنه..ببین امیر منو!-
 

 صای در چشمانم خیره میشود:
 
 من خیلي خطا کردم تو گذشتم..ولي دیگه تکرارشون نمیکنم! هی  وقت..-
 
 از کجا معلوم دیگه تکرارشون نکني؟-
 
 اونموق  هی  دلیلي مهمتر از خودم وجود نداشت-
 



 737 هبوط

 االن وجود داره؟-
 

 لقمه خیس خورده در دهانم را به س تي قور  میدهم و زمزمه میکنم:
 
 اره...-
 
باشرره من با دلیی  کاري ندارم اما..فکر میکني در حال حابررر چي میتونه -

 با ث از بین رفتن خطاهاي قبلي بشه؟
 
 اشتباها  جدید؟-
 

 ندي و جگرهایت را میگیري و تشکر میکني:می 
 
 نه دختره دیوونه...جبرانشون.-
 

 چجوري جبرانا میکردم؟ او که نمیدانست.
 
 بیا بریم پدرتو ببین...-
 
 از من بدش میاد.-
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 از کجا میدوني؟-
 
 میدونم...-
 
 باشه بیا بریم ازش بپرسیم چرا از  بدش میاد.-
 
 بد اومدن که دلیل نداره-
 
 داره-
 
 بدش میاد چون من یه باه ناخواسته بودم ..-
 

چیزي نمیگوید و من هم ترجیح میدهم مشررغول دلهاي کبابي باشررم اما فکرم 
 دیگر ارام نداشت

 
 کدوم احمقي تورو نمی واد اخه..-
 

قلبم...اه قلبم! هنوز بعد اینهمه زمسررتان به این بهمن ها  اد  نداشررت. م ل 
 ر خرابم کرد.ناله باه گربه گفت..گفت و اینطو
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 امیر!-
 

وقتي اینطور میگفتم امیر خودم را دوست داشتم و صدایم را..کاش میشد تو را 
 حبس کنم در صدایم.

 
 بگو جانم تا لذ  بردن نامت تکمیل شود..بگو.

 
 جون دلم؟-
 

صعود کردم یا  ست.نمیدانم با اینجور جوابت  شک سي دارم م ل پیروزي و  ح
 :سقوط..م ل احمقها زمزمه کردم

 
 من ادم بدیم.-
 

 لب ند زدي، م ل بزرگي که خطاي کوچ  را نادیده بگیرد:
 
 من پاي بدیاي خودم میمونم...من پاي بدیاي توام میمونم.-
 

 نمیماني، اگر بفهمي باور کن نمیماني.
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شتم  در صدر فالي خریدم و خوش نیامد..گذا سنگین  شت در ترافی   راه بازگ
 پاي همه بداقبالي هاي همیشگي ام.

 
 مهتاب نامزد کرد.-
 

برگشررتم سررمتت و به حس درون صررردایت فکر کردم؟ با ناراحتي گفت یا 
 خوشحالي؟ اما در صدایا چیزي جز بي حسي نبود.

 
 کي؟-
 
 ت.نمیدونم کي، المیرا دیروز بهم گف-
 
 و تو ناراحتي؟-
 
 چرا باید ناراحت باشم؟ من خودم ن واستما.-
 
 چرا ن واستیا؟-
 
 چون ن واستم.-
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 لب ند میزنم و بیشتر از این بها فشار نمیاورم..
 

تا خود خانه دیگر حرفي نزدیم. فقط شبب یري گفتم ازش جدا شدم.کاش بهم 
 پیام میداد و میگفت " زیزم" تا شاید خوابم ببرد...

 
لد من   بي نیسرررت...فردا تو که روز خو به فردایي  به فردا فکر میکردم 

 اجباریست...
 

 من اتفاقي بودم که افتاده بودم حاال می واستند با من چه کنند؟
 

با چیزي مشررغول  ید خودم را  با نه میافتم،  به جان خا همان نصررف شرربي 
 میکردم...

 
اي خودم ر*ق*صیدم. تمام خانه را ری تم و جم  کردم...موزی  گذاشتم و بر

ر*ق*صیدم و گریه کردم بعد انوقت تو روي ت ت خوابیده بودي...مگر چیزي 
 از  کم میشد؟ نمیداني که ی   زیزم کوچکت دنیاي بزرگ مرا میساخت.

 
سرم میارخید تولد  صبح بود و هنوز این فکر در  صبح بود..پنج  سا ت پنج 

 مرا یادش میماند؟
 

 مرا و تولدم را یادش میرفت.. می واستم شاد باشم، حتي اگر
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 می واستم نشان بدهم که این چیزهاي کوچ  اذیتم نمیکند.

 
انقدر بیدار بودم که افتاب زد..که صرربحانه ام را خوردم که رفتنت را از پشررت 
غامگیر بود"سرریم  که روي پی که رامین زنگ زد و تلفن  قدر  پنجره دیدم ...ان

یام خونت اما  زیزه دلم..خوبي؟ تولد  مبارك..دلم  می واسرررت امشرررب ب
 بیمارستانم خیلي درگیرم، دوتا  مل دارم...قول میدم فردا خراب شم خونت"

 
 خوب بود..یکي مرا یادش بود، انهم اول صبحي.

 
 چمدان قهوه ایم را باز کردم، ته ترین چیز همان  کسها بود.

 
من همیشه در همه  کسهاي پاره ام جاي ی  نفر خالي بود، یکنفر که در کنار 

 اخم میکرد..بداخیق بود و از دنیا سیر.
 

سته بود و او که  ش شته بودم...مادر زیبایم روي تاب ن فقط یکي از انها را نگهدا
 پشت سرش با ی  ژست ساختگي داشت هلا میداد.

 
مرد جذابي بود، رامین کپي برابر اصل او بود و من که نه شبیه او بودم نه مادرم، 

 ر بودم.اصی من وصله ناجو
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یا اوردن این  به دن ید..انهم براي  مان من کشرر مادر براي زای که  حیف دردي 

 موجوده وابسته به همه چیز.
 

 پای  شیشه اي را دستم میگیرم، امیر اینهارا میدید چه فکري میکرد؟
 

قیافه ان روزهایم را میدیدچه؟ زرد و زار و الغر...ان روزها شرریشرره و امروز  اگر
 م در خودم را انت اب کرده بودم و ان هم امیر لي بوده

 
سته بودم...کاش مرا و تولدم را  ش صندلي رو به حیاط ن مانان بعد رفتنت روي 

 یاد  میرفت و دلم بهانه میگرفت که تو چیزي کم داري.
 

سه  شمم به کارتن کتابها میافتد...از در خانه پر ست م ل احمقها...چ میزنم در
 سربیکاري یکي از ان کم حجم هایا را برمیدارم و شروع میکنم..

 
 راست میگویند که قلب قویترین ماهیاه بدن انسان است؟

 
اما من به دسررتها بیشررتر از قلب باور دارم...دسررتا را که میگیرم قلبم تندتر 

 میتپد..خیلي تندتر.
 



wWw.Roman4u.iR  744 

 

یدي  جد لب  ها ق عد سرررال تاد..ب یاف ندان شرریري م لب هم م ل د کاش ق
سي  شتم...ولي دیگر از ک ست میدا شدم از نو دو شق می درمیاوردم...از نو  ا

 متنفر نمیشدم.
 

تازه میتوانسررتم از ته قلب ب ندم اما حاال فقط صررورتم می ندد قلبم انقدر پر 
 شده که جاي هی  چیزي ندارد...

 
د که سررر بلند میکنم و هوا تاری  و معده ام از گرسررنگي نمیدانم چقدر میگذر

 قار و قور میکند..
 

صررفحه خوانده بودم، چیزي که فکرش  270به شررماره صررفحه نگاه میکنم...
 راهم نمیکردم برایم جذاب باشد

 
شد...از حسي که با  موبایلم زنگ میزد و نام ماهان که همیشه با ث تردیدم می

 ..نباید خوشم میامد:او حری میزدم خوشم نمیامد
 
 بله؟-
 
 تولد  مبارك..-
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 صدایا ارام بود و بوي قهوه و لیمو میامد از انسوي خط...
 
 ممنونم.-
 
 من روزاي تولدم حالم بده، تواینجور نیستي؟-
 

 لب ند غمگیني میزنم و پایم روي هم میگذارم:
 
 من همیشه حالم بده...-
 
 کاش پیشت بودم... -
 
مان برام  پیشررم بودي؟ از کسرري- ماشررین ز یه  کاش  یاد... کاري برنم

 می ریدي...میرفتم به همون روزا و گذشته گند گرفتمو پاك میکردم
 
 یا اینکه کسي رو انت اب کني که تورو با گذشتت بپذیره.-
 

 اه خدایا.. کسي مرا نمیفهمید.
 
 کاش میشد.-
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سواش کنن- ست که  سیب زمیني پیاز نی شه، تو نمی واي! زندگي ادم  .اگر .می
 می واد باید همشو ب واد.

 
 هنوز صدایي ته دلم میگفت از کجا معلوم همه ام را ن واهد؟

 
 ی  رب  دیگه درو باز کن یه بسته برا  فرستادم.-
 
 این چه کاري؟ من از  کادو خواستم؟-
 
 نه من دوست داشتم بدم.-
 
 مرسي.-
 
 رایحه-
 
 بله؟-
 
-... 
 
 بله ماهان!-
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 که هرلحظه تو فکرتم.بهم ف  کن...به مني -
 

باید زودتر قط   یا جمله اش..قلبم ری ت و  یا لحنا  نمیدانم از صررردایا 
 میکردم...

 
 شبب یر..-
 
 خوب ب وابي  زیزم.-
 

او هم میگفت  زیزم.. اما  زیزم هاي نم کشرریده و قور  داده و با حجب او 
 چیز دیگري بود برایم...

 
ید..همانطور که باال میرفتم در بسررته مورد نظرش خیلي زودتر از ی  رب  رسرر

 جعبه شیري را برداشتم...در را بستم و زیر پوشالها چیزي را پیدا کردم که...
 

 پیراهن سبز و ان سنجاق سر زرشکي که همیشه درگیر موهایم بود...
 

ان شب در ان مهماني کذایي که تاط مشکي تنم بود و ان پیراهن مردانه سبزي 
 ما..و حاال..که رویا...جا گذاشته بود
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 بویا میکنم، بوي گند قدیم پیاید زیر دماغم.
 

 این چه هدیه اي بود؟
 

ست  ستم و موهایم را در سر اما یادگاري مادرم بود.. جلوي اینه میای سنجاق 
  ین کودکي کج و سنجاق را وصل میکنم.

 
ست  گریه شم درد را..چه مرگا ا ضا ف کرده بود چ شتم و بی وابي نیز م دا

 ادمیزاد؟ یکهو تنها میشود...خیلي تنها
 

 در میزدند از اینجور در زدن هاي امیر  لي وار.
 

در را باز کردم و تو که انطری با ی  کی  کوچ  و کامی دو نفره کاکایویي و 
 پر از شم  روشن ایستاده بودي...

 
نشدم چون این کارهاي خوب از تو بعید نبود...اصی تو امده اي براي سورپرایز 

 خلق خوبي!
 

 ولي جوري نشان دادم که انگار خیلي غافلگیرم..
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 امیر لي...-
 

 کفشت را دراوردي و با محبت ترین و نرمترین نگاه را به سمتم ری تي:
 
 تولد  مبارك.-
 

ارك یا بگویم تولد توهم مب کاش تولد  مبارك م ل دوستت دارم بود میتوانستم
 من هم همینطور...اما نمیشد.

 
 مرسي که یاد  موند.-
 
 چرا باید یادم بره؟-
 

 نزدیکم میایستي فاصلمان فقط همین ظری گرد بود:
 
 فو  کن...-
 

 چرا باید اینطور نصفه نیمه همه چیزا را میداشتم؟
 

  شق نصفه نیمه
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 دل وشي هاي نصفه نیمه
 

 چه مرگا بود؟ داشت چه میکرد ان باال؟ خدا
 

سال تولدم را یادش رفته بود المیرا که تبری   شیند، پار شمانم مین ش  در چ ا
سال برایم کی  گرفته  شه..ام سرش را کج کرد و گفت مبارك با گفت لب ند زد 
بود و سرررال دیگر حتما از هم دور بودیم...قطعا دور بودیم تا سرررال دیگر من 

 همینطور ی  طرفه جریان میداشت. میمردم اگر  شق
 
 ارزو کن و بعدش فو  کن.-
 

 ارزو؟ کدام تکه برباد رفته زندگیم را ارزو میکردم؟
 

شود  شته خاك مالي ک شته ام چه؟ گذ شم گذ شته با ارزو میکردم امیر لي را دا
 االن را چه کنم؟

 
سي شکافهاي زندگیم پر از گرد و خاك بود...ک سر طی بودم..،همه   چوب دو 

 نمیتوانست دوا کند.
 
 چرا گریه میکني اخه  زیز من...-
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به نظر  قدر ملکوتي  ها چ که از پس نور شررمع پاك میکنم و تو  نه ام را  گو

 میرسیدي.
 
 یه جایي یه کار خوبي کردم که نمیدونم وگرنه نباید تو االن اینجا میبودي...-
 

نگاهت موجي از قربان صدقه بود..من اینهارا میفهمیدم...شمعهارا بي انکه  در
 فو  کني یکي یکي برداشتي گذاشتي روي کانتر:

 
اصی نمی واد فو  کني..میدوني؟ دکتر حسابي هی  وقت نمیذاشت کسي -

شررم  تولدشررو فو  کنه...میگفت انقدر باید بمونن تا خودشررون خاموش 
 بشن...

 
 ي میفهمید خودمونو کجا بذاریم تا خاموش بشیم.کاش دکتر حساب-
 

 لب پنجره؟ در معرض باد؟ نه
 
 
 
 
 



wWw.Roman4u.iR  752 

 

 شانس من که باشد باد بوزد بیشتر گر میگیرم.
 
 یه بار دیگه از این حرفا بزني خودم خاموشت میکنم...-
 

تو؟ تو فقط میتواني به وسررعت اتا سرروزي بیافزایي...در خاموش کردن؟ نه 
 ي خاموشم کن با ی  دوستت دارم ناقابل.گمان نکنم.اگر میتوان

 
  زیزم تاکي می واي م ل مجسمه روبه روم وایسي؟-
 

 لب ند میزنم و به اشپزخانه میروم، با دوتا چایي ز فراني برمیگردم..
 

باید می ندیدم و باید نشان میدادم امروز روز خوبیست. که امروز من در حمام 
   و بدرد ب وري هستم.به دنیا نیامدم.و خیلي هم ادم به موق

 
 رایحه...-
 

 کنارش مینشینم و نگاها میکنم:
 
 خیلي خوبه که به این دنیا اومدي...-
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 بغض درست مینشیند وسط گلو نه وسط قلبم:
 
نمی وام به این شررر و ورا فکر کني..ناخواسررته و ..همه اینا الکیه. باه وقتي -

شن میکنه دل تاری  ترین ادمهارو  ستني ترین میاد دل همرو رو حتي...تو خوا
 موجود روي زمیني!

 
تنم میلرزید، از خوشرري حضررورش و از حرفهایي که زیبا بودند اما واقعیت 

 نداشت..
 

 لبه شالم را میگیري و میب*و*سي:
 
 چرا گریه میکني اخه قربونت برم؟-
 

 مگر میشود گریه نکرد؟ اخر حری زدنت را ببین..
 

 همه بدب تي:دلم کمي از او را می واست بین این
 

گاهانه خود  رو به ندیدن -- سی کار بدی بکنه و تو آ تاحاال پیا اومده که ک
 و نفهمیدن بزنی تا خجالتا ندي؟

 
 سر تکان میدهي و من به ارزویم میرسم،شانه هاي تو!
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 سرم را روي شانه ا  میگذارم و زمزمه میکنم:

 
 همه چیز رو همیشه به روم نیار...-
 

شم را ستم اغو ستم نه انقدر بیرحم و بداخیق بود  می وا به رویم نیاورد! میدان
 که پسم بزند و نه انقدر ازاد و راحت که مرا به خودش د و  کند!

 
اما در کمال تعجب..گونه اش را،گونه تیزش را روي سرم گذاشت، خوب نباید 
 یادم میرفت که او امیر لي بود و امده بود براي غافلگیر کردن من، زمزمه کرد:

 
 رایحه..من چیکار کنم تورو؟-
 

ندي ،  گذار روي بل بب*و*س و ب تاده برم دار، پا اف که زیر  ناني  هی  ! م ل 
 ساکت میمانم و تو باز...توباز:

 
 من تمام مسیري رو که با  قل اومدم دارم با دل برمیگردم!-
 

 تو حری بزن، با همین غم، تو فقط حری بزن:
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 رایحه داري بیاارم میکني!-
 
  زیزم بیااره منم که چاره ام تویي! نه
 
 اگر باید ایمانمو از دست بدم تا چیز دیگه اي بدست بیارم...-
 

 خواها میکنم مرا به ایمانت ترجیح بده
 
 پس اون قطعا چیز خطرناکیه!-
 

از  فاصله میگیرم من خطرناك نبودم..باید فقط تجربه ام میکردي..می واستم 
 نم:همه چیز  ادي باشد،زمزمه میک

 
 کدوم بیمارستان به دنیا اومدي؟-
 

 لب ند میزني:
 
 نمیدونم ف  کنم اتیه.-
 

 می واستم  ادي باشد اما نمیشد:
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بابام مامانمو نبرد بیمارسررتان..خودش تو حموم زایمان کرد، میدوني امیر؟ تا -
 اخرین لحظه از مردن من ناامید نشد..

 
ا  بیشررتر از ادمهاي دلسرروز ، وحشررت زده شررد...اب دهانت را قور   قیافه

 دادي و زمزمه کردي:
 
 رایحه!-
 

سینه ا  و زمزمه " زیزمت"  ست بین  شت...در شیدي در اغو سرم را ک و بعد 
شته هاي من کافي نبود. من همین را  زیبا بود..تا ته جانم رخنه کرد اما براي ندا

 به اغوشت مهمان کني.می واستم که باالخره خود  مرا 
 

شاید من که االن در اغوشت  صباني بود؟ از پدرم؟ و  ست   تنت میلرزید و نف
 هستم.

 
 لبت را روي سرم گذاشتي و زمزمه کردي:

 
 میشنوي؟-
 

 نگفتم چه چیز را و تو سرم را بیشتر به خود  فشردي:
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 براتو اینجوري میزنه.-
 

ست رفتم! وقتي قلبا ست رفتم..کامی از د  براي من میزد یعني چه؟ براي از د
 من تند میزد یعني چه؟

 
 سر بلند کردم،نگاها رنجا داشت از من نه...لب زد:

 
 جونم؟-
 

 اینطور جوابهایا را به سوال نگاهم دوست داشتم...
 

 دلم را دل لعنتي ام را زدم به دریا:
 
 دوستم داري؟-
 
-... 
 
 امیر دوستم داري؟-
 
 رایحه!-
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 چشمیمان قط  نمیشد، تسبیح را از دستت بیرون کشیدم: تماس

 
 وقتي میگي براي من میزنه...امیر  لي بگو!-
 

اب دهانت را به س تي قور  میدهي...اینهه مکث براي چه بود؟ بگو خیصم 
 کن..یقه اش را میگیرم و میکشم سمت خودم:

 
 بهم بگو..-
 
 رایحه دیوانه...-
 
 م داري.هیا. فقط ی  کلمه..بگو دوست-
 
 دارم.-
 

کاملا را نمی واسررتم، همین دارم نم کشرریده کافي بود! مشررتم را باز میکنم، 
 رهایت میکنم! همین..همین از تمام جهان کافیست!
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همه  مر زندگي کرده بودم تا به این لحظه برسررم، اینجا بنشررینم و همین ی  
 جمله را بشنوم!

 
شتم همینطور شده بودم، بال دراوردم و دا ضاي این خانه  سب   میرفتم باال و ف

 برایم کافي نبود...
 

 مرسي  زیزم! مرسي ب اطر این لحظه!
 

من چه خوب بودم که تومرا دوسررت داشررتي، از این پس خودم را هم کنار تو 
 دوست خواهم داشت.

 
 قانون سي و چهارم:

 
ید "دارم"بازی را ُبرده، تو دیگر سررعی نکن با "منم دارم"  همان لحظه که میگو

 مساوی کنی..بجایا تیش کن فردا تو زودتر ان را بگویي.
 
 
 
 
 

 بهار بودم درست وسط زمستان..حال اخرین روز مدرسه اولین روز ازادي..
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مادري که براي اولین بار صداي کودکا را میشنود... دیده اي؟ به همان اندازه 

 احساس شگفت انگیز و نابي را تجربه میکنم
 

ي به دسررت راسررت دارد و تا مطمئن نشررود ماشررین در م ل کودکي که تفنگ اب
 دست چ  است تفنگ را رها نمیکند

 
ست ان  ستم ا ستت در د شوم د همان اندازه محتاط، همانقدر دقیق تا مطمئن ن

 یکي را رها ن واهم کرد.
 

بب شررید که تو را با تفنگ ابي و ماشررین  بازي مقایسرره میکنم اما همه امید ی  
سباب بازیا  سرخ و تن کودك به ا ست..من را هم کودکي بدان، با گونه هاي  ا

  رق کرده و لبهاي خندان که از شاخه هاي  شقت اویزان شده...
 

 از اغوش رخت خواب که جدا شدم به اغوش دیگري فکر میکردم
 

خانه را تمیز کردم، هایده گذاشررتم با صررداي بلند می واندم و الك سررفید را به 
 ناخن هاي کوتاهم میکشیدم..
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ن   ندلي م ملي ام و در اخر  ی نار صرر یدم ک هاي رامین را روي هم چ تاب ک
 مطالعه ام روي کتاب اخر.

 
نده بودم...این نشرررانه خوبي بود براي  در این ی  هفته سررره جلد کتاب خوا

 خودم.
 

 بعد از ان شب طییي و رویایي دیگر همدیگر را ندیدیم.
 

 او چه میکرد اما من ی  هفته کامل با دارما زندگي کردم نمیدانم
 

 شررق ورزیدم، کتاب خواندم، با شررور و شرروق بیدارشرردم و با رویا به خواب 
 رفتم.

 
 میترسیدم از رودر رویي. ممکن بود پشیمان باشد؟ از حرفا از دارما!؟

 
ستادم و به این خودي نگاه میکردم تو  که سا ا  طوالني را روبه روي اینه میای

داري اش.. به این چشررمان ی ي و بیني  ملي و لبهاي بي حالت و پوسررت 
شه رنگ و رو پریده ام میگفت خوشگل! من این رایحه اي که امیر دوست  همی

 داشت را دوست میداشتم.
 

 لباس پوشیدم، ارایا م تصري کردم و به جاي رژلب لب ند زدم.
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فیروزه اي گرمي خریدم و تجریا را تا ولیعصررر زیرپا گذاشررتم، شرررال ابي 

 گلهاي مریم و پژمرده دست فروش که نصیب من شد.
 

 رامین خواب بود، شا غروب و زندگي دکتري بي قا ده.
 

 گلها را در گلدان میگذارم و داد میزنم:
 
 این زندگي مزخری دکتراست که داري منو بها د و  میکني؟-
 

سمت مبل میاید و خودش را پر   همانطور سافرتي دورش پیایده به  که پتو م
 میکند همان رو:

 
 از زندگي تو مزخری تر نیست-
 

 لب ند میزنم و دروغ زیبایي تحویلا میدهم:
 
 به این قشنگي.-
 

 دست به سینه باال سرش میایستم:
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 تو قول داده بودي رامین.-
 
 چیزي یادم نمیاد.-
 
 لوس نشو.-
 
 فردا میریم.اوکي -
 
 دیروز گفتي فردا-
 
 امروزم میگم فردا.-
 
 باشه اما نیاي خودم میرم.-
 

سرجایا مینشیند و هردو کف پایا را بهم میاسباند و م ی دارد خستگي در 
 میکند:

 
 بي موق  میاي همیشه-
 
 قراره کسي بیاد؟-
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 کي م ی؟ من مگه کسي رو جز تو دارم-
 

 شانه باال میاندازم:
 
 میدونم، گفتم دوست دختري چیزي.چه -
 

 می ندد، زیاد حالا خوش نبود خنده اش هم تصنعي:
 
 چیزي؟ چقدرم من اهل این حرفام-
 

 بربه اي به بازویا میزنم:
 
  زیزم همه اهل این حرفان.-
 

 لنگ لنگان به سمت اشپزخانه میرود:
 
 لعنت به من اگر یکبار تو  مرم از این غلطا کرده باشم-
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جایا از همین غلطها اره خوب  به  نداشررتم  که  مه چیز داشرررت و من  او ه
 میکردم.

 
 بجاش هر غلطي بگي من کردم-
 
 بها افت ار میکني؟-
 
 افت ار؟ االن دقیقا بهم می وره به چه چیزي افت ار کنم؟-
 
 به یه احساس دو طرفه احمقانه.-
 

 حرصم میداد:
 
 ي؟چجوري میتوني درباره احساس یه ادم اینجوي حری بزن-
 

 به مس ره می ندد:
 
 ببین کي داره از این حرفا میزنه...هه...احساس.-
 

 صدایم را کنترل میکنم:
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میشرره از  خواها کنم؟ نه اصرری التماسررت میکنم اون رایحه  وبرري -
ست. مطمین  ستاده یکي دیگ بدردن وره ک افتو فراموش کن! ایني که جلو  ای

 باش خیلي بهتر از قبله.
 

 کف دستا را روي کانتر میگذارد و صای در چشمانم نگاه میکند: هردو
 
 زیزم میتوني روزي هزار باز پوسررت بندازي و  وض بشرري.. این میتونه هم -

شترو  وض کني. هی  چیز بدتر از ثبا   شه و هم بد..اما نمیتوني گذ خوب با
شدم. بدرد هی  کس  ست..حاال تو دوره بیافت داد بزن من  وض  خاطرا  نی

 نمی وره جز خود ... البته گمان نکنم به درد خودتم ب وره.
 
 واقعا بي رحمي-
 
من فقط فهمیدم خواهرم هی  زبوني حالیا نمیشررره.. نه با زبون ترحم، نه -

جبر، نه خواها..و نه حتي بي رحمي. هیاي تورو تغییر نمیده. تو فقط بلدي 
 یري تو دل اشتباها تجربه کني رایحه. کاش فقط به همین جا ختم میشد اما م

وقتي ام میاي بیرون خانواده و ادماي اطرافت میشررن بنده هاي سررراپا تقصرریر! 
 رایحه اما همانان پاك و معصوم و مورد ظلم واق  شده.

 
 داد میزنم:
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 بس کن-
 

 و اوهم که توق  اینطور فریادش را نداشتم:
 
یا  و گه کاربس نمیکنم.. داري زندگیتو به گا میدي. بدب ت من نگران تو -

 نیستم نگران اون ایندم که داري امروزو انقدر ارزون خرجا میکني.
 
 تو فقط بلدي نگران بشي-
 

 نیش ند میزند و صدایا میرود باالتر:
 
که درسرررت - به ادما...حالت از خود  و این زندگي  یاد  لدي؟ ا ت تو چي ب

 کردي بهم نمی وره؟
 
 خیلي بي انصافي.-
 
باشررم وقتي میبینم هی  رقمه هیاي تو اون کلت دیگه می وام بي انصرررای -

نمیره... بذار یه چیزي رو رك و راست بهت بگم..حسي که تو به امیر لي داري 
  شق نیست. فقط اون برا  غیر قابل دسترس ترین ادم در حال حابر.
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 اینطور نیست-
 
هسررت..که تو بنده غریزتي رایحه. نمی واسررتم این حرفارو بزنم اما مجبورم -
یکني. تمام وجودتو ش*ه*و*  گرفته... نمیتوني بدون بعد جسررماني امیرو م

 ب واي
 

 جیغ میکشم:
 
خفه شررو رامین.. احسرراسررا  پاك منو با این اسررتداللهاي احمقانت به گند -

 نکا
 
یت و امیرو ول - ندگ هانو قط  میکردي از ز ما پاي  که  پاك بود  پاك؟ اگر 

 میکردي.. چون بدب تا میکني.
 

 ا چندین بار به کف دست دیگرم میکوبم:پشت دستم ر
 
 تو  اشق کسي باشي ازش دوري میکني؟ تیش نمیکني که داشته باشیا؟-
 

 داد میزد، هما داد میزد:
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شه. نه، تویي که هرجارو ب یه بزني چرك - شتباه نبا تیش براي ادمي که پر از ا
 و ک افت از جاي دیگا میزنه بیرون.

 
 اي چیکار کنم؟اره من ک افتم .حاال می و-
 

 نیش ند میزند:
 
سم، امیر برا  جذابه - شنا شتر از این گه کاري کن. .من تورومی هیاي برو بی

ست. فقط  صول نی سهل الو شده. جذابه چون  چون م ل همه مردا اویزونت ن
 کافیه دوبار باهاش ب وابي میبیني چطور سرد میشي..

 
 حرفا  مزخرفه.. سرتاسر مزخرفه...-
 
 ثابت کن نیست-
 

 داد میکشم و پا میکوبم:
 
 چجوري ؟-
 
 ولا کن..ازش بگذر.-
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 به کي خودمو ثابت کنم؟ به تو؟-
 
 نه به خود !-
 
بدب تي...نمیتونم ولا کنم. - به دل  که اینطور زدم  یدم  ناام من از خودم 

نمیتونم پشررت پا بزنم به همه چیز...هی  چیزي تو این زندگي نداشررتم، هی  
سررر و کله امیر لي پیدا شررد...چطور میتوني بگي ولا  یقه و امیدي نبود تا 

 کنم تو این تاریکي.
 
مه فردا - نداره..امروز نفه یت نیسرررت؟ امیر از هیاي خبر  حال خه تو چرا  ا

میفهمه..پس فردا میفهمه! بعد ولت میکنه..نه اصرری دور  میندازه.رایحه بین 
سمون فرقه..ت شو داري؟ ول کردن و ترك کردن و دور انداختن زمین تا ا و تحمل

نداري..من میگم نداري. یا همین االن بها همه چیزو بگو و خودتو خیص 
 کن، یا همینجوري ترکا کن،حداقل تصویر بدي از تو تو ذهنا نیست.

 
اینجا نشررسررتي و از چیزي حری میزني که نمیتوني درکا کني. این خیلي -

 راحته. اما فقط ی  لحظه خودتو بذار جاي من!
 

 مینشینم و به راحتي تکیه میدهم:روي زمین 
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  مري منتظر یه روز خوب بودم! حاال که اومده همه دنیا وایساده جلوش.-
 
همه دنیا؟ چشررماتو وا کن توروقران. گندکاریا  جلوتو گرفته نه هی  چیز -

 دیگه.
 
 حاال که هی  کاري نمیتونم بکنم..-
 

 روبه رویم مینشیند دستا را روي زانویم میگذارد:
 
ادمیزاد به ذا  منتظره، هي منتظره یه چیزي بشرره.یه اتفاقي بیافته، هیاکي ام -

 تو دنیا نباشه باز منتظره..
 
 شایدم فقط من اینجوریم.-
 
سهل انگاري - نه، منم هرروز منتظرم اون بیماري که تو اولین تجربم به خاطر 

ا هنوز مرگ از دسررت دادم برگرده...اما نمیشرره! جون هزارتا ادمو نجا  دادم ام
اون پسررر از خاطرم نمیره.همه ادما بدب تیاي م صرروص به خودشررونو دارن. 
ولي تو فکر میکني از همه زجر کشرریده تري..،ببین رایحه، من از خدامه باهم 
باشید، چرا باید ب وام مرد خوبي م ل امیر رو از دست بدي، اما اون چیزي که 

یشررناسرري! یعني نمی واي تورو بررعیف کرده اینه که ادمارو خیلي خوب نم
بشناسي..حتي نمی واي تصور کني امیر چه واکنشي ممکن نشون بده! اما من 
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شه ترکت میکنه  شقتم با ست میزنه، تازه اگر خیلي  ا میدونم، به بدترین نحو پ
 فقط یجوري که دردش کمتر باشه همین.

 
 چند لحظه نگاها میکنم و لب میزنم:

 
 امم الم ني ست...از کجا می واد بفهمه؟ من شناسن-
 

 با دستا یکدور صورتا را میمالد:
 
 رایحه باه اي؟-
 
 اگرم یجور دیگه بفهمه..دیگه من زنشم نمیتونه باهام کاري بکنه..-
 

 ناباورانه نگاهم میکند:
 
 رایحه...-
 

 چشم میبندم:
 
 بله..بله..بله رامین! اونجوري نگام نکن. تقصیر من نیست !-



 773 هبوط

 
 اشاره اش را روبه رویم تکان میدهد: انگشت

 
این پنبرو از تو گوشرررت دربیار که بذارم با امیر...هر اتفاقي ب واد بیافته من -

 اولین نفریم که حقیقتو بها میگم.
 
 تو اینکارو نمیکني رامین.-
 
 میکنم.خوبم میکنم، نمیذارم اون بیااررو بدب ت کني.-
 
 تو برادر مني یا اون.-
 
ادر تو، اما نمیذارم یه ادم خوب به خاطر نفس و غریزه تو شکست متاسفانه بر-

  اطفي ب وره.
 
 اونم دوستم داره.-
 
اینجوریتو دوسررت داره، نه وقتي بفهمه یه زني که یه بار ازدواج کرده و معلوم -

 نیست با چند نفر خوابیده.
 
 بس کن!-
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 اوني که باید بس کنه تویي رایحه! ترمز خودتو بکا وگرنه...-
 
 وگرنه چي؟-
 
 وگرنه من این کارو میکنم-
 

 صدایا ارام میشود و نگاها تهدیدگر:
 
امیر لي یه پسررره...یه پسررر بي تجربس! روحا و جسررمس باکره و تمیزه! -

 نمیذارم تو اولین تجربه، اونم از نوع تل ا باشي.
 
-!  هه...این مس ره بازیا براي همونجایي که هفت سال زندگي میکردي 
 
اتفاقا براي همینجاسرررت، تو و کارا  براي اون طرفین. رایحه اینو تو اون نه -

مغز پوچت فرو کن، تو این سرررزمین نه فقط امیر هی  کسرري با کاراي تو کنار 
نمیاد، حاال هرچقدرم اد اي بي بند و باري داشررته باشرره اخرشررم کنار نمیاد! 

تم کنار ن با گذشتولي اگر بري جاي دیگه زندگي کني مطمین باش تورو میپذیر
باش! تو خود  فرصرررت  ندگي  ادي ن یه ز بال  جا بی ودي دن یان.پس این م

 داشتنشو از خود  گرفتي.
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 االن م ی داري میگي پشت پا بزنم به همه چي برم اونور؟-
 
پشت پا به چي؟ اخه به چي؟ کسي این حرفو میزنه که دارایي داشته باشه..تو -

 چي داري اینجا؟
 

 میکنم..لبم را میجوم و بغضي که ه چند لحظه نگاها
 

 ي قورتا میدهم:
 
هیاي...هیاي ندارم. دلم دیگه ندارم.رمز گوشرریمو  وض کردم ، شررا بار -

اشتباه قبلیو باز زدم..بعد از من انتظار داري بها فکر نکنم، چیزایي که باهاش 
 ساختمو مرور نکنم...

 
ص شد، بعد از ی  جنگ ا  صبي موهایا را میک سابي، حاال کیفه و   اب ح

سبید.من به تلوزیون خاموش و او  فقط ی  کنج خاموش براي خیره ماندن میا
 به المپهاي خاموش.

 
 معذر  می وام یکم تند رفتم! اما حقیقتو گفتم...-
 

 دستي به ته ریشا میکشد:



wWw.Roman4u.iR  776 

 

 
 امروز یه  مل ناموفق داشتم، یکم ناخوشم.-
 

شت، اما چاقو را هزا ربار چرخاندي! این خیلي درد چاقو را فرو کردي  یب ندا
 داشت.

 
بي حری بلند شرردم کیفم را برداشررتم و بدون تردید در را باز کردم و گورم را از 

 خانه رامین گم کردم.
 

 کنار خیابان روي جدول هاي سیاه و سفید مینشینم...
 

کجا میرفتند با اینهمه  جله؟ انوقت مني که دوسررتت دارم مورد  یقه ام  ادمها
را شنیده بودم و در خودم میر*ق*صیدم، ناگهان با فریاد برادرم شکستم و هی  

  جله اي براي هی  جا نداشتم..
 

 یکشنبه بیست و سوم بهمن است اما نه..امروز چقدر جمعه است!
 

ده بودم، اما تنم و همه جانم کوفته بود، خسررته نه بار جا به جا کرده و نه بیل ز
 بود، بربه خرده بود!

 



 777 هبوط

خسررته شرردم از اینهمه ابررطراب و نگراني، از اینهمه مقابل ادمها ایسررتادن، 
اینهمه تحمل کردن! خسررته بودم از اینهمه خودم نبودن.این رایحه و این نقاب 

 دیوانه ام کرده بود.
 

و شرال ابي را دور گردن باه فالفروش  کیفم را دنبال خودم میکشرم روي زمین
میپیام. من اینطور بودم، وقتي حقیقتي را میشررنیدم باید چیزي را از دسرررت 

 میدادم!
 

شیدم تا ببینم از  شال زیبایم را ب  شب. و  ستم کار را تمام کنم همین ام می وا
شوي از بس که لقمه  سنجیده نمی ست دادن چقدر درد دارد. که تو با چیزي  د

 اما بزرگتر از دهان احساس من. اي لذیذي
 

 همه تنم میلرزید و پاهایم روي زمین میکشید...
 

به دار..دیده اي؟ من  زنداني را که از انفرادي بیرون میکشررند تا ببرند پاي چو
 همان اندازه ترسیده ام..

 
 باید روي ا یمیه ام مینوشتند "جوان ناکام"

 
 کن ناکامم... زن پیره ناکام.کام را باید از تو میگرفتم که نشد...باور 
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خدا  به  ته،  مان جهنم خود سررراخ یا، در ه جانم؟ ان دن یداني امیر لي  ما م ا
میگویم براي ی  لحظه ام که شرررده فیلم ارزوهایي که داشررتم را پ ا کند، 

 ببینم اگر به انها میرسیدم چه شکلي میشد؟ اگر به تو میرسیدم چه؟
 

مد و نواي خوش شررجریان! در را باز م ل مرده ها در میزنم، صرررداي تار میا
 میکني، چشمانت لب ند دارد و صورتت تعجب:

 
  لی  سیم خانوم.-
 

 داشتم ذره ذره از دستت میدادم! تو که نمیفهمي.
 

 کنار میروي و میایم داخل :
 
 باالخره رخ نشون دادي شما..-
 
-... 
 
 بشین یه چایي بیارم ب وري گرم بشي.-
 
 اشپزخانه میرود و بلند بلند میگوید: به



 779 هبوط

 
 ماماني میگفت چایي قند پهلو نیست..میگفت چایي فقط غم پهلو!-
 

به ماهي و قیب و ماهیگیر فکر میکردم...م ل  براي خودش حری میزد و من 
 ی  مشت ابي در دستم ، قطره قطره داري میریزي.

 
 کجا بودي؟ صورتت قرمزه.-
 

گاهم به رویم مینشرریني..ن گاهم میکني...م ل  رو گاهم میکني و ن میکني و ن
 مرده ها لب میزنم:

 
 چرا اینجوري نگام میکني؟-
 
 سیر نمیشوم ز تو اي مه جان فزاي من.-
 

 نباید اینکارها را میکرد، همین حرفها داشت ریشه ام را میسوزاند.
 
 چت شده؟-
 

 اب دهانم را قور  میدهم و  ین باه گربه مینالم:
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 خستم.-
 
 نباشي خانوم. خسته-
 

وقتي میگویم خسررته ام در حقیقت خسررته نیسررتم، ب*غ*ل می واهم. کمي، 
 ی  بند انگشت، براي دل وشي.

 
 رایحه...-
 
 باید حری بزنیم.-
 

 می ندي:
 
 می واستم همینو بگم.-
 

ابي به صور  یخ زده ام میزدم، یعني چه میکرد؟ میکوبید به صورتم؟ داد  باید
 میکشید؟ کت  میزد؟ کاش این کارها را میکرد اما ترکم، نه!

 
صورتم را میشویم و همانطور تکیه داده به  شپزخانه میروم با اب داغ  سمت ا به 

 سین  میایستم.
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ین فاصررله چند میلي لعنت به و تو  طر  که همه چیز را لو میدهد حتي هم

 متري ا  درست پشت سرم.
 

شب اگر نگاهم نکني یخ میزنم..اگر بي محلي کني. زمزمه  جان دلم بعد از ام
 میکنم:

 
ظه بی - یه لح ندارن،  قت بی محلی و فراموشرری رو  طا چایي ان،  ما م ل  اد

 محلشون کنی سرد میشن.
 

 نفس خنده ایت بود که ری ت زیر گوشم:
 
 می واستم تا فکر کنم.همین!فقط ی  هفته فرصت -
 

اشتباه برداشت کرده بود، گذشته نه! من منظورم به بعد این لحظا  است. باید 
به من  فا ي  قبلا هرچه در دلم بود را بیرون میری تم چون معلوم نبود حق د

 بدهد یانه.
 

 برمیگردم و نگاها که چقدر تمنا داشت:
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ب*غ*لت با نوازش تو به خواب اگر تا امروز معشرروقی، محبوبی،  زیزی تو -
 نرفته و تنفس آروما رو تماشا نکردی؛ تلف شدی، هدر رفتی.

 
 کاش انقدر لب ند نمیزد:

 
 به این جاهاشم میرسم. اروم اروم.-
 

کاش نمیرسرریدي، بي من به این لحظا  نمیرسرریدي! من باید بمیرم و اینها را 
 نبینم.

 
 امیر..-
 

 :نگاهم میکني و نفست را محکم فو  
 
 اینجوري نمیشه رایحه!-
 
 منم فکر میکنم اینجوري نمیشه.-
 

 باید تکلیفمان را همین امشب روشن میکردم
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 چرا انقدر ناراحتي؟-
 
 دارم میترکم.-
 
 باهام حری برن..خودتو خالي کن!-
 

 لب ند بي رمقي میزنم:
 
 این چیزا منو ازاد نمیکنه.-
 
؟-  چي تورو ازاد میکنه؟ چي برا  رهایي ب ا 
 
 درمورد خودم با کسي حری بزنم-
 
 
 
 
 

.  که منو نشناسه این رهایي ب ا 
 
 حری بزن! قول میدم امشب نشناسمت.-
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چیزي نمیگویم و به تسرربیحت خیره میشرروم، خودم ان شررب درش اوردم اما 
شب چیزي از زیر زبانم بیرون  شده ام ستي هرجوري  نگرفتم...و تو که می وا

 بکشي:
 
خواب بیدارشرري و متوجه بشرري هی  چیز تو زندگیت تاحاال شررده یکروز از -

 اونجوري که می واستي پیا نرفته؟
 
 نه-
 
 حتي یکبار؟-
 
 حتي یکبار، من از همون اول میدونستم زندگي سراسرش مزخرفه..-
 

 می ندي:
 
 خداي من..-
 
 خدا؟ خدا که کاري به این کارا نداره.-
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 نشسته ان باال ادمها را خوشب ت میکند و تنها رایحه را بدب تتر از هرروز. فقط
 
هاي دو نفره". - نت و تو گفتي "جمع مدم در خو مده...او ما براي من پیا او ا

خوب یادم هسررت. من اومدم خونه و تا صرربح به یه جم  دو نفره فکر کردم! 
.نزدیکاي صبح گ*ن*ا*ه کردم، اصی کار درستي نیست اما دست خودم نبود.

خوابم برد و وقتي بیدارشرردم حس کردم هی  چیزي اونجوري که می وام پیا 
نرفته! فقط به اون صرربح منتهي نشررد! دیگه هی  چیز برنامه ریزي شررده جلو 

 نرفت.
 

ستت درمیاورم و میگیرم  سبیح را از دور د شد...ت باید گوشم را میگرفتم اما نمی
 جلو صورتت:

 
 چیکارش کنم؟-
 

 قور  میدهم: بغضم را
 
 بنداز گردنم.-
 

 باید چیزي از اورا به خودم وصل میکردم براي همیشه!
 
 من دلمو بهت دادم اون مهمتر نیست؟-
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دلتو هرلحظه ب واي میتوني پس بگیري! اصرری اگر پسررا بگیري نمیتونم -

 بفهمم، اما اینو نه..نمیتوني ازم بگیریا.
 

ندازي و لحظه اخر زمزمه ا  را که خوب  تسرربیح به ارامي دور گردنم میا را 
 میشنوم:

 
 قربونت برم..-
 

 قربان صدقه بلد بودي...چه خوب هم بلد بودي.
 

 چند لحظه جدي نگاهم میکني و تا میایم دهان باز کنم تو زودتر میگویي:
 
 رایحه بي حری پیا..فردا میریم دیدن پدر !-
 

 رمق زمزمه میکنم: بي
 
 از اون گذشته بدردن ور من چي می واي تو اخه؟-
 
 از گذشتت چیزي نمی وام. من فقط تورو می وام.-
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که  هاجر..توام  باور کن مرا نمی واهي...درخت خشررکم و تو کبوتر م  زیزم 

 خستگیت در رفت میپري از من.
 
 نمیتونم فردا می وام برم سر خاك مادرم با رامین.-
 
هتر! با یه تیر دو نشررون میزنیم هم مادر  هم پدر  از هردوشررون اجازه چه ب-

 میگیریم.
 
 اجازه؟-
 
 رایحه..-
 
-... 
 
  زیزم...-
 

اه خدایا با حری زدنا داشت شعر میسرود. صای در چشمانم نگاه کردي و 
 هدی گرفتي و در اخرماشه را چکاندي:

 
 با من ازدواج کن!-
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شده بود! این من   نفسم، ش   نفس به درد ن ورم نمیامد و نمیرفت، همانجا خ

 خسته کاش به پایان برسد.
 

سد. حاال که همه چیز را مهیا کرده بودم، حاال که  شب هم به پایان بر همین ام
 دلم را زخمي کردم چرا اینکار را کرد؟

 
 رایحه نمیگم بدون تو نمیتونم زندگي کنم.میتونم زندگي کنم...-
 
-... 
 
 فقط نمی وام.-
 

 ولي من می واستم اما نمیتوانستم.
 
سر میرم تو جاده خاکي، اما دارم میرم! چون نمی وام دیگه هدر - رایحه دارم با 

 برم به قول تو!
 
-... 
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 رایحه بریم دیدن پدر .-
 
 نه-
 
 منو می واي یانه؟-
 
-... 
 

 اخم میکند:
 
 رایحه این سکو  یعني چي؟-
 
 پاهایمان خیره میشوم، نمیفهمید این درد اندازه دردداني من نبود؟ به
 
 نکنه اصی...رایحه اصی بهم  یقه اي داري؟-
 

 دیوانه احمق. لباسم را با خشم میکشد سمت خودش:
 
 جوابمو بده.-
 
-... 
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 منو نگاه کن رایحه.-
 

 نگاها میکنم و ارام لب میزند:
 
 منو دوست داري؟-
 
-.. 
 
 من و یکي دیگه تردید داري..منو انت اب نکن.اگر بین -
 

 با چشمان پر اب نگاهت میکنم و تو که بي صدا لب میزني:
 
 من که میدونم داري.-
 

 چشم میبندم و قطره سرکا باالخره میاکد:
 
 دارم...من...-
 
 هیس هیاي نگو بیا ب*غ*لم.-
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چطور همه چیز را میبلعد، همانطور مرا کشیدي در خود . کار درست  باتیق

 را او میکرد جواب دوستت دارم همین بود" هیس هیاي نگو بیا ب*غ*لم"
 

ااره، براي دلم و  یه کردم، براي خودم، براي توي بی مام توان گر با ت که  و من 
 براي ا ترافاتي که امشب داشتم و همه اش در گلویم ته نشین شد.

 
 سرم را میب*و*سي و زمزمه میکني:

 
 با من ازدواج کن.-
 

 سرم را بلند میکنم:
 
 این یه دستوره؟-
 
 نه یه خواها.-
 
شي. روزاي بد - شب ت ب شاید خو شاید با من تا گردن توي ک افت فرو بري و 

یدونم چرا من فیلسرروی  کدوم نمیمونن...نم یان، م ل روزاي خوب! هی   م
 نیستم.
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 نگاهم میکني و من که ب یه ام باز شده بود: منتظر
 
اما اینو میدونم این میون، یکي هسررت که باید بیشررتر از همه بها اهمیت -

شتر  شتر از همه بها فرصت دوباره بدي، بی شیا، بی شتر از همه بب  بدي، بی
 از همه درکا کني..اون منم.

 
 تو کاري نمیکني که فرصت دوباره ب واي.-
 
 هم، من اصی اشتباه به این دنیا اومدم.من سراپا اشتبا-
 
 از این چرندیا  تحویل من نده.-
 
 هی  کسي رابي نیست.-
 
 من از ماماني اجازه گرفتم و سکو   یمت رباست. المیرام  اشق تویه.-
 
 منو براي تو مناسب نمیبینه.-
 
 مگه مادرم براي پدرم مناسب بود؟-
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 هم نبودن؟اگر اینطوره چرا ماهان و المیرا براي -
 
این بحث خیلي وقت که منقضرري شررده  زیزم. االن المیرا ازدواج کرده باه -

 دار شده و خوشب ته.
 
 امیر لي!-
 

 منتظر نگاهم میکني و زبان بي صاحب شده ام نمیارخید...نمیارخید.
 

به سررمت در میروم و تو که قبل از باز کردن در دسررتت را رویا میگذاري و 
 ي:درست کنار گوشم میگوی

 
 تو همین هفته کارو تموم میکنیم و خونت دیگه اینجاست  شق من-
 

 امده بودم تکلیف را روشن کنم، امیر  لي بود که با ی  فو ، خاموشم کرد.
 

 قانون سي و پنجم:
 

 اسم هر حسي را  شق "بگذارید". دنیا بدون دیوانگي جاي زندگي نیست.
 
 



wWw.Roman4u.iR  794 

 

 
 
 

نمیتوانستند مرا به کاري مجبور کنند، اما او کرد! مرا از دست دادن چیزي  ادمها
میترساند که نداشتما. من تورا نداشتم و تو هي تهدیدم میکردي که خود  را 

 ازم خواهي گرفت.
 

 روسري مشکي ام را گره میزنم و براي اخرین بار در اینه نگاه میکنم...
 

شپزخانه را کنار میزنم..با ر صحبت بودند و من که تمام تنم پرده ا شغول  امین م
 تردید بود.

 
رامین بدون اینکه نگاهم کند به سررمت ماشررینا میرود و امیر که لب ند میزد، 

 می واست ارامم کند م ی؟
 
 استرس داري؟-
 

 فقط نگاها میکنم و او که کیفم را میکشد سمت خودش:
 
 نترسیا...من پشتتم!-
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سیدم تو دیگر ن شي و گرنه هی  چیز در این دنیا من دقیقا میتر شتم با  واهي پ

 مرا نمیترساند.
 

 هوا باراني بود و شاید برفي! قبل از اینکه سوار شویم زمزمه کردي:
 
 رامین هرچي گفت جوابشو نده-
 

 و نشستیم.
 

 کاش تا اخر دنیا این چراغ همینطور قرمز میماند.
 

هم میفشررراري. کلي برمیگردي نگاهم میکني لب ند میزني و پلکت را روي 
مادر را هم دیگر نمی واسررتم فقط  که برگردیم.  گاهم میریزم  ماس در ن الت

 می واستم برگردم.
 

 به صندلي جلو میاسبم و دهانم را رویا میگذارم:
 
 امیر لي.-
 

 برمیگردي و نگاهم میکني و لب میزني:
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 چرا گریه میکني اخه؟-
 
 برگردیم.-
 
 رامین جان یه دقیقه نگهدار.-
 
 چي شده؟-
 

و رامین با ان نگاه سرررزنا گرش...درسررمتم را باز میکني و پیاده میشرروم. به 
ماشین تکیه میدهم، تمام تنم بعف بود خم میشوم و اب که تا مغزم باال امده 

 بود...
 
 رایحه..رایحه جان منو نگاه کن! ببین منو، ی  دقیقه!-
 

 دوال میشود و از پایین مجبورم میکند نگاها کنم:
 
 هی  اتفاقي قرار نیست بیافته به خدا! منو ببین اخه یه دقیقه...-
 

 نفس  میقي میکشم و سرم را به ماشین تکیه میدهم:



 797 هبوط

 
 تو از کجا میدوني؟ اتفاق تو این صاحب مرده میافته نه جلو چشماي تو!-
 

 و محکم به دلم میکوبم و تو که دستم را میکشي:
 
 نکن دیوونه..نکن!-
 
 رامین هست...اجازه چي می واي اخه تو لعنتي؟اجازه می واي؟ -
 
مه - عد از امروز ه ماد کن، ب دا ب به من ا ت حه  باتو ببیني..رای با فقط می وام 

 چي برا  بهتر میشه.
 

 صداي رامین بود:
 
 چیکار میکنید؟-
 

 امیر  لي که بزور سوارم میکند:
 
 هیاي، هیاي بریم!-
 

 میدیدما؟تنم داغ و همه وجودم گر گرفته بود! چطور 
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شت قباله خودش کرده  شد تا انتها، خیابان را هم پ شروع می سر کوچه  خانه از 

 بود م ل زندگي من. حتي رامین!
 

شت...نگاهت  سمت خانه میرود و من که پاهایم یارا ندا رامین جلوتر از ما به 
میکنم ببینم جبرو  و جیل این خانه کوفتي تورا هم گرفته؟ اما فقط مرا نگاه 

با ان چشررمان مهربانت...بمیرم براي تو که مرا دوسررت داري، مني که  میکني
 لیاقت این نگاه زیبا را ندارم.

 
 اوووی اینجا زندگي میکردي؟-
 

 و لب ند میزني:
 
 اخه ادم  اقل از این قصر فرار میکنه؟-
 

 می واست ب ندانم، واقعا فکر میکرد میتوانم؟
 
 من از خودم فرار کردم.-
 

 گوشم میگویي: زیر
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ه  َفُهَو َحسُبُه.-

ل َ َلی اللَّ  َوَمن َیَتَوکَّ
 

نه  نار شررومی یدانم. رامین کتا را دراورده و ک جا نم به ک جا میریزد  قلبم در 
ایستاده...در بلند ورودي که باز شد سیلي از گذشته تنم را و همه فکرم را خیس 

بد دارم فقط تاب ته  کرد...من از همه جاي این خانه خاطره  چوبي زپرتي ام 
 باغ که گمان نکنم هنوز سرجایا باشد...

 
 امیر میگوید:

 
 رامین ما میتونیم اتاق رایحرو ببینیم تا پدر  بیاد؟-
 

شتم و  شمانا را ندا سرزنا چ رامین چند لحظه نگاهم میکند، طاقت اینهمه 
 زمزمه اراما:

 
 اره حتما.-
 

 پا روي پله اول که میگذارم صدایي میاید:
 
 یحه خانوم، قربونت برم برگشتي؟را-
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بابا  ناامیدانه فو  میکنم و برمیگردم  قب..چقدر مقابل کتکهاي  نفسررم را 
ست  شد. نگاها میکنم، موهایا یکد سهم او  بربه هایم  صف  ستاد، ن ای

 دیگر سفید شده بود، میاید سمتم و محکم ب*غ*لم میکند:
 
 خدا لعنتشون کنه اینطور تورو اواره کردن.-
 

یگفتیم صنم بانو از جواني در این  مار  لعنتي زندگي میکرد، باه دار بها م
نمیشررد و به همین خاطر شرروهرش ی  روز صرربح همه چیزش را جم  کرد و 
رفت! ادمیزاد همین اسررت دنبال ثمره اسررت از ی  رابطه! حاال نمیداند ما همه 

 ی  مشت میوه کرم خورده ایم.
 
 اواره؟ رایحه خونه ما اواره بودي؟-
 

 امیر بود و لب ند داشت و نمی واست دست از این همه ایستادگي بکشد؟
 

 صنم بانو اشکا را پاك میکند و لب ند میزند:
 
 رامین از شما گفته...اقایین! رایحه من از بس خوبه گیر ادماي خوب میافته-
 

 امیر نگاهم میکند:
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 معلومه که خوبه!-
 

 میدهد:صنم بانو گونه ام را میب*و*سد و هلم 
 
 برین..برین االن بابا  میاد!-
 

 هنوز ازش میترسید؟
 

انتهاي راهرو، کوچکترین اتاق مال من بود! درش را باز میکنم...قلبم فشرررده 
میشررود. شررده بود انباري..خبري از ت ت و کمد و پوسررترهاي روي دیوار و 
 ..هیاي، هیاي نبود! به سررر ت در را میبندم و بغضررم که دیگر در اختیارم
شاني در این  شت.هی  ن نبود...مگر جایي را تنگ کرده بود در این خانه در اند

 خانه از من نبود..
 
 حتما دیدن وسایلت ناراحتشون میکرد!-
 

 پوزخند میزنم:
 
 اره دیدن خودمم ناراحتیشون میکرد!-
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-.... 
 
 یه طوری فراموش شدم ،که انگار اصی از اول نبودم!-
 
 کردم، فکر میکردم شاید حالت بهتر بشه.بیا بریم! من اشتباه -
 

 روبه رویا میایستم و خشم در صدایم میریزد:
 
چرا فکر میکني هرچي بیشررتر برم تو دل گذشررته حالم بهتر میشرره؟ االن بهم -

می وره چجوري باشررم؟ هان؟ حالت تهوع دارم، دلم می واد  ق بزنم! تا چند 
شه...اینا میارزه ب س ره و کوفتي؟ به اینکه روز حالم بهتر از این نمی ه یه اجازه م

 تو اراده کردي ببینیا و منو بزور بیاري تو این خونه؟
 
 هییا..اروم باش! رایحه جان...-
 

 دستا را با خشم پس میزنم و به دیوار تکیه میدهم:
 
ولم کن..ولم کن لعنتي...خسررته شرردم دیگه. نمیتونم اروم باشررم! ف  کردي -

مه چیز جا ه مدم این بل میشررره؟ من دخترشرررم، من  االن او بل گل و 
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شماي مغرور لعنتیا میاد از باال نگاهم میکني  سما...االن با اون چ شنا می
 و...ببین امیر تحقیرم میکنه! بهت قول میدم.

 
 م  هر دو دستم را میگیرد:

 
 نمیذارم، نمیذارم اینکارو بکنه، اجازه نمیدم!-
 
 اون منتظر اجازه تو نیست.-
 

 لحظه نگاهم میکند: چند
 
 حاال میبینیم!-
 

صنم بانو که برایا چاي میاورد..روبه روي  سته بود و  ش پایین میرویم رامین ن
صنم بانو که حرفا را  صداي در میامد و  ست کنارم.  شینم و امیر در رامین مین
قط  میکند و برمیگردد...دستم دنبال جاي امني بود...کجا بهتر از دستان امیر! 

 گرفت روي پایا گذاشت و هي زیر گوشم زمزمه میکرد:دستم را 
 
چرا اخه باید بترسرري؟ م ی فکر میکني با حضررور من و رامین میتونه بهت -

 اسیب برسونه؟
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 من اینجام  زیزم!
 

سمي از  من سیدم...همه تنم در هول و وال بود اگر ا سماني نمیتر سیب ج از ا
 صابر میاورد، یا منیر یا...کاش تکلما را از دست میداد.

 
صداي  صا میامد کنار صداي دوپا...موهایا جوگندمي و صورتا پیرتر اما 
نگاها..اما نگاها..قدش همانان ایستاده و پیراهن ابي و شلوار سرمه ایا 

و اتو کشیده...امیر و رامین برایا بلند میشوند و من که فقط میتوانستم به تمیز 
شاید  شمانا پر از غرور بود و  سبیده به مبل و او که چ شمانا نگاه کنم. چ چ

 پوزخند...
 

روبه روي امیر میایستد و سرتا پایا را باال پایین میکند امیر سیم میدهد و او 
 که همانان نگاها میکرد...

 
 و شیرینیت کو؟ پس گل-
 

بد حری  با امیر  ید  با ید، مرا تحقیر میکرد هم ن قلبم م ل گنجشررر  میتپ
 میزد...طاقتا را نداشتم.

 
 من براي خواستگاري نیومدم..مگه این شکلي خواستگاري میرن؟-
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 و سوالي به من و رامین نگاه میکند و باز به او:

 
ست...با خواهرم خدم- شتر از این حرفا شا بی سیم، م ل رایحه ارز تتون میر

 همه خواستگاریاي دیگه...
 

 ابرویا را میدهد باال، نگاهم میکند:
 
 مگه رایحه م ل همس که خواستگاریشم م ل همه باشه!-
 

 دیدي امیر؟ دیدي گفتم  وض نشده؟
 
شته که من انت ابا کردم! با همه - ست...رایحه یه چیزي دا قطعا اینجوري نی

 فرق داشته..
 

 ي میزند:رامین سرفه مصلحت
 
 بابا بشینید..امیرجان بفرمایید!-
 

پایا را میاندازد روي پاي دیگر، لعنت به اون چشما  که ی  لحظه ازم برش 
 نمیداري!
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از صررنم بانو می واد وسرررایل پذیرایي را بیاورد و من که تمام مد  به  رامین

دسررتان امیر  لي خیره شررده بودم. دسررتم را میبرم زیر روسررري و تسرربیحا را 
 س ت میفشارم...

 
 رامین در مورد شما بامن صحبت کرده قبی.-
 

 امیر لب ند تصنعي میزند و او ادامه میدهد:
 
 .کسي رو که رامین تایید کنه.-
 

 کسي رو که رامین تایید کنه چي؟ هنوزهم نصفه نیمه حری میزند!
 

صی چرا باید از او اجازه میگرفتیم؟ مگر که  صی چرا باید اینجا میبودیم؟ و ا ا
بود؟ حق پدري به گردنم داشرررت؟ نه...او فقط پدر بیولوژیکي من حسررراب 

 میشد همین.
 
 میدونستي اینجا خونه رایحست؟-
 
 یعني چي؟-
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 بود سوالم! یعني قبی سر و ری ت و زندگیشو دیده بودي؟ وابح-
 

 اي واي من! نه..نه..نه..
 
من به اون چیزي که میبینم ا تماد دارم! االنم این رایحرو دارم میبینم و همینو -

 می وام! از اولم همینو می واستم.
 
 اون چیزي که تو می واي مهم نیست، اون چیزي که رایحه می واد مهم!-
 

  لي لب ند میزند: امیر
 
 جدا؟-
 

یه نگاهمان  ثان باید همه چیز خراب میشرررد! چند  نه..ن لب ند از لبا میپرد، 
 میکند و با ان لحن سرد و زمستانیا درست م ل ی  بازپرس:

 
 فقط یه خواهر داري؟-
 
صادی جاده اي - شون تو یه ت نه..م ل همه ادما یه پدر دارم و یه مادر! اما هردو

 شما.  مرشونو دادن به
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 نگاها  ین یخ شده بود:

 
  مر اونارو نمی وام..-
 

 دندان روي هم میفشارم و دهان صاحب مرده ام که نمیشد بسته بماند:
 
 تو جون منو می واي فقط...یه روزم میگیریا!-
 

با صررردا کردنم  لب ند میزند تکیه اش را از پشررتي مبل برمیدارد و رامین که 
 هشدار میدهد:

 
 ه افت ار دادین بانو!به به...باالخر-
 

شتر از او  شت که بی سي در این دنیا وجود ندا با نفر  نگاها میکنم، هی  ک
 ازش متنفر باشم.

 
به...میدوني که؟ یه مدتي پیله کرده بود بره خارج و - صررداي رایحه واقعا خو

 اونجا ب ونه..باه بود اما صداش..اما صداش..
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 ه ام میکرد....تحقیرم میکرد:و بربه اي به دسته چوبي مبل میزند..مس ر
 
البته این برا رایحه اي هسرررت که شررما ندیدیا! خوب قطعا ندیدیا، تو -

 مهمونیا با اون دوستا چي بود رامین؟
 
 بابا خواها میکنم-
 
ساز میزد رایحه می وند...ولي خوب تو این مملکت ارزش - سیم  سیم! ن اها ن

 بازداشتگاه...قدر هنر و هنرمندو نمیدونن!قائل نمیشن که..چندین بار بردنا 
 
 بابا لطفا! امیر براي این حرفا اینجا نیومده.-
 
 کدوم حرفا رامین جان؟ داریم درباره رایحه صحبت میکنیم دیگه.-
 
شمارو ببینه! کدورتها هم از بین بره. چون می واستم - شتم رایحه  صرار دا من ا

 ا! و این یه چیز کامی  ادي.م ل همه ادما با خانوادم بیام خواستگاری
 
باشرره..ولي چرا فکر کردي ربطي بهم دارین؟ تا اونجایي که فهمیدم خانواده -

، میبیني که!  مذهبي داري...رایحه رو، همین که جلو چشما  
 

 امیر نگاهم میکند و با اخم تصنعي لب ند میزند:
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 ن داد!اتفاقا چند روز پیا رامین یه  کس قدیمي از رایحه به من نشو-
 

 با تعجب نگاها میکنم و بعد برمیگردد سمت او:
 
یاد - یادتون م ما  که شرر حه اي  حاال؟ بنظرم این اون رای ید  ما چي میبین شرر

 نیست.دیگه نیست...اینیم که حاال کنارم نشسته مشکلي نداره، داره؟
 
 مشکل؟-
 

 و بعد لب ند میزند، همه تنم میلرزد..نگاها م ل تیغ بود!
 
 نگران قضایاي حاشیه ایا نباشید، تفاهم و تفاو  و ... در هر حال شما-
 

  صبي می ندم:
 
 نگران؟ این چرا باید نگران من بشه؟ اصی چي این ادمو نگران میکنه؟-
 
 سگ پا کوتاه...تو همیشه نم  خوردي و نمکدون شکستي!  ین مادر ...-
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 تو یکي درباره مادرم حری نزن!-
 

 سر میارخانم:
 
 نمیبینم...هم سن و سال من باید باشه دیگه درسته؟مهناز جانتو -
 

 فقط نگاهم میکرد و من که همه تنم به طرز اشکاري میلرزید:
 
اونم حتما روونه تیمارسررتان کردي! خوب خیلي  جیب نیسرررت، تو همرو -

دیوونه میکني، تو اصرری اومدي که همرو زجر بدي...تو اومدي بیشررتر از همه 
 گند بزني به زندگي من.

 
 امیر دستا را میاندازد دور شانه ام:

 
 اروم باش رایحه!-
 

 رامین  صبي شده بود:
 
 پاشو بریم...-
 

 می ندد:
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کجا؟ تازه می وایم درباره بدب تیایي که من براي رایحه درسررت کردم حری -

 بزنیم...
 
 بابا قرارمون این نبود!-
 

 به چشمان گستاخم نگاه میکند و خطاب به رامین میگوید:
 
 قراري نذاشته بودم با تو. من-
 
 بابا...-
 

  صایا را میکوبد به سنگ و داد میکشد:
 
 ساکت شو...-
 

تنم میپرد و امیر که همانطور با تعجب نگاها میکند...به ثانیه نکشرریده چهره 
 اش به حالت اول برمیگردد، لب ند میزند و نگاهم میکند:
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، تویي که هرلحظه خوب بهم بگو من بدب تت کردم یا خود ؟رامین جان-
 در حال سرزنا مني گوش کن..

 
 بلند میشوم درست روبه رویا میایستم:

 
اگر مادرمو نمیکشررتي، اگر خونرو برام جهنم نمیکردي به بیرون از اینجا پناه -

 نمیبردم...
 

 با صداي بلند می ندد:
 
 نه  زیزم..ربطي به این چیزا نداره! تو ذاتا  ین مادر  ه*ر*ز*ه اي...-
 
یتوانسررتم خودم را کنترل کنم..اما به خودم قول داده بودم...این اولین باري نم

 نبود که به مادرم توهین میکرد.
 
 بابا درست صحبت کن!-
 

 حمایت رامین را نمی واستم باید کاري میکردم:
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مادر بیااره من که صرربح تا شررب تو این سررگدوني حبس بود...بوي ک افت -
...شررا تا شررا تا زن صرریغه میکردي و این  کاریاي تو همه شررهرو برداشررته

 اخریشم به زور حاملگي و اتوهایي که از  داشت نگهداشتي.
 

 مرا نمیدید و حرفهایم اهمیتي نداشت انگار..برمیگردد سمت امیر لي:
 
 از کاراش خبر داري؟ از مهمونیایي که میرفته، از زندگي احساسیا...-
 

 او و به بازویا چنگ میزنم:م ل باه ها بغض میکنم و برمیگردم سمت 
 
 امیر..-
 

  ین توله سگ در حال مرگ با صدایم التماسا میکنم
 
 اره رایحه همه چیزو به من گفته..میگه!-
 

 نیش ند میزند:
 
شه - سته می سم وقتي به چیزي واب شنا شو می سر...من قیاف شده اقا پ معتاد  

 درست همینجوریه.
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 امیر با صبوري لب ند میزند:

 
.حال ما -   ین هم 
 
 ن ..گمون نکنم! تو سیگارم نمیکشي پسر جون! این دختر من یه پا مرده!-
 

 رامین جلو میاید:
 
 بسه بابا! تموما کن..این چیزا ربطي به امیر نداره.-
 
داره اتفاقا ..داره! می وام بگم حواسررا باشرره پس فردا روزي پایپي، فندکي -

چیزي جلوش نذاره ..باالخره ادمه گول می وره...رایحسررت ه*و*س میکنه... 
 میدوني که...

 
 جیغ میکشم:

 
 خفه شو!-
 
کاش رامین کنار اون  کسا یه  کسم از زماني نشونت میداد که معتاد شیشه -

 که معتاد تو شده. شده بود، م ل حاال
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امیر پیا چشررمانم داشررت میشررکسررت..نگاها میکنم و م ل بدب تها فقط 

 صدایا میزنم!
 

در نفسررهایم ی  "تورو خدا باور نکني" ی  "منو بب ا" ی  "اون مال قبل بود 
س ت فو .. و تنا که زیر  سا را  صي موج میزد...نف شدم" خا حاال  وض 

 دستم میلرزد و حتي صدایا:
 
 ا گذشته.گذشته ه-
 

 فداي تو بشم اما گذشته ها...ب دا نگذشته!
 

 روبه رویا میایستم:
 
 هیاي ندارم براي از دست دادن! میدوني و می واي امیرو ازم بگیري؟-
 

 به امیر اشاره میکنم:
 
من دیگه چیزي جز این ادم تو زندگیم ندارم! نباشرره انگیزه اي واسرره اداما -

 توام که  مري تشنه جونمي...نیست! میدوني ازم بگیریا مردم! 
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 من دست میذارم رو چیزاي ارزشمند، جون تو اوني نیست که من ب وام.-
 
شغول - سوالمو بده که تمام  مرمو م فقط ی  کلمه بهم بگو، جواب همین یه 

 خودش کرده...
 

 بغضم میشکند.. لعنتي نمی واستم اینطور شود:
 
 کردم؟ چرا انقدر از من متنفري؟ من چه بدي در حقت-
 

 خیره ام میشود و چشمانا که م ل ی  گوله اتا است.
 
 ده سال دیر کردي! ده سال پیا منتظر این سوال بودم.-
 

 نگاها میکنم و بس تي بلند میشود:
 
دو سال بعد از اینکه مادر رامینو طیق دادم، نازي اومد اینجا ور دست صنم -

 بانو کار کنه...
 

 و همه مغزم خالي...خالیه خالي! مادر رامین؟ تمام تنم سرد بود
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 رامین داد میزند و دس
 

 تم را میکشد:
 
 بس کن...این حرفا دیگه به درد هی  کس نمی وره!-
 

به س تي خودم را  قب میکشم! همین برادر را از دار دنیا داشتم اوهم از دست 
 رفت ؟ به همین اساني؟

 
ي کرد که شد سوگلي خوب کارشو بلد بود، خیلي خوب! کمتر از ی  ماه کار-

این  مار ! من به این راحتیا رودست نمی وردم اما مادرتو..خوب کارشو بلد 
 بود.

 
 داشتم از پشت میافتادم اما خوردم به امیر...یکنفر پشتم بود..

 
باهاش ازدواج کردم...اما دو هفته بعدش فهمیدم از قبل باردار بود! حابررر -

 خیلي بدتر از خیانته. بودم بهم خیانت کنه اما...درد حماقت
 

 رامین بینمان میایستد:
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 مگه نمیبیني چه حالیه...بس کن دیگه!-
 

 میکشدش سمت اتاق اما پر از زخم بود:
 
خاك بر سررر من که بازم  اشررقا بودم بعد از اینکه اینطور ازش رودسررت -

ندگیمون  مدي ز بازي کنیم...اگر تو نمیو خوردم! مجبورم میکرد جلو  فیلم 
 نمیشد!اینطوري 

 
رامین میاندازدش داخل اتاق و در را میبندد...م ل مرده ما  مانده بودم! رامین 
به در تکیه میدهد روي زانو خم میشررود و صررنم بانو کنار ورودي اشررپزخانه 

 ایستاده...و تمام دارایي ام با چنان ترحمي نگاهم میکرد که...نمی واستم...
 

 پلکم میپرید و حالم معلوم نبود!
 

نامعلوم دقیقا صفتي بود که در ان لحظه میشد بهم نسبت داد... از دسترس بله 
 خارج بودم و روي پیشاني ام نوشته شده بود ُن سیگنال.

 
 مینشینم روي راحتي و امیر که پایین پایم:

 
 رایحه...رایحه جان! منو نگاه کن..چیزي نیست تو س تتر ازاینارو گذروندي!-
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 برمیگردد  قب:
 
 ه یه لیوان اب بیارید؟خانوم میش-
 

 رامین کنارم مینشیند شانه ام را میمالد:
 
 من نمی واستم بهت بگم، نمی واستم هی  وقت بفهمي!-
 

به لبم  بانو لیوان را میگیرد جلو صررورتم رامین از دسررتا میگیرد و  صررنم 
 میاسباند!

 
صحبت کنم" ستم را دراز  امیر با زمزمه "باید با پدر   سمت اتاق میرود...د به 

 کردم که نرود اما صدایم درنیامد!
 
 رایحه جان...یکم ب ور!-
 

ستم را  شیند دو د شم و او که میاید و دقیقا پایین پایم مین صورتم را  قب میک
 میگیرد و چشمانا چیزي م ل بغض داشت:
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شم نکن که چرا بهت نگ- سرزن م چه فرقي فتببین منو..قربونت برم! منو ببین...
میکرد؟ حالتو ببین..من نمی واسررتم دقیقا همین روزو ببینم. بهم قول داده بود 

 چیزي نمیگه اما...
 
چرا فکر میکني ناراحتم؟ نه دیگه ناراحت نیسررتم...تموم زندگیم شرررده بود -

جواب همین سوال! نمیشد پدري از باا انقدر متنفر باشه..این خیلي  ذابم 
 غریبه ها توق  ندارم... میداد اما حاال...از

 
 بب شید که رفتم اما اگر میموندم بدتر میشد!-
 
 هی  وقت بدتر از االن نیست.-
 
شت - شتباه نکن...از وقتي همه چیزو فهمیدم زندگیم بهم خورد! کاراي تو دا ا

مدي، تو حال خود   که از مهموني او مه چیزو خراب میکرد...اون شرربي  ه
 وري نگام نمیکردي اونشب...نبودي...ببین رایحه اگر اونج

 
 رامین!-
 
یا اونشرب ،یادته تب کرده بودي حالت بد بود تا صربح ب*غ*لت خوابیدم؟ -

سررره روز کامل با کمربند منو میزد..زیر زمین حبسررم کرد فقط چون کنار  
یده  نه و پیا قا یه سررري احسررراسرررا  احم با  حه من  یدم...ببین رای خواب
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 برم! وقتي برگشررتم فکر میکردم از نبود  رفتم...خیلیم نرفتم مجبورم کرد که
سوخته اومدم دنبالت! حاالم که  سگ پا  شد. م ه  شم اما بازم ن باید خوشحال ب
اینجا نشررسررتم به همون خدایي که میپرسررم بعد برگشررتم لحظه اي با نگاه بد 

 لمست نکردم! باور کن.
 

ایي داشررتم چه ها میشررنیدم...خدایا،.خداي امیر..خداي رامین ! من که خد
 ندارم شماها به دادم برسید:

 
 تا االن با هیشکي نبودي...-
 

 صورتا را میمالد، چند لحظه نگاهم میکند و لبا میلرزید:
 
 نمیتونم...-
 

نمیتوانست..خوب  یبي نداشت نمیتوانست! اینها به من ربطي نداشت او کی 
 نمیتوانست.

 
نمی واسررتم به مزار مادرم بروم! بعد از خودم یقینا او با ث بدب تیم شررد  دیگر

 که نگهم داشت.
 



 823 هبوط

بلند میشوم در اتاق را باز میکنم! نگاها میکنم به خودم لرزیدم! میداني چرا؟ 
صبح  شمان او دیدم! همان نگاهي که هرروز  ست نگاه خودم را در چ چون در

 ز را سوزانده. زمزمه میکنم:در اینه میبینم.م ل من سوخته و همه چی
 
 به ارزو  رسیدي؟-
 

 پوزخند تل ي میزند:
 
ارزویي که دیر براورده میشه که دیگه ارزو نیست، اسما داغ دله که هي تازه -

 میشه.
 

 داغ دلم...داغ دل من که سالهاي سال تازه بود.
 

ي تدسررت امیر را میگیرم با خودم میکشررم بیرون! به رایحه گفتنهاي رامین اهمی
نمیدهم! فریادش تا دم در باغ میامد"لعنت بهت...راحت شرردي؟ دلت خن  

 شد؟"
 

دلا خن  شده بود؟ اره گمان کنم خن  شده بود! وقتي اینطور جگر من اتا 
 گرفته حتما او خن  شده بود.
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شام بود! تمام خاطراتم با رامین و  سرم بازار  تا خود خانه حرفي نزدیم و من در 
 ر خاطره ها حقیقي میشوند....چقدر بد که دی

 
میداني مرگ انجا نیسرررت که میگذارنت در گور...مرگ دقیقا انجاییسرررت که 

 میبیني خاطراتت بیشتر از رویاهایت شده
 

باز کردي...رفتم داخل و قبل از اینکه در را ببندي بین در  نه ام را برایم  در خا
 ایستادم و نالیدم:

 
 هنوزم منو می واي؟-
 

شتي در را  چند لحظه نگاهم ساند دا میکني، چیزي که در نگاهت بود مرا میتر
 میبستي که با بغض زمزمه کردم:

 
گفتم نریم...اما تو گفتي اتفاقي نمیافته! تو گفتي پشررتمي. گفتي بعد امروز -

 همه چیز بهتر میشه.
 
صف نیمم ندارم! می واي خودتم - امروز که دیدي...دیدي که همون خانواده ن

 ازم بگیري؟
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 را نگهمیدارم: در
 
 من بلد نیستم نگهت دارم، خود  نرو!-
 
 شبب یر!-
 

م ل اینکه او هم بلد نبود خودش را نگهدارد..رفت و من تا صبح مردم...چندین 
 بار!

 
 قانون سي و ششم:

 
تورا ب دا پله ها، پلها، دوربرگردانها، اصرری همه جاده هاي پشررت سرررتان را 

ید ب  شررو ها هم ک تان ید..زمسرر ما دور  خراب کن ید! ا گذار به بری ب و سررر 
 نزنید...این زندگي ارزش برگشت ندارد..ندارد!

 
نشسته بودم در اتاق بازجویي ! بعد از دو روز حابر شد ببینتم! بها زنگ زدم 
نداختم.  حاال امروز گیرش ا نداد و  یام دادم جواب  فت درگیرم قط  کرد. پ گ

 نگاها انقدر سرد بود که همه تنم یخ زد..
 
شون نمیرسه..تو گفتي یه - ستم به شته یه جا که د روز گفتم خدا ارزوهامو گذا

 خودم برا  برش میدارم. ببین نهایت ارزوي من تویي!
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 بهم دروغ گفتي.-
 
 من دروغ نگفتم فقط...نمیتونستم حری بزنم، جرا  نمیکردم.-
 

 هنوز اصل کاري را نمیدانست ..هنوز بدب تیم کامل نشده بود.
 

 ره اش بربا  پي در پي روي میز میزند:با انگشت اشا
 
با اونهمه اد اي دین و ایمون...ب اطر تو رو همه چیزم پا گذاشتم. اینا قوانین -

من نبود قوانیني بود که همه ادماي م ل من بها ا تقاد دارن! ف  میکردم تو یه 
سقوط کنم..اینهمه..اینهمه که رو همه چیز پا  شي نه اینکه من  روز م ل من می

 گذاشتم واسه تو...اونوقت چیکار کردي؟ دروغ گفتي؟
 
 ب دا دروغ نگفتم-
 
مل نگي - کا مه چیزو  که خیی واقعیتو بگي وقتي ه دروغ فقط اون نیسرررت 

دروغ گفتي. من از تو  صباني نیستم از خودم  صبانیم که چقدر زود وا دادم. 
همه چیمو دادم دیگه خسررته بودم از اینهمه تنهایي تو که اومدي م ل دیوونه ها 

برا ! قربونت رفتم... زیزم شرردي. رایحه لمسررت کردم و گذاشررتم اینکارو 
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بکني هما تو حال و هواي اینکه ما بزودي بهم حیل میشرریم...اما...چیکار 
 کردي؟ رایحه... خاك برسر من.

 
 امیر باور کن من..-
 

 انگشتا را انگشت اتهاما را سمتم نشانه میگیرد:
 
حاال که دارم ف  میکنم میبینم از بي کسي اومدي سمتم،  میدوني چیه اصی-

هایي  که گولتو خوردم! از تن به! من احمقم  که بي تجر به، منم  که بي جن منم 
 میترسي که اومدي طری من...

 
 داشتم میسوختم، میسوختم که کاري از دستم برنمیاد جز انکار:

 
 اصی اینطوري نیست..باور کن اینطور نیست-
 
 اصرار دارن بگن اصن اینطور نیستن، دقیقا همونطوري ان..! اونایي که-
 

 صبي شده بودم، هی  چیز به نف  من نبود..هی  حقي نداشتم و هی  دفا ي! 
 سوختن بهترین حالتم بود:

 
 د  تقصیر توئه لعنتي..-
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 می ندد:

 
 اره همه مقصرن...همیشه همه مقصرن!-
 
شن دروغ میدوني بدب ت ترین ادما اونایین که براي - حف" یه رابطه مجبور می

بگن..من خیلي بدب تم چون مجبورم کردي براي داشتنت همین داشتن نصف 
 نیمه و نم کشیده، الل شم، پر از ابطراب و نگراني.

 
باز کن! دورتو - هان؟ چشررراتو  حه!  یاري رای جا  درم تدالالرو از ک این اسرر

 برادر ! من براي تو لباسببین..من ب اطر تو داشررتم با خواهرم درمیافتادم و 
س ته، همه چي االن بنظرم پوچ  جنگ پوشیده بودم! تو نمیتوني بفهمي چقدر 

 و مس ره میاد.
 
 جبران میکنم امیر!-
 
جبران؟ چیو اخه؟ انقدر بهت وابسررته شرردم که دیگه بی یال گذشررتت شررده -

بودم! میفهمي؟ میتوني بفهمي چقدر، تا چه حد منو خر کردي که می واسررتم 
شم ببندم رو گذشتت؟ من واقعا براي حقیقت نیومدم خونه پدر ! اما...ببین چ

 رایحه، حتي نمیتوني تصور کني...
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 نفسا را محکم فو  میکند:

 
اینکه رو دسررت خوردم انقدر ازارم نمیده. بدب تي اونجاس..از این ناراحتم -

 که تو رو نمیتونم م ل اول داشته باشم.
 

 م بود در این ظلما  وحشتناك:این حری همان کورسوي امید
 
امیر...امیرجان! باور کن من  وض شرردم! مگه به اون نگفتي من و  کسررم -

سمونه؟ مگه نگفتي به اون چیزي که میبینم ا تماد دارم!  دیگه فرقمون زمین و ا
 منو نگاه کن..

 
 صندلي را میزنم کنار و روبه رویا میایستم:

 
ساده دیگه نگاه کن منو....من دیگه اون رایحه - ستم! ایني که جلو  وای قبل نی

اون ادم اشغال نیست.اگر تو قانوناتو زیر پا گذاشتي من خودمو زیر پا گذاشتم 
 براتو.

 
 با دو انگشت چشما را میمالد:
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تت خوبم - ظاهر و تغییرا گه دیدن  که دی قدر.. حه..ان حالم گرفتس رای قدر  ان
 نمیکنه!

 
بغضررم را بکشررم..با تاسررف سررر تکان لبم را به دندان میگیرم و سررعي میکنم 

 میدهد:
 
ستادم - سر خود  میاد! بین المیرا و ماهان ای سي رو من  کني  راس میگن هرک

 حاال خودم دارم همون راهو میرم.
 

پایین پایا مینشینم..دستم را میگذارم روي زانویا...دستم را پس میزند چانه 
 ام میلرزد:

 
من نمیتوني رو یه مشررت قانون کوفتي پا منو نمی واي و ایمانتو چرا...ب اطر -

 بذاري؟
 

 چي می واي؟ بهشت؟
 

 پوزخند میزني:
 
 بهشت؟ بهشت همین جا بود...ما اینجوریا کردیم.-
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 ناامید بودم و او که براي هر حرفي جوابي داشت... نگاهم پر از تمنا میشود:

 
 ..هی  کسي باور کن هی  کسي نمیتونه منو درك کنه! تو اینکارو بکن.-
 
یه چیزو بفهم! فقط تو نیسررتي که تو زندگیت راز داري، فقط تو نیسررتي که -

سرر تي کشرریدي! ببین منو فقط تو نیسررتي که درك میکني. قراره لب ند بزنم، 
ست داري اینجوري درك  شه گور باباي همه چي؟! تو دو ستتو بگیرم و بگم با د

 شي! من بلد نیستما.
 
 هرجور دوست داري درك کن!-
 
سمت! این خیلي تو مو- ستي! جدي دارم میگم نمیتونم بشنا جود پیایده اي ه

 خطرناکه.
 

 چشم میبندم و فکرم خالي شده!!! باید کاري میکردم:
 
عا میتوني؟ پس چرا - ندگي کني، ولي نمی واي.واق بدون من ز گفتي میتوني 

 من نمیتونم؟
 

 خم میشود سمتم:
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 باشي. سي رو دوست داشتهرایحه...تو  اشقي بلد نیستي.حتي بلد نیستي ک-
 

مه چیزش الوده میکني! اون  یا و ه به این دن به طرز  جیبي خودتو  یدوني؟  م
 میتونه یه مرد باشه یا

 
مواد م در. تو  اشررق ایني که به همه چیز م ل نیاز  نگاه کني..به من نیاز  یه

ماي  مه اد به ه نه درس ب وني.. تا مجبور  ک به رامین  تا زندگي کني،  داري 
دور ! تو هیشررکي رو دوسررت نداري ...تو به هی  ادمي تعلق خاطر نداري 

 فقط به طرز بیمار گونه اي معتادي!
 
 مریضم؟ مریضم؟ تو فکر میکني من-
 

 نگاهم میکند، خیره و طوالني:
 
 مریضي و به طرز ماهرانه اي منم مریض کردي!-
 

من این مریضي را  اشق بودم! از این مربهایي که درمان ندارند! از انهایي که 
 انقدر بعیفت میکنند تا بي حس شوي
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شاندي! در  ستت پو شینم! تو هم که لبت را با کف د روبه رویت چهار زانو مین
مان هم نگاه میکنیم.. انقدر سررکو  در خانه نشررسررته بود که صررداي چشرر

نفسررهایمان باهم قاطي شررده بود! صرردایت زیر دسررتت بم شررده و نگاهت که 
 بیااره تر از من:

 
 من با تو چیکار کنم رایحه؟-
 
با - پایین.. می واي  ندازم  هرکار دوسرررت داري...می واي از تراس خونم ب

اقوي اشررپزخونه ام کارو تموم کني...حتي تو بالشررتت خفم کن..میتوني با چ
 همین حوض خفم کني.

 
 لب ند  تلخ بود و غم انگیز:

 
 یه کار دیگم میتوني بکني.-
 

 اب دهانم را به س تي قور  میدهم:
 
 بري!!!! اونجوري من خودم اروم اروم میمیرم.بي درد، تضمیني!-
 

 لبت را روي هم میفشاري م ل پلکهایت:
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 حری بزنمنباید باها  -
 
 واقعا انقدر ب شیدن یه ادم س ته؟-
 
 نه!-
 

 ابرویا را با پشت انگشت شستا می اراند:
 
 نباید باها  حری بزنم چون خیلي راحت خرم میکني! این منصفانه نیست.-
 

 روي زانو میایستم و دستم را به دسته صندلي ا  میگیرم:
 
 منصفانس چون من و تو مال همیم.-
 
 خونه کلي ادم هست که تورو ب واد..بیرون از این -
 
 گورباباي بقیه! من دلم تورو می واد.-
 

 م ل باه ها مینالي:
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 اینکارو نکن.-
 
هدارم.براي خودم، پیا خودم! مریضررم؟ - که تورو نگ من هرکاري میکنم 

 باشه..معتادم؟ به جهنم...
 

 درد میکشیدي؟ پس چرا چشم میبندي و ابرو در هم میکشي! م ل ترکا شده
 بودم در تنت..راه میرفتم و تو درد  میگرفت.

 
یه چیزي بگو، قانعم کن...تا بپذیرم..بگذرم و یه چیزي بگو همه چیز برگرده -

 به قبل..
 
 دوست دارم.-
 

 می ندي:
 
با احسرراسرراتم بازي نکن! به قیافم نگاه نکن، انقدر پفکي و سررسررتم..انقدر -

نگاه نکن...یه درختم باد بیاد به احمق و سرررادم که خدا میدونه! به این ظاهر 
ست خانوم. اد اي منطق، اما از  سرتاپام اد ا شم...من  سمت رفتنا خم می
هرزني زن ترم! اینکه با حرفا  خامم کني هنر نیسررت. یه چیزي بگو مطمین 

 بشم نه  اشقتر.
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وقتي گفتي دوسررتت دارم که می واسررتي بدسررتم بیاري اما من االن میگم -
 یزي براي از دست دادن ندارم! ببینم این میتونه بر  گردونه؟دوستت دارم که چ

 
 لب ند میزني...لبت چندبار بهم می ورد، می واهي چیزي بگویي و نمیتواني:

 
 چي می واي بگي؟-
 
همه فکر  شررده از دسررت دادن من! تو خیلي ادم  جیبي هسررتي. چرا م ل -

 همه ادما افسرده نشدي ناراحت نیستي؟
 

 م:به مس ره می ند
 
 به این ظاهر می وره خوب باشه؟-
 
مادر .رامین! تو چجور دختري - خانواد ... با  طه  با من! در راب طه  نه در راب

ست...رامین که  مري برادر   شک سال تو باور   هستي؟ مادر  بعد اینهمه 
ست...اینا باید..باااید رایحه انقدر ناراحتت کنه که منو  ست نی بود حاال هی  ک

 فعییاد  بره.حداقل 
 

 این اصی نرمال نیست.
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 مادرم مرده... تو زنده اي! این کافي نیست؟-
 
 نه نیست..واقعا نیست-
 

 بلند میشوي میروي سمت در میدوم و سوییشرتت را میکشم طری خودم:
 
 امیر  لي وایسا.-
 
 بیا تموما کنیم!-
 
 تموما کنیم؟ دیوونه شدي؟-
 
 اره!-
 
 می واستي نشي...-
 
 برو اونور.چر  و پر  نگو -
 
 خداي لعنتي تو از گذشت نگفته؟-
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خداي من ف  نکنم دیگه نگاهمم بکنه! از بس سررره تو دورش زدم. از خودم -
 بدم میاد رایحه! تو که اومدي خدا رفت.

 
 بغضم را قور  میدهم:

 
 بب شید که نحسم!-
 

 صورتت را برمیگرداني:
 
 بس کن.-
 
میکني اگر االن ترکم کني یه سرررده! نمیبیني هوا چقدر لعنتي شرررده؟ ف  ن-

 چیزیم بشه؟ بذار حداقل فردا برو...
 

 نفست را محکم فو  میکني و من باید انقدر حری میزدم تا تو دیرتر میرفتي:
 
شدن ندارن! از اونایي که فقط تو خاطرا  - من از اون ادماییم که ارزش تکرار 

 م باهم نداریم...قشنگن.. ولي خوب چه کنم که ما دوتا دونه خاطره بدردب ور
 
 رایحه..-
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 من نمیتونم حری نزنم! اونجوري تو میري..-
 
سرم به  قب مایل  با شاري و  ست...میف شم و مهر چانه ام را میگیري در د خ

میشررود و کلي حری پشررت دهانت صررف کشرریده...اما نمیگفت! بجایا 
مانم  بل صررور  پشرری قا صررورتا، صررور  غمزده اش را درسرررت م
شاید نم  گیر  سما  ستم بب*و* نگهمیدارد...خیلي نزدی  انقدر که می وا

 و ...شد...فکم را بیشتر میفشارد 
 
 تو...-
 

 حری نمیزد...نمیزد...و با خشم رهایم کرد و رفت سمت در!
 

شیدم و پا به  خونم به جوش امده بود...دیگر چه کار میکردم تا میماند؟ جیغ ک
 زمین کوبیدم و بر سرش فریاد زدم:

 
داري میري؟ برو...به جهنم! برو...دیگه خسررته شرردم از بس افتادم دنبالت. -

 خودمو به خاطر تو  وض کردم.مردم از بس 
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حالم از  بهم می وره  مه چیز  بهم می وره.  حالم از اون دین و ایمون و ه
شت میکني. حالم از  بهم می وره که  قلتو به من ترجیح میدي.  وقتي بهم پ

  قل نه ! تو همه چیزو به من ترجیح میدي...
 

 با تمام وجودم بار دیگر جیغ میکشم و باز فریاد میزنم:
 
نه - خو ین  تو ا مو  پا مردم و  ی م کاش  مي... ت ی لو که ا فرم  ن ت م خودم  از 

شم!!  قم  شتم...م ه دخترا برام ناز میکني، م ه مردا افتادم دنبالت ناز میک نمیذا
 میگیره از این نقشي که دارم بازي میکنم...

 
برمیگردي بررربه اي به کتفم میزني که  قب میروم، توهم داد میزني..خیلي 

 رسناك:بلند..خیلي ت
 
 چته؟ هار شدي...بازي نکن! کسي مجبور  نکرده برام نقا بازي کني.-
 
تو هار شرردي..امیر تو هار شرردي!! انقدر یه طرفه  شررق و احسرراس خرجت -

 کردم که فکر کردي وظیفه من دوست داشتن، وظیفه تو دوست داشته شدن!
 
  شق؟ هه..هرچي ری تي وسط به خاطر خود  بود و دلت...-
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 لعنت به دلم اگر اینطور  شقو ب واد! تو مجبورم کردي.دلم؟ -
 

 بربه محکمي به دیوار پشتم میکوبد:
 
به در و دیوار - یه میکرد و خودشررو  گاریم گر عد خواسررت که ب مجبور؟ اوني 

 میکوبید کي بود؟ من؟
 
 اوني که مهتابو ن واست کي بود؟ اونم من بودم؟-
 
 ن واستنم به تو هی  ربطي نداشت.-
 

 وبم زمین و فریاد میکشم:پا میک
 
 داشت...ن واستن اون یعني خواستن من!-
 
 تو مریضي...-
 

  صبي ترم میکرد، به این جمله الرژي داشتم..
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صابر - بي...حتي اون  ضم کردي! تو  و منو انقدر  ب*ر*و*م*ز*ا*د*هتو مری
شبا  سر کردم!  سترس  بطراب و ا سال تو ا بدب ت نکرد که تو! به خاطر تو یک

 م که همه چیزو بفهمي..خستم کردي تو یکي!کاب*و*س میدید
 

 میکوبدم به دیوار پشت سرم:
 
 همه وجودتو دروغ گرفته...بوي تعفن میدي رایحه!-
 

 اشکم را پس میزنم و بلندتر از او جیغ میکشم:
 
اره بوي تعفن میدم. بوي گندم همه دنیارو برداشررته! اره با هزار تا ادم خوابیدم -

...بزور دادنم به شرروهر  مم، چون  فوني شررده بودم! و همه تنم بوي گه گرفته
نمیدونسررتن باید اول چرکو خشرر  کنن بعد ب یه بزنن، من هر روز بیشررتر تو 

یه ادم نجس وچرکم! خاك برسرررم که اومدم تو این  ل*ج*ن فرو رفتم! اره من 
سر من  شیدم، خاك بر سرم که به خاطر تو دور همه چیزو خط ک خونه، خاك بر

اري میدادم م ل پدر  با همه گه کاریام کنار میاي و به خاطر که خودمو دل د
من میجنگي! همونطوري که اون برا مادر  سررپر دسررتا گرفت...تو چي؟ 
سي! لقمه  ست داري بر ستي به چیزي که می واي اونطوري که دو بزدل..بلد نی
ماي مزخری دور .  مه این اد تاب،  ین ه ماده می واي،  ین مه حابررر ا

یا و ادما چي سرررتاپا  شرررده ا د ا! توي ادم بي هدفي، هنوز نمیدوني از دن
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ستم چي می وام. به خاطر  شق! میدون شغال  ا شغالم اما یه ا می واي! اره من ا
 تو خودمو  وض کردم چون تو هدفم بودي!

 
میدوني چیه ، تو بهتریني،  اقلي، ارومي، صبوري...تو بهتریني تو چشم  اصی

ادما! منم که افتضررراب و غیر قابل تحملم! تو خیلي خوبیا اما یه چیزي که از 
نداریشررو نمیتوني داشررته  نداخته..یه چیزي که هی  وقت  یا  قبت ا همه دن

 باشیا! تو یه مشکل بزرگ داري.
 

 ماتا میگویم: رنگ و رو کرده بود جلو صور 
 
باي لعنتي این زندگي - هارچو ند چ تو ادم دیوونگي کردن نیسررتي!خودتو درب

شاید ی   شو باخته،  س سا سي که دیوونگي نکنه تو زندگیا همه اح کردي و ک
 لحظه دیر کنه اما یه  مر حسرتشو می وره اینو مني میگم که سراپا نقصم!

 
 کنه، هی  کسي نمیتونه منواره من مریضم، هی  روانشناسي نتونسته منو خوب 

شم و  شه می سه! اره من یه مریض معتادم به ادما! یه بارم با هرکي ب وابم نئ شنا ب
برام تموم میشرره! اما تو..اما تو می ندیم من نئشرره میشررم..این فرق این رایحه و 

 اون رایحه اي که هی  کس نمی وادش.
 

گاهم میک ما  و خیره ن مانطور  که ه لب نفس نفس میزدم و تو  ني..و ارام 
 میزني:
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 شوخي میکني؟ مگه نه؟-
 

 نفس  میقي میکشم و چشم میبندم:
 
که دیگه هی  چیزي تو گذشررتم - نداره! همونطوري  نه.هی  شرروخي وجود 

نیست که تو ندوني. حاال اگر از دستت بدم فقط حسر  نداشتنتو می ورم اما 
م و تو داشررتاگر نمیگفتم و از دسررتت میدادم حسررر  اینکه شررانس نگهداشررتن

 خودم ن واستم هم بها ابافه میشد.
 

سم حاال راحت  ش  و رنگ و رویا...اه خدایا نف شده بود و خ لبا ترك ترك 
میرفت و میامد..همیشرره فکر میکردم وقتي به پایا افتادم و گریه و زاري همه 
جونم را گرفته بود میفهمد، سرررم داد میکشررد و من التماسررا میکنم! اما همه 

 تا اینجا که سینه سپر کردم و بي برنامه همه چیز را ری تم بیرون: چیز چرخید
 
 ازدواج کردي رایحه؟-
 
 مجبورم کردن.-
 
 با چند نفر خوابیدي...-
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 ادم از پس اولین کسي که برنمیاد خود لعنتیشه.-
 
 دست گذاشتي رو مني که..تو اولي بودي براي من..من چندمي؟-
 
نمیفهمید اما فقط  شررق تفاوتها را  یان میکرد، وگرنه اغوشررها همه م ل هم  او

 بودند.
 

 به سرش دست میکشد، دورتا دور خانه را مینگرد. مرا نگاه میکندو لب میزند:
 
 خیلي اشغالي!-
 
 اره!-
 
 خیلي  وبي...-
 
 میدونم!-
 
 ه*ر*ز*ه...-
 

 چانه ام میلرزد:
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 من شبیه ه*ر*ز*ه هام؟-
 
 ها شاخ و دم ندارن خودشونو گم کردن بین ادما ه*ر*ز*ه-
 

شال دور گردنم بیني  شت از دماغت خون میامد...با  شکم میاکد و تو که دا ا
 ا  را پاك میکنم صورتت را از زیر دستم میکشي:

 
 داره از دماغت خون میاد.-
 

  قب میروي و با پشت دست پاکا میکني:
 
 اره یکي رو تو مغزم کشتم.-
 

 فشرده میشود...کاش به این روز نحس نمیرسیدیم! قلبم
 
حق داري..حتي ازم انتقام بگیري.ولي هرکاري کردم براي از دسررت ندادنت -

 بود!
 
 رو از  گرفتم، شانس اینکه ک« خودم»من انتقامم و گرفتم! من -
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 نارم خوشحال باشی و از  گرفتم! بعید میدونم بفهمي.

 
 و من که حس میکردم صدسال پیر شدم..نالیدم:برمیگردد، شانه اش افتاده بود 

 
 بعد از من میتوني زندگي کني؟-
 

ست یا غم  شک شمانت بودم،  سمتم، دنبال چیزي در چ گردنت را برمیگرداني 
 یا از دست دادن اما خالي بود، خالي خالي:

 
 بعد مرگم زندگي هست بعد از تو چرا نباشه؟-
 

 نفسم میرود و به س تي برمیگردد:
 
 وقت دوستم نداشتي!هی  -
 

 در را باز میکند ولحظه اخر صای در چشمانم خیره میشود:
 
دوست دارم که دارم از این در میرم بیرون! برو خداروشکر کن که حقي رو  -

 ندارم! وگرنه االن زنده نبودي..
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 رفت و در را بست..
 

 توام رفتي؟ برو..برو که هی  کس م ل تنهایي پاي من ننشست.
 

رفتن این شکلیست...یعني من هم از  مار  رفتم جاي خالیم این شکلي  پس
 بود؟

 
 و از مسافرخانه...و از خانه ماهان..

 
سیر رفتنا ل  میکند!  ست م فکر میکنم ادم هرجایي را ترك کند، همانجا، در
ستم گ   سیدي! جاي پاي امیر هم ل  کرده بود...می وا از ان لکهاي ابدي و ا

 ط بکشم!بیاورم دورش را خ
 

اینجا هم فرقي با صررحنه جرم نداشرررت،بها گفته بودم اگر برود من خودم 
 میمیرم! او مرا کشت

 
شیر  میداني چندین بار به فکر خودکشي افتادم؟ همین دیشب بود، می واستم 
گاز را باز کنم...همه در هارا ببندم و ارام به خواب روم! اما نشررد..ولي باالخره 

کار را خواهم کرد.. مد او را این که بفه نه، براي امیر لي! براي این براي رهایي 
 خیلي بیشتر از خودم دوست دارم. گمان نکنم بفهمد.
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روي زمین نشستم..هی  چیزي را حس نمیکردم! وقتي پایت میشکند دیدي تا 
چند سررا ت دردش را حس نمیکني؟ من هم گرم بودم...همه تنم خورد شررده 

 بود و چیزي حس نمیکردم..
 

 الن سنگي دراز کشیدم و زیر لب زمزمه کردم "مکن اي صبح طلوع"کف س
 

 قانون سي و هفتم:
 

راز  را م ل پرنده، از قفس رها کن! یا ترکت میکند یا جلد  میشود و به پشت 
 بام بدب تهایت برمیگردد.

 
از کودکي میدانستم غمهاي بزرگي در انتظار من است. ممکن بود براي همیشه 

ت بدهم! بزرگتر هم که شرردم میدانسررتم یکروز مادرم را از  روسررکم را از دسرر
یدانم یکروز رامین  یادي خواهم کرد. م یه ز عا انروز گر یدهم و قط دسرررت م

 میمیرد و من برایا اش  خواهم ری ت!! به شد .
 

که تو رفتي من غمهاي بزرگم را تجریه  که فکر میکنم میبینم همان روز  حاال 
 هم! از این به بعد بربه ها بي رمق خواهند شد.. کردم، و گریه هاي بزرگترم را
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کاپو   به از  گد براي فرار گر ی  ل ندازه  به ا باشرررد.  تان  که زمسرر گار  ان
ماشین...دردها دیگر همان اندازه مرا میترسانند..کم، کوتاه، گذرا اما ایمن...اما 

 ایمن!
 

تي وقمیداني؟ انقدر در استرس و ابطراب و ترس برمی شدن زندگي کردم که 
 به روزش رسیدم همه چیز برایم ملموس و حتي اسانتر بود!

 
درد واقعه را نم نم کشیدم روز واقعه بربه اخر بود. ترس من به  صب رسیده 

 حاال دیگر قوي شدم! خیلي قوي.
 

بگویم من که مردم تو اما...نمیدانم چه بر سر تو میاید اما می واهم  می واستم
 باور کني در نگاه من تو ترین ادمي هستي که دیدم...

 
شان ولي قطعا  شتني ترین...بزدل ترین...نمیدانم کدام ست دا لعنتي ترین..دو

 تو "ترین" ادم زندگي ام بودي.
 

دهد، قلنج دسررتا را رامین نشررسررته روي مبل، پایا را پشررت هم تکان می
 میشکند...موهایا را میکشد!

 
 من هم نشسته بودم روبه رویا...هی  کاري نمیکردم فقط نگاها!
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حال هردو ما یکي بود، فقط من دیگر ناي بروز نداشررتم.میداني جنگ تمام 

 شده بود و من ارام بودم، دیگر چیزي براي از دست دادن نداشتم!
 
 اصی همه دنیا میدونستن رایحه!تو میدونستي، منم میدونستم، -
 

 در سکو  نگاها میکنم:
 
 واکنا امیر لي قابل پیا بیني بود! چرا گفتي؟-
 
 خنده داره تو خود  میگفتي باید همه چیزو بفهمه-
 
اره ولي نه اینجوري! هنوز دلا داغ قبلیارو داشررت نباید اینطوري اتیا زیر -

 خاکستر میشدي.
 
 حتمال ب شا بود بازم میگفتم!اگر ی  درصد فقط ی  درصد ا-
 
 احمقي...کلت پوکه..پوك!-
 
 من فقط براش دست به هرکاري زدم..اینم یکیا! حاال گنده ترینا.-
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 سرم داشت از درد منفجر میشد..شقیقه ام را فشار میدهم و او میگوید:
 
 مریضي...-
 
 همه میگن من مریضم حتي تو-
 
 منظورم این نبود-
 
 از اول اون یکي منظورتو بگو. نگو منظورم این نبود-
 

 کیفه دست در هوا میتکاند:
 
 هما تو حاشیه اي!-
 
 اخه نکه اصلا جذابه.-
 
 لوس بازي درنیار!-
 
 حرفت چیه رامین؟ دیگه گفتم، رفته همه چي تموم شده!-
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 چند لحظه نگاهم میکند با ان چشمان پر حرفا و من ا تراض میکنم:
 
شما- سي این چ شدم انقدر  هروقت به من میر سته  شه...خ سرزنا می پر از 

 اینطوري نگاهم کردي.
 
 فقط می وام ببینم این دل زبون نفهمت کوتاه میاد؟-
 
ببین رامین..با کسرري که  اشررقه وارد بحث نشررو براي دسررت کشرریدن از -

شه متوقفا کرد ..اجازه  س ت و طوالنیه   و نمی سه  شقي یه پرو خریتاش.  ا
 بده پروسه تموم شه.

 
 یکني فقط خود  خریت میکني؟ ف  میکني فقط خود  میفهمي؟ف  م-
 
 نه اما حماقتهاي هرکس باهم متفاوته.-
 
شم از همه چي کنار.اما - شه که کی میک س ره تموم می شق م اگر بدونم این  

 تو جوري رفتار میکني که انگار بعد امیر توام نیستي!
 
 خدارو چه دیدي شاید نباشم!-
 

 صورتت را جم  میکني:
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 حالم بهم می وره از این حرفا .-
 

 لبم را محکم روي هم میفشارم و ارام میپرسم:
 
 حاال تو راه حلي داري؟-
 
 همیشه انقدر  میق گندمیزني به همه چیز که هیشکي نمیتونه درستا کنه.-
 

 لب ند غمگیني میزنم:
 
 بعضی مشکی دیگه واقعا تنها راه حلشون پاک کردن صور  مساله ست.-
 
اه حل بهتري دارم! کوبیدن و از نو سرراختن. اولین قدما هم رفتن از این نه ر-

 خونست.
 

که از دوري  ید و دل من  یدانسررتم اخر سررر میگو قلبم فشرررده میشررود..م
 اش...هیاي هیاي نمیشد.

 
 یکي دو هفته حداقل وقت می وام برم دنبال یه جایي.-
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 الزم نیست بري دنبال جایي! میاي خونه من!-
 

 میگفتم؟ چه
 
 نمی وام مزاحم زندگي تو بشم، یه جایي رو خیلي زود پیدا میکنم!-
 
 یه بار حرفي رو میزنم رایحه...چقدر از کارتت تا االن برداشت کردي؟-
 
 کدوم کار ؟-
 

 لب ند کجي میزند:
 
-!  کار  ابي 
 
 تو از کجا میدوني؟-
 
 چون من خودم هرماه برا  پول میفرستادم.-
 
    وبي تر از این حرفاست.گفتم اون بابا-
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 درست صحبت کن.-
 

 مردمکم را در کاسه چشمم میارخانم...بلند میشود و کتا را برمیدارد:
 
شکیتت - شه ها  میری ت خیلي از م شی اگر یکم خودتو میتکوندي خرده 

 حل میشد.
 

 بهم برمی ورد:
 
 تو فکر میکني جنسم خرابه؟ چون بدم این بیها سرم میاد؟-
 

 سمت در و دستا به دستگیرست برمیگردد: میرود
 
جاي - یه  بال  باهم میریم دن عد  نه من، ب وسررراییتو جم  کن! میریم خو

مناسرب..کتابارو بذار دم دسرت! دو جلد مونده تمومشرون کن ببرم.اتیا امیر 
  لیم ب وابه باهاش صحبت میکنم...نمیشه به همین اسوني تموم شه!

 
 یعني باید س تتر تموم شه؟-
 
  ند میزند:لب
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  شقهاي بزرگ بدب تي هاي بزرگتري هم داره.-
 

 مس ره ام میکرد و من چیزي نداشتم براي رد کردنا.
 
 نگران نباش همه چي درست میشه.-
 

نمی واستم برود و تنها شوم! می واستم بنشیند کنارم و حرفهاي امیدوار کننده 
 بزند حتي اگر چشمانا پر از سرزنا باشد:

 
 قدر خوبي یا داري ادا درمیاري؟تو واقعا ان-
 

 می ندد:
 
 تو فکر میکني ادا درمیارم!؟-
 
 نه من فکر میکنم نمیشه هم کسي رو ب واي هم بدیا به دیگري!-
 

 اخم میکند و لب ند هم میزند:
 
 این قضیه واقعا به تو ربطي نداره.-
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 از آدمایي که زیادی بی نقص به نظر میرسررن میترسررم. اینا یه نقص خیلی-

 بزرگ دارن که یه روزی محکم می وره تو صور  آدم!
 

 میاید سمتم، صور  داغم را با دو دست سردش میگیرد:
 
نداره. قرارم - به تو ربطي  ما هی  کدوما  یاد! ا یادن، خیلي ز نقصررراي من ز

 نیست ب وره تو صور  تو.
 

ي رلب ند احمقانه اي میزند و ترکم میکند. رفتنم از این خانه توجیه خیلي بهت
شم ندیدنا  شم ندیدنا را به پاي دوري میگذارم وقتي با شت برایم! اگر نبا دا
شت همه روب و مغزم را  ست...و این فکر دا جز بي مهري هی  چیز دیگري نی
می ورد! دور و برم را نگاه میکنم...هوا سرررد بود، خیلي! دسررتي به رادیاتورها 

 لت.فقط!میکشم یخ بودند. سیستم گرمایشي این خانه فقط ب*غ*
 

به بهانه ان چند دقیقه ببینمت! تویي که  به تو گیر کند و  کاش میشرررد، کارم 
هشت روز است دقیقا هشت روز خود  را با ی  کلی  راست، هیدن کردي. 

 به همین اساني و به همین بیرحمي.
 

 میداني زمستان بهترین فصل براي م في شدن است
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 چه زیر بری چه پشت شال گردن چه در اغوشت!

 
یدارم و روي زمین پر   تاق  قبي برم جه ا قدیمي را از گن هاي  کارتن موزي 

 میکنم.
 

نگاهشان میکنم، یکروزي اینها را باز میکردم..داشتم زی  گذشته ام را در واق  
ما امروز داشررتم هی  چیز را میبسررتم، حجم خالي هی  چیز را  باز میکردم ا

 داشتم با خودم میبردم.
 

 ، نه نقابي ،داشتم  ریان برمیگشتم!نه رازي دیگر داشتم
 

ی  ادم  گاه  با سررقوط از ن باور نمیکردم کسرري  یده اي؟  جنس مرجو ي د
 مرجو ي شود....اما من شدم.

 
 روزنامه هارا بیرون میکشم...شکستني ها را میپیام!

 
ته کمد، و  مادربزرگت،  پارچه هاي  مه بپی ، بگذارم البه الي  مرا الي روزنا

داشتي چسب قطره اي را از کشوي دوم اشپزخانه بردار و هرروزي که حوصله 
شروع کن به چسباندن من..من را به من باسبان که هی  کسي جز خودم برایم 

 نماند...
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صررداي اذان میامد...چشررم میبندم و نفسررم را محکم فو  میکنم! وسررایل 

 اشپزخانه را میپیام...بشقاب،پارچ! لیوان را باال نگهمیدارم
 

 م ل لیواني که با ان اب می وري..نزدی  لبانت کن. مرا
 

ش  و بعد تکه اي از این  م ل احمقها زیر لب حری میزدم با خودم، قطره اي ا
 خانه را در کارتن جا میکنم.

 
 "نمیفهمه وقتي از کنارم میره باید دلتنگیشم برداره با خودش ببره؟"

 
  ین باه ها با لب استینم اشکم را پاك میکنم...

 
 "میگفت هیس..هیاي نگو بیا ب*غ*لم! نمیدونست که..نمیدونست"

 
شوم..کارتن را بلند میکنم و به زور به پذیرایي میبرم و  شپزخانه بلند می از کف ا
ستن امد، گاهي اوقا  روزنامه هاهم  شک صداي  در لحظه اخر پرتا میکنم! 

 کاري نمیتوانند بکنند.
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شم و بیني ام  سم را باال میک شارم...به اتاق میروم...کمدپایین لبا و  را بینا میف
 گنجه را خالي میکنم.

 
این رایحه چه بدرد می ورد؟ پتو میشرردم کاش! پتوي چند گرمي که تو دور  
شي! پتو حداقل گرمت میکرد، دلت را نه ال اقل تنت را  شم بک بپیاي...در اغو

 گرم میکرد ! من چه؟
 

 ودم ندیده بودم.صدایم میلرزید و تا این حد بدب تي را در خ
 

شریک لحظه  شی که  سی ب شریک قلب ک شه  "حاج خانوم میگفتا...میگفت ن
 هاش نیستی...کجاس ببینه حاال نه قلبشو دارم دیگه نه لحظشو"

 
ستم تماس المیرا را جواب  صداي زنگ تلفن میامد و براي هزارمین بار نمی وا

 بدهم...نگاهي به نمایشگرش میاندازم. ماهان بود...
 
 ه!بل-
 
 چه  جب..واقعا چه  جب.-
 

 بیني ام را باال میکشم و از پشت به مبل تکیه میدهم...
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 گریه کردي؟ رایحه؟-
 

سم  سرم را باال میاورم و خودم را در اینه میبینم..از  بدم میاد! یکبار گفته بود ا
 ماهان را نیاور..اره گفته بود!

 
 فیني!-
 
 جان فیني؟-
 

 را قور  میدهم و او باز میگوید: بغضم
 
 رایحه گریه کردي؟-
 
 اره-
 

 ی  مشت نگراني میریزد در صدایا:
 
 چرا؟ چي شده؟-
 

 باز به خودم نگاه میکنم!
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اینه ا  میشرروم، روبه رویم بیایسررت، مرا در خود  ببین! ماکه بهم نمیرسرریم 

 بگذار اصطحکاك تصویرمان همدیگر را در اغوش بگیرند.
 
 اشمام...رایحه ب-
 
 همه چیزو فهمید! -
 
 کي؟-
 
 امیر...-
 
 کي بها گفت؟-
 
 خودم...-
 
 چي گفتي؟-
 
مه  الم - ندمو ه یدم...گفتم بوي گ تا ادم خواب با هزار گفتم ازدواج کردم، 

 برداشته! همون چیزاي قشنگ گذشته.
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 ازدواج کرده بودي؟-
 

 اه خدایا...انقدرها که پنهان بودم نمی واستم...
 
 یکي دوسالي که میگفتي تاری  بود...کجا بودم! مجبورم کردن! اره همون-
 
 چرا؟-
 
 چون شب تولد  مم با شوهر  مم توي اتاق خواب خودشون...-
 
 چرا اینکارو کردي-
 
 من فقط تو حال خودم نبودم!-
 

 نفسا را فو  میکند:
 
 هی  وقت تو حال خود  نیستي!-
 

 رمق نداشتم حتي بتوپم بها:
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 زدي؟براي چي زنگ -
 
ست این چیزا! تهدیدم میکني - شده بود...تو که حالیت نی م ی دلم برا  تنگ 

شدن و گوشي  بي  نه بیام ببینمت نه زنگ بزنم...حاالم که باالخره همایوني را
 رو برداشتن این ری تي!

 
 دارم وساییمو جم  میکنم-
 
 کجا؟-
 
 دارم از این خونه میرم...-
 
بیا اینجا، بیا خونه من..می واي من اصرری  کجا رایحه؟ کجا رو داري بري؟-

 میرم یه مد  خونه دوستم تو بیا اینجا!
 

 لب ند میزنم:
 
 ممنون..میرم خونه رامین!-
 

 خیلي خوب بود، خیلي! حیف که این ادمهاي خوب به پست من مي
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 خوردند! بدبه حالشان، بد!
 
 واکنا امیر لي چي بود؟-
 

 اکنشا بود.بیني اش خون امد این دردناکترین و
 
 هیاي رفت!-
 
 منطق  اطفي امیر لي چیه واقعا؟-
 
 هرچي هست خیلي س ته-
 
منطق  اطفی من ولي خیلی سرراده س ،حرفایی که به من میزنی به بقیه نزن، -

جاهایی که با من میری با بقیه نرو، اونجوری که به بقیه نگاه میکنی به من نگاه 
 نکن!

 
 می ندم:

 
 همین؟-
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قربون خنده ها ...برا شما یه دونه اولیشو حساب نمیکنم مشتري اي من به -
 شین.

 
 چه خبره؟ حالت خوبه!-
 
صررداي تورو شررنیدم..اصرروال هرزني به یه مرد نیاز داره تا کامی احسرراس -

خوشررب تي بکنه اما خوب تو از بیخ احسرراس نداري..البته هر مردي هم دقیقا 
 وم کنه!به یه زن نیاز داره تا هیوالي درونشو ار

 
 من کلي کار دارم ماهان. کاري نداري؟-
 
چرا دارم! رایحه من شرررب میام دنبالت باهم بریم بیرون، یکم حال و روز  -

 بهتر بشه
 
 الزم نیست ماهان-
 
 از درون معلوم نیست از بیرون خیلي مش صه که نیاز داري.-
 
ت و دوسصادقانه یه چیزي رو بهت بگم! من لحظاتي که کنار تو میگذرونم ر-

دارم اما درسررت تا وقتي که فقط یه دوسررت خوبي که می واي با حرفا  منو 
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که  کامی بر کس میشررره وقتي  یه  حالمو  وض کني..این قضرر ندوني و  ب 
 می واي احساساتیم کني واقعا نمی وام کنار  باشم ماهان...

 
شام - ستت میاد دنبالت باهم برین بیرون.. شب دو شه! هرچي تو ب واي..ام با

 رین حری بزنید و حال و هوا  وض کنید! تمامب و
 

یل را جم   تا خود شرررب وسرررا نداد و قط  کرد... به من  جال صررحبتي  م
 میکردم....یکریز، بي وقفه!

 
ستم شاید بتوانم حاال دالوري را درك کنم، وقتي  نمی وا بیکار بمانم! میداني؟ 

حس کردم رودسررت خوردم به شرررکتا رفتم جلو  الم و ادم فحشررا دادم و 
خالي شرردم! امیر هم که فهمید رودسررت خورده داد نکشررید فحا نداد اما 
نگاهي را بهم انداخت که من به دالوري! میدانم چقدر سرروخت االن دارم به 

 ن اندازه میسوزم!هما
 

 هي..خیلي سادست، از چشم افتادن را میگویم !
 

به حمام میروم لباس گرمي میپوشررم و روي مبل منتظر دوسررتم میمانم تا بیاید 
 مرا از این جهنم بکند و ببرد.
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 گفتم که زمستان بهترین فصل است براي م في شدن
 

 ولي براي م في شدن پشت "دردها"هی  فصلي بدرد نمی ورد.
 

 قانون سي و هشتم:
 

ند،  جا نمیشرروي، زور بی ودي نزن...در و پنجره را بب یا  اگر میبیني در این دن
شرریرگاز را باز کن و وسررط خانه دراز بکا...یاد  نرود قبل از مرگ خود  را 

 الي روزنامه بپیاي!
 
 
 اقا چه خبرته؟-
 

 اخم کرده و سر کارگر بیااره داد میزند!
 

 میکشم.م ل چاي دم صبح هورتت 
 

م ل حریصرري که روزها گرسررنگي کشرریده...م ل طعمه ی  حیوان..همانطور 
 تشنه همانطور پر تمنا نگاهت میکنم!

 
 شال گردنت را انطور که دوست دارم بستي! االن باید بازار میبود نه اینجا!
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صله کم، بین رفت و امد کارگرها  دوکارگر سه نفره را بیرون میبرند،از ان فا مبل 

 نگاها میکنم!
 

 حداقل کاش دم رفتني باهم د وا میکردیم، حتي د وا!
 

 سمتا میروم:
 
 خانوم بشار  اینارم ببرم؟-
 

 نگاهم میکرد و من جوابم از یادم رفته بود بجاي من تشر زد:
 
 روکولشون میرن؟ اره دیگه این کارتنارو میذارن-
 

 کارگر باز نگاهم میکند به معناي اره سر تکان میدهم و کارتني را برمیدارد...
 
 احتیاط کنید، شکستنیه!-
 

صای میکنم! باید به او هم میگفتم،  سینه ام را  س ره ام گرفته بود... صداي م
 انقدر بداخیقي، کمي احتیاط کن...امروز من خیلي شکستني ام!



 871 هبوط

 
ودم را بها میرسررانم! روبه رویا میایسررتم..صررورتا را داشررت میرفت..خ

 برمیگرداند..منهم از در به حیاط نگاه میکنم..بری میامد..
 
 همه چیز با روزي که اومدم اینجا فرق میکنه.-
 

 نگاهم نمیکرد، متکبرانه پل  میزند:
 
یاد - نه وایسرررادم  مدون قهوه اي پشرررت در این خو یه چ با  که  اون روزي 

 فر" افتادم!فیلم"اخرین ن
 

 ساکت بود..سعي میکنم لرزش صدایم را کنترل کنم:
 
شهرش - بوع اون فیلم چي بود؟ یه دختر خراب و البته جذامي از  میدوني مو

فرار کرده بود، هرجایي که میرفت پسا میزدن و نمی واستنا! اولین سکانس 
گاه  نه کشرریا ن خا به  مدون قهوه اي پشرررت در و  یه چ با  فیلم، دختر 

سررکانس اخر دختر با همون چمدون پشررت همون در به خیابون نگاه میکرد!
 میکرد!

 
کارگران داخل  که  گل و برفي  با نوك بو  قهوه ایا  نفسررا را فو  میکند..

 اورده بودند را اینور انور میکرد..
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 اون دختر هی  جا، جاش نبود!-
 
-... 
 
داغون..حاال روزي که به این خونه اومدم هیاي نداشررتم فقط یه دل درب و -

 که دارم میرم دوتا نیسان بار دارم..دلمم که...
 

 اشکم را به سر ت پاك میکنم:
 
اون روز درختا سرربز بودن، هواي خوب و المیرا و حاج خانوم ی  کاسرره از -

زردالوهاي باغو گذاشتن جلوم!! تو هم که با دیس کباب اومدي و با اون دستاي 
ص ساییدي روي دوغ! خی شکوهي بود.امروز که دارم بزرگت نعنا می ه ورود با 

 میرم..
 

 نیش ند میزنم،به حیاط نگاه میکنم و دانه هاي درشت بری:
 
 واقعا باشکوهه! برفم که داره میاد...درخت توتم که...-
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پوزخندي میزند و دل من که طاقت نداشرررت! چطور از یاد میبردم؟ صررردایم 
 دادم و فقیرانه نالیدم: انانان میلرزید و چانه ام هم، که اختیار از کف

 
 اون درخت تو  رو می واي قط  کني؟-
 
-... 
 
 قطعا نکن! -
 

 چشم روي هم میگذارد و دو دستا را فرو میکند در جیب شلوارش.
 
 وقتي بها فکر میکنم...-
 

 دستم را روي گلویم میگذارم:
 
 هیایم نمیشه فقط مجبورم  میقتر نفس بکشم-
 
 کردي!یواش بابا دیوارو زخمي -
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از دادش و انطور اخما دلم میریزد..باز به دوکارگر که صندلي هاي اشپزخانه 
صدایم میلرزید و بغض که تا  شنید؟  صدایم را می صی  شر زد...ا را میبردند ت

 مغزم باال امده بود:
 
 نگران زخم دیوارم هستي، نگران زخم من نه.-
 

 جعبه مشکي سیگار را از جیبا درمیاورد!
 
 اال سیگار میکشي!؟از کي تاح-
 

 نگاها  ین زهرمار بود! تلخ و صدایا خوده خوده زمستان:
 
ي سیگار میکشي،بگو باها  چیکار کردن که سیگاري شدي!-  نگو از ک 
 

کاش صرردایا را در هوا شررکار میکردم، میب*و*سرریدما، میری تم در ی  
 شیشه الکل که تا ابد تازه بماند!

 
نا اموزي که براي هزارمین بار تکلیفا را با انگشررتانم بازي میکنم،  ین دا

انجام نداده، پشررت در دفتر مدرسرره ایسررتاده ام ، از توبیخ نمیترسررم، میترسرم 
 اینبار پرونده ام را بگذارند زیر ب*غ*لم!
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ضاو   سم پرونده ام را با اینهمه ق سم، میتر شر نمیتر حاالهم از داد و د وا و ت

 بگذاري زیر ب*غ*لم و بگویي هري!
 
ید اخرین باریه که منو اینجا میبیني! اما می وام بدوني...به همون خدایي شررا-

که میپرسررتي از روزي که اومدم تو این خونه، بي نقشرره اومدم! بي برنامه! حتي 
شه...چرا باید همه چیزمو میگفتم وقتي  لحظه اي هم فکر نمیکردم اینجوري ب

حسرري بوجود اومد قرار بود یه همسررایگي سرراده داشررته باشرریم؟ و وقتي هم 
میترسرریدم بگم که از دسررتت بدم..که گفتم..که دادم!! نمیدونم پس چرا همه 
ست  شتر دو ساکتي یا م في میکني بی سینه میزنن اما وقتي  صداقتو به  سنگ 

 دارن!
 

به االنت کار  اگر چیزي هم نگفتم ب اطر این بود فکر میکردم همه ادما فقط 
 دم همه م ل خودمن..دارن و براش اهمیت قائلن..فکر میکر

 
چه اهمیتي داره از همون روز دلم اروم  ته ادم  گذشرر فت  خانوم وقتي گ حاج 

 گرفت که این ادما با همه ادمایي که تابه االن دیدم فرق دارن...
 

من گذشترو ری تم دور و ادم دیگه اي شدم!ولي م ل اینکه بقیه بیشتر با گذشته 
 من مشکل داشتن تا خودم.

 



wWw.Roman4u.iR  876 

 

 را فو  میکند، ب ارش را شکل ابرهایي میبینم که می واهند ببارند: نفسا
 
احسرراسررم به تو انقدر سررری  و بي مقدمه شررکل گرفت که...برام  جیب بود -

شتر از خودم  شم یا کسي رو بی شق ب امیر لي! واقعا میگم. من دیگه از اینکه  ا
د میشررد! با دوسررت بدارم ناامید بودم...زد در  رض چندماه اوني شررد که نبای

 خودم گفتم اون فقط برادر المیراست نه سطحي تر،
 

شدم، با همون قیافه ژولیده،  ست.بعد ی  روز از خواب بیدار  سای فقط یه هم
ستم رفتنتو  ست من فقط می وا شت پنجره که رفتنت رو ببینم، احمقان دویدم پ

دق اببینم..سرمو چسبوندم به شیشه اش با خودم گفتم رایحهء ابله با خود  ص
 باش، تو همسایا نیستي تو دچارشي!

 
این اولین باري بود که صررداقت به خرج دادم، نتیجا شررد درد و ابررطراب و 
شد این...نتیجا شد  ست دادن، دومین بار در مقابل تو...و نتیجا  ترس از د

 این اسباب وسایل!
 

نمیگم کارم درست بود، نمیگم میتونم جبرانا کنم چون بیشتر از هرکسي  من
به خودم ظلم کردم ..من فقط میگم پس من کجا باید ب شیده بشم؟ کجا باید 
تموم بشررم؟ کجا منو می وان و کجا باالخره اروم میگیرم! وقتي کسرري که اد ا 

 م نمیکنن!میکنه دوستم داره منو نمیپذیره پس قطعا کساي دیگه هم قبول
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 امیر لي تو که براي همه چیز کلي راه حل داري بهم بگو..

 
 ی  قدم بها نزدی  میشوم:

 
تو بهم بگو من باید چیکار کنم؟ کجا برم؟ یعني هی  راهي نیست منم یه ادم -

شب و روز من کم از  شم؟ تو حتما میگي توبه..توبه؟ ب دا که درد  معمولي با
 ارو چیکار کنم؟توبه نداشته! من توبه کنم ادم

 
به من به چشم یه ادمي که بهت ظلم کرده نگاه نکن...این حرفامم پاي التماس 

 براي برگشت به خود  نذار..این حرفا براي ادامه ي بقاست!
 

صورتت را میمالي، از بس سفیدي نوك بیني ا  وهمه صورتت قرمز شده! پ  
 ي: میقي به سیگار  میزني و دودش را تو صورتم خالي میکن

 
بدي رفته تو خونت...باهاش رشد کردي، ادمام از چیزي هم که باهاش بزرگ -

 بشن نمیتونن جدا شن.
 

 لب ند تل ي میزنم:
 
 بي انصای، با همه دنیا بد بودم با تو که نبودم...بودم؟-
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 دور لبا را از هی  پاك میکند و من باز زمزمه میکنم:

 
مي - ی  اد ه گم  ی م هت  ب من  ما  بودم! ا بده  فه ادم  ط ن من از  گي  ی م تو 

گ*ن*ا*هکار و خراب به دنیا نمیاد! و هی  ادمي هم بي اهرم و بي وسرریله به 
گ*ن*ا*ه کشرریده نمیشرره...من نه ترس از خدا داشررتم، نه ترس از خانواده، نه 

  بي مان منو محدود میکردن نه فکر میکردم اینجور زندگي اشررتباه باشرره...من
رفتم تو دل ک افت...اما هزارتا  امل داشررتم! هی  نقاشرري رنگ خاکسررتري 
باید خلق کرد! منم همین بودم...من خودم این  نمی ره، رنگ خاکسررتري رو 

 رایحرو ساختم، خودمم خرابا کردم!
 

سرفه میکني  سر  را تکان میدهي، بغض کردي؟ نمیتوانم باور کنم... چندبار 
 و لب میزني:

 
 برو بذار بیشتر از این تاسف ن ورم از انت ابم. برو!-
 

 اشکم را با پشت دست پاك میکنم و لبه شال گردنا را در دست میگیرم:
 
 قرار نبود یه روز مایه تاسفت بشم.-
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 لب باالیا را به دهان میگیرد و چیزي نمیگوید:
 
هممون شرردیم ادمای نصررفه، یروزی، یجایی پیا کسرری جاموندیم...منو -

 که با ث شدم توام بشي یه ادم نصفه نیمه!بب ا 
 

کان  تاسررف ت با  نه ا  را جم  میکني و سررر  را  چا گاهم میکني... ن
میدهي...نفس لرزانت را فو  میکني بیرون و من با بیاارگي که فقط مقابل تو 

 بها دچار میشوم لب میزنم:
 
 منم یه ادم نصفم..ولی کی پیا من جاموند!؟-
 

سم سیگار  را به  صورتت نگاه میکنم و حلقم فیلتر  ت حیاط پر  میکني. به 
 که از غبار این کلما  میسوخت:

 
نمیتونم تصررور کنم که دیگه نمیبینمت! اگر ازدواج کردي، توروخدا نذار من -

 بفهمم! نمیدونم دیگه میتونم چیزي رو ب وام اونجوري که تورو می واستم ...
 

 داشتي:لبت میلرزید و من میدانستم توهم هواي گریه 
 
 کاش حداقل توي این دنیا تاوان کارامو نمیدادم، میموند برا همون ور!-
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 پس قبول داري، داري تاوان کاراي خودتو پس میدي؟-
 

شود با حرص  سته می سر تکان میدهم و اخم میکني، پره هاي بیني ا  باز و ب
 زمزمه میکني:

 
که آدمای دیگه- تاوان  اون چیزی  که  ولي من بیشررتر  تا چیزی  بودن رو دادم 

 خودم نبودم!
 
 بب ا که نحسي من دامن زندگي توروهم گرفت!-
 

بي هدی سررر  را به چ  و راسررت تکان میدهي، یکدور کامل زبانت روي 
 دندانهاي باالیت میکشي...

 
 امیر لي!-
 

 بهم نگاه نمیکرد و گونه اش را از داخل گاز میگرفت:
 
 میشه یه لحظه نگام کني؟-
 
 وم بشار  تموم شد...روي چوبي ها برزنت کشیدیم خیس نشن!خان-
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 ممنونم االن میام!-
 
 خانوم زودتر من جاي دیگه هم باید برم.-
 

 سر تکان میدهم:
 
 امیر لي!-
 
-... 
 
 بابا لعنتي دیگه یه ثانیه که میتوني نگام کني!-
 

 سر  را باال میگیري...در چشمان هم خیره میشویم..ارام گرفتم در تو: باالخره
 
 فقط دوتا چیز قراره از تو در من بمونه...-
 

 تسبیح را از دور گردنم درمیاورم:
 
 این تسبیح...-
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 با پشت دست بیني ام را پاك میکنم:
 
بهت گفتم که ممکنه یه روز دوست داشتنتو ازم بگیري من متوجها نمیشم، -

 اما این تسبیحو که نمیتوني بگیري!
 

بعد از مرگ حاج خانوم دومین باري بود که چشمانت را پر اب میدیدم انگشت 
 اشاره ام را جلو صورتا تکان میدهم:

 
 و این نگاه!-
 
 خانوم پس چي شد؟-
 

تسبیح را دور دستم میپیام...باالخره از شهر تو رفتیم و تورا سیر ندیدیم!  قب 
سمت در می ساخته  قب  روم و چیزي نمیگویم....من براي خداحافظي از تو 

 نشدم!
 

 در ماشین مینشینم! دو دستم را روي صورتم میگذارم و از ته دل زار میزنم!
 

 برایم خیلي سنگین تمام شد...حتي حری نزد! حتي...خیلي زور داشت!
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 خانوم بشار  خوبین؟-
 

 خیلي.. الیم! با صداي گرفته اي زمزمه میکنم:
 
 دنبال نیسان برین-
 

 لطفا!
 

سر را نگاه میکنم، وسط کوچه ایستاده بود، با دو  حرکت میکند...از اینه پشت 
 دست زیر ب*غ*لا! این اخرین تصویر من از تو بود!

 
 خانوم نمی واین جواب بدین؟-
 
 نه!-
 
 خیلي وقته زنگ می وره!-
 

 با اکراه میگذارم دم گوشم:
 
 ودتر برم بیمارستان!رایحه کجایین پس؟ من باید ز-
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 نمیتوانستم حری بزنم و گریه نکنم:
 
 رایحه!-
 

 نفس لرزانم را حبس میکنم:
 
 داري گریه میکني؟-
 
 ف  میکردم این دم اخري باهام حری میزنه!-
 
رایحه...امیر خونه بود؟ این موق ؟ رایحه چرا رفتي باهاش حری زدي؟ اخه -

 من به تو چي بگم؟
 
 خیلي بي رحمه!-
 
 االن کجایین؟-
 
 نزدی !-
 
 اي خدا من چیکار کنم از دست تو...-
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 بندازم تو سطل اشغال!-
 
 باز شر و ور گفت! رایحه..ن !  زیزم گریه نکن...رایحه جان!-
 
 رامین برو به کار  برس، خودم هستم!-
 

 و گوشي را میاندازم کف کیفم! روبه روي خانه اش نگهمیدارد...
 

شده حس کنی ا شین، تابه حال  شیني در ما شده؟ بن نرژیت تا اخر  مر تمام 
دلت ن واهد مسرریر تمام شررود...نه برسرری نه برگردی نه بمیری !؟ من در این 

 لحظه همین حس را داشتم!
 

بدارد صررردمه بیشررتري خواهد  در ی  رابطه دو نفره هرکه بیشررتر دوسرررت 
 تي!دید... زیزم امروز فهمیدم انقدر که من دوستت دارم تو دوستم نداش

 
من  اد  کرده بودم به خوب بودن او، به حمایت کمرنگا و به اینکه هرروز 
صربح هیبتا را از پشرت پنجره ببینم. به صرداي در پارکینگ دم غروب  اد  
کرده بودم و به الله اکبر هاي بلند نمازش. به مرور حرفهاي سررنگین و خالي از 

حماقت شرریریني که احسرراسررا و به  زیزم هاي گاه و بي گاها! من به این 
 بها  شق میگفتند  اد  کرده بودم...
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 انقدر انگ مریضي بهم چسباندند که اخر دامنم را گرفت...

 
 من به تو  اد  کرده بودم ..ترك  اد  هم که قطعا موجب مرض است!

 
 قانون سي و نهم:

 
شینید، صندلی ثابتی نن سیر ثابتی رفت امد نکنید، کافه ثابتی نروید، روی   از م
توی ی  رستوران همان همیشگی را سفارش ندهید. اسیر  ادتها و وسواسهاي 

 ذهنیتان نشوید! همین چیزهاي کوچ  یکروز ادم را میکشد!
 
خالي! وا - یه.. خال باز کردم دیدم خونت  مدم درو  باورم نمیشررره...او حه!  رای

 رفتم..چرا جواب تلفنامو نمیدادي؟ چه اتفاقي افتاده؟ امیر لي چا شده؟
 
 نجم را روي زانویم میگذارم و زمزمه میکنم:ار
 
چیزي نشده فقط برادرم خواست یه مد  پیشا زندگي کنم بعدم باهم بریم -

 دنبال خونه!
 
 اصی نمیتونم بفهمم! دلیل قان  کننده اي نیست...با امیر د وا کردین؟-
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راي مه بباید دلیلم همه دنیا را قان  میکرد! ادم گاهي اوقا  خسته میشود از اینه

دیگران بودن...ی  هفته تمام شررب و روز، یکریز زنگ میزد! نمیفهمند؟ وقتي 
که حری  یل نیسررتي  ما عا  قدر طوالني یعني واق یدهي، انهم ان جواب نم

 بزني..این اصرار بي حد احمقانه بود.
 
 نه چرا باید د وا کنیم؟-
 
 پس چرا این شکلیه؟-
 

 اب دهانم را بس تي قور  میدهم:
 
 ه؟چه شکلی-
 
 جوابمو نمیده، خونم نمیاد! دو روز یه بار میره حجره...-
 
 من نمیدونم!-
 
 اتفاقا تو از همه بهتر میدوني رایحه! چرا فیلم بازي میکني قربونت برم؟-
 
 کدوم فیلم  زیز من؟ بین ما چیزي نیست.-
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سه هیاي امیر بهم گفته بود خودمو اماده کنم زودتر - ست؟ وا جدا؟ چیزي نی

شي؟ اون همه برنامه  شته با شد تو خبر ندا شه؟ مگه می خانوادمون پنج نفري می
براي روز  بود  کرده  چ   یادو  یخ ا  تار تي  ح بود!!  ته  ی  هاشرررو ر

 خواستگاري...چي بینتون گذشت که همه چیز ری ت بهم!
 

قلبم م ل گنجش  میتپید، براي او میتپید! دنبال ی  روز در خور و مناسب بود. 
 ندمان در روز مطهري باشد با این زن نجس و منحوس!می واست پیو

 
یا کسرري رو غیر از امیر - ناراحتم..تو دن فا حری بزن! من خیلي  حه...لط رای

باشررگاهم  ندارم! دلم نمیاد اینطور ببینما! از بین رفته.محسررن میگه دیگه 
 نمیره...توروخدا بگو!

 
 بغض میکنم:

 
 چي بگم!-
 
 امیر این حاله؟ مگه بینتون خوب نبود اخه؟چي شده؟ چرا تو رفتي؟ و چرا -
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یدیم بهم نمی وریم..درسرررت - ید میرفتم و امیرم! فقط فهم با خوب بود! من 
 میگفتي!به قول خود  من و امیر هم کف هم نبودیم!

 
 اخه یکدفعه؟ یه روزه فهمیدین؟ بعد این دوسال؟-
 
ره ی بزنم! بهتمن خیلي حال روحیم خرابه المیرا...واقعا نمیتونم دربارش حر-

 از خود امیر بپرسي..
 
 د اون اگه دهنشو باز میکرد که خوب بود..من روتو حساب کردم!-
 
 من نمیتونم صحبت کنم المیرا!-
 

 صدایا میرود باال:
 
 میتوني !! حری بزن...رایحه!-
 

ظه نامم را  لح که  مد  یا یادش م که تلفن را قط  میکنم فقط صرررداي فر اخر 
کاش  مد.. قل او بفه حدا ما دلم نمی واسرررت  ند ا بدا ند! حق داشرررت  می وا

 بگذارند المیرا همانطور م ل قبل نگاهم کند..
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شیر زیر و رو  صوص  شپزخانه میروم و تمام کابینت ها را در پي ظری م  به ا
به خانه رامین  اد  نکرده بودم...هی  چیز انگار  میکنم! هنوز بعد از دو هفته

بطراب همه  سرجایا بود! یکجور اراما همراه با ا سر جایا نبود و انگار 
 تنم را گرفته بود..

 
 دلم براي دیدنا پر میکشید..حتي از دور دیدن! حتي خبري از او شنیدن..

 
شومینه برمیدارم! به همین ک سیاه جلد را از طاقاه  ري تابهاي پیزوکتاب قطور 

ها مرا  تاب به خودم را غرق کردن در چیزي...ک یدا کرده بودم،  یاد پ هم ا ت
 چندسا تي از همه دنیا دور میکردند!

 
رامین هرزماني که خانه بود دفتر و کتاب را میانداخت وسررط، اسررتینا را هم 

 .باال میزد و سعي میکرد چیزهایي را در مغزم فرو کند که تابه حال نشنیده بودم
 تیشا اثرب ا بود باالخره!

 
ست بگذرانم.  یدي  ی  هفته مانده به  ید... یدي که فکر میکردم با تو قرار ا
که مابهم رسرریدیم...ما میتوانسررتیم براي هم باشرریم اگر من لعنتي همه چیز را 

 خراب نمیکردم.
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شینم...این روزهاي  ادي من بود! روي  سالن مین سري  سرتا روبه روي پنجره 
ندلي راك پرشتاب مینشستم، کتاب دستم میگرفتم و ...قسمت بیرحمانه این ص

 اش این بود که تورا فراموش میکردم.
 

ستي اینو تو  صور  فیزیکي تنهاه رامین میگفت "انقدر نگو تنهایي، تو فقط به 
 اون کلت فرو کن"

 
راست میگفت من میتوانم هم صحبت خودم باشم پس بنابراین هی  وقت تنها 

شوم. شلوغ خودم نمی شد   صور  فیزیکي تنهایم و در خلو   ب من فقط به 
 زندگي میکنم!

 
این حرفها قشررنگ بود، چند دقیقه اي امیدوارم میکرد اما نمیشررد واقعیت را 

 ندید...واقعیت چیزي بود که چشمهایم میگفتند!
 

 من تنها بودم چه اینجا چه در خودم...خیلي هم تنها.
 

ا میبندم...به دور دسررت ها نگاه میکنم! به جایي که امروز روز من نبود! کتاب ر
 تو بودي با خود  و اینجایي که من بودم خیلي بي تو!

 
سررردرد داشررتم! فکر کن صرربح سررگي که با سررردرد از خواب بیدار شرروي چه 
خواهد شد...روزهایي که سردرد دارم نمیدانم با دستانم چه کنم و روزهایي که 
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با  ندازه درمانهایم بي ربط قلبم درد میکند نمیدانم  به ا "تو" چه کنم..دردهایم 
 اند.

 
ست، خروج از  شي زننده و ازاردهنده ا سته ام اما وجهه خودک میداني خیلي خ

 دنیا و رسیدن به اراما باید راه زیباتري هم میداشت!
 

 رامین از دیروز غروب رفته بود تا االن هنوز برنگشته!!!
 
که میفهمید، الاقل براي تنهایي فیزیکي ام فکري میکرد...همین دیروز صبح  او

هان را بگیرم و بي درد و بي خونریزي،  ما ته بود..تلفن را بردارم  ازم قول گرف
رابطه را بکشم! خیلي س ت بود! فکرش را بکن یکنفر که دوستت دارد از همه 

 ادمها به دنیا، یکنفر برایت هرکاري میکند، از دست دادن این
 

 این راحتي واقعا س ت بود!
 

 اما به رامین ا تماد کردم باید هرچه او میگفت گوش میدادم!!
 

یکبار خودم به تنهایي همه چیز را به گند کشرریدم!!! اینبار می واسررتم با رامین 
 شروع کنم و شاید بازهم با رامین به همه چیز گند بزنم، معلوم نبود!

 



 893 هبوط

امه طوالني مد  ری ته بود! بدون اینکه ب واهم رفت براي اینده نامعلومم برن
و کنکور ثبت نامم کرد...بدون اینکه بفهمم به حجم کتابها میافزود و من هم 

 که الل بودم چون وکالت تام زندگي ام را به نام او زده بودم!
 

چندبار دسررتم میرود سررمت دکمه برقراري تماس و باز برمیگردد...نمیشررد! 
 خیلي س ت بود!

 
باالخره لمسررا میکنم و گوشرري را م ل جنس خطرناکي دور از خودم روي 

 اسپیکر میگذارم و باال سرش میایستم:
 
 جانم..رایحه!-
 
 سیم.-
 
 سیم صبحت ب یر! چه  جب انقدر زود بیدار شدي.-
 

خبر نداشررت خوابي وجود نداشررت که زود و دیر شررود، فقط ی  هاله مبهم از 
 بیداري و رویا.

 
 در مورد یه موبو ي باها  حری بزنم. می واستم-
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 بذار یه دقیقه ماشینو پارك کنم...-
 

منتظر میمانم و صررداي بوق هاي کوتاه راهنماي ماشررینا میامد و من که فکر 
سي بکنم که امیر با من  ستم کاري را با ک شروع کنم! نمی وا کردم باید از کجا 

 کرد...
 
 خوب..بفرمایید!-
 

 پوست لبم را میکشم:
 
 ببین ماهان!-
 

 نفسم را بس تي فو  میکنم و خنجر و سپر را باال میگیرم:
 
بعد از امیر لي و این قضرررایا واقعا دیگه همه چیز برام  وض شرررده..همه -

چیزمو سپردم دست رامین و شاید احمقانه باشه اما تا االن که زندگي مو خوب 
 پیا برده.

 
 نفس  میقي میگیرم و ادامه میدهم:
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شم! اینا همه من دارم - شاید یه روزي بتونم یه چیزي ب شاید... درس می ونم، 
شدنیه اما بها احترام میذارم..مني که یه  رویاهاي رامینه ها و من فکر میکنم ن
ندگیا می واسرررت  که تو ز به هرچیزي  مه چیزو خراب کردم! اون   مر ه

ه چیزایي برسید..پس قطعا براي بار دوم راحتتر میتونه بها برسه! اون داره منو 
میرسررونه که در من میبینه..میگه این دسررتا باید کم  کنن..به ادما به غیر از 

 خود !
 

نه! فکر میکنم  پاالیا ک نه! این میتونه روحتو  مت ک گه فقط این میتونه ارو می
درست میگه، اینجور که روب خودش صای و یکدسته شاید منم به اون اراما 

یکنه، مهربونت میکنه!میگه درداي ادما رسیدم...میگه کم  به ادما دلرحمت م
 تورو سپاسگزار میکنه! من همه اینارو می وام، از خودم خسته شدم!

 
من دو تا گذشته دارم! یکي قبل از فرارم، یکي بعدش! من هردوتا گذشتمو دارم 

 پاك میکنم...فقط امروز...فقط!
 
 من نمی وام با گذشتت پاك بشم.-
 
 نم،چه توقعي داري!من حتي خودمم دارم پاك میک-
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رایحه! تا االن همه چیز دست تو بود..تا اینجا سکو  کردم ببینم منو می واي -
با خود  تا کجا بکشرروني! بعضرریا تو بعضرري شرررایط هیاي نمیگن تا ببینن 
 بعضیاي دیگه تا کجا می وان پیا برن.این ادما احمق نیستن  زیزم محترمن!

 
و هی  وقت نمی واسررتم تو اب نم  من هی  وقت نمی واسررتم بازیت بدم! -

خیس نگهت دارم! تو خود  خواسررتي! تو گفتي من میشررم زاپاس، تو گفتي 
 نمیرم اما م ل ی  جایگزین میمونم!

 
 االن داري میندازیم بیرون؟ از زندگیت؟ از دایره رابطمون؟-
 
 نه..دارم از  خواها میکنم خود  این کارو بکني.-
 
شم، امی- ست! تنهایي؟ می واي تنها بموني؟ من نمیفهمم! من نبا ري هم که نی

به هواي کي؟ براي کي؟ م ی امیر لي برمیگرده؟ می واي مرتاض بشرري؟ درد 
  شق بکشي، از دنیا دست بکشي که شاید بیاد؟

 
 نه من دیگه انتظارم تو خودم کشتم.. دارم از اول شروع میکنم! همین.-
 
 ي!سگ تو روب اون امیر لي که تر زد تو همه چ-
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 هی  کس به اندازه خودم مت صص گند زدن نیست.-
 

 نفس  میقي میکشد و ارام زمزمه میکند:
 
 یه سوال میپرسم از  قاطعانه جوابمو بده و واقعي!-
 
-... 
 
تابه حال حتي به اندازه یه لحظه  یقه اي بهم داشررتي؟ قبل امیر منظورمه! -

 حتي یکم؟ حتي کوتاه؟
 
 رین رفیق من شدي..فقط رفیق!از یه جایي به بعد تو بهت-
 
 میدونم..هه...تو هی  وقت دوستم نداشتي!-
 
 تورو دوست داشتم اما رابطمونو نه.-
 

 می ندد:
 
فرق ما زمین و اسررمونه! تو به تنهایي با اونهمه گند، با اینهمه پس زدن نباید -

شمکا، از تو نه از من  شیفته این رابطه ام...ک شي! اما من  شتني با ست دا دو
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ما این رابطه مریضررو  اره! تو ادم درسررتي براي دوسرررت داشررتن نبودي من ا
 می واستم!

 
یکسري از ادمها تا ترس از دست دادن میاید سراغشان، میشاشن تو خودشون، 
تو کلما ، تو نظرا ،تو خاطره ، تو رابطه! حتي فعلهایشان میشود گذشته "من 

ستم"! اوهم دا شتم" "من این رابطرو می وا ست دا شت مرا و وجودم را زیر دو
ست من هم  شد! گله اي نی شته با شت انکارم میکرد تا توجیه دا سوال میبرد، دا
 مري با ادمها همین کار را کردم! اگر با ث میشررد راحتتر ترکم کند بگذار تا 

 صبح سرتا پایم را قهوه اي کند اصی.
 
 پس خیلي زود میتوني فراموشم میکني!-
 
 اهم خوب باشیم!مس ره! ما میتونستیم ب-
 
اره ما میتونسررتیم باهم خوب باشرریم اما با تو بودن یعني برگشررت به گذشررته. -

باره درگیر اون  با تو بودن یعني من دو یان وسررط!  باز م لت  خا خانواده  یعني 
 زندگي نکبت پر از ابطراب میشم!

 
تو خاصیتت اینه رایحه...خسته کردن ادما، ناچار کردنشون! تو ادمارو به مرگ -

 میگیري تا به تب رابي بشن.
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 من نمی واستم این کارو-
 

 با تو بکنم!
 

 داد میزند:
 
 کردي..هرلحظه میکني!-
 
سررر من داد نزن ماهان! سررر خود  و لجاجتت باید داد بزني! من هزار بار -

 خواستم تموما کنم، این رابطه بیمار و بي معني رو!
 

صادق بودم، هربار که رفتم پوزخند میزند! خوب پوزخند هم داشت...با خودم 
ستگي از بقیه بود!! اوهم جدي نمیگرفت  شتر خ شتر ناز بود، بی تماما کنم بی
اما اینبار لحنم چنان واقعي بود که اوهم به ترس افتاد! داشت اخرین لکه هاهم 

 از روي شیشه ي رابطه مان پاك میشد.
 
که باهاش حری من از حد وسررط بیزارم ماهان! متنفرم از اینکه ندوني ایني -

 میزني کیته! کجاي زندگیته...
 
 من که خواستم وسط زندگیت باشم!-
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 منم ن واستم.-
 
 چرا؟-
 
 خود  میدوني چرا..چون اونجوري که تو می واي دوست ندارم.-
 
 حتي سعیم نمیکني!-
 
سعي کردي - شدن تیش میکنه؟ مگه تو  شق  سي براي  ا ست چه ک احمقان

 دوسم داشته باشي؟ یا من؟
 
پذیري! هممون - هاییتو نمی که تن عاری داري  با خود  ت یادي  یدوني تو ز م

 موقعي که باید ی  نفر کنارمون باشه کسي رو نداریم..م ل همین حاال!
 
من فقط می وام تموما کنم...زندگیم پر شررده از یه  الم ادمي که براي من -

 نیستن.می وام اینا تموم بشه.
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اي تو کار یه لحظست..انقدر بهشون زندگي رایحه خراب کردن زندگي ادما بر-
میدي که امیدوار میشن و دری  ثانیه همشو ازشون میگیري! این کاریه که تو با 

 من و امیرهم کردي!
 

 بغض میکنم:
 
 من خودم بي زندگي ترین ادم رو زمینم به کي زندگي دادم که نفهمیدم!-
 
 یشن.مشکل اینه هماین ادمایي نمیفهمن چجوري امید بقیه م-
 
ستم بدم! من دارم - سم نمی وا منو بب ا اگر بهت امید واهي دادم که ب دا ق

 تاوان چیزي رو میدم که دست خودم نیست..چه کنم که نحسم.
 
 لعنت بهت!-
 

 و صداي بوق ممتد...
 

ست، و ربطي  سردم سرما کامی ی  چیز درونی سرد! فکر میکنم  ست..خیلي  ا
به هوا و فصررل ندارد! از ی  جمله و ی  رابطه که ناامید شرروي...از خود  که 

 ناامیدشوي هوا سرد میشود..
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شت لباس دیگري را  ست و بدنم جز اغو سردم ا شم.. ستي به بازوهایم میک د
 نمیفهمد.

 
تازه وارد خانه شان شده بودم...پشت درایستاده،  یادم نمیرود همان روزهایي که

مردد بودم در بزنم یا نه!! جعبه شیریني روي دستم بود المیرا سعي داشت به او 
حالي کند که من دختر خونگرم ، دوست داشتني و ارامي هستم..اما امیر گفت 
"این دختر حتي نگاهشررم ی ه...از هواي سرررد و ادم سرررد بیزارم، هردوتاش 

 مریضیه" با ث
 

شغال تعاری کردم!  سطل ا شیریني ها را به  سردم خزیدم و  و من ارام به خانه 
 قرار بود به امیر نزدی  نشوم تا مریضا نکنم! اما همین فاصله بیاارمان کرد!

 
صداي چرخا کلید در قفل میامد و رامین خسته و ژولیده..دسته کلید را روي 

پایي قهوه ایا را  ندازد و دم یا ندازد روي مبل و کانتر م یا ند..کتا را م پا میک
باال و لب ند زورکي و  ندازد  یا باال میگیرد و میبینتم..ابرو م باالخره سرررش را 

 خسته اي میزند:
 
 بیداري!-
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شتم و  سوالي ستادم، ازش حرص دا سري تکان دادم و روبه رویا ای نبود، اما 
صباني بودم چون مجبورم کرد ماهان را  از طرفي به خودم حق نمیدادم! ازش  

 خط بزنم، همگام ازش ممنون بودم که مجبورم کرد ماهان را خط بزنم!
 
 همونطوري که خواستي تموما کردم!-
 
 ن غلظت و حرص؟همونطوري که من خواستم؟ با همی-
 

 و می ندد و میگویم:
 
 تو ن واستي؟-
 
چرا اما فکر میکردم درك کردي و خودتم باهاش موافقي! نمی وام چشم بسته -

شم هیوال و خونه  شد که باید من ب همه زندگیتو بدي به من و اخرش اگر اوني ن
 خراب کنت!

 
د، نه من! فقط نگاها میکنم..میترسرریدم که همه این کارهارا براي خودش بکن

 این همه چیزي بود که صفحه ا تمادم به اورا خشدار میکرد:
 
 ببین منو رایحه!-
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 سر کج میکند، چشمانا لب ند میزند:
 
 با این اسم قشنگت...-
 

 لب ند کجي میزنم:
 
یه روز از خواب بیدار میشي، نگاهي به تقویم میندازي، یه نگاه به سا تت یه -

ست! نگاه به خود  تو  اینه...میبیني هی  چیز و هی  کس جز خود  حیف نی
به همین اسوني..اسون تر از این اصی! یه مشکل داري اونم اینکه بلد نیستي از 

 خود  محافظت کني!
 
 مگه باغ وحشه؟-
 

 می ندد، چند لحظه نگاهم میکند و با کف دست موهایم را بهم میریزد:
 
 همینجوري قوي باش!-
 
 یني!داري ظاهرمو میب-
 
 همه دنیا قراره همینو ببینن! اون تو به خود  ربط داره. ببین ولي..-



 905 هبوط

 
 ی  قدم بهم نزدی  میشود و با انگشت اشاره بربه ارامي به شقیقه ام میزند:

 
 اوني که این توئه واقعیه نه اوني که تو قلبته!-
 

نفسررم را فو  میکنم، یکدور نمایشرري دور خودم میارخم و اخر میافتم روي 
 اناپه:ک
 
 این دیگه چه زندگیه اخه!-
 
 چشه؟-
 

  اقل اندر سفیه نگاها میکنم و او شانه باال میاندازد:
 
چیه؟ به این خوبي. خسررته و داغون میام خونه تورو میبینم! باهم شرروخي -

 میکنیم و تو االن میري یه چاي گرم برام میاري...این چشه!
 

بی یال بود، یا نه چه خوب اداي ادمهاي بی یال را درمیاورد! دیوانه بود  چقدر
شپزخانه رفتم تا  شد لب ند زدم و به ا ستم در این دیوانگي تنها با و چون نمی وا

 اب را بگذارم بجوشد..
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روي زانو پشررت به سررمت مبل مینشرریند و نگاهم میکند...دنبال چاي لیپتون 
ست ت ست و پر میگردم و او نمیگوید کجا صدایا ارام ا ا خودم پیدایا کنم! 

 از اراما:
 
 مهم نوع نگاهت به زندگیه، کرم ابریشم به چیزي م-
 

 یگه مرگ که بقیه بها میگن پروانه.
 

 منهم روبه رویا ، لب کانتر تکیه میدهم و نگاها میکنم:
 
 من بمیرمم پروانه نمیشم، فوقا کرم خاکي چیزي!-
 

میکنم خندیدنا چقدر شرربیه امیر اسررت...اه  میزند زیر خنده و ی  ان حس
شد که یاد  رفته قفلا  سرك میک ست، خاطره از دري  شه همین ا لعنتي! همی

 را بیاندازي!
 

همیشرره هم از ی  جایي سرروز میاید! ب اري و درزگیر و پنجره دو جداره هم 
 کارساز نیست!

 
 که با سرما!میداني، باید با خاطرا  کنار بیایي..باید مدارا کني، همانطور 
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 هفته دیگه بعد از سال تحویل میریم یه دو روز شمال!-
 
 وقت داري؟-
 
دقیقا دو روز خالیم، میریم یه کله اي باد بدیم...ی  سررال شررد از این تهران -

 کوفتي نزدم بیرون!
 
 سال.12منم -
 

ر د نگاهم میکند و لب پایینا را به دندان میکشد ی  "تو دیگه چقدر بدب تي"
 نگاها بود.

 
 از جاده چالوس میریم انقدر االن خوشگله روحت تازه میشه..-
 

 لب ند کجي میزنم:
 
 من همیشه جاده هارو دوست داشتم  لي ال صوص اگر بي انتها باشن!-
 

 بهم نگاه میکنیم  میق و پر ازحری و او که با ابرو اشاره میکند اب جوش امده!
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 رنگ میدهم! با ی  لیپتون به دو فنجان کوچ 
 

 میگیرد و تشکر میکند. چقدر اداب داشت و چقدر خارجي شده بود!
 
 رایحه!-
 
 جان؟-
 

 نخ لیپتون را هي پایین و باال میبرد!
 
 دوست داري بري یه شهر دیگه زندگي کني؟ و یا حتي کشور دیگه اي؟-
 
 نه..چطور؟-
 

 شانه باال میاندازد:
 
 هیاي. همینجوري!-
 
 نمیگي.تو همینجوري چیزي -
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 می ندد:
 
 چرا اتفاقا..میگم! بهتره انقدرا رو من حساب نکني!-
 

 دلم هري ری ت، به شوخي گفت اما ری ت!
 
 منظور  چیه؟-
 
منظوري نداشررتم، فکر کردم شرراید ب واي از جایي شررروع کني که ادماش -

 جدید باشن! و تورو اونجوري بشناسن که خود  ب واي!
 
نشررناسرره.و همین جا بمونم تا ببینم چي باز به نه ترجیح میدم کسرري کی منو -

 سرم میاد!
 

 شانه باال میاندازد و زمزمه میکند:
 
 چه میدونم...هرچي خدا ب واد!-
 
 خدا؟ خدایي وجود داره؟-
 
 معلومه که وجود داره.-
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 خدا اگه هست چرا کاري واسه من نمیکنه؟-
 
 امیر لیم کاري واست نمیکنه ولي هست. نیست؟-
 

شدیم که خطر ریزش امیر  فنجانم را روي کانتر میگذارم..نباید وارد مباح ي می
  لي داشت، براي همین میگویم:

 
 نکنه می واي از شرم خیص شي؟-
 

 اخم میکند:
 
 این چه مزخرفیه!-
 
 گفتم شاید از حضورم خسته شدي.-
 
 کي از خواهرش خسته میشه؟-
 
 واقعا خواهرتم؟-
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جانا نصررف ر باد کاش الل میشررردم...فن ظه  چاي در ان محف ند و  ما اه می
با صررردا قور   کرده..نگاها را میکشرررد باال و چاي در دهان مانده اش را 

 میدهد:
 
 تمام سعیمو کردم تا حس کني برادرتم!-
 
 کار خوبي کردي اما اون ا ترافت همه چیزو خراب کرد.-
 
 اون مال گذشته ها بود...-
 
 یعني االن هی  حسي بهم نداري؟-
 
 حس؟-
 
شون میدي...بذار یه چیزي بگم رامین! یه - اره حس ... یه جوري قیافتو ما  ن

چیزي تو دلم مونده و اگر این حل بشرره میشرره گفت دیگه به اندازه چشررمام 
 قبولت دارم!

 
 منتظر نگاهم میکند و من فنجان را از دستا میگیرم و روي کانتر میگذارم:
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انداختم دور..بعله دقیقا کاري که  تو داري ادماي دورمو پر میدي! من ماهانو-
نداختما دور! چون تو ازم خواسررتي..از اون خونه  هاش کردم همین بود ا با
اومدم بیرون و فرصت دیدن امیرو براي همیشه از دست دادم چون تو خواستي! 

 حاال بهم بگو که اینکارا براي خود  نیست..براي اینکه اخرش...
 
 ه؟تو چي ف  کردي در مورد من رایح-
 
 بهم حق نمیدي؟-
 
هت - نه اي ب قا قه احم یه  ی یه روزي  نت کنم... بذار روشرر یدم!  نه حق نم

شتم...یه حس گنگ و غریب که واقعا  ذابم میداد..حاال هرچقدر تند بود و  دا
 منو نقره داغ کرد اما وقتي رفتم همه چیز تموم شد جدا میگم!

 
تونم؟ ا االن گفتي نمیباشرره تموم شررد! پس چرا وقتي گفتم با کسرري نبودي ت-

شته باشم  شتي دا سمي؟ توق  داري چه بردا سي؟ ج شکل  اطفي داري؟ جن م
 از حرفت...

 
 اون ربطي به این قضایا نداره..-
 
 جواب منو بده رامین..چرا گفتي!؟-
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 منظورم به این چیزا نبود!-
 
 االن وقت زیاده دقیقا منظورتو بگو.-
 

 چند لحظه در نگاهم خیره میشود:
 
لي سرراده خیلي سررری ! بابام بزرگترین ارزوش داشررتن یه نوه بود..یه ارث خی-

خوره حرفه اي که بعد خودش و من همه چیزو بارخونه..نوه نوسررت اما وقتي 
 میگم ارث خور حرفه اي یعني نوه پسري اونم از پسر...

 
 بابام ارزومو ازم گرفت،..منم همه ارزوشو ازش گرفتم!

 
 ارزوي تو چي بود؟-
 
خوردم اگر مجبورم کنه برم هی  وقت ازدواج نمیکنم..فکر میکرد بولف  قسم-

 میزنم...بزرگترین ارزوي من تو بودي ازم گرفت منم تیفي کردم!
 

 چند دقیقه در سکو  بهم خیره میشویم و او زمزمه میکند:
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اینکه یه روزي ارزوم بودي دلیل بر این نیسرررت که هنوزم همینه...ارزوهاي -
خودش بزرگ میشرره..حاال چیزایي که از زندگي می وام خیلي  ظیم ادمیزاد با 

 تر از این حرفاس.
 

دیگه ام تو خط پوززني و اینا نیسررتم...یا حتي جریحه دار شررردن غرورم برام 
اهمیت نداره! از همون وقتي که تصررمیم گرفتم برگردم ایران بازي مسرر ررو 

سرري نیسررتم هنوز ادم تموم کردم! کي برررر میکرد جز خودم؟ االنم اگر با ک
 مناسبشو پیدا نکردم.

 
ندبرابر  با از  متنفر بود از وقتي رفتم نفرتا چ با تا وقتي بودي  یدوني  م

 شد...چون معتقد بود تو با ث جدایي من ازش شدي.
 

 دستم را میگیرد و مشتم رامیب*و*سد:
 
دیگه دلم نمی واد فکر کني پشت حمایتاي من سوءاستفاده و نقشه خوابیده! -

هرکاري میکنم براي توئه..چون فکر میکنم همه  مر در حقت ظلم شررده! پدر 
نداشتي، محبتا رو هم! مادر  زیاد باالسر  نبود و وقتي هم بود تحت فشار 

. راهنما و پدرمن بیشررتر اینه  ذابت بود...کلي کت  خوردي و محدود شرردي
پشتیباني نداشتي..همیشه طرد شدي و اخرشم ادماي بدرد ن وري م ل همون 
نسرریم و اوباش دیگه دورتو گرفتن! تو گ*ن*ا*هي نداري جز نداشررتن خانواده 
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یه زندگي  جاي خونه من پیا امیر بودي و  به  که اگر داشررتي االن  خوب..،
اب تورو رسرروند به راحت میکردي!!! اما اینو یاد  باشرره همون گذشررته افتضرر

امیر..وگرنا چطور تو این شررهر چرخ می وردي و چرخ می وردي و امیر لي 
 نامي می ورد به پستت؟ هی  وقت!

 
 االن فکر میکني رسیدم بها؟-
 
 نه ولي همه چیز که رسیدن نیست.-
 

 چشمانا را میمالد و خمیازه میکشد:
 
 فقط بلدي از ادم حری بکشي..-
 

داخل سررین  میگذارم...به سررمت اتاق میروم و او ارام فنجانهارا برمیدارم و 
 صدایم میزند:

 
 رایحه!-
 
 جان؟-
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سینه یه وري تکیه داده به  ست به  سته، لب ند زده، د شم ب برمیگردم  قب، چ
با همین چیزهاي  چهارچوب در و من در چهره اش خوشررب تي را می وانم..

 کوچ ...
 

 میداني ادمها دو دسته اند:
 

 داران و بي جان ها جان
 

جان داران انهایي هستند که کسي را دارند تا موق  صدا زدن جوابشان را با جان 
 بگیرند!

 
 بي جان ها هم...

 
 قانون چهلم:

 
بدترین شررکل وفاداری به دیگری وقتی اسررت که مجبور بشرروي به آرزوهای 
خود  خ*ی*ا*ن*  کنی! ارزوهایت را در کیسررره اي جدا بریز و خواسررته 

 ایت را...در کیسه مشکي!ه
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سته هاي کلوچه نادري روي  سهایم زده بیرون و ب سط خانه افتاده، لبا چمدان و
کانتر! براي چه کسرري سرروغاتي اورده بودم؟ المیرا؟ امیر؟ رامین براي دوتا از 
حت  تا چیزي ب رد من هم ت نار  یدانم فقط وقتي زد ک کارانا و من...نم هم

 استم کاري بکنم!تاثیر ان هواي مرطوب و سبز خو
 

رامین میگفت باز باید دوسررتي ام را با المیرا از سررر بگیرم، میگفت ادمهاي 
بدردب ور زندگیت را به همین راحتي کنار نگذار! خوب اره..المیرا خوب بود، 

  الي، اما برادرش...امان از برادرش...
 

راي اي ببه تقویم نگاه میکنم..دهم  ید بود و ی  هفته گذشررته و هی  انگیزه 
جم  و جور کردن خانه نداشتم! تا اینکه رامین صبح زنگ زد، گفت تعدادي از 

 همکارانا شب به اینجا میایند!
 

شروع کردم به جابجا کردن وسایل داخل چمدانم. رامین که رسید همان شب 
 کار وسایلا را یکسره کرد. باید او دختر میشد و من پسر!

 
کان اسرررار امیز من بود! ان مد م ما جیبي  ک کروا ، پیراهن ابي، دسررت

چهارخانه...همه اینها شررده بودند ابزار تنهایي من.پیراهن و دسررتمال را پر  
 کردم روي ت ت بقیه را باز چپاندم همانجایي که بودند!
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خانه را جارو کشرریدم، گردگیري کردم و در اخر به ی االي چشررم دوختم که 
 خالي از هر مواد خوراکي بود!

 
قهوه ایم را تن میکنم،کیف پول و کلید خرا دسرررت میگیرم و به سررمت  مانتو

صبحانه باه  شده ام!  شبیه مادرها  شگاه بزرگ نزدی  خانه میروم! چقدر  فرو
مدرسرره اي هایا را میدهد و بعد ازترك همسرررش به خیابانها میاید تا کم و 

و از  ردهکسري خانه را جبران کند! شبیه مادرهاهستم فقط ی  مادر خسته، افس
 دست داده!

 
سرایدار تا دم اپارتمان میاورم! میوه هارا روي  سایل پذیرایي را با کم   میوه و و

 ظری کریستال پایه داري تلنبار میکنم!
 

 و رامین که گفته بود اگر قصد ماندن کردن غذا از بیرون سفارش میدهد...
 

سرراسررم ا پیروزي احبه حمام میروم و نبرد بین پیراهن بنفا و پیراهن ابي تو..ب
 روبه رو میشود!

 
هایم خیره  پا به  جذبم میکنم  خل شررلوار لي  که دا مانطور  پایین پیراهن را ه
میشرروم...چقدر ناخنهایم نامنظم و زشررت شررده بود..کمربند چرم قهوه اي را 
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میبندم و روبه روي اینه میایسررتم! موهایم نیز یکنواخت و بي حالت! سررشرروار 
 میکنم و میبافم.

 
باد اورده میگفت  به کدام خوشرري  به لبم میاید..اخر  بیشررتر از رژلب خنده 

 ب ندم؟ به چه؟ به جاي خالیت؟ یا این حجم از تنهایي خنده دارد؟
 

چشمانم را ارایا میکنم و کمي رژگونه..و بجاي رژ لب کمي لب ند زدم..انهم 
 به زندگي نه به پیراهنت که مرا اینطور صمیمانه در اغوش گرفته!

 
هایا را تا ارنج باال میزنم تا گشرادي اش کمتر به چشرم بیاید...تسربیح اسرتین

 زیزم را میپیام دور مام! میبیني دست خودم نیست خودم را به چهار میخ تو 
 کشیده ام.

 
هار خودش را  تا چ ته بود  که گف ندازم ، رامین  یا به سرررا ت م گاهي  ن

 میرساند..سا ت پنج و نیم بود و او هنوز نیامده..
 

 یلا را میگیرم و ریجکت میکند این یعني نزدی  است!موبا
 

 چراغ ها را روشن میکنم و فنجان هاي دستمال کشیده را کنار گاز میگذارم!
 
 ببین چه کرده!-
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 برمیگردم  قب دستا را از هم باز کرده و با دیدنم که ابرو میاندازد باال:

 
 اب دستته بذار زمین بیا ب*غ*لم!-
 

 میزنم از کنار اغوش بازش رد میشوم و بربه اي به کتفا میکوبم.. لب ند
 
 قرار بود زودتر بیاي!-
 

 صدایا را نمیشنوم به سمت اتاقا میروم و حوله را برمیدارم:
 
 پیراهن منو پوشیدي؟-
 

 لب ند میزنم:
 
 نه!-
 

 و حوله را پر  میکنم روي صورتا!
 
 اینجوري که به خود  رسیدي...-
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سم تا و ی  نگاه طلبکار میاندازم بها حرفا را ناتمام میگذارد و برمیگردم 

 بجایا می ندد:
 
 همشون متاهلن خداروشکر..فقط یه هومنه که اونم..ن  مهم نیست!-
 
 گمشو!-
 

 با خنده به سمت اتاق میرود و در لحظه اخر از پس دیوار راهرو نگاهم میکند:
 
 مطمئني پیراهن من نیست؟-
 

را میزنم، پایم را میاندازم روي پایم،  یمت کتاب را برمیدارم و بدون   ینکم
اینکه برگردم سررمتا لب ند م في میزنم و او بدون اینکه جواب سرروالا را 

 بگیرد به حمام میرود!
 

موزی  می واست و چیزي که این سکو  را بشورد! همه چیز خوب بود،  دلم
خانه اماده، من هم!  ین  خیلي بهم میامد و تنم پیراهنت را میب*و*سررید، 

 مدام، هرلحظه!
 

 رامین هم کیفا کوك بود..تو..فقط تو معلوم نبود کدام گوري بودي!
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 .استریو را روشن میکنم و اهنگاي فرانسوي مزخرفا را رد.

 
 اها همین بود..همین خوب بود!

 
سرررم را به پشررتي مبل تکیه میدهم..پایم را روي میز دراز میکنم..نفس  میقي 

 میکشم! بوي شامپو میامد و من که داشت به طرز احمقانه اي بغضم میامد.
 

 غلط کردي  اشق شدي لعنتي
 

 غلط کردي پردرو پس زدي
 

م پایین میاید..اخي..چه خوب کتاب باز را روي صررورتم میگذارم و اشررکم ارا
 بود..خیلي خوب بود! سب  میشدم، با هر قطره بادبادك میشدم!

 
 یه رویا از  تو سرم داشتم

 
 غلط کردي به رویاهام دست زدي
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چندین بار خواند؟ هزار بار؟ بیشررتر..او اشررتباه کرده بود که دنبالم نیامد؟ که 
ان همه افتضرراب به خودم اجازه  امید الکي داد یا من؟ یا من اشررتباه کردم که با

 دادم  اشقا شوم؟ نمیدانم ما هردو غلط کرده بودیم ی  غلط شیرین!
 

 صدا قط  میشود و من که همانطور زیر کتاب باز مانده زمزمه میکنم:
 
 غلط کردي اهنگو قط  کردي!-
 

کتاب رامیکشررد و من که با بیني قرمز و ان قیافه مضررحکم لب ند میزنم و به 
 خشان و شفافا نگاه میکنم:صور  در

 
 صدبار گفتم این مزخرفاتو گوش نکن!-
 

باالسرررم ایسررتاده بود، یعني او که گوش  همانطور بر کس نگاها میکنم، 
شت؟ زمزمه  شکلي ندا نمیداد به این مزخرفا  خوب بود؟ خوشب ت بود؟ م

 میکنم:
 
 فکر میکني خوشب تي؟-
 
 نمیدونم.-
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 پس خوشب ت نیستي.-
 
 صورتتو بشور دختره دیوونه.پاشو برو -
 
ما که هردو ادماي نرسرریدنیم! به درد نمی وریم! خوشررب تم که نشرردیم...بیا -

 کارهمدیگرو تموم کنیم.
 

با لب ند کجي خم میشود پایین تر و دو دستا را به دو طری سرم تکیه میدهد 
 و من به چشمانا نگاه میکنم:

 
 منو یه جوري بکا که زجر نکشم!-
 

 میگذارد و لب میزند: چشم روي هم
 
 چشم!-
 
نه اي - تاری ي؟ می واي افسرررا یه مرگ  تو دوسرررت داري چطوري بمیري؟ 

 بکشمت؟
 

 انتهاي موهایم را بدست میگیرد و زمزمه میکند:
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تو هم میتونی منو با چاقو بکشرری هم با اسررلحه یا حتی با سررم. افسررانه اي، -

 بهت پیشنهاد میکنم:تر اساطیري..هرجور تو ب واي..اما من یه راه ساده
 

 …موهاتو باز کن 
 

 اه خدایا! دروغ میگفت..دروغ میگفت که دوستم ندارد! مطمین بودم...
 

 با صداي زنگ در صای میایستد، چشمکي میزند و میرود سمت ایفون!
 

اوهم پیراهن ابیا را پوشرریده بود، با ان شررلوار قهوه ایا! می واسررت م ل هم 
 باشیم..گیج بودم...گیج!

 
ته  مه دور هم نشررسرر که برمیگردم ه ید میکنم و وقتي  مد باره خودم را ت دو

 بودند..سیم ارامي میدهم که همه برمیگردند سمتم!
 

رامین دسررتا را میگذارد پشررتم و به همه معرفي ام میکند...تعریفي نبودم و 
دوستانا الکي چیزي میگفتند که براي من نبود..به نیمرخم نگاه میکند لب ند 

 همه براي هم  یدي گرفته بودند...میزند! 
 

 زیادي می ندیدند، زیادي باهم مهربان بودند، زیادي بودند...
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 سیني به دست، رامین در اشپزخانه گیرم میاندازد:

 
 فکر نکنم شام بمونن.-
 

سررر تکان میدهم و دختر بوري که انتهاي سررالن نشررسررته بود..به رامین نگاه 
 یزنم:میکرد! با شانه ام به شانه اش م

 
 اون چطوره؟-
 

 به مسیري که اشاره کردم نگاه میکند:
 
 کي؟ طناز؟ نرسه..-
 

هایم،  ند و مو ند کجي میز ند، لب  گاهم میک تد...ن یایسرر به رویم م عد رو و ب
 لباسم، سرتاپایم را نگاه میکند و در اخر لبا را میکشد پایین و میگوید:

 
 بد نیست!-
 

 و همانطور که از کنارش  بور میکنم میگویم: می ندم
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 خیلي خوبه!-
 

برایشرران چاي میبرم! به حرفهایشرران نمی ندم و فکر میکنم هومن  مجردشرران 
 بی ودي بهم لب ند میزند..کنارم مینشیند! شربت مینوشد و میگوید:

 
 ندیده بودمتون تاحاال! بیمارستانم نیومدید درسته.-
 

 سر تکان میدهم:
 
 بله..از محیط بیمارستان خیلي خوشم نمیاد!-
 
 جدا؟ رامین میگفت احتمال اینکه همکار بشیم زیاده...-
 

 شانه باال میاندازم و دنبال رامین میگردم..نگاهم میکرد:
 
 شاید!-
 
 خوب االن چیکار میکنید؟-
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می واست حری بزنیم؟ می واست حتما شماره هم بدهد..باشه من م الفتي 
 باید یکایزهایي را میفهمید:نداشتم فقط 

 
گاه و طیقم توي شرررکت - عد از انصرررای از دانشرر االن؟ االن هیاي..ب

مدم بیرون و االن دارم درس  جا هم او عدم از اون کار میکردم! ب خصرروصرري 
 می ونم! این همه کاریه که میکنم!

 
 لب ندش محو شد!!! کجا رفت ان لب ند گل و گشاد ؟

 
 اها..-
 

مه با لب ند  ه عد  گاه کرد و ب به جم  ن ها" و برگشرررت و  حرفا همین بود "ا
 گفت:

 
 من برم پیا دوستان باز برمیگردم!-
 

شتند مرگ اولم نبود! از بس که مرده  سنگ قبرم مینو اه.. یب ندارد!! باید روي 
 بودم از دست ادمها.

 
 ..کاش دوباره رامین پیشنهاد زندگي در خارج از این سگداني را میداد.
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بغض تا ته جانم باال امده...من که از اول نیتم همین بود اما..چرا ادمها اینکار 
را با ما میکردند؟ مطلقه بودن خیلي بد بود؟ گفت باز برمیگردم!! رفت مغازه 
هاي دیگر را باز ببیند، دوري بزند و برگردد؟ همه مشررتري ها دروغگوهسررتند! 

 حاال این هم یکجور مشتري حساب میشد..
 

 دلم گرفته بود و شکسته بود وهوایي شده بود!
 

 تو خوب بودي...مهربان بودي! منه بي لیاقت چرا از دستت دادم؟
 

زنگ در صداي بلند خنده رامین را قط  کرد..به سمت اتاق میروم و با دستمال 
جیبي چهارخانه ا  اشکم را پاك میکنم و سعي میکنم خودم را نگهدارم..باید 

 سعي..
 
 بارك! ید  م-
 

 اه خدایا! صداي خودش بود..خود خودش.خواب بود؟
 

سالن را  سیر دو قدمه تا  شد  باز میکنم و م م ل تیر از جایم در میروم، در را ب
میدوم...با دیدنا..پاهایم ترمز میکنند! یا شاید ترمز میبرند که نم نم سر جایم 

 نامتعادل میایستم!
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ستي که  ا صورتت تیره خود  بودي..خود خود ! هماني ه شقا بودم فقط 

 شده..وگرنا چیزي براي  شق من بودن کم نداري!
 

به رامین  طاب  ند خ گاهم میک که ن مانطور  یدارد و ه قب برم به   قدم  ی  
 میگوید:

 
 گفتي تنهایي!-
 

 رامین لب ند بیجایني میزند و میگوید:
 
 باه ها سر زده اومدن-
 
 چشمکي به بقیه میزند..می واهد برگردد که رامین بازویا را میگیرد: و
 
 کجا؟ تا اینجا اومدي مگه میذارم بري؟-
 

همه به پذیرایي برمیگردند..من همانان در سررکو  ایسررتاده ام! تنم میلرزد و 
 رامین که داد میزند:
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 رایحه جان یه چاي میاري؟-
 

. همین بودم! تاکي خودم را پشررت باید میرفتم چیزي سرررم میکشرریدم؟ نه..نه.
  شقا پنهان میکردم؟ چانه ام میلرزید!

 
 ی  چاي ری تم

 
 اما همه هیکلم را سوزاندم.

 
 تیشر  مشکي تنا بود و شلوار کرم  جذبا.

 
با امدنم سررری  پاهایا را جم  میکند و من دوال میشرروم و سرریني را مقابلا 

شررنیده باشرررد! تشررکر کرد اما میگیرم و "بفرمایید" خفه ام را گمان نمیکنم 
 برنداشت!

 
 با همین بیرحمي لب زد:

 
 میل ندارم!-
 

 جایي پیدا میکنم براي نشستن! کنار رامین..روبه رویا!
 



wWw.Roman4u.iR  932 

 

ی  لحظه ام چشررم ازش برنمیدارم..حتي ی  لحظه... چند وقت بود ندیده 
 بودما؟ حساب روزهایا از دستم در رفته.

 
کاش اینهمه نگاه نمیگرفت و بي ا تنا نبود..میداني چه چیزي از نفر  بدتر  اه

 است؟
 

 بي تفاوتي..باور کن فقط بي تفاوتي!
 
 خواهر  خوبن؟-
 
 اونم خوبه...مسافر  بودي؟-
 
 اره یه دو روزي با رایحه رفتیم شمال...-
 

 سر تکان میدهد و من طاقت این وبعیت را نداشتم..
 

ما چیزي  به دسررتشررویي میروم مان کف مینشررینم..بغض داشررتم ا و ه
 نمیامد..یکجور شوك بهم دست داده بود و کاري نمیتوانستم بکنم.
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چرا تمام نمیشررد؟ چرا این  شررق تکراري نمیشررد برایم؟ بوي نویي میداد این 
شروع  سان  ست، ا شق م ل جنگ ا ست میگویند   شه. میداني را رابطه همی

 ید تمام نشود!میشود اما س ت تمام میشود..و شا
 

صررداي خداحافظي میامد...کاش او هم میرفت! ازش خجالت میکشرریدم و 
 نمیکشیدم!

 
 کاش نمیرفت...نه..نمیدانم!

 
 من و پنجره حالمون خوب نیست

 
 چه ارامشي پشت این پرده بود

 
 رایحه نمی واي بیاي بیرون  زیزم؟-
 

بود که زمزمه میکرد! پس هنوز اینجا بود که مرا ا  میکرد..بیرون میایم!  رامین
به سررالن میروم، بشررقابها را جم  میکنم..با رامین حری میزدند و یکایزهایي 

 میشنیدم که نباید.
 

 "اره هفته دیگه ایشاال"
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 هفته دیگر..هفته دیگر زیر اسمان شهري نفس میکشیدم که تو را ندارد.
 

ست بر شقاب می وا شان؟ طوالني مد ؟ خانه پدربزرگا؟ اه خدایا..ب ود کا
از دستم سر می ورد و روي پایم خرد میشود! هردو به اشپزخانه میایند و رامین 

 که سری  جارو را برمیدارد:
 
  یب نداره..پا  چیزي شد؟-
 

 نگاهم میکرد، بیشتر از من به پیراهنا. به پیراهنم...
 

 بگو خاطراتت از اینجا برن
 

 ببینم کسي د وتت کرده بود؟
 
 برو بیرون من جمعا میکنم...-
 

 به گوشه ترین گوشه ي سالن پناه میبرم..صدایشان میامد:
 
 من دیگه برم رامین!-
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 کجا؟ شام سفارش دادم!-
 
 رامین این کارا چیه؟-
 
 کدوم کارا؟-
 
ید  این چه فیلمیه بازي میکني؟ من بهت زنگ زدم گفتم بریم بیرون، از قبل -

 همو ندیدیم تو گفتي بیام اینجا...گفتي تنهایي! اینجوري تنها بودي؟
 
 تنها یعني من و رایحه تنهاییم..تو که میدونستي رایحه پیا منه!-
 
 باشه من اشتباه کردم اومدم..-
 
 امیر چقدر باه اي..وایسا ببینم!-
 

 میبینمشان! م ل ی  مجسمه بودم و مجسمه نیز حساب میشدم
 
 ب وریم..من غذا سفارش دادم!بیا شام -
 
  زیزه من نمیتونم بمونم!-
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 جلو میروم:
 
 تو باش..من برم...-
 

 رامین تشر میزند:
 
یارن..دورهم - غذارو م بیرون..االن  نه نمیره  ن یر! هی  کس از این خو

 می وریم، امیر اونموق  دوست داشتي برو!!
 

ستاده بودیم سمت در...روبه روي هم ای ! معذب بودم و قطعا میگوید و میرود 
 او هم...

 
 مینشیند و من که حس میکنم باید کاري بکنم:

 
 ابي چیزي بیارم؟-
 

 اه احمق..چیزي؟ چه بیاوري؟ این چه چر  و پرتي بود؟
 

نگاهم میکند...بعد به لباسررم بعد تسرربیح..داشررت داشررته هاي مرا به چشررم 
 مالکیت نگاه میکرد!
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 لب میزنم:

 
 تنهایي خیلي س ته؟-
 

 چیزي نمیگوید..از اینکه جوابم را بدهد ناامید بودم اما گفت:
 
شتي - سر گذا شت  نه دارم باهاش کنار میام...االن من در برابر زندگي که تو پ

 وظیفه دارم!
 
 االن احساس ازادي میکني؟ از بند ادم  وبي م ل من رها شدي؟-
 

 پایا را تکان تکان میدهد و من باز زمزمه میکنم:
 
 ي رنج منو میبیني؟ این ناراحتیتو برطری میکنه؟لذ  میبر-
 
 مکنب تی هستم...چون نه به خوشب تی دیگران حسودی میمن آدم خوش-
 

 برم!و نه از دیدن بدب تی بقیه لرذ  می
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خوب بود..نمی واسررتم حالا خراب باشررد! او که نمیدانسررت من پر از غوغا 
 بودم و او که امد کوچه دلم ارام گرفت.

 
 .من اما خیلي احساس بدي دارم..الاقل قبل از تو تنها بودم نه تنهاتر.خوبه.-
 

 نفسا را فو  میکند و برمیگردد سمت در:
 
 کجا رفت این؟-
 

 از با من بودن بدش میامد...
 
رامین میگه اسررتعداد پزشررکي دارم..از خودش میگه! تو فکر میکني موفق -

 میشم؟
 
 نمیدونم..-
 
 چرا میري کاشان؟-
 

 را نمیدهد..اه خسته بودم! تنم درد میکرد... جوابم
 



 939 هبوط

 منو خدا زده..دیگه زدن ندارم!-
 

دور لبا را از هی  پاك میکند...ارنجا را روي زانویا میگذارد و بدون اینکه 
 نگاهم کند زمزمه میکند:

 
 به اون تسبیح ا تقادي داري که انداختیا دور دستت؟-
 

 دستي به تسبیح میکشم و لب ند میزنم:
 
 من به تو ا تقاد دارم!-
 

 نمیدانم با تاسف؟ با ناراحتي؟ سر تکان میدهد..زمزمه میکند:
 
 چرا جواب المیرا رو نمیدي؟-
 
 چي بها بگم؟ می واستم هرجور خود  صیب میدوني از من بها بگي.-
 

 نگاهم میکند:
 
 من صیب دیدم چیزي نگم!-
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 یعني...-
 
و...فهمیدیم به هم نمی وریم! هی  چیز یعني فقط من و تو باهم د وا کردیم -

 دیگه ایم نیست..
 

سي..تو  صبحي..تو جاده چالو سم را فو  میکنم!  زیزه لعنتي من..تو نماز  نف
پرده حریري که درگیر پنجره و باد اسررت..تو صررداي اذاني که میپیاد در این 

 خانه...ممنونم از ...
 
 از من  صباني نباش!!! خودتو-
 

 نکن..من دیوونه میشم اینطوري.به خاطر من اذیت 
 
اصوال آدم از دیگران ناراحت و  صبانی نمیشه ، از خودش  صبانی میشه که -

 شو برای اون حروم کرده!چرا اینهمه به اون آدما اهمیت داده یا وقت
 
 هرچي بودم...یه لحظه هاي کمي ادم خوبي بودم...کنار تو!-
 

اید دیگر نمیدیدما..اینبار که ناگهان بلند میشررود...به سررمت در میرود! شرر
 خطر کرد دفعه بعد نمیکرد!!!
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شکوفه هاي الوچه کف حیاط خانه مادربزرگ حرام  م ل باد وزید و من هماو 

 شدم..تو همین بودي...سرد، ناگهاني، ویران کننده...
 

 بازویا را میکشم..برمیگردد اما نگاهم نمیکند.
 

 ختم...من چه بجنگم چه نجنگم کل این بازي رو با
 
 امیر  لي!-
 
-... 
 
 فراموشم کن، اما ازم متنفر نباش.-
 

 نگاهم میکند:
 
 مگه متنفرم؟-
 

 فداي چشمانت شوم..می واست برود.. همه چیز به ی  لحظه وابسته بود!
 
 دیگه نمیبینمت؟-



wWw.Roman4u.iR  942 

 

 
 نه!-
 

 من چه بجنگم چه نجنگم کل این بازي رو باختم...
 
 پس...-
 

صورتا  همه ست میگذارم روي گونه تیزش.. چیز در ی  ثانیه اتفاق افتاد...د
 را برمیگردانم سمت خودم و براي ی  لحظه کوتاه میب*و*سما...

 
 من چه بجنگم چه نجنگم کل این بازي رو باختم...

 
 قانون چهل و یکم:

 
 یجوری بب*و*سینا انگار دفعه اول و آخره که قراره باهم باشین!

 
 و پاك را روي داشبورد پر  میکنم و سرم را به صندلي تکیه میدهم.. مداد

 
 چطور بود؟-
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 شانه باال میاندازم..ادایم را درمیاورد:
 
 این یعني چي؟-
 
 یعني نمیدونم!-
 

 ماشین را روشن میکند و همانطور که دنده  قب میگیرد میگوید:
 
 هی  چیز  به ادمیزاد نرفته.-
 

ی  تسررت هم نزدم! کی  و سرراندیسرري که پ ا او که نمیدانسررت من حتي 
 کردند را خوردم و سرم را گذاشتم روي ورقه ها و خوابیدم...

 
 المیرا به گوشیت زنگ زد! گفتم سر جلسه اي..-
 

 سر تکان میدهم و یکبار صفحه گوشیم را روشن خاموش میکنم.
 
 خوبي؟-
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ک مان روزي  مت! از ه ید که د یدهم...از ان روزي  کان م نان باز سررر ت ه چ
ب*و*سرریدمت که گویا اخرین لحظه  مرم بود...از همان روزي که خود  را 

 از من دریغ کردي و براي همیشه رفتي..
 

ند و  فت دوري بز قه بودنم ر یدن مطل با فهم که پسرررك احمق  مان روزي  ه
 برگردد...

 
که من از این دنیا و ادمهایا سررهمي ندارم..حالم بد بود.خیلي بد..و  فهمیدم

 هی  جا جاي من نبود!!
 

 روبه روي خانه نگهمیدارد:
 
 میرم بیمارستان..-
 

 قبل از اینکه پیاده شوم دستم را میگیرد:
 
نري خونه بشیني گریه کنیا...زنگ بزن یه چیزي بیارن ب وري..خودتو سرگرم -

 زود میام بریم باهم بیرون باشه؟کن تا غروب... 
 

 پیاده میشوم..صدایا میرود باال:
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 دهنتو باز کن رایحه..باشه!؟-
 

 داد میزنم "باشه"
 

دندان روي هم میفشررارد و من به خانه گرما پناه میبرم...در را نبسررته کفا 
کت  به  یایم میرسررم  باال م نه اي بینا قرار میگیرد..از خط اتوي تیزش  مردا

 وا  زرشکي داشت و پیراهن سفید..اخم داشت..اخم!همرنگا، کر
 

پدر رامین امده بود خانه پسرررش من هم که همیشرره همه جا اویزان این و ان 
 بودم!

 
کنار میروم و به ارامي داخل میاید..صرررداي  صرررایا میامد و من یاد روزي 

 میافتم که..لعنت به تو که امیر راهم ازم گرفتي.
 

 ویم:بدون اینکه نگاها کنم میگ
 
 رامین نیست!-
 
 با تو کار دارم.-
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 قلبم میریزد...مینشیند و من هم روبه رویا..
 

 کتا را درمیاورد، نگاهي به اطرای میاندازد...
 
 پیا رامین..خوش میگذره نه؟-
 

 نگاها نمیکنم و او ادامه میدهد:
 
 معلومه که خوش میگذره!-
 
-.. 
 
 پس کي قراره از این خونه بري؟-
 

 میزنم: پوزخند
 
 تمام فکر و ذکر  شده بیرون کردن من..از خونه ها.از دل ادما..از دنیا!-
 
 فقط کافیه از زندگي پسرم دور باشي..بقیا برام اهمیت نداره!-
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 پوزخند میزنم و او ابرو باال میاندازد:
 
 مطمئن باش این برا توام بهتره..-
 

 به مس ره می ندم:
 
 نگرانم مني..جالبه.-
 

 مان ترسناك و لعنتي اش ابرو درهم میکشد و خیره ام میشود:با ان چش
 
 اشتباه نکن! یه شیر هی  وقت خودشو درگیر بدب تي گوسفندا نمیکنه.-
 
 ما تو باغ وحا تو زندگي نمیکنیم...-
 
 تو هرجایي که را  بدن زندگي میکني!-
 

 چنان میسوزاند..چنان! فقط توانستم از درون بترکم همین...
 
 بهتره زودتر بارتو ببندي.ولي -
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رامین همه چیزو بهم گفته! اما بذار خیالتو راحت کنم..دیگه  یقه اي به من -
 نداره!

 
 می ندد..طوالني و ا صاب خورد کن:

 
 توام باور کردي؟-
 

 نه باور نکرده بودم...خم میشود جلو کلي خطر در چشمانا میریزد:
 
نداري. میبیني؟ اون ببین دختر جون...جز بدب تي براي ادماي - دیگه هیاي 

 پسررو بیااره کردي..ولي من نمیذارم رامینم بیافته تو چاه تو!
 

 قلبم میشکند و او ادامه میدهد:
 
تو یه ادم نحسري...نحسریت دامن همرو میگیره! شرنیدم خانواده خوشرب تي -

 بودن..تو که رفتي تو اون خونه مادربزرگا مرد..پسرم که سر به بیابوناي کاشان
 گذاشته..

 
 و می ندد..اش  در چشمانم جم  میشود..من نحس بودم! راست میگفت..
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مادرتم زودتر از مو دش - خاطر تو... به  یب شرررد  پسرررم اواره کشررور غر
قل اگر می واي بییي سررر  باشرري از همه حدا باید دور  مرد...ب اطر تو! تو 

 خود  بیاري بیار..به اطرافیانت کاري نداشته باش.
 

 دهانم را بس تي قور  میدهم: اب
 
صي بلدي که به کاري - ص به چه دردي می وري؟ اویزون این و اوني...نه ت 

بیاي نه...هیاي هیاي براي موندن کنار رامین نداري..باید زودتر بري!! نه از 
شده  شه. االنم دیر  سي بک شور باید بري!! برو بذار رامین نف این خونه از این ک

 کنه..ولي اول تو باید بري...باید زودتر ازدواج 
 

 اگر می واستم حساب کنم هزار بار از کلمه برو استفاده کرد!
 

 چنگي به لباسم میزنم و با ان چشمان غمگین و پر اب خیره اش میشوم...
 
مام ارث - که در اون صررور  از ت قت نمیگیره...اول این رامین تورو هی  و

مینطور کسرري که دلا پیا محرومه..دوم از ه*ر*ز*ه ها خوشررا نمیداد وه
یکي دیگه باشه..پس تا االن اگر نگهت داشته ب اطر دلسوزیشه، به خاطر اون 
دل بي صاحاب و احساسیا..اما همینم بها اجازه نمیده بره سمت کسي تا 

 تو تو خونشي..میفهمي؟ تو که جلو چشما باشي کسي به چشما نمیاد..
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س وته بو د! انقدر حیووني..انقدر طفلکي! از تا به حال انقدر دلم براي خودم ن
خودم معذر  می واهم که جوري زندگي کردم تا هرکسرري به خودش اجازه 

 بدهد و اینطور تحقیرم کند.بب شید!
 
قل اونور - حدا جا کسرري نمی واد .. یدم! فقط برو..این مه خرجتو م خودم ه

 شاید کسي با شرایط تو کنار اومد..برو!!
 

 نیش ند میزنم و باز میگوید:
 
 حتي اونجام پولي خواستي برا  میفرستم..هرکشوري! فقط برو..-
 
 ترجیح میدم زیر بار بدب تي خودم له بشم تا زیر بار منت تو!-
 
 اولشه..نم نم.. ادم میشي خو-
 

 د  میفهمي که بهترین راه همینه..باید بري!
 

 صدایم میلرزد:
 
 و اگه نرم؟-
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 بلند میشود..کتا را برمیدارد:

 
میتونم در  رض چند سررا ت به چندین ادم زندگي بدم! و در  رض چند من -

 دقیقه زندگي یه نفرو ازش بگیرم.
 
 من چیزي براي از دست دادن ندارم..-
 
 پس مواظب خود  باش..-
 

 دلم میلرزد..سمت در میرود:
 
اولین قدما اینه...کاري میکنم خود رامین با دسررتاي خودش از این خونه -

 .تازه اونجوري شروع میشه..بندازتت بیرون.
 
 نمیتوني..-
 

 می ندد و قبل از اینکه در را ببندد داد میزنم:
 
 اگر میتونستي تا االن تحریکا میکردي..رامین این کارو نمیکنه...-
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 با خنده در را میبندد و من همانطور بي جان و شکسته میریزم روي زمین..
 

ست شد با همین د شکم را پاك میکنم!! کاش می شما..کاش براي ا ان خودم بک
انتقام همه تحقیرهایا رامین را دنبال خودم میکشیدم...کاش..اما دلم نمیامد! 

 در حق هرکه نامردي کنم در حق رامین نمیتوانستم.
 

 میبیني؟ زندگي قسم خورده حتي ی  روز هم با من راه نیاید!!!
 

سررت؟ به چه بروم؟ اره خوب..باید هم بروم..اینجا چه کسرري از بودنم رابرری
 دردي می ورم اخر؟

 
یدارم...همانطور اشررر   نه میروم..جعبه قرصررهاي رامین را برم به اشررپزخا
میری تم و قوطي را برمیدارم..به خودم فحا میدادم به ادمها..چرا باید من به 
یده  فا چه هم  هان برمی ورد؟ مور جاي این ج به ک مدم؟ نبودنم  یا یا م این دن

شت، دانه میبرد...پرنده هم پر میزد..من چه میکردم دقیقا؟ اندازه مورچه هم  دا
 بدرد نمی وردم.

 
 "اویزونم؟ اره دیگه..."
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ست  ستینم پاك میکنم و زمزمه میکنم " برم ببینم همه چیز در شکم را با لب ا ا
 میشه یانه!!"

 
 قطعا ان جهنم بهتر از این جهنم تمام نشدني دنیاست..

 
 مشت قرص سبز را میریزم در حلقم و ی  لیوان اب.. ی 

 
به اتاق میروم...پیراهن ابیا را برمیدارم..روي مبل پهن میکنم..یکشررنبه غم 

 انگیز را میگذارم و سرم را روي سینه او...
 

جان  یاد  بودم و ارزویم در اغوش تو  به  می واهم بفهمي من در مرگ هم 
 دادن بود...

 
فت قطره قطره اشررکم میری فت نحس...میگ به من میگ زد روي پیراهن ابي...

یا  چه؟ من نحس بودم  خانوم  حاج  ااره کردم؟  بدردن ور...من امیر را بی
 بدشانس؟

 
شانه ام میگذارم! دلداري ام بده..نوازشم کن! بگو به درد  ستین پیراهن را روي  ا
به درد تو مرا پس بزني من  به درد دوسرررت داشررتن تو می ورم.. هی  ن ورم 

 نبالت بیایم..دست از سرم بردار، دستت را بگذار روي شانه ام!د
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حالت تهوع دارم و تمام تنم میلرزد! داشرررت تمام میشرررد.. همه خوشررب ت 
 میشدند!

 
دانه هاي  رق از پیشاني ام میاکید داشت چشمانم میرفت..لب ند زدم.. ین 

به رویم؟ اخم کرده...داد میزند! اینجا هم سرررزنشررم  دیوانه ها و امیر بود رو
میکرد..لب ند زدم برویا و با صررداي بي رمقم زمزمه کردم" امدیم، ب*غ*ل 

 نکردید، رفتیم"
 

شدن پیله پروانه...درد دارد اما  س ت و تنگ...یا پاره  سته  م ل ترکیدن ی  پو
 قرار است پر بزنم!

 
صداها کشیده و گنگ بود..خیلي گنگ اخرین تصویر افتادن مداد روي سنگ 

باال پایین شرردنا بود و قیافه رامین که داشررت از دسررتم خیص  کف خانه و
ستا موهایا را  شد! حاال دیگر ازادي، م ل من که از بند امیر ازادم! با دو د می
چنگ میزند..داد میکشید و من فقط دهانا را میدیدم که انقدر زیاد باز و بسته 

 میشد...
 

 .ل*خ*  و شل رويتنم کشیده میشود روي دستا...تمام تنم بعف میرفت.
دستهاي رامین وا رفته بودم...تا مرا روي صندلي خواباند و استار  زد چشمانم 

 بسته شد!
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 تنهاتر از من هم وجود داشت؟

 
  اشق که شدم همه دنیا سرزنشم کردند...مرا تنها گذاشتند!

 
 م في کردم تنهایم گذاشتند..

 
 واقعیت را گفتم...

 
 تنهاتر شدم..

 
 باید میکردم؟ چه

 
 میداني دو نوع تنهایي داریم...یا خود خواسته..یا

 
 خود  را کسي ن واسته!!

 
من خیلي تیش کردم اما نشد و کسي مرا ن واست. من ولي در نوع خودم ت  

 بودم...بي مانند..بي م ال در بدب تي...در تنهایي!
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، هرموجودي یکي از صررفا  خدا را داراسررت، یکي رحمتا، یکي فضررلا
 یکي زیباییا..و من یگانگي اش!

 
 من و خدا خیلي شبیه هم بودیم!

 
 هردو تنها و هردو دورمان را کساني گرفتند که منکر حضورمان میشوند!!!

 
فکر میکردم تمام شرررده، یا حداقل ترجیح میدادم اینطور باشرررد! تا اینکه نور 

 نیست!محکم خورد پشت پلکهایم...و فهمیدم نه.. این درست ابتداي ویرا
 

سر بود!! به جایي خیره شده بود و  رامین نشسته بود روي صندلي...تنا انگار 
 من که چشم باز کردم نگاهم کرد!

 
 نگاها را نمی واستم..نگاه هی  کس را!

 
تنها ی  جمله زمزمه کردم خشرردار و پر بررعف تا دیگر این همه رنجا را در 

 چشمانا نبینم:
 
از دیگران معذر  خواهی « وجود داشررتنم»من تاحاال چندین بار به خاطر -

 کردم! از تو هم معذر  می وام..



 957 هبوط

 
انقدر دلگیر بود صدایم؟ انقدر ترحم برانگیز که بلند شد کنارم نشست...بغض 

 کرد و صورتم را به دست گرفت و با ان چشمان پر ابا گفت:
 
 قربونت برم من...-
 

ل، در اغوش پیراهنا قرباني نمی واسررتم...فقط باید میذاشررت روي همان مب
 تمام میشدم!

 
 مرا م ل اب بین مشتا نگهداشت، درست در اخرین قطرا  رساندم به اینجا!

 
 ولي من تاحاال از کسي تشکر نکردم به خاطر وجود داشتنا...از تو ممنونم!-
 

 پوزخند بیجاني میزنم و او زمزمه میکند:
 
 اخه دیوانه هي از بدب تیت مینالي، ا-
 

 د  داري با خود  میکني!ینکارارو خو
 
می واستم تموما کنم! اما انگار پشت هرکاري یه  المه بیاارگي خودشونو -

 اماده کردن بیان رو سرم..
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اگه قرارباشرره هرکاري دوسررت داري انجام بدي و هی   واقبي برا  نداشررته -

 باشه، دیگه زندگي چه معنایي داره؟
 

اه ابریشم اشکم را پاك میکند اش  سردم میاکد داخل گوشم و همانطور که ر
 لب میزند:

 
 این چه بییي بود که داشتي سرم میاوردي؟-
 
به سره من اومده..بی با یه سر ت باور نکردني همیشه داره میاد طری من..تو -

 از چي میترسي؟
 

 چند لحظه خیره ام میشود و لب میزند:
 
 من از تو میترسم.-
 

 گریه میکنم و می ندم:
 
 خودمم نرسید دیدي که..از فاصله ها باید بترسي !!من زورم به -
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 فاصله نه، من از تو میترسم که دلت براي کسي تنگ نمیشه!-
 

 سرم را میبرم زیر ملحفه و گریه سر میدهم! از فین فینا میفهمم او هم...
 
پاك کن - نه  نه مداد  مداد  افتاد کف ماشررین برداشررتم...دقت کردم دیدم 

م!! اومدم خونه به قصد کشتنت...خود  زودتر اینکارو استفاده نشده...فهمید
 کردي!

 
 نفسم بریده بریده میشد:

 
 کاش نمیرسیدي خونه..-
 

 از روي ملحفه لبا را میگذارد روي گونه ام:
 
 خفه شو  زیزم.-
 
 اون دنیا...اون جهنم قطعا بهتر از این جهنمه..-
 
 نه دیگران. معلومه! اونجا حداقل به خاطر اشتباها  خود  میسوزي-
 

 و ارام ملحفه را میکشد کنار! چند ثانیه نگاهم میکند:



wWw.Roman4u.iR  960 

 

 
کاش با تنفر ازش جدا میشررردي..اینجوري خیلي راحتتر میگذشرررت! واقعا -

  شق انقدر اهمیت نداره که به خاطرش خودتو بکشي..
 
سم، بدب تي میارم! هرجا - ست میگه من نح فقط به خاطر امیر نبود..بابا  را

 بدب تي و سیاهي ام میباره. باید تموم شم تا بدب تیا هم تموم شه.میرم ابر 
 

 اخم میکند:
 
 بابا؟ اومده بود اونجا؟ هان؟-
 
-.. 
 
باتوام رایحه..اومده بود خونمون؟ چرا راش دادي؟ ب اطر حرفاي اون اینکارو -

 کردي؟ حری بزن..
 
حاال مهم نبود- گه.. از زبون  نه فقط حرفاي اون نبود..دیدم داره درسرررت می

 کیه..راست میگفت.
 

 صدایا میرود باال:
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 غلط کرده..فقط می واد تورو تضعیف کنه..-
 

 چانه ام میرزد:
 
بررعف؟ رامین باتو که رودربایسررتي ندارم اما من دیگه چي دارم؟ یه زن  بي -

انگیزه ي افسرده  اشق که ذره اي ا تماد به نفس نداره...پدرم که نمیدونم کیه، 
طور!  مري فکر میکردم برادر دارم..امیرم که..رامین...هیاي براي مادرم که این

 ادامه ندارم هیاي.
 
 یکبار..-
 

 چرا گریه میکرد؟
 
شون کن! تورو خدا به حرفم گوش - یکبار فقط به فکر خود  باش...ادمارو ول

 کن..چرا افسرده اي؟ و چرا نمی واي اینهمه دود سیاه رو بزني
 

 کنار!؟
 
 از جام بلندشم چه برسه به جنگیدن.حتي رمق ندارم -
 



wWw.Roman4u.iR  962 

 

شدیم ولی - جنگ چیه دیوانه...همه ما یه وقتایي بوده که حس کردیم تکه تکه 
مه  ندگی رو ادا ندیم بهم و ز هارو جم  کردیم و چسرربو که  عد این ت روز ب

 دادیم..این مسئله جزئی از زندگیه..
 
 اونه.کل زندگي من تکه تکه بود..درواق  سالم بودن فقط جزئي از -
 
من همینجوري نمیشررینم و دسررت رو دسررت نمیذارم تا تو دفعه بعد با تیغ و -

طناب اینکارو به نتیجه برسوني. میریم دکتر و تو م ل جلسه کنکور حق نداري 
 منو بپیاوني!

 
 هرکاري می واي باهام بکن...-
 

به سا ت میکنم هفت صبح بود و افتاب که خیلي تیز میتابید..صورتم  نگاهي
سایه  صورتم  شید میگیرد و  ستان بزرگا را جلوي تابا خور را برمیگردانم..د

 میکند!
 
 اگه یه کم جربزه داشتم ولت میکردم بري دنبال زندگي خود .-
 
 تو که ولم کني زندگي مگه دارم؟-
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ثابت میشرررد مرگ هم اش دهن نگاهم میکند و من هم..ارام بودم ید بهم  با  ،
سروزي نیسرت. اما..کاش سره دنیا داشرتیم، اینجا جهنم، ان دنیا هم جهنمي، 

 کاش دنیاي سوم قطعي بهشت بود.
 
ستم - سي نمی واد ؟ نمی وا شمتو کور کرده..چرا فکر میکني ک امیر لي چ

یاد  اارم کرده..هرروز م هان بی ما ما این پسرررره  هت ا قت بگم ب هی  و
ارسررتان..میشررینه حری میزنه، فلسررفه میبافه! ماهان می واد ...من..من بیم

صمیمشو  ست خورده و ت شک سره تو با خودش جنگیده و  می وامت! امیر لیم 
گرفته اما دلیل نمیشه که هنوز دوست نداشته باشه..داره..باور کن داره! اسم تو 

شب که اوم شه.اون شاش حالي می شه...چ سا جم  می شا دنگ حوا د، میاد 
ست! من خوب یادمه وقتي گفت تنهایي من  ستي، باور کن میدون ست ه میدون
گفتم من و رایحه تنهاییم! دوست داره اما تصمیمشم براي همیشه گرفته! اینارو 
حه!  یا مهمي..بفهم رای نارو میگم بفهمي برا خیل بدم ، ای یدواهي  نگفتم ام

خاطر من  به  کارارو  بارو بریز دور! این با فاي بیهوده  یدونم حر نه..منم م میک
 چطوري جوابشو بدم!

 
 چطوري جوابشو بدي؟-
 
 نمیدونم ولي یه روزي انتقاممو ازش میگیرم.-
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ها، دلم - ظه  ی  لح ظه فقط  یه لح فت تو  وقتي اونجور تحقیرم کرد و ر
 می واست به وسیله تو ازش انتقام بگیرم!

 
 لب ند میزند:

 
 چجوري!؟-
 

ستم چیزي  نگاها شاید ازدواج.نمیتوان میکنم.چه میگفتم؟ با تحری  تو؟ یا 
 بگویم و او که چشمانا می ندد و لب میزند:

 
 به نظر من انتقام بگیر.-
 

 م ل مجسمه بي پل  نگاها میکنم و بعد ارام زمزمه میکنم:
 
 هنوزم دوسم داري!-
 

 لب ند از همه جاي صورتا پر میکشد:
 
 نه.-
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 مطمئنم!-
 
 ولي این به تو و هی  کسي ربط نداره. دارم-
 
 تو بهم دروغ گفتي.-
 
شکل - شمت..این تمام م شته با شمت و مطلقا ندا شته با من نمیتونم مطلقا دا

 منه! این ي
 

 ه مریضي م صوص به خودمه و از اینجور بودنا لذ  میبرم!
 

 با تعجب نگاها میکنم:
 
 مازوخیسمي؟ از چي لذ  میبري؟-
 
رو داشررته باشرري هم نه! از این کشررمکا ابدي..این قرار  از اینکه هم یکي-

 نیست به تو اسیبي برسونه!
 
 گفتم ادمایي که زیاد از حد خوبن یه نقص گنده دارن!-
 
 اره دارم.-
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 من نمیفهمم! وابح حری بزن..-
 
 می واي چیکار؟-
 
 بگو!-
 
 من نمیتونم ..-
 

 اب دهانا را قور  میدهد و ادامه:
 
ي و فناتیکم یا م ل امیر..اصرری..من نمیتونم تضررمین کنم که بگو یه ادم قدیم-

روزي گذشررتتو تو سررر  نزنم یا..من نمیتونم با اون همه افتضرراب کنار بیام و 
نمیتونم به طور قطعي هم نداشررته باشررمت! این به هی  کسرري به خصرروص تو 

 ربطي نداره...مهم خودمم که باهاش کنار اومدم..
 

 ند میزند! سرنگي از جیبا درمیاورد:پرستار داخل میاید...لب 
 
 دکتر بشار  ایشون خواهرتونن؟-
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 چند لحظه نگاهم میکند و بعد در کمال تعجب میگوید:
 
 نه!-
 

پرسررتار ابرو باال میاندازد...می واهد به سرررمم چیزي تزریق کند که رامین 
 نمیگذارد:

 
 الزم نیست..-
 

 و بعد جوري نگاها میکند که یعني برو..
 

 انژیوکت را درمیاورد..پنبه را میگذارد روي رگم: خودش
 
 نگهشدار.-
 
 خواهر  نیستم.-
 
 بلند شو، لباساتو تنت کن ببرمت خونه!-
 
 دیگه نمی وام اینجا بمونم!-
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 راه رفته را برمیگردد:
 
 کجا؟-
 
این شررهر و هواش فقط مریضررم میکنه! یا شرراید من این هوارو الوده میکنم -

 به نشون داده از هم بدمون میاد.معلوم نیست! اما تجر
 
 یعني چي؟-
 
 چندین بار پیشنهاد دادي تا برم از ایران...-
 

 نفس  میقي میکشد و من میگویم:
 
 برم شاید اونجا..-
 
 شاید اونجا خودتو بکشي کسي نباشه نجاتت بده ..ها؟-
 
داد نزن...نه..من..فقط در لحظه تحری  شدم با حرفاي بابا ...خیلي تحت -

 فشارم نفهمیدم چي شد اینکارو کردم!
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 قطعا بار دیگم نمیفهمي اما اینکارو میکني.-
 
سه..دلم - شنا سي منو ن شم..یه جایي که هی  ک فقط می وام از همه دنیا دور با

 می واد یکبارم تو  مرم شده کسي منو جوري ببینه که خودم می وام..
 
 من اشتباه کردم گفتم بري...-
 

 همه خیالم جاي دیگریست:بها نگاه میکنم و 
 
همیشرره دلم می واسررت یه بازیگر معروی بشررم، همه منو شرراد و موفق و -

شون قرار بدن و از ک افتاي درون زندگیم  سرزنده ببینن...همه منو الگوي خود
بي خبر بمونن..اما من هیاي نشرردم..هیاي! حاال می وام برم تو دنیاي جدید 

 که نیست فقط تو ارزوهامه! شاید تونستم یه چیزي از خودم بسازم
 
حرفاتو نمیتونم باور کنم پر از تناقضرره! سررر کنکور و درسررم با همین انگیزه -

حری میزدي! همه اون کتابارو خوندي و اخرسررر با مداد پاك کن نو برگشررتي.. 
حاالهم بعد از یه خودکشي ناموفق داري با اینهمه اشتیاق از شروع تازه میگي؟ 

 منو مس ره میکني؟دیوونه شدي یا داري 
 
من همون ادامه گذشررتسررت! قراره  ل*ج*نشرررو ي در کار نیسررت...زندگي -

ادماي داسررتان فقط  وض بشررن! اگر می واسررتم از نو شررروع میکردم همینجا 
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میموندمو از خودم شررروع میکردم اما می وام برم و این داسررتان غم انگیزو با 
 ادماي دیگه ادامه بدم..همین!

 
 میزني! تو فقط قشنگ حری-
 
 اگر قشنگ حری میزدم که میتونستم امیر  لي رو متقا د کنم..-
 
 مشکل اینه قابل باورن اما قابل اجرا نه.-
 

 بعف داشتم و چشمم سیاهي میرفت:
 
 اون مانتورو میشه بدي؟-
 

 پشتم میایستد و کمکم میکند لباس را تنم کنم:
 
 خودم میام باها ..ف  نکن الکي ولت میکنم...جایي ام قرار باشه بري -
 
 بازم می واي خودتو دنبال بدب تیاي من بکشي؟-
 

 روبه رویم میایستد و دستم را کنار میزند و دکمه ام را شروع میکند به بستن:
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 هروقتي ب واي بري میام و مستقر  میکنم...-
 
 تو دیگه زندگي و کار  اینجاست!-
 
 توام بمون همه چیز تکمیل شه!-
 

 نم و یقه پیراهنا را مرتب میکنم..لب ند بیجاني میز
 
 پس الکي میگفتي برم؟ تو چقدر دروغگو بودي و من خبر نداشتم.-
 

 چشم غره میرود:
 
 چشما  سیاهي میره؟-
 

 دستم را پیشاني ام میگیرم:
 
 نه خوبم! چیزي نیست..-
 
 االن بعیف شده بدنت..بریم خونه یه چیزي بدم ب وري جون بگیري!-
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 پیرمردها حری میزد..  ین
 
 نه خوبم، تو برو به کار  برس! یه اژانس بگیر خودم میرم.-
 
 بیا ببینم حری میزني الکیا!-
 

 دستم را میگذارم روي بازویا و س ت به چشمانا نگاه میکنم:
 
 یه اژانس بگیر و برو سر کار خود ! من چیزیم نیست، از پس خودم برمیام!-
 
 اخه..-
 
 یر!فقط یه اژانس بگ-
 

دل چرکین مرا به خیابان سررپرد و من که حس غریبي داشررتم! در  رض دو روز 
 انگار همه تکلیف و هدفم روشن شده بود...همه چیز با امدن او زیر و رو شد!

 
به خانه رسرریدم، پشررت پنجره  ریض اشررپزخانه روي صررندلي چوبي کوتاهي 

 نشستم و تا شب به خیابان، به اسمان و به شب خیره ماندم!
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احساس خشکي میکردم، انگار خیلي چیزها در من تمام شده بود. گلداني که 
شده، برگ محمدي که گیبا را  شده، برکه اي که ابا تب یر  ش   خاکا خ
ظا  فقط  یده بود. در این لح به صررفر رسرر ند...یکایزهایي در من  میکشرر
شده بود که دارم  سیر نگاهت کنم، دلم خوش  شي تا ی  دل  ستم تو با می وا

یروم جایي که مرا نمیدانند! این جهل ناخوداگاه با ث میشررد من ادم خوبي م
شرروم! و این باور به طرز معجزه اسررایي به من تزریق شررده بود! من می واسررتم 
بروم، حاال ان سررر دنیا، یا کی پرتاب به دنیایي دیگر! مهم رفتن بود این فعل 

 سنگین و س ت که من باید صرفا میکردم.
 

ا به شرریشرره میاسرربانم...و زمزمه " کجایي تو" ام در صررداي بوق پیشرراني ام ر
 کشیده تاکسي گم میشود..

 
ست را  صدایت را بو کنم، نف شنوم،  ستي تو کجایي؟ می واهم نگاهت را ب برا
ب*غ*ل کنم و حست را لمس کنم..کجایي؟ می واهم به همین اشفتگي تو را 

 زندگي کنم.
 

س ت  خیال شروع کنم و تورا فراموش..نه  نکن می واهم بروم جایي که از نو 
شتنت  ست دا شتباهي! من فقط می واهم بروم ی  جاي ارامتر که کسي دو در ا

 را از من نگیرد، همین ی  چیزي که از تو در من مانده.
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حقیقت همین اسررت ما ادمها را فراموش نمیکنیم ، فقط یاد میگیریم چطور با 
 زندگي کنیم. به همین س تي!نبودشان 

 
جنبه زیبایا هم اینجاسررت که همانطور که تو او را فراموش نمیکني اوهم تو 

 را...همانطور او تورا مریض کرده توهم اورا مریض خود  کرده باشي..
 

 ولي خوب هی  وقت چیزهاي زیبا براي من نبودند...
 

 قانون چهل و دوم:
 

 اندازه ویروس باشید الاقل!
 

 زندگی کسي میشوید کاری کنید مریضتان شود! وارد
 

سایه ام نگاه میکنم...فکرم  سته بودم روبه روي پنجره...به پیرزن نابیناي هم ش ن
 جاي دیگري بود و چشمانم اینجا!

 
ستان بروم! میداني اطرافیان بر این باور بودند  سه به بیمار سا ت  امروز باید از 

شکي ر ا انت اب نکردم، به طرز خنده داري که هوش باالیي دارم و حیف که پز
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همه دانشررجوها در رقابت تنگاتنگي با من به سررر میبردند...حاال هر اناه 
 دوست داشتم مرا میدیدند..

 
در محیط بیمارسررتان قابل احترام، همیشرره با ی  لب ند نرم و ازهمه مهمتر مرا 

 دوست داشتند؟ کسي باورش میشود؟ مرا دوست داشتند!
 

ود " می واي از بابام انتقام بگیري؟ بمون و اینجا کسرري بشررو براي رامین گفته ب
 خود ..."

 
 خندید و البته انتقام به وسیله خودش را خیلي بیشتر دوست میداشت...

 
 شیر ولرم را سرمیکشم و نگاهي به کتابم میاندازم!

 
رامین راسررت میگفت کم  به ادمها حالت را خودبه خود خوب میکند...چه 

سي فکرش  ش  کاري را انت اب ک را میکرد، من با ان روحیه به درد ن ور و خ
 کنم که اولین شرطا مهرباني و ارتباط با دیگران باشد؟ پرستاري!

 
همکیسي ام هر غروب به بهانه اي میاید دم خانه ام، ازم می واهد قهوه  امیلي

اي ب وریم یا به خیابانها برویم براي پیاده روي و من سعي میکردم روي تمناي 
دلم مبني بر رد کردن درخواسررتا پا بگذارم و ادم اجتما ي و دلپذیري به نظر 



wWw.Roman4u.iR  976 

 

ضول بود، میگفت پر  سم..و موفق هم بودم! او هم ف ست از بر از رازي و می وا
 من سر در بیاورد هرجور که شده.

 
ستان پر ا تماد به نفس بودم، در مغازه ارام و با روحیه مدیریتي  در محیط بیمار

 و در خانه هماني میشدم که همیشه بودم، بي پوسته، شلوغ و .. اشق.. اشق!
 

ر اامیلي میگفت " جنگیدن با کسرراني که ازشرران نفر  داري اسرران اسررت...ک
هاي دوسرررت داشررتني زندگي ا   با ادم ید  با که  جایي سرر ت میشررره  اون

 بجنگي..شجا ت اونجا معنا پیدا میکنه"
 

سپر انداختم و خنجر از کمر دراوردم، من  شته بودم کنار..  من اما جنگ را گذا
با خیلي چیزها کنار امده بودم! اینکه دلتنگي براي چشررمهایا را با  کسررهاي 

به دیوار کوبیده بودم جبران کنم و یا صدایا را با گوش  بزرگي که ظاهر کرده و
 دادن به موسیقي که مرا یاد او میانداخت!  طرش همراهم بود و پیراهنا تنم!

 
 من از به بند کشیدن خودم به یاد او لذ  میبردم...

 
که در ذهنم  گاهي از خودم دلگیر میشررردم  یادش بودم فقط  به  من همیشررره 

  باید به من زنگ میزد و یاداوري میکرد که کمرنگ میشرررد..بعضرري لحظا
 دوستا داشته باشم، این روزها به خودم هم نمیرسیدم!
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کسرري محکم به در میکوبید و صرررداي گریه کودکي میامد...اینجا م ل ی  
شررهرك کوچ  بود که همه همدیگر را میشررناختند..دیگر برایم  جیب نبود که 

ایند..زن تپل با موهاي بورش دخترش روزي چندین بار غریبه ها به خانه ام بی
شویي کند و  ست شان..میگفت نمیتواند د سیار پری ست گرفته بود و ب را روي د
په  نا کا یه سرررخ شرررده بود روي  اه از گر موق  ادرار کلي درد میکشرررد!! ب

 می وابانما..
 

 دستي به صورتا میکشم:
 
 چه مد  اینجوریه؟-
 
 از صبح همینه!ی  هفته پیا پدرش بود،دیشب تازه اوردش و -
 

 لهجه بشد  انگلیسي اش فهم حرفهایا را برایم س ت میکرد..
 

 تب داشت و از  ییمي که میگفت احتمال  فونت ادرار وجود داشت.
 
من خیلي نمیتونم کم  کنم..باید ببرینا پیا مت صص اطفال!! شاید فقط -

ستان تا  فو شو درگیر کرده..باید ببرینا بیمار شه و م ان ستیت با ت کلیا نسی
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رو هم درگیر نکنه! تگرم نمیتونید برید براي پیشررگیري فعی به مد  هفت تا 
 چهارده روز انتي بیوتی  تزریقي یا خوراکي بها بدین!

 
گریه اش بند امده بود...مادرش پشت هم حری میزد و من به چشمهاي کودك 

، کردنگاه میکردم که مرا بشررد  یاد المیرا میانداخت..نفهمیدم چطور تشررکر 
چطور رفت و من چطور نشررسررتم روي مبل و به روزهایي فرو رفتم که المیرا را 
داشتم و دلهره از دست دادن تورا! چهار سال پیا درهمین روزها بود که رامین 
مرا از کف خانه جم  کرد..همین حوالي بود که پدرش همه باورهایم را ری ت 

 و من کسي شدم که حاال هستم!
 

سرره و باز یادم رفته بود..بسررر ت حابررر میشرروم کیفم را میزنم زیر  سررا ت
به  یدانم م ل همیشررره دیر  یدوم! م ندم ، م که در را میب مانطور  ب*غ*لم و ه
اتوب*و*س خواهم رسید..پیرزن همسایه روبه رویي به گلهایا اب میدهد با 

 ر ان لب ند فلفل نمکي اش برایم دسررت تکان میدهد و داد میزند" بازهم دی
 شده"

 
در لحظه اخر میرسررم مسررافت کوتاهي را دنبال اتوب*و*س میدوم و باالخره 

 سوار میشوم...
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نفس نفس میزدم و خوشررحال از اینکه همین اتوب*و*س ابي را به موق  صرید 
کردم! امیلي از ان دخترهاي  یاني و تنها بود..با ماشررین خصرروصرري میبردند و 

و سرریاسرري بود و من هی  وقت ازش میاوردنا چون پدرش از ادمهاي گنده 
نپرسیدم که چکاره است تازه بشد  با رشته تحصیلي امي هم م الفت میکرد 
اما او راه خودش را میرفت، بي تلکف و خاکي و فضررول و همیشرره خندان..و 
البته بیزار از خانه و ثرو  و انهمه بند و بسررراط..از وقتي یادم میاید از همان 

خودش را به من بي حوصررله باسررباند از رویاهایي روزهایي که تیش میکرد 
 میگفت که ما هرلحظه انرا زندگي میکردیم!

 
شنگ  میدید با اتوب*و*س رفت و امد میکنم و لب ند میزد و میگفت "چقدر ق

 میشد..یکي باشه که از ایستگاه اتوب*و*س تا خونه براش بدوي و نفس
 

 درست کني قبل از امدنا!"نفس بزني تا زودتر از اون برسي و ی  قهوه داغ 
 

س ره میکردم، که او در چه فکري بود و من در  ان اوایل رویاهایا را در دلم م
چه فکري...اما امروز همه چیز فرق کرده..مگر غیر از این که کسرري را داشررته 
چه  غه ا  داشررتنا؟ مگر ادم  غد مام د هاردیواري لیمویي و ت باشرري در چ

ندگي ل هد از این دو روزه ز چه می واسررتم جز امیر؟ می وا عنتي!؟ مگر من 
انهمه جلز و ولز و فرار و مریضرري و روب داغان چه طلب میکرد جز امیر لي 

 را؟
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چقدر پوسررتم شررفافتر و حال چشررمانم بهتر شررده بود! ان اوایل چطور بودم؟ 
تان  ما رامین مرا برد پیا یکي از دوسرر یاورم ا نمیتوانم درسرررت ب اطر ب

سا...اولا مقاو سازم روانشنا مت میکردم و م ی قرار بود همه چیز را خودم ب
اما نمیشد انطور خراب و بي خواب و بي جان نمیشد!!! سه ماه و ده روز میشود 
ندارد و دکتر  زیزم گفت خوبم..دقیقا  یاز  به قرصررها ن که دیگر روب و روانم 
جمله اش را به خاطر دارم "تو کامی خوبي" کامی خوب بودم!! و هی  کسرري 

میتوانست دیگر به من بگوید مریض...امیر هزاران بار، صدهزاربار وسط د وا ن
وسررط خنده..او میگفت که مریضررم. رامین هم و حتي ماهان ...و حاال دیگر 

 خوب نبودم، کامی خوب بودم..کامی ها!
 

روز اول ،رامین را پیااندم و در شهري خودم را گم و گور کردم که نه او مرا بلد 
نه  باهم کنار امدیم بر کس ان تهران الوده که بود و  من او را...اما خیلي زود 

 فقط یاد گرفته بود مرا از خودش براند..
 

ولي من دیگر ان رایحه پوست کلفت و خشن نبودم، حاال دلم نازك شده بود و 
احسرراسررا  مرا روي انگشررتا میارخاند..و این رایحه حتي روز اولي که 

..واقعا دلتنگ شد...ادمیزاد همین است در سور وطنا بیرونا کرد دلتنگ شد
 رفتن میر*ق*صد در سوگ برگشت میگرید..به همین مس رگي!
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نمیدانم ادمهاي دیگر هم اینجور هسررتند یا نه. ولی من همه اش دلم می واهد 
بروم، از هرجایی که هستم، حتي وقتي تازه رسیده ام. بیمارستانم  جله دارم تا 

ید میروم به خر گاه میروم دلم  بروم،  باشرر می واهم هرچه سررریعتر برگردم..
می واهد سررا تها به سررر ت باد بگذرند..هی  کاري هی  جاي دنیا منتظر من 

 نبود اما می واستم بروم!
 

 کی از وقتی یادم میاید می واستم بروم..فقط نمیدانم کجا و نمیدانم چرا!
 

میگذارم و  سررا ت چهار صرربح اسررت، لباسررهاي فرمم را داخل کمد کوچکم
امیلي از ان سرروي راهرو به رویم لب ند میزند و من به تکان سرررم اکتفا میکنم! 
ستم کند که چرا پریروز در را باز نکردي و به  شت بازخوا صد دا حتما دوباره ق

 زنگهایم پاسخ ندادي..
 

اما خوب..من خوب بودم ها..خیلي خوب شررده بودم فقط بعضرري روزها از 
ناامید، همان صرربح کس دیگري می نه زنجیري، همانقدر  شررردم..همان دیوا

ند..من دیگر  یدا که خدا م همانقدر مریض...میروم زیر پتو و چنان زار میزنم 
ست رفته ام اینطور به در و دیوار  ستم و فقط دلم براي همان از د چیزي نمی وا
میکوبید! گاهي که ه*و*سررا به سرررم میزد و کاري از دسررتم برنمیامد!!! انروز 

 ن بیي اشنا به سرم امده بود و فردا صبحا همه چیز باز رنگي بود!هم هما
 



wWw.Roman4u.iR  982 

 

شد..و  شوند همانطور که انهمه بدب تي تمام  من میدانم این روزها هم تمام می
شوم اما هر چند وقت یکبار خودم را اماده میکردم که  سر ت روبه راه می من به 

 د!این حال هماون طوفان به سمتم میامد و مرا با خودش میبر
 

چقدر اداي زندگي کردن را دراوردم و نشررد که نشررد..اما حاال همه چیز  وض 
 شده..

 
 دستا را میاندازد زیر بازویم:

 
 گیر  انداختم!-
 

 لب ند میزنم و با تکان سر براي سوپروایزر ب ا بیمارستان را ترك میکنیم..
 
همان نشاط ذاتي اش از مهماني پریشبا تعریف میکند.. قب  قب میرود  با

 و  اد  دارد دستانا را م ل چرخ و فل  در هوا تکان دهد...
 

ستا  زیبا بود واقعا زیبا بود و من به هر مردي که او را میدید حق میدادم که دو
تمام  ر بودداشته باشد..از مرد پنجاه ساله اي میگفت که براي ازدواج با او حاب

 ثروتا را به ناما بزند اما..دل او چیز دیگري می واست!
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م ل من که دلم مردي را طلب میکرد که خیلي از من دور بود..که خیلي براي 
 من زیاد بود! هم از جغرافیاي احوالم هم از تاریخ زندگیم دور بود..خیلي دور!

 
ي! نه به اندازه اي که من  اشررقا بودم و او دوسررتم داشررت اما نه به اندازه کاف

 چشم رو همه چیز ببندد و مرا به ی  مشت قانون و ا تقاد ترجیح دهد..
 

شقتر  شود که هرروز  ا ستم ندارد دلیل نمی اما..اما..اما اینکه او به اندازه من دو
 نباشم و یا فراموشا کنم!

 
ادم یاگر اینجایم و اگر دارم براي خودم تیش میکنم نیمي به انگیزه اوسررت..از 

نرفته که او از ادمهایي که جنم دارند و پیشرررفت میکنند خوشررا میاید! اگر 
ستم که خیلي خوب یاد گرفته  ستار ه شده، حاال ی  پر سم تمام  میفهمید در
مهربان باشررد و لب ند بزند، به ادمها کم  میکنم و ادمها دوسررتم دارند..اگر 

نجا افت؟ قبل از امدنم به ایاینهمه تغییر را میدید هنوزم مرا غیر قابل ب شا می
بار  تادم و فقط از دور براي اخرین  ها ایسرر نه...سرررا ت خا روز اخر رفتم دم 
دیدما..نمیداني چقدر دیدنا از دور لذتب ا است..وقتي حواسا نیست، 

 وقتي تورا نمیبیند و با غرض و مرض نگاهت نمیکند...
 

جوشی ید و از درون میوقتی میروي برای اخرین بار ببینیا انقدر بهت فشار میا
 سال پیر 10که 
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 میشوي! تک تک سلول هایت میگویند بمان ولی مغز میگوید باید رفت.
 

و من براي اولین بار..باور کن براي ن ستین بار به مغزم گوش کردم! و از روزي 
که از گیت  بور کردم و به این کشور پا گذاشتم ،احساسم براي ادمها رفت ان 

یدم که راه بقایم همین اسررت! فهمیده بودم فقط خیلي دیر  قب  قب ها و فهم
 فهمیده بودم!

 
و  اصرررار بي حد امیلي را رد میکنم، دلم میهماني نمی واسررت، دلم ر*ق*ص

شم، روبه  ست بروم خانه..پیراهن ابیم را بپو ست، فقط دلم می وا اواز نمی وا
روي پنجره بنشررینم و کتاب ب وانم و خودم را بگذارم جاي ان شرر صرریت 
خوشررب ت زن و فکر کنم امیر لي هم همینقدر مرا می واسررت و حداقل در 

 رویا ما کنارهم خوشب تیم.
 

می واستم خدایي کنم و به هرادمي ی  صفت ویژه بدهم به مادرم  فت به  اگر
 رامین لب ند و به خودم فقط کمي از تو را میدادم!

 
 و اما به خود  ب شا را، شاید مرا میب شیدي، شاید!

 
صویري را فعال...انیین بود و  سیدنم لبتاب را باز میکنم و تماس ت به محض ر

و دنبال خودم میگردد...دارم دکمه هاي پیراهنم  لبتاب را گذاشته روي شکما
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را میبندم..سیبي برمیدارم و همانطور که با دندان نگها میدارم مینشینم لبتاب 
پایم و نگاها میکنم! رامین  زیزم، چشررمانا قرمز بود و  را میگذارم روي 

 موهایا ژولیده...سیب می وردم و جواب نگاه پر لب ندش رابا نگاه میدادم!
 
 روزم خوبي؟ام-
 

 پل  روي هم میگذارم:
 
 تعداد روزایي که خوبي خیلي داره زیاد میشه، من خیلي خوشحالما..-
 
 نمیاي پیشم؟-
 
 تو که دیگه تمومي..تو چرا نمیاي؟-
 
 نمیدونم!-
 
 خانوم پرستار من!-
 

 لب ند میزنم...
 
 باز تنهایي...با کسي نیستي؟-
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 چندبار موهایا را  قب جلو میکند:

 
 تو مسائلي که به تو ربطي نداره دخالت کردي؟ باز-
 
 رامین..-
 
 نه با کي م ی!-
 

 شانه باال میاندازم:
 
 م ی طناز..-
 

 می ندد بلند و صدادار:
 
هنوز یادته اونو؟ بابا تو  جب خري هستي...دوسال پیا نامزد کرد تموم شد -

 رفت..
 
 از بس بي  ربه اي.-
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 نکردي؟تو چي؟ اونجا کسي رو بدب ت -
 

 لب ند کجي میزنم و دو دستم را روي سرم میگذارم و به دیوار تکیه میدهم:
 
سوالو پرسیدي اما باید بگم حتي فکرشم نکن که - ی  هفته پیا دقیقا همین 

ذره اي  شقم بها کم شده باشه!! هیاکسي جاشو نمیگیره و من با همه چیز 
 منطقي برخورد کردم جز این! جز امیر..

 
 ان میدهد و میگوید:فقط سر تک

 
 از المیرا خبر نداري؟-
 
 هفته پیا باهم حری زدیم!-
 
 از امیر چیزي نمیگه؟-
 
 نه ولي من دلم می واد تو بگي!-
 
 چي بگم؟-
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گي - ند بارش از....از ز کار و  طوره؟ از  چ لا  حا نه،  ک ی م کار  ی چ
 احساسیا...همه چي!

 
 تو همه چیرو نمی واي همون اخري مد نظرته..-
 
 هرچي!حاال -
 
جدیدا رفته تو نخ فروش خونه...میگه نمیتونه اونجا زندگي کنه! یکمم دیوونه -

 شده! ولي واقعا هی  چیز جدید درباره امیر وجود نداره، همونه دست ن ورده!
 

 منظورش از دیوانه را نفهمیدم اما گفتم:
 
 امیدوارم دلشم دست ن ورده باشه!!-
 
 ه دله ادمیزاده!سیبم بعد یه مد  کرم میافته این ک-
 
 بر کس حری میزني.-
 
باهم هماهنگ نکردین؟؟ اینا - نه کردي..ببینم  توام که خودتو معطل این دیوا

 نقشه نیست؟
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 باز می ندم اما در دلم اشوبیست...لب ندش نم نم میریزد و زمزمه میکند:

 
 برا من که دیگه ن ند رایحه...-
 
 ؟نمی واستم بها اسیب بزنم! چرا اینجوري شد-
 
 امیرم بعیف بود،خیلي!-
 

 بغضم را قور  میدهم:
 
 فقط می وام یه بار دیگه ببینما، واقعا فقط همینو می وام!-
 
بار بود، اما دل  اشررق که اینایزا - اونموقعي ام که ایران بودي هربار اخرین 

صبحه...هي میگي فقط پنج دقیقه دیگه،  شه..دیدنا م ه خواب دم  سرش نمی
 بار دیگه!هي میگي فقط یه 

 
 لب ند میزنم و او میگوید:

 
 امیرو ولا کن، از کار  بگو! میتوني با ادمها ارتباط برقرار کني؟-
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 مگه هیوالم؟-
 
ستار ب ا ما از اون لب نداي - نه خوب می وام ببینم میتوني م ه این خانوم پر

 سحر امیز بزني و قربون صدقه مریضا بري؟
 
 دندوناش لمینیته!لب ند سحرامیز میزنه؟ پس قطعا -
 

 می ندد و من جدیتر میگویم:
 
 الزم نیست برقرار کنم.-
 
 براي اینکه بتوني حالشونو خوب کني باید با روحشون ارتباط بگیري..-
 
تاقشرررون ،چکشرررون میکنم، سررررمشرررو، - به ا نده، من میرم  هما چر

 حالشو... یئمو با مریضي تطبیق میدم، یا میمیرن یا خوب میشن و میرن
 

 یمت!و بس
 
 تو خداشوني، باید مهربونتر باشي!-
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 خداها مهربونن؟-
 
 بی یال! من دلم برا  تنگ شده...زودتر تموما کن برگرد!-
 
 اونجا کسي منتظرم نیست، هی  کسي  یقه اي به دیدن من نداره!-
 
 من هویجم؟-
 
 فقط تویي..-
 
 و این کمه؟-
 
 نه ولي تو میتوني بیاي اینجا و همدیگرو ببینیم!-
 
 دلت براي اینجا تنگ نشده واقعا؟-
 
 معلومه که تنگ شده.ولي...-
 
 ولي نداره! سریعتر جم  جورکن خودتو...-
 
 ببینم روزا چجوري پیا میره حاال...-
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 هنوزم میري شیریني فروشي؟-
 
 سه روزه نه!-
 

سررالي میشررد به طور پاره وقت در شرریریني فروشرري نزدی  خانه ام کار  ی 
میکردم...اول کارهاي خدماتي میکردم...و حاال صندوق دار بي انضباط! فقط 
روزهایي که بیمارستان نمیرفتم و نباید در خانه میماندم! صاحب مغازه دوست 

شب صید...چون قول ی   ساز نا کوك من میر*ق* شام با  امیلي بود و به هر 
امیلي را به او داده بودم! بعد از یکسررال که درخواسررتا را رد کرد هنوز ناامید 
نشرده بود!غربي ها بي وفاهسرتند، بي احسراس اند و زود همه چیز را فراموش 
میکنند..با اینهمه یکسررال اسررت دنبال او میدود و امیر که مرا تمام و کمال در 

ا ربطي به سرررزمین و جغرافیا مشررت داشررت اینطور رهایم کرد! بعضرري چیزه
 نداشت...شاید من انقدرها که باید براي نگهداشتن او جذاب نبودم!

 
 بیرونت کردن؟-
 
 ن یر!!-
 
 باز موجي شدي؟-
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 نه ولي با این حرفا  موجیم میکني!-
 

چند لحظه نگاهم میکند و نفس  میقي میکشد و زیر چشمان سرخ و بیمارش 
 را فشار میدهد:

 
 تانه.بابا بیمارس-
 
 چا شده؟-
 
 سکته کرد!!-
 

 ابرو باال میاندازم:
 
انقدر سررکته کرده که این یکیم م ه سرررماخوردگیه براش..اینم  اقبت ادم -

 خودخواه!
 
 به چند سال پیشت ف  کني میبیني چیزي از باباي من کم نداشتي!-
 
 اره..به قول تو ادماي زیادي رو بدب ت کردم.-
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ه کردم خیلی به خودم لطمه زدم ولی نذاشتم ندونم منم تو زندگیم خیلی اشتبا-
 کاری من با ث زحمت بقیه بشه. تقاصشو خودم دادم...

 
بدون این چرکا دیگه منو ازرده - باز میکني؟ ولي  باره داري سررر این دملو  دو

 نمیکنه!!! همه چیز برام تموم شده..تو بی ودي هما نزن.
 
 من که از خدامه..-
 

 گازي به سیبم میزنم!
 
 بیا..-
 

سیب را کنار دهانم  شم تنگ میکنم و همانطور که  ستد،چ دهانم از جنبا میای
 نگهمیدارم میگویم:

 
تو چت شررده؟ ی  ماهه هما سرراز برگشررت میزني!!! تا االن که همه چیز -

 میزون بود چي شده؟
 
 چیزي نشده فقط..-
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 خم میشوم جلو:
 
 فقط چي؟-
 
 شاید بابا...چیزیا بشه!-
 
-... 
 
 می وام تنها باشم تو اون شرایط...فقط ن-
 
 مطمئني فقط همینه؟-
 

 چند لحظه به چشمان مشکوکم خیره میشود و زمزمه میکند:
 
 نه!-
 

 کیفه موهایم را پشت گوش میزنم و لبتاب را از روي پایم زمین میگذارم:
 
 چته رامین! حری بزن...ماهان کاري کرده؟ اذیتت میکنه؟-
 
 کاري نداره!نه بابا اون بیااره که -
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 د جون بکن..-
 
 هیاي بابا..یه چرتي گفتم!-
 
 امکان نداره..رامین چرا اینجوري میکني؟-
 

  صبي میشود:
 
به پیغمبر هی  قضرریه اي نیسرررت..دل من برا  تنگ شرررده..هما - به پیر 

 بهانست!
 
 باور نمیکنم..-
 
 به باور تو نیاز ندارم!-
 

سررر پایینا نگاه میکنم و سرراکت نمیدانم با چي بازي بازي میکرد من هم به 
 میمانم! طاقت نمیاورم:

 
 این کارو میکني برگردم؟-
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 من کاري نمیکنم اما میگم برگرد..-
 
 اوکي-
 
 اوکي یعني چي؟-
 
 یعني قبول میکنم اینقدر مزخری حری بزني..خداف"-
 
بي حری دیگري لبتاب را میبندم...چند نفس  میق میکشررم...باید به خودم  و

 مسلط میشدم..اما دلم..اما دلم..
 

هان  کاش د نامطین بود!!  قدر  گاهم نمیکرد و ان که اینطور ن چیزي شرررده بود 
لعنتي اش را باز میکرد! هما به خاطر پدرش بود؟ باور نمیکردم..کاش میمرد 

 یگر ارزوي مرگ هی  ادمي را میکردم...و رامین..نه نه! نباید د
 

باید یادم بماند با شکستن پاي دیگران راه رفتن من بهتر ن واهد شد..باید یادم 
 میماند....

 
 قانون چهل و سوم:
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وقتی دلت داره از جاش کنده میشرره، وقتی آشرروبی، وقتی احسرراسررا  دارن 
 یامهی نباشه اما التکنند به  قل و منطقت پناه ببر؛ شاید درمان قطع  میخفه

 
امروز غذا گوش دادم. فیلم خوردم. روی مبل دویدم. رختهارا اب دادم و گلهارا 
در ماشررین رختشررویي انداختم! اما هما حواسررم به ی  "نه" بود..به رامین به 

 حرفهایا!
 

تا در دسررترسررم  ته و رامین خودش را گم و گور کرده  گذشرر ته  ی  هف
غلطي میکند اما لحظه اي نیسرررت که فکرم  نباشرررد..نمیدانم دقیقا دارد چه

مشغولا نباشد! کسي مرده بود؟ دیشب با المیرا صحبت کردم، چیزي از امیر 
نگفت و من خجالت میکشرریدم بپرسررم .حالا خوب بود و فهمیدم هواي 
طری انها کامی افتابیست! از مژده میگفت و اینکه دلا باه دیگري می واهد! 

 مایي می واست! باور  میشود؟ از من..از من  پر از اشتباه راهن
 

و من هم با انهمه  طوفت و مهرباني ذاتي ام که همه را دلسرررد میکرد، گفتم 
ا تونی به کسی بابتا اطمینان بدی یدار شدن واقعا تصمیم ش صیه. نمی"باه

 برحذرش کنی."
 



 999 هبوط

یاي >دو باه با همبازي شررردن تنها  و او خیلي احمق بود که فکر میکرد با رو
نمیمانند< اینده اش را تضررمین میکند، اما با این کار کاخ بدب تیهایا را با 

 دست خودش میساخت..
 

 "ما فقط صدای والدین رابی رو میشنویم، پشیمونها که حری نمیزنن"
 

 چیزي نگفت و من حس کردم در دلا میگوید >لعنت به ان زبان تند <
 
خدایا این جمله بندي هاي بیرحمانه را از من بگیر! بدی  زبان تیز این اسررت  اه

که همه را از خود  دور میکنی، خوبیا هم این اسررت که همه را از خود  
دور میکني! و من براي اینکه اینهمه سرررد و ناامید کننده نباشررم و به قول امیلي 

شتمطبوع بنظر برسم ، خندیدمو گفتم " اي گل بگیرن او یاق ن دلو که اولا با ا
 می واد بعد اومدنا به غلط کردن میندازتت"

 
خندید! دلم براي خنده هایا تنگ شرررده بود، و براي امیر..و براي نگاها و 
دسررتانا..اما چیزي از تو را داشررتم که خیلي مهم بود...خاطرا ! هی  چیز 

 بهتر بود یا بدتر.نمیماَند جز خاطره..که انهم اگر نمیماْند معلوم نبود حالمان 
 

میداني؟ خاطرا  م ل نم  اند وقتي هسررتند زندگي دلاسررب تر اسررت اما 
 وقتي زیادي از حد باشند سم اند...سم!
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 و به قول ماهان ،من سم خودم را انت اب کرده بودم ، انهم تویي...
 

روبه روي دریاچه مصنو ي نشسته ایم! امیلي از پسري میگوید که همه فکرش 
کرده، به نظر  الم و ادم احمقانست اما من میگویم  اشقانست..فقط را درگیر 
  اشقانه!

 
پسرررك هشررت سررال از او کوچکتر اسررت و در کتاب انه اصررلي شررهر کتابدار! 
صبحها از الي افکارش بیدار میشود به کتاب انه میرود و تا شب بین ورق ورق 

سا بوع ، الفبا افکار ادمهاي دیگر هی  کار مفیدي جز چیدمان انها بر ا س مو
 و نویسنده ندارد! به همین سادگي..

 
میگفت از پا  اشق شده! احمقانست اما اول  اشق ساق پاي امیلي شد، وقتي 
هرروز ی  جفت کفا ابي با ان پاهاي سفید و براق از پشت ی  دیوار پاراوان 
مانند و کشویي میامد،سه قدم به راست، صندلي را  قب میکشید و مینشست 

 یقا سا ت پنج غروب،ماشین م صوص میامد دنبالا!تا دق
 

بعد از پاها  اشررق کله امیلي شررد..نکه قیافه اش را دیده باشررد نه..لیسررت 
کتابهایي که می واند را دراورد...او قبل از اینکه امیلي را ببیند  اشررقا شررده 

 بود!
 



 1001 هبوط

با نداختند  یاي فوق مدرن ی  زندگي فوق سررنتي راه ا  میداني انها در ی  دن
 دیوانه بازي هاي م صوص خودشان!!

 
سیگار  شته بودند،  شین تحریر روي میزشان گذا نامه کاغذي مینوشتند، ی  ما
 برگ میکشیدند و اخر هفته ها با ی  سبد اغذیه به گندمزار خارج شهر میرفتند!

 
انها هم اینطور  اشررقي میکردند، قدیمي، نوسررتالژی ، م في و شرراید پر از 

 ي که ندارند م ل من که امیر را... قده!  قده چیزهای
 

 شررق زیاد اسررت اما باید ببیني کداما تورا ادم بهتري میکند و با سررر بدوي 
 دنبال همان!

 
کتابدار با ان کله اي که از هزار کیلو متري بوي قرمه سبزي میداد حال امیلي را 

 خوب کرده بود، خوبتر کرده بود...چرا باید خرابا میکرد؟
 

 میپرستیدم، چرا او خرابا کرد؟ و من امیر را
 

در واق  چرا خرابکاري هاي مرا با می  و سرریمان و اندکي بب شررا سرررهم 
 نکرد؟ لعنت بها اگر میتوانست و نکرد..لعنت!

 
 میزند به شانه ام:
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 کجایي؟-
 

 دست میزنم زیر ب*غ*لم و سرم را به نیمکت تکیه میدهم:
 
 همینجا اما روحم....-
 
 چرا نمیري؟-
 
 کجا؟-
 
 همونجایي که روحت هست.-
 
دیگه تحمل ندارم! اگر برم، دوباره ببینما و همه چیزي که تو این چندسررال -

 ساختم اوار بشه چیکار کنم؟ واقعا جون ندارم..
 
 سرطاني شدي!-
 

هاي دوسرررت داشررتن تو  فت فکر میکنم سررلول  ندد..راسرررت میگ و می 
را بي اجازه و پر از درد تمام م سرطانیست..اینطور که بي مهابا تک یر میشوند و



 1003 هبوط

فتح میکنند... زیزم ارامتر! من خیلي وقت است در این جنگ پرچم سفیدم را 
 باال گرفته ام!

 
یا این ادمو براي خود  حل کن! یکبارم که - رایحه! تو همه چیزو رد کردي،ب

 شده براي همیشه...
 

حل کردن و رد کردن ند بین  یدا ما او نم یدهم ا کان م یا  فقط سررر ت ی  دن
 فاصلست...دستم را میگیرد:

 
 اخرین باري که دیدیا واست ارزوي خوشب تي نکرد؟-
 

 نیش ند میزنم و او دستم را فشار میدهد:
 
شب تي میکنه دقیقا همونجا - ست ارزوي خو شونه خوبیه! وقتي وا اگر نکرد ن

 باختي...اما نکرد، دلا نمیومد با کس دیگه باشي و اونم خوشب ت!
 
 افکارش می ندم... به
 
 به من ن ند به خود  ب ند که ازش فرار میکني!-
 

 دقیقا کاري که من داشتم میکردم همین ب
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 ود فرار!

 
 نکنه تو خود  اصی تموما کردي؟-
 
 چرا باید اینکارو کرده باشم؟-
 

 شانه باال میاندازد:
 
ه ای اینکچه میدونم! خیلی وقتا ما خودمون رابطه رو تموم میکنیم صرررفاب بر-

ابتکار  مل رو از طری بگیریم و اونی که کا  میکنه خودمون باشرریم نه اون. 
 مریضیم.

 
 می ندم، اما دیگر مریض نیستم!

 
الزم نیسرررت همه زندگیتو ببري! یه چمدون کوچی  و جم  جور جم  کن! -

 کلیدتو بذار زیر گلدون، من گلهاي زشتتو اب میدم!
 
 نمیتونم..-
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 و اگر اوباع وخیم بود زود برگرد! برو برادرتو ببین-
 
باره - تو به چي میگي وخیم؟ من به دیدنا میگم وخامت...من میترسررم دو

باز  ببینما، اون منو نبینه و اون درد قدیمي ن واسررتن بپیاه تو همه جونم و 
با همون  گه صررری سررراختن خودم بکنم! من م ل همیشررره  هارسرررال دی چ

یدونم خودخواهي ذاتي بیشررتر از هرچیزي  که..نم نگران خودمم..و اون...
 خدایاي من!

 
 دستي به پیشاني ام میکشم:

 
 ببین منو...-
 

 برمیگردم سمتا:
 
من نمیدونم چه اتفاقي قراره بیافته برا ..اما میدونم تو خیلي  وض شرردي، -

به دانشررکده  با روزاي اول ورودش  که این دخترو نمیتونم  قدر  یاد! ان خیلي ز
ا در مقابل اون هم همه چیز که نه اما چیزهایي  وض مقایسررره کنم! پس قطع

شررده! با نشررسررتن اینجا و ناله کردن چیزي تغییر نمیکنه باید باهاش روبه رو 
 بشي..
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ی پنج سرراله اي را دیدم که روي راسررت میگفت  وض شررده بودم، دیروز باه
شیده بود پایین و منتظر دکتر بود شلوارش را هم ک ا ت ت ت تزریقاتی خوابیده و 

بیاید آمپولا را بزند، به نظرم در ان لحظه غمگین ترین  نصر هستی محسوب 
میشررد...اما ان روزها رایحه اي که زانویا را ب*غ*ل کرده و گریه کنان روي 

 مبل مااله شده و تو را ندارد انتهاي غمم بود...به همین شفافي..
 
 چرا اصی باید حلا کنم؟-
 

 ادر: صبي میشود، از ان اتفاقهاي ن
 
صی تورو - شکیل بده ا سر دنیا اون ازدواج کنه خانواده ت شاید اون  چرا؟ چون 

یادشررم نیاد بعد اینجا تو با یه پیراهن و دسررتبند تارك شرردي و همه ادمارو پس 
شانه وفاداریه اما من میگم این یه  شما این ن شاید تو فرهنگ  میزني؟ نمیدونم 

صرررت زندگي کردنو از خود  جور خودکشرریه، تدریجي و اروم! تو داري فر
 میگیري...به اون وفاداري اما به خود  خیانت میکني!

 
میدوني چندتا کیس مناسرربو الکي و بي دلیل پروندي فقط به خاطر ادمي که 
معلوم نیست در چه حاله و ایا در فکر  هست یا نه؟ یا بندازش دور یا نگها 

 دار نه خاطراتشو..خودشو..براي همیشه!
 



 1007 هبوط

ان راه دور از امیر لي خوشا نمیامد...میگفت ادم ظالمیست که امیلي از هم
سر کینه از  تورا به این روز انداخته، اما اینبار حرفهایا بوي غرض نمیداد و از 

 امیر نبود!
 
 اصی شاید نبینما...-
 
 مگه نمیگي دوست برادرته و باهم در ارتباطن؟-
 
 ه.چرا اما براي اون پیاوندن و ندیدن من خیلي راحت-
 

 لب روي هم میفشارد:
 
 بیرحم.-
 
 دیگه نمی وام خودمو کوچی  کنم!-
 

 پایا را میکوبد زمین:
 
همینه...منم همینو میگم افرین..برو! فقط با نگاهت صررداش کن، اگر شررنید -

 که باید جوابتو بده..اگر نه که کره..کر!
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از امدن به اینجا زندگیم خالي خالي بود...م ل بیاباني بي اب و  لف، بي  بعد
سي بود که امد و خانه اش را درون  سکنه، بدون امکانا  اولیه! امیلي اولین ک
من سرراخت! وقتي امدم و دورم را دیدم که انقدر خلو  اسررت فکر کردم امیر 

شای  لي مگر چند نفر بود که وقتي رفت زندگیم اینطور خالي د شد؟ نمیدانم 
هم من رفتم..چه اهمیتي دارد دیگر؟ مهم رفتن اسررت که م ل ی  ماه گرفتگي 

 بدچهره روي پوست سفید، بین ما افتاده بود!
 

به خانه رفتم، لبتاب را باز کردم و رامین که بازهم انیین نبود..درش را محکم 
 یرون...بستم و بجایا در کمد را باز کردم و هرچه لباس بود ری تم ب

 
می واسررتم از دنیاي مدرنم بزنم بیرون... شررقهاي نوسررتالژی ، انت ابهاي 

 احمقانه، خوشب تي هاي بیمزه...
 

 قانون چهل و چهارم:
 

صورتا را با چاقو خط خطي  شتا گرفته،  سیگار الي انگ زندگي لعنتي ی  
شوي برایت قلدري کند..اما اینبار  سته تا رد می ش سر کوچه ن و تکرده و پر اخم 

 برایا زیر پایي بگیر..
 



 1009 هبوط

شم دوختم و  صندلي فلزي فرودگاه و به چمدان قرمز رنگم چ سته ام روي  ش ن
سري چیزها بپرند  ست باید بگذاري یک اجازه دادم هواپیما بي من بپرد! همین ا

 تا تو باز سقوط نکني...
 

انقدر ترسررو بودم که شرروق دیدار اوهم نمیتوانسررت مرا متقا د کند..تاکسرري 
م و به خانه برمیگردم تا فکر کنم ببینم باید چه غلطي بکنم..لبتاب را باز میگیر

 میکنم..انیین نبود همانان
 

..بها پیام میدهم "من دارم برمیگردم مگه همینو نمی واسررتي؟ در اون لبتاب 
 کوفتیتو باز کن"

 
سرش  سین شد... ست دقیقه بعد باالخره انیین  کرد اما جواب نداد بجایا بی

 داد میزنم:
 
 تو غلط میکني تو جون من خوره میندازي بعد میري گم میشي..-
 

 می ندد..
 
 ن ند لعنتي!-
 
 حوصلتو نداشتم..-
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 ابرو میاندازم باال و به دیوار تکیه میدهم:

 
؟ به همین اسوني؟-  ا 
 

را از هم باز میکند و انگار که خسررتگي اش را درمیکند، ته خنده اي  دسررتانا
 دارد چشمانا:

 
 از اینم اسونتر!-
 

  اقل اندر سفیه نگاها میکنم و به لباس تنم اشاره میکند:
 
 جایي داشتي میرفتي؟-
 

 نیش ند میزنم:
 
 اره داشتم میومدم پیشت...-
 

 :به سر ت خودش را جم  و جور میکند و جدي نگاهم
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 شوخي میکني؟-
 
 من با تو شوخي ندارم!-
 
 رایحه..-
 
ولي نتونستم و هواپیما پرید و من م ل مجسمه نشستم رو صندلي و به تابلوي -

 پروازها نگاه کردم!
 
 تو غلط کردي...-
 
 غلط کردم که بلیت گرفتم یا غلط کردم که گذاشتم بلیتم بي ا تبارشه؟-
 
 کردي...غلط کردي که براي اومدن ش  -
 
 اوهوم!-
 

 داد میزند:
 
زهرمار..اگر میتوني کنار بیاي با این قضرریه زودتر اینکارو بکن...وگرنا دیگه -

 حوصله ناله هاي تو رو ندارم!
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 سرم را بدست میگیرم و زمزمه میکنم:

 
 نمیتونم کنار بیام.-
 

مدن ااو که نمیفهمید کنار امدن با اناه هی  وقت نداشتي خیلي اسانتر از کنار 
با چیزیسررت که از دسررت دادي...اگر طعم داشررتنا زیر زبانم نمیرفت...اگر 
تاد کنار امدن راحتتر  به رکوع و سررجود نمیاف باره دیدنا اینطور  دلم براي دو

 میشد! حاال کنار امدن یا...
 

 کنار رفتن؟ مسئله این بود.
 
ابام بودم! برایحه..واقعا دیگه حوصررله بحث باهاتو ندارم..تا االن بیمارسررتان -

 اصی خوب نیست.
 
 یعني چي؟-
 
 یعني با دستگاه زندس...-
 



 1013 هبوط

باور این که انهمه غرور و تکبر به واسررطه چیزي جز خودش در این دنیا مانده 
 باشد برایم س ت بود!

 
 زودتر بیا..اگه میتوني برو االن بلیت بگیر براي نزدیکترین پرواز.-
 
 میمیره؟-
 

 چند لحظه نگاهم میکند:
 
  می مرده...-
 

 لب روي هم میفشارم..کاش تردید لعنتي را کنار میگذاشتم.
 
 خوشحالي؟-
 
 واسه چي؟-
 

 دستي دور دهانا میکشد:
 
 هیاي..-
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شده - ستم! انقدر برام بي ارزش  براي اینکه داره میمیره؟ نه واقعا نه..ناراحتم نی
 که درموردش کامی بي حس و خن ي ام!

 
 بب شا..-
 
اونم...صای افتادم وسط  شقا!زندگي پسرشو خراب کردم و مجبور شاید -

 شد تحملم کنه..یر به یر شدیم.
 
 همه اون کتکاي ناحقي که خوردي..-
 
 مگه کت  به حقم داریم؟-
 

 لب ند میزند:
 
اره..وقتي اینطور حری میزني، انقدر اروم...و اداي خانوماي تحصرریلکردرو -

  وري!درمیاري..گاهي اوقا  حقته کت  ب
 
 ادا؟ فکر میکني الکي مدرکمو گرفتم؟-
 

 سر تکان میدهد و چند لحظه نگاهم میکند و من میگویم:
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یارم! تو این خوره برگشررتو - پدرتو درم باره بریزم بهم...خودم  یام و دو اگر ب

 انداختي به جونم.
 
 ما دیگه تو سني نیستیم که شکست ب وریم..-
 
 ب ار میشیم؟-
 

 می ندد:
 
 خیلي تباهي...باباتو -
 

 ناخداگاه می ندم و او میگوید:
 
 لودگي بسه...دفعه بعدي که باهم حری میزنیم تو اینجایي..نه اون پشت!-
 
 رامین به هی  کسي نگو دارم میام.-
 

از هی  کس را خوب میفهمد.،سر تکان میدهد و ارتباط را قط  میکند!  منظورم
ند در  ندا ندید انهم در این شرررایط و مرا می  که برایم می  ازش ممنون بودم 

 همین شرایط.
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چمدانم را باز میکنم و همه انایزهایي که چپانده بودم را تا شررده و مرتب از نو 

 میاینم...پیراهنا را حتي!
 

بود منظم و مرتب برگردم.زنگ زدم و از امیلي خواستم بار دیگر برایم اینبار قرار 
بلیت تهیه کند! جیغ کشررید و داد زد که چرا هنوز اینجایي...و چه خوب که 

 اصطیحي م ل در گوش خر یاسین خواندن نمیدانست.
 

باید خودم را اماده میکردم...اینطور نمیشررد! میزنم بیرون، به مرکز خرید میروم 
رامین چیزي می رم به  نوان سرروغاتي..براي المیرا پیراهن سررفید و ابي و براي 

شود خرید کرد تو فقط  ست لباس خانگي..و تو که...براي تو نمی مژده هم دو د
 قابلیت پوشیدن لباسهاي خود  را داري!

 
هنوز امادگي نداشررتم اما اینهارا خریدم که مجبور شرروم برگردم! رامین و دیدن 

نده امیر و دلتنگي  نه خ ها جدا ب غاتي  گذارم...سررو نار ب هارا هم ک مه این و ه
 داریست.

 
کلي پیاده روي میکنم..لحظه دیدار تو را به خاطر میاورم! خیلي معمولي بهت 
سرریم میکردم و احوالت را میپرسرریدم یا نه بهتر بود از خجالت بمیرم و تورا 

 نبینم؟
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 خدایا تصور ان لحظه هم مرا داغ میکرد...

 
ند کنار به امی تا ده دقیقه دیگر خودش را میرسرررا ید  لي زنگ میزنم و او میگو

ید ده دقیقه جدا ده دقیقه بعد میاید نه م ل من که میگویم  دریاچه! وقتي میگو
 فراموشت میکنم و فردا  اشقتر میشوم!!!

 
 دستانم را میان دستانا میگیرد:

 
قدر میتر- ما میفهممنمیتونم درکت کنم و نمیتونم بفهمم براي چي ان  سرري! ا

 چقدر س ته که تورو ا
 

 ز یه سفر و یه پرواز منصری کرده!
 

فقط میتونم بگم برو و اگر دیدي داره بد پیا میره فرار کن! دقیقا م ل یه ترسررو 
 فرار کن..گاهي اوقا  بزدل بودن واقعا بد نیست!

 
 فکر میکني باید به المیرا خبر بدم؟-
 
 نه! برو غافلگیرشون کن..-
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 میکنم: زمزمه
 
 امیدوارم اونا منو غافلگیر نکنن!-
 
 اصی همه به کنار برادر  منتظرته.-
 
شحال - ست میدم..وقتي نمیتوني یه نفرو خو سمو از د گاهي اوقا  ا تماد بنف

بافه بودن بهت  ضي اوقا  حس ا ست میدي ، حتي بع کني همه انگیزتو از د
 دست میده..لعنت به این ش ..لعنت!

 
 ت خوردي!! این دیگه نباید بترسونتت..تو هزاربار شکس-
 
 اره فقط میترسم اینبار دیگه سراپا نشم.-
 
میشرري..بهت قول میدم! تازه فوقا ی  دل برمیگردي.این دنیاي حد وسررط -

 نفر  انگیزه..یا اره یا نه...
 

ندن  یدنا، دلتنگي، همراهي رامین، رسرررا ها را دور ری تم ..د نه  ها مه ب ه
 فتم دنیایم را انت اب میکردم. دنیاي نه و دنیاي اره را...سوغاتیها ..من باید میر
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اخر همان هفته شرررد و من داشررتم میرفتم براي انت اب! امي بلیط را دسررتم 
نمیدهد تا لحظه اخر..با من به فرودگاه میاید، اگر میشررد تا خود هواپیما میامد 

 ون گفتو تا مطمئن شود فرار نمیکنم..در اغوشم کشید و خداحافظي نکرد، چ
یا برمیگردم تا وسررایلم را ببرم یا همان چند تکه باقي مانده را براي همیشرره با 

 خودم میاورم.
 

 کاش پایان این روز شب نباشد، تو باشي!
 

 قانون چهل و پنجم:
 

چمدانت را جم  کن و برو..یا دنیا لب ند میزند یا اخم میکند! از دنیایي که با 
 غم، لب ند میزند باید ترسید..

 
لباس سرریاها را از زیر اتو برمیدارم..تکان نامحسرروسرري میدهم روبه رویا 

 میگیرم:
 
 بب ا اینجور برگشتتو به گند کشیدم...-
 

لب ند میزنم و او پیراهن را تن میکند...روبه رویا میایسررتم یقه اش را مرتب 
 میکنم:
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 مگه دست تو بود؟ اینم پاقدم منه..-
 

 را میگیرد و چند لحظه نگاهم میکند: مام
 
 می واي پرستار من باشي؟-
 
 مگه قراره مریض بشي؟-
 
 پدرمو از دست دادم نا سیمتي...-
 

 لب ندم را پنهان میکنم و میگویم:
 
 لباس مشکي خیلي بهت میاد!-
 
 همه چي به من میاد..ولي مراقبت تو از من ، بهم بیشتر میاد!-
 

زنم..دستا را میگذارد روي دستم و حرکت اتو متوقف شال مشکي ام را اتو می
 میشود:

 
 دل ور شدي نیومدم فرودگاه؟-
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 معلومه که نه..-
 
 شدي!-
 

 می ندم:
 
شد، اما دل ور ابدا...تو انقدر در حق من لطف کردي که دیگه به - بادم خالي 

 خودم اجازه نمیدم به خاطر این کسري هاي کوچی  توق  کنم!
 
 بیشتر از همه توق  داشته باش! توق  کن..از من-
 

نگاها میکنم، سررر کج میکنم، لب ند میزنم اما حری نه! در جواب محبت 
 هایا چیزي نداشتم!

 
روبه روي اینه میایستم و شال را روي سرم مرتب میکنم..از سکه هاي کوچ  
ست به  شال اویزان بود خوشم میامد..از اینه نگاها میکنم. د سي که لب  و م

 یوار تکیه داده بود!سینه به د
 
 وقتي خوشب تي خوشگلتري!-
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خنده ام میگیرد..امروز خیلي خنده ام میگرفت! رامین پدرش را از دسررت داده 
 و من نباید انقدر ب ندم!

 
 توام وقتي  زادار میشي جذابتري..-
 

واقعا گفتم، با ان پیراهن و شررلوار مشررکي و ته ریا و ظاهر اخمو براي  موم 
 بود؟مردم...جذاب ن

 
ستا میگیرد و  شال را د سکه هاي  ستد...یکي از  سرم میای شت  میاید دقیقا پ
دست دیگرش در جیب شلوار جذبا..لب ند کجي داشت اما صدایا کامی 

 جدي بود:
 
 من  اشق اینم که ارزوي ادمارو براورده کنم..میدونستي؟-
 
 اره چون تو یه سوپرهیرویي!-
 
سي به فکر ارزوه- ست دارم حداقل بقیه نه چون هی  وقت ک اي من نبوده، دو

 بها برسن!
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من ارزویي ندارم، اما چون تو دوست داري چیزي به ادما بب شي و مهربوني -
 کني میتونم ارزو کنم!

 
 بجز امیر..-
 

 لب ند میزنم:
 
 زیزم وقتي از دست دادن  اد  میشه، بدست اوردن ادما ارزو نیست...من -

 تیش  رسیدن ناامیدم. ارزوي خودشو دارم اما دیگه از
 
-... 
 
 خود  چي؟ ارزوي تو؟ بگو من برا  براوردش کنم..-
 

 لبه شال را میاندازد و از همان اینه قدي کوفتي نگاهم میکند:
 
 تو تنها آرزوی منی که دیگه پتانسیل تبدیل شدن به واقعیت رو نداری.-
 

ستي روي لب شفقط نگاها میکنم و او که لب ند بی ودي میزند،.د د و ا میک
 میزند روي شانه ام همانطور که میرود بیرون از اتاق میگوید:
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 اگر اذیت میشي الزم نیست براي خاکسپاري بیاي...-
 

و در را میبندد، گاهي اوقا  چقدر ب*غ*ل کردني و مظلوم میشرررد.لعنت به 
 من که اینهمه بیرحم بودم!

 
 ي شاید!خاکسپاري اذیتم نمیکرد اما دیدن دوست او در خاکسپار

 
 ترجیح میدهم در خانه بمانم و بر کار خدماتي ها مدیریت کنم.

 
اگر بگویم بیا از صرررد، صرررد و بیسرررت میلیون تاج گل اورده بودند اغراق 

 نکردم..که چه کار بیهوده اي میامد!
 

دیدن صابر از پشت پنجره همه وجودم را متیشي کرد! اما من سعي کردم تکه 
اسبانم...اینطور که بنظر میامد داشت میرفت! اصی هایم را جم  کنم و بهم ب

 نمیدانم چرا امد و چطور...
 

قه  کاش دیگر نبینما..حتي از دور! این ادم مرا از ی به صررورتم میزنم... ابي 
 میگرفت میکوبید وسط جهنم گذشته..ازش میترسیدم!
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بجاي تاالر همین  مار  در اندشت را انت اب کرد..میز و صندلي هاي  رامین
چهار الي پنج تایي...و من فکر کردم میشررود در این خانه دو مراسررم ازدواج و 

  زا باهم گرفت و صدا به صدا نرسد.
 

سلطنتي را کجا جا دادند بي  ست مبلمان  شیاء قیمتي و چند د نمیدانم انهمه ا
 زخمي شدن!؟

 
مه تصررورم رامین وقتي برگ شررتم کسرري در فرودگاه منتظرم نبود. بر کس ه

کارهاي مهمتري داشت..مستقیما از فرودگاه به بیمارستان رفتم و برایا اغوش 
 شدم! میدانستم از دست دادن چه شکلي بود براي هی  کس نمی واستما..

 
به رویم مصرررادی بود با لب ند، پشرررت رویم پر از پ  پ ...برایم اهمیت  رو

 شت، بگذار هرچه می واهند بگویند، من اتفاقي هستم که افتادم.ندا
 

کم کم خانه شررلوغ میشررود، گروه گروه از گورسررتان برمیگردند و رامین انطور 
 تمیزو جنتلمن رفته اینجور خاکي و بهم ری ته برگشته..

 
 صدایا میکنم...چشمانا قرمز بود!

 
یه پیراهن دیگم برا  اتو کرده - خاکي شررردي!  قدر  گذاشررتم..برو  وض چ

 کن..شلوارتم خیلي خاکیه...
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 چند لحظه نگاهم میکند، منتظر چه بود؟

 
 میشنوي رامین؟-
 
 اره االن میرم..-
 

ادمها دور میزهاي گرد شیري نشسته بودند...صداي قران میامد و من ابطراب 
داشتم. کم کم صدا قط  میشود، و رامین می واهد که سریعتر پذیرایي را شروع 

!نگاهم همه جا بود و لحظه اي ارام و قرار نداشررت. دسررت من نیسررت که کنند
هر لحظه در پي نشاني از توام...دوستت دارم و این گ*ن*ا*ه من نیست، دریا 

 هرگز به خاطر غرق کردن ماهي ها در خودش از کسي معذر  نمی واهد...
 

 به سمت اشپزخانه میروم..بیهوده به دست خدمه ها نگاه میکنم..
 
 ایحه جان!ر-
 

 رامین بود:
 
 چرا اینجایي؟-
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 کنارش میایستم..دستم را میاندازد زیر بازویا:

 
 من باید پرستار  بشم حاال..-
 

 لب ند میزنم و سر که بلند میکنم
 

 ...کاش بلند نمیکردم...
 

 به امي گفتم کاش سورپرایزم نکنند؟ حاال خود امیر ان کار را با من کرد....
 

 بود کنار دختر محجبه..المیرا کنار امیر و مژده ب*غ*ل او! نشسته
 

نه. خنده روي  باد تکان می ورد امیر در این لحظه  با  مرا میبیني..درخت هم 
 لبا مرد و جسم کوچ  مژده تنها موجود متحرك ان میز به حساب میامد!

 
 المیرا به خودش که میاید بسر ت باد میاید سمتم بي حری در اغوشم میکشد

و محکم میفشاردم! صدایا را نمیشنیدم فقط از پس شانه هایا به چشمهاي 
 او نگاه میکردم! خدایا دلم برایا تنگ نه..بسته شده بود براي همیشه!

 
 حاال که دیدما فهمیدم بیا از اناه تصور میکردم دلم هوایا را داشته.
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 ب*و*سه ام یادش بود؟ اخرین تصویر مرا...

 
ه تصررویر از اورا..اولین باري که دیدما..لب ند داشررت من که یادم بود، هم

مهربان بود، دسررتان بزرگا خورد به چشررمم و فکرش را هم نمیکردم او همان 
 کسي باشد که قرار است بارها برایا بمیرم.

 
المیرا صررورتم را غرق ب*و*سرره میکند نمیدانسررتم به تو نگاه کنم یا به دختر 

 م لب ند بزنم و خودم را نبازم:ب*غ*ل دستیت یا به الي..سعي میکن
 
 تسلیت میگم قربونت برم..-
 
 ممنونم...-
 
 رایحه لعنتي! همیشه همیني..چرا نگفتي که میاي؟-
 

 رامین میرود پیا امیر و من همه وجودم را به بردگي میگیرم تا نگاهت نکند:
 
 خیلي یهویي شد! به خاطر رامین اومدم...-
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 بغض میکند:
 
 نامرد؟ دلم برا  تنگ شده، نمیتوني بفهمي چقدر!فقط داداشت -
 

 بازویا را میفشارم:
 
نه..تو از - یدو مارو م قدر بعضرري اد تازه ادم  هایي  منم همینطور  زیزم..تو تن

 همون بعضیا بودي!
 
 تو که رفتي یه سکو   ذاب اور و  جیبي زندگي مارو گرفت!-
 

 لب ند کجي میزنم:
 
 کلي وقت هست براي این حرفا... زیزم برو نهار از دهن میافته -
 

 دستم را میکشد:
 
 پس بیا پیشم!-
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ستم تو انطور  شاید از خودم گرفتم..که روبه رویت بای شتم و یا  صته نه ندا فر
هول بشرروي مژده را بي تعادل ب*غ*ل کني و برایم بلند شرروي..دختر هم بلند 

 میشود..المیرا دستا را میزند به شانه ام:
 
ما ایشررون غزال، - تان  حه یکي از  زیزترین دوسرر جان رای نامزد امیر! غزال 

 هستن...پدر ایشون بودن اقاي بشار !
 

نامزد امیر...داشررتم میشررکسررتم..داشررتم ترك می وردم..این تنگ داشررت ترك 
می ورد اما به اب نیاز داشررتم براي زندگي! پس لب ند زدم و خودم را محکم و 

 نفوذ ناپذیر نشان دادم:
 
 ه! خوشب ت بشین...مبارك باش-
 

باال میروم و خودم را  ها  له  ند...و من بي حری دیگري از پ دختر تشررکر میک
 پر  میکنم به اتاق رامین! پس این بود تردید نگاه رامین...پس این طوفان بود!

 
المیرا که میدانست من میمیرم چرا مرا کشید و برد و اینطور با شناساندن دختر 

 مرا از کمر قط  کرد؟
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ي ت ت مینشررینم! چنان شرروکه بودم که نه میتوانسررتم گریه کنم نه داد بزنم! رو
 جیغ بکشم! هیاي هی ...

 
همانطور که باد رخت ها را از بند میبرد،این بررربه هم چنان بود که درون من 

 تکه تکه داشت کنده میشد.
 

خدایا چرا تمام زندگیم درگیر ادمهایي هسررتم که مال من نیسررتند و نمیتوانند 
 باشند؟ میفهمي چه میگویم؟ این خیلي دردناك است..

 
شفته و قرمز بود..منتظر این  صورتم ا شد!  شود و رامین گردن میک الي در باز می

 وبعیت بود، مطمینم...
 
 ردیفي؟-
 

 ناخداگاه لب ند مزخرفي میزنم:
 
  الیم...-
 

 دستا را دراز میکند از بین در:
 
 پس بیا بریم پایین!-
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 میکني؟تعقیبم -
 
 هرکدوم از ما وظایفي داریم..-
 

 چند لحظه بیشتر این پوسته خونسرد نمیماند...شانه افتاده زمزمه میکنم:
 
 تو که میدونستي...چرا مجبورم کردي برگردم؟-
 

 داخل میاید..در را میبندد و بها تکیه میدهد دستا را باز میکند:
 
 بیا ب*غ*لم ببینم چت شده!-
 

 لبم میلرزد:
 
 شده..تو چرا خواستي بیام؟ که با غزالا روبه رو بشم؟چم ن-
 
چون همه چي داره خراب میشررره..و اون دختره بین لجاجت شررما دوتا گیر -

 کرده!
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 من چه کاري از دستم برمیاد؟ و اون دختر چه ربطي داره؟-
 
 امیر دوسا نداره..-
 

 اب دهانم را قور  میدهم:
 
من اگر خودم تو اون شرایط بودم قطعا دیگه همه چیز تموم شده..نامزد کردن! -

 امیر دیگه به خودش اجازه نمیداد حتي نگاهم کنه...
 
مزخرفه، سرجم  چهار روزم نیست صیغه کردن! ب دا دوسا نداره..دختره -

 باس..خیلي باس!
 
شا کن، یه روز - سم.یه روز میگي فرامو شنا ستي که می تو  جیبترین ادمي ه

 تورو نمیفهمم. وسایل دیدار فراهم میکني..من
 
وقتي میگم تو این روز فراموش کن قطعا در اون صیحه که نباشه و اگر میگم -

امروز برگرد و از این گندي که داره به زندگیا میزنه جلوگیري کن قطعا امروز 
س ه  ست و براي هر دقیقه باید ن شق هی  روزي م ل هم نی این راه بهتره...تو  

 جدید بپیاي.
 
 جدیدشم از هم بپاشم..نمی وام زندگي -
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زندگي جدیدي وجود نداره، از این زندگي احمقانه اي که داره شررکل میگیره -

 جلوگیري کن.
 

 _تو درباره احساس مادوتابهم همین نظرو داشتي، احمقانه!
 
 هرچیزي به زمان خودش!-
 

 انگشت اشاره را به ارامي میزنم ت ت سینه اش:
 
فسار زندگیمو بدم دست بقیه! بسه هرچي  زیزم االن دیگه زماني نیست که ا-

سه هرچي براش تیش کردم! اگر نمی وادش پس چرا  ین بي  به پاش افتادم، ب
 ربره ها گرفتا و اگر غیر از این دخترو، که دسرت از این بزدل بازیا برداره و 

 بره دنبال اوني که دلا میگه...نه انت اباي خواهرش، نه حری مردم
 

 بده داستان من باشم...! دیگه نمی وام ادم 
 

پا بود...لحظه  به  باز میکنم و زودتر از او بیرون میروم..در دلم اشرروبي  در را 
که  پذیر..م ل این تابي و دل نده..اف چه اي بود ارام پر از پر یا یدارش..دلم در د
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سررنگي را بیاندازي درش...پرنده ها پر زدند ازم، و اب متیطم شررد...دیدن او 
 ي ابي دلم کرد...همین کار را با دریا

 
ستون روي  شت  سالن پناه میبرم، تقریبا خالي از ادم بود پ سمت  به خلوترین ق
صررندلي قرمز رنگ مینشررینم و فقط مینشررینم..واقعا هی  کاري نداشررتم دیگر! 
اینجا همان نقطه فرارم نبود؟ امي گفت فرار کن،  ین بزدل ها! االن نباید فرار 

 میکردم؟
 
 ا؟امیر چرا اومدي اینج-
 

قلبم میریزد..از ترس خودم را کامی میکشررم پشررت سررتون..کاش کمي حری 
 میزد، دلم براي صدایا پر میکشید.

 
 هیاي برو، میام االن!-
 
 در رابطه با اون دخترس؟-
 
 بس کن..-
 
 چرا اینجوري میکني؟ چرا حری نمیزني؟ دوسا داري هنوز؟ اره؟-
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 صدایا میرود باال:
 
 به تو ربطي نداره.-
 

 بددهن شده بود؟ شده بود!
 
ب  سرررمو کردم تو برفو نمیفهمم؟ دیدم  کسررراشررو تو - فکر میکني م ه ک

 موبایلت...دیدم هما میري طبقه باال...
 
 تو خیلي بیجا میکني فضولي میکني تو وسایل ش صي من!-
 
 من زنتم م ی.-
 
 غزال برو حوصلتو ندارم...-
 
نتي مانتاله. پدرشررم که مرده کلي اره خوب از من خیلي بهتره! بزرگتره، سرررا-

 ثرو  این قصر میرسه بها..المیرا میگفت تازه از خارج برگشته..نرسه.
 
نارو - کدوم از ای ندگي من بود هی   که تو االن میبیني، وقتي تو ز یه  این چیز

 نداشت.
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مرا بدون همه اینها دوسرررت داشرررت.. کس مرا نگهداشررته بود! به خانه ام 

 نده شده بود، میکوبید به سینه ام!میرفت..خدایا دلم پر
 
 من دیگه نمیذارم ببینیا امیر!-
 
 به تو هی  ربطي نداره..هروقت دلم ب واد میبینما...-
 
 میدونم..هه.واسه همینه اون خونرو نمیفروشي و بازي درمیاري!-
 

 صداي تق فندك میاید و صداي بم او:
 
 جالبیا اینجاست..این یکیم به تو ربطي نداره!-
 
 منو مس ره خود  کردي؟-
 
 ناراحتي؟ هري..-
 
 ا؟ حاال که چشت به جمال خانوم روشن شد..غزال هري؟-
 
 هی  زني هی  گلي به سر من نزد...همتون م ل همید!-
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 هنوز بها حس داري..-
 
 خیلی وقته به هیای، هی  حسی ندارم، حتی تو!-
 

 کردم با این التهابآدمها یهو سرد میشوند،حتی در چله ی تابستان..من هم یخ 
 و اتا درونم.

 
شي حق نداشتي - شته با ستم دا ستي دو شرفي امیر..خیلي..اگر نمیتون خیلي بی

 منو به خود  وابسته کني..
 

 گمانم دستا را به دیوار سنگي کوبید:
 
مدي تو - پاشررردي او کار کردم وابسرررتم شررري لعنتي؟ خود   من چی

 زندگیم..خود  اومدي، من ن واستمت!
 
 پستي. حقته هرکاري باها  کرده..حقت همین دختره خراب و اشغاله.خیلي -
 

 صدایا میرود باال:
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 خفه شو..خراب تویي و...برو..فقط از جلو چشمام گمشو غزال!-
 

ستون تکیه میدهي..اه  شد..و تو که به  شنه دارش که دور می صداي کفا پا و 
ستون میان ما بود فقط..و  صلمان همین بود..ی   سوز خداي من فا صداي پر

 تو:
 
 آه..رایحه!-
 

صور اینکه تو  خدایا! نگذار بي تجربه اغوشا از این دنیا بروم! میداني چقدر ت
 صدایم کني زیاد بود؟ اما هی  کدام شبیه صداي واقعي خود  نبود...

 
 من ادم بدي بودم،اما ادمارو به بد بودن تشویق نمیکردم...-
 

شده روبه  نمیدانم سیده و هل  ستون درامد و انطور تر شت  چطور جهید و از پ
 رویم ایستاد!  ین باه هاي مظلوم و خطاکار نگاهم میکرد:

 
فکر نمیکردم همه چیزمو به ادما بگي! که حاال به خودشررون اجازه بدن و بهم -

 بگن خراب...
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ستم را، همه جایم را کنکاش میکر صورتم را، د د! من هم فقط نگاهم میکرد...
نگاها میکنم، هی   وض نشررده بود فقط صررورتا کمي اسررت واني تر و 

 دستانا..دستانا همان بود!
 

 بلند میشوم و به ستون تکیه میدهم.
 
قت - مدي...ازدواج کردي و..حیف، من هی  و نار او باالخره ک که  به  خو

شن که  سایی می شق ک شه  ا ست زندگي همینه، ادما همی ستم. گله اي نی نتون
 نن بها نمیرسن.میدو

 
سرفه میافتاد. ولي  با هر پلکي که میزد دل مهمانم چاي میپرید در گلویا و به 
باید قبول کرد، یکي در زندگي هرادمي باید باشد تا نگاهت کند و تو دلت ُهري 

 بریزد.
 
ترین اشررتباه تو روابط  اطفی اینه که تیفی گنداي نفر قبلی رو سررر گانهباه-

 یاری..بیااره بعدی در ب
 

فقط نگاهم میکند، حریص ! من به هزار زبان با تو حری میزنم و تو تنها به ی  
شان بي پرده و بي قبح بود..ما اینطور باهم  سکو  میکني...چقدر رابطه  زبان 
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حری نمیزدیم..ما بهم اینجور فحا نمیدادیم جز ان روز  جیب. ناامید بودم 
 ازش..قبل از اینکه ترکا کنم میگویم:

 
ها بي توجهي نکن..بی توجهی بهترین رابطه هارو هم خراب میکنه، چه ب-

 برسه به رابطه شما که بي حرمت شده..
 

سم را چنگ میزنم و  رقا را پاك میکنم و میروم...ولي تو تازه به قان و قون  لبا
 میافتي:

 
 بیاارم کردي!-
 

 بغض تا ته جانم باال امده بود بدون اینکه برگردم زمزمه میکنم:
 
 من که خیلي وقته کاري به کار  ندارم-
 
 همین بیاارم کرده.-
 

شت کرده و  شوم..اینکه به تو پ سر ت باد گم می لبم را محکم گاز میگیرم و به 
 دارم میروم براي دیدن لحظا  بهتر نیست براي ندیدن  لحظا  بدتر است.

 
 قانون چهل و ششم:
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فرصررت دوباره بدهیم که گاهی وقتها به جای لجبازی کردن، به همدیگر ی  

 بعدها یک  مر افسوس ن وریم!
 

من یکروزهایي را زندگي نمیکنم...م ل اینکه میزنم اهنگ بعدي...یا کوچه اي 
شتم را میزدم جلو.تازه یاد  ست ندا را رد میکنم! من اینطور بودم روزهایي که دو

 گرفته بودم..
 

شررب را باید زندگي سرره روز از چهلم میگذرد امشررب خانه المیرا د وتیم...ام
باشررري نوار من گیر  هایم  ظه  که در لح نمیکردم؟ میزدم جلو؟ اخر تو 

 میکند..جم  میشود ها! باز کردن این گره هاي کور هم که کار من نیست...
 

 جهنم الضرر.. جالتا زندگي میکنیم!
 

 مانتو زیتوني ام را میپوشم و باقي سیاه...باقي سیاه!
 

 او هم بود؟ غزالا چه؟ کاش بود و کاش نبود.. نمیدانم
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گذارم..مینشررینم کف  کت کرم رنگي می پا غاتي المیرا و مژده را درون  سررو
اتاق..نباید گریه میکردم، ارایا چشررمانم خراب میشررد و من حوصررله از نو 

 شدن را نداشتم...
 

به سرر تي جان کندن تسرربیح را از دور دسررتم درمیاورم..اگر خودش هم نبود، 
 خاطراتا را هم اینطور نمی واستم! باید تمام میشد...

 
پیراهنا را تا میکنم..چروك بود و پر از ل  اشرر . تا صرربح با او خوابیدم...تا 
کت قهوه  پا خل  گذارما دا نداري. می صرربح نوازشررم کردي و خود  خبر 

 اي..رامین اماده بود..صدایم میزد.
 
 اومدم!-
 

س شلوار طو شم و او که  شم را میپو شکي تنا کف ست م شر  الگ ي برفي و تی
 بود..بوي  طرش کل خانه را برداشته ..

 
 دستم را میگیرد:

 
 خوبي؟-
 
 کامی.-
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 می ندد..بدون اینکه نگاها کنم مشت محکمي به کمرش میکوبم:

 
 ن ند زشت..-
 

 بیشتر می ندد:
 
 اسپري فلفل و نارنجکتو اوردي؟-
 

 نگاها میکنم و او میگوید:
 
 م ل اونایي که دارن میرن خط مقدم.اخما ..فیست -
 
 اصی بامزه نیستي.-
 
 متاسفانه همینطوره ولي تو لب ند بزن.-
 
 4اتفاقا میزنم به وقتا!-
 

 ماشین را روشن میکند و با خنده سرش را چ  و راست تکان میدهد.
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 االن چته دقیقا؟-
 
فهمي یهیایم نیست. فقط باید بشینم جلو کسي که  اشقشم و اون زن داره.م-

 اینو؟
 
 میتونم بفهمم!-
 

 گفت میتونم بفهمم اما دقیقا منظورش این بود که منم تجربه کردم.
 

 با تاسف سر تکان میدهم و زمزمه میکنم:
 
 منو دوست داشت و رفت ازدواج کرد..همه چیز مس ره شده..-
 
اره! یکی دیگه رو دوسرررت داریم، با یکی دیگه میریم کافه، ماچ و ب*غ*ل -

یکی دیگه س، دلتنگ یکی دیگه میشرریم، تهشررم با یکی دیگه ازدواج مون با 
 میکنیم. نمیدونم چه مرگمون شده!

 
لب ند بیجاني میزنم تا خود مقصررد چیزي نمیگویم..پشررت در خانه شرران 
ایسررتاده ایم و من م ل ادمهایي که می واهند خبر مرگ بشررنوند ابررطراب 

 تموما میکنم" دارم...دم در خانه گفتم "گورباباي امیر امشب
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پشررت در این خانه اما همه چیز  وض شررد و فکر کردم رایحه احمق به دلت 

 رجوع کن...
 

 بفهم که باران طبیعتا خیس کردن است
 

 دریا غرق کردن، و دوست داشتن تو در ذا  من است  زیزم..
 

 به خدا دوست داشتن تو دست خودم نیست
 

 خوب خود  بیا..
 

 پیدا میکني این مهري که در دلم انداختي ببین
 

 اگر پیدایا میکني بردار پر  کن یه جا دستم که هی   قلمم بها نرسد.
 

محسررن کنار مژده کوچ  در را باز میکند.از دیدنم شررگفت زدسررت..خودم را 
 شاده شاده شاد نشان میدهم انگار نه انگار که بوي تو از سالن پذیرایي میاید.
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کشررم و رامین که  اشررق باه هاسررت..مژده را ب*غ*ل میکند و ل  مژده را می
ست  ستم بااو د سد..نمی وا شپزخانه میر شد...غزال از ا شم میک المیرا در اغو
مان  هاش شرروخي هم کردم..توهم برای با ند زدم و حتي  ما دادم لب  بدهم ا
ایستاده بودي..با رامین حری میزدي، رامین می ندد و او لب ندش..اي مرگ بر 

 مرگ بر خنده اش!من..
 
 سیم..خوبین!-
 

ما  به  با نگاها می ورد بهم لب ند نرمي میزند...همه  که دارد مرا  همانطور 
نگاه میکنند جواب سرریمم را میدهد، غیر  ادي بودن شرررایط واقعا مشرر ص 

 است!
 
 خوبي؟-
 

 نفس  میقي میکشم و قبل از اینکه از کنارش  بور کنم لب میزنم:
 
 خیلي.-
 

مبل تکي مینشینم.. تو که به سر ت بلند میشوي و سیني چاي را از المیرا  روي
 میگیري..غزال خیلي ارام میاید و دقیقا روبه رویم مینشیند.
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 المیرا از اشپزخانه داد میزند:
 
 بب شین. االن میام خدمتتون.-
 

 رامین هم بلندتر میگوید "راحت باشین"
 

ستانم بعفم را  سیني را مقابلم میگیري و چون د ستم  میلرزید و چون نمی وا
ببیني بر خیی اینکه بشررد  به این چاي نیاز داشررتم تنها تشررکر کردم و تو 

 اصرار داشتي:
 
 لیپتون نیست.-
 

از چاي کیسررره اي بدم میامد و او مرا بلد بود..سررر تکان میدهم و رامین نیز 
ب زد باال..زیر لفنجاني برمیدارد...به غزال تعاری میکند و او فقط چانه میاندا

 میگویم:
 
  روس خانوم الله!-
 

 رامین می ندد و بربه نرمي به پهلویم میزند.
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کنارم مینشرریند و من قلبم در سرررم میزند..در پایم و حتي کف دسررتم..همه 
 جایم..فنجان را جلویم میگذارد و کاکایو تل ي کنار نعلبکي کریستال.

 
باره تجم  امروز  المیرا که میاید یخ جم  اب میشررود...رامین و محسررن در

سید و غزال و امیر  شرکت واحد حری میزدند المیرا از انطری ها میپر رانندگان 
 زوج اللموني گرفتمان بودند.

 
 رایحه نگو که می واي زود برگردي..-
 

 نگاه سنگینا روي نیمرخم بود:
 
 معلوم نیست..اگرم ب وام بمونم قطعا باید یه سفر برم و برگردم.-
 

 صحبتا را با محسن نصفه میگذارد: رامین
 
 المیرا خانوم می واي برگردي نداریم! حق انت ابي نداره چون باید بمونه!-
 

 المیرا می ندد:
 
 حاال یه سفر برو من کلي خرید دارم..-
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 غزال میگوید:
 
 براي ني ني بعدي؟-
 

 ابرو باال میاندازم:
 
 مگه بعدي هم درکاره؟-
 

و زمزمه "خداقو  پهلوون" اش را میشنوم.امیر  رامین میزند پشت کمر محسن
می ندد..از انهایي که دندانهاي سررفیدش را مشرر ص میکند! از انهایي که مرا 

 غرق میکند در صور  زیبایا.
 
 مبارکه..-
 

 سري تکان میدهد و خجالت زده تشکر میکند.
 

س شده بود..مح شب بانم   سر بزند...رامین ام شپزخانه میرود تا به غذا   نبه ا
 هم کوك بود! می ندیدند و امیر خودش را از همه دنیا کشیده بود کنار.

 
 می واي برگردي؟-
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به رویمان بود و او  اب دهانم را به سرر تي قور  میدهم...غزال درسرررت رو
داشررت با من حری میزد و همه این ادمها میدانسررتند زنا را دوسررت ندارد و 

ه طرز خجالت اوري اشکار بود! همه میدانستند من امیر را  اشقم..همه چیز ب
 من این را نمی واستم..

 
از غزال بدم میامد و اما ان روي بی ود مهربانم زده بود بیرون! داشررت حرص 

 می ورد حتما..بدون اینکه نگاها کنم لب میزنم:
 
 نمیدونم!-
 
 رایحه!-
 

شارم و جوابا را  نفس شتم میف سته چوبي مبل را در م شم تا زنده بمانم! د میک
 نمیدهم..فنجان چایم را برمیدارم و سر میکشم:

 
 می وام اون خونرو بفروشم..-
 

شم غزال  شم در چ صور  بیرحم چایم را مینوشم و چ ست لرزان و  با همان د
 دوخته ام که تو زمزمه میکني:
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 اون درخت تو  رو قط  کنیم یانه..فقط منتظرم تو بیاي بگي -
 

در کسررري از ثانیه چشررمانم پر از اب میشررود...خوب بلد بود..میدانسررت مرا 
چطور احسرراسرراتي کند..اما اینجوري بیشررتر پیر میشرردم ! ی  دنیا دیده ي 

 احساساتي!
 

همانطور که دوال میشرروم تا فنجان را بگذارم روي میز اشررکم میاکد و زمزمه 
 ناخواسته ام:

 
 لعنت بهت..-
 

سررری  پاکا میکنم و به اشررپزخانه میروم تا کنار المیرا باشررم و کنار تو..براي 
 اولین بار نباشم!

 
با دیدنم لب ند میزند و همانطور که ز فران را در کاسررره برنج سررفید میریزد 

 میگوید:
 
 چقدر خوشگل شدي..این چهارسال حسابي بهت ساخته ها.-
 

 به اپن تکیه میکنم:
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 رایحه!-
 
 هوم؟-
 
 گریه کردي؟-
 

 لب ند میزنم:
 
 نه بابا چاي داغ بود سوختم..-
 

گاه  هایا ن به اینور انور رفتن  هد.. ید ند و جوابي نم گاهم میک ظه ن ند لح چ
خت تو ! دلم میرود  نه  زیزم..دلم میرود زیر در خا میکنم...دلم میرود 

یکردم که همانجایي که باهم نشررسررتیم اش خوردیم و من احسرراس پیروزي م
مهتاب را ن واستي...به صورتم خیره شدي و م ل احمقها پرسیدي" بینیت رو 

  مل کردي؟"
 

 لب ند و بغض باهم میامیزد...و المیرا که پشتا به من است و لب میزند:
 
 کي فکرشو میکرد یه روز شما دوتا اینطور غریبه روبه روي هم بشینید!-
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 اره با یه پاسبون دست پرورده تو!-
 
 ه سر ت برمیگردد سمتم و قاشق که ازش ماست میاکید:ب

 
 به وحدانیت خدا غزالو من نذاشتم رو دست امیر.-
 
 خودش خواست؟-
 
 لج کرده بود احمق!-
 
 با خودش؟-
 
 باور کن با خودش.. دیوونه بازي درمیاورد...-
 

 بازویم را میگیرد:
 
فکر کردي غزالو نشررونت دادم که بسرروزونمت بگم امیر ازدواج کرده ..برا دل -

خط و نشون بکشم؟ نه می وام بیاي این گندو جم  کني...هم خودشو بدب ت 
که ازش تو هر شرررایطي مشررور   نه هم دختررو...اون امیر منطقي  میک
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ین چیز..تو امیگرفتم..رایحه شرده یه احمق به تمام معنا! داره گند میزنه به همه 
 کارو باهاش کردي حاال باید درسا کني.

 
 بغضم را قور  میدهم و مینالم:

 
 از من چي می واي؟-
 
امیر غزالم بدب ت میکنه! این دختره احمقه ف  کرده امیر کیه...اومد خودش -

 فهمید زده به کاهدون..
 
ا سیکي دیگه حماقت میکنه یکي دیگه میافته تو چاه اون احمق، من باید در-

 کنم؟
 
اره تو..رایحه تو! باهاش حری بزن..انقدر اروم و مظلوم شررده این امیر..فقط -

باز  بذار دهن بي صررراحابشررو  باهاش حری بزن.. بذار کنار!  زخم و کنایرو 
کنه..هنوز نمیدونم چي شد که شما دوتا زدین زیر همه چیز!! خسته شدم انقدر 

  وام فقط باهم حری بزنید.از همه پرسیدم و جواب نگرفتم..دیگه جوابم نمی
 
 واقعا حرفي نداریم المیرا..-
 
 تو نگاه داداشمو ببین اخه....-
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و بغض میکند. منهم...ناخداگاه همدیگر را ب*غ*ل میکنیم و ارام میزنیم زیر 
مانا را  گاها را..می واسررتم بروم چشرر نه شرررده بودیم!! ن یه..دیوا گر

شم  سم..و بیني ام را روي گونه تیزش بک و ببویما! اما او حماقت کرد بب*و*
 و اهویي بست زیر درخت توتمان.

 
 مریض شده..اینکه ارومه نگران کنندست ، سیگار میکشه..-
 

 اب دهانم را س ت قور  میدهم، از خودم بدم امده بود...
 

 اشکم را پاك میکند و گونه ام را میب*و*سد:
 
 الهي قربونت برم...-
 

 نمی واستم او را..اورا بدون غزال و پس و پیا می واستم. قرباني
 

شام را در فضاي ارام و نرمالي صری میکنیم فقط رامین حری میزد و محسن و 
گاهي المیرا...بعد از شررام المیرا بسررتني میاورد..و فیلم سررینمایي که اتوماتی  

 وار همه را ساکت کرده بود.
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 وریم ، تمام جونم را ک یف میکند،به مژده میاید ب*غ*لم و باهم بسررتني می
شویم..راهرو تاری  بود و در را میبندم و  ست نوچم را می شویي میروم و د ست د
برمیگردم که تو به دیوار تکیه داده و دسررتت را پشررتت پنهان کردي..می واهم 
 بور کنم که صرردایم میکني... زیزم نمیداني چقدر دلم تمناي صررداي تورا 

 پرتقال و نارنج پیایده در راهرو. داشت..نمیداني! بوي
 

 برمیگردم سمتا...و او ارام بود..فقط نگاهم میکند ومن لب میزنم:
 
 چي می واي؟-
 

 هیاي!
 

 دیوانه..منم دوست دارم سر هیاي ی  دل سیر نگاهت کنم.
 

 زمزمه میکني:
 
 کاش اون کارو نمیکردي!-
 
 کدوم کار؟دوباره رایحه سراپا تقصیر چه کرده خاطر  مکدر شده؟ -
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به چشررمانم نگاه میکند و بعد لبهایم...لبهایم! گرمم میشررود..لعنت به این 
راهروي تاری  و تنگ..می واسررتم داد بزنم خوب کردم ب*و*سرریدمت..و تو 
کایتا را  عد شرر هارسرررال ب یب*و*سرري و چ یدادي..م هم خوب جوابم را م

 میکني..جالب بود!
 
 اون فقط یه اشتباه بود..-
 
 اشتباه کنیم!بیا دوباره -
 

قلبم و تمام روحم میلرزد...کاش حداقل جور بهتري مرا میکشررت، منصررفانه 
 نبود!

 
 از من بد  میاد؟-
 

یده بودیم و  یده بودیم و چرخ قدر چرخ خداي من..چطور ان خداي من.. واي 
اینجا روبه روي هم ایسررتادیم و تو سرروال احمقانه و همیشررگي مرا از خودم 

 پرسیدي؟
 

از  میپرسیدم ازم بد  میاید از ته جانم می واستم بدانم چه حسي بهم  وقتي
 داري، درمانده بودم و از خودم خسته و شاکي...تو هم از ته جان می واهي؟
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 مینالم:

 
 متاسفانه نه...-
 
 ولي من از خودم بدم میاد...-
 

مه زلبم را گاز میگیرم و او جلو میاید..خیلي جلو..به دیوار میاسرربم و تو زم
 میکني:

 
 فقط می وام برگردم چند سال قبل...-
 
 ولي من نمی وام..حتي ی  دقیقشم نمی وام تکرار بشه..-
 

 پوزخند میزند و من اهسته میگویم:
 
ترس از دست دادن یه آدم یه چیزی م ل سرطانه که میدونی آخرش میکشتت -

! ذ  ببريای نتونی زندگی کنی و لو این با ث میشرره همون مدتی هم که زنده
ترس باخبر شدن تو نذاشت ی  دقیقم خوش باشم...اون گذشته فقط ناراحتم 

 میکنه.
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 فقط کافي بود بهم بگي.-
 
سان کنم - سادي کنار در تا من زندگیمو بار نی منم گفتم و تو دورم انداختي! وای

 و ببرم!
 
کاري براي - ید بتونیم  نه رامین شرررا مدم خو حه...اونروز اخر...اونروز او رای

مت حس میکردم..حس میکردم رکب  ید ید ما نشرررد! م خودمون بکنیم..ا
 خوردم...

 
 هی  وقت نمی واستم اذیتت کنم.-
 
 االن داري همین کارو باهام میکني.-
 

 لب ند تل ي میزنم:
 
 دندون لقتم؟ بکن دورم بنداز...-
 
دیدي بازي بازي کردن با دندون لق چقدر خوبه؟ یا وقتي گوشت کنار ناخنتو -

 ي..میکن
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 دوست داشتن توهم همینطوره..زائدس...دردناکه! اما لذتب ا..اما لذتب ا!
 

فاصررله مان کم بود که ه*و*س  قدر  ید این  با با من میکرد و ن ید اینکار را  با ن
 اغوشا بزند پس کله ام! بغضم را به س تي قور  میدهم:

 
 خیلي راحت کنارم گذاشتي...-
 
 راحت؟-
 

 ا:سرم را برمیگردانم تا نبینم
 
 باید فراموشا کنیم..نباید زخماي کهنرو ناسور کرد.-
 

 چهار انگشتا را به سینه خودش میزند:
 
 چي میگي تو؟ اون زخم منم رایحه!میتوني فراموشم کني؟-
 

ند نزدم،  که گ نداشررتم، من  که زن  هت میکنم ..احمق من  گا ظه ن ند لح چ
 نمیتوانم طاقت بیاورم:

 
 من الزم نیست فراموشت کنم...-
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 وقتي از این حرفا میزني صورتتو دوست دارم.-
 

 اش  میریزم و م ل باه ها پا میکوبم:
 
 از این حرفا نزن..نزن احمق!-
 
شتم - هردومون احمقیم! یه بار تو حماقت کردي که رفتي..یه بارهم من که گذا

 بري!
 
 نباید میذاشتي.-
 

 و تو بي توجه به من زمزمه میکني:
 
نده که تو خدایی  نه تو چندان خدابودی که- من بندگی کنم ،نه من چندان ب

 کنی! اما روزگار از کاه، کوه ساخت...
 
 روزگار مقصر نیست..تعصب تو همه چیزو خراب کرد.-
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با  الم و ادم - یدم ازدواج کردي..وقتي گفتي  داشررتم میمردم وقتي شررن
ید  با یاد..چرا  یدي..تو نمیتوني بفهمي ...ولي هنوزم خونم بجوش م خواب

 غ*ل کس دیگه اي بوده باشي جز من؟ب*
 

 حرفي نمیزنم و تو باز میگویي:
 
رایحه انقدر احمقم ..انقدر زیاد که دیگه غیر  و تعصبو همه چیزو زدم کنار! -

 بعد به خودم گفتم امیر انقدر که محبت تاوان داره، اشتباه تاوان نداره..
 
 بعد منو ب شیدي!-
 
 چاره اي نداشتم..-
 

باالیم را به دندان میکشم..می واهم بروم که دو دستت را دو طرفم به دیوار  لب
 تکیه میدهي:

 
 کجا می واي بري اخه؟ هان؟-
 
 زن گرفتي..-
 
 از خودم متنفرم!-
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 دین و ایمونتم که به باد رفت...-
 
بار - یه دو گذاشررتي و رفتي. ادمم میکشررن  عد  هام کردي..ب با کارو  تو این

 جرم تو رفتي و پشت سرتم نگاه نکردي!برمیگردن سر صحنه 
 
 تو خیلي وقت داشتي براي اینکه نگهم داري!-
 

 دستا را میکوبد به دیوار:
 
نه نداشتم..نداشتم لعنتي. من هنوز سراپا نشدم هنوز هضم نکرده بودم که تو -

 رفتي! بلند نشده دوباره با مغز خوردم زمین..
 
 زن گرفتنت هم حتما تقصیر منه!-
 
ز لحاظ رواني تحت فشار بودم! باید یه جوري خالي میشدم..ف  کردم فقط ا-

 حالم بهتر میشه..اما دیدم نمیتونم یه ادم ابافي دیگرم با خودم بکشونم.
 

 قلبم میگیرد..
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 دختر صیغه کردي ک افت کاري کني؟-
 
  قلتو از دست دادي!-
 
 قلبمم از دست دادم  زیزم این که چیزي نیست.-
 
 می واي؟ازم چي -
 
 خود  میدوني.-
 
نه نمیدونم..از بس بد  اد  شدي امیر..خودم بد  ادتت کردم! هما افتادم -

دنبالت دم تکون دادم..توام هوا بر  داشررته بود..هواي  قل و منم که شررکم 
شکافتي! به خاطر همین  سا  خرکیم اماس کرده بود..هي میبافتم تو می سا اح

 میکني خودم میدونم!به جاي اینکه االن بهم بگي، فکر 
 
 چي دوست داري بشنوي؟-
 
 تو چي دوس داري بهم بگي؟-
 
من می وام بگم تو که پرسررتاري، تو که با قرص و دوا و شررربت سررر و کار -

 داري..یه چیزي بده بهم این حال نکبت چهارسالمو بشوره ببره...
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 یا شاید-
 

 یه کم از خود .
 

 یگویي:اب دهانم را به س تي قور  میدهم و تو م
 
 این چي بود که گرفتارمون کرد.-
 
 یه بیماریه بها میگن  شق..-
 
 از بیماري چیزي سر در نمیاورم ولي قطعا میدونم درمونا چیه!-
 

 ناخداگاه لب ند میزنم و تو که زمزمه میکني:
 
 تاحاال کسي بهت گفته می ندي خوشگلتر میشي...-
 

 خدایا چه ناپرهیزي میکرد شوهر مردم:
 
 معموال واسه تو می ندم! نه من-
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نگاهت چقدر  وض شرررده بود خدایا..چقدر راحت احسررراسرررت را درون 

 چشمانت میری تي:
 
 تو دیگه چجور ادمي هستي.-
 
 من؟ من اون دختریم که ر*ق*صیدن بلد نیست-
 

 ….اما فقط خوب بلده به ساز تو بر*ق*صه لعنتی 
 

 گوشم و زمزمه میکني:دستت را میاوري باال و با مکث شالم را میزني پشت 
 
 تو رفتي ایمانمم رفت!-
 
یه روزي بهم گفتي "تو که اومدي خدا از این خونه رفت" با این حسرراب باید -

 با رفتن من برگشته باشه!
 
 تو که میري تمام و کمال میري..حتي مسواکتم جا نذاشتي محض دل وشي.-
 

با مام میشرررد و من ن حث ت ید این ب با گاها میکنم،  ظه ن ند لح جا چ ید این
 میماندم:
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 سوغاتیت رو گذاشتم روي مبل، همون پاکت قهوه ایه...-
 
 رایحه..-
 

 از زیر دستا بیرون میایم و می واهم بروم که نمیگذارد:
 
 من معلقم!-
 
ندگیتو بریز - ماي ابرررافي ز به قول خود  اد خودتو جم  کن امیر  لي..

 دور..وقتي سراپا شدي بیا دنبالم!
 
 این کافي نیست؟-
 
سال تنها موندم! - شتر از اینا بدوي..چهار ست..حس میکنم خیلي باید بی نه نی

 کم حرفي نیست!
 
 فکر میکني من اینجا چیکار میکردم!-
 

 قبل از اینکه به سالن بروم زمزمه میکنم:
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 زن صیغه میکردي!-
 

ند جز  مه ارام بود ها معمولي بودجز یکنفر ه گاه  مه ن به سرررالن میروم و ه
ا بلند میکنم و خیلي سررری  ان خانه را ترك میکنیم! ان خانه اي یکنفر..رامین ر

 که به تو و ان نگاه هاي لعنتي ا  اغشته بود.
 

رامین هم خفه شررده...م ل من که با دیدن این امیر لي جدید الل شررده بودم! 
 هی  چیز هی  زمان ان جور که می واستیم پیا نمیرفت..

 
 من یکروزهایي را زندگي نمیکنم، بجز انهایي را که تو لب ند میزني! میداني،

 
 قانون چهل و هفتم:

 
نصف بیشتر ب*و*سه هاي دنیا اشتباهي اند...براي جبران، اشتباه ها را تکرار 

 کنید!
 

یکروز به جایي میرسررند که همه چیز را کنار میگذارند، تکه هاي مهم  ادمها
زندگي و اندکي خاطره از ان شرریرین و ابدارهایا را سرروا میکنند، میگذارند 
روي کولشررران و میروند و میروند چون فقط جاي امني می واهند براي نفس 

 کشیدن..
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 زم...محتاجم!امروزهم همینطور شده....من به تو دیگر مشتاق نیستم  زی

 
ی  هفته گذشته بود و من احتیاج مبرمي به نگاها داشتم، نه ان نگاه پر  جز 

 و التماس، من او را همانطور در اوج می واستم..
 

ست از لحظه اي که دیدما همه باورهایم  شتم و در شب و از وقتي برگ از ان 
سا سا  به ری ت بهم، به قول معروی خورد تو ذوقم! من امده بودم و همه اح

مدیگر را منطقي  که ه ماده کرده بودم  درد ن ورم را دور ری تم و  قلم را ا
ب واهیم! حاال که من ان نیمه احمقانه درونم را خاك کرده بودم، امیر جوانه زده 
ساتي را  ریان کرده بود که من روزهایي در غربت برایا لباس بافته  سا بود.اح

ي تعصباتا و تمام دنیاي غیر از من بودم..میداني من می واستم به خاطرم رو
 پا میگذاشت، احمقانه بود اما بود.

 
میداني همان دفعه اول میتواني اسررم فرصررت را رویا بگذاري الباقي میشررود 

 زیر پا گذاشتن قوانین ش صي،  دم ا تماد به نفس و حماقت...
 

ا رحاال ی  موجود بي ا تماد به نفس، وابسررته و بي ا تقاد شررده بود...خودم 
 نمیب شم به خاطر کاري که با امیر کردم.
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ی  هفته گذشته و سراغي ازم نگرفته بود. فکر میکردم میاید دنبالم، و بیشتر از 
ستم و ممنونا بودم که خودش را تا این حد  شد اما نمی وا این حرفها منت بک

 کوچ  نمیکرد.
 
 نمی واي یه چاي به ما بدي؟-
 

به رویا میگذارم و م ینشررینم و با تکه نان سررنگ  بازي میکنم. فنجان را رو
 دستم زیر چانه ام بود و جاي دیگري سیر میکردم.

 
 همانطور که چایا را هم میزند میپرسد:

 
 دوباره چشمت به جمال این روشن شد رفتي تو خود ؟-
 

 لبم را تر میکنم و نان را کمي انطری تر میاندازم:
 
 شد؟ درکا نمیکنم رامین! واقعا...چرا اینجوري-
 
 از اون روز تاحاال یه ریز داري همین سوالو میپرسي.-
 
 نمیفهمم! حسي که من قبل رفتن اونو تجربه میکردم االن به سر امیر اومده..-
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نفسم را فو  میکنم تکیه میدهم به صندلي و دو دستم را روي سرم میگذارم و 
 با صداي اهسته اي از خودم میپرسم" این  شق یعني چي..."

 
 رامین که همیشه گوش هایا تیز بود و همیشه جوابي داشت: و
 
شي - شته با شق؟ یعني به طرفت اختیار نابود کردن خودتو بدي اما ا تماد دا  

 که اینکارو نمیکنه...
 

 لب ند میزنم و او همانطور که چایا را سر میکشد میگوید:
 
 ابود شدي!ولي شما دوتا اینکارو کردین. حاال تو ببین نابود کردي یا ن-
 
 بنظر تو من کدومم؟-
 

ندد و  گذارد می  هانا ب مه را د که لق بل از این ند و ق گاهم میک ظه ن ند لح چ
 میگوید:

 
 تو؟ کی نابودگري...-
 

 سوکتم را که میبیند میگوید:
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 نمی واي از اون مدرك کوفتیت استفاده اي هم ببري؟-
 

 شانه باال میاندازم:
 
 چي میشه!فعی درگیر امیرم..بذار ببینم -
 
ازوقتي یادمه که درگیر امیر بودي! با این اوصررای هی  وقت کاري نمی واي -

 بکني.
 
 می وام و میکنم! اما بذار تکلیفم روشن بشه.-
 

 صورتا را نزدی  میاورد و زمزمه میکند:
 
می واي ببیني چي میشرره که اخر دوباره بري تا چهار پنج سررال دیگه؟ ولي -

 بري... کورخوندي  زیزم..نمیذارم
 

شکر میکندو خانه را به  صبحانه ت سد و براي  شود، موهایم را میب*و* بلند می
مقصد بیمارستان ترك میکند..دلم کار می واست، بوي الکل صنعتي و صداي 
شته و  ستار بدون گذ ست و فرو رفتنم در نقا ی  پر پیجر..دلم اراما می وا

 همه گندهاي دورم خیلي ارامم میکرد!
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هردوي ما کاري میکردیم، او که انگار نفسررا از جاي گرم بلند باالخره باید 

میشررد...سررنم کم بود اما انگار صرردسررال زندگي کرده بودم...و این زندگي 
صدساله به من اموخته بود که خودکشي و فرار و فریاد دردي دوا نمیکند...فقط 

 باید دنبالا میدویدم و میجنگیدم!
 

 ل ادمیزاد شررروع کردن را بلدیم نه تمام ما ادمهاي بي جنبه اي هسررتیم، نه م
 کردن..پیغمبریم و رسالتمان ادامه دادن...کا دادن...

 
مه دادن را  مه تنم ادا ما ه مام کنم ا مده بودم در صررور  لزوم ت حاال من ا

 می واست..
 

سمت خانه اش پرواز  سم را تن میکنم و به  شوم لبا صمیم اني بلند می در ی  ت
 میکنم.

 
ایسررتاده و تردید همه جان مرا گرفته ...م ل دیوانه ها درسررت ماشررین در خانه 

 م ل دیوانه ها از راننده میپرسم" به نظرتون پیاده شم؟"
 

 راننده حری نزد اما نگاها از اینه میگفت "خانوم دیوانه اي؟"
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پیاده میشرروم. نفس  میقي میکشررم و با قدم محکم سررمت در بزرگ قهوه اي 
ه به قدري تنگ بود که نمیدانستم این حجم را چگونه میروم...دلم براي این خان

 از در رد کنم..
 

 میدانستم امروز خانه است و این فکر از سه روز قبل همه جانم را می ورد.
 

چندبار تکرار میکني"کیه؟" و من هرچندبار سررراکتم تا تو که در را میزني و با 
شود! همه چیز را میریزم دور و م ل جانو شت را بو صداي تقي باز می ري که گو

 میکشد قلبم بو میکشد سمت درخت تو ...
 

ناخداگاه بغض میکنم دست میکشم روي تنه س تا و از پس درخت ها تورا 
میبینم پشررت پنجره ایسررتاده اي...به سررمت تو میایم و در را که باز میکني و 
مقابلم میایسررتي یاد روز اخر میافتم که چه سرراده گذاشررتي همه زندگیم را بار 

 نیسان کنم و بروم، بدتر از ان بار
 

انهمه خاطره بود که انداختم روي کولم و با کمر خم رفتم و توحتي تا نصررف 
 راه کمکم نکردي.

 
 پیراهن سفید تنا بود ایستاده بود انطری در و نگاهم میکرد، من هم:
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به...یا اومدي تموما - یا اومدي همه چیزو درسرررت کني که این خیلي خو
 این...کني که 

 
 مکث میکند:

 
 در اون صور  بهتره برگردي!-
 

سینه اش را میبینم و این قد بلند  ست که بي هدی امدم و حاال که  اما او نمیدان
 و اغوش باز را هدفم فقط ی  چیز میشود...میگویم:

 
تا فردا که - پازشررو میزنیم... نه تموما میکنیم! دکمه  نه ادامه میدیم،  امروز 

مه ید ادا با ظا  رو براي همیشررره از  بفهمیم  نه! امروز رو و این لح یا  بدیم 
 زندگیمون پاك میکنیم، انگار نه انگار که اتفاق افتاده...

 
 میروم داخل و روبه رویا میایستم و ادامه میدهم:

 
 حق نداري این خونرو بفروشي!-
 

 لب ند میزني و زمزمه میکني:
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 توام دیگه حق نداري باهام قهر کني.-
 
 رم قهر کنم اما توحق نداري بذاري طول بکشه.من حق دا-
 

ی  قدم میروم جلو و او با همان لب ند بهاري اش لب میزند"تو  ذاب الهي 
 هستي"

 
مان را  ظه  حاف ما چوب  ظه قوي،  حاف یداني  ذاب الهي یعني  جانم! نم نه 

 می وریم که در یادهم ماندیم.
 
داشررتیم بهم بگیم و نشررد و بیا از هم حری بزنیم! و از چیزایي که دوسررت -

 چیزهایي که نمی واستیم بگیم.
 

 می ندي:
 
 بگیم!-
 

 و با مک ي ادامه میدهي:
 
 تو واقعا برام جذابي. و من خیلي مرد نجیبیم که اینجوري روبه رو  ایستادم.-
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تو ادم نجیبي هسررتي اما معناي نجابتو درسررت نمیدوني..من که یه  وبرري -
 !بودم بهتر میتونم درکا کنم

 
وقتي تو اوج رابطه پاك بموني بها نمیگن نجابت اگر تو اوج اختیی خیانت 

 نکردي اره اونموق  نجیبي.
 
 من تو اوج نداشتن میتونم داشته باشمت.-
 

 گردنم را میکشم  قب و مردم  چشمانم را در کاسه میارخانم:
 
ر فکاه خداي من تو همیشه بلند پرواز و از خود رابي هستي حتي زماني که -

صلت  شي. این خ شدي، باز هم میتوني بدتر ب میکنم چقدر مظلوم و طفلکي 
 تورو غیر قابل پیا بیني کرده.

 
 روي دسته مبل مینشیني و من روبه رویت، نگاهمان باال به پایین بود:

 
 رایحه..-
 

 با نگاهم ی  جانم محکم میگویم و تو لب میزني:
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 اونموق  واقعا دوست نداشتم.-
 

 میگیرد و او حری میزند: قلبم
 
فقط چون تحت تاثیر  قرار گرفتم و چون نیاز داشررتم کسرري دوسررتم داشررته -

 باشه و منم خیال میکردم خبریه...
 

 چشم میبندم و او باز زمزمه میکند:
 
 اما میدوني تنها راه اینکه بفهمي  اشق هستي اینه که از دست بدي...-
 

 نم میدهد:دستا را باال میاورد و ی  خط را نشا
 
من نتونسررتم روي خط باشررم، فقط تونسررتم بین باال و پایین یکي رو انت اب -

 کنم!
 
 حاال باالي خطي یا پایینا؟-
 
  زیزم  اشق شدن زیر همه خطاي دنیاست...یه جور ُهبوطه...-
 

 می واستم بگویم من که تورا ندارم فقیرم، حاال زیر خط فقر مرا بب*و*س.
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نگاه میکنیم، به همان چیزي که من فکر میکردم  چند لحظه در چشررمان هم

 فکر میکرد؟
 
ولي من از همون اولا فهمیدم  اشررقتم! میدوني خوب من خیلي تو زندگیم -

از دست دادم..یعني به اندازه کافي از دست دادم، توام نمی واستم مفت ببازم. 
  اد  خیلي این احساس زود اتفاق افتاد و مس ره بود اما چیکار میکردم؟ من

داشتم که مال  همه چیز باشم..میدونستم به خودم و تو ظلم میکردم اگر بهت 
  اد  کنم که کردم..من و تو براي هم شوخي بودیم.

 
 من  اشق این  ادتاي مس رم...-
 

 همیشه همین است کسي که فکرش را هم نمیکني تمام زندگیت میشود..
 

  ند زمزمه میکند:لبم را به دندان میگیرم و او که با تمنا و لب
 
 از چیزایي که می واستي بگي و نشد..برام بگو!-
 

 سرم را روي شانه خودم میگذارم:
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شتم رو گفتم، در لحظه، - سي که درباره تو دا شهامت بودم، هرح من انقدر با 
 با شجا ت.چون به همشون ا تقاد داشتم..تو چي؟ همیشه میترسي...

 
 لب ند میزند و ابرو میکشد درهم:

 
 ترس؟ من دوست دارم...این ترس نداره!-
 

قلبم و همه وجودم را اراما فرا میگیرد.و همگام میلرزد..گرم میشرروم...دریاي 
 طوفاني که ارام میگیرد دیده اي؟ تکه چوب شناور روي همان ابم.

 
 بغض و اب دهان و هزاران حری را با صدا قور  میدهم:

 
ت..من همه لحظا  زندگیم امادگي میدوني یکم دیر گفتي..اما برام مهم نیس-

 شنیدنشو دارم!
 

ست که..انقدر کم که فکرم جایي میرود  صله مان کم ا شوي و انقدر فا بلند می
 که نباید..زمزمه میکند:

 
 بیا بهم کم  کنیم..-
 

 ماهي با غرق شدن در دریا زنده میشود..
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 م ل من..

 
 می واهي کمکم کني؟

 
 در خود  بکا..در اغوشت..مرا اینطور زنده کن! مرا
 

 و من که قلبم در چشمانم میزد:
 
 چجوري؟-
 

محل اتصال دو طری مانتوام را بین دو انگشت میگیري و اندکي میکشي و لب 
 میزني:

 
 قراره این روز فراموش بشه درسته؟-
 

 چشم روي هم میگذارم:
 
 کامی...هما!-
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 نفسا را فو  میکند:
 
 خوبه..چون وقتی دو نفر باهمن،روحشون همدیگه رو تغذیه میکنه..-
 

نمی واستم اما در این فاصله نمیشد هرچیزي به دهانم میاید را نگویم و وسط 
 حرفا زمزمه میکنم:

 
 پس جسممون هم باید سهم خودشو داشته باشه!-
 

 يبا ت  خنده اي نفست را پر  میکني توي صورتم...و از  می واهم چیزهای
را ب واني که بها ا تقاد ندارم...اما تو برایم مقدس بودي پس اغوشرررت هم 

 قرار بود مقدس و پاك باشد...زیر سایه هرکیهي حتي کیه شر ي!
 

 تسبیح را از گردنا د
 

 رمیاورد میاندازد دور گردنم و زمزمه میکند:
 
 منو کشتي با سوغاتیا ..-
 

 می ندم و باز میگویي:
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 نیار!هی  وقت درش -
 

شان..به تن مهربان و  شد و پنجه میاندازد بین شتانا را بو میک شتانم راه انگ انگ
 لرزانا میاسبم و زیر گوشا زمزمه میکنم:

 
 همه چیزه امروزو فراموش کن جز منو..-
 

با حرکت ارامي شررال را از سرررم میکشررد...دسررتا را میگیرم خوب نگاها 
شق د ستهاي مردانه اي بودم که مرا در میکنم! بزرگ بودند خیلي بزرگ و من  ا

 خودشان غرق کنند..
 

به وصرررال  ندم و  ب ی م نه ام، چشرررم  گو گذارم روي  می کف دسرررتا را 
میاندیشم..رسیدن فقط در ی  لحظه اتفاق میافتد...فقط به ی  نگاه بند است 
صمیم لحظه اي که به خانه اش بروي... رسیدن  ستت دارم و به ی  ت به ی  دو

یا را فراموش کن و براي به ی  لحظه اسررتاط  یاز دارد، دکمه اش را بزن، دن ن
یکبار هم که شده برس..به هرجایي که می واهي حاال به شهرش، به زیر پنجره 

 اتاقا...یا به اغوشا..فقط به اندازه یکروزبرس!
 

 شیرین است، مزه لیمو میدهد..
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شتن را باور نداردنگاهم میک سي که دا شمانا دو دو میکند و م ل ک ند و من چ
شته  ست دا ستي همدیگر را دو ست بي رودربای خوشحالم از اینکه امروز قرار ا

 باشیم...
 

خسته بودم از این فاصله، نوك پا بلند میشوم، دستم را پشت گردنا میگیرم و 
 با نگاهم ازش می واهم مرا بب*و*سد.اما او بجایا زمزمه میکند:

 
خواستم تورو بهم بده تا این دیشب از خدا خواستم قبولم کنه...دیشب ازش -

 قائله تموم شه..
 

 وقتي حری میزد لبهاي درشتا به لبهایم می ورد:
 
 این قائل...-
 

له  قائ با ب*و*سررره اي   گذارد چیزي بگویم و خودش  ندد و نمی دهانم را میب
 خونین را ختم میکند! و یا شاید هم جنگ شیریني را به پا میکند.

 
س سي به زیبایي تو میتوان سد؟ هی  کس! هرچیز قبل از تو چه ک ت مرا بب*و*

شیري رنگ  شد و ت ت دو نفره  شم میک شوخي بیمزه میاید! در اغو به نظر ی  
این خانه که جدید بود و ما که قرار بود امروز را فراموش کنیم..باران میبارید و 

 به کوچه نیاز نبود امیر لي با نگاها مرا خیس میکرد.
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با ان امیر لي را دوسرررت داشررتم را  صررورتم، که  جایي  مه  تانمم و ه دسرر

ستم  سید! ی   مر منتظر هماین لحظه اي بودم..من چیزي نمی وا میب*و*
ته  باز و بسرر مه پیراهنا را  تان ظریفم دک با همین دسرر که خودم  جز این

 کنم..هرشب ..هرصبح!
 

 سا ت پنج بعد از ظهر است، مرا در آغوش گرفته...
 

 دانبان می واهم کلیدهارا قور  دهد...حبس ابد کم است!من از این زن
 

 پتو را از رویم میکشد زمزمه میکنم:
 
 پس سهم پتوي من چي؟-
 

 بین خواب و بیداري لب میزند:
 
 سهمت از دنیا سردشه!-
 

لب ند میزنم، خودم را به او نزدیک میکنم..موهاراکنار میزندا میب*و*س مد و 
 او جواب میدهد: من صدایا میزنم "امیر لي" و
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 جون دلم؟-
 
 تاکي دوسم داري؟-

 سرشو تو موهام فرو میکنه:
 
 نمیدونم!-
 

 خوب بود، بهترین جواب بود، هرچیز غیر از این دروغ بود.
 
 اما میدونم که من تو  شق زیاده خواهم.-
 

 لب ند میزنم و زمزمه میکنم:
 
 من چرا انقدر احمقم؟-
 
 چون دوسم داري.-
 

شود؟ حتي  برمیگردم ستاره بود حتي ماه.. باور  می شمانا پر از  سمتا..چ
 ماه!
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شم میبندم لبم را میگذارم و جاي جایا را  ستم میگیرم، چ ستا را بین دو د د
 میب*و*سم و ان میان زمزمه میکنم:

 
 من چرا انقدر دوستت دارم؟-
 

 می ندي:
 
 چون احمقي!-
 

 نگاها میکنم و لب میزنم:
 
 همه بیشتر دستاتو دوست دارم اشق دستاتم...از -
 

من اما هر چیزی که مربوط به تویه رو دوسررت دارم!اما چشررما  ..چشررما  
 زیبا نیستند ولی تو نمیدونی هم نگه میکنن هم حری میزنن...خیلی خفنه!

 
 

براي چند لحظه نگاها میکنم خوب و دقیق! لبا را میب*و*سررم و گونه اش 
 کنم:را و چانه اش را و در اخر زمزمه می
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 از همین حاال همه امروزو فراموش کن!-
 

 بلند میشوم و تو که میگویي:
 
 مگه میتونم؟ مگه میذاري؟-
 

 لباسم را میپوشم و او که جلوي در میایستد:
 
 میدوني االن زنمي؟ میدوني میتونم اجازه ندم بري؟-
 
 میدوني تو نباید ا تماد من به خودتو خدشه دار کني؟-
 

 لب ند کجي میزند:
 
 راه فراموش کردن یه اتفاق، تکرار دوباره همون اتفاقه..-
 

 لب ند میزنم و او هم.. باز میگوید:
 
 گوشت با منه؟ دقیقا همون اتفاق!-
 

 دستم را میگذارم روي سینه اش:
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 برو تکلیف زندگیتو مش ص کن...خودتو جم  جور کن...-
 

 با انگشت اشاره میزنم ت ت سینه اش:
 
 خونرو نمیفروشي امیر..نمیفروشي..دیگه نمیگم، این -
 

شتم، امروز  شد و من نباید میگذا سد و مام را میک انگشتم را میگیرد میب*و*
 قرار بود همه چیز فقط یکبار اتفاق بیافتد:

 
بعد از همه اینا بیا دنبالم! و امروزو فراموش کن...همه چیزشررو...ترسرریدم -

اوني که می واسررتیم گفتم شررراید هی  وقت مال هم نشرریم فوقا امروز به 
 رسیدیم.

 
باتو؟ - یدن  ته من این بود؟ خواب یت خواسرر ها باه میکني..فکر میکني ن اشررت

 همین؟ نه..نه  زیزم!
 
هاي م تلفو و اروم - حان میکني، ادم هارو امت مه راه تو نمیفهمي وقتي ه

نمیشي..هی  راهي جواب نمیده! اما من فقط می واستم به اندازه چند دقیقه در 
بگیرم..گرفتم! تو نمیدوني چه حسرري به من دادي...دو سرررا ت تمام تو اروم 
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خوابیدم با اراما...باورش نمیتوني بکني! اوني که می واسررتمو گرفم، حاالم 
 منتظرم تو کاري بکني..همیشگیا کني.

 
در را بسررتم و بي انکه به درخت تو  نگاه کنم خانه را ترك کردم..دسررتم را 

مه چیز ادامه داشت..تو نبودي، زن داشتي و غیر گذاشتم روي دکمه و دوباره ه
 قابل دسترس!

 
 همه تنم بوي امیر را میداد، همه تنم ب*و*سیده شده و تشنه بود!

 
ستم و می ندم! فقط می ندم...بیرون باران  سم، روبه روي اینه میای به خانه میر

 میبارید، در من باران میبارید...
 

 خانه باران میبارید..
 

 میرفتم صداي گوش ماهي و موج میامد.. و من که راه
 

شوم که انگار تازه  سي می ست که حس میکنم ارامم.کنار تو ک امروز اولین روزی
 خوشب ت است.

 
شته  شان دا ست سي را دارند که تا اخر  مر دو ستند که ک ادمهاي موفق انهایي ه

 باشد.



wWw.Roman4u.iR  1092 

 

 
 و ادمهاي خوشب ت...

 
صورتا ر شت چرخاندي و  سر  را از روي بال ست، اگر  ا دیدی که خواب ا

 خوشب تی! اگر نه که هیای...
 

 قانون چهل و هشتم:
 

شاه تو  میدهد، حتي اگر  براي اراما همه راه هارا امتحان کن..اخرینا مزه 
 پیراهن سفید  را ل  کند!

 
صرربح دل انگیزیسرررت...موزی  مییمي تمام خانه را گرفته...کوچه از باران 

 خوب است..خیلي ها!دیشب خیس است! و من حالم خیلي 
 

رامین تازه از بیمارستان برگشته.. بوي شامپو همه خانه را برداشته و صداي اب 
 و اهنگ...

 
 و من که در اشپزخانه شیریني کشمشي درست میکنم و اواز می وانم!
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سررا ت خواب ارام سرره روز حال مرا گارانتي کرده بود...سرره روز بود نبود و  دو
شب پیا غزال بهم  شت با خودش کلنجار میرفت گویا! دو  سه روز بود که دا

 زنگ زد اول گفت "میشه از زندگیمون بري بیرون؟"
 

 من لب ند زدم و گفتم"من تو زندگي شما نیستم"
 

شان نبود شوهرش  دروغ هم نگفتم من در زندگی سینه  سمت چ   ست  من در
 بودم...بعد گفت "من  اشقشم"

 
شتم تا خودش  شم" گذا شق ساله که  ا شت اما..گفتم "من پنج  اوهم حقي دا

 قضاو  کند..
 

 سومین جمله اش این بود"از  متنفرم"
 

من اما نبودم..واقعا نبودم! گوشي را قط  کرد و این حرفها هم نتوانست حال مرا 
تو چه م دري در خود  داري که انقدر حالم را تضررمین خراب کند...ببین 

 میکني.
 

 دیشب کس دیگري زنگ زد..المیرا بود اینبار برایم خبر خوش داشت!
 

 لب ند داشت و زمزمه کرد"امیر تکلیف غزالو روشن کرد"
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 شاید هم خاموش کرد!!!

 
من این گره هایي را که یکي یکي باز میشررردند را دوسرررت داشررتم...بعد  اما

فهمیدم کاري که در این چند روز میکرد کلنجار نبود، روشرن کردن تکلیف ها 
 بود!

 
 اوووم ببین چه کرده!-
 

شیریني ها را دهانا میگذارم..حوله تنا  دهانا را میاورد جلو و من یکي از 
 بود و موهایا خیس..

 
 می وري...سرما -
 
 خانم پرستار شما مارو مریض کردي دیگه از سرماخوردگي نترسون...-
 

شیریني ها را در ظری در دار میاینم..مام را میگیرد و مجبور  لب ند میزنم و 
 میشوم برگردم سمتا:

 
 امیر بهم گفت صیغشونو فسخ کرده..-
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 خوبه!-
 
 نگام کن!-
 

 م في کنم: سرم را میگیرم باال نمیتوانستم لب ندم را
 
 خوشحالي؟-
 

 لبم را میگزم و زمزمه میکنم:
 
 این بده؟-
 
 چي؟-
 
 اینکه از بدب تي دیگران خوشحال بشم؟-
 

 لبا می ندد اما چشمانا نه:
 
جاي تو اون االن از - به  ید  بازه! شرررا باالخره یکي میبره یکي می تو هرچیزي، 

 خوشحالي تو اشپزخونه شیریني کشمشي درست میکرد.
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 باید خوشحال باشم...یه  مر بدب تي کافیه!فقط من -
 

 دستا را میگذارد روي بازویم:
 
 این حقته..-
 

 امیرهم حقم بود..حاال همه چیز حقم بود!
 

صر رفتم  شسته بود..باالخره ی  روز   سینه ام ن ست که در  میداني  شق اوازی
 دم خانه اش، در اغوشا ، در قلبا و زدم زیر اواز!

 
 برو لباستو بپوش..-
 

خانه را تمیز کردم، خودم را هم اراسررتم! غذاي مورد  یقه رامین را درسرررت 
 میکنم و او که نشسته انطری کانتر و از بیمار جدیدش میگوید.

 
 بزن دخلشو بیار.-
 

 می ندد:
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 چرا رواني؟-
 
سالم - سم یه مریض هم مهمتره! اونو نداره قلب  سیمت ج امید به زندگي از 

 می واد چیکار؟
 
شه و من دارم ادمیز- شته با اد تحملا بي پایانه...اگر نوشدارویي به نام امید دا

 اونو بها میدم!
 
 بها قول ازدواج میدي حتما!-
 
 کامی درسته...-
 

 با دهان باز برمیگردم سمتا:
 
 داري شوخي میکني؟-
 

 شانه میاندازد باال:
 
شه نمیتونه هی  وقت باه دار - شه..مردیمابدا...میدونه حتي اگر خوبم ب بي  ب

 باه زني رو نمی واد!
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 بشقاب را میگذارم روي میز:

 
شو من قول میدم باها  ازدواج کنم! - بعد تو گفتي  یب نداره  زیزم تو خوب 

 این شوکوالتم بذار دهنت با دنیا اشتي...
 

 می ندد و من به حالت مس ره داد میزنم:
 
 ن ند مرتیکه!-
 
 لطفا سر  تو زندگي خود  باشه-
 
 نظرم نباید اینکارو بکني!ب-
 
 خوب من نظرتو ن واستم، مشورتم ن واستم..گفتم خبر بدم.-
 
 اگه بمیره...-
 

 دستانا را از هم باز میکند:
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 دلم میسوزه!-
 
 و اگه زنده بمونه...-
 
 میشم قهرمانا.-
 

 در ظری را چفت میکنم و با تاسف سر تکان میدهم:
 
 از باگي دنبال قهرمان بازي بودي...-
 
اره البته من می واسررتم قهرمان تو باشررم، خود  ن واسررتي...اون حداقل -

 قدرمو میدونه!
 

با تعجب برمیگردم سررمتا...وا رفته و ما  اسررما را صرردا میکنم و او که 
 انگار نه انگار چه درشتي گفته ظری شیریني را میگیرد و میرود سمت پذیرایي!

 
جا قدر زود،  این نه ان ما  ظار داشررتم یکروز ببینم..ا که انت طه اي بود  مان نق ه

شدني برمیدارد و امید و انرژیا  سر اتفاقهاي نا ست از  همانجایي که رامین د
 را به ادمهاي دیگري میبندد.
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ولي باید قبول کرد امید چیز بدیسررت...وقتي هم که امید و انتظار باهم میامیزد 
 میشود سم انسان.

 
نمیداند این ترکیب چه بر سررر دل ادمیزاد میاورد..هرروز در سرررماي کسرري 

 غربت  کسهایا را چ  میکردم
 

شوم و بیوگرافي اش با ی  حلقه و قلب  شود..نکند ی  روز بلند  نکند دوتایي 
ستت به جایي بند  ست و بدتر انکه د سي نمیداند چقدر بد ا سرم بکوبد..ک در 

 نباشد..
 

سررت..همه چیز ارام شررده! اینهمه سرر تي و اینهمه اما امروز همه چیز خوب ا
تیش براي از نو سرراختن افاقه نکرده بود تا اینکه فاصررله شررروع شررد! به طرز 
سررحرامیزي همه چیز حل شررد...هرچقدر ترکیب انتظار و امید کشررندسررت 

 ...امیزش فاصله و زمان نتیجه ب ا!
 

فکر براي پیاده روي...از وقتي برگشررته بودم هر روز غروب به خیابانها میرفتم 
میکردم، سردم میشد و دلم اغوشا را می واست براي گرم شدن. حاال تنم که 

 نه کاش میامد و دلم را تا ابد گرم میکرد.
 

 لباسم را میپوشم و قبل از
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 بیرون امدن رامین میگوید:

 
 میري پیاده روي؟-
 

سر تکان میدهم و میریزم بیرون..کامی همه تکه هایم را میاندازم بیرون  برایا
 از خانه...

 
تمام حواسررم را به کار میگیرم تا پایم را روي موزایی  ها، دقیق روي موزایی  

 هاي قرمز بگذارم..
 

سهم من  شتم،  ست..ارثیه اي ندا باد میزد زیر موهایم و من که دلم اواز می وا
موسیقي و ی  خانه امن..میداني هی  کجا خانه ادم نمیشود،  باد بود، اسمان،

 اغوشت را میگویم!
 

 هي..هي..از اغوشت نگویم...
 

 زیزم همه را چشرریده بودم اما تو..تو لعنتي چیز دیگري بودي..و یا شرراید تو 
 خاص نیستي من تو را خاص دوست دارم!
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بدوم، که حس میکردم میتوانم درش  قدر اغوشررا بزرگ بود  بارخم،  ان
 بر*ق*صم حتي پرواز کنم..

 
یاي صررورتا مرا اهلي  لد بود و جغراف ناي کمر مرا ب تان بزرگا انح دسرر

 میکرد.اهل کشور چشمانا...که من دوست داشتم تبعید شوم، براي همیشه!
 

مرا که میبویید به من حس  طر گرانقیمت فرانسرروي را میداد، پشررت ویترین 
با بار دن که کلي چشررم حسررر   غازه،  نده م تان فروشرر ما در دسرر لا بود ا

 میماند...روي دست فروشنده باد میکرد!
 

شررراخه گل مریمي می رم تا خود خانه زیر بیني ام نگهمیدارم..همه اش مال 
 خودم بود!

 
 کلید را در انگشت اشاره میارخانم و حالم خوش بود...

 
 دقدمم کند میشررود، حرکت کلید میایسررتد و قلبم وظیفه اصررلي اش را از یا

 میبرد..
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ایستاده بودي انطری خیابان، دستت در جیبت، سراپا سیاه پوشیده اي..صور  
شرریو کرده و موهاي براقت را که زده بودي باال...از لب ند  نمیگویم...م ل 

  طر مریم مال خودم است... همه اش!
 

یاد نوازشررت و یا ب*و*سرره هایت همگي جان میگیرد که ما قول داده بودیم 
 یم که ما خیلي قولهاي احمقانه بهم میدادیم.فراموش کن

 
وسررط کوچه بهم میرسرریم لبت را تر میکني و انگار خدا از ابتدا تورا با لب ند 

 خلق کرده که ی  لحظه از حافظه لبانت پاك نمیشود...
 
 سیم-
 

را فو  میکنم حاال دیگر بوي مریم ان ته مها مانده و همه سررینه ام پر  نفسررم
 شده بود از جگوار تلخ و تندش.

 
 سیم!-
 

 دستي دور لبا میکشد و به ماشینا اشاره میکند:
 
 حری بزنیم؟-
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 بزنیم، اصی تا ته دنیا حری بزنیم!
 

تم و ردد سمکنارش جا میگیرم، چند لحظه به روبه رو خیره میشود و بعد برمیگ
 زمزمه میکند:

 
 همه چیز تموم شد...می واي باهم شروع کنیم؟-
 

 شاخه گل را روي داشبورد میگذارم، نفس  میقي میکشم و میگویم:
 
 نگو می واي شروع کنیم...بگو بیا شروع کنیم!-
 

 لب ند کجي میزند و من میگویم:
 
 ولي قبلا بیا یه قوانیني رو براي خودمون مش ص کنیم!-
 

 تکان میدهد و ارام لب میزند:سر 
 
 چقدر  وض شدي...  اقل شدي!-
 

 لبم را تر میکنم و یکي یکي انگشتم را جم  میکنم:
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 گذشتمو بریز دور، همونطوري که من اینکارو کردم.-
 

 هی  وقت ب اطر چیزي که بودم بهم سرکوفت نزن.
 

 بهم ا تماد کن.
 

 انگشت میاني ام را جم  میکنم:
 
 برم نذار..مهم نیست براي چي اما تو نذار! هروقت خواستم-
 

مار  قت بهم  اد  نکن..تحملمم نکن..اونجوري زندگیمون زهر امیر هی  و
 میشه..فقط دوسم داشته باش!

 
 و هرروز بهم بگو که داري..

 
ساکت! و تو اب دهانت را قور  میدهي و ارام  شود...خیلي  ساکت می شین  ما

 میگویي:
 
 ...دوست!من هرلحظه میگم که دارم-
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 می ندم و تو جدیتر میگویي:
 
به من قنا ت کن! و همه چیزو بهم بگو قبل از - چیزي از  نمی وام فقط... 

 اینکه منقضي بشه.
 

لبم را میگزم و او که برمیگردد سمتم بهم نگاه میکنیم طوالني و پر حری و بعد 
 لب میزني:

 
 تو خیلي  وض شدي...خیلي!-
 
 همون رایحم...-
 
نه...گاهي اوقا  نمیشررناسررمت ، اون دیوونگي فقط بعضرري مواق  میزنه -

 بیرون..م ل چند روز پیا!
 

شود..همان روزي که  شتر می سر تا بی شود اما  سر ت گیر رد می دلم از رو 
 دیوانگي کردم و رفتم تا تجربه اش کنم:

 
 قرار بود فراموشا کنیم!-
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 اولینا هی  وقت فراموش نمیشن  زیزم..-
 

عررجررب بررهررا نررگرراه مرریررکررنررم و کررلررمرراترري تررو سرررررم بررا ترر
 میارخد..غزال..صیغه...نامزد..ت لیه رواني!

 
 نه اولینا فراموش میشن، لذتب ا ترینها فراموش نمیشن!-
 

شي ما لحظه  صابر و همه چیزش را از یاد برده بودم اما خاطره هم اغو مني که 
 !لحظه اش ثبت شده بود! تو اخرین  من بودي...اخرین  زیباي من

 
 رایحه باید از اول همو بشناسیم! چهارسال چیز کمي نیست...-
 

 پیاده میشوم و او هم..روبه روي هم میایستیم و من لب ند میزنم:
 
من رایحم...رایحه بشار ! یکبار ازدواج کردم و گذشته زیبایي ندارم اما االن -

 همه چیز فرق کرده...
 

 لب ند میزند و دیوونه زیر لبا..اخم میکنم:
 
 نمی واین خودتونو معرفي کنید جدا؟-
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شت  ستا را فرو میکند جیب پ ست را سر تکان میدهد و د سف و خنده  با تا
 شلوارش:

 
منم امیر لیم، یکبار یکي رو تا مرز بدب تي بردم که با شررما یر به یر بشررم! -

 مطلقم و حاال فکر میکنم شما خیلي زیبایید..میشه باهم بیشتر اشنا بشیم؟
 
 کافي نیست.زیبایي -
 
 خانوم من  اشق شمام...این کافیه؟-
 

و ما یکروز را هم معطل نمیکنیم، نصف روز باهم اشنا میشویم، فردایا  قد 
 میکنیم، پس فردایا زندگي و همه فرداهایا را کنار هم به خواب میرویم.

 
و من خسیسي که فوبیاي از دست دادن دارد ، تو را م ل طی زیر بالشتم پنهان 

 م! تو را م ل موي سرکشم زیر روسري، م ل تسبیحت دور گردنم.میکن
 

 تو را پنهان میکنم تا اشکار دوستت داشته باشم!
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شم! من  شده بود ارامب  ست میامد درست زیر گوشم و اغوشت که  صداي نف
خوشب ت بودم که چشم در صور  غرق خواب تو باز میکردم..خوشب تم که 

 روزم را با تو شروع میکنم!
 
 واسررتم قانون جدیدي وبرر  کنم اما وقتي سرررم را برگرداندم و دیدم تو با می

اراما چشمانت را بستي وخوابي فهمیدم این زندگي که قانون نمی واهد..فقط 
 کافیست ان کسي که باید، باشد!

 
 قانون چهل و نهم:

 
قانون هارا دور بریز، بي چهارچوب  اشررقا باش..فقط  اشررق باش.. اشررق 

 .باش... اشق..
 

 فاطمه حیدري
 

1395/9/21 
11:14 

 

  زیبا رمانبابت نوشتن این  عزیز یدریفاطمه ح با تشکر از 


