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 نام رمان : کوچه پس کوچه های پایین شهر

 کاربر کتابساز افسون داستان نویس : نویسنده 

 444:   تعداد صفحات 

  (…برای کامپیوتر ، تبلت و ) PDF (اندرویدی ) APK :رمان فرمت دانلود 

 عاشقانه ،اجتماعی ، پلیسی  : ژانر 

  :  رمان  خالصه

ستان درباره دختریه که مجبور هست به خاطر شغلش که دزدیه خودشو پسر دا

 کیف روز ی …معرفی کنه تا بتونه برای خواهر کوچک وپدر معتادش پول دربیاره

 برای میشه مجبور دختر …هست مهمی واسناد مدارک توش که ومیزنه پسر ی

که این  بده نشون خودشو واقعی چهره نشدن شناخته برای و مدارک دادن پس

کارش باعث میشه پسره ی دل نه صد دل عاشق دختر بشه و بعد تحقیقات بفهمه 

 .…کسی که کیفشو زده خود دختره بوده و

 

 کتاب درسایت کتابساز اماده شده استاین 

 

 سراپا اگر زرد و پژمرده ایم

 ولی دل به پائیز نسپرده ایم

 چون گلدان خالی لب پنجره

 پر از خاطرات ترک خورده ایم
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 اگر داغ دل بود ما دیده ایم

 اگر خون دل بود ما خورده ایم

 اگر دل دلیل است آورده ایم

https://ketabsaz.info/tag/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://ketabsaz.info/tag/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://ketabsaz.info/tag/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://ketabsaz.info/tag/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/
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 اگر داغ شرط است،ما برده ایم

 اگر دشنه ی دشمنان،گردنیم

 اگر خنجر دوستان،گرده ایم

 گواهی بخواهید اینک گواه

 !همین زخمهای که نشمرده ایم

 ری سر به زیردلی سربلند و س

 از این دست عمری به سر برده ایم

 به نام خدا

 اسمم سمیراست ، ملقب به فلفلی ! حاال چرافلفلی ؟! به خاطر

 تیز وفرز بودنم توی دزدی و قدوقوارم که البته به عنوان یک

دختر استاندارده ولی به خاطر شناخته نشدن مجبور به دستکاری توی 

 ی معابرظاهرم شدم . کارم پرسه زدن تو

شلوغه . میشه گفت محل اصلی کارم محسوب میشه و تو اینجور جاها پول 

 درمیارم . حقوقم بخورونمیره البته

بستگی به تالشمم داره ، خودم که راضیم اگه باباهه هم راضی باشه 

 وباکمربند نیفته به جونم . اوایل ازاین کار

روگان بابامه خوشم نمیومد ولی بخاطر خواهر کوچیکم که یه جورایی گ

 مجبور به قبول کردن این کار شدم و میشه

گفت از روی اجبار دست به این کارزدم . هه ! خدایی بابا به این با محبتی 

 دیده بودین ؟که بچشو گروگان بگیره
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ودختر جوونشو راهی خیابونا بکنه ؟ بازم جای شکرش باقیه مثل خیلی از 

 ترهمسایه هامون منو وادار به کارای بد
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نمیکنه البته به ضررش هم هست چون دیگه کسی نیست خرجشو در بیاره 

 . به سرو وضعم نگاهی میزنم ، یه

شلوار گشاد که ازبابا خان بهم به ارث رسیده وخودم سرپاچه هاشو کوتاه 

 کردم که اصالً از خیاطی چیزی سرم

ه ک نمیشه و خودتون عمق فاجعه رو تصور کنین دیگه ، با کت پینه بسته ای

 بازم از صدقه سری بابامه و کاله

بافتنی که زمستونوتابستون باید سرم کنم تاموهای بلندم زیرش مخفی 

 بمونه ، تنها وسیله ای که مال خودمه

کفشای اسپورت مندرسمه که اونم برای دویدن خیلی بدردم میخوره . برای 

 محافظه کاری پشت لباموهر روز با

دارباشم و به ی پسر نوجون تازه به بلوغ دوده کمی سیاه میکنم تا سبیل 

 رسیده شبیه باشم که البته موفق هم

هستم وتوی این چند ساله هیچکس بهم شک نکرده . گفتم سبیل یاد بابام 

 و دوستاش افتادم که از مردیت فقط

سبیلشو به ارث بردن و هیچ بویی ازش نبردن . در واقع میشه گفت کار 

 کردنهمیشگیشون خوش گذرونی ودود 

زحمات من ، اونم تو ی لحظه هست . با زنجیری که توی دستم پروانه ای 

 میچرخونم ، حواسم پی روزی رسونای

عصا قورت دادمه تا بدترینشونو شکار کنم . همیشه سعی میکنم اونی که 

 بیرحم تره رودرنظر بگیرم بعدش

 وتعقیبش میکنمو بادرنظر گرفتن شرایط توی ی لحظه کیف یا جیب یارو ر

 میزنم تا بخودش بیاد از اون محل دور

شدمو در حال شمردن اسکناسای تانخورده کیفشونم . البته تو قرن ما کم 
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 ترکسی پیدا میشه با خودش پول حمل

کنه وبیشتر کارا کارتی شده واسه حال من که فرقی نمیکنه سعی میکنم 

 اندازه سهم روزش بدست بیارم دیگه

اگه کمترهم شد فوقش کمی باکمربند به دوستاش به من مربوط نمیشن ، 

 جونم میفته تا خسته شه و دست اززدن

 ورداره

بالخره با دیدن سوژه مورد نظرم دست به کار میشم . پایی که تکیه به دیوار 

 داده بودمو روی زمین میذارم و دست

از جون زنجیر برمیدارم . چند قدمی برمیدارم وتظاهرمیکنم چیزی یادم 

 عت برمیگردم و تنهاومده و به سر

محکمی به زن هفت قلم آرایش کرده میزنم و تو یه چشم به هم زدن زیر 

 کیفشو باتیغم پاره میکنم ، حین باال

آوردن دستم به نشونه عذر خواهی کیف پولشو توی آستین کتم جا سازی 

 : میکنم که با انزجارمیگه

 حواست کجاست پسره بیشعور ؟ ... لباساموکثیف کردی -

دای از عمد کلفت شده جوابشو که در حال ورانداز کردن هیکل با ص

 نحسشه ، میدم

 اِ اِ اِ شرمنده آبجی ... ندیدمتون -

 عذر خواهیت بخوره توسرت ... تمام جونمو به کثافت کشیدی -

ی نثارم کردو به  "چندش  "با چینی که به دماغ عمل کردش داده بود 

 یراهش ادامه داد . منم در کمال خونسرد

خودموبه جایی رسوندم که بتونم کیفو خالی کنم . به این لحن صحبت کردن 

 عادت کرده بودم و جوابشو در کاری
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که انجام داده بودمواونابعدش میفهمیدن ، خالصه کردم که برای من بهتر از 

 50هرجوابی بود . با دیدن اسکناسای 

م نمیارمو بعد ور فاز از سرم میپره ! ولی به روی خود3تومنی تانخورده برق 

 داشتن پوال کیفومیندازم توی سطل

آشغال . بعد جدا کردن مقداری از پول توی لباس زیرم جاسازیش کردمو 

 بقیشوهم توی جیبم گذاشتم . برای
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امروز بس بودومیشه گفت شکار خوبی بود همیشه عادت داشتم ی مقدار 

 پول برای روز مبادا کنار بذارم . نقششو

یش توی سر داشتم که با سمانه ) خواهر کوچیکم ( فرار کنم و ازچند سال پ

 برای همین نیاز به پول داشتم وباید

پس انداز میکردم . خونمون خیلی دور بودوبرای اینکه بتونم راحتو بدون 

 زحمت برسم مجبور میشدم از ترفند

چسبیدن به طرف حین رد شدن از گذرگاه توی مترو استفاده کنم که اونم 

 ودشو داشت اول اینکه شخصروش خ

نباید نخاله باشه که اگه احیانا ًبعد فهمید ، الم شنگه راه نندازه دوم اینکه 

 چاق نباشه که خودشم به زور رد شه

وآخراینکه باید فاصله باطرف حفظ بشه تا متوجه سوء استفاده ای که ازش 

 میکنیم نشه و همه اینا نیاز به تمرین

ن عین آب خوردن شده در ضمن باید توی زیاد داره که دیگه واسه م

 شلوغی هم اینکار بشه وگرنه گرفتار شدیو

 . کالهت پس معرکست

آخ که چقدر از شلوغی خوشم میاد ! بعضی وقتا اگه حال داشته باشم توی 
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 همون مترو هم یکم پول درمیارم البته

ریسک بزرگیه چون راحت گرفتار میشی واسه خودم اتفاق افتاده ولی در 

 رو باز نشده فرار کردمو طرف تویمت

خماری موند . امروز واسه یک هفتش پول درآوردم پس نیازی به ریسک 

 کردن ندیدم . به خاطر ساعت کاری زیاد

و لباسای زیاد اونم توی تابستون بوی بدی گرفته بودم و تقریباً همه ازم 

 فاصله میگرفتن ولی من خیلی ریلکس به

تو چشمشونم میشدم که با تنفر بهم نگاه میله تکیه داده بودمو چشم 

 میکردن . توی محلمون آدمای خلفکار

زیادی داشت در واقع یکی دیگه از علتای تغییر جنسیتم به خاطر آدمای 

 کثیف این محلست . اینجا مرد وزن کار

میکنن مردا که خوب مشخصه ولی زنا رو نمیدونم ! کم توشون آدم سالم 

 ی ازتنپیدا میشه وهمه با هر روش

فروشی گرفته تا دله دزدی پول به دست میارن . تا رسیدن به خونه یه 

 باردیگه اسکناسای بی گناه توی جیبمو

نگاه میکنمو دلم به حالشون میسوزه که دست کسی مثل بابا خان باید 

 بیفته هنوز به خونه نرسیده صدای قهقه

زده خونه رو  هاشون تا هفت کوچه اونورتر میره نخ کنار در دو لنگه زنگ

 میکشمو به محض باز شدن در با

چهرههای کریه چند تااز دوستای ازخودش بدتر مواجه میشم وجودم پر 

 میشه ازتنفر مثل انگل میچپن توی خونه

ومثل زالو خونومونشو میخورن بعدشم چند تا خنده براش سر میدن و اونم 

 خوش خوشانشه که همچین دوستایی
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 نه تشریف فرما شد ... بزن زنگوبه به نان آور خو -داره .

و با حالت کریهی قهقه ی مستانه سر داد . بادیدن سمانه که روبه روشون 

 کنار دیوار چمباتمه زده بود و گریه

 میکرد ، با عصبانیت گفتم

 چیکارش کردی عوضی ؟ -

 و باسرعت خودموبهش که سرش روزانوهاش بود رسوندم

 بون چشای خوشگلت بشمآبجی جونم چرا گریه میکنی ؟الهی قر -

سرشو ازروی زانوهاش برداشت و به وضوح جای انگشتاشو روی صورت 

 . کوچیکش دیدم

به خدا کار بدی نکردم ... بهم گفت قلیونموبیار، داشتم میاوردم پام به پله  -

 ... ! گیر کرد افتادم قلیون شکست

 آخه قلیون خیلی بزرگ بود نمیتونستم جلوی پاموببینم
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سال! ی بچه 0ه سرشو روی پاهاش گذاشتو هق زد . چند سالش بود ؟ ودوبار

 ساله پاش گیر نمیکنه بیفته ؟چرا0

زده بودش ؟ عزیز کرده مامانمو که قبل از دنیا رفتنش سر زا، اونو به من 

 سپرده بود . میدونست که شوهر پست

فطرتش رحمی نداره . فکم منقبض شده بودوخون جلوی چشمموگرفت . 

 م نبود چه بالیی سرم میاد بلندبرام مه

شدمو باسرعت خودموبه بساطشون رسوندم . با لگد افتادم به جون 

 قلیوناشونو منقلشونو پرت کردم توی باغچه

 چیکارکردی کرِخر پدر... ؟ -

چرا زدیش عوضی آشغال ؟ چطور دلت اومد به صورت کوچیکش سیلی  -
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 بزنی ؟

 االن بهت نشون میدم ... صبر کن -

خونه رفتو میدونستم منظورش چی بود . دوستای تن لشش هنوز داخل 

 نشسته بودن و انگار فیلم کمدی میدیدن

 که باداد گفتم

به چی زل زدین ؟ گمشید برید خونه هاتون ... مفت خوری تموم شد ...  -

 هررری

وخودمم بعد بیرون کردنشون رفتم سمت سمانه . هنوز گریه میکرد ، صورت 

 بین دستامکوچیک خیس اشکشو 

 گرفتموبوسیدمش که گفت

 ... آبجی فرارکن -

 با لبخند آرامشموبهش نشون دادموگفتم

نترس گلم ... هیچ غلطی نمیتونه بکنه ... توبرو ی جا قایم شو ... ی نقشه  -

 ... دارم نمیخوام جلو چشمش باشی

 زود

وبعد رفتن سمانه به کنجی از حیاط ، خودمو بادو به دستشویی 

 . رو باالی چاه دسشویی گرفتمرسوندموپوال

کمربند به دست با ناسزایی که بارم میکرد دنبالم میگشت که به دسشویی 

 رسید

 دستت بهم بخوره پوالت به باد رفته -

 تو گ.و.ه میخوری .... جرأت داری این کارو بکن -

وقتی انداختمشون تو چاه خال میبینی دارم یا نه .... توکه نمیخوای به این  -

 تومن بگذری ، ها؟500ی از آسون
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برق چشماشو میدیدم که چجوری به مشت پرازاسکناسم نگاه میکرد . 

 آخرسرم دستشو جلوآورد

 بده به من اون پوالرو -

 شرط داره -

 نمیزنمت تن لش ... بده من -
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 نه من نه سمانه رو ، افتاد ؟ -

 خیله خوب ، بده من اون پوالرو تخم جن -

 اول کمربندوبده -

الت تهدید آمیز با فکی منقبض کمربندشو آورد باال که تکونی به مشتم ح

 دادم

 هو ... حواست باشه چیکارمیکنی -

کمربندوبا شدت انداخت کف زمین ودستشو به نشونه گرفتن پوال توی هوا 

 تکون داد . بااحتیاط پولوبهش دادم که

مله ور باخنده موزیانه ای سریع بیرون رفتو دروروی من بست . به درح

 شدموباتمام قدرتم میکشیدمش ولی فایده

 نداشت با مشتو لگد به جونش افتادم

 درو واکن نامرد عوضی ... واکن تا نشکوندمش -

 همون تو جات بهتره جوجه ... تاتوباشی بلبل زبونی نکنی -

دم رفتن برقو هم خاموش کرد و با قهقه های کریه دور شد ورفت . آخرین 

 با مشت ولگد بهزورمم زدمو دوباره 

 جون در بدبخت افتادم

باز کن این درو لعنتی ... فردا هم ازم کار داری ... ببین چه جوری برات  -
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 انجام بدم عوضی

ودرنهایت با یه جیغ دست از تقلی برداشتم . توی تاریکی به دوروبرم نگاهی 

 انداختم و برای خودم دنبال چیزی

میشد ؟ حسی مثل خفگی براثر  برای ترسیدن میگشتم اما مگه چیزی دیده

 نزدیکی دیوارای دسشویی بهم دست

داد . لباساموازتن درآوردم ومنتظربودم که دربروم باز بشه .از ترس سوسک 

 وحشرات سرجام ایستاده بودمواین

پااون پا میکردم . با یاد آوری گوشیم ، از توی لباس زیرم درش آوردم ولی 

 نانگاراونم باتریش تموم شده بود چو

صفحش روشن نمیشد . پاهام درد گرفته بودو به گریه افتاده بودم . توی دلم 

 براش خطو نشون میکشیدم

ونفرینش میکردم . دلم برای آغوش مادرم تنگ شده بود اون موقع ها که 

 این کارومیکرد مامان بودو بالفاصله

رو میومدودروبرام باز میکرد . روی زمین چمباتمه زدمو دلم هوای اون روزا

 کرد . دلم برای قربون صدقه هاش تنگ

شده بود کاش بودو مثل زمان بچگیم دلداریم میداد . صدای قدمای کسی 

 توجهموبه بیرون جلب کرد نگاهمو به

شیشه کدر در دادم ولی چیزی جز سایه شاخ وبرگ درختای توی حیاط 

 دیده نمیشد . در آهسته باز شدو هیکل

 وی در گاه در پدیدار شدموجود کوچیکی باموهای ژولیده ت

 آهسته گفت

آبجی جون بیا بیرون تا بابایی نیومده ... بهم گفت اگه دروبرات باز کنم  -

 منومیزنه ولی من نتونستم تنهات بذارم



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 12 صفحه  

 

 
 7 

لحظه ای مات به موجود کوچیک ناجیم نگاه کردم و خودموبهش رسوندمو 

 به آغوش کشیدمش . حاالکه مامان

 . کنهنیست یادگارش آرومم می

 یواش ... خفه کردی -

 با عجله خودموعقب کشیدم

 ببخش عزیزم ... دردت گرفت ؟ -

 نه ... بریم تا بابا نیومده -

 کجا رفته ؟ -

 رفت بیرون -

میدونستم وقتی پول قلمبه دستش برسه بیرون میره معمواًل تا فرداش 

 برنمیگرده . رفته بود سور بده . دست

بردم ، حتماً گشنش بود . خودمم داشتم سمانه روگرفتمو به آشپزخونه 

 ضعف میکردم . در یخچال وباز کردم

وبادیدن طبقه های خالی آه ازنهادم بلند شد . تنهاچیزی که توش پیدا 

 میشد آب سرد بود ویخ ! بادیدن تنها تخم

مرغ توی در یخچال روزنه امیدی برام روشن شد وبا تنها سیب زمینی باقی 

 . ی درست کردممونده ، کوکوی رنده ا

تا آماده شدنشون سفره رو به سمانه دادم تا پهن کنه وخودمم بعد خاموش 

 کردن زیر گاز وگذاشتن کوکوهاتوی

بشقاب ، به اتاق رفتم . با وجود اینکه کم بود ولی خوشمزه شده بود اینو از 

 گفته سمانه هم فهمیدم . به هرحال

هم دیگه داشتم از بوی  ازهیچی بهتر بود . سمانه خوابش برده بود ومن
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 خودم خفه میشدم برای همین حوله

بدست سمت حمام درب وداغون وسط حیاط راه افتادم . آبگرمکنمون نفتی 

 بودو نفت هم نداشتیم برای همین باید

با آب سرد کارموراه مینداختم . بازم جای شکرش باقیه که همین حمام رو 

 هم داریم وگرنه معلون نبود باید چیکار

 . ردممیک

........................................ 

امروز سومین روزیه که از بابا خبری نیست و به خونه برنگشته . سابقه 

 نداشته اینقدر دیر به خونه برگرده . نه

اینکه نگرانش بشم ، واسم تعجب برانگیزه ! تو این چند روز منو سمانه 

 راحت بودیمو خبری از دعوا وزدن نبود و

ه مهمتردزدی ! توی دلم آرزوکردم ای کاش همیشه همینجوری میموند ازهم

 ولی بعدش که خوب فکر کردم بازم

برای ما ی مرد محسوب میشد و باوجودش چشمای بد و هیز از خونمون دور 

 بود. خداروشکر توی این چند روزه

که اتفاقی نیفتاد و من هم فقط برای تهیه مایحتاج خونه ، باهمون لباس 

 یم بیرون میرفتم . سمانه رو حمامهمیشگ

برده بودم تا گرما کمتر اذیتش کنه آخه تنها وسیله سرمایشیمون ی پنکه 

 . فکستنی بود که اونم جوابگو نبود

حوله ای که دورش گرفته بودو درآوردم و لباسشو پوشیدم . بایددراولین 

 فرصت ی لباس بهتر براش میگرفتم ،

بعد از شونه زدن وبافتن موهاش ، سراغ لباساش براش کوچیک شده بود . 

 موهای خودم رفتموبا حوله کوچیک
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دستیم خشکشون کردم . به قیافه خودم توی آینه نگاهی انداختم . من چی 

 از بقیه دختراکم داشتم که سهمم
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اززندگی این بود ؟ نمیگم سیندرالم ولی زشت هم نیستم . کالس سوم 

 کرد ازدبیرستان بودم که بابام مجبورم 

مدرسه برگردم که به قول خودش خرج مدرسمو نده که خودش بتونه خوش 

 گذرونی کنه . بعد مرگ مادرمم هم هر

کاری کرد تا مجبورم کنه براش کارکنم . اول سرچاراها دستفروشی کردم 

 ولی انگار کفافشو نمیداد که مجبورم

 روزی گرفتار کرد به دزدی . براشم مهم نبود بیفتم زندان . مطمئنم اگه من

 ! ... بشم از سمانه استفاده میکنه و

حتی فکرشم تنمومیلرزونه . ازتوی آینه نگاهی به صورت معصوم غرق در 

 خوابش میندازم .حاضرم بمیرم ولی

 . همچین روزی رو نبینم

امروز غیر آشپزی وتمیز کاری خونه ، کار دیگه ای نکردم . توی آشپزخونه 

 زوار مشغول درست کردن در کابینت

دررفته بودم که درحیاط باز شد و پشت بندش صدای کشیده شدن کفشای 

 کسی ، از پنجره کوچیک توی

آشپزخونه توی همون حالت نشته ،نگاهی به بیرون انداختم . خودش بود ! 

 به زحمت راه میرفت و هر آن امکان

داشت پخش زمین شه . باحالت تهوع آوری که بوی الکل ازش بلند میشد 

 زدصدام 

 سمیرا ... کدوم گوری دختر -
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 . پشت سرهم سکسکه میزد و تلو تلو خوران خودشو به بهارخواب رسوند

 ها؟ چیه نکنه باز پول میخوای سمیرا رو شناختی ؟ -

گل گفتی ... به تو میگن دختر باهوش ... پاشو ... پاشو برو سرکار که  -

 هیچی پول نداریم

ن وجود صاب مردت میکردی ، اون اگه کمتر الکلو وافوروحشیش تو او -

 پول واسه یک هفته بست بود ... من که

 ضامن رفیق بازیو اصراف کاریات نشدم

توغلط میکنی روحرف من حرف بزنی ... خودت بازبون خوش میری یا ی  -

 جور دیگه حالیت کنم ؟

هه ... تو میخوای حالیم کنی ؟ ... بدبخت روپاهات بند نیستی ... فوتت  -

 زمینی کنم پخش

 االن نشونت میدم تخم سگ -

بلند شدو خودشو توی خونه انداخت . بعد چند دقیقه صدای جیغ سمانه 

 بلند شد که خودموباسرعت بهش

رسوندم . موهاشو گرفته بود تو مشتش و تکونش میداد . سمتش حمله ور 

 شدمو باتمام توانم هولش دادم که باعث

سمانه رو که مثل بید میلرزید  شد پخش زمین شه وسرش به دیوار بخوره .

 توی بغلم گرفتمو سعی کردم آرومش

 کنم

 نترس عزیزم ... چیزی نیست ... آبجی سمیرا پیشته ... نترس -

ازپشت پرده اشک و تنفری که با تک تک سلوالی بدنم احساس میکردم ، 

 بهش نگاه میکردم .سرشو میدادتا

و من هم دیگه صبری  ازشدت دردش کم کنه . توانی برای مقابله نداشت
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 برام نمونده بود . دست سمانه رو گرفتم

وبه تنها اتاق خونه بردم . بعد آماده شدن خودم لباسی تنش کردمو مابقی 

 وسایالمو توی ی پالستیک چپوندم . دم
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رفتن ی بار دیگه به هیکل بی جونش نگاهی انداختم که هنوز توهمون 

 شتوضعیت بود . بادیدن وسایالم اونم پ

 چشمای خمار ، برام خطو نشون کشید

پاتو ازخونه گذاشتی بیرون خودتو مرده فرض کن ... من که حالم خوب  -

 میشه ... میام دنبالتو پوستتو میکنم

طرفش تف انداختموباسرعت خودموبه در حیاط رسوندم . قبل رفتن پوالیی 

 که توی گلدون کنار باغچه جاسازی

دم بیرون . سمانه هنوز گریه میکردو کرده بودموورداشتمو ازخونه ز

 دستمومحکم گرفته بود . سعی کردم آرومش

 کنم

تو که هنوز گریه میکنی آبجیِ خوشگلم ؟ ... پاک کن اون اشکاتو که  -

 طاقت دیدنشوندارم ... تو که نمیخوای

 آبجی سمیرا رو ناراحت کنی ؟

 کجا میریم آبجی جون ؟ -

، قبولمون می کنن یا نه ! ولی چاره خودمم مطمئن نبودم جایی که میریم 

 دیگه ای نداشتم . نگاهی کوتاهی به

 چشمای منتظرش کردمو لبخند زدیم

 میریم خونه عمه -

 آخ جون ... من تاحاالعمه روندیدم ... آبجی عمه چه شکلیه؟ -
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 میریم خودت میبنیش -

 که ای عمه ۀباخودش حرف میزد ومنم غرق افکارم بودم . میریم خون

 له سر ارثومیراث ، باهامون قطع رابطهسا33

کرده و مطمئن هم نیستم خونش همونجا باشه . تیری بود توی تاریکی ! بعد 

 ازظهر بود وآفتاب مستقیم به زمین

میتابید . مثل زیر دوشی که رفته بودم ازعرق خیس آب شده بودموچاره ای 

 غیر تحمل نداشتم . نمیتونستم به

 دنای سمانه هم شروع شده بودماشینی اطمینان کنم و غرز

 . حقم داشت یک ساعتی راه رفته بودیم هنوز خیلی مونده بود که برسیم

 پس کی میرسیم ؟ ... خسته شدم آبجی جون ... پاهام درد گرفت -

 میرسیم ... چیز دیگه ای نمونده -

این چندمین بار بود که اینو میگفتم اما هنوز نرسیده بودیم . سمانه دستشو 

 دستم کشید و روی بلوکای ازتوی

 . کنار خیابون نشست

 من دیگه نمیتوم ی قدم دیگه هم راه برم ... خسته شدم -

نگاهی به صورت خیس عرقش کردم وپاهایی که تو دستش گرفته بودو 

 ماساژ میداد . چیکارباید میکردم ؟ بالخره

ر هنتونستم طاقت بیارمو به ته خیابون نگاه کردم شاید ماشینی پیداشه ظ

 جمعه ای ازخیابون رد شه که یکی

 
 11 

پیداشد ولی نگه نداشت . این چندمین ماشینی بود که رد میشدو خیالشم 

 نمیاورد . کنارش روی لبه جدول

 نشستم
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 میبنی که کسی نگه نمیداره ... پاشو بریم تا بابا نیومده -

 نمیتونم ... پاهاموببین -

 کشوند پاهای کوچیک قرمزشو نشونم داد ودلموآتیش

 بخدا خیلی درد میکنه -

همون لحضه صدای ی ماشین دیگه به گوشم خورد که بهمون نزدیک میشد 

 . بلند شدمو براش دست تکون دادم و

امیدی به نگهداشتنش نداشتم که خالف نظرم ایستاد ! ی پیکان سفید که 

 پسرجونی میروندش . از کردم پشیمون

. در حال ورانداز کردن منو  شدم ، قیافش داد میزد آدم درستی نباشه

 . سمانه بود . حس خوبی بهش نداشتم

 کجا میرین ؟ -

 موشکفانه نگاش میکردم و دلم نمیخواست باهاش برم

 پنج تا میالن پایین تر -

 نگاهی سرتاپام انداخت

 ببینم ... پول مول داری ؟ -

کفری ازتیکه ای که انداخته بود پشتموبهش کردمو پوالموازتوی یقم 

 دم بیرونو خورداشو جداکردم ونشونشکشی

دادم . درحالی که آدامس میجویید از گوشه لبش خنده موزیانه ای کرد 

 وابروهای مرتب کردشو به نشونه سوار

شدنمون باال آورد . در ماشینو باز میکنموبعد سوار شدن سمانه روی صندلی 

 عقب جا میگیرم . درحالی که ازتوی

و راه میندازه و دلشوریه من دوبرابر میشه . آینه نگاهمون میکنه ، ماشین

 دست میکنم توی جیبم وجاقوی کوچیک
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تاشومو باز میکنم وآماده هر عکس العمل مشکوکی از جانب پسره میشم . 

 سمانه مدام خمیازه میکشه وانگار

خوابش میاد . به خودم میچسبونمشو اونم بعد گذاشت سرش روی بازوم 

 زخوابش میبره . آهنگ قدیمی ا

حمیراگذاشته وداره باهاش عشق میکنه . من زیر نظرش میگیرم و منتظرم 

 . دست از پاخطا کنه

 چند سالته بچه جون ؟ -

 نگاهمو از آویز آینش میگیرمو جوابشو میدم

 سال31 -

 پس واسه خودت ی پامردی -
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 تابقیه چی فکر کنن -

رد . خواست نگاه زیرچشمی از تو آینه بهم انداخت و به سرعتش اضاف ک

 مسیرشو عوض کنه که با ی جهش

 . چاقوی تو جیبمو گذاشتم روی گردنش

 نگه دار ... پیاده میشیم -

اوع ... نه بابا !! .... ازاینکارا هم بلدی ؟ ... حتماًخیلی پول همراته که  -

 نمیخوای ریسک کنی به مقصدی که من

 میخوام برسیم

 افتنگهدارشوخی ندارم ... شاهرگتو میزنم کث -

 سمانه با دادم بیدار شدو چشماشو میمالید

 چی شده آبجی جون ؟ -

به محض گفتن سمانه چمای پسره ریز شدوموشکفانه نگام میکرد . باخنده 
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 موزیانه ای گفت

 تو ی زنی ؟ -

چاقو رو روی بازوش کشیدم که باعث شد دستش چاک بخوره و با آه وناله 

 بادست دیگش ، بازوشو بچسبه و

ط جاده نگه داره . به محض متوقف شدنش از ماشین زدیم بیرونو ماشینو وس

 درحالی که دست سمانه تو دستم بود

باسرعت از ماشینش دور شدیم ، هر از چند گاهی نگاهی به پشت سرم 

 مینداختم که از ماشین اومد بیرونو روی

زمین و پشت به ماشینش روی زمین سر خورد ، توی کوچه پس کوچه ها 

 بعد ازاینکه مطمئن شدممحو شدیم و

دیگه دستش بهمون نمیرسه دست ازدویدن برداشتیم . هر دومون نفس 

 . نفس میزدیم و پخش زمین شده بودیم

وقتی نفسمون جا اومد بازوهای سمانه رو توی دستام گرفتموروبه روش 

 گفتم

وقتی بیرونم دیگه آبجی سمیرات نیستم ، داداشتم که اسمم سمیره ،  -

 وی بقیه آبجی خطاب نکنی ،دیگه منو جل

 هیچوقت ! ... فهمیدی ؟

 سرشو باال و پایین کردوادامه دادم

 خوبه ... پس چی شد ؟ من چیکارتم ؟ -

 تو داداشمی ... داداش سمیر -

 آفرین دختر خوب ... حاالبریم -

وبه راهمون ادامه دادیم . نزدیکای خونه عمه بودیم ولی چون چند سالی بود 

 نمیتونستم تشخیص که نیومده بودم
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بدم کدوم خونست . نگاهم به خونه ها بودو سعی میکردم ی چیز آشنا پیدا 

 کنم . آخر سرهم مجبور شدم از ی

 
 12 

خانم که دم خونش نشسته بود ، آدرسشو بگیرم . به درخونه رسیده بودیم و 

 بعد فشوردن زنگ سوت بلبلی ، به

 . ری ازش نبودپنجره طبقه باال چشم دوختم . ولی انگاری خب

 سمانه دستموفشاری دادوگفت

 داداشی ... پس چرا عمه درو باز نمیکنه ؟ -

 «چه زود تو نقشش فرو رفت ! » لبخند کشداری براش زدمو توی دلم گفتم 

 فکر نمیکردم یادش بمونه

 نمیدونم ... شاید خونه نیست -

پرده از ی بار دیگه زنگو فشوردم و ایندفه با نگاهم به پنجره ، افتادن 

 چشمام دور نموند

 شما دوتا اینجا چیکار میکنین؟ -

 سرچرخوندمو با قیافه زننده یکی از دوستاش با تیپ بابا کرمی مواجه شدم

 فکر نکنم به تو مربوط باشه -

 به ما نه ... ولی به بابات آره -

اون یکی دیگه هم از ماشین تویتا کروال پیاده شد و بعد دست کشیدن به 

 ی حرکت سمانه رو ازروی سبلش ، با

زمین کند . جیغش رفت هوا وپشت بندش حرکت دفاعی من که گرفتن 

 دستم توسط اون یکی دیگه مانع جلو

 رفتنم شد . با تقلی و سعیی که برای فرارداشتم گفتم

 ولم کن عوضی آشغال ... چی میخواین ازجون ما -
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گردونیم خونه ... چیزی از جونت نمیخوام ... بابات به ما سپرده برتون  -

 داریم همین کارو میکنیم

توی ماشین پرتم کردو پشت بندش درارو قفل کرد . چاقوموازجیبم در 

 آوردم که بذاریم رو گلوش ، ولی انگار

منتظر این حرکتم باشه با ی حرکت دستمو پیچوندو چاقو رو از دستم گرفت 

 . . نمیتونستم با دونفر در بیفتم

و خودشو بهم چسبونده بود ، آغوشموبراش  سمانه هنوز گریه میکرد

 بازکردمو اونم مثل ی گنجیشک خودشو بهم

چسبوند . گرفتار شده بودمو کاری هم از دستم بر نمیومد . بالخره کار 

 خودشو کرد . هنوز این اول کار بود . امشب

بزن بزنش به پاست . یعنی برای عمه هم خطو نشون کشیده بود که درو 

 د ؟ اون که شماره ای ازشبرامون باز نکر

نداشت . چجوری میخواسته براش خطو نشون بکشه ؟ شاید به همینا 

 سپرده وگرنه با اون حالی که من ازش دیدم

به این زودیا نمیتونست از جاش بلند شه . کاش منم پسر بودم . پسر بودمو 

 آزادی داشتم ومیتونستم باخیال

ابا وآدماش دور بشم . فریدونو راحت دست سمانه رو بگیرمو از این شهر وب

 گذاشته بودو انگار داشت از دل من

میگفت چشمامو بستمو با تمام وجود متأسف شدم که هیچکاری ازدستم بر 

 نمیاد
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 دلم از خیلی روزا با کسی نیست

 تو دلم فریاد و فریادرسی نیست



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 23 صفحه  

 

 شدم اون هرزه گیاهی که گالش

 پرپر دستای خار و خسی نیست

 کسی نیست دیگه دل با

 دیگه فریادرسی نیست

 آسمون ابری شده

 دیگه خار و خسی نیست

 بارون از ابرا سبک تر می پره

 هر کسی سر به سوی خودش داره

 مثل الک پشت تو خودم قایم شدم

 دیگه هیچ کس دلمو نمی بره

 دیگه دل با کسی نیست

 دیگه فریادرسی نیست

 آسمون ابری شده

 دیگه خار و خسی نیست

 اشوره بیرون افتادهماهی از پ

 شاپرکها پراشون زخمی شده

 نکنه تو گله بره هامون

 گذر گرگ بیابون افتاده

 دیگه دل با کسی نیست
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 دیگه فریادرسی نیست

 آسمون ابری شده

 دیگه خار و خسی نیست
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 بلند شو تن لش ... لنگه ظهره ... پاشو برو سرکارت -

مکان یادم بیارم. بدنم بی چشمامو آروم باز میکنم و سعی میکنم زمان و

 . نهایت کوفتست وگردنم درد بدی داره

سرمواز روی زمین بر میدارم وبا آه وناله گردنمو کمی ماساژمیدم بلکه 

 بهتربشه . چه اتفاقی افتاده بود ؟ آخرین

چیزی که یادم مونده بود مشت ولگدای پیاپی روی بدنم و گاهاً صورتم بود . 

 ا و حتیتقریباً وسط اتاق بدون ج

بالش خوابم برده بود . خواب که نه بیهوش شده بودم ! هرچی بیشتر برای 

 بلند شدن تالش میکردم گرانش زمین

 بیشتر میشدو وزنم سنگین تر ، تا حدی که نمیذاشت تکون بخورم

مگه با تو نیستم دختره سر تق ؟ ... نکنه باز دلت هوای کتکای دیشبو  -

 کرده ؟

اختم که صدای نحسش میومد . پای بساط نگاهی به پشت سرم اند

 همیشگیش پهن بودو دود خونه رو ورداشته

 بود . با یادآوری سمانه اتاقو از نظر گذروندم ولی نبود

 سمانه کجاست ؟ -

جوابمو نداد و خیلی ریلکس به کارش ادامه میداد طوری که ترس به جونم 

 انداخت که نکنه بالیی سرش آورده

تزریق شد که بتونم بلند شمو روی پاهای کوفته وکبودم باشه ؟! نیرویی بهم 

 بایستم . تکیه به دیوار از در خارج

شدمونگاهی به حیاط انداختم ولی توی حیاط هم نبود ! بانگرانی صداش 

 زدم و بغض گلومو گرفته بود که جوابمو از

 گوشه حیاط ، در حالی که از توالت بیرون میومد ، داد
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 ن اینجامبله آبجی جون ... م -

با دیدنش نفسی از سر آسودگیم کشیدم و تکیه به در دولنگه سالن روی 

 زمین سر خوردم . خودشو بهم رسوندو

 روبه روم نشست

 حالت خوبه آبجی جون ؟ -

خداروشکر سالم بود . جایی از کبودی روی صورتش نبود . نگاه بی 

 رمقموبهش داده بودم و ازش پرسیدم

 کرد ؟خوبی ؟ ... اذیتت که ن -

 نه ... فقط ... نتونستم کاری کنم وقتی تورومیزد -

 اشکالی نداره ... من کتک بخورم بهترازاینه که ببنم تو کتک میخوردی -
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 صداش توی فضای کوچیک حال پیچید

مگه باتو نیستم ... پاشو برو گمشو سر کارت تا اون روی سگ من باال  -

 نیومده

 ق ایستاده بود دادمو گفتمنگاه غضبناکمو بهش که دم دراتا

مگه جایی از بدنم سالم گذاشتی که بتونم قدم از قدم ور دارم بی شرف ...  -

 میخواستی وقتی دیشب منو باکیسه

بکست اشتباه گرفتی فکر اینجارم میکردی ... من تو این وضعیت هیج جا 

 نمیرم

ستت تو گوه میخوری ... فکر کردی دست خودته ؟ ... بلند شو تا کار د -

 ندادم آماده شو برو رد کارت

 نه پس فکر کردی دست تو هه ؟ ... من از چی میترسونی ؟ -

 نه ... دست منم نیست ... دست سمانه جون باباست -
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با حرفش ناخدآگاه دست سمانه رو کشیدم و اونم توی بغلم افتاد . چشم تو 

 چشم هم بودیم و عکس العملی

وقت بساطش رفت ومن هم سمانه رو که نمیکردیم . با پوزخندی دوباره سر 

 دستش تودهنش بود ، ول کردم . اگه

خودم تنها بودم واسم فرقی نمیکرد . اینقدر سختی کشیده بودم که مرگ 

 واسم ی حس شیرین بود ولی با وجود

سمانه نمیتونستم . هرچی باشه مامان اونو به من سپرده بود . به زحمت از 

 اقسر جام بلند شدمو خودموبه ات

رسوندم . با هر تیکه ای از لباسم که به تنم میکردم درد بدی توی وجودم 

 میپیچید و آه ازنهادم بلند میشد . به هر

جون کندنی بود خودمو آماده کردم . قبل رفتن سراغش رفتموبراش خطو 

 نشون کشیدم

 من دارم میرم ... اگه بفهمم ی تار مو ازش کم شده دود مانتو به باد میدم -

 اامیدم نکن تا هیچ اتفاقی براتون نیفتهن -

حرفمو زده بودم ودیگه چیزی برای گفتن نداشتم بنابراین به قصد خارج 

 شدن از خونه راه افتادم دم در روی زمین

نشستم و کفشای اسپورت کهنمو پام کردم ، به طرف آشپزخونه که درش از 

 توی حیاط بازمیشد رفتم وی تیکه

نگاهی به سمانه انداختم که فارق از هر دغدغه ای  نون برداشتم . قبل رفتن

 خط بازی میکرد . منم بچه که بودم

همین بازیو میکردم ، ای کاش تو همون سن میموندمو تمام نگرانیم افتادن 

 سنگ روی خط بود نه خطی خطی

شدن تنها کسی که توی دنیا دارم . با دیدنم لحظه ای از بازی دست کشیدو 
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 سمتم اومد

 یخوای بری آبجی جونم ؟کجا م -

 درحالی که به نونمو سق میزدم گفتم

 میرم سر کار کنم -

به وضوح دلهره رو توی چهرش حس کردم . جایی سمتی که بابا توی خونه 

 نشسته بود چشم دوخت . لبخندی به

 نگرانیتش زدمو سعی کردم کمی آرومش کنم
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 رمیارمنگران نباش ... سپردم اگه چپ نگاهت کنه پدرشو د -

بعد کنار زدن موهاش ازتوی صورتش راه افتادمواز خونه زدم بیرون . خودمم 

 به حرفای بابااطمینان نداشتم ولی

باید ی کاری میکردم تا به سمانه آسیبی نرسونه . امروز باید ی جای دیگه 

 میرفتم . دیگه به اونجا رفتن ریسک

شتم . امروز باید چجوری بود . توی خیابونا راه میرفتمو پی سوژه امروزم میگ

 پول در میاوردم ؟ بدنم هنوز درد

میکرد. ترس بدی بهم دست داده بودو دلم شور میزد . برای استراحت روی 

 سکوی دم بانک نشستم و کمی پاهامو

که از دردزیاد درحال منحدم شدن بود ، توی دستم ماساژ دادم . همون 

 لحظه ی پسر جوون در حالی که با

 . یکرد از در بانک زد بیرونگوشیش صحبت م

الو ... خوب ی جایی برو که آنتن بده ... چند بار ی حرفو تکرار کنم ... پوال  -

 رو گرفتم ... شماره حسابو بفرست

چشمم به کیف رمزی توی دستش افتاد . طرف عابر بانک رفتو کیفشو روی 
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 لبه دیوار گذاشت . هنوز گوشی تو

مشغول کرده بود . نگاهی به دور بم دستش بودو خودشو با عابر بانک 

 انداختم وبعد مطمئن شدن ازخلوت بودن

خیابون ، موقعیتو خوب دیدم . نباید ی لحظه رو هم هدر بدم . بلند شدمو 

 طرفش رفتم که کامالً سرگرم بود . بدون

اینکه کوچکترین برخوردی باهاش داشته باشم تو ی لحظه کیفو از کنار 

 گذاشتم . فریاددستش کشیدموپابه فرار 

های دزد دزدش بلند شد و هر لحظه بهم نزدیک تر میشد که سرعتموبیشتر 

 کردم وسر اولین پیچ ، پیچیدم . تک

و توک آدم دیده میشد ولی دیگه کسی نبود که دزد خطابم بکنه . 

 خودموتوی اولین کوچه انداختم و همینجور

کسی دنبالم نیست کوچه ها رو یکی یکی وارد شدم تا بالخره مطمئن شدم 

 . ی گوشه ایستادم وشروع کردم نفس

نفس زدن . دست بردم که کیف چرم رمزی رو باز کنم ولی انگار قفل بود . از 

 رمز باز کردن چیزی سرم نمیشد

وهرکاری میکردم باز نمی شد . باید میرفتم خونه و سر فرصت بازش 

 . میکردم

ید که پولی توش باشه و به توی کتم قایمش کردمو راهی خونه شدم بااین ام

 کاهدون نزده باشم . پام لنگی میکردو

واسه خودمم جای تعجب داشت که چجوری بااین بدن کوفته ازدستش فرار 

 کردم ؟! تاخونه پیاده رفتمو و مدام

اطرافمو چک میکردم . با صدای آژیر هر ماشین پلیسی ترس ورم میداشت 

 که نکنه شناسایی شدم ؟ ولی با رد
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ن از کنارم نفسی از سر آسودگی میکشیدم . نگاهای چپ چپ شدنشو

 رهگذرهاروروی خودم حس میکردم ولی

اهمیت ندادمو به راهم ادامه دادم . دم دمای ظهر بودو هواگرم که به خونه 

 رسیدم . به محض رسیدن لباسامو که

مثل بختک به جونم افتاده بود ، از تنم کندم و راهی حوضچه کوچیک وسط 

 دم . سرمو داخل آب فروحیاط ش

بردمو چند لحظه نگه داشتم تا کمی از گرمای به جوش اومدش کم شه بعد 

 از سرم کفشامواز پام کندمو داخل آب

گذاشتم . چه حس خوبی داشت ! سمانه باال وپایین میپریدو برای اومدنم 

 خوشحالی میکرد

 سالم آبجی جونم ... اومدی ؟ برام چی آوردی ؟ -

م که لبه حوض نشسته بودم چسبوندو منم بعد بوسیدنش خودشو به پشت

 جوابشو دادم

 سالم خواهری ... هنوز هیچی ولی به زودی ی چیز خشکل میخرم برات -
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 آخ جونمی جون -

مثل فنر باال پایین میپرید و برای وعده سرخرمنی که بهش داده بودم 

 خوشحالی میکرد . از جام بلند شدم ووارد

ی فکری واسه کیف بکنم. کمی با قفلش ور رفتم اما هیچ خونه شدیم تا 

 جوره باز نمیشد آخر سر هم به ی تیغ

متوسل شدمو از پشت بریدمش . حین کارم سمانه سؤال پیچم میکرد که 

 . سرم روبه انحدام از دست سؤاالش

بالخره به هر بدبختی بود بریدمش ومحتواشو بیرون ریختم . بین همه 
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 یخت دو بسته دالرچیزایی که بیرون ر

توجهموبیشتربه خودش جلب کرد که تقریباً تا مرز سکته پیش رفتم ! حتماً 

 خیلی میشد وگرنه به خاطر دوبسته

که کسی کیفشو قفل نمیکنه ! با صدایی که ازتوی حیاط اومد مغزم به 

 کارافتاد و پوالرو توی دودکش خونه قایم

 ه ورشدموآهسته گفتمکردم . سمانه متعجب نگام میکرد که سمتش حمل

 بابا اومد پرسید پول هم توی کیف بود بگی نه ، باشه ؟ -

 یعنی بهش دروغ بگم ؟ -

 نه ... اونا که پول نبود ... اونا رواگه بابا میدید مارو میزد -

 باشه -

 . باالی سرمون ظاهر شده بود و به دلو روده کیف نگاه میکرد

 این چیه ؟ -

 اینو از یکی کش رفتم -

 ب ... چقدر توش بود ؟خ -

 هیچی ! ... ی مشت مدارک بی ارزش -

 مدارکارو باالوپایین کردو سمتم حمله ور شد

 خر خودتی توله ... پوالشو کجا گذاشتی تانزدم لحت نکردم -

 دارم میگم هیچ پولی توی وامونده نبود ... چرا نمیفهمی -

به پاهام  سیلی محکمی بهم زد که باعث شد سمانه سمتم بدوه و خودشو

 بچسبونه

 بابا نزنش ... راست میگه ... پولی درکارنبود -

 نگاهشوبین منو سمانه ردو بدل میکرد که آخر سرگفت

وای به حالت اگه دروغ گفته باشی ... وردار این کاغذ پاره هارو بنداز دور  -
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 ... بااین پولی که واسمون در آورده
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مانه به رو بیشتر بع خودم ورفت ، نفس حبس شدموبیرون فرستادمو س

 فشردم . رفتم سر وقت برگه های پخش

شده روی زمینو یکی یکی چکشون کردم . کارت ملی ،شناسنامه هرمدرکی 

 که فکرشو میکردی توش پیدا میشد

و ی بلیط که واسه آلمان بود! طرف حتماً خیلی خر پوله ! نگاهی به عکسش 

 انداختم . به قیافشم میخورد .بچه

حتی به اسمشم میخورد !  "پارسا رادمنش  " . ه نظر میرسیدسوسول ب

 شونه ای از سر بی تفاوتی باالانداختم و

مدارکو به کیف برگردونم . باید در اولین فرصت پوالرو ی جایی آب میکردم 

 وگرنه بابا هه میدیدو دودشون میکرد

لش کیفو زیر تنها کمد توی خونه جاسازی کردم تا بعداً ی فکری به حا .

 . بکنم

.......... .................................................. 

چندروزی از کیف قاپیم گذشته بودو من هنوز نتونسته بودم پوالرو معاوضه 

 کنم تا بتونم ازش استفاده کنم . تا اون

موقع به شغل شریفم ادامه دادم تا دهن باباهه بسته باشه . نزدیک غروب 

 ابونا پرسه میزدم و دنبالبود که توی خی

ی سوژه واسه نون در آوردن ولی مگه پیدا میشد ! روی جدول توی خیابون 

 نشسته بودمو رفتو آمد مردمو نگاه

میکردم که صدای شکمم بلند شد! از صبح که از خونه زده بودم بیرون 

 تااالن چیزی نخورده بودمو جرأت هم
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ه سوپر مارکت روبه روم نداشتم دست خالی به خونه برگردم . چشمم ب

 افتادو به هوای خریدن چیزی سمتش راه

افتادم . موقع حساب کردنو زدن بیرون از سوپری توجهم به کاغذ روی 

 شیشه جلب شد . اطالعیه واسه کسی که

کیفی با مشخصات کیفی که من دزدیه بودم ، بود ! در نهایت مژدگانی برای 

 کسی که پیداش کنه وتحویل صاحبش

طبق ی عادت نگاهی به اطرافم انداختم وروی شماره ای که داده بود بده . 

 ثابت موند . بعد حفظ کردن شماره از

مغازه دور شدمو توی گوشیم ذخیرش کردم . میتونستم با تحویل کیف پول 

 خوب و بدون دردسری به جیب بزنم و

 مبا ی تیر دو نشون بزنم ! تا رسیدن به خونه به نقشه ای که در سر داشت

 فکر میکردم . باید وانمود میکردم کیفو

توی خیابون پیدا کردم وگرنه گیر میفتادم و این که نمیتونستم بااین تیپم 

 برم چون اون روز منو باهمین قیافه

دیده بود . نخ کنار درو کشیدمو وارد خونه شدم که طبق معمول همیشه 

 دوستاش توی خونه پهن بودن . نگاه

ردمووارد سالن شدم سمانه تلویزیون نگاه میکردو نفرت بارمو نثارشون ک

 باوردم سالم داد . جوابشو دادموبرای

عوض کردن لباسام به اتاق رفتم . گوشی به دست اتاقو متر میکردموروی 

 حرفایی که باید میزدم فکر . بالخره با

نفس عمیق شمارشو ازتوی لیست شماره ها پیدا کردمو دکمه سبزو 

 جونم افتاده بود که فشوردم . استرسی به

خودمم نمیدونستم دلیلش چیه ؟ بعد سومین بوق صدا مردونه ای توی 
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 گوشم پیچید

 بله ؟ -

 سالم -

 سالم ... بفرمایید ؟ -

من امروز ی اطالعیه دیدم که شماره شما زیرش نوشه شده بود ... من ی  -

 کیف پیدا کردم که فکر میکنم مال

 سته ؟شماست ... مشخصات میدین ببینم در

بله درسته ... ی کیف چرم قهو های رمز داره که ی سری مدارک توشه ،  -

 ....کارت ملی شناسانمه مقداری دالر
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بله درسته فقط ... وقتی این کیفو پیدا کردم پاره بود وپولی که شما میگید  -

 توش نبود ! فقط مدارکی که گفتین

 هست ... پولی توش نیست

روزه پیش دم بانک ی پسر بچه ازم دزدید ... 1یفو حدس میزدم ... این ک -

 حتماً همون ورداشته ... باشه مشکلی

 نداره همون مدارکشم واسم ارزش داره ... خانم آدرس میدین بیام بگیرم ؟

 ببخشید ولی ترجیح میدم آدرسمو ندم -

 خوب پس ی جایی قرار میذارم بیارین ... البته اگه زحمتتون نیست -

دم همون بانکی که گفتین ازتون زده میارم .... خوبه ؟ ... فقط باشه فردا  -

 آدرس دقیقشو بهم بدین

 دم بانک ) .... ( شعبه نواب منتظرتونم9آره ... خوبه ... فردا صبح ساعت  -

 همون موقع صدای بابا بلند شد که صدام میزد

 ... ۀٔسمیرا ... کجایی دختر -
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 ردمتابیشتر آبروریزی نکرده باید قطع میک

 ببخشید ... من دیگه باید برم ... فردا میبینمتون -

باخداحافظی سرسری بدون اینکه منتظر بمونم جوابموبده گوشیو قطع کردم 

 . خداکنه صدای بابارو نشنیده باشه

 ! فقط خداکنه

صبح روز بعد حاضرآماده برای تحویل دادن کیف ، نگاهی اجمالی به سرتا 

 بودموپام انداختم .تریپ مشکی زده 

رسمی که شاملِ مقنعه و مانتوی ساده و شلوار سوارکاری مشکی میشد ! 

 تنها رنگ روشنی که توی تیپم پیدا

میشد کفشای پیاده روی سفیدم بود که اونم گذاشته بودم برای همین روزا . 

 اهل آرایش نبودم و در واقع ابزارشو

با پنس هم نداشتم . جلوی موهای خوشرنگ خرماییمو کج بسته بودمو 

 فیکسش کرده بودم که کمی از مقنعم

بیرون اومده بودو همخونی جالبی با پوستِ برنزه از فرط زیر آفتاب موندن 

 زیادم به وجود آورده بود . عادت

نداشتم کیف دستم بگیرم برای همین پالستیک حاوی کیف سرقتی و دستم 

 گرفتمو به قصد خارج شدن از خونه

که آدم بریزو بپاش نمیکرد ! فقط میخواستم یارو راه افتادم. واسه یک روزم 

 نفهمه من کیفشو زدم . سمانه با

دیدنم دهنش باز مونده بودو منم تک خنده ای به نگاه ماتش زدمو بهش 

 نزدیک شدم

 چیه وروجک ؟ ... به آبجیت نیومده عین ی خانم واقعی تیپ بزنه ؟ -

فشوردمو تکونی  خنده دندون نمایی زدو منم دماغشو به نشونه شیطنت
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 دادم

 من دارم میرم کیف یارو رو تحویل بدم بابا اومد بهش بگی ؟ ... خب ؟ -

 باشه -
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با خیال راحت راهی شدم تا خودموبه موقع سر قرار برسونم . دیشب جریانو 

 براش تعریف کرده بودمو خیالم از

جانب کتک و کتک کاری و جنگ اعصاب راحت بود . قبل خارج شدن 

 ی به کوچه انداختم تا از خلوت بودننگاه

کوچه اطمینان پیدا کنم. کسی توی کوچه پرنمیزد و شرایط برای رفتن من 

 مهیا بود برای همین تقریباً خودموتوی

کوچه انداختم و قبل ازاینکه سروکله کسی پیدا بشه دور شدم . عادت 

 نداشتم بااین تیپ دیده بشم و همش

حس میکردم . برای من همون لباس سنگینی نگاهایی رو روی خودم 

 مندرس پسرونه قابل تحمل تر بودو اینقدر

احساس شرم نمیکردم . توی مسیر یک ساعتو نیمم صحنه مالقاتو مرور 

 میکردم و سعی میکردم حرفایی و رو

ملکه ذهنم کنم که باعث گرفتارشدنم نشه . بالخره رسیدمو با اضطرابی که 

 اطراف واز سروروم میبارید نگاهمو به 

خیابون سپوردم . اصالً حس خوبی نداشتم ، ی چند بارهم پشیمون شدم 

 ولی چه فایده که خیلی دیر شده بود و

فایده ای نداشت . نگاهی به ساعت گوشی لپ لپیم انداختم که تأخیر نیم 

 ساعته صاحب کیفو نشونم میداد . کالفه

قا وپشت بندش آپوفی کشیدم که ی ماشین مدل باال جلوی پام ترمز کشید 
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 باعینک آفتابی ازش خارج شد . برای

اینکه طبیعی جلوه کنم ، نگاهمو ازش گرفتم و به خیابون چشم دوختم تا 

 بهم شک نکنه . حرکتاشو زیر چشمی

 زیر نظر داشتم که نزدیک تر اومدو خودشو به دو قدمی من رسوند

 درسته ؟ سالم ... شما باید کسی باشین که کیفمو پیدا کردین ؟ ... -

 نگاهی بهش انداختم و وانمود کردم غافلگیر شدم

 اُ ... بله ... شما هم باید آقای رادمنش باشین ؟ -

بله ... واقعاً ممنونم که وقت گذاشتین تا کیفو تحویلم بدین ... نمیدونین  -

 چه استرسی برای گرفتن مدارک المثنی

ان بودم و بهشون نیاز داشتم ... آخه میدونید من فردای روز سرقت عازم آلم

 داشتم

ساختگی با آهانی ابروهاموباال انداختم و لبخند کشداری بهش زدم . تعارف 

 بلد نبودم و هر کاری میکردم زودتر

ازاین صحنه فرار کنم تا گیر نیوفتادم . برای همین پالستیک حاوی کیفو 

 طرفش گرفتم

مه چیز فته بودین هچک میکنین ببینین درسته؟ ... البته غیر پوالیی که گ -

 درست بود

 بله ... حتماً -

کیفواز توی پالستیک درآورد و بادقت نگاه میکرد و من هم تونستم بهتر 

 وراندازش کنم . تقریباً همه چیز تموم

بود . البته با ماشین مدل باالش! چشمامو که حامل فکر پلیدی بود روی 

 ماشینش ریز کرده بودم که سرشو از توی

 ورد و گفتکیفش باال آ
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بله ... درسته ... دست شما درد نکنه ... واقعاً لطف بزرگی بهم کردین ...  -

 نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم

 خواهش میکنم ... وظیفه بود ... اگه امر دیگه ای ندارین مرخص بشم -

 ... نه خواهش میکنم فقط ی لحظه -
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.  با کیف پولش برگشت با دو خودشو به ماشینش رسوندو به ثانیه نکشیده

 چند تاتراول روش گذاشت ودودستی

 طرفم گرفت

 ناقابله ... هرچقدر میخوایین بردارین -

 نگاهی به پوال انداختم ، اخم ساختگی کردمو وخودموناراحت نشون دادم

 این چه کاریه آقای محترم ؟ ... من که واسه پولش این کارو نکردم -

من توی اطالعیه هم زده بودم پاداش ببخشید قصد توهین نداشتم ...  -

 میدم ... الوعده وفا ... خواهش میکنم هر

 چقدر مایلید بردارین وگرنه ناراحت میشم

مثل اینکه متوجه نشدین چی گفتم ؟ ... من این کارو واسه پولش نکردم  -

 ... االنم باید برم وگرنه مامانم نگرانم

 میشه ... با اجازه

راه افتادم . توی دلم دعا میکردم نقشم بگیره و طرف مسیری مخالف خونه 

 که صداش از پشت سرم اومد

 اینجوری که نمیشه ... پس حداقل اجازه بدین برسونمتون -

 سمت صداش برگشتم و توی همون حالت دلخوری جوابشو دادم

 مزاحم نمیشم ... خودم برمیگردم -

ین این تنها کاریه اختیار دارین چه مزاحمتی ؟ ... شما که پولی قبول نکرد -
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 که میتونم براتون انجام بدم

 ریموت ماشینشو زد و با اشاره دست به طرف ماشینش بهم گفت

 بفرمایید خواهش میکنم -

وخودش جلوتر راه افتاد . مردد پشت سرش راه افتادم . باید نقشمو طبیعی 

 بازی میکردم وگرنه بهم شک میکردو

ودم باز کردم و روی صندلی جا کالم پس معرکه بود . در جلورو برای خ

 گرفتم . کمی معذب بودمو اینو چهرم

دادمیزد . کمربندشو بستو راه افتاد . سعی میکردم جلوی جلف بازیامو 

 بگیرمو ضایع بازی در نیارم . اولین بارم بود

 . که توی همچین ماشینی مینشستم نباید تابلو میشد

 خب ... کجا برسونمتون ؟ -

میدادم که حوالی جایی باشه که گمم کرده بود . برای باید آدرسیو بهش 

 همین نگاهی به خیابونا انداختمو با

یادآوری اون روز اسم خیابونی رو گفتم . نگاهی بهم انداخت که باعث شد 

 . منم بهش نگاه کنم

 ی چیزی بگم ناراحت نمیشین ؟ -

 نه ... بپرسد -
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 ! خودتون پولو ورداشتیناگه ولو ازم قبول میکردین مطمئن میشدم  -

 پوزخندی به حرفش زدمو پرسیدم

 مگه چقدر توی کیفتون بوده ؟ -

 ! تومن6چیزی حدود  -

سعی کردم از تعجبم کم کنم تا تابلو نشدم و به ُاهمی همراه تکون سر اکتفا 
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 کردم

 حق داشتین ... پول زیادی بوده ... منم جای شما بودم همین فکرو مکردم -

! 

 . نمایی سر داد منم همراهش خنده کوتاهی زدمخنده دندون 

مهم نبود ... حوصله پیگیری المثنی و کاراشو نداشتم ... همین که مدارک  -

 پیدا شد برام ی دنیا ارزش داره

 خوبه پس ... خوش بحال دزد کیفتون -

 دوباره خندید و من هم در دل نهیبی به پرحرفیم زدم تا گرفتارم نکرده

 چند سالتونه ؟ -

نگاهی به نیم رخش انداختم تا از چهرش معنی سؤالی که پرسیده بودو 

 !بفهمم . یعنی به این زودی نقشم گرفت ؟

31 - 

 سال کوچکترازسن واقعیم و پشت این دروغم هم نقشه ای در سر داشتم3

 ! پس باید پشت کنکوری باشی -

 بله ... درست حدس زدین -

 چه رشته ای میخونی ؟ -

 تجربی -

 خوای دکتر بشی ؟پس می -

 شاید هم پرستار ! ... خودم که از هیچکدومشون خوشم نمیاد -

 چرا ؟ -

 شونه هامو انداختم باال و گفتم
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معلومه ... ازخون بدم میاد ... ی جورایی چندشم میشه ... حاالفکرشو  -
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 بکنین دکتر بشم یا پرستار و ی مریضی

 که دلو رودش بیرون ریخته برام بیارن

 به دماغش داده بودو نیم نگاهی بهم انداختچینی 

 آره ... خیلی بده ... پس چه رشته ایو دوست داری ؟ -

 ! هنر -

 خب چرا نرفتی ؟ -

 !به خاطر اصرارای پدر مادرم ... باالجبار -

 که این طور ! ... به هر حال برات آرزوی موفقیت میکنم -

 ممنون -

 رسیده بودیمو باید میگفتم نگهچیزی از خودش نگفتو منم نپرسیدم . دیگه 

 داره

 لطفاً همینجا نگه دارین ... من پیاده میشم -

 چرا ؟ ... هنوز که نرسیدیم ؟ -

 بقیه راهو پیاده میرم ... سر راه خرید هم دارم -

 باشه ... هر جور مایلید -

نگه داشتو من پیاده شدم . سرمو خم کردم تا بتونم صورتشو که توی 

 . ببینمماشین نشسته بود 

 خیلی ممنون ازاینکه رسوندیم -

 خواهش میکنم ... من باید ازتون تشکر کنم ... انداختمون توزحمت -

بالخره بعد تیکه پر کردن تعارفات معمولی خداحافظی کردیم و منم راه 

 افتادم . با وجود اینکه دیدم از کنارم رد

نظر نیستم عقب شد ولی به راهم ادامه دادمو بعد ازاینکه مطمئن شدم زیر 

 گرد سمت خونه راه افتادم . مطمئن
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نبودم دوباره هم باهم مالقات داشته باشیم ولی بازم برای دیدار اول انگار 

 خوب بود . هرچند راه خونه برای من دو

 . برابر شده بود ولی دلم برای گرفتن نقشم روشن بود

 .به محض ورودم به خونه سین جیم کردناش شروع شد

 ... پولو آوردی ؟چی شد ؟  -

 نه -
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 نه ؟ -

 مقنعمو از سرم کندم که خودشو بهم رسوند و حالت تهاجمی ادامه داد

 پس رفتی چه غلطی بکنی ؟ -

 ی فکر زده بسرم -

 چه فکری ؟ -

 طرف خر پوله میشه راحت ازش پول چاپید -

 چجوری میخوای اینکارو بکنی ؟ -

 فقط کافیه باهاش دوست بشم ... همین -

 کشیده راها جور تواین که مونده همینم...  انتر ۀتو غلط میکنی دختر -

 بشی

چه راهی ؟ ... مگه من گفتم میخوام از اون کارا بکنم ؟ ... بعدشم از کی تا  -

 حاال برات نوع پول درآوردنم مهم شده

؟ ... فک کردی تو این چند سال به اندازه کافی شناخته نشدم که هر آن 

 تگیرم بکنن ؟پلیسا بریزن دس

چیزی نمیگفت و نگام میکرد . آخر سر هم با تکون دستش از اتاق زد بیرونو 

 گفت
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 وای به حالت اگه نقشت نگیره من میدونم تو -

خودمم هم به عملی شدن نقشم اطمینان نداشتم . کف اتاق طاق باز 

 خوابیدمو به مالقاتی که با پارسا داشتم فکر

ر رفتار میکردم . شاید اگه ازهمون اول به میکردم . شاید باید کمی نرم ت

 ذهنم رسیده بود با کمی آرایش

میتونستم نظرشو جلب کنم . این جور جونا خیلی به این چیزا توجه میکنن 

 .اصالً اگه نامزد داشته باشه چی ؟ به

پهلو شدمو دستمو زیر سرم گذاشتم . چه فرقی میکرد؟ بازم میتونستم پول 

 . نگه دارم در بیارمو دهنشو بسته

 کارم ی نوع ریسک محسوب میشد که احتمال موفقیتش خیلی کم بود

 !آبجی جون ؟ -

 طرف صداش سر برگردوندم

 جونم ؟ -

 من گشنمه ... ناهار چی داریم ؟ -

رو 31بلند شدمو به ساعت دیواری قدیمی داخل اتاق نگاه کردم . ساعت  -

 نشون میداد . طفلک حق داشت

 گشنش باشه
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 چی آبجی خوشگلم بخواد ... چی میخوای برات درست کنم ؟هر -

 انگشتشو به نشونه فکر کردن جلوی دهنش گرفتو باهیجان گفت

 ! ماکارونی -

 دستمو روی چشمم گذاشتمو التی لوتی گفتم

 شما جون بخواه -
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 ریز خندید و باهم به قصد درست کردن غذا از اتاق زدیم بیرون

دراز کشیده بودمو به ستاره ها چشم  به یاد دوران بچگیم وسط حیاط

 دوخته بودم . با انگشت و ی چشم باز

نشونشون گرفته بودمو لمسشون میکردم . خوابم نمیبردو میشموردمشون 

 ولی هر دفه یا قاطی میکردم یا ی

ستاره از زیر دستم رد میخورد . به آیندم فکر میکردم جایگاه االنم . چی به 

 روز گرفتارسرمن خواهد اومد ؟ اگه ی 

پلیس میشدم چی میشد ؟ چه حکمی برام بریده میشد ؟ دستم خسته شده 

 . بودو خونش از جریان افتاده بود

روی شکمم گذاشمشو نگاهی به کنار دستم انداختم که سمانه خواب بود . 

 مالفه رو روش کشیدمو به این فکر

 کردم این طفل معصوم بعد من چ بالیی سرش میاد ؟ آهی کشیدم که

 . همزمان شد با روشن شدن ویبره گوشیم

صفحه کوچیکش روشن خاموش میشد و میلرزید . ورش داشتمو به شماره 

 33بی نهایت آشنا زل زدم . ساعت از 

هم گذشته بود . این کی بود که این وقت شب یادی ازما کرده بود مردد 

 دکمه اتصالو زدمو دم گوشم گرفتم و

 بتونم از روی صداش بشناسمش منتظر موندم حرف بزنه تا شاید

 الو -

 بفرمایید -

 سالم -

 ... سالم -

 خوبی؟ -
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 با کی کار داشتین ؟ -

 ! نشناختی ؟ ... منم ... پارسا رادمنش -

مثل فنر از جام پریدم و توی جام چهار زانو نشستم . بالخره بعد یک هفته 

 خبری ازش شده بود . هیجان توی

 کردم توی صدام مشخص نباشهوجودمو در نطفه خفه کردمو سعی 

 اُ .... بله ..... خوب هستین ؟ ... ببخشد نشناختمون -
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 ! اشکالی نداره ... میذارم پای خوندن زیاد -

اول منظورشو متوجه نشدم ولی بعد ذهنم به کار افتاد تا حرفی نزدم که 

 گندش در بیاد

 دیر جواب دادی ... خواب که نبودی ؟ -

خوندم ... گوشیم رو سایلنت بود ... اتفاقی افتاده آقای نه ... داشتم می -

 رادمنش ؟

واال تا بشه اسمشو چی گذاشت ... فردا برنامه خاصی ندارین ؟ میخواستم  -

 اگه از نظر شما مشکلی نداشته باشه

 ببینمتون

با هر کلمه حرفش ذهنم ی سمتو سویی میرفت و آخر سر هم با احساس 

 اد . ترسخطری که کرده بود آالرم د

وجودمو گرفته بود که نکنه شناسایی شده باشمو اینا همش نقشه ای از 

 طرف پلیس باشه ! برای همین مشکوک

 پرسیدم

 درباره چه موضوعی ؟ -

خودتونو کافه روبه روی همون 35میگم بهتون ... میتونید فردا ساعت  -
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 بانک برسونید ؟

 و در نظر گرفتمکمی فکر کردمو برنامه ی دختر جون پشت کنکوریو ر

 کالس کنکور دارم35ساعت  -

 چه ساعتی میتونی بیای ؟ ... قول میدم زیاد وقتتو نگیرم -

 شاید بتونم بیام35قبل ساعت  -

 منتظرتم9خوبه ... پس همون  -

 هنوزم نمیخواین مناسبت این مالقاتو بگین ؟ -

 ازاین ترجیح میدم همون فردا حضوراً این کارو بکنم ... خب دیگه بیشتر -

 مزاحم درست نمیشم ... تا فردا

نمیدونستم کی ازش خداحافظی کردمو گوشی قطع شده بود . صدای بوق 

 بوق تلفن توی گوشم پیچیدو به خودم

اومدم و دکمه قرمزشو زدم . سمانه قلطی زدو مالفه رو دوباره از روی 

 خودش کنار زد . غرق افکار منفیم بودم که

میکرد غیر از پیش رفتن نقشه اونم به خوبی .  هرچیزی رو واسه فردا تجسم

 بی خواب بودموبا این تماس بی خواب

تر شدم . تقریباً تا خود صبح فکر میکردم . گاهی از رفتن پشیمون میشدمو 

 گاهی بی خیال هر گرفتاری ، به کاری

 . که باهام داشت فکر میکردم و برای خودم حدسیاتی میساختم

اختم که هشتونیمو نشونم میداد . از استرس نگاهی به ساعت گوشیم اند

 زیاد سه ساعت بیشتر نتونستم بخوابمو

بعدشم برای رفتن به مالقات آماده شده بودم . تنها دست لباس بیرونمو تنم 

 کردمو برای تغییر قیافه ناجورم از
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فرط بیخوابی وارد مغازه لوازم آرایشی شدمو به ویترنا زل زدم ولی 

 جربه ای نداشتم و نمیدونستم چیتقریباًهیچ ت

باید بخرم ؟ فروشنده زن در حال جواب دادن به چند تا ازمشتریاش بودو 

 منتظر بودم نوبت من برسه . بالخره بعد

 رد کردنشون نوبت به من رسید

 سالم ... بفرمایید ؟ -

 سالم -

 ساکت بودمو نگاهم روی اجناس رنگانگ داخل ویترین میرقصید

 ن کنم ؟میتونم کمکتو -

 ی رژ میخوام ولی نمیدونم چه رنگی بهم میاد -

دست بردو صفحه رژارو باال جلوم گذاشتو ازم خواست امتحانشون کنم . 

 چندتا رو باال پایین کردموروی دستم

امتحان ، ولی هیچکدومشون بدرد نمیخورد . کالفه نگاشون میکردمو 

 نمیتونستم تصمیم بگیرم

 ب کنم ؟میخوایین من براتون انتخا -

 نیم نگاهی بهش انداختمودوباره به رژا

 بدمم نمیاد -

با لبخندی ی چند تاروجدا کردو ازم خواست امتحانشون کنم ولی بازم 

 ازهیچکدمشون خوشم نیومد . اصالًمیونه

خوبی با رژ نداشتم . چشمم خورد به چیز بیرنگی که تیوپی بود . هیجانزده 

 گفتم

 اون چیه ؟ -

 برق لب -
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 شمیاری -

آورد باال و منم تستش کردم . این بهتر بود هم لبامو از بی حالتی در میاورد 

 هم بهم میومد . با کمک فروشنده رژ

گونه مسی رنگیو هم انتخاب کردموهمونجا ازش خواستم برام روی صورتم 

 اعمال کنه به پیش نهادش رژلب ستشم

و تا دیر برداشتم و چیز دیگه ای نمیخواستم . برای همین حساب کردم

 نشده از مغازه زدم بیرون . نزدیکای همون

کافه ای بودم که با پارسا مالقات داشتم . با استرس زیاد نگاهی به اطرافم 

 انداختم تا ی چیز مشکوک به چشمم

بخوره و از ورودم به کافه منصرف شم ولی هیچی پیدا نکردم غیر ماشین 

 النترای سفید رنگ که صاحبشو

ره در شیشه ای کافی شاپو فشوردمو در دلنگ دلونگ میشناختم . بادله

 کنان باز شد . چشمم به آویز میله ای

بامزه ای که باالی در بود همزمان با ورودم میرصید ، افتاد. بند کولمو که 

 ناچاراً اونم به خاطر کالس کنکوری که

گفته بودم دوشم انداخته بودم چنگ زدمو کتاب تستی که از دختر همسایه 

 گرفته بودم به دست دیگم دادمقرض 

 
 28 

صدای احسان خواجه امیری با صدای مشتری ها قاطی شده بود . نگاهی .

 گذرا به سالن تقریباً پر کافی شاپ

انداختمو دنبال چهره آشنایی توی چهره ها میگشتم که از گوشه چشمم 

 تکون خوردن چیزیو دیدم . با دستش

و به میزش رسوندم که بلند شدو بهم اشاره میکرد که برم پیشش . خودم
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 سالم کرد . جوابشو دادمو منتظر ایستاده

بودم که ازم خواست بشینم . حین نشستین نگاه سرتاسری به اطرافم 

 انداختم تا توی چهره های داخل کافی شاپ

 برای خودم چهره مشکوکی پیدا کنم که با سؤالش به خودم اومد

 خوبی؟ -

 اجمو روی میز میذاشتم ، جوابشو دادمدر حالی که کتاب تست فیزیک گ

 ! خوبم -

 چرا اینقدر نگران به نظر میرسی ؟ -

هان؟ ... نه ... نیستم ... تاحاال تنها به این جور جاها نیومدم ... دیشب که  -

 شما گفتین چند بار پشیمون شدم بیام

 ولی دیگه بهتون قول داده بودم ...

 ر که هزار بار نمیشهنگران نباش اتفاقی نمیوفته ... ی با -

 . همون موقه گارسون اومدو سفارش خواست

 چی میخوری ؟ -

 چیزی میل ندارم ... شما برای خودتون سفارش بدین -

دوست نداشتم اینقدر خشک برخورد کنم ولی رفتارم اصاًل دست خودم 

 نبود ، با پام روی زمین ضرب گرفته

یاوردم زل زده بودم . بودموبه کتاب تستی که یک کلمه هم ازش سر در نم

 عجب غلطی کردم گفتم پشت کنکوریم

 حاال اگه ازم سؤال درسی بپرس چی باید بگم ؟ !

 چه خبر ؟ -

 خبرا دست شماست ... من هنوز مناسبت این قرارو نمیدونم چیه ؟ -

 به زودی خواهی فهمید -
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حالت چهرش خیلی جدی شدو من از ترس قالب تهی کرده بودم . نمیدونم 

 قیقه بود که بهش زل زده بودمچند د

تا حرفشو هضم کنم که نگاهمو ازش گرفتمو به دستای قالب شدم روی 

 کتاب دوختم . لعنت به من ، چقدر آسون

گرفتار شده بودم مثل آب خنکی که معلوم نیست به مدت چند سال باید 

 ! توی زندان بخورم

ر ه باشه باید چیکااصالً فکر اینجاشو نکرده بودم که اگه ی وقت نامزد داشت

 کنم ؟ البته هر چند کار خاصی نمیتونم

بکنم جز پا پس کشیدن . من که اصالً عشوه های فریب دهنده دخترونه 

 چیزی نمیدونستم ! چرا خودمو ضایع
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کرده بودم ! چی داشتم میگفتم اصالً به من چ توی زندگی خصوصی اون چی 

 میگذره . نزدیکای خونه رسیده بودم

تم نگه داره . بعد پرداخت پول باقی راه پیاده راه افتادم تا جلوی که گف

 همسایه ها تابلو نباشه . هر چند شک

میدونم کسی تابه حال منو بااین سرو وضع ندیده باشه . با دستمالی که توی 

 جیبم بود مختصر آرایشی که داشتمو

ور و یافه این دپاک کردم تا برام دردسر ساز نشده . دیگه نیاید با این تیپو ق

 ورا پیدام میشد وگرنه معلوم نبود چه

بالیی سرم بیاد . اف اف پیشرفته خونمونو کشیدمو درباز شد. باید هر چه 

 زودتر فکری به حال نخش میکردم

خیلی پوسیده شده بود . کسی خونه نبود و سمانه هم حتماً رفته بود خونه 

 همسایه . لباسامو عوض کردمو برای
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اهار به آشپزخونه رفتم . فقط امیدورام بابا امروز کاری به درست کردن ن

 کارم نداشته باشه که اصالً حوصله نداشتم

دیگه خیلی وقت بود که از سمانه خبری نشده بودو باید میرفتم خودم  .

 وروجکو به خونه بر میگردوندم . ی دفه با

.  تادمیادآوری کتاب تستی که از دختر همسایه گرفته بودم از حرکت ایس

 توی کافی شاپ جاش گذاشته بودم ! با

سر انگشتام برای حواس پرتیم ضربه ای به پیشونیم زدمو تصمیم گرفتم در 

 . اولین فرصت برگردم و بیارمش

مطمئناً باید نگهش میداشتن ! اگه انداخته باشنش دور چی ؟ چه بی فکری 

 کرده بودم . چادر رنگیمو سرم کردم و

انه از خونه زدم بیرون . اینجا تنها همسایه خوبی که به قصد برگردوندن سم

 . داشتیم خانم مینایی با بچه هاش بود

شوهرش چند ساله که فوت کرده و برای امرار معاش تو خونه های مردم کار 

 میکرد . ی دختر دبیرستانی داشت و

ساله و دختری همسن وساالی سمانه . درخونشونو کوبیدموبعداز 33پسری 

 سمانه ومریم چند دقیقه

)دخترکوچیکش ( اومدن بیرون . مامانش حتماً سر کار بودو اینام تنها . بعد 

 راضی کردن مریم از بردن سمیرا بهش

سپردم به مامانش سالم برسونه و به قصد برگشتن به خونه راه افتادیم . 

 سمانه یک ریز حرف میزدو من غرق افکار

ت عشقی خورده بودو از گذر پوچو و بی هودم . حال کسیو داشتم که شکس

 ! زمانواتفاقای اطرافش بی خبر . هه

شکست عشقی واسه کسی که با عشق میونه ای نداره و تمام هموغمش در 
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 ! آوردن پول واسه بابای معتادشه

به محض ورودمون به خونه با قیافه در همش مواجه شدیم که لبه حوض 

 نشسته بودو بهمون نگاه میکرد . مکث

درگاه کردمو بعدشم وارد خونه شدم . سمانه بهش سالم داد  کوتاهی توی

 جوابش فقط سکوت بود . میدونستم

عصبانیه و خدا امروز مارو بخیر بگذونه . چادرومو روی بند انداختمو راهی 

 آشپزخونه شدم تا به غذای روی اجاق

 گاز سر بزنم که پشت سرم راه افتادو دم در آشپزخونه به دستش تکیه داد

 روز چقدر در آوردی ؟ام -

نیم نگاهی بهش انداختمو بعدشم به عدسی خوش رنگ ولعابی که جا افتاده 

 بود. زیر اجاقو خاموش کردمو جوابشو

 دادم

 هیچی -

 با آهانی وارد آشپزخونه شدو دست به سینه بهم زل رد

 اونوقت به چه دلیل ؟ -

 ندر کابینتو باز کردمو از توش چندتا کاسه قاشق کشیدم بیرو
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 دلیلش واضحه ... کسی و پیدا نکردم که ازش دزدی کنم -

 کسیو پیدا نکردی یا با اون پسره قرار داشتی ؟ -

 کالفه سمتش چرخیدموقاطعانه جوابشو دادم

آره ... باهاش قرار داشتم ... آب پاکیو ریخت روی دستم ... گفت داره  -

 ازاینجا میره ... خوب شد ؟

که با صدای بدی پخش آشپزخونه شد . از ترس زدزیر ظرفای توی دستم 
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 حرکت ناگهانیش جیغ خفه ای از گلوم

 . کنده شد و دستام رفت روی گوشام

تو غلط کردی دختره چش دریده ... همین جوری میخواستی ازش پول  -

 بچاپی ؟ ... توی ی کشور دیگه ... آره ؟

 نکرده بودممن از کجا میدونستم میخواد بره ؟ ... کف دستمو که بو  -

 من این چیزا حالیم نیست ... همین االن میری پول میاری الزم دارم -

 االن ؟ ... از کدوم گوری بیارم ؟ ... ساعتو نگاه کردی؟ -

 تومن جور میکنی میاری355به من ربطی نداره ... همین االن برام  -

 من تا عصر هیچ گوری نمیرم ... تمام -

 نمیری ... نه ؟ -

به نشونه نفی بهش فهموندم که روی حرفم هستم واولین با حرکت سر 

 چیزی که فهمیدم سیلی بود که روی

صورتم خوابید وپخش زمینم کرد و جیغ سمانه که دم در بود وبعدش مشت 

 و لگدایی پیاپی روی بدنم . این کتک

خوردناهم برام عادی شده بود . انگار سرم درد میکرد و واسه بحثو کتک 

 دم بیام که نباید ی روزخوردن تا به خو

 خوش داشته باشم و همه روزام اجین شده با طعمی بدتر از زهر مار بود

دلم نمیخواست جایی برم . نه بااین وضعیتی که داشتم و کبودی روی 

 صورتم که باکرم هم مشخص بود . ولی ناچار

بودمو باید میرفتم پی کتاب مهناز ) دختر خانم مینایی ( نگاهای خیره 

 و روی خودم حس میکردم . نمیدونممردم

شایدم اینجوری حس میکردم وهمین باعث میشد ناخدآگاه مقنعمو جلوتر 

 بکشم تاکبودی روی گونم کمتر دیده
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شه . بی حوصله در شیشه ای کافی شاپو هول دادموبه سروصدای آویز باالی 

 سرم اهمیت ندادم . یکراست سمت

درحال ریختن قهوه توی  پیشخوان کافی شاپ رفتمو از پسرجونی که

 فنجون بود پرسدم

 ببخشید ... شما اینجاکتاب پیدا نکردین ؟ ... دیروز اینجا جا گذاشتم -

 همونجور که قهوه میریخت نیم نگاهی بهم انداخت وجوابمو داد

 بله ... ی چند لحضه بشینید االن میارم براتون -
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ی میز نشستم . امروز باتکون سر بهش فهموندم حرفشو قبول کردم و پشت 

 نسبت به دیروز خلوت تر بوده وتک

وتوک آدم اومده بودن . آهنگ آنشرلی فضای گرم کافی شاپو گرفته بود و 

 منو به گذشته ها برگردوند . اون موقع

ها که واسه دیدنش دست میشکوندم . آه از نهادم بلند شدو یاد روزای 

 خوشی که با مامانم داشتم افتادم . نگاهی

پشت سرم انداختم و پسره که با خونسردی مشغول کارش بود . مگه ی  به

 کتاب آوردن چقدر طول میکشید که

نتونست در عرض یک ربع بیاره ؟ مردد بلند شدمو پشت پیشخوان جا 

 گرفتم

 ببخشید ... کتابم چی شد ؟ -

 زنگ زدم بیارن ... تو راهه -

ارش کرده بودم که خیلی چیزی از حرفاش نفهمیدم . نگاه توأم با اخممو نث

 ریلکس به کارش ادامه داد . چی داشت

میگفت ؟ یعنی کسی برده بودش ؟ ولی کی ؟ همون موقع جواب سوالم 
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 رسیدو نگاهم روش ثابت موند . پس اونو

باخودش برده بود ؟ چرا بهم خبر نداده بود ؟ بعدش یاد گوشی خاموشم 

 . افتادم که آخر شب روشنش کرده بودم

نان با قدمای بلند خودشو بهم رسوند اما نگاهش روی کبودی لبخند ز

 . صورتم ثابت موندو تقریباً خندش ماسید

 . دست بردمو مقنعمو جلو آوردمو به زمین چشم دوختم

 سالم -

 جوابشو با تکون سر دادم که ادامه داد

 چی شده ؟ -

 جوابش سکوت بود

 اموش بودچرا دیروز بدون خبر رفتی ؟ ... هرچیم زنگ زدم خ -

چشم دوخته بودم به پالستیک سفید رنگ توی دستش که عکس روبان 

 روش نقش بسته بود . من من کنان

 جوابشو دادم

 کار ... مهمی ... برام پیش اومد ... باید میرفتم -

نگاهم روی چشماش سُر خورد که خیره به کبودی صورتم مونده بود . دوباره 

 به زمین و کفشای سفیدم که کمی

ورداشته بود . باید در اولین فرصت میشستمشون . کالفه پوفی کشید  چرک

 و بااشاره دستش به طرف میزا گفت

 ی لحضه بشین -

 لب باز کردم که کمبود وقتو بهونه کنم که ذهنمو خوندو گفت

 زیاد طول نمیکشه -
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نگاه منتظرشو بهم دوخته بودو اینبار اخم کوچیکی مهمون ابروهای خوش 

 ه بود که شدیداً بهش میومدفرمش شد

راه افتادمو پشت ی میز و ی گوشه نشستیم . پالستیکوروی میز گذاشتو  .

 . روبه روم نشست

 کی این بال رو سرت آورده ؟ -

بدون هیچ حرفی نگاش میکردموخودموبه کوچه علی چپ زدم .همراه 

 لبخند تلخی پرسیدم

 کدوم بال -

 ی وصورتتو میگمخودتو به اون راه نزن ... کبودی رو -

 همزمان که به کبودی دست میکشیدم جوابشو دادم

 ... آهان ... اینو میگی ؟ ... به دیوار خوردم ... اتاق تاریک بود میخاس -

 دروغ نگو ... از کی تاحاال دیوار انگشت دار شده ؟ -

لبخند زورکی روی لبم ماسید . یعنی اینقدر واضح بود ؟ دستت بشکنه که 

 . حواسم نبود داشتم خیرهآبرومو بردی 

 نگاش میکردم

ببخشید ... مثل اینکه کتابم دست شماست ... میشه بدینش ... میخوام  -

 برم

 نه تا وقتی جوابموندی -

و دست به سینه روی صندلی لم داد ومنتظر نگام میکرد . اخمامو توهم 

 کشیدم و گفتم

 هببخشد که اینو میگم ولی فکر نمیکنم به شما مربوط باش -

 اگه مربوط به مالقات دیروزمون باشه پس به من هم مربوطه ... نه ؟ -

 حرفش حساب بودو جواب نداشت ادامه داد
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 کی اینکارو کرده ؟ ... بابات ؟ داداشت ؟ها؟ -

 هیچکدوم -

بالخره یکی باید اینکارو کرده باشه ... مامانت که نمیتونسته اینکارو بکنه  -

 ؟

 ده ... حاال میشه کتابمو بدی ؟ناپدریم ! ... ناپدریم ز -

نگاهمون بهم گره خورده بودو میدونستم خستگی ازش میباره . اصالً مگه 

 . نمیخواست بره ؟ دیروز گفت داره میره

چی داری میگی سمیرا آخه به توچه مربوط کِی میخواد بره ! مگه فرقی هم 

 به حالت میکنه . دست بردمو

باشه کشیدم سمت خودم که پالستیکی که حدس میزدم کتابم توش 

 دستشو روش گذاشت و وسط میز ثابت موند
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 میتونم ناپدریتو ببینم؟ ... میخوام از اشتباه درش بیارم -

صدای درونم فریاد زد هرگز ولی اون که نمیخواست بابای معتادمو ببینه . 

 اون میخواست ناپدری ساخته ذهنمو

 مالقات کنه . ادامه داد

 ؟ کجا کار میکنه -

 باکمی تأخیر جوابشو دادم

اینجا نیست ... ویزیتور ی شرکته که دائم توسفره ... کسی از رفتو آمادش  -

 خبر نداره ... دیروز هم اتفاقی فهمیده

 بود اونم از روی حدسیاتش ... دنبال بهانست زورشو بهم نشون بده

یدونم حالم ازخودم بهم میخورد بااین همه دروغی که سر هم کرده بودم . نم

 بغض لعنتی از کجا پیداشد که ی دفه
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راه گلومو گرفتو صدام لرزید . چشم دوختم به زمینو با تمام وجود از خودم 

 متنفر شدم . با اولین قطره اشکی که

روی صورتم سُرخورد پالستیکو از زیر دستش کشیدمو با خداحافظی 

 سرسری بلند شدموبدون اینکه منتظر

زدم بیرون . دستامو مشت کرده بودم و تقریباً  جوابش باشم ، از کافی شاپ

 میدویدم . اشکام دست خودم نبود

پشت سر هم روی صورتم میریخت . چرا اینقد از خودم ضعف نشون داده 

 بودم ؟ اسم خودمو از پشت سرم شنیدم

که تقریباً فکم افتاد رو زمین . سرجام سیخ وایستاده بودمو به این فکر 

 ا فهمیده ؟! سمتمیکردم اسم منو از کج

 صداش چرخیدم که خودشو بهم رسوند

 کجا میری بااین عجله دختر ؟ ... تو چرا اینقد خجالتی هستی ؟ -

تنها حرفی که ازش تو ذهنم مونده بود اسمم بود که داشتم هضمش میکردم 

 . . سعی کردم خودموآروم جلوه بدم

 اشکامو ازروی صورتم پاک کردم

 ؟اسم منو از کجا میدونی  -

 شب اولی که بهت زنگ زدم ... ناپدریت صدات زد ... منم شنیدم -

با یادآوری اون شب سرمو پشت سر هم باالپایین کردمو بهش فهموندم که 

 یادم اومده . همه بدبختیام از جانب اونه

حاال دیگه میتونست راحت بره پیش پلیسو معرفیم کنه ! هه ! خوبه  .

 !ده بودناخواسته ی کلمه از من راست شنی

 مگه نمیخوای بری کالست ؟ -

 با نگاه به مسیری که رفته بودم و کیف نیاوردم گفتم
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 نه ... امروز حال ندارم -

 پس میری خونتون ... آره ؟ -

 . دوباره سرمو تکون دادمو خودمم از حرکتم حالم بهم خورد
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 بریم ... میرسونمت ... دارم از همون ور رد میشم -

اه افتاد . مثل اینکه ی روز بی دردسر به ما نیومده . و خودش جلوتر ر

 همیشه باید مسیرم دوبرابر میشد که روزم

شب بشه . خسته و باقدمای آروم سمت ماشینش راه افتادم . آرومو بدون 

 حرف روی صندلی جلو جا گرفتمو

پالستیکو روی پام گذاشتم . عطر خوش بویی توی فضای ماشین پیچیده 

 . یکرد عمیق نفس بکشمبودکه وادرام م

موزیک مالیمی از دستگاه ماشینش پخش میشد که نمیتونستم تشخیص 

 بدم کدوم خوانندست . بی هوا سؤال

چند دقیقه پیشم توی دهنم افتاد که همزمان شد با حرفی که اون 

 میخواست بزنه . به همدیگه نگاه کردیمو

 هردومون خندیدیم که گفت

 بگو ... چی میخواستی بگی ؟ -

 چیز مهمی نبود ... تو بگو چی میخواستی بگی -

 ! باشه بگو که بعدش من حرفمو بزنم ... لیدیز فرست -

عمراً اگه ی کلمه از حرفشو فهمیده باشم برای اینکه ضایع نشم سؤالمو 

 پرسیدم

 شما مگه دیروز پرواز نداشتین ؟ ... نکنه باز جا موندین ؟ -

ار عقب مونده دارم که باید انجام بدم بعد افتاده واسه هفته دیگه ... یکم ک -
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 با خیال راحت برم ... خب حاال من

 سؤالموبپرسم ؟

 بپرس -

 با ی گردش دونفره موافقی ؟ -

مطمئن بودم چشام میخواد از حدقه دربیاد . خیره به نیم رخ استخونیش زل 

 زده بودم که به طرفم نگاه کرد و

 ادامه داد

 ات درست کردم ی ناهار مهمونت کنممیخوام واسه گرفتاری که بر -

 نه -

 چرا ؟ ... بابات که نیست ... هست ؟ -

 باید برم بخونم -

 خب ی روز به خودت استراحت بده ... واسه روحیتم خوبه ... ها ؟ -

 مامانم منتظرمه -

 خب بهش زنگ بزن اطالع بده -
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 ای بابا ... گفتم نمیشه -

ه چند روز پیش زمینه سازی میکردم خودمم از حرفم تعجب کردم . منی ک

 باهاش مالقات داشته باشم حاال دارم

ردش میکردم . حکایت همون با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن شده . 

 اخم کرده بودو در حالی که ی دستش

رو فرمان بود آرنج دست دیگشو روی لبه پنجره ماشین گذاشته بود و 

 رانندگی میکرد

 کوره در رفتم ببخشید ... ی دفه از -
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سکوت جوابم بودو میدونستم معنیش چیه . چرا اصرار داشت بریم بیرون ؟ 

 خب خودش گفت دلش به حالت

سوخته میخواد آدم حسابت کنه ببرتت بیرون . به بیرون زل زده 

 بودموناخنمو روی دندونم میزدم . یک روز که

بعد چند هزار روز نمیشد . چی میشد من هم واسه ی بارم که شده اونم 

 سال جایی غیر از خیابونای شلوغ پا بذارم

 ؟ -

 میدونم آخرش بااین کارام سرمو به باد میدم

گوشی لپ لپیمواز جیبم درآوردموازتوی لیستش روی ی اسم ثابت 

 موندموتظاهر کردم دکمه اتصالشو زدم . صدامو

 صاف کردمو شروع کردم با خودم صحبت کردن

 سالم مامان -

ن دوستم زنگ زد گفت برم یکم باهاش ریاضی کارکنم ... مثل خوبم ... ماما -

 اینکه حالش خوب نبوده اونم

 نتونسته بره سر کالس

 نه تا قبل ظهر برمیگردم ... خیالتون راحت -

 باشه ... باشه ... کاری ندارین -

 نه ... خداحفظ -

 و گوشیو سرجای قبلیش برگردوندم

 اگه مامانت زنگ بزنه به دوستت چی ؟ -

بادوستم هماهنگ میکنم ... فقط امیدوارم این آخرین بارم باشه که به  -

 مامانم و بقیه دروغ میگم

توی حرفم تیکه ای بود که امیدوار بودم اون متوجه نشده باشه . خودموبا 
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 گوشیم سرگرم کردمو وانمود کردم دارم

 اس ام اس میدم که گفت

 نگران نباش آخرین باره -
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ت خودش جلب کرد . نگاش رنگ جدی گرفته بودو صداش توجهمو سم

 خیلی شفاف شده بود . شایدم من

اینجوری احساس میکردم . روشو که ازم گرفت تونستم از حصار نگاهش 

 . بیرون بیام

 کجا میریم ؟ -

 ! ی جایی که خودم کشف کردم -

 دور که نیست ؟ ... باید تا قبل ظهر خونه باشم -

 نده برسیمنه ... چیز دیگه ای نمو -

باید خوشحال میبودم یا ناراحت ؟ لعنت به من ، هیچ کاری توی زندگیم با 

 برنامه پیش نمیرفت که دلم خوش باشه

اون که تا هفته دیگه میره و تو میمونی و حوضت . این همه نقشه و نقشه  .

 کشیدناتم همش برباد فناست . پوالشم

برای آب کردنش پیدا کنم  به دردم نخورده و تا االن نتونستم آدم مطمئنی

 . واز ترس گرفتاری نگاشونم نکردم

انگار این مردو مالش برام سحر شده و داشتنشون واسم ی حس کاذب 

 خوشی ! متوقف که شد فهمیدم رسیدیمو

باید پیاده شم . با دیدن رستوران سنتی با تختای زیر درختای سر سبزو 

 . هوای عالیش لبخند روی لبام خونه کرد

 و میاری چیکار کنی ؟اون -
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نگاهم به پارسا وبعدش به پالستیک توی دستم افتاد . برای اینکه کم نیارم 

 گفتم

 کتابو چیکار میکنن ؟ ... میخوام بخونم خب -

 اینجا که نمیتونی دختر خوب ... بذارش تو ماشین -

نمیدونم چرا ولی از دختر، دختری که تو حرفاش میگفت ، خوشم نمیومد و 

 کردم با به زبون آوردن ایناحساس می

کلمه میخواد مسخرم کنه . بعد گذاشتن پالستیک روی صندلی ماشین درو 

 بستم که بالفاصله صدای قفل

شدنماشینش به گوشم خورد ، منتظرم بود که باهم بریم . هم قدم شده 

 بودیمو تازه متوجه قدش افتادم که ی سرو

 . گردن از من بلند تر بود

میخواد از حدقه دربیاد . خیره به نیم رخ استخونیش زل مطمئن بودم چشام 

 زده بودم که به طرفم نگاه کرد و

 ادامه داد

 میخوام واسه گرفتاری که برات درست کردم ی ناهار مهمونت کنم -

 نه -

 چرا ؟ ... بابات که نیست ... هست ؟ -

 باید برم بخونم -
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 حیتم خوبه ... ها ؟خب ی روز به خودت استراحت بده ... واسه رو -

 مامانم منتظرمه -

 خب بهش زنگ بزن اطالع بده -

 ای بابا ... گفتم نمیشه -
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خودمم از حرفم تعجب کردم . منی که چند روز پیش زمینه سازی میکردم 

 باهاش مالقات داشته باشم حاال دارم

ردش میکردم . حکایت همون با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن شده . 

 بودو در حالی که ی دستشاخم کرده 

رو فرمان بود آرنج دست دیگشو روی لبه پنجره ماشین گذاشته بود ، 

 رانندگی میکرد

 ببخشید ... ی دفه از کوره در رفتم -

سکوت جوابم بودو میدونستم معنیش چیه . چرا اصرار داشت بریم بیرون ؟ 

 خب خودش گفت دلش به حالت

یرون . به بیرون زل زده سوخته میخواد آدم حسابت کنه ببرتت ب

 بودموناخنمو روی دندونم میزدم . یک روز که

هزار روز نمیشد . چی میشد من هم واسه ی بارم که شده اونم بعد چند 

 سال جایی غیر از خیابونای شلوغ پا بذارم

 ؟ -

 میدونم آخرش بااین کارام سرمو به باد میدم

ی اسم ثابت گوشی لپ لپیمواز جیبم درآوردموازتوی لیستش روی 

 موندموتظاهر کردم دکمه اتصالشو زدم . صدامو

 صاف کردمو شروع کردم با خودم صحبت کردن

 سالم مامان -

خوبم ... مامان دوستم زنگ زد گفت برم یکم باهاش ریاضی کارکنم ... مثل  -

 اینکه حالش خوب نبوده اونم

 نتونسته بره سر کالس

 راحتنه تا قبل ظهر برمیگردم ... خیالتون  -
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 باشه ... باشه ... کاری ندارین -

 نه ... خداحفظ -

 و گوشیو سرجای قبلیش برگردوندم

 اگه مامانت زنگ بزنه به دوستت چی ؟ -

بادوستم هماهنگ میکنم ... فقط امیدوارم این آخرین بارم باشه که به  -

 مامانم و بقیه دروغ میگم

 نشده باشهتوی حرفم تیکه ای بود که امیدوار بودم اون متوجه 
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 نگران نباش آخرین باره -

صداش توجهمو سمت خودش جلب کرد . نگاش رنگ جدی گرفته بودو 

 خیلی شفاف شده بود . شایدم من

اینجوری احساس میکردم . روشو که ازم گرفت تونستم از حصار نگاهش 

 . بیرون بیام

 کجا میریم ؟ -

 ! ی جایی که خودم کشف کردم -

 .. باید تا قبل ظهر خونه باشمدور که نیست ؟ . -

 نه ... چیز دیگه ای نمونده برسیم -

باید خوشحال میبودم یا ناراحت ؟ لعنت به من ، هیچ کاری توی زندگیم با 

 برنامه پیش نمیرفت که دلم خوش باشه

اون که تا هفته دیگه میره و تو میمونی و حوضت . این همه نقشه و نقشه  .

 . پوالشم کشیدناتم همش برباد فناست

به دردم نخورده و تا االن نتونستم آدم مطمئنی برای آب کردنش پیدا کنم 

 . واز ترس گرفتاری نگاشونم نکردم
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انگار این مردو مالش برام سحر شده و داشتنشون واسم ی حس کاذب 

 خوشی ! متوقف که شد فهمیدم رسیدیمو

ای سر سبزو باید پیاده شم . با دیدن رستوران سنتی با تختای زیر درخت

 . هوای عالیش لبخند روی لبام خونه کرد

 اونو میاری چیکار کنی ؟ -

نگاهم به پارسا وبعدش به پالستیک توی دستم افتاد . برای اینکه کم نیارم 

 گفتم

 کتابو چیکار میکنن ؟ ... میخوام بخونم خب -

 اینجا که نمیتونی دختر خوب ... بذارش تو ماشین -

ختر، دختری که تو حرفاش میگفت ، خوشم نمیومد و نمیدونم چرا ولی از د

 احساس میکردم با به زبون آوردن این

کلمه میخواد مسخرم کنه . بعد گذاشتن پالستیک روی صندلی ماشین درو 

 بستم که بالفاصله صدای قفل شدنش

به گوشم خورد ، منتظرم بود که باهم بریم . هم قدم شده بودیمو تازه متوجه 

 ی سرو گردن از من قدش افتادم که

 . بلند تر بود

 کجا بشینیم ؟ -

 شونه هامو باال انداختمو گفتم

 تو دعوتم کردی ... خودتم بگو کجا بشینیم -

 به ی تخت چشم دوخته بود که گفت

 بریم اونجا -
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رد نگاهشو گرفتم و به جایی که گفته بود نگاه کردم . انصافاً جای دنجو 
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 ه از ی طرف بهقشنگی بود ! مخصوصاً اینک

ی فواره قشنگ مشرف بود ! کمو بیش مشتری اومده بودنو تقریباً میشه 

 گفت همه تختا خالی بود . بعد در آوردن

کفشاش باالی تخت نشستو من هم لبه تخت درحالی که پاهامو آویزون 

 تکون میدادم به اطراف نگاه میکردم که

بهش که طاق  صدای عجیبی ازخودش در آورد . تکون محسوسی خوردمو

 باز خوابیده بودو به خودش کشو قوس

میداد چشم دوختم . پوزخندی روی لبم نشست و از این همه راحتیش 

 تعجب کردم ! به پهلو خوابیدو قصد بلند

شدن نداشت . نگامو ازش گرفتمو به گارسونی که سمتمون میومد چشم 

 دوختم . به محض رسیدن و سالم دادن

 ه کنار دستم گذاشتممنو ها رو دستمون داد ک

 چی میخوری ؟ -

 فرقی نمیکنه ... هرچی واسه خودت سفارش میدی واسه منم بده -

یک کلمه گفتم دعوت منی ، کم مونده کارای خونشو هم به عهده من  -

 ! بذاره

 بالبخند زیر چشمی نگام میکرد که به گارسون گفت

 همون همیشگی -

 بعد رفتن گارسون جوابشو دادم

 ! ربزه میخوره پای لرزشم میشینهکسی که خ -

 نگاهش دوباره روی کبودی صورتم سُرخورد

 راستی چند تا خواهر برادرین ؟ -

 دوتا بیشتر نیستیم ... ی دونه خواهر کوچکترازخودم دارم -



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 67 صفحه  

 

 دیگه واسه داشتن خواهر برادر الزم نبود دروغ بگم

 خواهرتنیته ؟ -

 آره -

 بااونم همینجوری رفتار میکنه ؟ -

 از نهادم بلند شدو یاد رفتارش با سمانه افتادم آه

 نه زیاد ... مراعات بچگیشو میکنه -

 بابای واقعیت چی شد ؟ -
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بابای واقعیم ! نمیدونم توی حرفش چی بود که از جواب دادن بهش امتناء 

 میکردم . من پدری داشتم که هم واقعی

ده بهتر باشه چون واقعاً بودو هم کم از ناپدری نداشت . شاید اگه میگفتم مر

 عشق پدری ازش ندیده بودم . آره ،

حاال که خوب فکر میکنم درباره داشتن پدر بهش دروغ نگفتم و حقیقت 

 محض بوده

 عمرشو به شما داده -

 متأسفم ... ببخشد اگه ناراحتت کردم -

اشکالی نداره ... به هر حال مرگ اتفاقیه که واسه هر کسی پیش میاد ...  -

 کی که اگه مرگ انتخابی بود اولینمن ی

 ! نفر داوطلب میشدم

 چرا اینقدر مأیوسانه حرف میزنی ؟ ... به مرگ پدرت مربوط میشه ؟ -

بی ربط هم نیست ولی بیشتر واسه راحتی خودمه ... واسه من مرگ رهایی  -

 ... ازاین دنیابا تمام خوبیهاوبدیهاشه

 ! کردنو حس رهاییو تجربه کنماون دنیا مهم نیست ... فقط میخوام پرواز 
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 ! االن میفهمم چرا همیشه مشکی میپوشی -

نگاهی به لباسام انداختم که بدون اینکه بخوام به حرفام ربط دار شده بود 

 ! ولی واقعیت چیز دیگه ای بود

 !نمیخوای بیای باال ؟ ... نکنه جورابت سوراخه خجالت میکشی ؟ -

 ! نه که بوی کالغ مرده بدهجوراب آدم سوراخ باشه بهتر ازای -

 منظورت من بودم ؟ -

 ! نه ... منظورم جورابت بود -

 حالت بامزه ای پاشونزدیک بینیش رسوندو عمیق نفس کشید

 ! من که بویی حس نمیکنم -

 ! معلومه دیگه ... چون جوراب خودتونه واسه همونه بویی حس نمیکنی -

 ینم از جورابام ... آ.... آاصالً خَر ما از کرگی دُم نداشت ... بیا ا -

از پاش درآوردو گلولشون کردو انداخت توی کفشاش و منم به کاراش ریز 

 ریز میخندیدم . که ادامه داد

 راحت شدی ؟ -

 . کفشامودر آوردمو جایی لبه تخت چهارزانونشستم

 من میرم دستاموبشورم ... تو نمیای ؟ -
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وش بره ! ... مگه اینکه از وایتکس نه ... فقط فکر نکنم به این آسونیا ب -

 ! استفاده کنی

کفشاشو پاش کرده بودوتوی فاصله چند سانتی از من چند لحظه نگام کرد و 

 بعد با انگشت میانی و اشاره دماغمو

 گرفتو ی تکون داد گفت

 !بااسید میشورم جوجه -
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از حرکت ناگهانیش کپ کرده بودمو چشام گرد شده بود . مطمئن بودم گونه 

 هام گل انداخته و کمی ازلبو نداره

تا من برمیگردم از فرصت سوء استفاده نکنی همه غذاهارو تموم کنی ....  -

 ! واسه منم بذاری

الل شده بودمو خیره به حرکاتش نگاه میکردم . وقتی که دور شد تونستم 

 پلک بزنمو از حالتی که کم از سکته

ش زدمو نمیدونستم عصبانی کردن نداشت در بیام . خنده نفسداری به کار

 باشم یا خجالت بکشم ! به خودم نهیب

زدم مگه چیکار کرده که اینقد به خودت گرفتی ؟ این عملیه که معموالً 

 واسه شیرین زبونیه ی بچه هم سنو ساالی

نثارش کردم که خودمم مطمئن نبودم  "دیونه ای  " ! سمانه انجام میدن

 استوی دلم گفته باشم . گارسون که لب

سنتی هم پوشیده بود از راه رسیدو بعد پهن کردن سفره ، دیزی هارو با 

 ریحانو پیاز و پارچ دوغ داخل سفره

گذاشت . با دیدن آبگوشت خوش رنگ ولعاب یاد سمانه افتادمو عذاب 

 ! وجدان بدی بهم دست داد

 چرا شروع نکردی ؟ -

 سمت صداش که در حال خشک کردن دستاش بود سرچرخوندم

 تظر بودم شما هم بیاینمن -

روبه روم سر سفره کوچیک پالستیکی با ترکیب رنگی زیبا نشستو باهیجان 

 گفت

دیزی های اینجا حرف نداره ! ... من یکی که سعی میکنم هفته ای ی بار  -

 بیام و آبگوشت اینجارو بخورم
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 . مشغول شده بودو منم نگاش میکردم که چجوری نون تریت میکنه

من نباش ... اگه به من باشه هیچ تضمینی نمیکنم بعد تموم  منتظر تعارف -

 کردن غذای خودم به غذای تو

 دستبرد نزنم

تهدیدشو جدی گرفتمو سعی کردم با وجدانم کنار بیام . پیازی ورداشتو 

 خواست خوردش کنه ولی انگار چاقو نبود

 چشم میچرخوندودنبال گارسون میگشت که گفتم .

 رد کنی ؟بلد نیستی با دست خو -

در حالی که لقمه گوشه لپش بود با حالت بامزه ای چشماشو گرد کرده بودو 

 نگام میکرد که بعد قورت دادن لقمش

 گفت
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 میخوای بگی تو بلدی ؟ -

 چراکه نه -

 برو دختر ... قُپی الکی نیا -

 اگه من این کارو کردم چیکار میکنی ؟ -

 ! مو میذارم .... آبگوشتخب معموالً اسم عوض میکنن ... منم اسم -

بااسمی که برای خودش انتخاب کرده بود خندم گرفتوبه نشونه گرفتن پیاز 

 دستموسمتش دراز کردم که پیازو

گذاشت تو دستم . منم بعد گذاشتنش روی سفره با کف دستم و تمام قدرت 

 ضربه محکمی بهش زدم که تقریباً له

 نفی گفت شد ! خنده پارسا هوا رفتو با دست به نشونه

 !قبول نیست ... تو گفتی خورد میکنی ... اینکه له شد -
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 اِ ... اینجوریاست ؟ .... اگه شما بهتر بلدی بفرما -

خوبم بلدم ... بشینو نگاه کن ... همچین خوردش کنم که نفهمی با دست  -

 ! خورد شده یا چاقو

ز پیا تنها پیاز باقی مونده رو روی سفره گذاشتو به محض ضربه زدن بهش

 قل خوردو از تخت افتاد پایین . تک

 خنده بلندی سر دادمو گفتم

 ! پیازتون فرار کرد -

 دارم برات ... با پیاز دست به یکی کرده بودی ؟ -

 ! من که بویی حس نمیکنم -

 ! معلومه دیگه ... چون جوراب خودتونه واسه همونه بویی حس نمیکنی -

 اینم از جورابام ... آ.... آخَر ما از کرگی دُم نداشت ... بیا  -

از پاش درآوردو گلولشون کردو انداخت توی کفشاش و منم به کاراش ریز 

 ریز میخندیدم . که ادامه داد

 راحت شدی ؟ -

 . کفشامودر آوردمو جایی لبه تخت چهارزانونشستم

 من میرم دستاموبشورم ... تو نمیای ؟ -

ره ! ... مگه اینکه از وایتکسی نه ... فقط فکر نکنم به این آسونیا بوش ب -

 ! چیزی استفاده کنی
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کفشاشو پاش کرده بود که چند لحظه نگاش روی صورتم ثابت موند و بعد با 

 انگشت میانی و اشاره دماغمو

 گرفتوسرمو ی تکون داد گفت

 !بااسید میشورم جوجه -
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نه واز حرکت ناگهانیش کپ کرده بودمو چشام گرد شده بود . مطمئن بودم گ

 هام گل انداخته و کمی ازلبو نداره

تا من برمیگردم از فرصت سوء استفاده نکنی همه غذاهارو تموم کنی ....  -

 ! واسه منم بذاری

الل شده بودمو خیره به حرکاتش نگاه میکردم . وقتی که دور شد تونستم 

 پلک بزنمو از حالتی که کم از سکته

کارش زدمو نمیدونستم عصبانی  کردن نداشت در بیام . خنده نفسداری به

 باشم یا خجالت بکشم ! به خودم نهیب

زدم مگه چیکار کرده که اینقد به خودت گرفتی ؟ این عملیه که معموالً 

 واسه شیرین زبونیه ی بچه هم سنو ساالی

نثارش کردم که خودمم مطمئن نبودم  "دیونه ای  " ! سمانه انجام میدن

 ه لباستوی دلم گفته باشم . گارسون ک

سنتی هم پوشیده بود از راه رسیدو بعد پهن کردن سفره ، دیزی هارو با 

 ریحانو پیاز و پارچ دوغ داخلش چید . با

دیدن آبگوشت خوش رنگ ولعاب یاد سمانه افتادمو عذاب وجدان بدی بهم 

 ! دست داد

 چرا شروع نکردی ؟ -

 سمت صداش سر چرخوندم که درحال خشک کردن دستاش بود

 ر بودم شما هم بیاینمنتظ -

روبه روم سر سفره کوچیک پالستیکی با ترکیب رنگی زیبا نشستو باهیجان 

 گفت

دیزی های اینجا حرف نداره ! ... من یکی که سعی میکنم هفته ای ی بار  -

 بیام و آبگوشت اینجارو بخورم
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 . مشغول شده بودو منم نگاش میکردم که چجوری نون تریت میکنه

ن نباش ... اگه به من باشه هیچ تضمینی نمیکنم بعد تموم منتظر تعارف م -

 کردن غذای خودم به غذای تو

 دستبرد نزنم

تهدیدشو جدی گرفتمو سعی کردم با وجدانم کنار بیام . پیازی ورداشتو 

 خواست خوردش کنه ولی انگار چاقو نبود

 غر غر کنان چشم میچرخوندودنبال گارسون میگشت .

س درستو حسابی ندارن مثل اینکه ... حاال من با این گارسانا هم حوا -

 دندونم باید این پیازو تیکه کنم ؟

 بلد نیستی با دست خورد کنی ؟ -

در حالی که لقمه گوشه لپش بود با حالت بامزه ای چشماشو گرد کرده بودو 

 نگام میکرد که بعد قورت دادن لقمش

 گفت
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 میخوای بگی تو بلدی ؟ -

 دادمو با اعتمادبه نفس گفتمتای ابرومو باال 

 ! کاری نداره که -

 برو دختر ... قُپی الکی نیا -

 اگه من این کارو کردم چیکار میکنی ؟ -

 .... خب معموالً اسم عوض میکنن ... منم اسممو میذارم -

 به اطرافش نگاردو بعد مکث کوتاهی دو دستی سمت دیزها اشاره کرد

 ! اسممو میذارم آبگوشت -

ه برای خودش انتخاب کرده بود خندم گرفتوبه نشونه گرفتن پیاز بااسمی ک
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 دستموسمتش دراز کردم که پیازو

گذاشت تو دستم . منم بعد گذاشتنش روی سفره با کف دستم و تمام قدرت 

 ضربه محکمی بهش زدم که تقریباً له

 شد ! خنده پارسا هوا رفتو با دست به نشونه نفی گفت

 !خورد میکنی ... اینکه له شد قبول نیست ... تو گفتی -

اِ ... اینجوریاست ؟ .... اگه شما بهتر بلدی بفرما ... اون ی دونه دیگه رو تو  -

 خورد کن

خوبم بلدم ... بشینو نگاه کن ... همچین خوردش کنم که مشخص نشه با  -

 ! چاقو خورد شده یا دست

ن بهش پیاز تنها پیاز باقی مونده رو روی سفره گذاشتو به محض ضربه زد

 قل خوردو از تخت افتاد پایین . خنده

 کنان گفتم

 ! پیازتون فرار کرد -

 دارم برات ... با پیاز دست به یکی کرده بودی ؟ -

 ! اختیار دارین فقط آبگوشته که زبون پیازو میفهمه -

میخنده و بعد چند دقیقه راز موفقیتمو میپرسه و منم از قلقی که داره 

 توضیح میدم . برایمیگمو کامال براش 

امتحان پیاز دیگه ای ازگارسون میخوادو این بار هم نمیتونه عملی انجام بده 

 ! آخر سر هم تصمیم میگیره توی

خونه تمرین داشته باشه ی روز رومو کم کنه ! نزدیکای یک از رستوران 

 حرکت میکنیمو این بار برای نرسوندن در

دن توسط ناپدریمه ! میخواد که تا خونمون بهونه خوبی دارم و اونم دیده نش

 دم در خونه برسونتم و پدرمم ببینه و
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اونو از اشتباه در بیاره که راضیش میکنم اگه بخواد این کارو بکنه کار بدتر 

 میشه و این بار بالیی بد تر از کبودی
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کوچک روی صورتم درست میشه . حوالی خونه ای که من گفته بودم 

 قبل از پیاده شدن اونجاست نگه داشت که

 فرصت و خوب دونستم که ازش تشکر کنم

 بابت دعوت امروز خیلی ممنون ، به من یکی که خیلی خوش گذشت -

 ! بله بایدم خوش بگذره با اون پیروزی فاتحانه ای که داشتی -

 لبخند کشداری به حرفش میزنمو در ادامه میگم

نوان ی دوست توی امیدورام سفرتون به خوبی باشه و گه گداری به ع -

 زندگیتون یادی از منم بکنین

ممنون ... اگه حرفی زدم که ناراحت شدین معذرت میخوام ... مطمئن  -

 باشین همینطور خواهد بود شماهم یادی

 از من بکنین و یاد این روزایی که باهم بودیم ... به امید دیدار

ز نظر بعد خداحافظی راهی خونه شدمو دور شدن ماشینشو زیر چشمی ا

 گذروندم . میدونستم این آخرین

دیدارمونه و بعد رفتن اون باید با همون روش قبلی توی خیابونا دوره بیفتمو 

 پول در بیارم. پدرم همین امروز هم

دست از سرم برنخواهد داشت مگه اینکه کمی از پوالی پس انداز 

 کردموبهش بدم تا دهنش بسته شه . به هر حال

توی این چند سال خوب بود و از پارسا ممنونم که این به عنوان زنگ تفریح 

 فرصتو بهم داد تا بتونم کمی طعم

آرامشو بچشم . خنده ای که امروز کرده بودم به ندرت پیش اومده بودو بعد 
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 چند سال سابقه نداشت من از ته دل

بخندم . قبل از دنیا رفتن مادرم همینجوری شوخ و سرزنده بودم و هر 

 جود میومد در کنارهم حلمشکلی که به و

میکردیم ولی امروز فهمیدم آدمایی هم وجود دارن که هر چند از هفت 

 پشت غریبن ولی شادی دل بقیه واسشون

مهمه . حیف که این دیدار کوتاه بودو من هم الیق زندگی خوش توی این 

 دنیا رو ندارم . با یادآوری فشاری که به

وک دماغم کشیده شدو لبخند دماغم آوره بود ناخداگاه دستم روی ن

 خجولی زدم . میتونستم تصورکنم اون موقع

چه قیافه ای پیدا کرده بودم ! اینقدر غرق افکارم بودم که متوجه نشدم کی 

 رسیدم خونه . خداخدا میکردم

باباخونه نباشه سین جیمم نکنه . به محض ورودم به حیاط با قیافه های 

 خشن سه نفر روبه رو شدم که تا حاال

دورووربابا ندیده بودمشون . بابا رو به روشون ایستاده بودو به محض دیدنم 

 خنده کنان اومد طرفم

 اینهاش اینم دخترم ... من که گفتم االنه که سرو کلش پیدا شه -

خودشو به من که گنگ ایستاده بودمو نگاشون میکردم رسوند و آروم و از 

 الی دندونای قفل شدش غرید

 دی افریته ؟ ... نزدیک بود سرم به باد برهکدوم گوری بو -

هنور چشم ازشون ور نمیداشتم . ی مرد قد کوتاه مسن با سری چند قدم 

 مونده به کچل شدن کامل و دو تا غول

چماق که اطافش ایستاده بودن! حتماً اونا نوچه هاش بودن و میشه گفت این 

 آدم کسیه که خرش میره
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 ا برن رد کارشون تا نکشتنمیاال هر چی پول داری بده این -

 اینا کین ؟ -

 
 46 

 نپرس فقط پولشونو بده -

 تا نگی هیچ پولی در کار نیست -

 عصبانی چشماشو روی هم فشوردو غرید

حشمتو دارو دستشن ... از من پول طلب دارن امروز روز آخری بوده که  -

 بهم مهلت داده بودن ... یاال پولشونو بده

مال اینه و بابای از همه جا بیخبر ما هم قمار نکرده  پس قمارخونه زیر زمینی

 بود که اینم به کلکسیون کاراش

 اضافه شد

 مگه با تو نیستم دختره چش سفید پولشو بده بره -

 به من چه ... میخواستی اون موقع که قمار میکردی فکر اینجاشم بکنی -

 دستشو آورد باالو به نشونه تهدید آمیزگفت

 ین جا له و لوردت کنم ؟پولومیدی یا هم -

 تو چشماش براق شدمو با صدای آهسته گفتم

هوی حواست باشه خودتم پات گیره ... آدمی که گرفتاره حق خطو نشون  -

 کشیدن نداره چون واشه خودش بد

 میشه

 صدای حشمت در حالی که کنایه دار حرف میزد بلند شد

ماشااهلل هزار  نمیدونستم دختری به این سن و ساالهم داشته باشی ! -

 ! ماشااهلل ی پارچه خانمه واشه خودش

 ! اختیار دارین فقط آبگوشته که زبون پیازو میفهمه -
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میخنده و بعد از چند دقیقه نمیتونه جلوی خوشو بگیره و راز خورد پیازو 

 ازم میپرسه و من هم براش قلشو میگه

موفق نمیشه و  ولی وقتی دوباره رو پیاز افتاده از تخت امتحان میکنه بازم

 آخر سر هم اعتراف میکنه تمرین زیاد

میخواد ومن هم پیروزمندانه میخندم ! نزدیکای یک از رستوران حرکت 

 میکنیمو این بار برای نرسوندن در

خونمون بهونه خوبی دارم ، اونم دیده نشدن توسط ناپدریمه ! میخواد که تا 

 دم در برسوندم و پدرمم ببینه و اونو از

درش بیاره که راضیش میکنم اگه بخواد این کارو بکنه کار بدتر اشتباه 

 میشه و این بار بالیی بد تر از کبودی

کوچک روی صورتم درست میشه . حوالی خونه ای که من گفته بودم 

 اونجاست نگه داشت که قبل از پیاده شدن

 فرصت و خوب دونستم تا ازش تشکر کنم

 من یکی که خیلی خوش گذشتبابت دعوت امروز خیلی ممنون ، به  -

 ! بله بایدم خوش بگذره با اون پیروزی فاتحانه ای که داشتی -
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 لبخند کشداری به حرفش میزنمو در ادامه میگم

امیدورام سفرتون به خوبی باشه و به عنوان ی دوست توی زندگیتون  -

 یادی از منم بکنین

یخوام ... مطمئن ممنون ... اگه حرفی زدم که ناراحت شدین معذرت م -

 باشین همینطور خواهد بود شماهم یادی

از من بکنین و یاد این روزایی که باهم بودیم ... با آرزوی قبولی توی کنکور 

 و به امید دیداردوباره
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بعد خداحافظی راهی خونه شدمو دور شدن ماشینشو زیر چشمی از نظر 

 گذروندم . میدونستم این آخرین

ون باید با همون روش قبلی توی خیابونا دوره بیفتمو دیدارمونه و بعد رفتن ا

 پول در بیارم. پدرم همین امروز هم

دست از سرم برنخواد داشت مگه اینکه کمی از پوالی پس انداز کردموبهش 

 بدم تا دهنش بسته شه . به هر حال به

عنوان زنگ تفریح توی این چند سال زندگیم خوب بود و از پارسا ممنونم 

 صتو بهم داد تا بتونم کمیکه این فر

طعم آرامشو بچشم . خنده ای که امروز کرده بودم به ندرت پیش اومده بودو 

 بعد چند سال سابقه نداشت من از ته

دل بخندم . قبل از دنیا رفتن مادرم همینجوری شوخ و سرزنده بودم و هر 

 مشکلی که به وجود میومد در کنارهم

م وجود دارن که هر چند از هفت پشت بودیم ولی امروز فهمیدم آدمایی ه

 غریبن ولی شادی دل بقیه واسشون

مهمه . حیف که این دیدار کوتاه بودو من هم الیق زندگی خوش توی این 

 دنیا رو ندارم . با یادآوری فشاری که به

دماغم آوره بود ناخداگاه دستم روی نوکش کشیده شدو لبخند خجولی زدم 

 ه ای. میتونستم تصورکنم چه قیاف

پیدا کرده بودم ! نگاهی به اطافم انداختم تا کسی با خود خندنمو نبینه به 

 عقلم شک نکنه . اینقدر غرق افکارم

بودم که متوجه نشدم کی رسیدم خونه . خداخدا میکردم خونه نباشه سین 

 جیمم نکنه به محض ورودم به حیاط با

بودمشون . بابا رو به قیافه های خشن سه نفر روبه رو شدم که تا حاال ندیده 
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 روشون ایستاده بودو به محض دیدنم

 خنده کنان اومد طرفم

 اینهاش اینم دخترم ... من که گفتم االنه که سرو کلش پیدا شه -

خودشو به من که گنگ ایستاده بودمو نگاشون میکردم رسوند و آروم و از 

 الی دندونای قفل شدش غرید

 یک بود سرم به باد برهکدوم گوری بودی افریته ؟ ... نزد -

هنور چشم ازشون ور نمیداشتم .ی آدم قد کوتاه مسن رو به کچل شدن 

 کامل با دوتا غول چماق که اطرافش

 ایستاده بودن ! حتماً اونا نوچه هاش بودن

 یاال هر چی پول داری بده اینا برن رد کارشون تا نکشتنم -

 اینا کین ؟ -

 نپرس فقط پولشونو بده -

 یج پولی در کار نیستتا نگی ه -

 عصبانی چشماشو روی هم فشوردو غرید
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حشمتو دارو دستش ... از من پول طلب دارن امروز روز آخری بوده که  -

 بهم مهلت داده بودن

پس قمارخونه زیر زمینی مال اینه و بابای از همه جا بیخبر ما هم قمار نکرده 

 بود که به کلکسیون کاراش اضافه شد

 و نیستم دختره چش سفید پولشو بده برهمگه با ت -

 به من چه ... میخواستی اون موقع که قمار میکردی فکر اینجاشم بکنی -

 دستشو آورد باالو به نشونه تهدید گفت

 پولومیدی یا همین جا له و لوردت کنم ؟ -
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 تو چشماش براق شدمو با صدای آهسته گفتم

گرفتاره حق خطو نشون  هوی حواست باشه خودت پات گیره ... آدمی که -

 کشیدن نداره چون واسه خودش بد

 میشه

 صدای حشمت در حالی که کنایه دار حرف میزد بلند شد

نمیدونستم دختری به این سن و ساال داشته باشی ! ماشااهلل هزار ماشااهلل  -

 ی پارچه خانمه واشه خودش

ام پوبعد با پوزخند مسخره ای که گوشه لبش داشت نگاه کثیفشو سرتا 

 گذروند . با تمام نفرت بهش چشم دوخته

بودمو دلم میخواست چشمای حیضشو از کاسه در بیارم تا اینجوری نگام 

 نکنه . با اشاره ای که به نوچه هاش کرد

 راه افتادن که برن . به بابا که رسیدن پچ پچ وار گفت

 بعداً میبنمت اکبر آقای گل -

ه من دوخت و بابا ستایش وار بدرقش ودوباره نگاشو تؤام با خنده موزیانه ب

 میکردو قربون صدقش میرفت. بعد

رفتنش از خونه نفسی از سر آسودگی کشیدم ولی خودمم میدونستم تازه 

 اول راهه و اون نگاه کثیف و گذشتن از

پول کثیف تر از نگاهش بی منظور نیستو در عوضش چیزی میخواد که من 

 . حتی فکرشم نمیتونم بکنم

 ت باشه واسه من بلبل زبونی میکنی وگرنه مراعاتتو نمیکنمبار آخر -

جوابش سکوت بودو چشم دوختن به رفتنش داخل خونه وپشت بندش 

 دیدن نیم رخ سمانه که پشت در سالن

قایم شده بودو تمام صحنه رو از اونجا دید میزد . دلم گرفت و بدجور شور 
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 میزد . احساس سستی توی پاهام

ین سر خوردم . سمانه دلواپس نگام میکرد که برای کردمو دوزانو رو زم

 اینکه نگران نشه لبخند زورکی و کم جونی

نثارش کردم و اونم خنده کنان خودشو بهم رسوندو توی بغلم جا گرفت . 

 گونمو به موهای بلند و وخوش حالتش

چسبوندمو به آیندم فکردمیکردم . به اینکه چه بالیی قراره سرم بیاد و باید 

 ر کنم . به خودم نهیب زدمچیکا

هنوزکه اتفاقی نیفتاده دختر شاید اشتباه برداشت کردی بذا اول همچین 

 اتفاقی بیفته بعد کاسه چه کنم چه کنم

 دستت بگیر . سمانه رو ازخودم جداکردمو با لبخند ازش پرسیدم
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 تو گشنت نیست ؟ -

 اونم با مظلومیت تمام جوابمو میده

 چرا خیلی گشنمه -

من ازهمیشه بیشتر از خودم متنفر میشم که اینقدر خود خواهم . بوسه  و

 ای از گونش میگیرم

 ببخش عزیزم ... االن برات ی چیز خوشمزه درست میکنم -

وسراسیمه سمت اتاق میرم تا لباسامو عوض کنمو برای ناهار سمانه چیزی 

 دستو پاک کنم

ستیک میفتمو برای آخرای شب با یاد آوری کتاب دختر همسایه یاد پال

 اینکه از سالم بودنش مطمئن شم درش

میارم که با احساس وجود چیزه دیگه غیر از کتاب داخل پالسیتک ، چشمم 

 به یک ساعت زنونه میفته . ازتوی
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پالستیک میکشمش بیرون ومحو تماشای زیبای بیش از حدش میشم ! یک 

 ساعت سفید رنگ با صفحه گرد بزرگ

کاری شده و قسمتایی از بندش هم نگین دیده میشه که دور تادورش نگین 

 . چشمم به نوشته آویزون بهش که

فقط یک یادگاری » نشون از آک بودنش میرسونه ویاداشت پشتش میفته : 

 و یقین پیدا« کم ارزشه ، همین ! 

میکنم که این مرد دیونست ! ساعتو دستم میکنمو در دل سلقشو تحسین 

 یبرمومیکنم . سمت گوشیم هجوم م

بعد پیدا کردن شمارش ، لبمو به دندون میگیرم و به متنی که میخوام براش 

 بفرستم فکر میکنم بالخره باکلی

 کلنجار رفتن باخودم شروع به نوشتن متن پیامم کردم

 « !همیشه دوست داری مالتو به رخ آدم بکشی ؟ »

تش و دکمه ارسالشو میزنم و خداخدا مکنم شارژی داشته باشم که به دس

 برسه . چند لحظه به صفحه کوچیک

گوشیم زل میزنم تااینکه خاموش میشه ومن ناامید چشم ازش برمیدارم . 

 لب پنجره مینشینمو به زغال چرخوندن

بابا برای مهیا کردن بساط امشب خودشو دوستاش چشم میدوزم .منو 

 سمانه به اتاق اومدیمو زیاد طول نکشید که

م نگاهی انداختم تا نکنه پیامی رسیده باشه خوابش برد. به گوشی توی دست

 ازچشمم مخفی مونده ولی دریغ از

پاکت چشمک زن باالی صفحه براثر جا نداشتن صندوق پیام ! آخر سر هم 

 رفتم سراغ کلید برقو خاموش کردمو

توی جام که کنار سمانه پهن کرده بودم ، قرار گرفتم . برق حیاط روشن 
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 ه به عنوانبودوبا وجود پارچه سفیدی ک

پرده زده بودیم ، بازم نور به داخل اتاق راه پیدا کرده بود . از صدای ویبره 

 گوشیم تکون محسوسی خوردم و نگاهم

روی صفحه روشنش رفت . بادیدن نامه سربسته لبخند روی لبم نشست و با 

 هیجان دکمه نمایشو زدم

 « به رخ همه نه ، فقط آدمای خاص زندگیم »

بارخوندم تا شاید چیزی از ش 35نشدمو پیامشو بیش از منظورشو متوجه 

 دستگیرم بشه آخر سرهم مجبور شدم

 از خودش بپرسم

 « خاص از چه لحاظ ؟ »
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رو نشون میداد نگاهی انداختم و به 33:35و بعد ارسال پیام به ساعت که 

 خودم گفتم نکنه بد خوابش کرده باشم ؟

 و پاک جدیدی که رسید باز کردم

 « هر لحاظاز  »

وشکلک چشمک که انتهای پیام گذاشته بود . اخمام توی هم کشیده شدو 

 با لبخندی که روی لبام جا خوش کرده

بود توی دلم گفتم یعنی نقشم گرفت ؟! و بعد صدای منفی درونم بهم گوش 

 زد کرد فایده ای نداره تا آخر همین

 دو بازش کردمهفته میره . خواستم چیزی تایپ کنم که دوباره پیام رسی

 « سلیقم چطوره ؟ »

با وجود اینکه از دستم درش آورده بودم ، روی جای خالیش دست کشیدمو 

 به سلیقش احسنت گفتم
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واز اون جایی که گوشی قراظم شکلکاش واضح « بد نیست ! » تایپ کردم 

 نبود خودم تای ابرومو بردم باال تا

 اعتماد به نفسم خود نمایی کنه

 « لیه ، میدونم از حسادتی که داری اینو میگیبد نیست ؟! عا »

خب نیست آدم از کارش تعریف کنه چون بهش میگن از خود متشکر ! به  »

 هرحال راضی به زحمتتون نبودم و به

 « عنوان همون یادگاری که گفتین قبول میکنم ... ممنون

 « قابل شما رو نداره ... امیدورام خوشت اومده باشه »

شته بود ) نیادم زیادمهم نیست !( و شکلک خنده ای تنگش و توی پرانتز نو

 گذاشته بود

 « چه کنیم دیگه مایمو ی قلب مهربونو بخشنده ... شب بخیر»

بالخره اونم بعد گفتن شب بخیر دست از کل انداختن ورداشتو به خواب 

 رضایت دادیم . ولی مگه سرو صدای

به چیز دیگه ای پرت بیرون میذاشت .غلط می زدمو سعی میکردم حواسمو 

 کنم که آخر سر هم متوسل شدم به

 . بالشوروی سرم گذاشتم که موفق هم شدم

صبح روزبعد به خاطرکم خوابی دیشبش دیرتر بیدار شدم و داشتم آماده 

 میشدم که به شغل شریف دزدیم برسم

 که بابام ازراه رسید

 کجا میخوای بری ؟ -

 نگاه متعجبمو بهش سپردم وگفتم

 ن سرو وضع معموال کجا میرفتم ؟با ای -

 دماغشو کشید باال و با لبخندی که روی لبش بود گفت
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الزم نکرده دیگه بری دزدی ... اگه خدابخواد داره وضعمون ازاین رو به  -

 اون رو میشه

نمتونستم حرفایو که زده بود هضم کنم . یعنی حدس میزدم ولی دلم نمی 

 . خواست حتی فکرشم بکنم

 ی میخواد وضعمون خوب بشه ؟ .... نکنه تو می خوای بری سرکار ؟چجور -

تو کارت نباشه ... قراره بشم دست راست محتشم ... اونوقته که پولم از  -

 پارو باال بره

 هه ... واسه چیت تورو بکنه دست راست خودش ؟ .... خوشکلیت ؟ -

ر واجب داره ...بر خوشگلی من نه ... تو ... االنم یکی فرستاده پیم باهام کا -

 گشتنی خبرای خوبی برات دارم

رفته بود ولی من نمیتونستم عکس العملی نشون . حتماً میخواد بهش پول 

 وعده بده تا ... ویبره گوشیم تکون

محسوسی به جونم انداخت واز پشت پرده اشکم به شماره افتاده روی 

 صفحه زل زده بودمو به این فکر میکردم

غیر فعال کنم تا منو به سکته زدن نرسونده . این دیگه  باید ویبره گوشیمو

 چیکارم داشت ؟ صداموصاف کردمو

 . دکمه اتصالو زدم وگوشیو دم گوشم گرفتم

 احوال خانم درس خون -

 سالم -

 سالم .. کجایی ؟ -

 به ساعت نگاه کردم که نزدیکای ده بود

 نزدیکای کانون ... چطور ؟ -
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 متآدرس بده میخوام بیام ببین -

اینو کجای دلم  "چشمامو توی کاسه سرم چرخوندم وتوی دلم ناله زدم 

 "بذارم؟ 

 االن ؟ -

 آره -

 اتفاقی افتاده ؟ -

 میام میگم -

 باشه ... برات اس میکنم -

 منتظرم ... فعالً  -
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گوشیو قطع کردمو سریع آماده شدم . باید هر چه سریعتر خودمو به نزدیک 

 . یرسوندمترین کانون این دورور م

حین آماده شدن آدرسو براش اس میکنم و خودموسریعاً کنار خیابون 

 میرسونم وبااولین دربست دم در کانون

پیاده میشم . نگاهی سرتاسری به دورورم انداختم که جلوتر ازمن نرسیده 

 باشه و پته من برآب نرفته باشه که

اعت مچی خداروشکرهنوز نرسیده بود و نفسی ازسر آسودگی کشیدم . س

 اهدایی از طرفشو دستم کرده بودم که

نگاهی بهش انداختم . لبخند روی لبم نشست و کلی ذوق کردم ! کتابو توی 

 دستام و کوله به دوش از هیجان روی

نوک پاهم قرار میگرفتمو دوباره به حالت اول برمیگشتم که بالخره 

 سروکلش پیدا شد جلوی پام ترمز کشید و

 تا بهتر ببینمش منم جدی سر خم کردم
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 سالم ... چیزی شده ؟ -

 سالم ... سوار شو ... میگم -

 کالسم شروع میشه... همینجا بگو -

 اینجا نمیشه ... سوار شو سریع برت میگردونم -

به اطرافم نگاهی انداختم که بعضی از دختر پسرا نگام میکردن و مردد سوار 

 ماشین شدم و اونم راه افتاد . منتظر

بزنه که انگار قصد نداشت چیزی بگه خودم پیش قدم شدمو  بودم حرفشو

 پرسیدم

 چی میخواستی بگی ؟ -

 بذار برسیم ... باید باچشم ببینی -

چشمامو گرد کرده بودمو منتظر بودم بیشتر توضیح بده که نگاهشوبین من 

 وخیابون ردوبدل میکرد

 ! نمتونم بیشتر توضیح بدم ... سورپرایزه -

 چه سورپرایزی ؟ -

 فقط میتونم بگم مربوط به آرزوت وپرواز میشه -

نگاه گنگمو بهش سپردم و سعی میکردم از صورتش نقششو بفهمم ولی 

 خیلی خونسرد رانندگی میکردم وبه روی

خودشم نمیاورد .یاد مکالمه دیروزمون افتادمو مرگ و حس آزادی که ازش 

 حرف زده بودم . چشمامو ریز کرده

 و پرسیدمبودم روی نیم رخ صورتش

 ببینم نکنه میخوای سرمو زیر آب کنی ؟ -

 . خنده بلندی کردو به من که با قیافه جدی نگاش میکردم زل زده بود

 کجای حرفم خنده داشت ؟ -
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 همنجور که سعی داشت خندشو کنترل کنه گفت

معذرت میخوام ... آخه خیلی بامزه گفتی ... صبر کن االن میرسیم  -

 میفهمی

دوارم کاسه ای زیر نیم کاست نباشه و به موقع سر کالس برم فقط امی -

 گردونی

 نگران نباش وقتی رسدیمو حال کردی ممنونم میشی -

به چشماش که شیطنت ازش میبارید خیره شده بودمو توی دلم به سادگیم 

 تف و لعنت فرستادم . چه بالیی می

حظه به لحظه خواست سرم بیاره خدا میدونه . داشت از شهر دور میشد و ل

 بیشتر میترسوندم .با قلبی که روی

هزار میزد و دهنی که از استرس خشک شده بودی جوری که خودمم به زور 

 صدامو میشنیدم گفتم

 داری میترسونیم ... چرا آوردیم اینجا؟ -

ای بابا سمیرا چقدر سؤال میپرسی ... بابا نترس کاری نمیکنم که پشیمون  -

 شی

امروز؟ چرا من اینقدر ازش میترسم . نکنه با پلیس  این چرا اینجوره شده

 همکاری میکنه میخوان منو گیر بندازن

؟ ولی چرااینجا ؟ اگه میخواست اینکارو بکنه دم کانون هم میتونست . شاید 

 فکری که من حتی جرأت تصور

 ! کردنشم ندارم ، در سر داره

 چیه ؟ چرا اینجوری نگام میکنی -

لی وقته خیره نگاش میکردمو خودمم متوجه با حرفش متوجه شدم خی
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 نبودم . مطمئن بودم رنگم پریده و کم از

 مرده ها ندارم

 نگه دار ... پیاده میشم -

 چی ؟! .... آخه چرا؟ -

 تو درباره من چه فکری کردی ؟ ... من از اوناش نیستم ... گفتم نگه دار -

 داری اشتباه میکنی -

فریاد میزنم و اون ترمز میکشه به محض با خشم توأم با بغض حرف قبلیمو 

 متوقف شدن ماشین پیاده میشمو راه

 . برگشتو درپیش میگیرم

 سمیرا داری اشتباه میکنی -

بدون توجه به حرفاش باسرعتی که خودمم باورم نمیشه سرازیری کوهو 

 پایین میرم

ی لحظه صبر کن تا برات توضیح بدم .... سمیرا؟ ... سوء تفاهم شده ...  -

 حرفامو اشتباه برداشت کردی
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 میاستمو سمتش براق میشم

چه اشتباهی ؟ ... هرچی بودو توحرفات گفتی ... دیگه میخواستی چی  -

 بگی ؟

سایه جسم بزرگی رو روی زمین دیدم و به دنبالش نگاهمو به آسمون سپرد 

 ! ... پاراگالیدر بود

. آوردمت به آرزوت برسی اینو میخواستم نشونت بدم ... منظورم این بود .. -

 که ی وقت برای رسیدن بهش دست

 به کار اشتباهی نزنی
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میدونستم که صورتم از خجالت کمی از لبو نداره . چقدر زود قضاوت کرده 

 بودم . نگاهش رنگ دلخوری گرفته

بودو نمیتونستم بیشتر ازاین تحمل کنم . سرمو پایین انداختم و باصدایی 

 تته پته کنان که از ته چاه بلند میشد

 گفتم

 ! م ... معذرت میخوام ... مثل اینکه بد برداشت کردم -

 بله ... منم همینو میگم ... حاال سوار شو -

لبمو به دندون گرفته بودمو دنباش سمت ماشین راه افتادم . دلم میخواست 

 یکی محکم بزنم تو سر خودم تا حالم

م حسابی پوست لب کندمو جا بیاد . بقیه راهو در سکوت رانندگی کردو من

 خوردم تا من باشم یک طرفه قاضی نرم

چند نفر دیگه غیر از ماهم اونجا بودن . سمت ی زنو مردی رفتو منم محو  ..

 تماشای زیبای خارق العاده اونجا شدم

شهر زیر پامون بودو ما تقریباً روی بلندی یک کوه که ی پرتگاه تقریباً  .

 بلند داشت ، بودیم

 .. بیا دیگهسمیرا . -

 با صدای پارسا از بُهت زیبای بی نظیر دراومدمو سمتشون رفتم

 ... اینم سمیرا خانم ... اینا از دوستانم هستن ... شیما خانم -

دستمو سمتش دراز کردم و ابراز خوشوقتی از آشنایت باهاش . بعد ازینکه 

 نگاهی به سرتا پام انداخت همراه

 داد پوزخندی که روی لب داشت جوابمو

 این آقا هم اسمش سعیده ... از دوستای باحال بنده -

با سعید هم حالو احوال کردمو رفتیم سر اصل مطلب که هیجانش داشت 
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 خفم میکرد ! سعید پرسید

 پارسا تو سمیرا با باهم میرید یا جدا ؟ -

 با هم -

 که من با اعتماد به نفس باال حرفشو اصالح کردم

 ! جدا -
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 ای گرد شده و آروم جوری که خودم بشنوم گفتپارسا با چشم

 مگه بلدی ؟ -

 یاد میگیرم -

 نمی تونی به این زودی یاد بگیری اونم تو ی جلسه -

تو منو دست کم گرفتی ؟ ... فقط بگوچیکار باید بکنم ... نباید کار مشکلی  -

 باشه

 دهن باز کرد که چیزی بگه ولی سعید به دادم رسید

 ... ر گیر میدی ... خب بذار برهای بابا پارسا چقد -

 بعد رو به شیما گفت

 ! همه که مثل شیما خانم دل شیر ندارن بعد جلسه هزارمم تنها برن -

و لبخند شیطونی تحویلش داد و اونم با مشت کم جونی که به بازوش زد به 

 همراه بردن اسمش از پشت دندونای

 قفل شدش از خجالتش در اومد وبا عشوه گفت

ارتفاع وحشت دارم ... االنم فقط به امید سعید جون اومدم ... سمیرا  من از -

 ... جان از جونش سیر شده مثل اینکه

 نه ؟

بالخره آدم باید ی جایی خطر کنه وگرنه زندگیش خیلی یکنواخت خواهد  -
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 بود

پارسا: بهر حال من همچین اجازه ای نمتونم بدم خودت تنهایی سواری  -

 باشه بعد از اینکه کنی ... خطرناکه ...

 خب یاد گرفتی

 ... ولی -

ولی نداره ... وگرنه برت میگردونم ... می خوای خودتو به کشتن بدی من  -

 اجازه نمیدم ... هر وقت خودت تنهایی

 اومدی اونوقت برو

از حرفش دلخور شده بودم ولی مخالفتی نمیتونستم بکنم از ترس 

 . زبرگردوندنم اونم بدون تجربه نکردن پروا

داشت چترو آماده میکردو منم با دقت نگاش میکردم . رو زمین نشسته 

 بودو چترو پهن کرده بودو با دقت چکش

میکرد . خودمو بهش رسوندم که سرشو بلند کردو دوباره مشغول جک 

 کردن شد

 از من که دلخور نیستی ؟ -

 ! نه زیاد -
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 ... عجله نداشته باش به خاطرخودت گفتم ... وقت واسه یادگرفتن زیاده -

واسه من فرقی نداشت ... من از مرگ نمیترسم ... یعنی پیش نیومده یکی  -

 از همین مربیای کار کشته موقع

 سواری بمیره ؟

 نگاه عاقل اندر سفیهی روم انداخته بود که گفت

 تا حاالکسی بهت گفته بزرگتراز سنت حرف میزنی ؟ -
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باشم . نگاهش رنگ جدی گرفته مطمئن نبودم از ترس قالب تهی نکرده 

 بودو من ازاین نگاهش میترسیدم . نکنه

 بویی از دروغایی که بهش گفته بودم ، برده باشه ؟

 آماده باش ... این تمومه -

و بلند شدو فاصله گرفت . نفسی از سر آسودگی کشیدم و به این همه ترس 

 بیهودم لعنت فرستادم . که بفهمه هم

میتونستم پولشو به خودش برگردونم و قضیه فیصله پولش هنوز دستم بود . 

 پیدا کنه . صدای منفی درونم گفت

اونم به پلیس چیزی نمیگه و همه چی به خوبی خوشی تموم میشه . دلم 

 میخواست صدای منفیمو خفه کنم که

همه جا زد حال میزنه و پارازیت میندازه ولی حقیقت همین بود ! کاله به 

 . ت سرم کنمدست برگشت و ازم خواس

بعد با کمربند جلوی خودش بهم وصل شدیمو آماده پرواز ! سعید و شیما هم 

 . همینکارو کرده بودن

 آماده ای ؟ -

با تکون سر بهش فهموندم آمادم و از هیجان باالیی که داشتم قلبم 

 . تندمیزدو به نفس نفس زدن افتاده بودم

 با شمارش من پابه پام تا لبه پرتگاه بدو -

ایان شمارشش کاری که ازم خواسته بودو انجام دادم و به محض رسیدن باپ

 به لبش به طور غریزی احساس خطر

کردمو از حرکت ایستادم که به جسم پارسا برخورد کردمو پرت شدیم جیغ 

 بلندی کشیدمو چشمامو بستم اما با

احساس آویزون موندن توی هوا چشمامو باز کردمو با دیدن ارتفاع زیادی 
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 تا زمین داشتیم حالت تهوع بهمکه 

 ! دست داد

 هنوزم میخوای تنهایی سوار شی ؟ -

 ! اگه بذاری آره ... معرکست پسر -

 وفریادی از خوشحالی کشیدم

 ...هو -

 ! تو دیونه ای دختر -
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 میشه باالتر بری ؟ -

 از این باالتر خطر ناکه -

 خواهش میکنم ... اتفاقی نمیفته ... فقط ی لحظه -

 سمیرا به غلط کردنم انداختی ... می خوای به کشتنمون بدی -

 !نترس نمیمیریم ... به جاش لذت اوج گرفتنوباهم تجربه خواهیم کرد -

باخودش غرغر میکردو با دستگیره هایی که توی دستش بود اوج گرفت . 

 دیونه وار میخندیدمو نهایت لذتو

 ! پامون بودن میبردم . سعیدو شیما تقریباً نزدیک زمین و زیر

 بسه دیگه ... باید فرود بیایم ... ممکنه باد شه و سقوط کنیم -

 میشه فرمونو به من بدی ؟ -

 انگار براش جک تعریف کرده باشم خندش رفت هوا

 مگه ماشینه که فرمون داشته باشه ؟ -

 ! خب همون ماس ماسکو بده منم یکم برونم -

 یاز دست تو فقط ی لحظه بعد به خودم مید -

دسته های نیم داره وارو توی دستم گذاشتو گفت ثابت نگه دارم . االن 
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 بیشتر بهم میچسبیدو حس تنها پرواز

کردن بهم دست میداد. جوری که بهم وصل بودیم انگار روی پاهاش نشسته 

 بودم . حتی قرارگرفتن دستاش روی

 پهلوهامم گذاشته بودم پای نرسیدن دستش به کمربند

 چپ یا راست برم باید دستگیره هرکدومو بکشم ؟ االن من بخوام -

 آره ... ولی نکش که به کشتنمون میدی -

 خوبه ... کی بود چند لحظه پیش منو دلخور کرد ؟ -

 دیونه بازی در نیار سمیرا -

 کمی دسته سمت چپو کشیدم که کمی سمت چپ مایل شدیم

 نمیخوای معذرت خواهی کنی پس ؟ -

 دمو دوباره کمی محکمتر کشی

 سمیرا بده من تا سقوط نکردیم ... باشه بابا معذرت میخوام -
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 این شد ی چیزی -

ولی دوباره دسته رو کشیدم که پارسا به شوخی جیغ کشیدو دستگیره رو از 

 توی دستام بیرون کشید

 بذار پامون زمین برسیه حسابتو میرسم -

 حال چند لحظه پیشتو فراموش کردی ؟ -

سانتی گوشم شنیده میشه و برای فرود اومدن  صدای خندش از چند

 ارتفاعشو کم کرد ولی آخرین لحظه باد

میشه و چترو سمتی کج میکنه از ترس جیغ کشیدمو منتظر بودم پارسا 

 کاری کنه که به طرز فجیعی رو زمین

افتادمو پارسا هم روم ! پارسا سریع کمربندامونو از چتر جدا کرد تا روی 
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 هم گیره گمربندزمین کش نخوریم بعد

 . خودشو که به من وصل بود

 نگران به من دستموگرفته بودم نگاه میکرد

 چی شد؟ ... حالت خوبه ؟ ... دستت چی شده ؟ -

دستم از درد رو به رو به ترکیدن بودوو یادم افتاد آخرین لحظه بیشتر وزن 

 پارسا روش افتاد . چشمامو روی هم

 کم شهفشار میدادم شاید اینجوری از دردش 

 ببینمش ... خدا کنه نشکسته باشه -

 نه ... االن خوب میشه ... آی -

 دستمو از توی دستش که در حال چک کردنش بود میکشم

 باید بریم بیمارستان -

 نه ... نیاز نیست ... االن خوب میشه -

 تا دکتر نبینه خیال من راحت نیست -

رسونه جایی که گوشیشو درآوردو سعیدو گرفت و ازش خواست ماشینشو ب

 . افتاده بودیم

 آخه من به تو چی بگم ... اگه زودتر اومده بودیم این بال سرت نمیومد -

 میون درد میخندمو میگم

 من یکی که خیلی حال کردم -

 آره ... االنم حال کن -

 ی چیزی بگم ؟ -
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 بگو ؟ ... حتما دستت شکسته آره ؟ -

 ! ینه ... یکم رژیم بگیر ... خیلی چاق -
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 االن وقت شوخیه ؟ ... ترسیدم گفتم میخواد چی بگه -

 میخندمو آخم از درد زیاد که لحظه به لحظه بیشتر میشد هوا میره

 بلند شو ی کمی شو خودمون پیاده بریم تا مسیر کمتر شه -

روم نشد بگم نمیتونم راه برم ترسیدم فکر کنه کم آوردم با دست سالمم 

 ر جام بلندفشاری به زمین آوردمو از س

شدم که به کمکم اومدو زیر دستمو گرفت ولی چشام سیاهی رفتو بیشتر از 

 چند قدم نتونستم راه برم و نزدیک

 . بود پخش زمین شم پارسا مانع افتادنم شد

 سمیرا ...چی شد ؟ -

نمیتونستم چیزی بگم فقط سعی داشتم چشمامو باز نگه دارم . دستشو زیر 

 رکت از رویزانوهام قرار داد توی ی ح

زمین کندم . سرم روی سینش و گوشم به قلب بی قرارش بود . ازالی 

 چشمای به زور بازنگه داشته به چونه خوش

فرم که باته ریش بی نهایت جذاب تر به نظر میرسید چشم دوخته بودم . 

 هرچند لحظه با چشمایی که نگرانی

فکریام متنفر توش موج میزد بهم نگاه میکرد و منو بیشتر از خودمو بی 

 میکرد . آخر سرهم از خجالت چشامو

بستم تا باهاش چشم تو چشم نشم . صداهای گنگی مثل صدای ماشین ، 

 صحبت کردن چند نفر ، بسته شدن و در

آخرسر هم تکونایی گهواره وار حس میکردم و به بعدش دیگه چیزی 

 . نفهمیدم

پشت هاله تار به  با زحمت هرچه تمامتر پلکای بهم چسبیدمو باز میکنم و

 دو نفری که در حال حرف زدن باهم



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 99 صفحه  

 

هستن نگاه میکنم اطرافشون اینقدر سفید و نورانیه که پلکام دوباره روی 

 هم میره و از محفوظ موندن اون همه

 نورسر میچرخونم

 انگار به هوش اومد ! ... سمیرا ؟ -

ز ینبار اصدای آشنایی که تا آخرین لحظه الالیی وار توی گوشم حرف میزد ا

 جایی مثل کنار تختم به گوشم رسید

بادیدن صورت آرومش که فاصله زیادی باهام نداشت همراه بردن اسمم  .

 حس عجیبی بهم دست میده . حسی که

 . تا حاال تجربه نکرده بودمو نمدونستم اسمش چیه

 بهتری ؟ -

با تکون دادنای سر بهش میفهمونم که خوبم و توجهم به کسی که تا چند 

 حظه پیش داشت باهاش حرف میزدل

جلب شد . ی زن جون با پوست روشن و زیبا توی لباس شیکو امروزی ! 

 داشت طرفم میومد که کمی خودمو باالتر

 کشیدم و جموجور تر نشستم
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 راحت باش عزیزم ... اسم من سونیاست ... دکترعمومی هستم -

 ... سالم ... خیلی خوشبختم ... منم -

 ! ی ! ... قبالً از طرف پارسا جان معرفی شدیسمیرا هست -

پس نامزدش این خانم بود ! خودمو باهاش مقایسه کردمو جز ی دختر دزدِ 

 سیکلیِ زشتِ بی کالس چیزی

 دستگیرم نشد . توی دستاش دنبال چیزی میگشتم که به من مربوط نمیشد

 دسمیرا جان دستت خداروشکر نشکسته و فقط مویه ورداشته که تا چن -
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 هفته دیگه کامالًخوب میشه فقط تنها

مشکلی که داری کم خونیه بیش ازحدته ... خودت متوجه نشدی که کم 

 خونی ؟

 ... نه -

تا حاال شده بی دلیل بهت سرگیجه دست بده ؟ یا دستو پات زود به زود  -

 بخواب برن؟

 چرا ولی فکر نمیکردم مشکل بزرگی باشه برای همین ندیدمیگرفتمشون -

تباه بزرگی میکردی باید همون موقع به پزشک مراجعه میکردی ... اش -

 برات چند تا قرصو شربت تقویتی وآهن

 مینوسم طبق دستور استفاده کنی ... باشه عزیزم؟

 چشم -

 بعد رو به پارسا کردو گفت

 من دیگه باید برم ... میای خونه دیگه ؟ -

 آره -

 باشه پس میبینمت ... فعالً  -

ظی با من که توی ی عالم دیگه سیروسفرمیکردمو احساس بعد از خداحاف

 میکردم آب سرد روم ریختن ، از در

اتاق خارج شدو منم باچشم بدرقش کردم . واقعاً چه فکری با خودم کرده 

 بودم که پارسا بهم وابسته شه ؟آخه

برای کجام ؟ برای ابروهای پرپشت دست نخوردم که کمی از سبیل بابام 

 تیرم که به ته قابلمه گفتهنداره یا پوست 

 زکی ! به کجام ؟

 دستت که درد نمیکنه ؟ -
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با صداش از توی افکار گیجو مبهمم به اتاق بیمارستانی که اسمشم نمیدونم 

 پرت میشمو به چشمای شفاف

 منتظرش زل میزنم

 نه ... خوبم -
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 تمبا یادآوری زمان دست باندپیچی شدمو نگاهی می اندازم که اثری از ساع

 نمیبینم

 دنبال این میگردی ؟ -

نگاهم روی ساعتی که خودش برام گرفته بود میفته. دربو داغون شده بود !با 

 ناباوری ازتوی دستاش میکشم بیرونو

پشت پرده اشکی که خودمم نمیدونم دلیلش چیه به شیشه شکسته و خاک 

 ورداشتش زل میزنم . نگاهمو به

ه مثل دونه بارون روی جایی مثل مالفه پارسا میدمو با اولین قطره اشکم ک

 سفید روم میفته پشت بغض نفس گیر

 میگم

 ببخشید ... یادگاریتو خراب کردم ... من بدرد هیچی نمیخورم ... هیچی -

 حاال چرا گریه میکنی ؟ ... فدای سرت -

 ساعتو از توی دستام میکشه و توی سطل آشغال میندازه

 هم اشکاتو پاک کننبینم دیگه گریه کنی ... حاال  -

 ساعت چنده -

 نگاهی به ساعتش میندازه

 از دو گذشته -

 وای ... خیلی دیر شده ... بابام منو میکشه -
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 خواستم از تخت بیام پایین که کنارم روی تخت نشست

 کجا ؟ ... هنوز سِرمت تموم نشده -

 به مخزن نصف شده سرم نگاه میکنم

 ... نهحالم خوبه باید برگردم خونه ... وگر -

هیچ اتفاقی نمیفته ... بهشون میگی بیمارستان بودی دستتم مدرک  -

 راستگویت میشه

 نمیشه سرمو با خودم ببرم ؟ ... خواهش میکنم -

من نمیدونم چرا اینقدر اصرار میکنی ... بهت میگم اتفاقی نمیفته ... اگه  -

 بابات چیزی گفت خودم میام براش

 توضیح میدم ... خوبه ؟

 ! مش این نیستآخه ه -

 پس چیه ؟ -
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به گذشته برمیگردمو خاطره تلخ به دنیا اومدن سمانه . یاد خودم که مثل 

 دیونه ها دنبال برانکادری که مادر

بیهوشم از خونریزی زیاد به اتاق عمل برده میشدو لباسایی که غرق خونن 

 میفتم! یادمه حرف نجات دادن بچه

نمیشد . بعد بسته شدن در اتاق عمل دستی بودو حرفی از نجات مادرم برده 

 مانع ورودم شدو منم توی اولین

سطل آشغال دلورودمو باال آوردم . دستم جلوی دهنم بودو میدونستم رنگم 

 پریده

 سمیرا حالت خوبه ؟ -

فکم بی حس شده بودو بذاق دهنم زیاد . میدنستم اگه چیزی بگم روی 
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 خودم باال میارم . انگار متوجه شد چون

سریع از اتاق زد بیرونو ظرف به دست برگشت به محض گذاشتن ظرف روی 

 پاهام دستمو ازروی دهنم ورداشتمو

چیزی به جز انبوهی از بذاق همراه عق زدن نفس گیر بیرون نیومد ! نمیشد 

 از معده ای که صبح غیر ی تیکه نون

تم متوش رفته بود توقع بیشتر ازاینارو داشت . دهنمو با دستمالی که س

 گرفته بود پاک کردمو بیشتراز هروقت از

خودم متنفر شدمو از الی پلکای به زور باز شده عاجزانه ازش خواستم که 

 بریم ! نگرانی توی صورتش موج میزدو

 مردد اجزای صورتمو از نظر میگذروند

خیله خب ... بریم ... فقط امیدوارم به محض رفتن حالت خوب شه ...  -

 موگرنه برت میگردون

باتکونای سرم بهش فهموندم حرفشو قبول کردمو خیز برداشتم و پاهامو از 

 تخت آویزون نگه داشتم

 بیا اول این آبیموه رو بخور تا من برم کارای ترخیصتوانجام بدم -

توی گذشته گیر کرده بودمو همش یاد صورت رنگ پریده مامان بعد عملش 

 میفتادم . یاد حرفای دکتر که اگه

ردینش االن مادر و بچه هر دو تا زنده بودن . یاد تنفری که از زودتر میاو

 بابام پیدا کردم که پاشو توی ی کفش

کرده بود که اال و بال باید بچه تو خونه به دنیا بیاد حتی قابله هم کاری از 

 دستش بر نیومده بودو گفت که باید هر

تام چه سریعتر ببریمش بیمارستان ! پاکت خالیه آبمیوروی توی دس

 چروندمو تمام خشممو سرش خالی کردم
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 بریم ؟ ... مطمئنی بهتری ؟ -

 به محض اومدنش از تخت اومدم پایینو مشغول پوشدن کفشام شدم

 آره ... خوبم -

 باشه پس من میرم رضایت نامه رو امضا کنم -

از اتاق خارج شده بودو منم برای انداختن پاکت آبمیوه سمت سطل آشغال 

 باز کردن درشو رفتم که به محض

دیدن ساعت دلم لرزید . نگاهی به راهروی خالی انداختم و توی ی حرکت 

 ورشداشتمو توی جیبم گذاشتم . شاید

بشه دوباره درستش کنم ! میشد به عنوان یادگاری از کسی که اولین نفری 

 بود که بهم توجه نشون میداد نگهش

و امضا میکرد که با دارم . پشت استند پرستاری ایستاده بودو برگه هار

 متوجه شدن حظور من نیم نگاهی بهم
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انداختو برگه هارو سمت پرستارفرستاد . دست به دیوار سالنه سالنه سمتش 

 میرفتم که خودشو بهم رسوند و زیر

 بازومو گرفت که لب به اعتراض ور داشتم

 ... خودم میتونم -

 آره .. میبینم -

 داشت کل روزشو صرف من کرده بودتوی صداش کالفگی موج میزدو حقم 

 ببخشید که اینقدر اذیتت کردم ... کاری جز دردسر بلد نیستم -

 نگاهش رنگ شیطنت گرفتو با لبخند کجی که روی لبش بود گفت

 !از این حرفا هم بلد بودی ما نمیدونستیم ؟ -

 جدی میگم ... از کارو زندگی انداختمت -
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کنکورت نیستی که به لطف من کنسل  آها ... االن اینو میگی یاد کالس -

 شد؟

 به موقش سر اون حسابتو میرسم -

 اوح ... اوح ... پس خدابهم رحم کنه -

دیگه به ماشین رسیده بودیمو بعد باز کردن در برای من پشت فرمون 

 . جاگرفت و راه افتاد

 حاال بهتر شدی ؟ -

 سرم که روی شیشه بودو برمیدارم نیم نگاهی بهش میندازم

 آره ... بهترم -

 و به پشتی صندلی میدم

 امیدوارم ! ... دلیل دومی که گفتی از بیمارستان بریم چی بود ؟ -

 برمیگرده به چند سال پیش و خاطره بدی که ازاونجا دارم -

 چه خاطره ای ؟ -

 مکثی کردمو نگاه خستمو بهش دادم

 زنهمیشه دربارش صحبت نکنم ؟ ... یادآوریش دوباره حالمو بهم می -

 باشه ... نمیخواد بگی -
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 گوشه خیابون نگه میداره و کمربندشو باز میکنه

 من میرم داروهاتو بگیرم -

 کولمو ازروی صندلی پشت برمیدارم که درو باز میکنه که بره

 ی لحظه صبر کنین -

نگاه گیجشو به منو کولم میده که مقداری پول از توش برمیدارمو میگیرم 

 طرفش
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 ؟اینا چیه  -

 چیپسو پفکه ... خب پول داروهاست دیگه -

 بذار تو جیبت زیاد شه -

 خیز برداشت که بره پوال رو جلوتر بردم

 اگه پوالرو نگیری منم دارویی ازت قبول نمیکنم -

 خب نکن ... همه رو خودم میخورم -

و از ماشین زد بیرون . صداش زدم ولی حتی نیم نگاهی بهم ننداخت . پولو 

 ماشینش گذاشتم و به اینرو داشبورد 

فکر کردم که اولین روز خواستم چی بود و االنم عملم چیه ؟ واقعاً برگ 

 عوض شدن همینه که میگن ! پارسا از راه

رسیدو من خانم دکتری که توی بیمارستان دیدمو کنارش تصور کردم ، بی 

 نهایت به همدیگه میومدن ! این وسط

 تونخود آششون محسوب میشی

یکنه و بعد گذاشتن پالستیک روی پاهام راه میفته . دارو هایی که درو باز م

 حتی اسمشونم به زور میتونم تلفظ

 کنم و حدس میزنم باید خیلی گرون باشن

 مطمئنی اینا همونایی که خانم دکتر نوشته بودن هست ؟ -

 آره ... چطور ؟ -

 بنظرم خیلی گرون در اومده ... آره ؟ -

 بق دستوری که روشون نوشته استفاده میکنیتو کاریت نباشه ... ط -

 ! اینا که مال من نیست -

 پس مال کیه ؟ ... من ؟ -

 نه تا وقتی پولشو قبول نکنی -
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 حاالبذار برسیم بعد ی فکری میکنیم-

 باشه ... ولی فکر نکنی با بچه سرو کارداری ... منو نمیتونی بپیچونی -

ه و چیزی نمیگه . همون جای سرشو همراه لبخند به طرفین تکون مید

 همیشگی نگه میداره و دستشو به نشونه

گرفتن پوالم سمتم میگیره و بعد گذاشتن پوال تو دستش درو باز میکنم که 

 از ماشین پیاده شم ولی ازم میخواد

 صبر کنم و تقریباً نصف بیشتر پولو بهم برمیگردونه

پدر مادرتو ورشکست بیا ... زیاد دادی ... بخوای همینجوری پیش بری  -

 ! میکنی

 مشکوک نگاش میکنم و با ورانداز کردن پوال میگم

 !تومن شده ؟15یعنی این همه دارو  -

آره ... ارزون شده ؟ میخوای برگردیم و بریم بیشتر بهشون بدیم فقط به  -

 خاطر اینکه بنظرت ارزون در اومده ؟

که درو دوباره باز هنوز نگاه مشکوکمو به صورت سراپا شیطنتش داده بودم 

 میکنم

 خداکنه راست گفته باشی -

 و پیاده نشده یاد چیزی میفتم

 او ... راستی ... بابت امروز خیلی خیلی ممنونم ... خیلی خوش گذشت -

 نگاهش رنگ جدی گرفتو بین اجزای صورتم ردو بدل میکرد که گفت

 خواهش میکنم -

خیلی بهشون زحمت ازطرف من از خانمتون تشکر و عذر خواهی کنین  -

 ! دادم
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 !خانمم ؟ -

 سونیا خانم دیگه -

 آها ... اون خالم بود ... چشم حتماً  -

با این حرفش انگار روح تازه ای بهم دادنو جون گرفتم . من چم شده بود ؟ 

 نمیدونم خداحافظی کردم یا نه خودمو

دم ابیرون از ماشین دیدم و بابوقی که برام زد ناخداگاه دستی براش تکون د

 .وقتی که ازم فاصله گرفت شونه هامو

باال انداختمو توی دلم گفتم به حال تو چه فرقی میکنه ، راهی خونه شدم و 

 مابقی راهو پیاده رفتم . دلم

نمیخواست به خونه برم . حوصله جرو بحث و دعوا و مارفه نداشتم واگه به 

 ! خاطر سمانه نبود از خونه فرار میکردم

م از وجودم مطلع شده بودن و من دیگه اهمیتی نمیدادم دیگه همسایه ها ه

 و راست راست وتوی کوچه راه

میرفتم . به محض ورودم سمانه که در حال بازی کردن بودبا خوشحالی 

 سمتم دویدو نایلون توی دستمو وارسی
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میکرد . از خوم متنفر میشم وقتی میبینم از این بچه غافل شدمو به فکر 

 ی خودم هستم . دستخوش گذرونی ها

آسیب دیدمو گرفت که دردم گرفتو آخم رفت هوا . با نگرانی به چهره مچالم 

 نگاهی انداخت که لبخند زورکی به

 چهره آشفتش زدم که پرسید

 آبجی جون دستت چی شده ؟ -

 در حالی که سمت حال میرم جوابشو میدم
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تی که بخوری خوردم زمین ... چیزی نیست ... تو غذا خوردی ؟ چیزی داش -

 ؟

آره ... بابا از بیرون غذا گرفت تازه کلی میوه و شیرینی و چیزمیز دیگم  -

 گرفته

کم مونده بود از تعجب شاخ دربیارم ! بابا ! توی این چند سال ازاین کارا 

 نمیکرد چی شده که ... با یاد آوری صبحو

 امشبحرفاش به وضوح قالب تهی میکنم و یاد محتشم میوفتم حتماً واسه 

 نقشه ای چیزی کشیده بودن با نگرانی

 از سمانه پرسیدم

 االن کجاست ؟ -

 توی اتاق خوابه -

سراسیمه خودمو به اتاق میرسونم که مالفه ای روی خودش کشیده و 

 چشماشو بسته بود و به محض ورودم بلند

 شدوسر جاش نشست

 کدوم گوری بودی -

 چشمامو رو صورتش ریز کرده بودمو پرسیدم

 تو سرت میگذره ؟ چی -

 چیزی نمیگذره که به ضررمون باشه -

به ضرر ما یا تو ؟ ... اون مردک چه وعده سرخرمنی بهت داده که اینجوری  -

 چشمو گوشت باز شده ؟

 حرف دهنتو بفهم اون مردک قراره دوماد من بشه و آقاباال سرتو -

هاش بزرگتر از  هه ... دومادی که ازخودت بزرگتر باشه ! ... دومادی که بچه -

 دخترت باشه ! ... ازت پول میخواد ؟
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 میندازم جلوش ولی حق ندارین درباره آینده من تصمیم بگیرین ...

تو اختیاری نداری ... اگه من پدرتم و اختیاردارت میگم اینجوری بیشتر به  -

 صالحته

 با قدمای بلند خودمو روبه روش میرسونمو روی دوزانو میشنیم
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هت پول میدم ؟ ... گفته از پولش میگذره ؟ ... دروغ گفته ... وقتی گفته ب -

 به خواستش رسید تفم جلو پات

 نمیندازه بدبخت

خفه شو ... واسه من بل بل زبونی نکن ... االنم بلند میشی لباساتو عوض  -

 میکنی ... امشب میان قرار مداراشونو

 بذارن

د کثیفی بذارن ... من حاضر نیستم جنازمو هم رو دوش همچین مر -

 فهمیدی ؟

وصدای برخورد دستش با صورتم هست که فضای کوچیک اتاقو پر میکنه و 

 سوزشش روی گونم

تو غلط میکنی ... مگه دست خودته ؟ ... جرأت داری امشب چموش بازی  -

 در بیار مادرتو به عذات میشونم... حاال

 ببین

شاهد  ضعیف بودنم که پشت پرده اشکم به بدبختی بی نهایتم فکر میکنم و

 این باشم بقیه واسم تصمیم بگیرن . به

طالعو بخت سیاهم تف میندازم که ای کاش اون روزقلم پام میشکستو پامو 

 توی خونه نمیذاشتم . سمانه رو به روم

نشسته بودو چیزایی میگفت که اصالً متوجه نمیشدم . سمیرا نیستم اگه به 
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 گه خوردن نندازمش ، پیری خیکی رو

توی ی چشم بهم زدن شب شدو من هنوز توی همون حالت مونده بودم و  .

 خطو نشون میکشیدم . صدای صحبت

کردن چند نفر از توی حیاط اومد و پشت بندش سمیرا سمیرا گفتن بابا . 

 حالم از همشون بهم میخورد چشم دیدن

هیچکدومو نداشتم . دلم نمیخواست سر به تن هیچکدومشون باشه . هرچی 

 پس انداز کرده بودمو ورداشتمو پول

سمت حیاط جایی که اونا نشسته بودن رفتم . خود خرشکمش بودو نوچه 

 های دیالقش . به محض دیدنم از سر

جاش بلند شدو لبخند موزیانه ای روی لب داشت که پوالرو توی صورتش 

 پرت کردم

 پوالی زبون بسته پرواز کنان ورق ورق شدنو سمتی افتادن

بیشترازپولی باشه که تو ازاین بدبخت میخوای ... ورش دارو پاتو فکر کنم  -

 از زندگی ما بکش بیرون ... اگه خیال

کردی که من تن به همچین خفتی میدم اشتباه کردی ... به فکر ازدواجه نوه 

 هات باش حرومزاده چشم چرون

 با خونسردی هر چه تمامترباهمون پوزخندمسخرش گفت

خوام ... بهشم گفتم ... چشمم تورو گرفته ... برام سنو من از اکبر پولی نمی -

 سال مهم نیست ... میخوام به هر

نحوی که شده حاال با اختیارخودت یا به زورعروس من شی ... برام هیچ 

 فرقی نمیکنه

باتموم تنفر بهش زل زده بودم که جوابی جز تف انداختن توی صورتش پیدا 

 نکردم و راهی اتاق شدم . صدای
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تاشون به گوشم میخورد که به بابام تاآخرهمین ماه فرصت داد تا صحب

 راضیم کنه وگرنه خودش دست به کار

میشه و نظر من اصاًلبراش مهم نخواهد بود . حاضر بودم بمیرم ولی با این 

 آدم زیر یک سقف نرم . به محض بسته

 شدن دربابا با عصبانیت خودشو بهم رسوندو تهاجهمی بهم توپید

خرحاال واسه من ناز میکنی و جفتک میزنی ؟ ... فکر آبروی منو کُره  -

 جلوی این نمیکنی ؟
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 قدم موندرو خودم ورداشتمو به چند سانتیش رسوندم

چیه ؟ میخوای بزنیم ؟ بیا اصالً بکش ... هرکاری میخوای بکن ولی من به  -

 این ازدواج راضی نمیشم

ا رو دارم ... تو رو هم نبینم دیگه راضیت میکنم ... سمانه رو که دارم دنی -

 واسه من کری بخونی ... دوروزه بااین

 بچه مثل آدم برخورد کردم ... نذار اون روی سگم باال بیاد

وقتی من نباشمو پولی بهت نرسه بیشتر عذابش خواهی دادو برای اون  -

 بدتره ... توبراش پدری نکردی ... تا عمر

 کنده خواهد بودداره از داشتن پدری مثل تو سراف

ببر صداتو ... فقط ی بار دیگه رفتارت تکرار بشه من میدونمو تو ... بالیی  -

 به سرت میارم که مرغای آسمون به

 حالت زار بزنن

چند ساعتی از رفتنش گذشته بود ولی من از فکرو خیال حرفاش در نیومده 

 بودمو مدام فکرای منفی به سرم

ن مردک هرزه ، فرار ازخونه تا معرفی میزداز خودکشی گرفته تا کشتن او
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 کردن خودم به پلیس و اعتراف به

گناهام . این وسط فکر پارساهم بودمو قوز باال قوزو مغزم داغ کرد . دلم 

 میخواست ازتوی جممم درش بیارمو توی

سطل آب سرد بذارمش . قطرات درشت اشک از چشمم جاری شدنو به 

 آدماکنجی از اتاق خزیدم . ای کاش میشد 

نامرئی شن ای کاش از چشم همه دور میموندم تا کسی منو نمیدیدو کمی 

 آرامش پیدا میکردم

 سرتو باال بگیر

 مثلِ قلبت مرد باش

 عاشقِ بغضت بمون

 تکیه گاه درد باش

 شونه هاتو مثِل کوه

 زیر دنیا خم نکن

 نعره های آسمونو

 از نگاهت کم نکن

 مثل طوفان بی رحم

 مثل موجِ سخره کوب

 
 69 

 مشتای خستتو

 به قلب خستگی بکوب

 اگه دریاست غمت

 صبر ساحلو ببین

 بی قراری هارو از
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 ..قلب این دریا بچین

 مثل بارون گریه کن

 وقتش اما بی صدا

 نبض آزادی باش

 بعد مرگ پیله ها

 ایستادن ها را از

 خاک افتادن بگیر

 مثلِ عقاب در اوج

 باش و ایستاده بمیر

 خم به ابروهات نیار

 از غصه پُری وقتی

 وقتی با دستِ رفیق

 از پشت خنجر میخوری

 زخم دنیارو بذار

 نشونه روی شونه هات

 خودتو مرد بدون

 ..با همه ی نشونه ها
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............... 

چند روزی از اون شب کذایی میگذره و بابا روزی نیست که توی گوشام رجز 

 نخونه و تهدیدم نکنه . این چند شب

خون ، بالشم از گریه های شبونه خیسه خیس و ی ی چشم اشک ی چشم 

 بارم تا مرز خودکشی پیشرفتم
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ولیخوب که با خودم فکر کردم گفتم چرا من بمیرمو اون شکم گنده راست 

 راست راه بره و چشم هیزش به

دخترای اینو اون باشه ؟ از طرفی امروزپنجشنبه بودو احتمال میدادم پارسا 

 أترفته باشه . حتی به خودم جر

پرسیدن ازشو نمیدادم ! نمیدونم چرا توی این هیرو ویری فکر اونم داشت 

 3دیونم میکرد . این چند روزه خوابم 

ساعت بیشتر نشده و همونمشم کابوسای وحشتناک میگیره . جلوی آیینه 

 ساده دستشویی ایستادمو به پف

اشتم چشمام از گریه های شبونه زیاد زل زدم . من چی از بقیه دخترا کم د

 که آرامش بهم نیومده بود ؟ صورتمو با

حوله رو دوشم پاک میکنم و راهی باغچه میشم . آفتاب هنوز کامل باال 

 نیومده و میشه گفت حیاط سایست . لبه

باغچه میشینمو گل و گیاهایی که با دستای خودم کاشتمشونو ور انداز 

 میکنم . دیگه دلو دماغ هیچ کاری رو ندارم

ه این زبون بسته ها . نوک برگاشون رو به زردی میزنه و من حتی آب دادن ب

 . مثل قبل نیستم که غصه بخورم

اینقدر غصه دارم که این چیزا واسم بی اهمیت شده . کاش مثل قبل دزدی 

 میکردمو پول در میاوردمو کسی به

کارم کاری نمیداشت . روزام شده بود تکرار روز قبل . گذروندن ساعتاش 

 ر شده و حتی برای سرگرمواسم نفس گی

نگه داشتن خودم دست به کاری نمیزنم . گاهی میشه از صبح تا شب ی جا 

 هستمو حتی برای عوض کردن جام

تالشی نمیکنم . سمانه بیدار شده بودودر حالی که چشماشو میماله روبه 
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 روم ایستاد . حتی فکر این بچه هم

ام . بعد بوسیدن نیستمو غذا درست کردنام شده سرسری و سوخته یاخ

 گونم برای شستن دستو صورتش به

دستشویی میره و منم برای آماده کردن صبحانش به آشپزخونه . یادم نمیاد 

 این چند روزه غیر غم و غصه ی دل

سیر غذا خورده باشم و خوردو خوراکم شده مثل توک زدن گنجشکابه غذا. 

 بعد دم کشیدن چای سمت بهار خواب

داغون سفره صبحانشو پهن میکنمو خودم راهی اتاق  میرمو روی تخت دربو

 میشم . میلی به خوردن صبحانه ندارم

بابا در حال آب و جاروب کردن موهاش همراه سوت زدنه . با دمش گردو  .

 میشکونه که صبحانه به قمار خونه

حشمت دعوته . انگار دنیا رو بهش دادن ! سری به نشونه تأسف براش تکون 

 ون حالت گفتدادم که توی هم

 امشب ی چیزی درست کن میخوام حشمت خانو دعوت کنم -

 بعد روبه من میکنه و ادامه میده

 ی چیز درست حسابی ... نبینم آتوآشغال درست کردی -

با پرتاب کردن دستم برو بابایی نثارش میکنمو داخل اتاق میشمو درو 

 میبندم . با مشتی که به درمیزنه و فریاد

 میگه

الت بیام ببینم چیزی درست نکردی ... اون موقست که خداباید وای به ح -

 به دادت برسه

و صدای قدماشه که از در فاصله میگیره وسر خوردن من پشت در . همینم 

 مونده برای اون خوک کثیف غذا
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درست کنم و وجودشو توی این خونه تحمل کنم . دستمو زیر سرم میذارمو 

 . به دست باند پیچی شدم خیره میشم
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حتی نکرده ازم حالمو بپرسه . اون روز که خوب نگران به نظر میرسید چی 

 شد که یهویی فراموشم کرد . در باز

میشه و کمرم مانع باز شدنش میشه . غلطی میزنمو دستای کوچیک سمانه 

 به چشم میخوره . خیز برمیدارم تا

 بتونه بیاد تو که از همون دم در میگه

 نم برم با مریم بازی کنم ؟آبجی جون ... میتو -

آره ... فقط مثل دیروز نشه که شیطونی کنینو به سبزی های خانم مینایی  -

 دست بزنین ... وگرنه دیگه خانم

 مینایی خونش رات نمیده

سرشو باال پایین میندازه با ی چشم درو میبنده و میره . منم طاق باز وسط 

 اتاق میخوابمو خیره به سقف تو فکر

طه ور میشم . نمیدونم چند ساعت تو همون حالت بودم که صدای آشفتم غو

 زنگ گوشیم بلند شد . بی حوصله

چهاردستو پا سمتش میرمو به شمارش زل میزنم . پس بالخره یادم افتاد ! 

 . حتماً زنگ زده خداحافظی کنه

 تقریباًآخرای زنگ خوردن دکمه اتصالو میزنمو گوشیو دم گوشم میگیرم

 الو -

 خانم خر خون ... حالت چطوره ؟ ... دستت خوبه ؟سالم  -

 سالم ... به لطف احوال پرسیای شما ... زندم ... نفسی میاد و میره -

چه حال داغونی ! ... االن خیلی دلخوری ؟ ... آخه من واسه کارم دلیل  -
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 دارم

 حتماً دلیلتم مشغله کاری و ایناست ... آره ؟ -

ندنت .... این چند روزه آخر از صبح تا هم اون هم مزاحم نشدن درس خو -

 دیر وقت مشغول کار بودم ... چند بار

 ! خواستم ازت حالی بپرسم ولی گفتم شاید خواب باشیو بدخواب شی

منکه به هر حال این چند شبه تا دیر وقت بیداربودم ... فرقی به حالم نمی  -

 کرد

و باش میخواستم امروز جبران اون روز و نرسیدن سر کالسه ... آره ؟ ... من -

 ببینمت پس هیچی دیگه فکر کنم به

 ! نفعمه دم دستت نباشم

حرفی برای گفتن ندارم حتی دلی برای خندیدن به شوخیاش ، فقط سکوت 

 میکنمو صداشو به خاطرم میسپرم

 امروز کالس داری ؟ -

 نه ... تعطیلم -

.. کار مهمی خوبه ... میتونی خودتو همون کافی شاپ همیشگی برسونی ؟ . -

 باهات دارم

مکثی میکنمو ازش فرصت جواب دادن میخوام . از خونه نشینی و فکرو 

 خیال که بهتر
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 آره ... کی بیام ؟ -

 االن -

 باشه -

 بابا مامانت نفهمن که واست بد شه -



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 119 صفحه  

 

نه ... بابا که سر کارشه ... مامانم رفته خرید ... براش مینویسم که میرم  -

 خونه دوستم

 اشه پس توی کافی شاپ میبینمت ... فعالب -

گوشیو قطع میکنم و بدون معطلی سمت لباسام میرم . باید تا قبل 

 برگشتنش به خونه برم وگرنه عمراً بذاره از

خونه برم بیرون . با ی آرایش مالیم سعی میکنم مقداری از پف چشمامو کم 

 کنم . بعد ورداشتن گوشیم و پوشیدن

بیرون . به ساعت گوشیم نگاهی میزنم که یک ربع به کفشام ازخونه میزنم 

 رو نشونم میده اگه میخواستم پیاده33

تا اونجابرم یک ساعتی طول میکشید برای همین ی دربست گرفتم تا زودتر 

 . خودمو به کافی شاپ برسونم

سرموبه شیشه سرد ماشین چسبونده بودموبه عابرا چشم دوخته بودم 

 رداشونو تصور.داشتم سعی میکردم غمو د

کنم ولی مگه کسی بود که اندازه من غمو غصه داشته باشه ؟شایدم بودو من 

 خبر نداشتم . ماشین که متوقف شد

متوجه شدم که رسیدیمو باید پیاده شم . بعد حساب کردن پول تاکسی به 

 . ساختمون کافی شاپ چشم دوختم

بعد وارد شدن به  چقدر این مکان برام امن و دلگرم کننده به نظر میرسید !

 کافی شاپ چشمم به میزی که این دو

بار اومده بودیم سرش نشسته بودیم چشم دوختم ولی اثری از پارسا نبود . 

 سرچرخوندمو گذرا مشتریا رو از نظر

 گذروندم که گارسون خودشو بهم رسوند

 سالم خانم ... آقا باال منتظرتونن ... تشریف بیارین راهنمایتون میکنم -
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کون سر به حرفاش اکتفا کردم و دنبالش تا طبقه باال راه افتادم . نمای با ت

 طبقه باال با طبقه پایین خیلی فرق

میکردودکوراسیون سفیدبا پنجره های بزرگ و سرتاسری بیشتر نظر آدمو 

 به خودش جلب میکرد . خودم زودتر از

ی واینکه گارسون به میزبرسیم دیدمش که به بیرون چشم دوخته بودو ت

 کت اسپورت مشکی رنگش بی نهایت

خوشتیپ به نظر میرسید . به محض دیدنم بلند شدو منتظر موند تا به میز 

 برسم . سالم میکنمو اونم جوابمو میده

با اشاره دستش روی صندلی روبه روش میشینم و صندلیو کمی جلوتر 

 میارم . گارسون ازمون سفارش میخواد که

ه و گارسون اونو تو تبلت مینویسه و از میز دوتا شکالت بستنی سفارش مید

 فاصله میگیره . تمام مدت بهش زل

زده بودم که آخر سر با لبخند گیج سرشو تکون میده و ازم علت 

 نگاهامومیپرسه

 خوش تیپ کردی ... خبریه ؟ -

 ! من همیشه خوش تیپ بودم .... الزم نیست خبری باشه -

 خوب میومدو به تیپش میرسیدراست میگفت برعکس من همیشه بالباسای 

 
 73 

 دستت چطوره؟ -

 نگاهی به دست باندپیچیم میندازمو جوابشو میدم

 خوبه ... سالم میرسونه -

تک خنده جذابی میزنه . یاد روزای بی خبری ازش میفتمو عذابی که 

 کشیدم
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 فکر کردم رفتی و یادت رفته ازم خداحافظی کنی -

؟ اتفاقاً همیشه یاد اولین روز آشنایمون مگه میشه تو رو یادم رفته باشه  -

 میفتمو خودمو مدیونت میدونم

گارسون سینی به دست بستنی های تزیین شده توی ظرفای پایه بلندو 

 جلومون میذاره و بعد پرسیدن اینکه

 . چیزی دیگه ای نمیخوایم میره

 امروزم اومدم بگم که واست ی زحمتی دارم -

ونم و منتظرم بقیه حرفشو بزنه ولی موشکافانه صورتشو از نظر میگذ

 خودشو با بستنیش مشغول کرده بود که

 خودم پیشقدم شدمو پرسیدم

 چه زحمتی ؟ -

 اون روز که رفته بودیم پاراگالیدر سواری -

 خب ؟ -

 ! تورو به عنوان ... نامزدم به سعید و شیما معرفی کرده بودم -

به عنوان نامزدش معرفی از حرفاش چیزی سر در نمیاوردم . چرا باید منو 

 کنه ؟ مگه دختر قحط بود

 خب چرا ؟ ... یعنی نمیتونستی واقعیتو بهشون بگی ؟ -

راستش متونستم ولی ترسیدم سعید بهت چشم داشتی پیداکنه و برات  -

 دردسر درست کنه آخه آدم دم دمی

 مزاجیه ... شیما هم دوست دخترش بودو واسه یکی دو روز باهاش میموند

 ... این حرفا چه ربطی به کاراالنت داره ؟ خب ؟ -

 لباشو با دستمال پاک میکنه وبه صندلی تکیه میده

 امشب برام مهمونی خداحافظی گرفتن -
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 خب ؟ -

 خب دیگه چون تورو به عنوان نامزدم معرفی کردم باید همرام بیای -
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بعد مکث کوتاه مدتی که داشتم خنده نفس داری میزنمو بدون در نظر 

 گرفتن قاشق ظرف بستنی رو میارم باال و

 به عادت بچگیم لیس میزنم

 حتی فکرشم نکن ... من ؟ اونم با اون بابایی که دارم ؟پوست سرمومیکنه -

 در حالی که به اطرافش نگاه میکرد آهسته گفت

 سمیییرا ... ظرفو بذار پایین ... همه دارن نگامون میکنن -

ز بستنی خوردنم ریزریز میخندین میکنمو نگاهی به بقیه مشتریا که به طر

 با شیطنت جوابشو میدم

 یعنی اوناهم بستنی میخوان ؟ ... خب برای خودشون سفارش بدن -

 نه ... اونا به طرز بستنی خوردنت نگاه میکنن -

 !یعنی اگه با نی بستنی میخوردم واسشون جای تعجب نداشت ؟ -

 ی بخورآقا من رسماً غلط کردم ... هر جور راحت -

 تو چرا به غلط کردن میفتی -

 بعد ولوممو میدم باال و میگم

 اونی که جلوی لباسش لکه داره باید خجالت بکشه -

با این حرفم همه سراشونو پایین میندازنو لباساشونو ور انداز میکنن و منم 

 با شیطنت ابروهامو باال میندازمو ی

 . هبه طرفین تکون مید لیس دیگه به بستنی میزنم .پارسا میخنده و سرشو

 ! از دست تو ... خب ؟ .... من منتظر جوابتم عروس خانم -

به چشمای منتظرش چشم میدوزمو دودو تا چارتا میکنم . میدونم قبول 
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 بکنم توی بد دردسری میفتم ولی اگه

نکنم فرصت با پارسا بودنو آرامش کمیابمو از دست میدم برای همین 

 جوابشو میدم

 ! پدر مادرم ... بللله بدون اجازه -

 خنده نفس داری میزنه و میگه

 خب پس بلند شو بریم -

 کجا ؟ -

 بااین سرو وضع که نمیتونی بری مهمونی -

 سرو وضعم مگه چشه ؟ -
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 مشکلی نداره فقط مناسب مهمونی نیست -

 نگاهی به تیپ سیاه پوشم انداختمو باخونسردی گفتم

 . ازنظر شما اشکالی داره ؟ولی من میخوام باهمینا برم .. -

 اینجوری که آبروت پیش بقیه خانمای مجلس میره ... دوست داری اینو ؟ -

شیما که اون روز منو با همین تیپ دید ... بقیشونم ببنن ... چه فرقی  -

 میکنه

سمیرا اذیت نکن پاشو دیگه ... دیر میشه ... میخوام باها امشب کلی پز  -

 بدم جلوی دوستام

خوب ... فقط من از االن گفته باشم هیچ پولی ندارم حساب کنم ... خیله  -

 پول توجیبیامو که جمع کردم هر چی

 گرفتی و پس میدم ... اوکی ؟

 باشه قبوله ... بریم -

قبل بلند شدن ی بار دیگه به بستنیم لیس زدم که بادهن باز نگام میکرد که 
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 دستمالی برداشتمو مثل خانمای

 ک کردمو گفتممتشخص دور لبمو پا

 خیلی چسبید! ... میسی عجیجم -

قیافش مثل کسایی که سکته ناقص کرده باشن شده بود . بلند شدمو منتظر 

 بودم که اونم بلند شه اما در کمال

 ناباوری اونم لیسی به بستنیش زدو و حالت بانمکی مزه مزش کرد

 ! راست میگی ها ... اینجوری مزش بهتره -

 ! ورت داده ها به کارامون سر تأسف تکون میدادنحاال دیگه همه عصا ق

 وقتی کنارم قرارگرفت آروم جوری که خودش بشنوه گفتم

مجبوری این جور جاها بیای ؟ ... آدم نمیفهمه چی میخوره ... باید عین  -

 ! ربات رفتار کنه

سرشو کمی عقب میده و در حالی که صورتمو از نظر میگذرونه و بعد مکث 

 ده ای که با گوشه لبکوتاه ، با خن

 میکرد گفت

 ! اصالً شبیه دخترایی که دوروبرم بودن نیستی -

خب همه که مثل هم نیستن ! ... من دلم میخواد راحت باشم ... راستی  -

 ببینم ... مگه چند تا دختر دورو ورت

 ! بودن

 !حاال -
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ه دبا چشمای گشاد که تو صورتش قفل کرده بودم سر جام می ایستم که خن

 نفس داری بهم میزنه و پله های کافی

شاپو پایین میره . روی اولین پله ایستاده بودمودر حالی که فکرم پی 
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 . حرفش بود ، به پایین رفتنش نگاه میکردم

ای نثارخودم کردم و  "خب به تو چه "شونه هامو انداختم باال و توی دل 

 پله ها رو سرازیر شدم . بعد حساب

راهی ماشین شدیمو منم طبق معمول فکر میکردم چه  کردن پول بستنی ها

 دروغی به مامان خیالیم بگم که پارسا

بهم شک نکنه و آخر سرهم همه کاسه کوزه ها رو سر دوست خیالیم 

 شکستمو موندن خونشونو خوب بهونه ای

میبیمو توی لیست شماره های گوشیم به مادر خیالیم زنگ میزنمو موضوع 

 یذارم . بیچارهرو باهاش در جریان م

دوست خیالیم ! میدونم که ی روز همه دروغام براش مشخص میشه واون 

 وقته که ازمن متنفرمیشه ولی حاال که

مجبور شدم بذار به قول خودم دروغدونم پر بشه تا خوشیهای لحظه ایم 

 زهر مارم نشه . داشت سمت باالی شهر

 میرفت که لب به اعتراض باز کردم

صا قورت داده ها نبری ... من ی لباس ساده میخوام اونم پارسا منو پیش ع -

 همنیجاهاگیرمیاد

من جای تو بودم نهایت سوء استفاده رو میکردمو کمتراز لباسای برند  -

 ! راضی نمیشدم

داشتم نگاش میکردم تابه خودش بیادو حرفشو پس بگیره ولی همچنان 

 مشغول رانندگی بود . آخر سر هم با نگاه

زم معذرت خواست و منم نگاهمو ازش گرفتم . چیز بدی نگفته مظلوم وار ا

 بود سمیرا خانم . مگه نه اینکه قصدت

ازهمون اول این بود . ولی اون موقع مجبور بودم ، االن که نیستم . دم ی 
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 پاساژ سه طبقه نگه داشتو بعد باز کردن

 اساژکمربندم پیاده شدم . کنارم قرار گرفتو ریموت ماشینشو زد و وارد پ

 شدیم . کنارهم راه میرفتیم وبی تفاوت

به ویترینای مغازه ها نگاه گذرا مینداختم . با چینی که به بینیم داده بودمبه 

 مانکنا با ژستهای مختلف و لباسای

 جلفو رنگای جیغشو چشم دوخته بودم

 نمیخوای انتخاب کنی ؟ -

ال و تکرار توی همون حالت نیم نگاهی بهش انداختم که ابروهاش پرید با

 کرد

 پس نمیخوای انتخاب کنی ! ... بریم طبقه باال -

خودمونو به پله های برقی رسوندیمو به طبقه باال رسوندیم . یکم از طبقه 

 . پایین قابل تحمل تر بود

 من مجازم چی بخرم ؟ -

 هرچی که ی خانم برای مهمونی الزم داره -

 رش پرسیدمتای ابرومو باال داده بودمو حین راه رفتن کنا

 ی خانم توی مهمونی چی الزم داره ؟ -

 یعنی تو نمیدونی ؟ -
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 اگه میدونستم از تو نمیپرسیدم ... میپرسیدم ؟ -

 نه ! ... پس مجبورم خودم دست به کارشم ... سلیقه منو قبول داری ؟ -

 !مگه چاره دیگه ایم دارم -

 پس برو تو این مغازه -

ستم بود میندازمو که با نزدیک شدن بهم نگاهی به مغاره ای که کنار د
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 ... وادارم میکنه وارد مغازه شم

بعد سه ساعت گشتو گذار توی پاساژ نیمی از وسایال با انبوهی از غرغرای 

 من خریداری میشه و به پیشنهاد پارسا

راهی فسد فودی که همون نزدیکی بود میریم. رستوران ساده اما با صفا با 

 ست داشتنی بوددکوراسیون جالب و دو

 من اون لباس مجلسیو نمیپوشم ... برای خودت گرفتیش -

 ! آدم رو حرف نامزدش حرف نمیزنه -

عاقل اندر سفیه صورتشو که روبه روم نشسته بود، وجب میکنم که از رو بره 

 ولی خیلی ریلکس درحال خوردن

 ! برشی از پیتزاشه

 ! نچایی ! ... خیلی تو نقشت فرو رفتی -

 ! چی فکر کردی ... هنوز میخوام آرایشگاه هم ببرمت بله پس -

برش پیتزایی که دم دهنم بودومیذارم سر جاشو با چشمای گرد شده نگاش 

 میکنم

 بی خیال ! ... ازاین شوخیا نکن -

 ! جدی میگم ... میخوام امشب تک باشی -

 من میونه خوبی با آرایشگاه ندارم ... رو من حساب باز نکن -

ه شیطنت ازش میبارید بهم خیره شده بودو چند ساعت بعدش با لبخندی ک

 خودموروی صندلی انتظار آریشگاه

دیدم . به گوشی لپ لپیم نگاهی انداختم که ساعت شیش ونیمو نشونم 

 میداد . خدارو شکر کردم بابا سواد درست

 ! حسابی نداشت وگرنه تا االن گوشیمو ترکونده بود

 د بشینیدخانم نوبت شماست ... بفرمای -
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پامو که روی زمین ضرب گرفته بود ، نگه داشتمو آروم سمت صندلی رفتم . 

 چقدر مخوف بنظر میرسید ! مخصوصاً

اون خانمی که نخ به دست منتظر من ایستاده بود ! به هر بدبختی بود 

 خودمو به صندلی رسوندم و روش جا گرفتم

 قبل از اینکه بندو به پوستم بزنه روبه بهش گفتم .
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 میخوام زیاد مشخص نشه ... دخترونه باشه -

سرشو به نشونه متوجه شدن تکون میده و کارشو شروع میکنه و من بین 

 انبوهی از دردی که دارم به این فکر

میکنم که جواب باباهه رو چی باید بدم ؟ امشب بزن بزنی خواهد بود 

 مخصوصاً اینکه از زیر مسئولیت درست

ان در رفته بودم ! داشت اشکم در میومد ولی کردن شام واسه حشمت خ

 این به پای کتک خوردن امشب هیچ بود

! 

با لرزش گوشی توی دستم حاضر و آماده از در آرایشگاه میزنم بیرون . 

 سانتم مانع تند رفتنم7کفشای پاشنه 

میشه و هر از چند گاهی پام پیچ خفیفی میخوره که خودمو کنترل میکنم و 

 مین نشم . از اونسعی میکنم پخش ز

بدتر دامن بلند و کمی دنباله دار لباس مجلسی یاسی رنگم بود که دور پام 

 میپیچیدو شال تقریباَبازم که نزدیک

بود از سرم بیفته . سرمیچرخونم تا پیداش کنم که کمی اونورتر تکیه زده به 

 ماشینش توی کتو شلوار آبی نفتیش

ره پیداش میکنم ! طرفش میرم که و با ژستی که گرفته کمی از مانکنا ندا
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 سرشو بلند میکنه و با دهنی باز در حالی

که به آرومی تکیشو از ماشین میگیره نگاهی سرتاسر بهم میندازه و من به 

 محض رسیدن کالفه از کفشام غر

 میزنم

من این کفشارو در میارم ... احساس میکنم رو پله دوم نردبوم ایستادم  -

 هام درد گرفت همین...از همه بدتر مچ پا

چند قدم پوشیدمشون چه برسه اینکه بخوام ی شب تحملش کنم ... حتماً 

 تا اون موقع میشکنه

 بعد از مکث تقریباً طوالنی لب به حرف باز میکنه

 سمیرا! ... واقعاً خودتی ؟ -

 نگاه میر غضمو نثارش میکنم و از الی دندونای کلید شدم میگم

 م تو از چی ؟پارسا من از چی حرف میزن -

 ! محشر شدی -

بدون توجه به حرفش خم میشمو کفشامو از پام در میارمو دستم میگیرم و 

 با پیچی که به مچ پاهام میدم سعی

 میکنم از دردشون کم کنم

آخیش راحت شدم ... ببین من میگم این دامن که زیرش چیزی دیده  -

 نمیشه االن من چکمه سربازی هم که

 ... ها؟بپوشم کسی نمیفهمه 

 نخیر ... کفشاتو بپوش ... این همه پول ندادم پابرهنه وسط مجلس باشی -

 خو کفشای اسپورتمو میپوشم -

 حاالبشین تو ماشین ی فکری میکنیم ... دیر شد -
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توی همون حالت وکفش به دست روصندلی جلو جا میگیرمو بعد بستن 

 کمربندم ی باردیگه خودمو توی آینه

نم و اولین چیزی توی چشمم میاد ابروهای کلفت مرتب شده جلوم نگاه میک

 و قهو ه ای رنگم هست بعد ازاونم مژه

های بلندحالت دادم که به چشمای کمی خمارو کشیدم جلوه خاصی داده ، 

 سرمو باال میبرمو لبای به لطف آرایشگر

قلوه ای شدمو که رژ جگری خورده رو چک میکنم و گونه های بیرون زدمو 

 گونه دو سه درجه تیره ترازرنگ با رژ

پوستم . بعد باالزدن آینه به ماشین ثابت مونده نگاهی میندازمو بعد به 

 پارسا که با حالت خاصی نگام میکرد

 چرا هنوز راه نیفتادی ... مگه نگفتی دیر شده ؟ -

 سمیرا ؟ -

 هوم ؟ -

 امشب ی دونه بوسو که بهم میدی ؟ -

یر ... بچه پررو ... امشب من فقط به عنوان ی نخیر ... برو از زنت بوس بگ -

 همراه باهات میام ... افتاد ؟

 ماشینو راه میندازه و میگه

 ! تو این فکرو میکنی ... اونا که مارو نامزد میدونن -

بعد با لبخند موزیانه ای بهم نیم نگاهی انداخت که اخمامو کشیدم تو هم و 

 جوابشو دادم

 هم بی خود شکمتو صابون نزنازاین خبرا نیست ... تو  -

 ! توچه خبر داری که من واست چه نقشه ها که نکشیدم -

بعد دست بردو پخش ضبطشو روشن کردو صداشو تا ته باز کرد . منم کمش 
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 کردمو با حالت تهدید آمیزی بهش

 گفتم

 خالفی ازت سر بزنه میگم که نامزد نیستیم آبروت بره ... گفته باشم -

 ون میده و جوابمو میدخنده کنان سرشو تک

 از دست تو ... باشه بابا ... سکته نکنی حاال -

سر جام صاف میشینمو چتری های حالت دادمو از جلو چشمام کنار میزنم و 

 یی نثارش میکنیم و دیگه "بچه پرو"

تا خودمقصد چیزی گفته نمیشه . هوا کامالً تاریک شده بود که به خونه 

 از کردندوستش رسیدیم . در حال وراند

خونش از ماشین پیاده میشم که دامنم زیر پام میره . پارسا کنارم وامیسه و 

 دستش طرفم دراز میکنه

 کفشاتو بپوش خودم کمکت میکنم بتونی راحتر راه بری -
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مستأصل نگاش میکنمو کفشامو ازتوی ماشین ور میدارم . اینجوری حداقل 

 دامنم زیر پام نمیره . دستشو خم

نگاهشو بهم میده منم مثل ی خانم دستمو از توی حلقه دستش رد میکنه و

 . میکنمو دوشادوش هم راه میریم

زنگ درو میزنه و در باز تکی باز میشه . هیجان ضربان قلبمو باال برده و 

 نفسم به شماره افتاده ولی سعی میکنم

خت خودمو کنترل کنم و آروم باشم . بعد از گذر از حیاط بزرگ پر از دارودر

 به خونه مجلل دوستش میرسیم . با

افتادن چشمم به ساختمون سوتی میکشم که پارسا با چشمای گشاد شده 

 نگام میکنه منم خودموبه اون راه
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 ! میزنمو روموازش میگیرمو به درختا چشم میدوزم . عجب گافی

 باریکال ! ... سوت زدنو ازکجا بلدی -

 دارم میگمبهش چشم میدوزمو تو فاصله کمی که باهاش 

 یهویی بود ! ... بعدشم سوت زدن که آموزش دیدن نمیخواد -

از گوشه لبش میخنده وپله های ویال رو باال میریم . سعید به استقبالمون 

 میادو بعد سالم و احوالپرسی که با پارسا

داشت رو به من میکنه و سالم گیجی بهم میده بعد رو به پارسا میکنه و 

 میپرسه

 خانم هستن دیگه ؟ ایشون سمیرا -

 پ ن پ ... ی دخترست تو خیابون دیدم دستشو گرفتم آوردم تو مهمونی -

میخنده و دستشو میاره جلو ولی من به بازوی پارسا چنک میزنمواز دست 

 دادن بهش خودداری میکنم . اونم

دستشو تو جیب شلوار جین خراش تنگش میکنه وبا اشاره دست به داخل 

 . وارد خونهخونه دعوتمون میکنه 

میشیمو نگاه خیلیا روی ماست . ازاین وضع خوشم نمیاد . از اینکه تو چشم 

 باشم . شیما هم به جمع ما اضافه

میشه و با لباس دکلته و دامن کوتاه که بدن سفیدشو به چشم مینداخت ، 

 آدمو یاد اروپایی های بی بندو بار

باهاش سالم مینداخت . بعد خوشوبش کردن بامن سراغ پارسا میره 

 . احوالپرسی میکنه

 عزیزم ... بریم راهنمایت کنم کجا لباساتو عوض کنی -

و بعد دستشو به نشونه هدایت کردن من به کمرم نزدیک میکنه . نگاهی به 

 پارسا میندازم که با لبخند نگاهم
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میکنه و به راهم ادامه میدم . پله ها رو به هر بدبختی که شده طی میکنمو 

 تاق که سمت چپ قرار دارهبه اولین ا

وارد میشیم . غیر از ما دو نفر دیگه هم در حال عوض کردن لباساشونن که 

 . شیما ما رو به هم معرفی میکنن

 یکیشون با اشوه میپرسه

 جی اف کی هستی ؟ -

 که شیما با کنایه جوابشونو میده

 ! نامزد پارسا ست -
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اندازم میکنن . بی تفاوت به جلف  به وضوح ابراهشون باال میپره و دوباره ور

 بازیاشون شروع به باز کردن دکمه

های مانتوی طرح دار میکنم و به سمت کمد لباسی که درش بازه میرمو بی 

 توجه به پچ پچاشون به کارم ادامه

میدم . از توی کیفم دستکشای همرنگ لباسم که تا باالی آرنجم میرسید 

 انددرآوردمو دستم کردم . خدارو شکر ب

پیچی زیاد دیده نمیشد و این لباسو فقط به همین منظور گرفته بودم . 

 نگاهی به خودم از توی آینه توالت میندازم

موهامو مدل بازو بسته درست کرده بودمو همین باعث شده بود لختی  .

 پشتم پوشیده باشه ولی کمی از شونه هام

ی از موهای ویو شده که یقه افتاده روی بازو هاو گرفته بود دیده میشد کم

 پشتمو جلو میارم تا لختی هاش کمتر

 شه . بعد روبه شیما میگم

 بریم ... من آمادم -
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اون دو نفر دیگه ای که حاال میدونم پارمیس و لیندا هستن همراهمون 

 میشنو باهم پله هارو پایین میریم . من

ه . ب ازشون عقب میمونمو دلیشم فقط کفشامه و تنها هدفمم نخوردن زمینه

 محض اینکه آخرین پله رو پایین میرم

به خودم جرأت میدم به اطرافم نگاه بندازم تا پارسارو پیدا کنم . اما چهره 

 هرکسی تو چشممه غیر پارسا . دوباره

کانون توجه شده بودمو اینبار تنها که بالخره چشمم بهش افتاد که به طرفم 

 میومد . لبخند میزنمو چند قدم باقی

طی میکنم و خودموبهش میرسونم . حلقه دستش روی کمرم  مونده رو

 میشینه و توی گوشم زمزمه میکنه

 با کفشات در چه حالی ؟ -

 سرمو بلند میکنمو با خنده زورکی

 حال خوبی دارم ... اینقدر که میخوام درشون بیارم تاتوهم تجربه کنی -

 د پاهام میشمروی صندلی میشینیمو تازه متوجه فریاد های از درد بسیارزیا

 . دلم میخواد بی تفاوت به بی کالس

بودن مچ باهامو بگیرمو ماساژبدم ! نگاهی به اطراف میندازمو دختر پسرای 

 لول خورده توی هم نگاه میکنم . با

دیدن دخترایی که خیلی ریلکس با لباس باز میرقصند موهامو بیشتر جلو 

 . میفرستمو من بجاشون معذب میشم

 که کم از خوردنم نداره بهمون نزدیک میشه و میپرسهسعید با نگاهی 

شما چرا نشستن ؟ ... بلند شین بیاین وسط ... ناسالمتی این مهمونی به  -

 ! خاطر پارسا جان گرفته شده

ای تو روحت سعید ، چی میخوای از جون ما که نمیذاری ی استراحت کنیم . 
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 پارسا خودشو بهم نزدیک تر میکنه و

لش جا میگیرم ، درحالی دستشو دور کمرم حلقه میکنه تقریباً توی بغ

 جوابشو میده

 هنوز که تازه رسیدیم ... عرقمون خشک بشه میایم -

که دوباره نگاه سعید توأم با پوزخند روم سُرمیخوره . چشم میچرخونم تا 

 شیما رو پیداکنم که وسط در حال

م ا بودم . خواسترقصیدن با پسر دیگه ای پیداش میکنم . هنوز تو بغل پارس

 فاصله بگیرم که باسر انگشتاش

فشاری به پهلوم میاره ووادارم میکنه بی حرکت بمونم نگاهی بهش انداختم 

 که مشغول دید زدن اطراف بود

 
 82 

 سعید رفته ها -

 خب بره -

 خب چرا هنوز تو همین وضعیت باشیم ؟ -

 چون ممکنه نگاهش بهمون بخوره -

 ازش جدا کردمو گفتمبی تفاوت به حرفش خودمو 

 اینجوری معذبم -

 پا روی پا انداختم و دست بردم تا مچ پامو بگیرم که پارسا صدام زد

 !سمیییرا ... میخوای چیکار کنی ؟ -

 با حرفش سیخ نشستم و جوابشو دادم

 حواسم نبود ... حله ... حرص نخور -

مون خندشو قورت میده وروشو ازم میگیره که ی دختر لیوان به دست به

 نزدیک میشه . دختری که هیج جای
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صورت از عمل جراحی رد نخورده بود ، خطاب به پارسا سالم میکنه . پارسا 

 به محض دیدنش بلند میشه و جواب

 میده . نگاه چپ چپ دخترروم میفته که بالخره طاقت نمیاره میگه

 نمیخوای خانمو معرفی کنی ؟ -

 ! امزد عزیزم سمیرا جان هستناو ... ببخشید حواسم نبود ... ایشون ن -

 سرپام می ایستموکه پارسا خطاب به من میگه

 عزیزم ... ایشون کیانا ، خواهر آقا سعیده -

دستمو جلو میبرمو در حالی که تو چشمای بی روحش زل میزنم اظهار 

 خوشبختی میکنم . با نوک انگشتاش دست

دوباره منو به خودش میده و نگاه تحقیر آمیزی به سرتاپام میندازه . پارسا 

 میچسبونه و من هم برای اینکه

کیمیارو بسوزنم دستمو دور شکم پارسا حلقه میکنم . کیمیا با تبریک 

 سرسری ازمون دور میشه و ما آزاد باش

 میخوریم

 این چرا اینجوری بود؟ -

 چه جوری بود ؟ -

 انگار میخواست بزنه -
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 سرشو نزدیک گوشم میاره و میگه

 ! و گرفتی ... انتظار داشت امشب با اون باشمآخه جاش -

 آها ... پس ی جورایی بهت نظر داره ؟ -

 آره دیگه ... نه که خوشتیپیم کشته مرده داریم -

 ! اعتماد به سقفت خیلی باالست ... مواظب باش سرت به سقف نخوره -
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میخنده و میخوام بشینم ولی مانع نشستنم میشه و وادارم میکنه باهاش 

 ه شم و به سمت وسط سالن حرکتهمرا

 میکنه

 بریم ی دور برقصیم تا سعید نیومده دوباره سراغمون -

 من که بلد نیستم بعدشم با این کفشاکه نمیتونم -

 بذار االن میگم آهنک مالیمتری بذارن -

و بعدش به سعید اشاره کرد که اونم نیشش تا ته باز شد و آهنگ مالیمی 

 و رویگذاشت . ازم خواست ی دستم

شونش بذارم و دست دیگمو توی دستش میگیره واون دست دیگشم 

 دورکمرم حلقه میکنه وشرو به تاب دادن

میکنه . قباًل این رقصو دیده بودم ولی نمیدونستم در عمل اینقدر مزحک 

 باشه ! سعی میکنم خندمو کنترل کنم تا

 آبروریزی نشه

ن رقصو میکردن . غیر از ما چند نفر دیگه هم اومده بودن وسطو همی

 باباالرفتن دست پارسا و گفتن بچرخش

 میچرخمو دوباره روبه روش قرار میگیرم و اونم دستشو پشت کمرم میکشه

 میشه این حرکتو نکنی ؟ -

 کدوم حرکتو ؟ -

 دستتو پشتم نکش -

 چرا ؟ -

 حس خوبی بهم دست نمیده -

ی دنیا حرف  از پایین چشماش خمار بنظر میرسید . به چشمام زل زده بودو

 . تو چشماش بود
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 با چند نفر اینجوری رقصیدی -

 منظورت چیه ؟ -
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توی کافی شاپ ی چیزی ازت شنیدم که احساس میکنم قبل از من هم با  -

 ... دخترای زیادی درارتباط بودی

 درسته؟

 چرا میخوای بدونی ؟ -

 شونه هامو باال میندازمومیگم

منم درباره تو ی چیزی فهمیده باشم ... از روی کنجکاوی ... میخوام که  -

 من تقریباً همه زندگیمو برات تعرف

 کردم ، تو هم ی چیزی از خودت بگو

 بعد از مکث کوتاهی که نگاهش روی لبام ثابت مونده میگه

 با کیانا -

 حدس میزدم ... چی شد که بهم زدین ؟ -

االن پشیمونی  چون مثل برادش بود ... تنوع طلب و بی بندوبار! ... گرچه -

 تو چهرش دادمیزنه ولی من مثل قبل

 بهش حسی ندارم

 که این طور -

 آماده ی حرکت هستی ؟ -

 چه حرکتی ؟ -

تا به خودم اومدم وزنم روی دستش بودو به حالت دراز کش قرار گرفته 

 بودمو صورتش توی چند سانتی صورتم

 قرار داشت . از ترس افتادن به دستش چنگ زده بودموگفتم
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 این چه حرکتیه ... زود باش بلندم کن -

 ! ولی من راحتم -

 پارسا دیونه بازی بسه ... دارم از خجالت آب میشم -

 فکر کن خودمون دو نفریم ... کسی بهمون توجه که -

 !پارسسا -

وقتی صافم کرد نفسی از سر آسودگی کشیدم که شک میدونستم تو 

 صورتش نخورده باشه . با اخم کم جونی که

صورتم داشتم سعی داشتم نارضایتمیمو بهش بفهمونم ولی اون با نگاه به 

 خاصش از زاویه دید باال حسی به من داد

که وادارم میکرد مسخ چشماش بشم . ی حسی شبیه خواستن ! نگاهش 

 روی لبام سُر خوردوثابت موند ، صورتش

لحظه به لحظه به صورتم نزدیک ونزدیک تر میشد تا جایی که نفسای 

 ش به صورتم بخورد میکردو جونمو بهداغ

 
 85 

آتیش میکشید . کوچکترین عکس العملی از خودم نشون نمیدادمومسخ 

 کاراش شده بودم تا اینکه دیگه مرزی

بین لبای منو اون نمونده بود اما ی دفه برقا قطع شدو انگاراز خواب 

 بیدارشدم و با تمام قدرت به سینش ضربه

ریکی که نور توی خیابون کمی بعضضی جاهاش زدمو ازش دورشدم . توی تا

 سو سو میزد ، به چند نفر برخورد

کردم اما بالخره موفق شدم راه بیرونوپیداکنم . پله های حیاطو سرازیر 

 میشم که آخرین پله پام پیچ میخوره و

میخوام بیفتم که کسی مانع افتادنم میشه و بعد از اینکه خیالم از بابت 
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 ه ناجیم نگاهیافتادن راحت میشه ب

 میندازم

 چت شد یهو ؟ ... با این عجله کجا داری میری ؟ -

نفس نفس میزنمو از هربار لمسش حس برق گرفتگی بهم دست میده ، 

 دستمو از توی دستش میکشم و سرمو

میندازم پایین . بعد مکث طوالنی تو چشماش زل میزنمو عاجزانه بهش 

 میگم

 خوشم نمیادمنو از اینجا ببر ... از اینجا  -

 آخه چت شد یدفه -

 فقط میخوام برم ... ی جایی که دست هیچکس بهم نرسه -

اخم کم جونی روی پیشونیش بودوبا درموندگی نگاهش روی صورتم 

 میچرخید . خودمم نمیدونم ی دفه چه مرگم

شده بود ولی هرچی بود نمیذاشت خوب فکر کنم . ی حسی مثل معلق 

 سموندن بین زمین آسمون ، ی ح

بالتکلیفی . سرشو تکون میده وبازومو میگیره تا دم در حیاط کمکم میکنه . 

 سوار ماشین که میشیم کفشامو در

میارمو تکیمو به صندلی میدم . تازه متوجه سرو وضعم میشمو از روی 

 صندلی عقب مانتو و مقنعمو برمیدارمو تنم

لحظه دلهرم  میکنم . چیزی نمیگه من هم توضیحی نمیدم . میرونه و من هر

 . بیشتر میشه

دلهره واسه اینکه امشب چه پیش خواهد اومد و فردا پارسا خواهد رفت . 

 نگاه نمنکامو به نیم رخ جدیش میدمو

دلم میخواد بهش بگم واسه همیشه پیشم بمون . ولی من چیکارشم که اینو 
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 بگم ؟ نباید سوء استفاده کنم و

شیشه تکیه میدمو به چراغای  ذهنشو درباره خودم تغییر بدم . سرمو به

 خیابون چشم میدوزم . دلم میخواست تا

صبح توی خیابونا میچرخیدیمو من احساس آرامش میکردم . احساس اینکه 

 کسی هست کنارش آروم باشم . که

درکم کنه و باهام خوب برخورد کنه . مثل ی دوست واقعی .داشتیم از شهر 

 دور میشدیمو سمت تپه ای میرفتیم

گار کسی هیچوقت به اونجا پا نذاشته بود . ی جای دنجو خلوت . ی که ان

 . جایی که تقریباً همه شهر زیر پامون بود

 ماشینو نگه داشتو کمی سمتم چرخید نگاهم به سقف ماشین افتاد

 سقف ماشینت باز میشه ؟ -

دکمه ایو میزنه و سقف کنار میره . با دیدن ستاره ها توی کادر دور گرفته 

 شین یاد ذهنیتی که از زندانسقف ما

رفتن دارم میفتم و چشمم مرطوب میشه . دلم برای این همه بیچارگیم 

 میسوزه
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 حالت بهتر شد ؟ -

به صورت آرومش چشم میدوزم . چرا اینقدر بی رحمانه مهربون به نظر 

 میرسید ؟ سرمو تکون میدمو وانمود

 . لم میگذرهمیکنم خوبم ولی فقط خودم و خدا میدونه چی تو د

معذرت میخوام ... همش تقصیر من شد ... نباید مجبورت میکردم کاری و  -

 که دوست نداری انجام بدی

از این همه بی عرضگیم بغض گلومو میگیره تا جایی که احساس خفگی بهم 
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 دست میده و باعث میشه صدام در

 هنیاد . در حالی که سعی میکنم جلوی اشک سرکشمو بگیرم مداوم سرموب

 طرفین تکون میدم که اولین قطره

 اشک راهشو روی گونم پیدا میکنه وروی صورتم میغلطه

 نه ... من معذرت میخوام ... مهمونیتو بهم زدم -

 با دستاش صورتمو قاب میگیره و چشمای نگرانشو به چشمام میدوزه

 اصالً برام مهم نیست ... خودتو اذیت نکن -

خونام میلرزه و انگار برق بهم وصل کردن از هر لمسی از طرفش بند بند است

 . سعی میکنم صورتمو از حصار

دستاش در بیارم ولی منو سمت خودش میکشونه وسرم روی شونش قرار 

 میگیره . شوکه از حرکت ناگهانیش چند

لحضه ای مات میمونم ولی بعد خودمو بیشتر بهش میچسونم و اجازه میدم 

 اشکام بریزن . عطر شو به مشامم

مو سعی میکنم تک تک این لحظه ها رو به خاطر بسپرم . میدونم تا از مید

 دست دادن حامیم چیز دیگه ای نمونده

و مشخص نخواهد بود در آینده دوباره همدیگرو مالقات کنیم یا نه . لباشو 

 روی شقیم میذاره و من بی خیال هر

توی عمرم تقالیی میذارم کارشو انجام بده . به آرامشی میرسم که تا حاال 

 تجربش نکرده بودم . دلم میخواست

همون لحظه توی بغلش جون بدمو بمیرم ولی آغوش پر محبتش تموم نشه . 

 این شب صبح نشه که ... با یادآوریش

به لباسش چنگ مینزنمو سمت خودم میکشمش . دست نوازشگرشو پشتم 

 میکشه ، به خودم میام که دارم به
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ی پارسا سوء استفاده میکنم . من الیق خودم ظلم میکنم . دارم از سادگ

 خوبی هاش نیستم . پس بهتره گم شم و

از زندگیش برم بیرون . ازش فاصله میگیرمو چشمم به چشمای مهربونش 

 میخوره . خجالت میکشم از این همه

 وقیح بودنم . خنده نفس داری میزنه و اجزای صورتمو از نظر میگذروه

 خودتو تو آینه نگاه کن -

شو نمیفهمم و به پیروی از حرفش آینه رو میدم پایین ولی توی منظور

 تاریکی چیزی نمیبینم

 من که چیزی نمیبینم -

برق ماشینو روشن میکنه و من صورت آرایش بهم ریختمو میبنم . ابروهام 

 . میپره باال و از دیدن قیافم کپ میکنم

 ! شبیه هیوالها شدم -
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 بریم ی جایی پاکش کنی -

 میگردیم مهمونی؟بر ن -

 نه ... خستم ... فردا صبح زود پرواز دارم -

دلم از حرفش چنگ میخوره . کاش نمیرفت . کاش میموند. هرچند از هم 

 دور بودیم ، من با احساس اینکه توی

همین شهر زندگی میکنه دلم آروم میشد . به اولین سرویس عمومی که 

 رسید نگه داشتو منم بعد برداشتن بقیه

 . م پیاده شدموسایل

 زود برمیگردم -

 منتظر میمونم -
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بعد پیاده شدن ، نگاهی به اطراف خلوتم انداختم . پله های سرویسو به 

 آهستگی پایین میرم . دوباره از توی آینه

سرویس نگاهی به صورتم میندازم و حس میکنم چهره واقعیم همینجوری 

 کریه و غیر قابل تحمله . یک عفریته

ی جون خوش قلب بازی کرده بود. کاش وارد این بازی  که با احساسات

 نمیشدم . کاش حشمت سرو کلش زودتر

پیدا میشد . کاش کیف پارسا رو نزده بودم . دلم میخواست این لحظه های 

 آخررفتنش به گناهم اعتراف کنم ولی

دوست نداشتم ذهنیتی که از من پیدا کرده از دست بده . بعد شستن 

 لباسام راهی ماشینصورتم و عوض کردن 

شدم و بعد گذاشتن لباسام روی صندلی عقب ، جلومیشینم . چشمم به 

 ساعت میخوره و قلبم مچاله میشه . دیگه

 . وقت جداشدن بود

 خب ... بریم ی چیزی بخوریم ؟ -

هرچند خیلی دوست داشتم ولی نباید واسه یک لحظه هم بیشتر از این با 

 احساساتش بازی میکردم

 دیروقته ... ممنون میشم اگه برسونیم خونهنه ...  -

هنوز تازه ساعت دهه ... بعدشم ما که تو مهمونی نتونستیم چیزی بخوریم  -

 ... من که دارم از گشنگی هالک

میشم ... مگه اینکه خودت دلت نخواد و افتخار ی خوردن شامو اینم شب 

 ! آخری باهام ندی
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به چشمای بی رمق من داده بود . چی شد تای ابروشو باال داده بودو نگاهشو 
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 که هر لحظه دیونه ترم میکرد ؟ من

این همه احساساتو از کجا آوردم ؟ با چشمای چراغونیش و با لبخند پر از 

 جذبش منتظر جواب من بود و من خیره

 . به لبا ی باریک مردونش سرمو باالپایین میدمو موافقتمو اعالم میکنم

 ! این شد ی چیزی-

لی که دنده رو عوض میکنه پاشو بیشتر روی گاز فشار میده و تند تر در حا

 میرونه . دلم میخواد اینقدر سریع

رانندگی کنه که دست هیچکس بهمون نرسه . اینقدر از این شهر لعنتی دور 

 باشیم که چشم آدمایی مثل حشمت

ازم دور بمونه . صدای پخش ماشینشو باز میکنه و صدای خواننده زنی بلند 

 میشه

 تو بُهت این دقیقه ها تو متن این شب عبوس

 حتی میون دلخوری دوباره باز منو ببوس

 تو راهه جاده ی شمال رو صندلی اتوبوس

 پشت بخار شیشه ها دوباره باز منو ببوس

 معجزه کن این لحظه رو هرجوری که دلت میخواد

 یه قرن بعد از این میخواد دنیا مارو یادش بیاد

 ورو جدا از این آدمکایادش بیاد منو ت

 بریم تا جایی که فقط منو تو باشیم و خدا

 میون خواب کوچه ها بین غریب و آشنا

 هرجا که میتونی بهم نشون بده عاشقمی

 بذار قوی بشن همه فرصتمون خیلی کمه

 با قلب دیوونه ی من فقط تویی که محرمی
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 معجزه کن این لحظه رو هرجوری که دلت میخواد
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 د از این میخواد دنیا مارو یادش بیادیه قرن بع

 یادش بیاد منو تورو جدا از این آدمکا

 بریم تا جایی که فقط منو تو باشیم و خدا

پاشو که روی ترمز میذاره به خودم میامو به اطرافم نگاهی میندازم . جلوی 

 ی رستوران کوچیک نگه داشته بودو

 در حالی که کمربندشو باز میکرد گفت

 ! توران ساده ... هرچند در خور خانمی که شما باشید نیستاینم ی رس -

شوخیاش برام تلخ شده و هر حرفی از جانبش نشونه دار . به خودم نهیب 

 ... چه مرگت شده دختر ؟ "میزنم 

از ماشین که پیاده میشم . حس میکنم پاهام رمق  "خودتو جمع وجورکن 

 رفتن نداره ولی به خودم نمیارمو

سونم و باهم وارد رستوران میشیم . روی دم دست ترین خودمو بهش میر

 میزو صندلی میشینیمو منتظر گارسون

میمونیم . ولی من وانمود میکنم توی فضای رستوران هستم و در واقعیت 

 . توی دنیای دیگه ای سیر وسفر میکردم

در حق خودت و  "توی دلم غوقایی برپاست . فریاد های عقلم که میگه 

 از ی "! دیدتو عوض کن  خودش ظلم نکن

 "طرف و حرفای دلم که انگار زورش بیشتره ازم میخواد که بهش بگم 

 "پیشم بمون ، ترکم نکن 

 چی میخوری ؟ -

 با سؤالش به چشمای شفافش زُل میزنم که ادامه میده
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 ! حواسم نبود ... هرچی برای خودم سفارش بدم -

شده بود کردو سفارش داد بعد رو به گارسون که نمیدونم سروکلش کی پیدا 

 . بعد رفتن گارسون گفت

 خوبی ؟ ... انگار رنگت پریده ؟ -

 خیره به چشماش سرمو به طرفین تکون میدمو میگم

 نه ... خوب نیستم -

 چرا ؟ ... میخوای ببرمت دکتر ؟ -

 مشکلم با دکتر حل نمیشه -

 پس چی ؟ ... چیکار کنم حالت خوب شه ؟ -

 یش لعنت میفرستمو تا آبروی خودمونبردم میگمتوی دلم به این مهربون

 فکر کنم زیادی گشنمه ... کی غذا میارن ؟ -
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 ! االن میارن ... دندون رو جیگر بذار کوچولو -

خنده نفس داری میکنم و با انگشت طرح گل سفره پالستیکی روی میزو 

 میکشم . دو دل از سؤالی که تا نوک

یدم ، دستمو زیر چونم میدمو دلو میزنم به زبونم میاد ولی هر بار قورتش م

 دریا و میپرسم

 اونجا کسیو داری ؟ ... آلمانو میگم -

همون موقع گارسون از راه میرسه و غذا رو سرو میکنه . بعد تشکر از 

 گارسون بابت گذاشتن غذا جلوش ، در حالی

 که قاشق چنگالشو برمیداره جوابمو میده

ه با هم شریکی یه شرکت بزنیم ... ولی جریان آره ... دوستم هست ... قرار -

 دزدی پیش اومدو نتونستم به موقع
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 خودم برسونم

 خانوادتون چی؟ ... بارفتنتون مخالفتی ندارن ؟ -

 ی تیکه از جوجشو که سر چنگالش بود گذاشت دهنش و جوابمو داد

ق فچرا ... ولی مجبورم ... باید برای اینکه بتونم اینجا ی شرکت بزنم ومو -

 ... باشم تجربه کافی داشته باشم

 کشوری مثل آلمان هم فرصت خوبیه آدم اونجا معلوماتشو ببره باال

به معنای تمام با غذام بازیم میکردم و میلم نمیکشید چیزی بخورم . تو فکر 

 این بودم که از البه الی حرفاش برای

به حال خودم اینجوری برداشت کنم که خودشم نمیخواد بره ولی چه فرقی 

 من میکرد ؟

 چرا غذاتو نمیخوری ؟ ... مگه گشنت نبود؟ ... نکنه خوشت نمیاد ؟؟؟ -

 نه ... میخورم ... تو فکربودم -

 چه فکری ؟ -

اگه میگفتم رفتن تو چه برداشتی میکرد ؟ لعنتی ،مگه گفتن اینکه بمونه 

 چقدر سخت بود؟ انگار تک تک اجزای

 ه زبون نیارمبدنم بسیج شده بودن این کلمه رو ب

 تو فکرِ ... کنکورم -

نگران نباش ... اینقداهم که فکر میکنی سخت نیست ... هرچی بیشتر به  -

 خودت سخت تر بگیری کنکورتم

 سخت تر خواهد بود

سرموچند بار بوقلمون وار باال پایین میدمو توی دلم ناسزایی به خودم میگم 

 که اینقدر ضعیف نباشم . دیگه وقت

بود . این روزا لحظات برام ارزشمند شده بودنو بی رحمانه به رفتن رسیده 
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 سرعت برقو باد میگذشت . نزدیکیای

آدرسی که بهش گفته بودم خونمون اونجاست ، میرسیمو انتظار دارم نگه 

 داره ولی به راهش ادامه میده و میگه

 
 91 

 خونتون کدوم یکیه ؟ -

 شو میدمدر حالی که دستپاچه کمربندمو باز میکنم جواب

 همینجا پیاده میشم -

 این وقت شب نمیشه همینجا ولت کنم ... بگو کدوم طرفی برم ؟ -

 ... آخه بابام -

 اتفاقی نمیفته ... نمیتونم به امان خداولت کنم ... بگو کدوم طرفه ؟ -

با اشاره دستم سمت چپو نشون میدمو قلبم تو دهنمه . حاال باید کجا 

 ند طبقه نگاهمیرفتم ؟ به آپارتمانای چ

میکردمو در نظر میگرفتم که بگم کجا نگه داره . چشمم به در باز یکی از 

 مجتمع ها خورد که داشتیم مستقیم

 سمتش میرفتیم

 همینجاست -

پاشو رو ترمز میذاره ومن دست میبرم که درو باز کنم اما صداش توجهمو به 

 خودش جلب میکنه

 ازم خداحافظی نمیکنی بی معرفت؟ -

... چرا ... میترسم بابام مارو ببینه برای همون میخواستم سریعتر چرا  -

 پیاده شم

 . در اصل از بسته شدن در مجتمع میترسیدم

 ... خب ... خدافظ ... امیدوارم موفق باشی و -
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 میخواستم بگم خیلی زود برگردی ولی زبونم نچرخید

 و بتونی شرکت خوبی دایر کنی -

به خاطر من اذیت شدی معذرت میخوام ...  ممنون ... اگه این چند وقت -

 ... وسایلتو با سعید میفرستم دم خونتون

 فقط

 منتظر بقیه حرفشم که پیشقدم میشمو میپرسم

 فقط چی ؟ -

بهش بگی پارسا رفته زمینه سازی کنه منم ببره ... نمیخوام برات  -

 مزاحمتی ایجاد کنه

 باشه ... حتماً -

 ومجتمع میاد بیرون هول میگمبا احساس اینکه کسی داره از ت
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 خب دیگه ... خداحافظ ... سفر خوبی داشته باشی -

و جونمو  "به امید دیدار "و پیاده میشم . صداش به گوشم میرسه که میگه 

 به آتیش میکشه در حالی پرده اشک

دیدمو تار کرده سمت مجتمع پاتند میکنمو بدون توجه به خانواده ای که 

 یرون میان واردشدارن از مجتمع ب

میشم . دکمه آسانسورو میزنمو وارد آسانسور میشمو آخرین طبقه رو میزنم 

 . با دیدن قیافه خودم با چشمای

قرمز، گریم شدت میگیره و به هق زدن میفتم . پاهای بی رمقم توان 

 . ایستادن ندارن و کف آسانسوردوزانو میفتم

انسور میپیچه هم مزید موزیک آرامش بخش بی نهایت غمگین که داخل آس

 بر علت میشه تا بیشتر عذابم بده و
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انگار از زجه زدنم چیزی بدست میاره . حاال بیشتر از هروقتی احساس بی 

 . کسی میکنمو به حال خودم زار میزنم

 "انگار به دنیا اومده بودم تا عذاب بکشم . با توقف آسانسور و شنیدن 

 گوینده آسانسور سرپام وای "طبقه ششم 

می ایستمو صورت خیس اشکو ملتحبمو پاک میکنم با ورود دوتا زن و مرد 

 میانسال ، درحالی که سرم رو زمینه از

آسانسور میزنم بیرون اما آخرین لحظه پیر زن دستشو جلوی در 

 آسانسورمیگیره و مانع بستنش میشه

 دخترم ... باکسی کار داشتی ؟ ... به نظر نمیاد اینجا زندگی کنی ؟ -

 چمای ریز و ابروهای تاتو شدش نگاهی میندازمو با صدای گرفته میگم به

 اومدم دیدن دوستم ... تو همین طبقه زندگی میکنه -

 فامیلیش چیه ؟ ... شاید بتونم راهنمایت کنم؟ -

 خیلی ممنون ... میدونم خونش کجاست -

 راهمو میگیرم که برم اما صدای پچ پچ کردناش با شوهرش به گوشم میرسه

عجب دوره و زمونه ای شده ... مردم دختراشونو ول میکنن توی کوچه  -

 خیابون خیالشونم نیست ... همینان که

 جامعه رو به فساد میکشونن

با شنیدن حرف آخرش ، چشمام روی هم میفشورم و دستام مشت میشه . 

 برمیگردم که جوابشو بدم ولی

ه و دندونای کلید درآسانسور بسته میشه و تمام جوابم پشت فک قفل شد

 شدم میمونه . چقدر راحت درباره آدما

قضاوت میکنن . چی از زندگیشون میدونن ؟ تا حاال شده ی شب کشنه 

 سرشونو بذارن رو زمینو بخوابن ؟ شده سر
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سفرشون کمترازسه نوع غذا پیدانشه در حالی که هم نوعشون چیزی واسه 

 خوردن نداره و نون خالی سق میزنه ؟

رص بیرون میفرستمو دوباره پشت در آسانسور می ایستم تا باال نفسموبا ح

 بیادو بتونم از این جهنم دره بزنم

بیرون . به محض خارج شدن از مجتمع راهی خیابون میشم تا خودموبا 

 ماشین به خونه برسونم . چند لحظه ای

برای گرفتن تاکسی با گفتن دربست دست تکون میدمو به محض نگه 

 اکسی سوارش میشم . سرم ازداشتن اولین ت

شدت درد رو به انحدامه و بوی سیگار پیچیده شده توی تاکسی هم شدتشو 

 بیشتر میکنه . شیشه ماشینو تا ته

پایین میدمو خیره به ماشینا توی خیابون ،غوطه در افکار خودم غرقم . 

 دیگه دلهره اینکه امشب قراره چه بالیی

فتن پارسا و بی کسی خودمه . اگه همون سرم بیاد ندارم . تنها فکرو ذهنم ر

 زندگی که برای پارسا به دروغ گفته
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بودم دارم ، میداشتم االن خیلی وضعم بهتر بود . شاید اونجوری میتونستم 

 بگم نره . ولی من لیاقت این جور

زندگیارو ندارم باید توی پایین شهر به دنیا میومدم و بزرگ میشدم و 

 انگار عوض کردن همونجا هم میموردم .

مسیر زندگی هرچقدرهم تالشت بیشتر باشه سخت تره . کاش فرشم زمین 

 بودو سقفم آسمون ولی یکم آرامش

داشتم . اونجوری دلم خوش بود دارم مثل ی آدم زندگی میکنم . بعد حساب 

 کردن پول تاکسی سر کوچه پیاده
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ارس سگو شدمومابقی راهو پیاده میرم . کوچه خلوت بودو صدایی غیر پ

 قهقه های هر ازچند گاه ، صدای دیگه ای

به گوش نمیرسید . به ساعت گوشیم نگاهی انداختم که ساعت 

 دقیقه رو نشونم میداد و گذاشتنش توی جیبم33:30

همزمان میشه با کشیدن نخ در خونه ولی انگار از پشت پسبنده . نگاهی به 

 باالی در میندازمو پاموروی لبه آجر

ارش میذارمو با ی جهش دستماموبه میله باالش میرسونم . بعد بیرون زده کن

 رد دادن خودم از سیم تلفن نگاهی

به داخل خونه بدون نوروچراغ میندازم . حتماً خواب بودن . خودموتوی 

 خونه میندازم که کف دستام

باموزایکامماس میشه . با زدن دستام بهم سعی میکنم خاکشونوپاک کنم 

 مابه محض ورودموراهی سالن میشم ا

سایه کسی سرراهم سبزمیشه که هینی میکشم . با روشن شدن المپ اولین 

 چیزی که توجهموبه خودش جلب

 میکنه کمربند سگک دارشه که آماده فرود اومدن روی بدنمه

 تا االن کدوم گوری بودی تخم سگ ؟ -

 به چشمای خمارش که مویرگای قرمز برآمده توش محسوسه زُل میزنم

 و میگم

 به خودم مربوطه -

با این حرفم با ی حرکت دستش دور حلقم میپیچه و به شدت به در فلزی 

 سالن که پشتم قرارداره ، برخورد میکنم

که صدای بدی میده . دستم دور مچ دستش میپیچه وسعی در جداکردنش 

 از حلقم داره
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 شتمتبهت میگم تا االن کدوم گوری بودی ؟ ... ها ؟ ... جوابمو بده تا نک -

با پام به ساق پاش ضربه میزنم که دستش از دور حلقم ول میشه و برای 

 . گرفتن ساق پاش خم میشه

دیگه حق نداری دست روم بلند کنی ... فهمیدی ؟ ... من خودم میدونم  -

 دارم چیکار میکنم به تو اون حشمت

 شکم گنده هم هیچ ربطی نداره

د میکنه و از شدت درد با حرکت دستش سگک کمربندش به بازوم برخور

 نالم هوامیره

تو گه میخوری تا این وقت شب بیرون میری ... هیچ میدونی حشمت خان  -

 چقدر ازاین کارت عصبانی شد و سرم

 منت گذاشت

در همون حالت که به بازوم جنگ انداخته بودم توی چشماش براق میشمو 

 پشت دندونای کلیدشدم میگم
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خانت کردن ... من برای رفتن به جایی نیاز به  گور بابای تو اون حشمت -

 اجازه تو ندارم ... چطور اون وقتی که منو

واسه دزدی میفرستادی تا صبحم مشکلی نداشت بیرون باشم ... االن شدی 

 ی پدر دلواپس که بچه هاش نباید

 شب بیرون باشن1بیشتراز 

نه ارشو تموم کمیخواد که کمربندشو باال بیاره ولی مانعش میشمو نمیذارم ک

 .سمانه بیدارشده ودرحالی که

 .چشماشو میمالید ، آروم گریه میکرد

واسه من دُم در آوردی دختره چشم سفید ؟ ... از بابام نیستم آدمت نکنم  -
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 ... از فردا حق نداری پاتو از این خونه

 بذاری بیرون ... بفهمم رفتی قلم پاتو خورد میکنم

ستش میکشم بیرونو روی زمین مینداختمش در حالی که کمربندو از توی د

 میگم

 من هر موقع هر جا دلم خواست میرم ... به کسی هم مربوط نیست -

نشونت میدم ... وقتی سپردم آدمای حشمت بیان دم در نگهبانی بدن  -

 حالت جامیاد دختره چشم سفید ... از

 دست اونا نمیتونی فرار کنی

 ی نکردی بکنهیچ گوهی نمیتونی بخوری ... هرکار -

 بشینو ببین چیکارت میکنم -

با دیدن سمانه که صورتش خیس اشکه سمتش میرمو آغوشمو براش باز 

 میکنم . اونم خودشو میندازه تو بغلم و

بابرخورد دستش رو بازوم چشمام از درد روی هم میره ولی به روم 

 نمیارموروی موهاشو میبوسم

ت مراسم بگیره و مثل آدم حشمت خان میخواد تا آخر همین هفته واس -

 ببردت سر خونه زندگیش ... اگه این

 هفته به ماه بعد موکول شد من اختیاری روت ندارم ... خود دانی

با نفرت نگاش میکردمو ازهرکلمه ای که از دهنش بیرون میزد عُقم میگرفت 

 . اگه ی درصد هم احتمال بدم

یکشم . سمانه رو میخوام بااون پیرِی شکم گنده هم خواب شم خودمو م

 میبرم تو اتاقو درومیندم تا بیشتر ازاین

حالم از حرفاش بهم نخورده . درد دستم بیشتر شده و احتمال میدم کبود 

 شده باشه . بعد خوابیدن سمانه تو بغلم
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به هر زحمتی که هست سر جاش میخوابونمشو لباسمواز تنم میکنم . دست 

 راستم از شدت درد ضربه ای که بهش

ه باال نمیادوبه هر جون کندنی که هست آستین مانتومو ازتوش در خورد

 میارم . بادیدن کبودی بنفش رنگ بزرگ

روی دستم ناسزایی به باعثو بانیش میفرستمو خسته رو زمین چمباتمه 

 میزنم . چشمه اشکام خشک شده و فقط

سوزش چشمام به جا مونده . چشمامو میندموصداهای توی گوشم لحظه به 

 بیشتر میشه . صداهایی کهلحظه 

امروز شنیدمو بعضیاشون شیرین بودو بعض ها تلخ ! گوشم به وز وز کردن 

 افتاده بود ، حتی نای بلند شدنو رفتن

برای پهن کردن جامم نداشتم . گوشه بالش سمانه سر گذاشته بودمو توی 

 عالم خواب و بیداری بودم که روشنایی
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بادیدن مادرم توی لباسای سفید و چادر  چیزی از گوشه اتاق حس کردم .

 سفید شوکه نیم خیز میشمو اسمشو به

 زبون میارم که باهمون لبخند مهربونش جوابمو میده

 جانم ؟ -

 با ناباوری پلک میزنمو سعی میکنم از بیداربودنم مطمئن شم

 کجا رفته بودی ؟ ... چرا تنهام گذاشتی ؟ -

ه فکرشو بکنی هستم ... فقط کافیه من جایی نرفتم عزیزم ... هرجایی ک -

 صدام بزنی تا بیام پیشت

سینه خیزسمتش میرمو سرموروی زانو هاش میذارم . اونم مثل زمان بچگیم 

 . موهامونوازش میکنه و آروم میشم
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عطرش مثل همون موقع هایی که میخواد نماز بخونه ومن خیلی بوشو 

 دوست دارم

 مامان ... منم باخودت میبری ؟ -

وقت نوبت تو هم رسید میتونی بیای پیشم ... االن باید به قولت عمل  هر -

 کنی و از خواهرت مواظبت کنی

 دیگه نمیتونم ... خسته شدم ... بابا خیلی اذیتمون میکنه -

 این روزا تمام میشه ... صبر داشته باشو توکلتو به خدا بکن -

 !مامان -

 جانم ؟ -

 برام الالی میخونی؟ -

 چراکه نهآره عزیزم  -

 وشرع کرد به خوندن الالیی

 بخواب آروم تو آغوشم، نکن هرگز فراموشم

 بخواب آروم کنار من، تو پاییز و بهار من

 الال الال تو مثل ماه، بخواب که شب شده کوتاه

 الال الال گل گندم، نشی تو بی قراری گم

 الال الال گل مریم، چشات رو هم میره کم کم

 میخونه احساسم الال الال گل یاسم، ازت

 
 96 

 الال الال گل پونه، عزیزنم رفته از خونه

 الال الال گل زردم، ببین بی تو پر از دردم

 بخواب آروم تو آغوشم، نکن هرگز فراموشم

 بخواب آروم کنار من، تو پاییز و بهار من
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 الال الال گل پونه، عزیزنم رفته از خونه

 الال الال گل زردم، ببین بی تو پر از دردم

با احساس درد بد دستم با هینی چشمام و باز میکنمو از الی پلکام به سمانه 

 . چشم میدوزم که دوزانو جلوم نشده

 آبجی جون ... نمیخوای بیدار شی ؟ ... آفتاب وسط حیاط رسیده -

رو 9:35با حرفش از جا میپرموبه ساعت گوشیم نگاه میکنم که ساعت 

 امنشونم میده . بلند میشمو سراغ لباس

 میرم وبا عجله تنم میکنم و درهمون حال از سمانه میپرسم

 بابا کجاست ؟ -

 نمیدونم ... من که بیدارشدم رفته بود ... کجا میخوای بری ؟ -

بعد سر کردن مقنعم میرم سمتشوبا دستام صورت کوچیک ومعصومشو قاب 

 . میگیرم

به  نه مفصلآبجی باید تا ی جایی بره و برگرده ... وقتی برگشت ی صبحو -

 سمانه خانم میده ... باشه ؟

بعد نشوندن بوسه روی پیشونیش و پوشیدن کفشام سمت حوض میرمو 

 دومشت آب به صورتم میزنم . میخوام که

از در بزنم بیرون ولی یاد حرف دیشب بابا میفتم و گذاشتن نگهبان واسه 

 من . گوشاموتیز میکنم تا صدای

دست میبرم که درو باز کنم ولی صدای  مشکوکی بشنوم ولی صدایی نمیاد ،

 مردونه ای به گوشم میخوره

میبینی وضعیت مارو ؟ ... با این هیکل باید مراقب ی الف دختر بچه باشیم  -

 ... شیطونه میگه برم تو خودم کارشو

 بسازم
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صدای خنده کریه یکی دیگه به گوشم میخوره ومنتظر نمیمونم ادامه 

 عنتی ، در موندهحرفاشونو بشنوم . با گفتن ل

دور تا دور حیاطو از نظر میگذرونم . پشت بوما به هم راه داره ، شاید بشه از 

 روی پشت بوم به کوچه راه پیدا کرد و

بعدش فرارکنم . با زحمت نربومو پشت خونه میبرمو به دیوار تکیه میدم . به 

 محض رسیدن رو پشت بوم چهار

ه میرمو آروم سرک میکشم تا دستو پا تا لبه دیوار که به کوچه میرس

 . موقعیت نوچه های حشمتو زیر نظر بگیرم

دم در ایستاده بودنو در حال خوشو بش کردن با هم بودن . توی همو حالت 

 عقب گرد ، برمیگردمو سعی میکنم تا
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جایی که میتونم سرمو خم کنم تا سایم دیده نشه . خودمو به پشت بوم 

 بن بست کههمسایه میرسونم و به کوچه 

تیر چراغ برق داخلشه میرسم . با احتیاط از تیر پایین میامو خودمو به دیوار 

 میچسبونم در همون حالت لباسامو

میتکونم تا خاک نشسته روش پاک شه . جایی که ایستادن سرک میکشم و 

 به آرومی قدم ورمیدارم که خودمو به

اهی به پشت سرم خیابون برسونم .سرکوچه میپیچمو از توی پیاده رو نگ

 میندازمو بعد اینکه اطمینان پیدا کردم

کسی تعقیبم نمیکنه ، با حالت دو خودمو لب خیابون میرسونمو واسه ی 

 تاکسی دست تکون میدم . خدا کنه به

 موقع برسم نگاهی به ساعت جلوی ماشین میندازمو میگم

 آقا سریعتر ... عجله دارم -
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 .. نمیتونم که دیگه پرواز کنمخانم پام تا ته روی پدال گازه . -

نگاه چپ چپی بهش میندازم که خیلی ریلکس در حال پاک کردن گوششه . 

 برای بار هزارم به ساعت گوشیم نگاه

میندازمو با زبون بسته عصبی کف دستم ضرب میگیرم . به محض رسیدن با 

 عجله در تاکسی و باز میکنم که پیاده

 ش جلب میکنهشم اما صدای راننده نظرمو سمت خود

 خانم ... کرایه -

با یادآوری کرایه برمیگردمو بعد حساب کردن پول تاکسی ، راهی سالن 

 فرودگاه میشم . با دو خودمو به سالن

بزرگو شلوغش میرسونمو برای پیدا کردنش چشم میچرخونم . همه مردمو 

 از نظر میگذرونمو سعی میکنم پیداش

ا امید میشمو میخوام که از یکی از دقیقه ای از گشتن ن0کنم . بعد حدود 

 کارکنان فرودگاه بپرسم اما صدایی توی

بلند گو که بلند شدن پرواز ایران به آلمانو اعالم میکنه به منزله آب سردیه 

 که رویخته میشه و از حرکت می

ایستم . دیر رسیدم ! شاید اگه فقط ده دقیقه زودتر میومدم میتونستم 

 توی سالن سُر ببنمش . رو صندلی انتظار

میخورمو دستامو تکیه سرم میدم . هجوم افکار نامربوط و زجر آور به مغزم 

 کالفه ترم میکنه و تا جایی پیش میره

که اشکم در میاد ولی این کارا فایده ای نداره و پارسا دیگه برنمیگرده . 

 اشک مونده روی پلکمو با دست میگیرمو

میدونم کجا ولی راه میرمو راه میرم . با قدمای بی رمق راهی بیرون میشم . ن

 اینقدر که وقتی به خودم میام پاهام
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دیگه نای رفتن نداره . خودمو جای میبینم که تا حاال پامم اونجا نذاشته 

 بودم . دست میکنم توی جیبمو به چند تا

پول خورد مچاله شده توی مشتم زُل میزنم . باهاشون کسی منو تا سر 

 رسه خونه که پایینکوچه هم نمیبرد چه ب

شهره . به هر بدبختی هست خودمو به ایستگاه اتوبوس میرسونمو سوار 

 واحد میشم . روی یکی از صندلیا سُر

میخورمو خیره به اطرافم ، فکر دیشب و تصویر خنده هاش هستم . فکر 

 اولین باری که کیفشو ازش میزنمو حتی

ن نترل بغض لعنتیم که عیبه گرد پامم نمیرسه . خنده تلخی میزنم و برای ک

 بختک به گلوم چسبیده ، گوشه لبمو

به دندون میگیرم اما زورش بیشتره و دونه های درشت اشک روی صورتم 

 میغلطه . تک تک صحنه های با پارسا

بودن مثل ی فیلم پلی میخوره قلبم بیشتر آتیش میگیره . به سینم چنگ 

 میزنمو با چشمایی که از شدت فشار

شمه خروشان اشکامو مهار کنه ، به خودم ناسزا میگم که چرا سعی داره چ

 حرف دلمو بهش نگفتم . چرا ازش

نخواستم بمونه ؟ یاد موقعیت خودم و خودش میفتمو آه از نهادم بلند میشه 

 . با چه رویی آخه ؟ رو چه حسابی
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بهش میگفتم بمونه ؟ با متوقف شدن اتوبوس، به اطراف نگاهی میندازمو 

 م میگیرم مابقی راه و که دو تاتصمی

کوچه هم بیشتر نیست پیاده برم . با وجود اینکه انگیزه ای برای رفتن به 

 خونه ندارم ، ولی بازم سمت خونه قدم بر
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میدارم .پاهام از مغزم فرمانبرداری نمیکردنو با وجود اینکه هیچ دلخوشی 

 ندارم به خونه نزدیک و نزدیک ترمیشم

ن این مسیر عادت کرده باشه و جای دیگه ای جز اینجا انگار به طی کرد .

 نداشته باشه . ذهنم درگیر خاطرات

گذشته و نگرانی آیندمه . به خودم که میام سر کوچه خونمونم و با وجود 

 آدمای حشمت مردد برای وارد شدن به

کوچه ، سرکی به داخل کوچه میکشم و بعد مطمئن شدن از نبودشون ، به 

 چه میشمو بادقت بهآرومی وارد کو

اطرافم چشم میدوزم . دست میبرم که نخ کناردرو بکشم اما صدای بینهایت 

 آشنایی اسمم و به زبون میاره که

قلبم باشدت توی سینم میکوبه . برمیگردمو با چهره غمگینش روبه رو 

 میشم . چند لحظه پلک میزنمو سعی

 بام میشینهمیکنم باور کنم که خودشه . خنده ای از ته دل روی ل

 پارسا ! ... تو ... تو نرفتی ؟ -

میخوام که بهش نزدیک بشم ولی اون ی قدم عقب میره و به نشونه تأسف 

 سر تکون میده . با یادآوری موقعیتم و

بر مال شدن دروغام ، سرمو پایین میندازم و میخوام زمین دهن باز کنه و 

 منو ببلعه

 نمیدونستم ... من حرفاتو باورکردمباورم نمیشه اینقدر بی رحم بودیو من  -

 توضیح میدم ... فقط بهم زمان بده -

 چیو میخوای توضیح بدی ؟ ... که کیفمو ازم زدی ؟ که بهم دروغ گفتی ؟ -

باور کن مجبور بودم ... بخدا ی اسکناسشم خرج نکردم ... میخواستم  -

 دیشب بهت بگم ولی
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 ونه میندازه و مگهدستشو به نشونه سکوت باال میاره نگاهی به خ

درباره خونه زندگیت چی ؟ ... اونم مجبور بودی ؟ ... خانوادت چی ؟ ...  -

 ناپدری بی رحمت ؟

 ... پارسا -

با احساسات من بازی کردی ... یکی از حرفات راست نبود ... من احمق از  -

 سفرم زدم که بهت بگم میخوام

 ... دربارت با خانوادم صحبت کنم ... که بهت پیشنهاد

 بقیه حرفشو قورت میده

فکر میکردم تو تنها دختری هستی که خودتی ... بی ریا ... بی کلک ...  -

 ... پاک ... معصوم

 ... پارسا -

هر وقت بهت مشکوک میشدم کاری میکردی که از شکی که بهت کردم  -

 از خودم متنفرشم ... حالتی که توی

بهت بگم ولی گفتم بذار فرودگاه داشتی و دیدم ... دنبالت اومدم که 

 .. سورپرایزش کنم ... که
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 پارسا داری اشتباه میکنی ؟ -

 میخوام ببینم ی حرفی هست که راستشو بهم گفته باشی؟ -

 مستأصل از پشت دید تار پرده اشکم میگم

اسمم ... اسمم درسته و ناپدری که پدر تنیمه و حقیقت داره ... اون بود که  -

 ... کنم مجبورم میکرد دزدی

 وخواهرم

چشماش برق میزنه و با مشتای گره خورده و فک منقبض سرشو طرفین 
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 تکون میده

 دیگه یک کلمه از حرفاتم باور نمیکنم ... تو یک دروغگوی به تمام معنایی -

 پارسا جان -

 بافریاد بهم میتوپه

 دیگه اسمموبه دهن کثیفت نمیاری -

داگاه روی گوشام میره . از ترس تکون محسوسی میخورمو دستام نا خ

 بادیدن نوچه های حشمت که پشت سرش

ایستادن به معنای تمام وا میرم . یکیشون دستشو روی شونه پارسا میذاره 

 و با صدای کلفتش میگه

 با خانم چیکار داری آقا کوچولو ؟ -

 پارسا که از دیدن هیکالی درشتو بزرگشون جا خورده جوابشونو میده

 نیستبه شما ها مربوط  -

نوچه حشمت یقه پارسارو میگیره و یکم بلند ش میکنه جوری که فقط سر 

 کفشاش روزمینه

 پس به کی مربوطه ؟ -

 با سرعت خودمو بهشون میرسونم و دستاشو از یقه پارسا جدا میکنم

 ولش کن گوریل نکبت ... گفت که به تو مربوط نیست -

 کردن به ی مورچه نداره نگاهی از بلندای قد ش بهم میندازه که کم از نگاه

 آقا دستور دادن که توروببریم پیشش -

 گور بابای خودتو آقاتوباهم کردن ... دست از سرم وردارین کرگدنا -

نگاهی به اون یکی کردو بازومو کشیدسمت خودش . پارسا لب به اعتراض 

 ورداشت
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 کجا میبریش یابو ؟ ... داره بهت میگه نمیخوادبیاد -

 ربوط نیست جوجه ... راتو بکش بروبه تو م -

مملکت اینقدر بی صاب نشده که توروز روشن دختر مردمو بدزدین کسی  -

 هم نبینه

اون یکی چاقوی جیبیشو درآوردو سمت پارسا رفت که بی قرار از تصور 

 صحنه به وجود اومده ، گنجشک وار توی

ه چیز قفس دستای زمخت نوچه حشمت ، خودموبه آب و آتیش میزنم . هم

 پارسا "برام رو دور کنده و فقط 

رو زبونم میچرخه . با هرقدمی که بهش نزدیک میشه قلبم بیشتر  "فرارکن 

 از خودم بی تابی میکنه و توقفس

 . سینم میکوبه

 لحظه خدافظی به سینه ام فشردمت

 ... اشک چشمام جاری شد دست خدا سپردمت

مانع میشه و دستشو تو  میخواد که چاقو رو توشکمش فرو کنه ولی پارسا

 هوا میگیره اما انگار زور اون بیشتره

 . وچاقو تادسته توشکمش فرو میره

 دل من راضی نبود به این جدایی نازنین

 ... عزیزم منو ببخش اگه یه وقت آزردمت

مات به چهره درهمش ، در حالی که دستش روی زخمشه و هر لحظه از درد 

 خم و خمتر میشه چشم میدوزم . با

افتادنش روی زمین دوباره تقلی میکنمو جیغ زنان پارسا رو صدا میزنم اما 

 خالف جهتی که افتاده کشیده میشم

 گفتی به من غصه نخور میرم و برمی گردم
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 ... همسفر پرستوها میشم و بر می گردم

چند تا از رهگذرا دورش جمع میشنو دیگه صورتشو نمیبینم . پاهام یارای 

 کش میخوره رفتن نداره وروزمین

درست مثل عروسکی توی دست ی بچه هست . باپیچیدن توی خیابون 

 تمام خشمم و توی مشتم جمع میکنم و به

سینه ستبر نوچه حشمت ضربه میزنم اما انگار بهش اشاره کرده باشم . 

 صدام از جیغای پیاپی گرفته بودو جونی

دام جلوی برام نمونده بود . چهره پارسا و خونی که از شکمش میومد م

 چشمم بود و بهم حالت تهوع دست داده

بود . وارد چایخونه حشمت شدیمو بعد عبور از سالن پراز میزو دود و مردای 

 قلیون به دست به انتهای سالن و

پشت پله ها میریمو بعد کنار زدن قالی ، دریچه ای که زیرش قرار داره باز 

 میکننو از پله های فلزی پایین میرن

ون کشیده میشم . با دیدن زیرزمینی به همون اندازه سالن باال ومنم دنبالش

 و با ستونای بزرگ و دم و دستکای

قمار، به جدیت کار حشمت پی میبرم . روی صندلی سلطنتی نشسته و با 

 ژست پادشاه وار به سیگار برگش پُک

میزنه . به محض دیدنم دست میبره و کرواتشو شل میکنه و با پوزخندی که 

 داره از سرجاش بلند میشه و روی لب

 . سمتمم میاد
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به به ... از اینورا خانم خانما ؟ ... خبر میدادین گاوی گوسفندی چیزی  -

 برات قربونی میکردم قناری خوشگل من
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روی پاهام بند نبودمو اگه نوچه هاش نگهم نمیداشتم خیلی وقت بود که 

 پخش زمین شده بودم . باتمام خشم و

 . داشتم بهش زُل زده بودمو هر لحظه بود که روش باال بیارم کینه ای که

 نوچه هام که اذیتت نکردن عزیزم ؟ -

 یکی از غول چماقاش زبون باز میکنه ومیگه

ی پسره سعی داشت دم در خونشون باهاش صحبت کنه ... انگار همو  -

 میشناختن

 با ابراهایی که باال پریده بود پرسید

 خُب ؟ -

 !مدخلشو آوردی -

با عقی که میزنم همه محتویات معدمو روی لباس اتو کشیده قرمز رنگش ، 

 باال میارم و نوچه هاش دستامو ول

میکنن که دوزانو روی زمین میفتم . یکی از نوچه هاش لگدی به پهلوم 

 میزنه که از درد به خودم میپیچم

 چیکار کردی احمق کثافت ؟ -

پاش نگاه میکرد ، با کار نوچش  حشمت در حالی که با دستای باز به سرتا

 سمتش هجوم بردوسیلی محکمی بهش

 زد

 کی بهت گفت بزنیش نره غول بی عقل ؟ -

 معذرت میخوام قربان -

معذرت خواهی تو به چه درد من میخوره کره خر ؟ ... من از همون فاصله  -

 هم متوجه شدم رنگش پریده و حالش

 خوب نیست ،
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 کل بزرگ کردی بی عقلتو چطور نفهمیدی ؟ ... فقط هی

 توی کثافت خودم غلط میزدمو تمام دردم پارسا بود و حالش که خوبه یا نه؟

برش میگردونی خونه و هر چی برای خوب شدنش نیازه تهیه میکنی ...  -

 فهمیدی ؟

 بله قربان -

 بعدش میشنه و خطاب به من میگه

 لت بدتررفتی خونه فقط استراحت میکنی ... نبینم کاری کردی که حا -

 شده ... باشه خانمم ؟
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با چشمایی که از فرط خستگی روبه بسته شدنه ، بهش زُل میزنم . با کمک 

 نوچه هاش از روزمین بلند میشمو

دوباره دنبایشون کش میخورم . صداش از پشت سرم میاد که خطاب به 

 کسی میگه

 . اَهه شده ..یکی بیاد این گندو جمع کنه ... تمام هیکلم به کثافت کشید -

گوشه لبم به نشونه پوزخند کش میاد اما درد بازوپهلوم اجازه نمیده زیاد رو 

 لبم بمونه . به محض رسیدن به کوچه

، نگاهی به در خونه خلوت خودمون میندازمونزدیک تر که میشیم از دیدن 

 خون پارسا دلم چنگ میخوره . توی

ه تخت تو حیاط خونه پرت میشم وبه هر بدبختی که هست خودمو ب

 میرسونم و روش میشینم . سمانه با دو

خودشو به من میرسونه اما من تو حال خودم نیستم وتمام فکرو ذکرم 

 پارساست . پارسای که تا چندلحظه پیش

توی خونه خودش میغلطید . االن چه حالی داره ؟ کجاست؟ سمانه رو به 
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 خودم میفشورمو هق میزنم . االن دیگه

نیست فقط دیدن پارسا اونم سالم مهمه . آخرین حرفایی که دردای من مهم 

 بهم زد یادم میادو قلبم بیشتر چنگ

میخوره . یاد اینکه دروغگو خطابم کرده بود . یاد نگاه پراز نفرتش .یاد 

 . صورت در همش وقتی چاقو میخورد

چشمام روی هم رفتو صدای مبهم سمانه که با گریه صدام میزد به گوشم 

 خدا کنه بمیرمو همه چیز تموم میرسید .

 شه ...یعنی میشه ؟

................................... 

ی هفته ای از از اون روز کذایی و نحس میگذره و من توی خونه خودم 

 زندانی محتشمم .اموالم که گوشمم جزوش

باشه از طرف اون مصادره شده و هیچ وسیله ارتباطی ندارم . نوچه هاش 

 دررفتنو هم بهم نمیدن و اگه اجازه تا دم

توی خونه جابه جا شم اونا متوجه میشن . پیشکشای زیادی از طرف 

 حشمت اومده . چیزایی که شاید ی زمانی

آرزوی داشتنشونو داشتم ولی االن همشون مال من شده بود اال ی هالوت 

 خوش . نه تنها من سمانه هم ازاین

یادی به دست آورده بود . بابا هم جریان بهره برده بودو اسباب بازی های ز

 که قربونش برم مثل ی تازه عروس که

میخوان ببرنش خونه دوماد تو ابرا سیر و سفر میکرد . تنها کسی که این 

 وسط قربانی شده بود من بودم . حکم

طعمه ای داشتم که گرفتار تارهای یک انکبوته وهر لحظه چشم به راه صیاد 

 ای! روی تخت حیاط مشغول تماش
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بازی کردن سمانه بودم . که چجوری به این زودی اسباب بازی های 

 رنگاررنگ دلشو زده بودو سر همون خط بازی

قبلیش رفته بود. به موهای بلند و خوش حالتش که توی نور خورشید باهر 

 بار پریدن توی فضا میرقصیدو سمتی

هر خاموشی می افتاد . پس فردا قراره واسه همیشه به عقد ظلم در بیامو مُ

 روی لبام زده شه . کسی منو آدم

حساب نمکرد که نظرم براش مهم باشه . که بگم ننگ خودم میدونم با ی 

 آدم پست فطرت هم خونه شم . یاد

پارسا روزی نیست که قلب ریش شدمو ریشتر نکنه و چهره مظلومش که با 

 خود خواهی من در هم شد . این عذاب

ن دنیا دار مکافاته ! ولی چرا سر حشمت حق خودم میدونستم . راست گفت

 . این بال نمیاد ؟ اون گناهاش بیشتره

چرا اون مجازات نمیشه و هر روز از قبل قدرتمند تر میشه . چرا من به 

 خواسته اون تن بدم ؟ چرا انتقام پارسارو

نگیرم ؟ میترسیدم ؟ از چی ؟ من که چیزی توی این دنیا نداشتم . همه 

 ه جلوی چشمام پرپر شدچیزم پارسا بودک

دیگه چی واسم مونده بود ؟ باید کاری میکردم . اگه قراره من توی ای لجن  .

 کشیده شم محتشمو هم میکشم

پایین . باید از اون پست فطرت به شیوه خودم انتقام بگیرم . تمام وجودم پر 

 . میشه از تنفر و به دستام میرسه
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وی دستم باقی مونده و کینه حشمت به وقتی به خودم میام جای ناخونام ر

 استخونم رسیده . باید تا فردا صبر
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 . میکردم . باید جوری رفتار میکردم که دارم طبق خواسته اونا پیش میرم

لباسای سیاهمو تنم کردمو منتظر رسیدن مرد بدبختیام هستم . امروز قراره 

 بریم خرید عروسی . اونم از بهترین

نای مداربسته و پلیسا اونجا لونه دارن . با صدای در پاساژا! جایی که دوربی

 نگاه حراسونمو از پنجره به حیاط میدمو

آب دهنمو قورت میدم . باید قوی باشم و خونسردیمو حفظ کنم وگرنه 

 نقشم خراب میشه . سمت کفشای اسپورتم

میرم و بعد ازاینکه بنداشومیبندم . چشمم به سمانه که عروسک به دست 

 ه میخوره . آغوشمو براش بازنگام میکن

میکنم و اونم بدون معطلی میپره تو بغلم . وقتی ی دل سیر بغلش میکنم از 

 خودم میکنمش . با چشمای پراز اشک

 و صدای لرزونه میپرسه

 میخوای با اون آقاهه ازدواج کنی ؟ -

 تار موشو که صورتشو گرفته پشت گوشش میفرستمو جوابشو میدم

 خرید ... بعداً معلوم میشه االن میخوام بریم -

 منم با خودت میبری ؟ -

با حرفش بغض خفته درونمم بیدار میشه و تا مرز فوران میرسه امابا قورت 

 دادن آب دهنم وبه بدبختی مهارش

 میکنم

شاید آبجی سمانه دیرتر بیاد خونه ... فقط ازت میخوام بری خونه خانم  -

 اشهمینایی و تا برگشتنم اونجا بمونی ... ب

 ؟

طبق عادت همیشگیش سرشو به نشونه فهمیدن باال پایین میده و من از 
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 گونش بوسه ای میگرم که دوباره صدای

در بلند میشه منتهی این دفه با شدت بیشتر . از سمیرا خداحافظی میکنمو 

 درو باز میکنم . هیکل درشت نوچه

واست حشمت سر راهم قرار میگیره که دستش رو هوا مونده و انگارمیخ

 دوباره در بزنه

همه جا باید زور بازوتو نشون بدی ؟ ... این در دستو پا نداره از خودش  -

 دفاع که اینجوری به جونش افتادی مغز

 نخودی ... صاحباشم مثل خودت کر نیستن که صداشو نشنون

 صدای قهقه حشمت توی ماشین کالسیکش بلند میشه

 آفرین مرغ عشقم ... گل گفتی -

هش نگاهی انداختم که مثل ی خان و باهمون لباس شیکش ، روی با نفرت ب

 صندلی عقب لم داده بودو دستشو لبه

 پنجره ماشین گذاشته بود . صدای نکره نوچش در اومد که با تنفر گفت

 بفرما سوار شو -
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نگاه پرخشمی بهش انداختمو بعد دور زدن ماشین کنار حشمت ، روی 

 ه کثیفش رومصندلی عقب جا گرفتم . نگا

 . میرقصیدو از بودنم کنار خودش خوش خوشانش بود

دیدی آخرش من پیروز شدم . دیدی رامت کردم  "حتماً توی ذهنش میگه 

 ولی نمیدونه چه خوابی براش "؟ 

دیدم . نمیدونه تا بدبختیش چیز دیگه ای نمونده . بعد مسافت طوالنی که 

 طی میکنیم ، به همون پاساژی که ازش

طبقه بزرگ که اکثر مغازه هاش جواهر 0فته بودم میرسیم .ی پاساژ قول گر
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 فروشی بود ! به محض پیاده شدن

چشم میچرخونمواطرافو از نظر میگذرونم . جای شلوغ و پر رفتو آمد والبته 

 مجهزی بود . عالوه بر ماشین پلیسی

 . که دم در ایستاده بود یکی دیگه هم از توی خیابون عبور میکرد

 ایستادی عشقم ؟ ... نمیخوای راه بیفتی ؟چرا  -

و بعد دستشو به نشونه گرفتن دستم دراز کرد . اگه مجبور نبودم کف 

 دستش تف مینداختم اما برای ظاهر سازی

هم که شده ، دستمو توی دستای کثیفش گذاشتم . ی سرو گردن ازش بلند 

 قد تر بودمو با اون هیکل چاقش ،

وارد پاساژ شده بودیمو من نگاهم کنج دیوارا شبیه پنگوئنا راه میرفت . 

 بودکه دوربینا رو شناسایی کنم . طبقه

همکف زیاد شلوغ نبود و به پیشنهاد من به طبقه باال میریم . بعد دید زدن 

 طبقه ، چشمم به زنو مردی که کنار هم

ایستاده بودنو به ویترین نگاه میکردن افتاد . موقعیت خوبی بود نقشمو 

 . دست به کار شدمو با هیجان عملی کنم

 سمت ویترین دویدم

 وای حشمت ... این چقدر خوشگله -

و درهمون حال دست کردم توی کیف زنه و جوری که خودش نفهمه کیف 

 پولیشو از توی کیفش دوشیش به کیف

خودم منتقل کردم . زنو مرد چپ چپ نگام میکردنو ریزریز میخندیدن ولی 

 چیکمن کماکان مثل بچه های کو

 هیجان داشتم

 اینو برام میخری ؟ -
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 تو جون بخواه عسلکم -

سعی کردم با حفظ لبخند زورکی که روی لب داشتم حرفشو نشنیده بگیرم 

 تا وسط پاساژ باال نیاوردم و خودش

زودتر وارد مغازه شد ، منم پشت سرش راه افتادم . اون دوتا نوچشم که 

 مثل گریس بهش چسبیده بودنو همه جا

یش میکردن . تا ورود کامل من به مغازه ، از مغازه دار خواسته بود همراه

 سرویسی که من میخواستم ،بیاره . کمی

لمسش کردمو بعد دستبندشو ورداشتمو روی دستم گذاشتم و برای اینکه 

 خیلی عادی برخورد کنم ازش نظر

 خواستم

 بنظرت چطوره ؟ -

 ورداشت گفت نگاه کثیفشو به دستم دادو بعد با قدمی که سمتم
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 عالیه ... اگه گردنبندشو امتحان کنی عالی ترهم میشه -

در همون حالت که سعی داشتم به عقب قدم ورندارم ، با وجود اینکه دلم 

 میخواست با ناخونام چشمای هیزشو از

کاسه دربیارم اشاره ای به فروشنده که منتظر انتخاب ما بود کردمو آروم 

 گفتم

 زشته جلو بقیه -

لبخند کثیفی روی لبش اومدو منم دستبندو سر جاش گذاشتم . با نگاه 

 دیگه ای که به ویترین انداختم از

فروشنده خواستم یکی دیگه رو بیاره و خواست اون یکی و ببره که ازش 

 خواستم بذاره باهم مقایسشون کنم و
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چند تای دیگه رو هم خواستم بیاره وبرای پیش اومدن فرصت مناسب این 

 ت اون دست میکردم . حشمت کهدس

خسته شده بود خودشوروی صندلی انداخت و نوچه هاش کماکان دورورش 

 میچرخیدن . دو نفر خانم وارد مغازش

شدنو فروشنده رفت که جواب اونا رو بده و منم کمامان مشغول انتخاب 

 بودم . با نیم نگاهی که پشت سرم انداختم

ز صفحه ها سریسوتوکیفم جاکردم موقعیتی که داشتم توی ی حرکت یکی ا

 خیلی خونسرد خودمومشغول انتخاب

 جلوه دادم . فروشنده سمتم اومدو منم با گفتن

 همینو میخوام -

وبه کارم پایان دادم . بعد حساب کردن پول سرویس از مغازه میزنیم بیرونو 

 میخواد که بره سمت پله ها ولی من با

 عشوه خرکی گفتن

بری ؟ ... تو که هنوز چیزی برام نخریدی ؟ ... یعنی میخوای بهمین زودی  -

 من فقط اینقدر برات ارزش دارم ؟

و خنده پسر کشی تحویلش دادم که برق خواستن توی نگاه کثیفش موج 

 میزد و مثل ی گرگ زخمی نگام میکرد

 بالبخند اومدو کنارم قرارگرفت که ادامه دادم

وجود اینا خجالت میکشم توی  این بادیگارداتو رد کن برن ... من که با -

 پاساژ راه برم ... اینجا که خطری

 تهدیدمون نمیکنه

 شما جون بخواه عسلکم ... اصالً میخوای عوضشون کنم ؟ -

 فعالً بفرستشون برن تابعد -
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با اشاره دستش بادیگارداش دیگه دنبالمون نمیان و من نفسی از سر 

 آسودگی میکشم . با لبخند گول زنکی

نثارش میکنم . از چند تا مغازه و  "حاال قبرتو بکن  "دلم ی سمتش توی

 رهگذر دگه هم کش میرم و کیفم دیگه تا

خرخره پر میشه . دعا میکردم دوربینا چک بشه کسی منو دیده باشه و 

 متوجه دزدیام شده باشه . توی آخرین

مغازه در حال نگاه کردن النگو بودم که مغازه شلوغ میشه و کسی حواسش 

 م نیست ی دسته النگو ور میدارمبه

 که تو کیفم بذارم اما آخرین لحظه فروشنده میبنه و سمت میاد

 چیکارمیکنی خانم ؟ -
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حشمت که با اون هیکلش آخرا دونبالم قل میخورد خودشو از روی صندلی 

 کندوبهمون نزدیک شد

 چیزی شده آقا ؟ -

 دخترتون داشت ازمغازه دزدی میکرد -

 و بفهم ... زن من دزد نیستحرف دهنت -

 فروشنده که فکش افتاده بود ادامه داد

 خودم دیدم ... ی دسته از النگوهارو کرد توکیفش -

چرا حرف مفت میزنی ؟ ... مالتو صفت نگه دار بقیه رو دزد نگیر ... هرچی  -

 خواسته واسش خریدم ... نیازی به

 دزدی نداره

 بعد خطاب به من کردو گفت

 مغازه دیگه خرید کنیم بریم از ی -
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 وخودش جلوتر راه افتاد که بره ولی فروشنده لب باز کردوگفت

 تا کیفشو ندیدم حق ندارین از این در خارج شین -

 وبعد دکمه ای رو زد که در قفل شد . حشمت روبه من کردو با تحکم گفت

 کیفتو نشونشون بده تا خیالشون راحت شه -

 و بعد رو به فروشنده گفت

تو در میارم ... ازت شکایت میکنم تا تو باشی به ی آدم متشخص پدر -

 توهین نکنی

 بذارمعلوم شه خانمت دزدی نکرده بعد خطو نشون بکش -

همه منتظر من بودن که داخل کیفمو نشون بدم . خیلی خونسرد از روی 

 دوشم درش آوردم و جلوی فروشنده

ن ردو بدل میکرد . بازش کردم که با دهن باز نگاهشو به داخل کیف و م

 حشمت با داد سرش گفت

منتظر چی هستی ؟ ... مگه خیالت راحت نشد؟ ... دروباز کن تاشیشه های  -

 مغازتو خورد نکردم

آره ... خیالم راحت شد ... فقط تو و این به اصطالح زنت باید صبرکنین تا  -

 !پلیس بیاد

هش خودشو به لحظه ای مات نگاهش کرد و بعد چشم به من دوخت . با ی ج

 کیفم رسوندو به محض کشیدن

دستش برای دیدن داخلش سمت خودش النگوها ازتوش افتادو روی زمین 

 قل خوران هرکدوم سمتی رفت .حالش

کم از سکته کرده ها نداشتو نگاهش پر سؤالشو بهم داده بود که با ی حرکت 

 کلتشو ازتوی کتش در آورد و سمت
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از خانما جیغ خفه ای از گلوش کنده شدو منم فروشنده نشونه رفت . یکی 

 مات به صحنه پیش اومده ، ی قدم

عقب برداشتم . انتظار همچین عکس العملی ازش نداشتم . اصالً به این 

 فکرنکرده بودم که با خودش اسلحه داشته

 ! باشه

 در و باز کن تا ی گلوله حرومت نکردم ؟ -

نشونه تسلیم باال رفت . فروشنده که مشخص بود ترسیده و دستاش به 

 شوکه شده بود و حرکتی نمیکرد که

حشمت به سقف شلیک میکنه وصدای بدی میده و به دنبالش بوی باروته 

 که توی فضای مغازه میپیچه. دیگه االن

همه جیغ میزدنو از ترس سر جاشون نشسته بودن . دوباره با اسلحش سمت 

 فروشنده نشونه رفت که فروشنده با

ت بردو دکمه درو زد و در با تقی باز شد . حشمت راهی بیرون ی حرکت دس

 مغزه شد و در حالی که از در خارج

میشد بازوموگرفتو دنبال خودش کشوند . به خاطر قدش کمی خم شده 

 بودمومقنعم بهم خورده بود

دختره احمق ... دستی اینکارو کردی که گرفتارم کنی ؟ ... بالیی سرت  -

 ردنت راضی شیمیارم که به گوه خو

 دستمو میکشمو ازچنگ مشتش در میارم و سر جام می ایستم

فکر کردی میشنیمو منتظر میمونم هر غلطی نکردی بکنی ؟ ... که امروز  -

 من فردا دختر همسایه پس فردا ی

دختر کوچکتر از منو دختر همسایه رو بدبخت کنی ؟ ... تو ی خوک کثیف 

 شکم گنده ای که هر چی بیشتر به
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 ت میاره حریصتر میشه ... میفهمی ؟دس

اسلحشو سمتم میگیره و ی قدم سمتم میاد که ی پلیس در حالی که دو 

 دستی اسلحشو سمتش نشونه برده

فرمان بردن دستاش باالی سرشو میده . شوکه از دیدن پلیس لحظه ای بی 

 حرکرت می ایسته و بعد آروم دستشو

پلیس شلیک کنه ولی تیری که از  باال میبره ولی آخرین لحظه میخواد که به

 اسلحه پلیس شلیک مشه و به

دستش میخوره هیکل چاقشو به دیوار کنارش میکوبونه و تکیه به دیوار رو 

 زمین سُر میخوره . دیگه صدای آژیر

ماشینای پلیس به گوش میرسه و تعدادشون قابل تشخیص نیست خیره به 

 چشمام در حالی که سرشو باال پایین

 دیدم میکنهمیداد ته

 ... بالخره آزاد میشمو اون موقست که پیدات میکنم و -

ادامه حرفاش با اومدن پلیس و دستبند خوردنش یکی میشه . با یاد آوری 

 نوچه هاش به خانمی که برای دستگیر

 کردنم سمتم میاد میگم

 نوچه هاش جلوی در منتظرشن ... تو ی ماشین قدیمی قرمز رنگ -

اش اطالع میده و دستبندشو برای انداختن دور دستام با بی سیم به همکار

 آماده میکنه .مچ دستای لرزونمو برای

زدن دستبند باال میارم . قلبم آروم نگرفته وبی تاب توی سینم میکوبه ولی 

 خنک شده . سنگینی دستبند روی

دستم به سنگینی قلبمه . قدمای بی رمقم سمت بیرون پاساژه ولی فکرو 

 مه . به فکر سمانه و دیدنذکرم اطرافیان
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انتقام تو چشم حشمت . فکر پارسا و زندان افتادن من . چه حالی دارن 

 وقتی من تو زندانم ؟ میون شلوغی دنبال

چهره آشنایی میگردم که دردمو بفهمه و قضاوت بی جا نکنه ولی همه با 

 تکون دادنای سر از روی تأسف و پچ پچ

. سرمو پایین میندازم و توی ماشین پلیس  کردن دم گوش هم نگام میکنن

 جا میگیرم . در که بسته میشه نفسی

 از سر آسودگی میکشم . به محض نشستن خانم پلیس کنارم روبهش میگم

من به همه چیز اعتراف میکنم فقط ازتون میخوام خواهرموبه ی جای امن  -

 ببرین

 رسیدیم کالنتری کاری که گفتیو برات انجام میدیدم -

دستای جفت شدم که دوتا حلقه نقره ای دورشونوحصار کرده زُل میزنم .  به

 چند سال توی این حصار خواهم بود ؟

چه به سر آبروم میاد ؟ هه ! آبرو ؟! آبروی تو جلوی پارسا رفته بود بقیه که 

 مهم نبودن . برام گیر افتادن حشمت

نی که جگرم با وانتقام خون پارسا بود . خونی که به ناحق ریخته شد . خو

 دیدنش خون شده بود . حاال میتونستم

آروم باشم . آروم مثل کسی که تاوان گناهاشو پس داده و در انتظار آینده 

 ... ای مبهومه

 ... سه سال بعد

بامداد 3صدای چرخیدن چرخای ساکم فضای سالن تقریباً خالی ساعت 

 فرودگاهوپر کرده و من به این فکر میکنم

ن سپرده بودم بیاد دنبالم ولی مطمئنم نمیومد . تنبل تر که کاش به ماها
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 ازاین حرفاست که دیدن برادرش اونم بعد

چند سال واسش مهم باشه . به پله های برقی میرسمو مکثی میکنم سرم 

 گیج میره و میدونم از خستگی پروازی

که داشتمه . به خودم قول میدم به محض رسیدن ی دوش درست حسابی 

 ر ساعتی که شد تختبگیرمو تا ه

بخوابم . اینقدر خسته بودم که میتونستم اندازه سالیایی که آلمان نتونستم 

 استراحت کنم ، بخوابم . در برقی که

به خاطر من باز میشه هجوم موجی از سرمارو به صورتم میفرسته . سرمو 

 توی کت اسپورتم فرو کردمو به خودم

ه انتظار داشت . باید لباس گرمتر گفتم از هوای دی ماه بیشتر از این نمیش

 میپوشیدم ! به آسمون گرفته باالی

 . سرم نگاهی انداختمو حدس زدم امشب قراره برف بیاد

 ماشین میخواین آقا ؟ -

نگاهی به مردی که ازم این سؤالو پرسیدانداختمو بعد نگاهی که به ماشین 

 زرد رنگش انداختم سرموبه نشونه

میدم وسمت ماشینش راه افتادم . ساکمو توی تأیید سؤالش باالو پایین 

 صندوق عقب میذاره و منم برای فرار از

سرمای استخون سوز سوار ماشینش میشم . تا اومدن اون دریچه بخاریو 

 سمت خودم ثابت میکنم . در حالی که از

هوای بی نهایت سرد اعتراض میکنه استارت میزنه وراه میفته . آدرسو بهش 

 قب تر میفرستم تامیدمو صندلیمو ع

خفه نشدم . یک ریز حرف میزنه و منم حواسموپی تغییرات این چند 

 سالست ، انگار زیاد هم تغییر نکرده و همون
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شهر چند سال پیشه که ازش رفته بودم . به برنامه ای که بعد اومدنم 

 . داشتمو اولینش افتتاح شرکت معماریم بود

آهنگی برای خودش گذاشته که  راننده وقتی میبینه مشتاق حرفاش نیستم

 ! آدمو یاد دوران ماقبل شاه میندازه

بالخره بعد یک ساعت سرو کله زدن با راننده ، میرسم خونه بعد حساب 

 کردن پول تاکسی با کلیدی که از قبل

داشتم درو باز میکنم . به جز برق حیاط برق دیگه ای روشن نیست و حدس 

 من اینه که همه تو خانای خوابشون

 
 119 

سیروسفر میکنن . حقم دارن کسی خواب نیمه شبو به استقبال کردن از من 

 ترجیح نمیده . بعد گذر از حیاط بی

روح با درختای بدون برگ وخشک بر اثر سرما پله های بهار خوابو باالمیرم . 

 دستگیره درو فشار میدمو در سالن با

روشنش حس  صدای جیر جیری باز میشه . برق سالنو میزنمو به محض

 غریبگی بهم دست میده و خونه به چشمم

متریم توی آلمان عادت کرده 50ناآشناست . انگاربه همون سوئیت کوچیک 

 بودمواینجا زیادی برام بزرگ به نظر

میرسید . پله های پیچ خورده طبقه باالرو طی میکنمو یک راست میرم 

 سمت اتاقم . به محض روشن کردن برق

روی تختم خوابیده بود زُل میزنم . این کی بود ؟  اتاقم به موجودی که

 چشماشو باز میکنه به محض دیدنم روی

تخت میشنه و شروع به جیغ زدن میکنه . اینقد دهنشو باز کرده که تکون 

 خوردن زبون کوچکشو هم میدیدم و
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موهای ژولیده دورو ورش آدمو یاد شخصیتای کارتونی میندازه . دستامو 

 بودمو سعی میکردمروی گوشام گرفته 

صدای فرا صوت دختره رو نشنوم . کتایون با تاپ شلوارک وسط اتاق ظاهر 

 . میشه وبا دهن باز نگام میکنه

 ! اینکه پارساست -

دیگه مامان بابا و ماهان هم خودشونوبه اتاقم رسونده بودن و کتایون رفت 

 سراغ دختری که کماکان داشت جیغ

 یگممیزد . با اشاره سمتش کالفه م

 بابا یکی اونو از برق بکشه ... کَرَم کرد -

مامان با قربون صدقه خودشو بهم رسوندو اندازه این چند سالی که از خونه 

 دور بودم بغلم کرد. بابا بعد حالو احوال

 کردن باهام چند بار به کتفم زدو از دیدنم ابراز خوشحالی کرد

 بی خبر اومدی ؟میگفتی میومدم دنبالت ؟ ... چی شد که اینقدر  -

 گفتم اذیت نشین ... برای همین زنگ نزدم ... این کیه تواتاق من ؟ -

کتایون سعی داشت آب قندی که براش آماده کرده بود به خوردش بده و 

 ماهان هم که روی تک کاناپه ای که توی

 اتاقم بود خوابش برده بود . کتایون لب به اعتراض ور میداره و میگه

 خالتو نشناختی ؟ ... بیچاره رو زهره ترک کردیتو یعنی دختر  -

مثل اینکه ی چیزیم طلبکار شدیم ... کف دستمو که بو نکرده بودم کسی  -

 میخواسته تو اتاقم بخوابه

جیغ زدناش تبدیل به گریه شده بودو خودشو تو بغل کتی انداخته بودو زار 

 میزد . با چینی که به بینیم داده بودم

مامان با دعوت کردن من به آرامش سعی داشت از  لوسی نثارش کردم .
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 عصبانیت من کم کنه

مادر جان دخترخالت تازه هفته پیش اومده ایران ... قراره ی ماهی اینجا  -

 بمونه ... ماهم خبر نداشتیم که قراره

برگردی وگرنه اتاقتو خالی میکردیم ... االنم طوری نشده ... فروزان میره تو 

 اتاق کتایون

 گریه های لوس با لهجه بدی میگهمیون 

 
 111 

 خاله من نمیتونیم رو زمین بخوابم ... سختمه -

مامان چشماشو تو کاسه سرش میچرخونه دستاشو دو طرف بدنش میندازه . 

 کالفکی از صورتش موج میزنه

 خوب کتایون رو زمین میخوابه تو رو تختش بخواب -

 شقیقم فشار میدمو میگمباز کتایون اعتراض میکنه و کالفه دستمو رو 

 من خستم ... لطفاً برید بیرون به توافق برسید -

مامان راهنمایشون میکنه و همه به جز ماهان بیرون میرن با لگدی که به 

 پاش میزنم میپره هوا و از الی پلکاش

 نگام میکنه

 پاشو برو سر جات بخواب -

شمو سراغ ساکم چند تا ها هان میکنه و از اتاق میزنه بیرون . پوفی میک

 . میرم و حولمو از توش میکشم بیرون

هیچ چیز غیر ی دوش درست وحسابی حالمو جا نمیاورد .به قصد رفتن 

 حمام میرم سمت سرویس بهداشتی که در

باز میشه و فروزان با اون هیکل چاقش جلوم ظاهر میشه . دستشو روی 

 قلبش میذار میخواد لوس بازی در بیاره
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زنمو برو بابایی حوالش میکنم . بعد قفل کردن در که با دست پسش می

 سرویس ، تیشرت جذبمو از تنم در میارمو

میندازمش تو سبد رخت چرکا آب و تنظیم میکنمو زیر دوش میرم . آرومتر 

 میشمو دستم رو بدنم کشیده میشه

تا به زخمم میرسه و روش ثابت میمونه . نگاهی بهش میندازمو سعی میکنم 

 تا33خورده یادم بیاد .  بخیه هایی که

؟ شایدم بیشتر ! با هربار یادآوری جاش میسوخت ولی نه جای زخمم ، 

 انگاری دلم بود که میسوخت . شیرو

میبندموبعد خشک کردن خودم ، حوله رو دور نیم تنه پایین بدنم میپیچم و 

 از سریس میزنم بیرون . اگه این بارم

الیی سرش نیارم . دختره نونور فروزان سر رام قرار بگیره قول نمیدم ب

 معلوم نیست باز چی شده که یاد خالش

افتاده و اومده دیدنش . حاال اگه ما بودیم و میرفتیم آمریکا دیدنشون ، 

 نمشناختمون . حوله دورموبا ی شلوار و

تیشترت عوض میکنمو تقریباً روی تخت پرت میشم . انگاری ده نفر هولم 

 ودادن که بیفتم وصد نفر دست

پاموگرفتن که تکون نخورم . سنگینی سرم باعث شده بود به بالش بچسبه و 

 ازش جدا نشه حتی برای چرخیدن و

 ... به پهلو خوابیدن . پلکام سنگین شدو دیگه نفهمیدم کی خوابم برد

با صدای زنگ گوشیم چشمامو باز میکنم و سعی میکنم زمانومکانو به یاد 

 زه نمیدهبیارم ولی هوای ابری بیرون اجا

حدسی بزنم . تو همون حالت دست میبرمو بعد کمی گشتن گوشی لرزونمو 

 از روی پاتختی ور میدارم . با ی چشم
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باز به صفحه چشمک زنش زُل میزنم و به شماره آشنای ناشناس خیره 

 میمونم . تقریباً نفسای آخر زنگ زدنشه که

 عالمت سبز رنگ اتصالو سمت چپ هول میدم

 بله ؟ -

 م پارسا جان ... خوبی ؟ ... اومدی ایران ؟سال -
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 آره ... دیشب رسیدم -

 خوبه ... زنگ زدم آماده شی بیایم باهم بریم چند تا جا رو ببینیم -

 خمیازه ای میکشم که میگه

 ببخش انگار بد موقع زنگ زدم ... خواب بودی ؟ -

 مهم نیست ... تا یک ساعت دیگه بیا -

طع میکنم اما بدنم کرخت تر ازاین حرفاست که بعد خداحافظی گوشیو ق

 بذاره بلند شم . با تقه ای که به در خورد

چشمم به در موند . بعد چند لحظه هیکل ریز مامان توی لباس خونه و 

 موهای مردونه جو گندمی توی چهارچوب

 در قرار گرفت

ن پایی بیدار شدی پسرم ؟ ... نهارت آمادست ... برات بیارم همینجا یا میای -

 ؟

 با جهشی بلند میشمو روی تخت میشینم

 سالم ... نه ... دستوصورتمو بشورم میام پایین -

 بعد چند لحظه نگاه کردن دستی به موهای ژولیدم میکشه میگه

 خیلی خوشحالم برگشتی ... دلم برات ی ذره شده بود -

لی سا31دستشو توهوامیگیرمو بوسه ای روش میزنم . لبخدی به اندازه این 
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 که برام کرده میزنه و من تازه متوجه

خطای کنار لباش میشم . نمیدونستم خوشحال باشم که خطای کنار لبش از 

 خط اخم پیشونیش پررنگتره یا

 . ناراحت ازاینکه مادرم روز به روز شکسته تر میشه

 زود بیا تا غذااز دهن نیفتاده -

 رفتنشو دبال میکنم و و بعد گفتن این حرف از اتاقم میزنه بیرون . با چشم

 به دیوارراهرو میرسم . برای کاری که

ازم خواسته وبود بلند میشمو به طبقه پایین میرم . دیشب که اومده بودم 

 وقت نکردم خونه رو خوب ببینم . انگار

چیزی عوض نشده بودو غیر موبال همه چیز سر جای قبلیش قرار داشت . 

 بعد خوردن غذای ایرانی اونم بعد چند

سال و از همه مهمتر از دست زیور خانم آشپز خونواده برای آماده شدن به 

 اتاقم برمگیردم . یاد خاطرات روزی که

بامیالد کسی که قرار بود شریکی باهم شرکت بزنیم باعث شد متوجه نشم 

 کی آماده شدمو تا به خودم اومدم در

نگ میزنمو حال پوشیدن کابشن چرمم بودم .به موهای براق از سِرم موم چ

 از توی جیب کتم رینگ نقره ایمو به

انگشتم میندازم . این حلقه شده بود نیمی از وجود من که اگه تو دستم 

 نباشه احساس امنیت نمیکنم . انگار

آرامشی که این حلقه بهم میداد هیچ کسی نمیداد . با زنگ گوشیم متوجه 

 میشم دم در منتظرمه و بدون معطلی

نوک مدادی نشسته و تقریباً توی صندلی 156توی راهی بیرون میشم . 

 ماهی میشد که ندیده6 . گمه
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بودمشوتواین مدت تلفنی باهم قرار مدار میذاشتیم . کنارش روی صندلی 

 شاگرد جا میگیرم . میدونه اهل صحبت

کردن زیاد نیستم و فقط به سالم و دست اکتفا میکنه . به چند تا بنگاه سر 

 او شرکتای مختلفیومیزنیم وخونه ه

میبنیم ولی به نتیجه ای نمیرسیم . باید فردابا حوصله بیشتر به چند تا 

 بنگاه دیگه سر میزدیم شاید به نتیجه ای

برسیم . دلم نمیخواست با وجود فروزان دختر لوس خاله مهری به خونه بر 

 گردم ولی چاره ای نداشتم . ساعت از

پایین ولی به دروغ خوردن چیزی با گذشته وهمه منتظرن واسه شام برم 35

 . میالدو بهونه میکنمو به اتاقم میرم

لباساموبا ی دست لباس راحتی عوض میکنمو روی تختم دراز میکشم ولی 

 خوابم نمیبره . فکراین چند سال که به

سرعت برقو باد گذشتو ومن چیزی غیر از عذابشو نفهمیدم ، مغزموروبه 

 وسط یزوال داره. فکر اعتمادم که ت

دختر از بین رفته بودو حتی تو آلمان هم با وجود موقعیت های زیادی که 

 داشتم بدست نیومده بود. فکر اینکه

همشون مثل همن ... پوفی میکشمو به پهلو میشم . این چند ساله روزی 

 نشده که این فکرا به سرم نزنه . بایداین

ی میرسیدم. خوابم افکارو از خودم دور نگه میداشتم وگرنه به مرز دیونگ

 . نمیبردو ازاین پهلو به اون پهلو میشدم

کالفه رو تختم نشستمو سرمو بین دستام قرار دادم . باز وقتش رسیده بود . 

 وقتش رسیده بود که خاطراتمو دود
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کنمو بفرستم هوا . جعبه سگارموهمراه فندک ور میدارو راهی حیاط میشم . 

 امشب بر عکس دیشب دارم آتیش

. بدون پوشیدن لباس گرم با همون تیشرت راهی حیاط میشمو روی  میگیرم

 صندلی فلزی توی بهار خواب

میشینم . فندکو آتیش میکنمو نزدیک سیگارم میارم و با ُپک عمیقی که به 

 سگارم میدم روشنش میکنم . دودش

قاطی شده با بخار گرمای وجودمه که از دهنم میزنه بیرون . خیره به دود 

 قیب میکنمو نقطه محومسیرشو تع

شدنشو تشخیص میدم . چی میشد اگه خاطرات آدم هم مثل دود همین 

 سیگار محو میشد ؟ چی میشد تاریخ

انقضا داشت ؟ تاریخ انقضایی که دست خود آدم میبودو مسلماً خیلی زود 

 سر میرسید . انگار ی چیز ثابت شدست

 هد بود . اینقدر کهاینکه هرچی خاطراتت بدتر باشه موندگاریش بیشتر خوا

 دیگه چیزی ازت باقی نمونه و وقتی به

خودت بیای نتونی چهره خودتو هم از توی آینه تشخیص بدی و مدام برات 

 این موجود بیچاره "سؤال پیش بیاد 

 "که انعکاسش توی آینست کیه ؟؟؟ 

چند هفته ای از اومدنم به ایران میگذره . توی این مدت تقریباً نیمی از 

 شرکت انجام شده ولی بنظرم خیلیکارای 

عقب بودیمو اصالً از این وضعیت خوشم نمیومد همشم به خاطر کارای اداری 

 .بودو شده بود سنگی جلوی پای ما

فردا باید از کسایی که به شرکت درخواست کار داده بودن مصاحبه میشد تا 

 بهتریناشونو انتخاب کنیم. به میالد
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یده کارشون خوبه شناسایی کنه و سپرده بودم کسایی که تشخیص م

 بعدتأیید نهای از طرف من ، میتونستن

شروع به کار کنن . دکوراسیون شرکتو به سلیقه خودمون به سبک مدرن و 

 امروزی چیده بودیم وفقط شروع کار

رسمیمون مونده بود . همه خورده کاریا افتاده بود گردن میالد و من هم با 

 ی تازهسر زدن به اداره ها و شرکتا

تأسیس شده ، کار تبلیغاتو میکردم و قرار دادمیبستم . چون من سهم و 

 البته تجربه بیشتری نسبت به میالد

داشتم ریاستو به عهده گرفته بودمو و میالد هم به عنوان معاون و دست 

 راست من کار میکرد . بهش سپرده بودم

طی باشه . از منشی که برای تأیید به اتاق من میفرسته آدم دقیق ومنظب

 صبح با چند نفر سرو کله زده بودمو از

بینشون چند نفر به عنوان معمار قبول کرده بودم وباهاشون قرار دادبستم . 

 سرم رو به انحدام بود ولی باید هر
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جور شده امروز کارای مربوط به انتخاب کارمندای شرکتو تمام میکردم . در 

 دباتقه ای باز شد و به دنبالش میال

 وارد اتاق شد

 این آخریشه ... به عنوان منشی درخواست کار داده ... بفرستمش بیاد؟ -

در حالی که سرم توفرمای استخدامی کارمندای جدید شرکته تا عیباشونو 

 بگیرم و برای تأیید نهایی امضاشون

کنم ، با اشاره ای که بادستم میکنم بهش میفهمونم میتونه بگه بیاد تو وبعد 

 . دن زیر فرم سرمو باال میارمامضا ز
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ولی چیزی که میبینم با عقلم جور در نمیاد . واقعاً درست میبینم ؟ دستش 

 به نشونه زدن به در تو هوا مونده بودو

اونم بادهن نیمه باز نگاهم میکرد . هیچکدوم نمیتونستیم از نگاه هم بکنیم . 

 نمیدونم چقدر طول کشید ، میالد

دو بدل میکرد که بعد ازچند لحظه لب به حرف زدن نگاهشو بین منو اون ر

 باز کرد

 همدیگرو میشناسین ؟ -

نفسام به شماره افتاده بود . میتونستم هجوم خون به صورتمو حس کنم . 

 لب به حرف باز کردو تته پته کنان گفت

 ب ... ببخشید ... مثل اینکه من ردم ... با اجازه -

بالخره تونستم پلک بزنم ، وقتی به خودم  و از همون دم در راه افتادو رفت .

 .اومدم جز خودم توی اتاق کسی نبود

ذهنم پر شده بود از چطورها و سؤاالی انبوه . عرق نشسته روی 

 پیشونیمومیگرمو دستم روپیشونی ملتهبم میمونه

کالفه دست میبرمو توی لیوان آب میریزم شاید از آتش درونم کم بشه .  .

 میزنم ولی بلند میشمو کمی قدم

سؤاالی ذهنم هر لحظه بیشترو بیشتر میشه . داخلی میالدو میگیرم ولی 

 خودش زودتر تو اتاقم ظاهر میشه و من

 گوشیو قطع میکنم

 ... پارسا چت -

چرا این خانمو انتخاب کردی ؟ ... بهت گفتم میخوام منشیم چه  -

 مشخصاتی داشته باشه ... نگفته بودم ؟ ... چی

 یدی که انتخابش کردی ... ها؟توی این آدم د
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متری اتاقوپرکرد. میدونستم موی رگای شقیقم 33صدای فریادهام فضای 

 زده بیرون و االنه که فوران کنه

خب همه مالکایی که گفتی و داشت ... من اینو از بین بهترینا انتخاب  -

 کردم ... کارش از همشون بهتر بود

 سمتش هجوم بردمویقشو گرفتم

کارش خوب باشه ... خودت نفهمیدی که باید تحصیالتشم بهت گفتم  -

 خوب باشه

خب منم با در نظر گرفتن این چیزا انتخابش کردم ... از همه نظر بهتر از  -

 بقیه بود ... بهم گفت لیانس فناوری داره

 مدرکشم توی پرونده گذاشته ...
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سُر خوردم . دستام از روی یقش سُر خورد شوکه از حرفای میالد روی مبل 

 شاید اشتباه کرده بودمو اون سمیرا

نبوده باشه و فقط شبیهش بوده ولی اگه اینطور بود چرا ازجانب اون هم 

 . همین اتفاق افتاد اونم منو شناخته بود

 امکان نداشت

 برو پروندشو برام بیار -

با تکونی که به سرش میده بعد چند لحظه پوشه سبز رنگیو میذاره جلوم 

 ی . تمام مدارکشو چک میکنمروی عسل

ریز به ریزو جزع به جزع میخوندم همه چیزدرست بود . هر چی  .

 بیشترمیگذشت بیشتر و بیشتر برام سؤال پیش

میومد . چرا دست از سرم بر نمیداشتن ؟ سرمو که باال آوردم با فضای 

 . ساکت اتاق بدون حظور میالد مواجه شدم
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چک میکردم . پاکت سیگارمو در  نمیدونم چند ساعت بود که پروندشو

 آوردموخواستم ی نخ سیگار روشن کنم که

 میالد وارد اتاق میشه دستپاچه میگه

 پارسا جان ... چیزه ... فکر نمیکنی اینجا جاش نیست ؟ -

بدون توجه به حرفاش روشنش میکنم تکیمو به مبل میدم . سمت پنجره 

 میره و بازش میکنه

 ادزنگ میزنی فردا دختره بی -

 کدوم دختره ؟ -

نگاه میر غضبمو بهمش میندازم که ابروهاش باال میره در حالی که 

 دستاشوتو جیبای شلوار جینش فرو میبره

 . آهانی میگه و سرشو میندازه پایین

 منتظر چی هستی ؟ -

 با اشاره ای که با دست سمت بیرون میکنه میگه

 االن برم ؟ -

و انگار کارسازه و آرومو بی حرف از  دوباره نگاهش میکنم تا به خودش بیاد

 . اتاق میزنه بیرون

سیگار ته کشیدمو توی بشقاب میوه خوری روی عسلی میتکونمو 

 میندازمش . چرا باید اولین روز کاریم این اتفاق

می افتاد ؟ چجوری پاش به اینجا باز شده بود ؟ باید همه این سؤاالرو ازش 

 . میپرسیدم و به اعصاب داغونم التیام

هنوزم باورم نمیشه چیزیو که دیده بودم . چه دنیای کوچیکی داریمو بزرگ 

 جلوش میکنیم . با قدمای کشون

خودمو لب پنجره میرسونمو به خیابون ُزل میزنم . از طبقه دوم تقریباًتا ته 
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 خیابون دید دارم . به چی زُل زده بودم

بیاد  تا فردا که باید؟ میخواستم چیو ببینم ؟میتونستم تا فردا تحمل کنم ؟ 

 اینجا و جواب پس بده . با فکر اینکه

ممکنه نیاد از اتاق میزنم بیرونو خودمو به پارتیشن میالد میرسونم . درش 

 بازه و من از همون دم در میپرسم

 چی شد ؟ ... زنگ زدی ؟ -
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میالد که از حظور ناگهانیم شوکه به نظر میرسید ، رو صندلیش جابه جا 

 فتشدو گ

 آره ... پشت تلفن که مخالفتی نکرد ... نمیدونم قصد اومدن داشت یا نه -

 آهسته سرمو به نشونه متوجه شدن باال پایین دادم وبا صدای خش دارگفتم

 من خستم میرم خونه ... توهم میتونی بری -

 باشه ... میخوای برسونمت ؟ ... میتونی خودت برونی؟ -

ا دست باال آوردم میدومواز شرکت میزنم جواب سؤالشو همراه خداحافظی ب

 بیروم . تا به خودم میام دم ماشینم

ایستادمو باید ریموتشو بزنم . گاز میدمو الستیکای ماشین با جیغی از جاش 

 کنده میشه و به حرکت میفته . دست

میبرمو پخشو روشن میکنم تا بلکه از این افکار لعنتی دور بمونم وپیچش 

 یکنمولومشو تا ته باز م

 چه بی احساس رد میشی چه با احساس میخندی

 فقط رو زندگیه من داری چشماتو میبندی

 به تو نزدیکتر میشم تو از من دورتر میشی

 دارم دیوونه تر میشم داری مغرورتر میشی
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 هنوزم پایه تو گیرم هنوزم رو تو حساسم

 یه کاری با دلم کردی که هیچکیو نمیشناسم

 یدونه نه می پرسهکسی حاله منو جز تو نه م

 نرو میترسم از رفتن تو اینجایی دلم قرصه

 نیستی فدایه یه تار موت

 به همه میگم یه دوستیه ساده بود

 برو و باش به فکر حفظه آبروت

 ببینم قد من کی تعصب داره روت

 از حاله خراب این روزا نگم برات
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 خدایی سفره ی دلو اگر برات

 وا کنم میبینی منم بد آوردم

 راستش تویه نبود تو کم آوردم

 ولی تو چقد راحت ولم کردی

 بعد تو به هیچکسی دلم گرم نی

 با اینکه تو با غرورت له ام کردی

 هنوزم دلم میخواد که برگردی

.................... 

به ساعت مچیم نگاهی میندازمو به شدت تکونای خودکار توی دستم اضافه 

 میکنم در همون حالت صندلی

رمو نیم چرخی میدم و این فکرلعنتی که نکنه قصد اومدن نداره ؟ چرخدا

 مثل خوره به جونم افتاده . هنوز ساعت

نشده چه انتظاری داشتم که به این زودی بیاد . خودکارو روی میز پرت 9
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 میکنم و برای دید زدن خیابون لب

 برف پنجره میرم واز الی پره های پرده کرکره ای نگاهی به بیرون میندازم ،

 اومده از دیشب کل خیابونو سفید

پوش کرده بودوباز تاب خورشید روش چشم آدمو اذیت میکرد . با احساسی 

 تقه ای که به در میخوره سر

برمیگردونمو به در بسته چشم میدوزم . با بفرماییدی تکیمو به دیوار کنار 

 پنجره میدمو دست به سینه به زمین

یشه و صدای قدمای آهستش که خودشو چشم میدوزم . در به آرومی باز م

 وسط اتاق میرسونه و اولین چیزی که

به چشمم میخوره کفشای اسپورتشه. سرمو آهسته باال میارم و متوجه 

 الغری محسوسش بعد آخرین دیدامون

میشم . همراه تکون دادن سرش به پایین سالم آهسته ای میده وبه بند 

 کیف دوشیش چنگ میندازه . چقدر

افتاده تر شده بود اما نگاهش ... نگاهش همون نگاه دیونه کننده  چهرش جا

 بود . نگاهشو ازم میدزده به زمین

چشم میدوزه . نا آرومه و اینو میشه راحت از چهره وحرکاتش فهمید . 

 تکیمو از دیوار میگیرمو سمت صندلیم

 همیرم که بشینم و همزمان با تحکم به اونم میگم بشینه . پشتشو ازم میکن

 به دور دست ترین صندلی اتاقم چشم

 میدوزه که بره روش بشینه

 که میگم

 اونجا نه ... روی این صندلی بشین -

و به صندلی چسبیده به میزم اشاره میکنم . کمی این پا اون پا میکنه و بعد 
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 اینکه بندکیفشو از روی دوشش بر

دش کیف این میداره میشینه و رو پاهاش میذاره . یادمه عادت نداشت با خو

 ورواونو ببره ! اینقدر دندونامو محکم

روی هم فشار میدادم که هر آن انتظار خوردشنشونو داشتم . کالفه پوفی 

 میکشمو میرم سر اصل مطلب

 خب ؟ ... مطمئنم میدونی چرا ازت خواستم بیای اینجا -
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 ودر حالی که دستای قفل شدمو روی میز قرار میدم ادامه میدم

 تظرم ... حرف بزنمن من -

 خیره به حلقه دستم آب دهنشو قورت میده و آروم میگه

 چی بگم ؟ -

 تکیمو به پشتی صندلی میدمو نیم چرخی بهش میدم

همه چیو ... هرچی که این چند سال من ازش بی خبر بودم ... هر چیزی  -

 که باعث شد پات به اینجا باز شه

 ارم ادامه میدمو بعد در حالی انگشت سبابمو سمتش باال می

 فقط حقیقتوبگو -

نگاه شفافشو بهم میده و احساس میکنم بهش برخورده ولی اصالً برام مهم 

 نیست . دیگه نمیخوام توسط این آدم

گول بخورم . در حالی که با انشگتای دستش درگیره شروع به صحبت کردن 

 میکنه

ت نشد بعدِ ... جریان مجروح شدن شما حشمت ... کسی که دربارش وق -

 بگم ،منو چند روزی توی خونه خودمون

زندانی کرد که به خواسته خودش برسه ... به خیالش با رام دیدن من جواب 
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 مثبتو ازم گرفته بود ... ولی روزی که

قرار بود برای خرید عروسی بریم براش پاپوش دوختموالبته خودمم گرفتار 

 شدم ... اون به جرم حمل اسلحه بدون

رعب ووحشت عوام و البته اتهام دزدی که من براش اون لحظه مجوز ، ایجاد 

 زده بودمو خودمو همکارش معرفی

سال حبس براش بریده شد 30کرده بودم و قمار خونه ای که ازش لو دادم ، 

 ... خودمم تازه آزاد شدمو دنبال کار

میگشتم که فهمیدم شرکت شما نیاز به نیرو داره واینجوری شد که اومدمو 

 کردم ... چند روز پیشمفرم پر

 همکارتون بهم زنگ زدو برای مصاحبه ازم خواست بیام اینجا

مطمئن نبودم حقیقتو گفته باشه . خیره به چشماش سعی در کشف کردن 

 حقیقت داشتم که گفتم

تا جایی که از اطرافیان شنیده بودم تو تا دوم بیشتر نخونده بودی ... چی  -

 د ؟شدکه ی دفه تبدیل به لیسانس ش

تو این سه سال وقت داشتم که این مدرکو بگیرمو ... مخصوصاًاین که  -

 اعتماد کارکنان زندانو هم کسب کرده

بودم ... تو زندان کاری جزدرس خوندن نداشتم انجام بدم ... سومو 

 گرفتمودانشگاه قبول شدم وتابستون همین

تمام  امسال فارق التحصیل شدم ... برای امتحان مرخصی میگرفتم ...

 مدارکی که تحویلتون دادم شماره ثبت داره

 و معتبره... میتونید تحقیق کنید

 چند لحظه نگاهامون بهم گره میخوره که صورتمو ازش میگیرمومیگم

 بیا پشت سیستم من بشین -
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و خودم بلند میشمو میرم کنار. مردد میزممو دورمیزنه میاد پشت سیستم 

 میشینه . برگه ای بهش میدمو میگم
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دقیقه این صفحه رو تایپ کنی عذرتو میخوام ... 3اگه نتونستی در عرض  -

 تو هم نمیتونی اعتراضی داشته باشی

 وبدون هیچ حرفی باید ازاینجا بری

 باز اون نگاه مظلومشو بهم دوخته بود که با جدیت میگم

 منتظر چی هستی ؟ ... وقتت از االن شروع شده -

م . میخوام بهونه ای برای دک کردنش داشته و به ساعت مچیم چشم میدوز

 باشم . اینقدر ازاین آدم ضربه خورده

بودم که حق داشتم براش سخت بگیرم . اطمینان داشتم نمیتونه کاری که 

 ازش خواسته بودم انجام بده اما در

نهایت ناباوری بعد اینکه دستمو میارم پایین و به صفحه مانتور چشم 

 و تایپ میکنه ومیدوزم ، آخرین کلمه ر

دستاشو از روی کیبور ور میداره و به من چشم میدوزه . من اصالً این 

 موجودو نشناخته بودم . کالفه ازاین همه

 مسلط بودنش میپرسم

 از کجا ؟ ... باید حداقل یک سالی جای کار کرده باشی ؟ -

 در حالی که از پشت صندلیم بلند میشه جواب میده

ردم ... به همه چیزمسلطم ... فاکس ، تایپ ، پرینت توی دفتر زندان کار ک -

 ، اتوماسیون اداری

 کمی مکث میکنه وادامه میده

ازتون انتظار ندارم با وجود گرفتاری هایی که براتون پیش آوردم جذبم  -
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 کنین ... اگرم امروز اینجا اومدم فقط

برای بخاطر این بود که شما ازم خواسته بودین ... اومدم چون میدونستم 

 چی احضار شدم ... ازاینکه این فرصتو

 بهم دادین ممنونم ... االنم اگه اجازه بدین مرخص میشم

کاری جز کنار رفتن از سر راش نداشتم که بکنم . ازم انتظار نداشت تأییدش 

 کنم ولی اومده بود! چرا ازاین فرصت

اهی نگاستفاده نکنموتالفی بالیی که اون سرم آورد سرش نیارم ؟ به حلقم 

 . انداختمو یاد نگاه پرحصرتش افتادم

 رسیده بودپشت در که گفتم

 صبر کن -

 و اونم بی معطلی متوقف شد

 استخدامت میکنم -

 با نا باوری نگاهشو به من داده بود که روی صندلی نشستم

زودتر از من میای دیرتراز من میری ... خطایی ازت سربزنه بدون معطلی  -

 اخراجت میکنم

 ر دادو رو میز میذارم و خودکاری هم تقریباً روش پرت میکنمفرم قرا
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 پرش کن -

 به میزم نزدیک میشه و آهسته میگه

 ... شما مطمئنیدکه -

و اینکه یادت باشه من واسه دستوری که میدم دلیل نمیارم... از پرچونگی  -

 هم خوشم نمیاد

 فشاری که به دستش میده محسوسه
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 مپرش کن تا منصرف نشد -

بعد اینکه نگاهشو بین منو برگه ردو بدل میکنه ، خم میشه و در حالی که 

 دست راستشوبه لبه میزم تکیه داده

شروع به پرکردن فرم میکنه . به لباس سر تا سر مشکیش ُزل میزنم . هنوز 

 . همون عادت سیاه پوششو داشت

مو میشنگاهمو ازش میگیرمو با فشاری که همزمان به فکو چشمم میدم بلند 

 میرم لب پنجره . ی نخ سیگار ازتوی

جیب مخفی کتم در میارمو خودمو با کشیدنش سرگرم میکنم که صداش 

 ازپشت سرم میاد

 تموم شد -

در حالی که سوخته های سیگاروتوی جا سیگاری میتکونم به فرم نگاهی 

 میندازم . تمیز و باخط خوش و البته با

. بعد امضایی که من زیرش میزنم دقتو کامل پرشده بودو امضا زده بود 

 کارتموم شدست

 میتونی بری ... هرسؤالی داشتی میتونی از آقای کیاست بپرسی -

با گفتن ممنون و خداحافظی از اتاق میزنه بیرونوبه همون آرومی که اومده 

 بود درو میبنده . چه به سر این دختر

میشناختم خیلی اومده بود که اینقدر آروم و رام شده بود ؟ سمیرایی که 

 دل نازک بود که با این همه بد خلقی از

جانب من حرفی نزنه و ساکت باشه ! دیگه مثل قبل تمام فکرو ذکرم شرکت 

 نبودو ضربه زدن به سمیرا جزو

اولویتای کارم شده بود . شده بودم گرگ زخمی که شکارچیشو بعد سالها 

 پیدا کرده . یکی از کارمنداوارد اتاقم
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های بزرگی رو که دستشه رومیزم بازمیکنه و یک سری  میشه و برگه

 توضیحاتی دربارش میده . سعی میکنم

حواسم به صحبتاش باشه ولی هیچ چیز از حرفاش نمیفهمم و حواسم پرته . 

 آخرشم وقتی نگاه منتظرشو سمت

خودم میبینم هرچی خودت صالح میدونی رو میگمو ازش میخوام کار 

 م نتونسته بودمنهایشو نشونم بده . امروز

اونجوری که باید کاری پیش ببرم و در نهایت خسته و کوفته راهی خونه 

 گذشته و به محض1میشم ساعت از 

رسیدن خودمو به حمام میرسونم . این روزا جای زخمم بیشتر از هرموقع 

 دیگه خود نمایی میکنه و منو به

توی  قالیی کهخاطرات گذشته پرت میکنه . یاد بی تابی که سمیرا میکردو ت

 دستای اون دو نفر میکرد . احساس

گناه ازاینکه نتونسته بودم براش کاری بکنم و نفرتی که بعد دورغاش نسبت 

 بهش پیدا کرده بودم . شیر آبو

میبندم و راهی اتاقم میشم . لباسمو که عوض میکنم روی تختم میشنمو 

 . خودمو با لپ تابم سرگرم میکنم

 نیستم ؟ پارسا جان ... مزاحم -
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سرمو بلند میکنمو به صورت مصنوعی زیر تیغای جراحی زیبایی پیاپیشو از 

 نظر میگذرونم .با لباسای چسبانو

زننده ای که گوشتای بدنشو آویزون نشون میداد ، سینی چای به دست 

 منتظر عکس العملی از سمت من بود . کی

ا تکون سر میخواست یک ماهش تموم بشه برگرده پیش خانوادش ؟ ب
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 نگاهمو به صفحه مانیتور میدمو به ادامه

کارم مشغول میشه . کنارم تو فاصله کم روی تخت میشینه و سینی کنارش 

 میذاره

 کارا چجوری پیش میره ؟ -

 بعد مکث طوالنی و علی رغم میل باطنی برای جواب دادن بهش میگم

 ! خوب -

ه نفسای اجین شده با با عشوه میخنده و من از این نزدیکی بیش از حدش ک

 عطر تندش به صورتم میخوره ، بدم

 میاد . نگاه کالفمو بهش میدمو میگم

 کاری داشتی ؟ -

 شوکه از برخوردم سرشو طرفین تکون میده و میگه

 نه ... گفتم خسته ای برات چای بیارم -

 ممنون ... اگه کار دیگه ای نداری میتونی بری -

اق زد بیرون . میدونستم کسی نبود که اخماش توی هم رفتو بی حرف از ات

 سر خود کاری کنه و اینا همش نقشه

مامان بود . میخواست بیشتر باهم ، هم صحبت شیم و منو در مضیقه قرار 

 ! بده تا قبول کنم باهاش ازدواج کنم

ولی نمیدونست نفرتی که من به فروزان داشتم کسی به دشمنش نداشت . 

 نسبت چند بار هم غیر مستقیم نظرمو

بهش پرسیده بود و من مستقیم جوابشو داده بودم . مامان هم رو حساب 

 خویشاوندی این پیشنهادو میداد ، وگرنه

خودشم میدونست فروزان زن زندگی نیست . با فشاری که به گوشه چشمام 

 میدم سعی میکنم از سوزشش کم
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 کنم ولی به محض بسته شدن چشمام یه جفت چشم بی نهایت خیره کننده

 جلوی چشمم ظاهرمیشه و باعث

میشه چشمامو زود بازکنم و جرأت پلک زدن نداشته باشم . نگاهی به لیوان 

 چایم میندازمو به نقشه ای که تو

ذهنم جرقه زده ریشه میدم . باید در اولین فرصت با میالد هماهنگ 

 میکردم . میخواستم قدم اولو وردارمو هنوز

شدن میکنم . لپ تابو میبندمو سینی و کار به جایی نرسیده احساس آروم 

 از پایین تختم ور میدارمو راهی

پذیرایی میشم . میدونم که میشه جلوی تلویزیون پیداش کرد و حدسم هم 

 درست از آب در میاد . خیره به

تلویزیون با لب و لوچه آویزون و دست به سینه روی کاناپه لم داده بود . 

 کنارش نشستمو سینیو روی عسلی

 اشتمگذ

 چرا برای خودت چای نریختی -

 بهش نگاه نمیکردم ولی مطمئن بودم شوکه شده
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 میل نداشتم -

نگاهش کردم که خیره بهم مونده بود . میدونستم در شرف سکته کردنه . 

 حواسمو به تلویزیون دادمو لبخند

 . خوشحالیش از چشمم دور نموند

..................... 

به نظر میرسید و مطبوع تر . ریموت ماشنو میزنمو راهی  هوا از دیروز گرمتر

 شرکت میشم . توی آسانسور نگاهی
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دقیقه رو نشونم میده . به محض باز شدن در از 7:35به ساعتم میندازم که 

 آسانسور خارج میشمو با قدمای بلند

خودمو به واحدی که شرکتمون توش بود میرسونم . شرکت جوری بود که 

 شی میرسید و سمتاول به میز من

راستش اتاق ریاست قرار داشت و سمت چپش به سالن معماراو درنهایت 

 پارتیشن میالد ختم میشد . به محض

دیدنم از سر جاش بلند شدو سالم صبح بخیرکرد ولی من در جوابش 

 میپرسم

 آقای کیاستو بگین بیاد اتاقم -

 و راهی اتاقم میشم ولی صداش باعث میشه مکث کنم

 تشریف نیاوردنهنوز  -

دقیقه 0بهش زنگ بزن ببین کجاست ... ساعت از هفتو نیم گذشته ... تا  -

 دیگه اتاقم باشه وگرنه از چشم تو

 میبینم

و وارد اتاقم میشم ودرو پشت سرم میبندم . خودمم میدونم زیاده روی 

 کردم ولی باید اینکارو میکردم . بعد

جام بشینم که صدای در آویزون کردن کتم روی چوب لباسی میخوام سر

 بلندمیشه و پشت بندش مش میرزا

آبدارچی شرکت سینی صبحانه به دست ، با سالم و صبح بخیرسمت میزم 

 میاد .جوابشو میدمو هرچی فکر میکنم

یادم نمیاد بهش گفته باشم وقتی میام برام صبحانه بیاره ! بعد چیدن وسایل 

 تشکری ازش میکنمو با اجازه ای که

 میخواد که بره ولی ازش میپرسم ازم میگره
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 آقای کیاست بهتون گفت برام صبحانه بیارین ؟ -

 نه آقا ... خانم منشی گفتن هر روز همین ساعت صبحانتونو بیارم -

با پرش ابروهام آهانی میگمو از اتاق میزنه بیرون . واقعاً به موقع بود وبوی 

 چای دماغمو قلقلک میداد . میالد سرو

و با عذر خواهی ترافیکو بهونه میکنه . تو همون حالتی که  کلش پیدا میشه

 صبحانه میخورم میگم

ترتیب یه مهمونیو به مناسبت افتتاح شرکت بده ... از همه کاکنان همراه  -

 خانواده هاشون دعوت کن

 واقعاَ ؟... کجا رو برای مهمونی در نظر گرفتی ؟ -

 ! خونه خودم -
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مونده از تعجب شاخ دربیاره . همون موقع سمیرا از  ابروهاش باال میپره و کم

 راه میرسه و پوشه به دست نزدیک

میزم میاد . میالد با گفتن کاری دیگه ای نداری از اتاق میزنه بیرونو ما رو 

 تنها میذاره

 اگه صبحانتونو میل کردین به مش میرزا بگم بیاد جمش کنه ؟ -

میدمو موافقتمو اعالم میکنم  در حالی که سرم تو پوشه هاست تکونی بهش

 وبه روی خودم نمیارم ازاینکارش

چقدر جا خوردم . پرونده جاهایی بود که باهاشون قراردادبسته بودیم . 

 عیباشونو گرفته بودوآورده بود به منم

نشونو بده . کی وقت اینکارو کرده بود که بشینه همه اینکاراروچک بکنه ؟ 

 طجاهایی که اشکال داشت بامداد خ

 . کشیده بودو اصالح شدشو نوشته بود
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 خوبه ... بروبقیه کاراشم انجام بده -

با ممنونی روشو چرخوند که بره ولی انگار چیزی یادش اومده باشه برگشت 

 سمتم

 آقای مهندس میتونم ی پیشنهاد بدم ؟ -

تای ابروموباالداده بودمو نگاش میکردم که سرشو انداخت پایین ودر ادامه 

 حرفش گفت

 البته اگه بی ادبی نکرده باشم -

 بگو -

میخواستم اگه امکانش هست ی وایت برد تو اتاقتون نصب بشه تا برنامه  -

 ها یا جلساتی که هفتگی دارین توش

 یادداشت کنم

خودمم به این فکر افتاده بودم ولی گرفتاری شرکت اجازه نداده بود عملی 

 کنم

 از پول شرکت بدهبه مش میرزا بگو تهیه کنه ... هزینشم  -

 با گفتن چشمی خواست بره که دوباره گفتم

ببین بقیه چیزی کم ندارن ... هرچی کمبودِ لیست کن بیاراینجا اگه  -

 ضروری هست به مش میرزا بدم بخره

سرشو به نشونه متوجه شدن پایین باالمیکنه و از اتاق میزنه بیرون . به 

 ثانیه نکشیده وسایل رومیزم جمع شده و

تمیزو مرتبه . از این نظم خوشم میادو میخوام همیشه همینجوری  میزم

 باشه . برای سرکشی به کارای بچه ها به

قسمتشون میرم تا کارشونو از نزدیک ببینم .سرراه از جلوی میزش رد 

 میشم ولی پشت میزش نمیبنمش . به
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خیال اینکه آتویی ازش گرفته باشم خوشحال میشم ولی صداشو از قسمت 

 معماری میشنوم . خودمو بهسالن 

سالن میرسونم که هر کسی مشغول کارشه و سمیرا هم قلمو کاغذ به دست 

 باال سرشون وایستاده و کمبودا رو

مینویسه . مث الستیکی که رو به پنچری باشه فس فس کنان بهشون 

 نزدیک تر میشمو کاراشونو از نزدیک

شغول کار و منم در حالی میبینم . همه بادیدن من نیم خیز میشنو دوباره م

 که سرمو تکون میدم رضایت خودمو
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دور از چشمشون اعالم میکنم . از همون فاصله نگاهی به پارتیشن میالد که 

 درش بازه میندازم که پاهاشو روهم

انداخته و رومیز گذاشته و داره با تلفن صحبت میکنه . اخمام توی هم میره 

 رش، با قدمای بلند خودمو باال س

میرسونم که به محض دیدنم پاهاشو ازرو میز برمیداره و خطاب به کسی که 

 پشت خطه میگه

 من خودم بعداً بهت زنگ میزنم -

 و گوشیو قطع میکنه . چند لحظه نگاش کردم که پرسید

 اتفاقی افتاده پارسا جان ؟ -

دستامو روی میزش میذارمو سمتش خم میشم و درحالی که سعی دارم 

 بروز ندم جوابشو میدمعصبانیتمو 

دلیل نمیشه چون شریکمی و معاون این شرکت از زیر وظایفت شونه  -

 خالی کنی و به عشقو حالت برسی ... اینجا

هر کسی مسؤلیتی داره که باید انجام بده و تا تموم نکرده به کارشخصیش 
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 نمیپردازه ... اگه قرار باشه توکه معاون

 انتظاری ازکارکنان میشه داشت این شرکتی این عملو انجام بدی چه

 و بعد صاف ایستادن ادامه میدم

در ضمن توی محل کار من آقای رادمنشم و توهم آقای کیاست ... مفهموم  -

 بود ؟

بدون هیچ حرفی سرشو تکون میده که صدای سمیرا از پشت سرم و دم در 

 میاد

 معذرت میخوام آقای مهندس ... یه خانمی اومدن باشما کار دارن -

طبق عادتی که برای فکر کردن داشتم اخمامو کمی توی هم کشیدمو بعد 

 نرسیدن به نتیجه پرسیدم

 کی هست ؟ -

 فکر میکنم آشناتون باشن ... بادست گل رسیدن خدمتون -

کنجکاو برای دیدن خانمی که برای دیدن من اومده از اتاق میزنم بیرونو 

 وقتی به سالن میرسم دلم میخواد راه

گردم ولی یاد قراری که باخودم گذاشتم میفتم . با دیدنم لبخند پتو رفترو بر

 پهنی میزنه و درحالی که دست گل

 بزرگ رو پاهاشو بر میداره بلند میشه

 سالم پارسا جان -

خودمو به دو قدمیش میرسونم ولبخند زورکی والبته بی روحی نثارش 

 میکنم

 سالم عزیزم ! ... کی اومدی من خبر دار نشدم ؟ -

 همین االن ... وای ... نمیخوای دست گل و ازم بگیری ؟ ... دستم شکست -
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نگاهی به کنارم که حدس میزدم سمیرا ایستاده میندازم که به خودش 

 میادو برای گرفتن دست گل پا تند میکنه

 ومیگم

 چرا خودتو انداختی تو زحمت ؟ -

 و بعد خطاب به سمیرا میگم

 تو اتاقم بذارشون توی آب و بیار -

با نگاه شفافش ، چَشمی میگه ومیره کاری که ازش خواستم انجام بده . که 

 صدای پر عشوه و لهجه دار فروزان مثل

 خراشیدن ناخن روی مغزم به گوشم میرسه

 زحمتی نیست عجیجم ... گفتم دست خالی نیومده باشم -

 درحالی سمت اتاقم راه افتاده بودم بهش میگم

 بریم تو اتاق من -

نیشش تا بنا گوش باز میشه ، انگار بهش پیشنهاد چی دادم ! خنده زورکی 

 از روی لبم میماسه و در حالی که پشتم

بهشه و سمت میزم میرم چشمامو توی کاسه سرم میچرخونم . هنوز چند 

 لحظه از نشستنمون نگذشته که مش

 . میرزا وسایل پذیرایی به دست پیدا میشه و بعد تموم شدن کاراش میره

 فروزان دائم حرف میزنه و از شرکتو

سبک چیدمانشو زمینو زمان تعریف میکنه . دلم میخواد سرش دادبزنم و 

 خفه شویی نثارش کنم . در باز میشه و

سمیرا گدون و گل به دست وارد اتاق میشه و میخواد که بیاد رومیز من 

 بذاره که ازش میخوام رو میز کنفرانس

باالی گالی رز آبی در حالی که مرتبشون میکنه بذاره و محو چهره آرومش 
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 میشم . نمیدونم چند لحظه تو همین

 حالت بودم که فروزان با تنفر خطاب به سمیرا میگه

 ! خانم کارت تموم نشد ؟ ... شاید حرف خصوصی داشته باشیم -

دندونام ناخداآگاه روی هم سایده شد . از حرف فروزان کامالً جا خورده و 

 شده که تته پته کنانچشماش گرد 

 میگه

ب ... ببخشید ... داشتم مرتبشون میکردم که گلدون چپه نشه ... قصد  -

 فضولی نداشتم

 . و با ببخشید دیگه ای از اتاق میزنه بیرون

اینا رو از کجا پیدا کردی ؟ ... شرکت به این باکالسی ی همچین منشی  -

 باید داشته باشه ؟ ... لباساشو ... از بس

 ! ه رنگش عوض شدهپوشید

نمیدونم چی تو نگاهم بود که ترسیدو دست از حرفاش برداشت . اگه مجبور 

 نبودم از شرکت پرتش میکردم بیرون

 تا اون باشه حرف مفت نزنه . با تحکم میگم
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قهوتو بخور تا سرد نشده ... من امروز سرم شلوغه باید برم سر پروژه  -

 دی ندارمهایی که قبول کردم ... وقت زیا

بدون حرف فنجونو بر میداره و منم خودمو باسیستمم سرگرم میکنم . بی 

 هدف پوشه باز و بسته میکنم ودوباره

این کارو تکرار میکنم . از شدت ضربه هایی که به دکمه موس میزنم هر آن 

 انتظار شکستنشو دارم . با یادآوری

سر اون خالی  کاری که از سمیرا خواستم داخلیشو میگیرمو عصبانیتمو
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 میکنم

 خانم مگه قرار نشد لیست کمبودای شرکتو بیاری برام ؟ -

با چشم االن میارمی گوشیو سر جاش میکبونم و قطعش میکنم . میتونستم 

 بعد رفتن فروزان این کاروبکنم ولی

عمداً جلوی چشمم کردم. در با تقه ای باز شدو قامت ریزش تو درگاه 

 ت وارد اتاق شدوپیداشد. با اجازه ای که گرف

سانت 0من به سادگی پوشش و صورتش فکر کردم . برعکس فروزان که 

 آرایش به سرو صورتش مالیده بود و کم

 مونده بود از صورتش بچکه ! لیستو رو میزم گذاشتو خواست بره که گفتم

 من میرم سر پروژه ... تا نیم ساعت دیگه برمیگردم -

 رو سمتش گرفتمبا نگاهی که به لیست انداختم برگه 

خوبه ... به مش میرزا بگو هر چه سریعتر تهیشون کنه و فاکتور هم بگیره  -

 که از صندوق حساب کنم

فروزان با لبه لوچه آویزون توی مبل فرو رفته بودوبه گالیی که خریده بود 

 خیره مونده بود. بعد رفتن سمیرا

 روبهش میگم

 ی ؟تو باچی اومدی ؟ ... وسیله داری که برگرد -

 نه ... با عمو اومدم ... میخواست بره کارخونه سر راش منم رسوند شرکت -

داخلی میالدو گرفتم وازش خواستم با ماشینش فروزانو برسونه خونه و 

 کمبود وقتو هم بهونه کردم . برای پوشیدن

 کتم بلند شدم که اونم بلند شدو با نهایت دلخوری گفت

 و تو زحمت بندازیخودم میرم ... الزم نبود همکارت -

 ولی خالف جوابش گفتم
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به مامانم بگو واسه پنجشنبه شب همکارامو دعوت کردم ... خودشوآماده  -

 کنه

میتونستم جوش اومدن خونشو از همین بیرون حدس بزنم درو باز میکنمو 

 منتظرم اون اول خارج شه

 خیلی خوش اومدی ... حیف که وقت نداشتم وگرنه بیشتر پیشت میموندم -

میالد سوئیچ به دست سرو کلش پیدا شدو باهم از شرکت زدیم بیرون . 

 کوچکترین توجهی به سمیرا نکردمو حتی

دوست نداشتم حدس بزنم چه حالی داره . بعد خداحافظی که ازفروزان 

 میکنم سمت ماشینم میرمو راهی
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 ساختمون میشم . اعصابم راحته و خودمم تعجب میکنم برای چی ؟ انگاری

 خنک شدمو این برام خوشحال

کنندست . شده بودم یه عقده ای به تمام معنا ! باید تا آخر هفته صبر 

 میکردم ، اون موقع بیشتر از االن خوشحال

 ! خواهم کرد

...................................... 

امروز میخواستم ی تغییر و تحول اساسی به شرکت بدم . تغییری که 

 یی مثل فروزان کهمطمئنم برای کسا

عقلشون تو چشمشونه خیلی تأثیر گذاره . برای همین به محض اینکه پام به 

 شرکت باز شد بدون حرف اضافه ای

 خطاب به سمیرا گفتم

 بیا اتاقم کارِت دارم -

و خودم زودتر وارد شدم . به محض نشستنم ، بعد در زدن وارد شدو 
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 خودشو به دو قدمی میزم رسوند . بی مقدمه

 یرم سر اصل مطلبم

میخوام که امروز بری به یه پارچه فروشی و برای لباس فرم خودتو  -

 کارکنان اینجا پارچه انتخاب کنی ... پارچه

ای که میخوام باید با محیط اینجا ست باشه ... نمونه های که به نظرت خوبه 

 بیار تا منم ببینم

م بره که ادامه با چَشمی که گفت برای خارج شدن ازاتاق منتظر بهش بگ

 میدم

خودتم از تو اینترنت لباس فرم پیداکن ... از خودت بابقیه فرق کنه ...  -

 متوجه منظورم که میشی ؟

 بله ... کامالً متوجهم -

 خوبه ... میتونی بری -

از اتاقم میره بیرونو تکیمو به پشتی صندلی میدمو درحالی که لم دادم 

 بهدستامو پشت سرم قالب میکنم . باید 

کسایی مثل فروزان ثابت کنم شخصیت آدم به لباس آدم نیست . هر چند 

 خرج شرکت بیشتر از دخلشه ولی

مطمئنم خیلی زود کارا درست میشه و دوبرابر به صندوق برمیگرده . امروزم 

 مثل روزای دیگه به سرعت برقو باد

ه کگذشت . از صبه فکری که مثل خوره به مغزم افتاده قلقلکم میده کاری 

 .روزی حتی فکرشم نمیکردم انجام بدم

درسته درباره مدارکی که برام آورده بود تحقیق نکرده بودمو اصل بودنشو 

 به حساب مهرو شماره ثبتش گذاشته

بودم ولی باید وضعیتشو از نزدیک و با چشمای خودم میدیدم . برای همین 
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 بعد تموم شدن کار شرکت بیرون

ک به جایی که تو دید نباشه میبرم ومنتظر میرمو ماشینمو از توی پارکین

 میمونم . آخرین نفری که میاد بیرون اونه

و پیاده راهی خونش میشه . پشت سرش آروم وبا فاصله صد متری راه 

 میفتم . ماشنیمو بعد رفتن به آلمان فروخته

بودمو میدونستم با وجود این عینک آفتابی و توی ماشین جدیدم 

 حتاتانه عمل میکردم تانمیشناستم ولی بازم م

دقیقه ای پیاده میره و من بعضی جاها به خاطر اینکه کسی 10لو نرم. حدود 

 به یواش رانندگی کردنم مشکوک

نشه یه گوشه از خیابون نگه میدارم . دیگه داشتم از تعقیب کردن خسته 

 میشدم که مسیرشو به اون ور خیابون
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نا نگاه میکنه . کمی پشت فرمون تغییرمیده وبرای رد شدن ازش به ماشی

 خم میشمو خودمو با دستگاه سرگرم

میکنم تا اتفاقی منو نبینه . بعد رد شدنش دوباره سرمو باال میارمو با چشم 

 تعقیبش میکنم که وارد یه

مهمانسرامیشه . یادمه توی پروندش آدرس یه جای دیگه ای رو داده بود . 

 فیبعد ازاینکه کامالً از جلوی دیدم مخ

میشه باسرعتی که انگار دست خودمم نیست شروع به رانندگی میکنم . 

 اینقدر عصبانی بودم که هر فکری به

 ذهنم خطور میکرد و بلند بلند باخودم حرف میزدم

فکر کرده با خر طرفه ... قیافشو به موش مرده ها میزنه که مثالً حس  -

 ترحممو بیدار کنه
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شت میزدم . حس کسیو داشتم که دوبار به جون فرمون افتاده بودمو بهش م

 از یه مار نیش خورده . با خودم عهد

بسته بودم فردا تکلیفشو یک سره میکنم . صدای آژیر ماشین پلیس پشت 

 سرم که توی بلندگو مشخصات ماشین

منو میگفت منوبه خودم آورد که سرعتم بیش از حد مجازبوده ! راهنما 

 ک کنم ومیزنم تا ماشینو گوشه خیابون پار

منتظر میمونم تا پلیس بیاد . میدونستم تست الکل و جریمه وهزار سؤال 

 جواب دیگه میشم ، فقط میخواستم هر

چه سریعتر تمومش کنه و بذاره برم خونه . مطمئن نبودم که اگه بهم گیربده 

 جواب سر باال ندمو کارماشینم به

 . پارکینگ و خودم به بازداشتگاه نرسه

......... .................................................. 

از دیروز که با حال داغون به خونه اومدم کسی جرأت نکرد باهام حرف بزنه 

 و تمام دیشب شاید بیشترازسه کلمه

چیزی نگفتم . تمام فکرم اتفاق دیروز بودو لحظه شماری میکردم که االن 

 برسه و برم شرکت . ماشینمو همون

ارک میکنکمو خودمو به آسانسور میرسونم . نگاهی از توی جای همیشگی پ

 آینه سرتاسری آسانسو به خودم

میندازم . فقط دوتا گوش بزرگ کم داشتم بنظرش . از گوشه لبم تلخ 

 میخندم که در آسانسور باز میشه و به محض

 ورودم به شرکت با جدیت میگم

 تو اخراجی ... وسایلتو جمع کن باید بری -

به گردی میزنه و انتظار همچین رفتاریو از من نداره . به اتاقم چشماش رو 
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 میرمو محکم درو بهم میکوبونم . مطمئن

نیستم اگه امروز از کسی خطایی سر بزنه نکشمش . صدایی از در بلند 

 میشه و حدس میزنم کی باید باشه . آماده

 رفتن و البته با چیزی که اول تشخیص ندادم چیه سمت میزم میاد

اینا نمونه پارچه هایه که دیروز رفتم دیدم ... نمونه فرمارو هم از طریق  -

 شبکه به سیستمتون فرستادم ... با اسم

 لباس فرم

تمام مدت مثل گرگ زخمی به رفتارای آرومش نگاه میکردم خداحافظی 

 کردو خواست از اتاق خارج بشه که با

 صدای خش دار گفتم

 ؟نیخوای علت اخراج شدنتو بدونی  -
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 آروم سمتم چرخیدو با همون آراماش جوابمو

خودتون گفتین دلیلی واسه دستوراتون نمیارین ... حتماً خطای بزرگی از  -

 من سر زده که تشخیص دادین باید

 اخراج بشم

مش میرزا خواست صبحانمو بیاره که بهش میگم میل ندارمو ازش میخوام 

 درو هم پشت سرش ببنده . با قدمای

 ودمو به دو قدمیش میرسونمو میگمآروم خ

 آدرست اون چیزیه که تو پروندته دیگه ؟ -

 لحظه ای به چشمام خیره میشه و سرشو میندازه پایین

 ! نه -

 چرا دروغ گفتی ؟ -
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 چون ... ترسیدم دربارم فکر بد کنین ... که استخدام نشم -

 داشته باشه ؟چرا آدرس خونه واقعیتو ندادی ؟ ... حتماً ترسیدی برات اُف  -

به وضوح حلقه اشکو تو چشماش میبنم که باعث میشه لبخند تلخ رو لبم 

 بماسه . با اجازه گرفتنی خواست بره که

 بازوشو سمت خودم

 کشیدمو از الی دندونای کلید شدم پرسیدم

 ازت سؤال پرسیدم وایستا و جوابشو بده -

 با همون آرامش جوابمو میده

 زی عوض نمیشه آقای مهندسدیگه فرقی نمیکنه ... چی -

 بازوشو از توی دستم کشیدو با اولین قطره اشکش گفت

وقتی دستگیرم کردن ازشون خواستم خواهرمو به جای امن ببرن و ازش  -

 محافظت کنن ... چون شنیدم نوچه

های حشمت فرار کردنو پلیس نتونسته اونارو دستگیر کنه ... ولی بهم خبر 

 ایی برده کهرسوندن بابام خواهرموبه ج

هیچکس ازش خبر نداره ... خونمونم پاتوق معتادای بی سروپاشده ... انتظار 

 نداشتین که به اون خونه برگردم

چقدر زود قضاوت کرده بودم . چقدر این دختر درد داشتو به روی خودش 

 نمی آورد . از کی به اون مسافر خونه

گیشو سر کنه ؟ میالد رفته بود ؟ چجور جایی بود که مجبور بود اونجا زند

 وارد اتاقم شدو بعد سالم از سمیرا

 پرسید

جایی داشتین میرفتین ؟ ... میخوام از یه پروژه گزارش تهیه کنم ...  -

 میتونید کمک کنید ؟



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 219 صفحه  

 

 
 129 

 سمیرا نگاهشو به من دوخته بود که با تحکم گفتم

 منتظر چی هستین خانم ؟ ... برگردین سر کارتون -

بی حرف اضافه برای کاری که میالد ازش خواسته پشت  با چشمی که میگه

 سرش راه میفته . طبق عادت

همیشگیم پشت پنجره و خیره به خیابون ، توی افکار خودم غرقم . هر چی 

 بیشتر میگذشت بیشتر حس ترحمم

به این دختر زبونه میکشید . شده بودم پارسای چند سال پیش که گولشو 

 الشخوردو هرکاری میکرد تا خوشح

کنه و وقتی به خودش اومد وابستش شده بودو بدون اون نمیتونه نفس 

 بکشه چون فکر میکرد تنها دختریه که

خود واقعیشه . چون درگیر ی جفت چشم خیره کننده شده بود . 

 برمیگردمو به تیکه های پارچه که با سلیقه

ای تزئین شده بودن و طبقه ای رو هم قرار گرفته بودن چشم دوختم . رنگ

 نسکافه ای و شکالتیو خالصه رنگایی

که بیشتر شرکتو پر کرده بود . به پوشه ای که گفته بود میرمو به لباس 

 . فرمایی که پیدا کرده بود سر میزنم

لباسای شیک و در خور شرکت ! یاد خریدی که باهم رفتیم و دیدنش وقتی 

 . از آرایشگاه زد بیرون می افتم

ه که لجوجانه به اخم تبدیلش میکنم . صدامو لبخندی روی لبم نقش میبند

 صاف میکنمو از پارچه ها یکیو انتخاب

میکنم و از لباس فرم ها هم یکی برای آقایون و یکی برای خانما ی شرکت 

 تو پوشه ای جداگانه میذارمو براش



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 221 صفحه  

 

میفرستم . باید هرچه سریعتر فرما آماده میشد . اینجوری نگاهای بقیه هم 

 رد . با یادآوری جایی کهتغییر پیدا میک

سمیرا زندگی میکنه دلم میگیره و تصمیم میگیرم در اولین فرصت ی جای 

 خوب براش پیدا کنم . کسیو نداشتو

من تنها کسی بودم که ازاین قضیه خبر داره . نمیتونستم به راحتی از 

 . کنارش رد شمو پشت گوش بندازمش

.... .................................................. 

توی اتاقم مشغول ور رفتن با کراوتم بودم وزیاد مطمئن نبودم دلم میخواد 

 تو مهمونی بپوشمش یا نه . آخر کارهم

بازش میکنمو ترجیح میدم ساده باشم تا مهمونی خودمونی تر به نظر برسه . 

 به موهام چنگ میندازمو کمی

عت پشت سرم نگاهی مرتبشون میکنم در همون حال و ازتوی آینه به سا

 برعکسو نشون1میندازم که ساعت 

میده . آخرین مرحله آماده شدنم انداختن حلقمه توی دستمه و به محض 

 خارج شدن از اتاق با فروزان مواجه

 میشم . نگاهی به سرتاپاش میندازم که با عشوه خرکی میپرسه

 چطوره ؟ ... خیره کننده هست یا نه ؟ -

ویی رنگ و تنگ کمی از کیسه ای که تو توش توی اون لباس دکلته لیم

 ماست میرزن تا چکیده شه نداره ! تا باال

 نیاوردم همراه با اخم میگم

اصالً ! ... اینجا خارج نیست با این سرو وضع جلوی مردم ظاهر شی ... برو  -

 یه لباس پوشیده تر تنت کن

خمامو بیشتر با نا باوری اسممو صدا میزنه و خودشو دلخور جلوه میده که ا
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 توی هم میکشم و اونم بالبو لوچه ای

کم مونده رو زمین کش بخوره به اتاق برمیگرده تا لباسشو عوض منه و من 

 هم برای استقبال مهمونا راهی طبقه

پایین میشم . فقط میالدو مادرش اومده بودن که به محض دیدنم به احترام 

 از سر جاشون بلند میشنو بعد سالم و
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مد گویی و تیکه پر کردن تعارفات معمولی راضی به نشستن میشن . خوشا

 ساله ای بود که15مادر میالد خانم 

شوهرشو یکم زود از دست داده بود . غیر میالد ی دختر دبیرستانی هم 

 داشت که بعد سراغ گرفتن مامانم از

دخترش , امتحانات ثلثشو بهونه کرد و اونم قانع شد. با صدای زنگ در 

 ن میره تا درو باز کنه و منم برای سرماها

زدن به آشپزخونه ازسر جام بلند میشم تا بدونم کمو کسری که نداریم . غذا 

 از بیرون سفارش داده شده بد و فقط

آوردن چای و شیرینیو میوه به دوش زیور خانم افتاده بود . باهمهمه ای که 

 توی سالن راه میفته حدس میزنم

مو به سالن میرسونم . بیشتر زوج بودنو غیر آقای مهمونا سر رسیدنو خود

 میرزایی کسی بچه نداشت . دم در

ایستاده بودمو بهمشون خوشامد گویی میکردم که سرو کله فروزان بالباس 

 بهتر ولی طبق معمول تنگ کنارم پیدا

میشه . آخرین نفری که وارد میشه سمیراست که باهمون لبای همیشگیش 

 اومده بود. سالم میکنه و بعد

احوالپرسی بامن دستشو سمت فروزان میگیره . اما فروزان با اکراه نوک 
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 انگشتاشو لمس میکنهو میدونم داره تو

دلش چی میگه ولی اهمیت نمیدمو سمیرا رو به داخل راهنمایی میکنم که 

 مادرم میرسه و مادرم خیلی گرم به

باهش احوالپرسی میکنه . یاد روزی میفتم که مامانم باعث و بانی چاقو 

 خوردنمو نفرین میکرد . حاال اگه میدونست

به خاطرش چاقو خوردم چه حالی پیدا میکرد ! دیگه احوالپرسیا که همهمه 

 سرسام آوری به وجود آورده بود تموم

ن . خدارو شکر خونه به اندازه کافی میل داشت شده بودو همه نشسته بود

 که کسی جانداشته باشه . زیور زحمت

پذیرایو کشیده بودن همه مشغول بودن . دو به دو یا بیشتر باهم سر بحثو 

 باز کرده بودن . این وسط تنها کسی که

از جمع پرت افتاده بود سمیرا بود که به بحثای بقیه گوش میدادو هر از چند 

 خند خجولی رو لبش نقشگاهی لب

میبست. فروزان کنارم نشسته بودو یاغر میزد یا عشوه میومد و منم با 

 جواب سر سری دادن بهش از وزوز

کردناش توی گوشم خاتمه میدادم . تا همه جمع بودن الزم دونستم یه 

 صحبتیم کرده باشم . برای همین دستمو

 کردمجلوی دهنم مشت کردمو با چند تا سرفه صدامو صاف 

خب ... خیلی ممنون که دعوتمو پذیرفتین و به این دور همی اومدن ...  -

 مناسبت این مهمونی رو که همه میدونن

فقط الزم دونستم تا همه جمعن یه سری توضیحات درباره شرکت بدم ...  ...

 اول اینکه ازهمه میخوام هر چه

دن تا سر سریعتر کارای مربوط به آماده سازی لباس فرماشونو انجام ب
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 کارهمه منظمو یکدست و البته متحد بنظر

برسید ... دوم اینکه میخوام کاری کنین اسم شرکتمون نه تنها تو کشور 

 خودمون بلکه کشورای دیگه هم سر زبونا

باشه وتک باشیم... برای همین ازتون پشت کار میخوام والبته دقت ... الزم 

 نیست به خودتون فشار بیارین همین

ابرنامه پیش بره و موقع کار حواستون معطوف به کار باشه خواهید که کاراب

 دید که بهترین نتیجه رو میگیریم ... و

 اینکه میخوام هر کس هر پیشنهاد یا انتقادی داره به خانم عابدی

 و درحالی که به سمیرا اشاره میکردم ادامه میدم

جهت  اطالع بده تا ایشون به دست من برسونن و در صورتی که در -

 پیشرفت شرکت بود ، به کار برده بشه

 ! و اینکه ... همین ...بفرمائید از خودتون پذیرایی کنین -
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جمع خنده کنان تشویقم میکنن و من هم لبخند روی لبم میاد که یه لحظه 

 با سمیرا چشم تو چشم میشم و اونه

هسته که نگاهشو میگیره . صدای فروزان از چند سانتی گوشم میاد که آ

 میگه

 ! آفرین عزیزم ... سخنرانیت عالی بود -

باتشکر سرسری که ازش میکنم خودمو با قهوم سرگرم میکنم و نگاهم 

 سمت سمیرا سُر میخوره . دارم از اینکه

قبول کردم دورو ورم ببینمش پشیمون میشم . نمیدونم چی تو نگاهشه که 

 آدم نمیتونه فراموشش کنه . نگاهی که

مینشست ازش دل نمیکند و سیر نمیشد . یاد آوارگیش اگه کسی پاش 
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 افتادم و مسافرخونه ای که احتماالً امروزو

فرداست که عذرشو بخوان . حتماً تواین مدت آواره مسافر خونه های زیادی 

 بوده . تنها روی مبل دو نفره ای

نشسته بودو معذب به نظر میرسید و هرچند گاهی به صفحه گوشیش نگاه 

 روزان لحظه ای نبود که کهمیکرد. ف

خودشو واسم لوس نکنه . اگه مجبور نبودم یک لحظه هم وجودشو کنارم 

 تحمل نمیکردم .زیر چشمی میدیم که

ماهان سینی شیرینی به دست سمتش رفتو من میدونستم که میخواد تُخس 

 بازی در بیاره . بعد تعارف کردن

کرد ، اونم در حالی شیرینی ، کنارش روی مبل نشستو باهاش خوشوبش می

 که با جدیت به صحبتاش گوش میداد

با حرکات سر حرفاشو تأیید میکرد و هر از چندگاهی لبخند روی لباش 

 نقش میبست

حسی قلقکم میدادکه حدس میزدم حسادت باشه . دل دل میکردم برم 

 نزدیکترتابتونم حرفاشونوبشنوم

 پاراسا گوشت بامنه ؟ -

 که ازتمام حرفاش فقط جمله آخرو شنیده بودم نگاه گیجمو به فروزان دادم

 نه ... ی بار دیگه بگو -

حواست کجاست ؟ ... میگم اگه به باباسفارشتو بکنم میای آمریکا اونجا  -

 شرکت بزنی ؟

علی رغم میل باطنیم و برای خراب نکردن نشم که مطمئن نبودن به خوبی 

 پیش میره میگم

 ارش فکر کنمببینم چی میشه ... باید بیشتردرب -
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میتونستم برق خوشحالیو تو چشماش ببنم . صدای سمیرا حواسمو سمت 

 خودش جلب کرد

 آقای مهندس ... میتونم چند لحظه وقتتونو بگیرم ؟ -

روی مبل نشسته بودمو ازپایین بهش که بافصله ازم ایستاده بود نگاه 

 میکردم . با فشاری که با دستام به مبل دادم

ای رفتیم . شاید چند قدم دورتر از جمع . در حالی که  بلند شدمو به گوشه

 ذهنم روی صحبت اون با ماهنه

 میپرسم

 چیزی شده ؟ -
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نه ... ببخشید که اینو میگم ... ولی من بیشتر از این نمیتونم بمونم ...  -

 مربوط میشه به جایی که میرم ... منظورمو

 که متوجه میشید ؟

 تو که هنوز شام نخوردی؟ -

خیلی ممنون ... همین که الیق دونستینو دعوتم کردین برام یه دنیا ارزش  -

 داره

میدونستم اگه میخواستم واسه موندنش اصرار کنم وجهه خودم زیر سؤال 

 میرفت برای همین گفتم

 اشکالی نداره ... میتونید برید -

باتشکری که ازم میکنه سمت جمع نگاهی میندازه که با یادآوری چیزی 

 میگم

 زنگ میزنم آژانس بیاددنبالت -

 سرشو میندازه پایینو به زمین چشم میدوزه
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 امم ... نه ممنون ... خودم زنگ میزنم -

میدونم که ی مشکلی داره و میتونم حدس هم بزنم ولی با تکون دادن سر 

 سعی میکنم خودمو به بی خیالی بزنم و

کاریو بهانه اونم برای خداحافظی از جمع سمتشون میره ، پیش اومدن 

 میکنه و بعد اصراری مامان و موندن برای

شام با عذر خواهی از جمع خداحافظی میکنه و میره . با چشم بدرقش 

 میکنم و سعی میکنم حواسمو به جمع بدم

ولی نمیتونم . یه چیزی مانع میشد . چیزی که منو یاد اون موقع ها میندازه 

 . یاد یه جفت چشم گریون و بی قرار

لی کردناش بین دستای قطور وتنومند آدمای حشمت . معنای کامل یاد تق

 دل شورگی رو برای اولین بارتوی

زندگیم تجربه میکنمو قلبم به تپش میفته سعی میکنم حواسمو با چیز 

 دیگه ای پرت کنم ولی خاطرات تلخ

گذشت نمیذاره . فکر تکرار شدن اون صحنه لحظه ای راحتم نمیذاره تا 

 مادرم از فکرو خیاالم اینکه با صدای

 بیرون میامو بهش ُزل میزنم

 جانم ؟ ... بامن بودین ؟ -

 حواست کجاست مامان؟ ... میگم شامو بکشیم ؟ -

با مکثی که میکنم برای جواب دادن وقت میخرمو در نهایت از سرجام بلند 

 میشمو میگم

 آره ... تا شما شامو بکشین من تا یه جایی میرمو برمیگردم -

جمع عذرخواهی میکنم و قول میدم خیلی زود برگردم . صدای مامان و از 

 که پشت سرم چیزایی میگفت به گوشم
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میخورد ولی اهمیت نمیدادم و سمت پارکینک میرفتم . نمیتونستم 

 آروموقرارداشته باشم . بعد زدن دکمه ریموت

 در از خونه میزنم بیرونو با دقت کوچه پس کوچه هارو از نظر میگذرونم .

 دیگه وارد خیابون اصلی شده بودمو از

پیدا کردنش نا امید. حتماً باماشینی چیزی رفته بود وگرنه نمیتونست به این 

 زودی رفته باشه ولی با وجود این
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بازم دلم آروم نمیگرفت . از کنار ایستگاه اتوبوس رد شدمو با خیال اینکه 

 اونجا نباشه سرعتمو ذره ای از سرعتم

اما در برخالف انتظارم چشمم بهش میخوره که روی نیمکت  کم نکردم

 نشسته و منتظر اتوبوسه . پامو رو ترمز

میذارموسمت ایستگاه دنده عقب میگیرم . با تک بوقی که براش میزنم 

 روشو ازم میگیره و حدس میزنم نشناخته

باشه . شیشه رو پایین میدمو اسم فامیلیشو صدامیزنم که خودشو لحظه ای 

 جب نگاهم میکنه و بعد شناختنممتع

 خودشو به ماشین میرسونه و از توی شیشه باز میگه

 آقای مهندس شمایید ؟ ... اتفاقی افتاده ؟ -

 نه ... سوار شو ... میرسونمت -

 ... خیلی -

 این همه راه نیومدم تعارف بشنوم ... سوار شو -

میشه و من هم لحظه ای بهم زُل میزنه و بعدش در عقبو باز میکنه وسوار 

 پامو رو گاز میذارم که ماشین با صدای

بد الستیکا شروع به حرکت میکنه . دیگه رفتارم دست خودم نیست و 
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 کنترلی روش ندارم . جنگ بدی بین عقلو

دلم برپاست که رو رفتارمم تأثیر گذاشته . هر کدوم چیزی میگن و من 

 نمیتونم تشخیص بدم حق با کدومه . یکی

ه و جا موندنش پی کسی و دیگری از اشتباهاتشو تکرار از درداش میگ

 نکردنش . همینجور دنده هاروعوض

میکنموماشین لحظه به لحظه سرعتش بیشتر میشه . کوچکترین فکری هم 

 رو سرعت باالیی که دارم نمیکنم انگار

میخوام هرچه سریعتر برسیمو دیگه این آشوبی که درونم به پاست تموم 

 سر با صدایی که شه . سمیرا از پشت

 ترس توش موج میزنه میگه

 آقای مهندس ... یواش تر برونید ... االن تصادف میکنیم -

از توی آینه بهش که در حال بستن کمربندشه نگاهی میندازمو از سرعتم 

 کم میکنم . اون لحظه هوای تازه

بیشتراز هرچیزی نیازم میشه برای همین شیشه روتا میدم پایین که به 

 موجی از سرمای یخ زده به صورتم دنبالش

هجوم میاره ولی بازمحالم جا نیومده ! مثل کسی که توی قبر گذاشته 

 باشنش احساس خفگی میکردم . شاید به

خاطر اینه که وقتش رسیده بود با غبار خاطراتم رو به رو شم . گوشه ای از 

 خیابون نگه میدارم و ازماشین میزنم

ت از تنش درونم کم کنه و اعصاب داغونمو بیرون . فقط همین کارمیتونس

 آروم . با آتیشی که توی اون تاریکی

محض روشن میکنم ، سیگارموروشن میکنمو به دودش زُل میزنم . سرم رو 

 به منفجر شدنه و هر آن انتظار دارم
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مغزم پخش زمین شه . در ماشین آروم باز میشه و نیم نگاهی بهش میندازم 

 تمو بهم بزنه. دلم نمیخواد کسی خلو

 رومو بهش میکنمو با تحکم میگم

 برگرد تو ماشین ... سیگارم تموم شه میام -

لحظه ای سر جاش می ایسته و دوباره به راهش ادامه میده . کنارم می 

 ایسته که ایندفه بلندتر از دفعه پیش میگم
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 مگه با تونیستم ؟ -

ر حالی که با فاصله میتونم حرکاتشو توهمون تاریکی هم تشخیص بدم . د

 ازم ایستاده سمتم میچرخه و میگه

 ! اینجا شرکت نیست آقای رئیس -

نگاه خیرمو که چند لحظه ای میشد بهش داده بودم ، میگیرمورومو ازش 

 میگیرمو دور میشم . پُک عمیقی به

 . سیگارم میزنم

 چی به سرت اومده پارسا ؟ -

ازش میرسونم ، ازپشت  با سرعت سمتش میچرخم و خودمو به فاصله کمی

 دندونای قفل شدم میگم

اسممو به زبونت نیار ... پارسای ساده ای که میشناختی مُرد ... اینی که  -

 روبه روت وایستاده پارسا بره هست که

 تبدیل به گرگ شده

تمام مدت صورتشو ازم گرفته بودو میتونستم از صورت در همش حدس 

 ندهبزنم میخواد بزنه زیر گریه ، ته مو

سیگارمو رو زمین میندازمو راه میفتم که سمت ماشین برم اما صدای بغض 
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 آلودش مانع رفتنم میشه

من تاوان اشتباهاتمو پس دادم ... تو دیگه عذابم نده ... میدونستم برای  -

 چی موافقت کردی تو شرکتت

استخدامم کنی ... میدونستم و قبول کردم تو شرکتت کار کنم ... من همه 

 از دست دادم ... منم سمیرایی چیزمو

که چند سال پیش فکر میکردی نیستم ... از اون سمیرا فقط ی جسم خسته 

 مونده و دلی که از دوری خواهرش

 ... ریشِ ... دلی که بعد

سکوت میکنه و صدای گریشه که به گوشم میرسه . چند لحظه تو همون 

 حالت میمونمو به این فکر میفتم چرا

نقدر روم تأثیر گذاره . اینقدر که دلم میخواد بگم غلط کردم گریه این آدم ای

 "سوار شو"بسه گریه نکن ! ولی به 

یی اکتفا میکنمو خودم زودتر ازاون راه میفتم و سوار ماشین میشم . به 

 محض سوار شدنش که کمی طول میکشه ،

 راه میفتمو اینبار آرمم . بقیه راه توی سکوت میگذره و برعکس طوالنی ولی

 بالخره تموم میشه و میرسیم . تشکر

 میکنه و میخواد پیاده شه اما سکوتمو میشکنم

یه واحد کوچیک توی ساختمون شرکت هست که فکر میکنم به درد شما  -

 بخوره ... مشکل مسیرتون به شرکتم

 حل میشه

ممنون ... من پول زیادی ندارم که جایو اجاره کنم ... اگه دانشگاهم قبول  -

 جازه میداد بیشترتومیکردو ا

خوابگاهش بمونم ، میتونستم کاری گیر بیارمو با حقوقش سر فرصت یه 
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 خونه کرایه کنم

بالخره که چی ؟ ... موندن تو مسافر خونه اونم به مدت زیاد هم عقالنی  -

 نیست وهم پولش اندازه جایی میشه که

ین ماهت که میخوای اجاره کنی ... کاراشو انجام بده خودم پولشو از حقوق ا

 باید بدم حساب میکنم
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ازتوی آینه جلو به صورتش که مردد بود نگاه میکنم . انگار داشت باخودش 

 حساب کتاب میکرد قبول کنه یا نه ؟

میگم از حقوقی که باید بهت بدم نه صدقه یا چیز دیگه ای که فکرشو  -

 میکنی

 باشه ... ممنون -

خارج میشه و راهی مسافرخونه میشه . و با خداحافظی که میکنه از ماشین 

 با سری پر از فکر و خیاالی در هم

راهی خونه میشم و مطمئنم که بد قولی کردمو خودمو زود به خونه نرسوندم 

 . اگه گوشیمو میاوردم تا االن از زنگ

 . زدنای مامان ترکیده بود

.......... .................................................. 

شرکت وارد هفته دوم افتتاحش شده و کارا به خوبی پیش میره . سمیرا از 

 دیروز به واحدش اومده و میتونم حدس

بزنم چقدر از فشاری که روشه کم شده . با تقه ای که به در میزنه وتوی 

 لباس فرم نسکافه ای رنگ با مقنعه مدل

ده ولی رفتار من دار ، وارد اتاقم میشه . تو این دو هفته خطایی ازش سر نز

 کماکان باهاش سرده و این اصالً دست
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خودم نیست . سعی میکنم تمام حواسم به شرکت باشه و از هرکاری برای 

 پشرفت دریغ نمیکنم . فروزان دچار

سوء تفاهمی که من هم براش بوجود آوردم شده که برای خانوادمم محرزه . 

 امروزم باهمه خوبی ها و بدی هایی که

میشه و راهی خونه میشم . این مدت بحث منو فروزان ُنقل داشت تموم 

 مجلس خانوادمون شده و نقشه های که

مادرمو خاله برام میکشن ازم پنهون نیست. خبر تا جایی درز پیدا کرده که 

 خاله سونیا هم از شیراز بهم زنگ زدو

از صحت وسهمش پرسید . به محض رسیدن به خونه ، طبق عادت 

 یرمو برای خوردن ناهار بههمیشگیم دوش میگ

طبقه پایین میرم . چون من دیر میام معموالً همه ناهار خوردن و من تنهایی 

 باید بخورم . وسطای ناهارمم که

 کتایون با هیجام میادوروی صندلی روبه روم میشینه ومیگه

 پارسا یه چیزی بگم قبول میکنی ؟ -

 درحین خوردن جوابشو میدم

 ! تا چی باشه -

 !آمریکا منم با خودت میبری ؟ رفتی -

 !کی گفته من میخوام برم آمریکا -

وا؟ ... مگه نمیخوای بری اونجاکارکنی ؟ ...نمیخواد پنهون کاری کنی ... من  -

 ازهمه چیزخبردارم .... خواهش

 ... میکنم پارسا منم باخودت ب

 کی این مزخرفو بهت گفته که من میخوام برم آمریکا؟ -

 ! . تازه کارای اقامتتم انجام دادهفروزان گفت .. -
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قاشق با شدت از دستم میفته و صدای برخوردش تو بشقاب چینی توی 

 فضای آشپزخونه میپیچه

 فروزان غلط کرده باتو ... من کی بهش همچین حرفیو زدم ؟ -

 چرا اینجوری صحبت میکنی ؟ -

 ایجاد بلند میشمو صدای کشیده شدن پایه صندلی روی زمین صدای بدی

 میکنه . به اتاق کتایون میرم که به

محض بازکردن در، جلوی میز توالت در حال صحبت کردن با گوشی 

 میبینمش . با دیدن من میخنده خطاب به

 مخاطب پشت خط میگه

 من خودم بهت زنگ میزنم -

 و گوشیو قطع میکنه . باهمون لبخند سمتم میاد که بهش میتوپم

 دم بیام آمریکا ؟ ... چرا ازخودت حرف میاری ؟من کی بهت گفتم قبول کر -

 خنده ازرولبش میماسه و میگه

 خودت اون شب گفتی ... یادت رفت ؟ -

 کدوم شب ؟ -

 همون شبی که همکاراتودعوت کرده بودی -

من گفتم دربارش فکر میکنم نه اینکه قبول کردم بیام که رفتی همه جا  -

 جار زدی و سر خود کاراشو انجام دادی

 امان ازتوی اتاقش بیرون اومدوتو همون درگاهی گفتم

 پارسا چه خبرته خونه رو گذاشتی روسرت ؟ -

 با عصبانیتی که مشهوده جواب مامانو میدم

 از خواهرزاده گرامیت بپرس -
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 روبه فروزان سؤالی سرشو تکون میده که فروزان میگه

 همون قضیه ای که براتو تعریف کردم -

 با تعجب رو به مامان میپرسمابروهام میپره باال و

 شما هم خبر داشتین و به من چیزی نگفتین ؟ -

فروزان بعد رد شدن از کنارم میره بیرون . مامان که با چشم رفتنشو تعقیب 

 میکرد لبخند زنان وخیلی ریلکس

 سمتم میاد
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 حاال مگه چی شده پسرم ؟ ... این که خیلی به نفعته عزیزم -

شه شما همچین حرفی میزنین ... یادم نرفته برای رفتنم مامان باورم نمی -

 ... به آلمان چجوری عذا گرفته بودین

 االن چی شده که نظرتون تغییر کرده ؟

چون خیالم راحته ... اونجا خالت هستو غریب نیستی ... ترتیب یه مراسم  -

 کوچیک برای تو و فروزان جونوهم

ن به توافق رسیدن مراسم قبل رفتنتون میدم که بعدش هرموقع خودتو

 عروسیتونو بگیرین

فکرکنم به سنی رسیده باشم که کسی برام تصمیم نگیره ... بعدشم یادم  -

 نیست موافقتمو با این ازدواج اعالم

 کرده باشم

 الزم نیست بگی ... مشخصه که دلت پیشه فروزانه -

. چرا کی اینو تشخیص داده ؟ ... چیکار کردم که این فکرو کردین ؟ .. -

 ... بدون هماهنگی با من کاری میکنین ؟

من اون روز که نظرمو خواستین جوابتونو ندادم ؟ ... نگفتم قصد ازدواج 
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 ندارم ؟

بالخره که چی ؟ ... باید یه روزی ازدواج کنی ... نمیشه که تا آخر عمرت  -

 عذب بمونی

 شاید من بخوام بمونم ... مشکلش چیه به نظرتون ؟ -

باتو بی فایدست ... منو خالت تشخیص دادیم شما بدرد هم  صحبت کردن -

 میخورینو همدیگرو خوشبخت

میکنین ... تو هم اگه فکر کسه دیگه ایو توسر داری از سرت بیرون بنداز ... 

 میخوای آبرومون جلوی شوهر خالت

 اینا ببری ؟

 منم به این نتیجه رسیدم که نظرمن تو این خونه اهمیت نداره -

 م میرمو ادامه میدمسمت اتاق

 جای من دیگه تو این خونه نیست -

 لباسای توخونمو با یه دست لباس بیرون عوض میکنمو حین رفتن میگم

هر وقت احساس کردین منم آدممو نظرم واستون اهمیت داره خبرم  -

 بکنین تااون روز خدافظ شما

وبدون لحظه ای مکث و شنیدن صحبتایی که پشت سرم میکردن و ازم 

 خواستن بمونم سمت ماشینم راه میفتممی

بعد درآوردن ماشین ازتو پارکینک به این فکرمیکنم کجابرم ؟ کاش یه  .

 خونه مجردی میداشتم تازیر بار منت

کسی نرم . اولین گزینه ای که به ذهنم رسید سعید بود . کسی که این چند 

 سالی که رفتم خارج یادی هم ازم

هم نزد . کوشه ای ازخیابون نگه داشتم که نکرد ویه زنگ خشکو خالی هم ب

 بهش زنگ بزنم وامیدوار بودم شمارش
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از تو گوشیم حذف نشده باشه . بعد کشتن زیاد توی لیست شمارهام ، شَکم 

 به شماره ایه که بدون نامه و آخرین
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مکالمشم واسه همون ساالیی که ایران بودم . بعد بوقای زیاد و وقتی داشتم 

 ادنش منصرف میشدماز جواب د

 صداش تو گوشم میپیچیه

 بله ؟ -

 آقا سعید ؟ -

 خودم هستم ... بفرمایید ؟ -

 ! نشناختی یا خودتو به اون راه زدی ؟ ... پارسام -

 لحظه ای مکث میکنه بعد باهیجان ادامه میده

 به ! ... آقا پارسای گل گالب ! ... چه عجب یادی از فقیر فقرا کردی ؟ -

 وت زیاده ... کجایی ؟بماند که ر -

اختیار دارین مابه شمادرس پس میدیم ! ... جات خالی بابچه ها اومدیم  -

 شمال عشقو حال ! ... تو کجایی ؟ اومدی

 یا هنوز آلمانی ؟

نه اومدم ... میخواستم ببنمت ... باشه پس هر وقت از شمال اومدی قرار  -

 میذارم همدیگرو ببینیم

 شب برمیگردم مادرخدمتیم ... من فردا -

 پس تا فردا -

و گوشیو قطع میکنم . هنوز عادتمون فراموشمون نشده . بدون سالم ! بدون 

 خداحافظی ! راهنما میزنمو از پارک

خارج میشم . آخرین جایی که بنظرم رسید شرکت بود ولی کلیدشو نیاورده 
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 . بودم ، میتونستم از سمیرا بگیرم

این وقتم پیدا میکردم بهش میگفتم . باید یه بهانه ای واسه شرکت رفتن 

 ماشینو پارک میکنمو بعد سوار شدن

رو میزنم . دم واحد سمیرا می ایستمو زنگ درو 1آسانسور دکمه طبقه 

 میزنم . بعد چند لحظه دستم روزنگ میره

که دوباره بزنم ولی در با سرو صدای باز کردن قفالش باز میشه و هیکل 

 میشه ظریفش توی چادر گل گلی ظاهر

 سالم آقای رادمنش ... خوب هستین ؟ -

 سالم ... ممنون -

 بفرمایید؟ ... امری داشتین ؟ -

 کمی این دست اون دست میکنم وبالخره جوابشو میدم

 ام .. بله ... اومدم کلید شرکتو ازتون بگیرم -
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 چطور؟ ... کاری پیش اومده ؟ -

 باهاش قرار دادبستیمنه ... فقط میخوام پرونده یکیو ببینم ...  -

 جسارته ... کلید خودتونو گم کردین ؟ -

 آره ... یعنی نه ..خونه جا گذاشتم -

یه لحظه منتظر باشید االن میام ... ببخشید که نمیتونم تعارفتون کنم  -

 ... بیاین داخل

سرمو پیاپی تکون میدمو بهش میفهمونم میدونم و اونم برای آوردن کلید 

 لحظه ای پشت دردرو میبنده . چند 

قدم میزنم که درباز میشه و چادرشو با یه بافت و شال ، همراه دامنی 

 همرنگ سالش که از پاهاش هیچ چیزی



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 238 صفحه  

 

 نشون نمیداد میاد بیرونو در خونشو قفل میکنه که میگم

 شما کجا ؟ ... خودم میرم -

میام بهتون توپیدا کردن پرونده ای که میخواین کمک کنم ... بعدشم  -

 آوردن کلید به واحدم نیفته زحمت

 گردنتون

و منتظره که راه بیفتم . چند لحظه ای بهش خیرمو نمیدونم حقیقتو بهش 

 بگم یا نه که راهی آسانسور میشمو اونم

پشت سرم راه میفته . وقتی اونم توی آسانسور میاد ، میخوام که دکمه 

 طبقه رو بزنم اما اونم دستشو رو دکمه

تم قرار میگیره که سریع دستشواز زیر دستم میذاره ودستش زیر دس

 . میکشه و منم دستم عقب میره

هردومنتظر بودیم که اون یکی دکمه رو فشار بده ، در نهایت نگاهی بهم 

 میندازه بعد دیدن اینکه عکس العملی

رو فشار میده . بعد باز کردن درشرکتو زدن برقا 1نشون نمیدم دکمه طبقه 

 ازم میپرسه

 ه ؟به نام کی -

یه لحظه گیج میشمو منظور حرفشو نمیفهمم واونم با نگاهی بهم که پشت 

 سرشم میفهمونه جوابشو بدم که میگم

 امیر محتشم -

 و در شرکتو میبندم

 ما با همچین کسی قرارداد نبستیم ... مطمئنین اسمشو درست گفتین ؟ -

 روی صندلی انتظار میشینم

 شما گشتین که میگین نداریم ؟ -



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 239 صفحه  

 

 الپایین کردن زونکنا لحظه ای نگاهم میکنه و میگهحین با

معذرت میخوام ... قصد جسارت نداشتم ... آخه من تقریباً اسامی همه رو  -

 به ذهنم سپردم
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خب شاید اسم این یارو جزو تقریباَ که مگید باشه وبه ذهنتون نسپرده  -

 باشین

 بله حق باشماست ... االن براتون پیداش میکنم -

جود اینکه خودمم میدونم همچین آدمی تولیست نیست و از خودم با و

 درآورم ولی به روی خودم نمیارم . با دقت

مشغول چک کردن زونکناستو منم نگاش میکنم که چجوری دنبال اسمی 

 که وجود خارجی نداره میگرده . توی

شال سفید مدل چروکی که سرش کرده موهای خرمایش خودشو بهتر 

 و یاد روزی که به عنواننشون میده و من

نامزدم مهمونی برده بودم میندازه . یاد نگاهای خیره بقیه که روی زیباییش 

 . بودو افتخاری که من بهش میکردم

 . چشمامو میبندمو نگاهموازش میگیرم

آقای رادمنش شخصی به نام وحید محتشم نیا هست ولی اسمی که  -

 گفتین نبود

 ش دراز میکنمو میگمدستم به نشونه رفتن پرونده سمت

 ببینم پروندشو -

واون پرونده رو تو دستای من میذاره . خودمو مشغول چک کردن پرونده 

 نشون میدمو سری به نشونه تأیید تکون

 میدم
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 درسته ... همینه -

 و حینی که ازروی صندلی بلند میشم میگم

 باید تا فردا کاراشو تموم کنم وتحویلش بدم -

مونم که بره ولی انگار منظورمو متوجه نشده ، اینو وغیر مستقیم بهش میفه

 از نگاه های گیجشم میشه حدس زد

 میخواین همینجا انجام بدین ؟ -

 اشکالی داره ؟ -

 نه ... پس من کلیدو میذارم کارتون تموم شد میام ازتون بگیرم -

 الزم نیست ... تا فردا هستم -

 ش بیشتر رنگ گیجیدستم به نشونه گرفتن کلید سمتش درازه که نگاه

 میگیره و احساس میکنم لبش به نشونه

پوز خند باال میره . حدسم اینه که متوجه شده بهش دروغ گفتم ولی به روی 

 خودم نمیارم وبعد گذاشتن کلید توی

دستم راهی واحدش میشه و لحظه خارج شدن از در یه بار دیگه نگاهم 

 میکنه و با خداحافظی از شرکت خارج

ی میکشمو بعد باز کردن قفل دراتاقم برقو میزنم . خدا روشکر میشه . پوف

 تقریباً همه چیز بود . یخچال ، کاناپه

برای خواب . بعد روشن کردن اسپیلت و آویزون کردن کاپشنم . خودموروی 

 مبل ولو میکنم
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معذبم ولی باید امشبو هر جور شده سر میکردم . به گوشیم که تقریباً ده 

 ازخونه داره نگاهی میندازموتایی تماس 

بعد خاموش کردنش کنار دستم روی مبل میندازمش و دراز میکشم . کم کم 
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 داشت گشنم میشد ، باید زنگ میزدم

چیزی سفارش میدادم ولی اینقدر خسته بودم که ازجام نمیتونستم تکون 

 بخورم . بعد درآوردن کفشام پاهامو

نع شدن نور رو چشمام گذاشته روی دسته مبل قرار دادمو دستمو برای ما

 بودم . بحثی که با مامان کرده بودمو

اتفاقات توی خونه مثل فیلم برام تکرارشدو تو عالم خواب و بیداری بودم که 

 احساس کردم کسی در زد . سرمو

بلند کردمو باخیال اینکه خواب دیدم دوباره رو دسته مبل گذاشتم اما 

 قیناینبارصدای زنگ بود که حدسمو به ی

تبدیل کرد . بعد پوشیدن کفشام با سری که از فرط خواب گیجه ، 

 بلندمیشموبه قصدباز کردن درراهی در ورودی

میشم. از توی چشمی در به سمیرا که سینی به دست منتظره درو براش باز 

 کنم نگاه میکنمو دستگیره رو میدم

من و  پایین تا در باز بشه . روش که سمت دیگه ای بود برمیگرده سمت

 لحظه ای تعجب وار نگام میکنه

 ! سالم ... ببخشید ... مثل اینکه خواب بودین -

دستم تکیه دربودو نگاهم بهش . انگار فهمیده باشه حال جواب دادن ندارم 

 ادامه داد

 گفتم شاید غذا نخورده باشین -

سینی حاوی بشقاب برنجو تیکه مرغی که گوشش بود به همراه ساالد و یه 

 وغ سمتم گرفتو و ادامه دادلیوان د

 ببخشید اگه کم وکسری هست ... عجله ای درستش کردم -

سینیو ازش میگیرمو در حالی که همونجا قاشقو توش میزنم که بخورم 
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 میپرسم

 خودت چی ؟ خوردی ؟ -

و قاشق ومیذارم تو دهنم . نمیدونم کجای کارم خنده داره که لبخند میزنه 

 ومیگه

 رای شما بیارم بعد خودم بخورمنه ... گفتم اول ب -

سرمو تکون میدمو بدون حرف دیگه ای میرم که برم داخل ولی آخرین 

 لحظه صدای خداحافظیش به گوشم

میخوره . دهنم که پره با تکون سر جوابشو میدم و درو میبندم . واقعاً به 

 موقع بود ! فقط کاش وسط خوابم نمیاورد

! بعد تموم کردن غذا گیج خواب  االن احساس میکردم دارم کاه میخورم

 بودم ولی نمیتونستم بخوابم . برای

شستن دست و صورتم به سرویس میرم تا شاید گیجیم بپره . به اتاقم که 

 برمیگردم حین خشک کردن صورتم با

حوله چشمم به ظرفایی که تو سینی روی عسلی قرارداشت ، میخوره . اگه 

 فردا کسی میمومد و میدونست اینا

کیه حتماً باخودش فکرای بد میکرد . برای همین سینیو برداشتمو برای  مال

 . شستنشون راهی آشپزخونه شدم

زیاد با شستن ظرف میونه خوبی نداشتم ولی نهایت دقتمو میکردم تمیز 

 شسته بشن . بعد ازاینکه مطمئن شدم

خشک شدن توی سینی گذاشتمشون و برای تحویلشون راهی واحد سمیرا 

 گ درو زدمو منتظربازشدنشدم . زن

طوالنی مدت درشدم . حتماً از توی چشمی منو دیده بود چون بالفاصله بعد 

 بازشدن در گفت
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سالم ... وای ! چرا خودتونو انداختین توزحمت ؟ ... میگفتین میومدم  -

 ! میبردم

 ولی من سینیو دستش دادمو برخالف حرفاش گفتم

کنی ؟ ... از سر شبه سه بار باهم سالم میشه اینقدر سالم خداحافظی ن -

 دادی وخداحظی کردی

درحالی که بهم زُل زده بودو از حرفم جا خورده بود سینیواز دستم گرفتو یه 

 گفت . خواستم برم که دور "چشم  "

از ادب دونستم در قبال زحمتی که برای پختنو آوردن غذا کشیده ازش 

 تشکر نکنم برای همین آخرین لحظه که

 ست درو ببنده چرخیدم که اونم درو نگه داشتو منتظر بود حرفمو بزنمخوا

 ! راستی بابت غذا ممنون ... خوشمزه بود -

 ! نوش جان -

نمیدونم تو حرفش چی بود که دلم لرزید و با هر جون کندنی بود نگاهمو 

 ازش گرفتمو راهی شرکت شدم . دم در

گه ای به در بسته واحدش آسانسور وقتی منتظر باال اومدنش بودم نگاه دی

 انداختم . نمیدونم انتظارم ازش چی بود

؟ هر چی بود خیلی انتظار بزرگی بود که میخواستم دعوتم کنه داخل . هر 

 چی باشه اونم یه دختر تنها بود و

احتماالً حرفای زیادی پشت سرش بود . به شرکت رسیده بودمو نمیدونستم 

 باید چیکار کنم . مطمئن بودم بد

اب شدمو احتمااًل تا صبح بیدارم برای همین سیستمو روشن کردمو خو

 کارایی که برای فردا گذاشته بودمو انجام
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 دادم . هر چی باشه از بیکاری که بهتره

............................... 

با صدای زنگ در سرم از روی میز کنده شد . پشت دید تاربه در اتاقم چشم 

 زمانو گمدوختم و یه لحظه مکانو 

کردم . به ساعتم نگاهی انداختم که هفتو نشون میداد . تقریباَ تلو تلو 

 خوران خودمو به در ورودی رسوندمو بازش

کردم که سمیرا توی لباس فرمش جلوی چشمم قرارگرفته بود . نگاهی 

 سرتاسری به سرو وضعم انداخت که حدس

 . میزدم باید خیلی آشفته بوده باشه

 سالم -

 ر یادچیزی افتاده باشه گفتبعد انگا

 !ببخشید االن دیگه صبحه ... میتونم سالم بدم ... صبحتون بخیر -

بعد جواب دادن به سالمش باقدمای کشون راهی اتاقم میشم . دیشب تا دیر 

 وقت بیدار بودمو االنم که صبحه اول

وقت بود. روی کاناپه دراز به دراز میفتمو توی عالم خواب بیداریَم که در 

 اتاقم باز میشه و بعد از چند لحظه دوباره

بسته ولی زیاد طول نمیکشه که دوباره باز میشه و ایندفه احساس قرار 

 گرفتن یه چیزی شبیه مالفه رومو حس

کردم . صدای بسته شدن پرده های کرکرها ی و به دنبالش خاموش شدن 

 برقو صدای چرخش قفل توی در . تمام

مشامم خورده بود که حس خوبی بهم دست  این مدت بوی عطر شیرینی به

 . داد ولی نمیتونستم حدس بزنم کیه
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بی خیال فرشته مهربونی که چند لحظه پیش دور سرم میچرخید و بهم 

 میرسید سرموروی دسته مبل جابه جا

 . کردمو به خواب عمیقی فرو رفتم

.................................... 

 آقای مهندس ؟ -

 شنایی داشتصدای آ

 آقای مهندس بیدار شید -

نمیدونستم خوابم یابیدار ولی صدا خیلی بهم نزدیک بود . تکونی به سرم 

 دادم که درد بدی توی گردنم پیچید

اینقدر که صورتم مچاله شدو دستم رو گردنم رفت . با یه چشم نیمه باز به 

 سمیرا که روم خم شده بودو منتظر

 . ش به دورورم چشم چرخوندمنگام میکرد نگاه کردمو بعد

 چی شده ؟ -

هستو شماباهمکارا تا 33ببخشید که مجبورشدم بیدارتون کنم ... ساعت  -

 یک ساعت دیگه جلسه دارید

خیز برمیدارمو رو مبل میشینم . دستی به صورتم میکشم و مالفه ای که 

 رومه کنار میزنم

 چرا زودتر بیدارم نکردی ؟ -

گفتم شاید دیشب تا دیر وقت بیدار بودینو  کارخاصی پیش نیومد ... -

 خسته باشین

 همه اومدن ؟ -

 بله -

صاف ایستادو بعد مطمئن شدن ازاینکه بیدار شدم سمت پنجره رفتو کرکره 
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 رو باز کرد تا نور وارد اتاق نیمه

تاریکم بشه منم برای شستن دستو صورتم راهی سرویس شدمو حین وارد 

 شغولشدن بهش نگاهی به بقیه که م

کارشون بودم انداختم . خداروشکر سیر خواب شده بودمو از گیجی خبری 

 نبود . توی آینه نگاهی به موهای

ژولیدم انداختم . از یه طرف لبم خندیدمو یاد نگاهای صبح سمیرا افتادم و 

 حین شستن صورتم یاد بوی عطر

تا  مشیرینی که توی دماغم پیچیده بود . دستای خیسمو توی موهام فروکرد

 از حالت بهم ریختگی در بیاد . به

 محض بیرون اومدن از سرویس با میالد روبه روشدم

سالم آقای مهندس ... الزم بوداینقدربه خودت فشاربیاری ؟ ...چه عجله  -

 ای بود که شب موندی تا کاراروتموم

 کنی
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حین گوش دادن به حرفای میالد که داشت لوم میداد به سمیرا که پشت 

 زش ایستاده بودو در حال مرتب کردنمی

برگه هاش بودولبخند روی لب داشت نگاهی انداختم . بدون جواب دادن به 

 میالد جلوی میزش ایستادمو خیلی

 جدی پرسیدم

 کسی که بامن کارنداشت ؟ -

 سرشو باالآوردوجوابموداد

چرا ... آقای ساالری تماس گرفتن ازتون کارداشتن ... گفتم خودتون  -

 شون تماس میگیرینباها
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 چرا بیدارم نکردی ؟ ... من که شمارشو ندارم -

 شمارشو گرفتم ... هر وقت خواستین بگین براتون بگیرمش -

 االن بگیر وصل کن به اتاقم -

 وراهی اتاقم شدم . میالد هم پشت سرم وارد اتاق شدو دروبست

...  نیچرا اینقدربااین بدبخت بد صحبت میکنی؟ .. خواسته استراحت ک -

 این که اوقات تلخی نداره

 تو نمیخواد وکیل بازی در بیاری -

 صدای زنگ تلفن مانع ادامه صحبتم شد و گوشی جواب دادم

 بله -

 سمیرا : آقای ساالری پشت خطن -

 وصلش کن -

............ 

جلسه ای که بین همکارا ترتیب داده شده بود برای رفع مشکالت مربوط به 

 حث وگفتگو بودهر قسمت به صورت ب

وسطای جلسه بودیمو هرکسی چیزی میگفتو اون یکی پیشنهاد میداد و .

 بقیه یا تأییدش میکردن یا رد . صدایی

که از دم در و وقسمت منشی میومد تقریباً جلسه رو بهم زده بودو 

 حواساروپَرت . باگفتن

 شما ادامه بدین من االن برمیگردم -

رسونم اماقبل باز کردنش صدای فروزانه که با قدمای بلند خودموبه دم در می

 به گوشم میخور

توی غربتی پاپتی آدم شدیو مانع رفتن من داخل اتاق میشی ؟ ... فکر  -

 کردی کی هستی ؟ ... ها ؟
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خانم من وظیفمو انجام میدم ... چیز بدی هم نگفتم ... بذارید جلسشون  -

 تموم بشه بعد ... چیز دیگه ای هم به

 نمونده اتمامش

 ... من زنشم ... میفهمی ؟ ... واسه من جلسه این چیزا معنی نداره ... االنم -

اجازه ندادم بیشتر ازاین به یاوه گویاش ادامه بده و درو با یه حرکت باز 

 . کردم که نگاه هر دوشون روی من افتاد

 نگاهی از اعماق عصبانیتم به فروزان انداختمو رو به سمیرا گفتم

 ابدی معلوم هست اینجا چه خبره ؟خانم ع -

فروزان با همون عشوه و لوس بازی همیشگی ، خودشو بهم رسوند و با حالت 

 گریه گفت

پارسا جان این چه منشی که داری ؟ ... مگه بین من با بقیه فرقی وجود  -

 ... نداره که میگه منتظر بمونم ؟

 بعدش زد زیر گریه و ادامه داد

 !ری باهام حرف زداگه بودی ببینی چه جو -

دهن سمیراباز مونده بودو به فروزان خیره . نگاهشو بین منو فروزان رد 

 وبدل کرد نمیتونست چیزی بگه . بازوی

فروزانو که چندسانتیم ایستاده بود گرفتمو سمت پارتیشن میالد که توی 

 جلسه بود راه افتادم .وقتی رسیدیم ،

قدرعصبانی بودم که جرأت تقریباً هولش دادم داخلو درو بستم . این

 کشتنشو پیدا کنم . با عصبانیتی که سعی

 داشتم کنترلش کنم و از پشت دندونای قفل شده گفتم

کی میخوای بری آمریکات و دست از سرم برداری ؟ ... چرا پاتو از زندگی  -
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 من نمیکشی بیرون ؟ ... ها ؟

ن ه پته کناخودشو به میز میالد چسبونده بودو توی خودش جمع بود که تت

 گفت

من فقط ... فقط میخواستم ببینمت ... از دیشبه ازت خبری نداریم ...  -

 ... خاله

چرا دیدن من اینقدرواست بااهمیت شده ؟ ... ساالی پیش کجابودی که  -

 حاال یه دفه یادت اومد پسر خاله ای هم

 داری ؟

 ! خب ... خب نشد که بیام ... بیامو بگم که ... که دوستت دارم

پشتموبهش کردمو کالفه دستمو شونه وار توموهام فرو کردم. برگشتم 

 سمتشو اینبار آروم گفتم

ولی من نظر تورو ندارم ... خودت که میدونی دوست داشتن یک طرفه هم  -

 فایده ای نداره

 باالتماسی که تو چشماش بود خودشو بهم رسوندو بازوهام گرفت

.. همین که کنارم باشی برام یه ببین برای من اصالً اشکالی نداره . -

 دنیاارزش داره
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بسه فروزان ... خودتو خر فرض کردی یا مارو ؟ ... فکر کردی نمیدونم  -

 آمریکا چه کثافت کاریا که نکردی ؟ ... به

 اونا هم همینا رو میگفتی ؟

 دستش از روی بازوهام شل شدو چشمش لحظه ای به زمین دوخته شد

 من هیچکاری نکردم دروغه ... م ... -

 خنده تلخی روی لبم نشستو خیلی زود هم محو
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خبر جزء به جزء کارتو دارم ... نمیخواد واسه من نقش بازی کنی ... فکر  -

 کردی دنیایی که توش هستی اینقدر

بزرگه که هر کاری دلت خواست بکنیو کسی هم خبر دار نشه ؟ ... حاال هم 

 تا نذاشتم کف دست مامان و قانعش

کردم که برای چی نمیخوام باهات ازدواج کنم ، ازت میخوام از همون راهی ن

 که اومدی برگردی ... وگرنه کالهامون

 تو هم میره

و از اون محیط کوچیک که هواش با نفسای اون قاطی شده بود زدم بیرون . 

 لحظه ورودم به اتاق نگاهی به میز

که بعد چند لحظه در خالی سمیرا انداختم . چرخی زدمو مردد صداش زدم 

 سرویس با تقی بازشد و صدای

 خشدارش از پشت سرم اومد

 بله آقای مهندس ؟ -

نگاهم که بهش افتاد نگاهشو ازم دزید ومن از حلقه قرمز دور چشمش 

 وبینی قرمزش حدس زدم اونجا چیکار

میکرده . فروزان مثل الستیکی که پنچرش کرده باشن خودشو بهمون 

 سمیرا گفتمرسوند که خطاب به 

 برای خانم یه آژانس بگیرید -

 بعد نگاه منزجرمو به فروزان دادم و گفتم

 !خوش اومدی -

و راهی اتاقم شدم تا به ادامه جلسه برسم ولی تمام مدت حواسم پرت 

 مکالمه بد فروزان با سمیرا بود . عجیبه که

 راضی نیستم غیر خودم کس دیگه ای باهاش بد حرف بزنه و از خودم عکس
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 العمل نشون میدادم ! دیگه داشتم به

خودم شک میکردم که تعادل روحی دارم یا نه ؟ وگرنه کسی که از کسی 

 متنفرباشه ، براش اهمیت نداره چه به

 . سر طرف میاد چه برسه اینکه بخواد عکس العمل نشون بده

ساعت از چهار گذشته بودو من نمیدونستم باید چیکار کنمو کجا برم ؟ 

 دم اگه بخوام برگردم خونه برایمطمئن بو

رفتار بدی که فروزان داشتمو به احتمال زیاد زیرآبی که به دروغ برام بسته ، 

 مورد مؤاخذه مامانو خانوادم قرار

خواهم گرفت . اینو از زنگ زدنا و اس ام اس دادنای مامان هم میتونستم 

 حدس بزنم . فقط خدا خدا میکردم

حت شم . از این میترسیدم که مجبور بشم برای فروزان هرچه زودتر بره و را

 قانع کردن مامان پتشو رو آب

بریزموآبروریزی بشه . هه ! کی فکرشو میکرد دختر خاله ای که شکلشم 

 یادم رفته و یه عالمه خبر موصق از گند
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کاریاش داشته باشم بیاد و برام ابراز احساسات کنه ! غرق افکارم و خیره به 

 در با تقه ای باز شدوسیستمم که 

 سمیرا وارد اتاقم شد

 آقای مهندس نمیخواین برید ؟ -

 دوباره نگاهی به ساعتم انداختمو جوابشو دادم

 شما برو ... من هستم ... فقط کلیدارو بذاری -

 با چشمی که میگه میخواد از در خارج شه که برمیگرده و میپرسه

 چیزی الزم ندارین براتون از خونه بیارم ؟ -
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 نه ... زنگ زدم نهار سفارش دادم ... ممنون -

ی میگه و من نمیتونم سر رفتاربد فروزان وساکت  "خواهش میکنم  "

 موندنش چیزی نگنم

چرا وقتی بهت بی احترامی کرد جوابشو ندادی ؟ ... اینقدر بی زبون بودی  -

 و من نمیدونستم ؟

 سرشو میندازه پایینو با دکمه بافتش ور میره

دیگه من بی احترامی نکرده باشم ... به هرحال همسرتون بودو گفتم  -

 همونجورکه احترام شما برام واجبه برای

 اونم هست

 همونجورکه سرم تو سیستم بود داشتم با نرم افزار اتو کد کار میکردم گفتم

اون زنم نیست ... دختر خالمه ! ... از خارج اومده یه چند روزی اینجا  -

 بمونه

 ار ادامه دادمبعد زمزمه و

 که ای کاش نمیومد -

 که صداش به گوشم خورد

 ! به هر حال بازم فرقی نمیکرد -

نگاهی به چشماش که رنگ قرمز کمرنگی گرفته بود انداختم که یاد اون 

 روزو دم در کافی شاپ افتادم . روزی که

پدرش زده بودشو من عذاب وجدان اینو داشتم که مقصر من بودم . چشم 

 و با تحکم گفتمازش گرفتم

 ! برو -

واونم با خداحافظی بی جوابی از جانب من درو بست ورفت .دیگه تکلیفم با 

 خودمم مشخص نبود . از یه طرف دلم
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میخواست حرصشو دربیارم و از طرفی دلم به آزار دادنش نمیومد . وقتی 

 میدیدمش خوشحال بودم که هست و
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نفر بهم دست میداد . بلند شدمو وقتی یاد خاطراتم باهاش میفتادم حس ت

 برای برداشتن سیگارم سمت کتم رفتم

دیگه داشتم بهمش معتاد میشدم و باید یه فکری براش میکردم . باصدای  .

 زنگ درسیگارمو تو جا سیگاری

میذارمو کیف پولمو ور میدارمو برای تحویل گرفتن غذا راهی در ورودی 

 میشم اما به محض باز کردن در سمیرا

نی به دست درمقابلم ظاهر میشه . بوی قورمه سبزی که درست کرده تو سی

 دماغم میپیچه و دلم بیشتر ضعف

 . میره

ببخشید ... غذا زیاد درست کرده بودم گفتم براتون بیارم ... از غذای  -

 بیرون قابل اطمینانتره

 با تعجب محسوس پرسیدم

 ! همین االن درستشون کردی ؟ ... تو همین فاصله کم -

نه ! ... به این زودی که درست نمیشه ! ... صبح که میومدم شرکت  -

 گذاشتمون رو اجاق ... وسطای کار هم رفتم

 زیرشونو خامونش کردم

 با حالت مچ گیری بهش میگم

 تو ساعت اداری ؟ -

 انگار فهمیده باشه خودشو لو داده آب دهنشو قورت میده و میگه

ه حتماً ازتون اجازه میگرفتم ... در حد ببخشید ... شما خواب بودین وگرن -
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 یه زیر گاز خاموش کردن رفتمو سریع

 برگشتم ... همکارا هم شاهدن

فردا که اومدم میپرسم ... االنم تا پول غذارو قبول نکنی نمیتونم ازت  -

 قبول کنم

 این چه حرفیه آقای مهندس ... شما بیشتر از اینا به گردنم حق دارین -

که یه لحظه شیطنتم گل کردوالبته از سر فضولی دیدن  سینیو طرفم گرفت

 خونش گفتم

خیله خب ... پس ببر باال منم میام همونجا میخورم ! ... اینجا بهم  -

 ! نمیچسبه

 ابروهاش پرید باال و مردد پرسید

 !میاین خونم ؟ -

 آره ... اشکالی داره ؟ -

 ... نه ... نه ... فقط -

ال ... نترس ... سعی میکنم به جای غذا خونتو تاکتمو ور میدارم توبرو با -

 ! نخورم که اینقدر نگرانی
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وبرای برداشتن کتم راهی اتاقم میشم و بعد خارج شدن ازشرکت با پیک 

 رستوران برخورد کردم . بعد حساب

کردن غذا راهی خونه سمیرا میشموبعدزنگ زدن در ، منتظر باز شدن در 

 ه های قبلمیمونم که ایندفه برعکس دف

زیاد طول نمیکشه و درو زودتر باز میکنه . توی همون لباس دیروز در حالی 

 که دستی به شالش میکشه تا مرتبش

 . کنه میگه
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 سالم ... بفرمایید -

 ظرف غذایی که دستمه بهش میدمو میگم

 ! اینم سهم غذای من ! ... دیگه نگران نباش -

 لبخند خجولی میزنه و در جوابم میگه

 تونم میدونید مسئلم این نیست ...وگرنه اصالً براتون نمیاوردمخود -

کمی کنارمیره ومنتظره که وارد خونه بشمو درو ببنده . درحالی که وارد 

 متری55میشم ، نگاه گذرامو به سوئیت 

که وسایالش با سلیقه چیده شده بودن ، میدمو بدون منتظر موندن تعارف 

 . روی دم دست ترین مبل میشنم

ی به طرف آشپزخونه کوچیک اوپن میره  "خیلی خوش اومدین  "را با سمی

 . و من میتونم بهتر خونه رو دید بزنم

بعد اینکه یه دل سیر خونه رو از نظر میگذرونم به سمیرا که توی آشپزخونه 

 هست میرسم . به نیم رخ گندمیش

که با شال سفیدش تضادی به وجود آورده بود وخیلی بهش میومد خیره 

 یشم . به محض تکون خوردنش سرموم

میچرخونمو حواسمو میدم به تلویزیونو شبکه ای که در حال پخشه . سینی 

 چای به دست میادو بعد گذاستنش

 روی عسلی روبه روم میگه

 میخواین کتتونو در بیارین ؟ ... اونجوری راحت ترین -

م کنار دستبا حرفش نگاهی به کتم میندازم و درش میارم ومیخوام که بذارم 

 رو مبل ولی دستشو دراز میکنه و به

 نشونه گرفتن بهم میگه

 بدینش به من ... میبرم تو اتاق آویزونش میکنم -
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اون برای بردن کت به اتاق میره ومنم برای دید زدن تو اتاق نمیدونم این 

 حس کنجکاوی از کجا سروکلش پیدا

ک بکشم . توی شده بود که وادارم میکرد هرجایی دلش خواست برمو سر

 راهروی کوچیک مربعی و پشت در نیم

باز اتاق می ایستمو به اتاق زل میزنم که درو باز میکنه و با هینی که میکشه 

 دستشو رو قلبش میذاره

 چی شد ؟ ... ترسوندمت ؟ -

وای ... چیزی نیست ... نه که به تنهایی عادت کردم ... وجود شما منو  -

 ترسوند

 جذابش انداختمو پرسیدمنگاهی به عمق چشمای 
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 خونه تخت نداره ؟ ... نه ؟ -

با نه یی که میگه از کنارم رد میشه در حالی که وارد آشپزخونه میشه ادامه 

 میده

فقط یه دست مبل داشتو پرده و موکت ... تلویزیونو بقیه چیزارو قسطی  -

 خریدم

ر شدم که د سالنه سالنه به طرف آشپزخونه رفتمو غرق تماشای کارکردنش

 حال آماده کردن بشقاب و وسایل نهار

بود . دست به سینه به اوپن تکیه زده بودم و از بودن باهاش توی خونش 

 حس خوبی بهم دست داد . مطمئن نبودم

 خوب بود یا نه اما من دوستش داشتم . سرشو سمتم چرخوندو گفت

 چایتون سرد نشه -

یوان چاییومیخورم که ازتوی با حرفش به جای اولم برمیگردمو ودو تا ل
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 همون آشپزخونه پرسید

 غذا رو بکشم ؟ ... چایتونو خوردین ؟ -

 همزمان با گذاشتن لیوان توی سینی جوابشودادم

 ! آره ... از اولم الکی آوردی ! ... من گشنم بودچایی نمیخواستم -

 در حالی که بشقابای محتوای برنجو خورشو میاورد گفت

 ! ی ... چایی منم که خوردیاشتهاشم که نداشت -

لبخندی روی صورتم نشست . همونجور که خم شده بودو بشقابا رو روی 

 عسلی میذاشت نگاهی بهم انداختو

گوشه لبشو به دندون گرفتو معذرت خواهی کرد . رفتنشو با چشم تعقیب 

 کردم و از روی مبل سرخوردمو روی

 زمین چهارزانو نشستم که از راه رسیدو گفت

وای ... چرا نگفتین بالشی چیزی براتون بیارم ؟ ... اینجوری که اذیت ای  -

 میشین

وبعد گذاشتن بقیه چیزا سمت اتاق راه افتاد که با حرکت دست بهش 

 فهموندم نیاز نیست و در حالی که دهنم پر

 بود گفتم

 بیابشین ... نمخواد -

و دستی به مردد نگام کردو رو به روم پشت میز عسلی مثل من چهارزانو زد

 . شالش کشید و شروع به خوردن کرد

 گوشیم زنگ خورد

 ومن با خیال اینکه خانوادم باشن قصد جواب دادن نداشتم

 ! گوشیتون زنگ میخوره -
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 با من کارنداره ... غذاتو بخور -

 !داره به شما زنگ میزنه ! ... باشما کاری نداره ؟ -

ی مبل ورش داشتم . شماره آشنا بی خیال کل کل زدن با سمیرا شدمو ازرو

 بود ولی هر چی فکر میکردم یادم

نمیومد کیه . عالمت سبز اتصالو لمس میکنمو سمت راست هولش میدم . به 

 محض قرار دادنش دم گوشم صدای پر

 هیجان سعید تو گوشم میپیچه

به ... ستاره سهیل بالخره راضی شدی جواب بدی ؟ ... بابا نمیگی ما پشت  -

 ک میشیم ؟خط هال

 از کیه داری زنگ میزنی ؟ -

 از وقتی رسیدم ... کجایی ؟ ... پایه ای کجا قرار مالقات بذاری ؟ -

 خونت کیه ؟ ... تنهایی ؟ -

 یه مشت دختر ول ... ولی بیرونشون میکنم ... حله ؟ -

کی میخوای آدم شی خداهم نمیدونه ... باشه پس تا شب خودمو میرسونم  -

 ونجای قبله ؟... آدرسش که هم

بـــله ... همه که مثل شما پولشون از پارو باال نمیره که زود به زود خونه  -

 ! عوض کنن

کی باشه که اون سرچشمه پولت خشک بشه و تو دیگه اینجوری بل بل  -

 زبون نکنی ... شب میبینمت

خدا از دهنت نشنوه ... مارو باش دلمون خوشه یه مشت دوست دورو ور  -

 کردیم ... تا شب بوس خودمون جمع

 ! عزیزم

خب شد جواب دادم . هر چند خودمم میخواستم باهاش تماس بگیرم و 
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 منتظر یه موقعیت خوب بودم . بعد تموم

شدن ناهار خوش مزه ای که از دست سمیرا خورده بودم ، با وجود اصرارای 

 زیادش برای انجام ندادن کاری باهاش

ی برداشتن کتم به اتاق رفتم .اما به تو جمع کردن وسایل کمک کردم و برا

 محض ورودم به اتاق همون بوی عطر

شیرین پیچیده بود تا جایی که چشمامو بستمو با تمام وجود عطرو به شامم 

 فرستادم و وقتی خواستم کتم و از

روی چوب لباسی پشت در بردارم شدتش بیشتر شد . کتمو که ورداشتم از 

 اتاق زدم بیرونو به قصد گفتن

داحاظی راهی آشپزخونه شدم . داشت ظرفارو میشست که به محض خ

 متوجه شدن حضورمن سر چرخوند با

 دیدن آماده بودن من شیرآبو بستو گفت

 دارید مرید؟ ... تازه میخواستم میوه بیارم -

 نه ... باشه یه وقت دیگه -

 در حال خشک کردن دستاش با مانتوش سمتم اومد
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 ح میدونیدباشه ... هرجور صال -

لحظه ای بهش نگاه کردمو سخت میتونستم نفس بکشم . این دختر 

 میخواست منو دیونه کنه . بالخره به رفتن

رضایت دادمو با یه تشکربابت غذا وخداحافظی راهی بیرون شدم که انگار 

 چیزی یادش اومده باشه صدام زدو

 سراسیمه خودشو به یخچال رسوند . با ظرف سفید رنگ غذا سمتم

 پاتندکردو گفت
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 داشت یادم میرفت ... غذاتونو نبردین -

همزمان با پشت کردن بهش دستمو به نشونه نخواستن به باال پرتاب کردم و 

 ازش خداحافظی کردم . داشت

چیزایی میگفت که اهمیت ندادمو از خونه زدم بیرون . هوا داشت تاریک 

 . میشد که من راهی خونه سعید شدم

رات چند سال پیش افتادم و نگاهای توی مهمونی سعید توی مسیر یاد خاط

 به سمیرا . مطمئنم اگه از من رو

نمیگرفت درسته میخوردش ! میدونم االن هم سراغشو خواهد گرفتو من 

 باید یه چیزی برای دست به سر کردنش

سرهم میکردم . یک ساعتی تا خونش راه بودو بالخره رسیدم . تغییری 

 اش هم کمو زیادنکرده بود . حتی درخت

نشده بود . تو این فکر بودم که این پسر در غیاب پدر مادرش چه دسته گال 

 که به آب نداده که جلوم سبز شدو

 . دستشو به نشونه بغل کردنم باز کرد

به ! ... آقا پارسای گل گالب ! ... خیلی خوش اومدی ... قدم رو تخم چشم  -

 صاحب خونه گذاشتی

پدر مادرش بودن که خارج جا خوش کرده بودن . منظورش از صاحب خونه 

 بعد بغل کردن هم ازش فاصله گرفتمو

 گفتم

و از زبونت بندازی ؟ ... حرف دیگه بلد  "به "تو نمیخوای این تیکه کالم  -

 نیستی ؟

چی بگم خب ؟ ... اح خوبه ؟ ... خیر سرم احساس خوشحالیمو به زبون  -

 ! میارم
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فته اومدم خونت که یه لنگ پا دم در نگهم داری حاال برو اونور خسته و کو -

 ؟

با مسخره بازی ازسرراهم کنار رفتو با هم وارد خونه شدیم . سوتو کوری 

 خونه برام تازگی داشت . تاجایی که یادمه

 ! اینجا یا مهمونی بود یا جشن و غلغله

 حواریونت کجان ؟ ... دور سرت نمیچرخن ؟ -

 رفتبه افتخار شما پِرشون دادم  -

 توی آشپزخونه رفتو از همونجا داد زد

 موندنی هستی یا رفتنی ؟ -

 بستگی به برنامه تو داره -

منکه برنامه ای ندارم ... این چند روزه به اندازه کل هفتم خر خوشگذرون  -

 ! شدم
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 بعد سینی به دست اومدو ادامه داد

 ! االنم خدمت آقامون هستم -

لیوان قهوه رو برداشتمو دستمو دورش حلقه با خنده چندشی بارش کردمو 

 . کردم تا گرمتر شه

 آلمان چخبر ؟ ... چی شدکه برگشتی ؟ -

براش از شرکتی که به تازگی افتتاح کردم گفتمو کارایی که تو این چند ساله 

 انجام دادم . منم از کاراش تو این

رد میک چند ساله پرسیدم که به جز خوشگذرونی کار دیگه ای نبود ! دل دل

 تا سؤالی که انگار خیلی وقته ذهنشو

 مشغول کرده بپرسه که آخرشم به زبونش آورد
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 ! راستی از نامزدت چه خبر؟ اسمش چی بود ؟ ... آها ... سمیرا -

 حدسم به یقین تبدیل شدو درحالی که پا روی پامینداختم جوابشو دادم

 حرف نزدیمخبری ازش ندارم ... ازوقتی که رفتم آلمان دیگه باهم  -

 سرشو چند بار به نشونه متوجه شدن پایین باال دادو گفت

همه زنا همینجورین ... تا طرف ازشون دور میشه از خدا میخوان و میرن  -

 سراغ یکی دیگه

البته اینکه تو همه رو مثل هم فرض میکنی فکر اشتباهیه ... توی جدایی  -

 من از سمیرا من مقصر بودم

 ی به نظر میرسیدچرا ؟ ... دختر خوب -

 من لیاقتشو نداشتم ... حقش نبود گرفتار من شه -

 راستی شنیدم چاقو خوردی ...جریانش چی بوده ؟ -

پس خبرش به گوش سعید هم رسیده بود ! دستمو روی پشتی مبل 

 گذاشتمو جوابشو دادم

یه زورگیری ساده بود ... دو نفرمیخواستن کیفمو ازم بزنن منم مقاومت  -

 اوناهم بهم چاقو زدن ... خدا کردم ...

 روشکر غیر چند تا بخیه مشکل دیگه ای پیش نیومد

 چشمش به حلقه توی دستم افتاد و با شیطنت پرسید

 ! ازدواج کردی ؟ ... نکنه زنت امشب خونه رات نداده که پنهانده من شدی -

 چشمم بهش میخوره و با انگشت میچرخونمش

 یه جورایی -
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دادن بیشتر تفره میرم . از اتفاقات این چند ساله و جدایش  ودیگه ازتوضیح

 از شیما میگه . از یه جین دختری که
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عوض کرده االنم از بودنش با دختری که قبل از معرفیش عکسشو از توی 

 گوشیش نشونم میده و اسمشو مهرسا

معرفی میکنه ، حرف میزنه . شرکتو بهونه میکنمو میخوام زودتر بخوابم که 

 مدن فردا به شرکتم میگه . برایازاو

خواب به اتاق جداگونه ای میرموتو این فکرم که فردا روبا اومدن سعید و رو 

 به روشدن با سمیرا باید چیکار کنم ؟

برای همین تصمیم میگیرم با سمیرا تماس بگیرمو فردا بهش مرخصی 

 اجباری بدم . به محض روشن شدن صفحه

ساعت میفته و دیر وقتیش ولی چاره دیگه  گوشیم تو تاریکی اتاق چشمم به

 ای ندارم . شمارشو که ازتوی

پروندش وبرای روز مبادا که امروز باشه ورداشته بودم ، از توی لیست پیدا 

 میکنمو وبعد انتخاب ، گوشیو دم گوشم

میگیرم . خیلی بوق میخوره تا جواب بده ولی در نهایت آخرای تماس با 

 میده صدای گرفته از خواب جواب

 بله ؟ -

 با صدایی سعی دارم روی پایین ترین ولوم باشه حرف میزنم

 سالم ... سمیرا ؟ -

 شما ؟ -

 پارسام -

 کمی مکث میکنه و میگه

 سالم آقای مهندس ... ببخشید به جا نیاوردم -

 اشکالی نداره ... زنگ زدم بهت بگم فردا مرخصی بگیر -

 با لحنی که تعجب توش موج میزد پرسید
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 طور ؟ ... اتفاقی افتاده ؟چ -

 نه ... میخوام فردا بهت استراحت بدم -

 ... ولی -

 ولی نداره ... حتماً یه دلیلی دارم که میگم فردا نیا -

 آخه دلیلش چیه ؟ ... حداقل توضیح بدین -

 چشمامو توی کاسه سرم چرخوندمو گفتم

 ام بفهمه توسعید قراره بیاد شرکت ... بهش گفتم ازت جدا شدم ... نمیخو -

 شرکت من کارمیکنی

 سعید کیه ؟ -
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 دوستم که قبالً باهاش آشنا شدی -

 آها ... خب میتونید بگید ازم جدا شدین ولی توی شرکتتون کار میکنم -

 نمیشه ... بهش گفتم خیلی وقته ازت خبری ندارم -

 آقای مهندس فردا خیلی کارداریم که باید انجام بدیم ... همشم من در -

 جریانم ... حاال اگه فردا بخوام نیام که

 ! کارا لنگ میمونه

با کمی فکر به حرفش متوجه شدم بی راه نمیگه . چرا به خاطر اومدن یه نفر 

 کارامو تعطیل کنم ! به خصوص اینکه

شرکت تازه پاستو خیلی مونده تا بتونه سرپای خودش وایسته . پس باید یه 

 فکر دیگه میکردم . میتونستم از

 ... سعید بخوام یه روز دیگه به شرکت بیاد و کار زیادو بهانه کنم

 الو ... آقای مهندس پشت خطین ؟ -

با صداش به خودم اومدم مدت زیادیه پشت خط معطلش کردمو دارم فکر 
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 میکنم

 بله ... باشه ... یه کاریش میکنم -

 پس بیام شرکت دیگه ؟ -

 ب بخیرآره بیا ... ببخشید بیدارت کردم ... ش -

با خواهش میکنم وشب بخیری که بهم میگه گوشیو قطع میکنمو روی 

 پاتختی میذارمش . میتونستم فردا از خواب

سنگینشم استفاده کنمو موقع رفتن به شرکت بیدارش نکنم . تا یه مدت 

 نقشه های جور واجور به سرم میزدو فکر

از  البه همشمنمیکردم اومدن به شرکت سعید اینقدر معضل بزرگی باشه . ج

 . ترس اومدنشو دیدن سمیراست

یعنی به سمیرا تعصب داشتم ؟ دیگه خودمم ازاین دل صاب مردم خبر 

 . نداشتم

....................................... 

با اولین زنگ آالرم گوشیم صداشو قطع میکنمو از توی پنجره به آسمون 

 . گرگ و میش اول صبح نگاهی میندازم

خودم به شرکت دو ساعت وقت داشتم برای همین خودمو آماده  تا رسوندن

 کردمو بدون کوچکترین سرو صدایی

ازخونه زدم بیرون . باید دراولین فرصت برمیگشم خونه خودمونو چند 

 دست لباس ورمیداشتم . اینا داشتن کپک

میزدن ! کمی زودتر از همیشه میرسم ولی مش میرزا بود که درو برام باز 

 دیدن من این موقع صبح تعجب کنه . از

میکنه وبرام صبحونه میاره . زیاد طول نمیکشه که سمیرا هم سرو کلش 

 پیدا میشه ازم درباره سعیدو نیومدنش
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میپرسه که جریانو براش تعریف میکنم . این دوروزه اندازه یه عمر برام 

 . گذشته بود . آوراگی هم بد دردی بود

یتونستم برای خودم یه سوئیت کوچیک کاش پول تو دستو بالم میبودو م

 بخرم . اول صبحی بودو سرم از کم

خوابی درد گرفته بودو به سیگارم رو آورده بودم . دیگه اتاقمم پر از دود 

 سیگار شده بود ولی چاره ای نداشتمو

فکر میکردم حالمو بهتر کنه . در با تقه ای که بهش خورد باز شدو سمیرا 

 رودش به سرفهداخل اومد اما به محض و
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افتادو سعی داشت با تکون دادن دستاش دودو از دهنش دور نگه داره . 

 برگه هاشو روی میزم گذاشتو سراغ

 پنجره رفتو بازش کرد که سوز بدی وارد اتاق شد و لب به اعتراض ورداشتم

 مثل اینکه زمستونه ها -

وی جا ید و تدر کمال تعجب با گفتن ببخشیدی سیگارو از الی انگشتام کش

 سیگاری گذاشت . چشام از تعجب

 گرد شده بود

 چیکار میکنی ؟ -

 میخواین پنجره رو ببندم سیگار نکشید -

 همزمان که کشوی میزمو برای برداشتن یه نخ دیگه باز میکردم گفتم

 سرم درد میکنه ... نمیتونم تحملش کنم -

 ولی باز پاکت سیگارو از دستم گرفتو با عجله گفت

 برمیگردم االن -

 ... کجا میبریش اون واموندرو ؟ -
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ولی اون بدون مکث به راهش ادامه داد واز اتاق زد بیرون . کفرم در اومده 

 بود و برای پیدا کردن پاکت دیگه کشو

هارو زیر رو میکردم که با یه لیوان محتوای مایع سبز رنگ برگشت و جلوی 

 دستم روی میز گذاشت

 بفرمایید اینو بخورین -

 گاهمو بین اونو لیوان ردو بدل میکردم که پرسیدمن

 این چیه ؟ -

 گل گاو زبون ... آبِ روی آتیش ... از سیگار که خودش بدتر دردِ بهتره -

 هنوز نگاهش میکردم که گفت

 ! بخورین -

مردد لیوانو از توی بشقاب بلند میکنمو به لبم میچسبونم و آخرین لحظه 

 گامنگاهی بهش میندازم که مشتاق ن

 میکنه و ی قُلپ میخورم اما صورتم از تلخیش در هم میره و غر میزنم

 ! این که مزه زهر مارو میده -

 ابراهاش میپره باال ومیگه
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 االن حلش میکنم -

بعد رو میزم چشم میچرخونه و به قندون هجوم میبره وبعد ورداشتن درش 

 یه مشت به قندا میزنه و توی لیوانم

 دامه میدهمیریزه و بعد ا

 االن یه قاشق برای هم زدنشم میارم -

بدون بستن در از اتاق میزنه بیرون ولی من تا برگشتنش و از شدت درد سر 

 زیادی که داشتم محویات لیوانو
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سرمیکشم . گوشیم به صدا در اومدو نگاهم به صفحش که کنار دستم بود 

 سُر خورد . دیگه شماره سعیدو با اسم

االنم پشت خط بود . حتماً میخواست گله کنه چرا  ذخیره کرده بودم و

 نیاوردمش شرکت . وصلش میکنمو گوشیو

 دم گوشم میگیرم

 الو سعید -

داشتیم آقا پارسا ؟ ... ما رو پیچوندی و رفتی که نکنه یه وقت باهات بیامو  -

 شرکتتو بخورم ؟

ای ودت مینپیچوندم ... خواب بودی دلم نیومد بیدارت کنم ... گفتم بعداً خ -

 میبینی

 ! آره ... اتفاقاً االن دم در شرکتتم ! ... بیا فرش قرمز پهن کن -

 باحرفش مثل فنر از روی صندلی بلند شدمو سیخ وایستاد

 واقعاً -

 ... آره ... بیا دم در تا ببینیم -

و ادامه حرفاشو از توی راهرو میشنیدم . با قدمای بلند خودمو دم در اتاقم 

 ین کسی که به چشممرسوندم که اول

 خورد سمیرا بود که قاشق بدست بالبخند گفت

 ... تا وقتی پیدا -

وبعدش سعید دسته گل بدست وارد شرکت شدو و با عینک آفتابی روی 

 چشمش به سمیرا چشم دوخت . چشمامو

بستمو صورتمو سمتی چرخوندم . دلم میخواست بپرم سعیدو خفه کنم . در 

 ل زده بود وحالی که خیره به سمیرا زُ

 باهیجان خطاب به من گفت
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 ایشون سمیرا خانم نیستن ؟ -

به سمیرا که نگاه متعجبشو بین منو سعید میچرخوند نگاه کردموبا صدای 

 تهنشین شده جوابشو دادم

 بله ... هستن -
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وبعد سمیرا بود که از بُهت دراومده بودو با سعید سالم احوالپرسی میکرد . 

 تش میرفت تا دستهسعید در حالی سم

گلو بهش بده جوابشو میداد که با قدمای بلند خودمو بهش رسوندمو با یه 

 حرکت اونم آخرین لحظه که گل داشت

 توی دستاش قرار میگرفت چنگ زدمو ازتوی دستاش بیرون کشیدم و گفتم

 اینو واسه من آوردی ... بیا بریم تو اتاقم بقیه حرفامونو اونجا بزنیم -

دم خودشو به اتاقم برسونه ولی از عمد حرکاتشو کُند کرده بود و منتظر بو

 که بتونه سمیرارو دید بزنه . اونم کم

مونده بود آب بشه با شست دستش درگیر بود . مابقی راه ورود به اتاقمو 

 تقریباً هولش دادم به داخل و بعد اینکه

شست خودم وارد شدم درو بستم . در حالی که روی مبل دو نفره ای مین

 تیکه انداخت

 که ازش بی خبری ؟ -

کنارش روی مبل تک نفره نشستموشدت سردردم حوصله ای برام نذاشته 

 بود . حرفشو نشنیده گرفتمو پرسیدم

 قبرستونمو از کجا پیدا کردی ؟ -

 ! ازتوی سایت شیکو با کالست -

نگاه خریدارانه ای به اطراف انداختو حین تکون دادن سرش به نشونه 
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 رضایت

 نه ! ... خوشم اومد ! ... آلمان رفتنت بی نتیجه نبوده -

 چی فکر کردی ؟ ... این همه زحمت نکشیدم نتیجه نگیرم -

 اما یه کارت بی نتیجه بوده -

منظورشو نفهمیده بودم و با اَخم کم جونی که رو پیشونیم بود سعی داشتم 

 متوجه منظورش بشم .سرشو نزدیک

 ته گفتآوردو با خنده شیطنتی و آهس

 ! منظورم نگه داشتن سمیرا -

 چشمام دوباره روی هم قرار گرفتو دیگه کم کم داشت خونم به جوش میومد

چی میخوای از جون این دختر ؟ ... چرا اینقدر پِی شو داری ؟ ... تو که  -

 دورورت شلوغه ... یعنی همونا راضیت

 نمیکنن ؟ ... باید حتماً این بیچاره رو هم داشته باشی ؟

 صاف شدو گفت

این یکی فرق میکنه ... اینو واسه عشق و حال یکی دو روزه نمیخوام ...  -

 ... میخوام به زندیگم سرو سامون بدم

دارم کم کم از خوشگذرونی زیاد خسته میشم ! ... احساس میکنم سمیرا 

 میتونه سر به راهم کنه ... اینو از توی

 چشماش میخونم
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رف سعید داشتم اما باهاش موافق بودم . فکم منقبض با تمام نفرتی که از ح

 شدودر جوابش گفتم

آره جون خودت ... تو گفتی و من باور کردم ...مثل آرمیتا و پارمیدا و هزار  -

 بدبخت دیگه ای که اولش گفتی
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میخوام باهاشون ازدواج کنم بعد دوروزم طول نکشید که دلتو زدن و از 

 چشمت افتادن

 که کاسه داغتر از آش میشی ؟ ... تو که دیگه ولش کردی اصالً به تو چه -

 بعد همونجور که سرشو تکون میدادو صداشو تغییر داده بود اَدامو درآورد

 من لیاقتشو نداشتم ... من یه بی خاصیت بودم -

 ادامه داد

 ... حکایت نه خود خورد نه کس دهده -

 اطرافش چشم چرخوند و گفت

آبی زهرماری چیزی بهم بدی ؟ ... گلوم خشک  ببینم نمیخوای یه لیوان -

 شد

 با حرفش بلند میشمو سمت تلفن میرم

 ... خب مجبوری اینقدر حرف بزنیو به گلوت فشار بیاری -

من چیزی نگم خودت نباید بفهمی ؟ ... گذر پوست به دباغ خونه میفته ...  -

 ! دوباره میای خونم

و سر جای قبلیم بر میگردم تا  داخلی سمیرارو میگیرمو دو تا قهوه میخوام

 آوردن قهوه ها سرگرم حرف زدن

میشیمو تیکه بارهم میکنیمو از کارای شرکت براش میگم . تقه ای که به در 

 میخوره گویای آوردن قهوه هاست با

بفرماییدی از مش رمضون میخوام وارد شه اما در کمال تعجب سمیراست که 

 سینی به دست وارد میشه ! نگاه میر

ضبمو بهش داده بودم که سمتمون میمودوبعد گذاشتن سینی روی عسلی غ

 پرسیدم

 مش رمضون کجاست ؟ -
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 رفته بیرون ... مجبور شدم خودم بیارم -

 کجا رفته بدون هماهنگی ؟ -

 صدای سعید نگاهمو از سمیرا گرفت و به خودش داد

 ای بابا ... پارسا جان سؤال نکیر و منکر میپرسی ؟ -

که فنجون قهوه رو ازتوی سینی بر میداشت خطاب به سمیرا  بعد در حالی

 گفت

 دست شما درد نکنه سمیرا خانم ... افتادین تو زحمت -
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سمیرا خواهش میکنمی گفتو به من نگاه کرد که با حرکت چشم و سر بهش 

 فهموندم بره و اونم مثل یه بچه سربه

تی که روی خواهرش تعصب زیر از اتاقم زد بیرون . شده بودم یه برادر غیر

 مفرط داره . سعید با پوزخندی که روی

 لب داشت گفت

 خب توکه اینقدر بهش توجه داری چرا باهاش ازدواج نمیکنی ؟ -

 قهومو مزه مزه کردمو در جوابش گفتم

 به تو ربطی نداره -

 متری اتاق پیچیدو تو همون حالت گفت11صدای خندش توی فضای 

تم ... مثالً میخوای با قلدر بازی از جواب دادن عاشق این طرز حرف زدن -

 تفره بری ولی حاضر نیستی حرف دلتو

 به طرف بزنی

 بعد جدی میشه و بعد گذاشتن فنجونش روی میز ادامه میده

ولی جدا از شوخی من تصمیمو گرفتم ... اگه تو پاپیش نمیذاری من  -

 اینکارو میکنم ... مطمئن باش قصد بدی هم
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 ندارم

مرگ خودت ... سعید بحثو عوض کن حوصله ندارم ... یه وقت دیدی آره  -

 له لوردت کردم

باشه بابا ... چرا میخوای پاچه بگیری ؟ ... من که میدونم هنوز بهش یه  -

 حسایی داری ... وگرنه نمیذاشتی

 توشرکتت کار کنه

دلم میخواست حقیقت قبول کردنشو به سعید بگم ولی میدونستم بدتر 

 ال دیگه توی مضیقه قرار گرفتهمیشه . حا

بودم . درست مثل چند سال پیش ! انگار داشت دوباره تکرار میشد . اما این 

 بار وضعیت فرق میکرد . وضعیتی که

کنترلش از دستم خارج شده بود . سعید حدود یک ساعتی شرکت موند و با 

 هم حرف میزدیم که مشغله رو بهانه

ونستم االن که در جریان قرار گرفته بود کردم تا راضی به رفتن بشه . مید

 هر روز اینجا پالسه . وقت نشده بود با

سمیرا صحبت کنم تا اینکه آخرای کار توی اتاقم مشغول فاکس کردن چند 

 تا برگه بود که بحثو پیش کشیدم

میخوام ازاین به بعد کمتر تو چشم سعید باشی ... نمیخوام دردسر درست  -

 کنه

 ستگاه میگهحین کارکردن با د

 آدم بدی به نظر نمیرسه ! ... چرا اینقدر باهاش درافتادین ؟ -

چرخیدم سمتش که کنارم ، روبه روی دستگاه فاکس ایستاده بود و حالت 

 طلبکارانه ای بهش ُزل زدم . هنوز

 مشغول بود که یه لحظه نگاهش بهم افتادو انگار به خودش اومد و گفت
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ینو قانعش کنین میگم ... منظور دیگه ای از نظر اینکه باهاش حرف بزن -

 نداشتم
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 هنوز نگاهش میکردم که ادامه داد

 اصالً میخواین خودم باهاش صحبت کنم ؟ -

 نخیر ... شما کاری که گفتم بکن -

 با چشمی که میگه کارش تموم میشه ومیخواد که از اتاقم بره که بهش میگم

 به آقای کیاست بگید بیاد اتاقم -

 روم میگمبعد آ

 اگه خودشو با گوشیش خفه نکرده باشه -

با گفتن باشه ای از اتاق بیرون میره ودر ومیبنده . دلمون خوشه شریک 

 داریم . از صبحه محض دلگرمی به اتاقم

سر نزده که بفهمم مشغوله کارشه . اگه سهمی نداشت صد دوره اخراجش 

 کرده بودم . باید هر چه سریعتر راضیش

بهم بفروشه تا ابصار شرکت کامالً دست خودم بیفته و گرنه  میکردم سهمشو

 سنگ روی سنگ بند نمیشه . تا اون

 . روز هم باید صبر کنم چون االن پول زیادی تو دستو بالم نیست

........................................... 

تو ماشین نشسته بودمو برای رفتن به داخل خونه مردد که آخرش دلمو به 

 یا میزنمو به قصد رفتن به خونه پیادهدر

میشم . کلید خونه رو هم جا گذاشته بودمو مجبور شدم زنگ درو بزنم که 

 در بدون جواب دادن باز شدو حدسم

دیدن من از توی تصویر آیفن بود اما کی اینکارو کرد نمیدونم . بعد گذر از 
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 حیاط بی روح و یخ زده پله های بهار

میرم و وارد خونه میشم . نگاه سرتاسریمو به خونه خوابو دو تایکی باال 

 میدمو میخوام از پله ها باال برم اما از پشت

 سرم و طرف مبالی روبه روی تلویزیون صدای بابا به گوشم میخوره

معلوم هست کجایی ؟ ... چند روزه خودتو گمو گور کردیو خیالتم نیست  -

 ... نمیگی نگرانت میشیم ؟

 سالم میگمسمتش میچرخمو بعد 

 از مامان میپرسیدین میدونست که چرا ازخونه خودم متواری شدم -

 از روی مبل بلند میشه و میگه

 این بچه بازیا چیه در میاری ؟ ... بد کرده صالحتو میخواد ؟ -

این صالح نیست ... اشتباه محضه ... منم نمیتونم در قبال بی احترامی که  -

 به من میشه ساکت بشینم

ین کار بی احترامیه ؟ ... یعنی به عنوان یه مادرکه عمرشو پات کجای ا -

 گذاشته و به این هیکل رسوندتت حق

 نداره توی پیدا کردن زن نظر بده ؟
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مامان نظر نمیخواد ... میخواد حرف حرف خودش باشه ... ولی من زیر بار  -

 حرف زور نمیرم ... فکر میکنم به سنی

 دتشخیص بدمو بتونم واسه خودم تصمیم بگیرمرسیده باشم که خوبو از ب

صدای مامان از پشت سرم در حالی که از پله ها پایین میومد به گوشم 

 رسید

دِ اگه رسیده بودی که موقعیت به این خوبی واز دست نمیدادی ... ازدواج  -

 تو و فروزان زندگی آیندتو تضمین
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 میکنه ... پیشرفتت در گِرو اینکاره

 دیدمو در جوابش گفتمبه حرفش تلخ خن

فروزان شر نرسونه مرا به خیر پیشرفتش امیدی نیست ... رجز خونیای  -

 خاله چشمتونو رو حقیقت بسته

 جادوتون کرده...

آخرین پله رو پایین اومدو خودشو به دو قدمیم رسوند . قبالً اینقدر قد 

 کوتاه بنظر نمیرسید . االن تا شونمم

 اثر گذاشته بود نمیرسید . پیری خیلی زود روش

تو مثل پسرش میمونی ... چه آسیبی میخواد به تو برسونه ؟ ... تو مادریو  -

 دیدی که خوشبختی بچش براش مهم

 نباشه ؟

اگه من مثل پسرشم ، فروزان هم مثل دختر شما ... ازدواج خواهر برادر  -

 هم معنا نداره

همانا . تا  تموم شدن حرفم همانا و صدای برخورد دست مامان به صورتم

 . چندلحظه مات حرکت مامان شده بودم

این اولین باری بود که بهم سیلی میزد . به پسر بزرگش اونم به خاطر 

 فروزان لعنتی . اونقدر زهر نداشت که دردم

بیاد اما عملش اونم از طرف مامان که جز چهره آروم چیزی ازش ندیده بودم 

 . قلبمو مچاله کرد

رفا بزنی ... فروزان اولین وآخرین دختریه که برات در دیگه نشنوم ازاین ح -

 نظر گرفتم وتوهم چه بخوای جه نه

باید قبول کنی ... اگه میدیدی دیروز با چه حالی اومد خونه ... دل سنگ هم 

 براش آب میشد
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عصبانی بودم ، اینقدر که اگه دهنمو باز میکردم همه چیز برمال شده بود . 

 تا نوک زبونمحرفی که میخواستم بزنم 

اومد ولی پشت سد دندونای بهم فشوردم گیر کردو جاشونگاه پر خشم 

 گرفت . نگاهی که میدونستم داره ازش

خون میباره . انگشت سبابه دستم که به نشونه حرف نگفتم باال اومده بود با 

 نگاهی که به بابا انداختم پایین میره

سالن میرسونم . از حرفای  وراه اومدو رو برمیگردمو با قدمای بلند به در

 پشت سرم میگذرمو خودمو به ماشین

میرسونم و عصبانیتمو سر پدال گاز خالی میکنم . هر لحظه سرعتمو بیشتر 

 میکنم تا هر چه زودتر از خونه دور

بشم . برگشتنم به خونه اشتباه محض بود . االن بیشتر از همیشه از فروزان 

 متنفرشدم . بی هدف خیابونارو وجب

میکردمو حرکت مامانو حالجی . این سنگ فروزان به سینه زدنا و دفاعی که 

 . ازش میکرد واسم قابل هضم نبود

مگه نه اینکه من پسرش بودمو از گوشت وخونش ؟ اونقدر غرق افکارم بودم 

 که نفهمیدم کی اینهمه رانندگی

کردم و خودمو اونسر شهر رسوندم . حتی تاریک شدن هوارو هم متوجه 

 ده بودم . دلم میخواست یه جایی غیرنش
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از خونه سعید میداشتم و به اونجا میرفتم . جایی که تنها باشم اما جایی 

 نبود . بی خیال رفتن خونه سعید راهمو

سمت شرکت کج کردم و بعد پارک کردن ماشینم راهی شرکت شدم اما 

 قبلش برای گرفتن کلیدش از سمیرا به
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اوضاعم داغونه اینو میشد از نگاهای خیره سمیرا  خونش رفتم . میدونستم

 . هم حس کنم

 ! سالم -

 کلید شرکتو بده -

بعد نگاه موشکافانه بدون هیچ حرفی برای آوردن کلید داخل خونه رفت . 

 سرم گیج میرفت اینقدر که مجبور شدم

همون پشت در روی زمین بشینم . دستمو روی صورتم گرفته بودمو سعی 

 یش کم کنم که صدایداشتم از گیج

 نگرانش به گوشم خورد

 آقای مهندس ؟ ... حالتون خوبه ؟ -

به محض برداشتن دستام ازروی صورتم اولین چیزی که جلوی چشمم ظاهر 

 . میشه چشمای نگران سمیراست

روبه ورم روی رمین دو زانو نشسته و بهم زُل زده . با فشاری که با دستم به 

 ایستادن زمین میارم بلند میشمو حین

 جوابشو میدم

 آره ... کلیدو بده -

مردد کلیدو کف دستم میذاره و راهی آسانسور میشم تا خودمو به شرکت 

 برسونم ولی وسط نرسیده بهش ، راهرو

دور سرم میچرخه ونمیتونم خودمو کنترل کنم و در نهایت با صورت میفتم 

 ... رو زمین و دیگه چیزی نمیفهمم

.............................................. 

با احساس پاشیدن آب به صورتم و خیس شدنش ، پالکای سنگینمو باز 

 میکنمو از الی نخ باریک دیدم به اطراف
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چشم میدوزم . سعی میکنم مکانی که توش هستم به یاد بیارم ولی به 

 چشمم ناآشناست . صداهای قبل از بیهوش

 شدنم توی سرم تکرار میشه

 "... . پارسا جان ! ... چی شدی ؟پارسا .. - "

 آقای مهندس؟ -

سمت صدا میچرخم که با یه جفت چشم نگران وبی نهایت زیبا مواجه 

 . میشم

 بهترین ؟ ... زنگ بزنم اورژانس بیاد؟ -

نیم خیز میشمو خودمو کمی باال میکشم تا جایی که بتونم به دسته مبل 

 تکیه بزنم . سرم رو به انحدامه ! با دستی

 به پیشونیم میکشم جوابشو میدم که

 نه ... الزم نیست ... خوبم -
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رفته رفته متوجه میشم توی خونشم و سؤالی که برام پیش اومده به زبون 

 میارم

 !چجوری اومدم اینجا ؟ -

بعد ازاینکه مطمئن شدحالم جا اومده صاف ایستادو حین رفتن به 

 آشپزخونه جواب داد

لی ترسیدم ... ولی نمیتونستم از کسی کمک بگیرم من آوردمتون ! ... خی -

 ... به خودم گفتم اگه بهوش نیومدین

 زنگ بزنم اورژانس

 با لیوانی که در حال همزدن محتویاتش بود برگشت و سمتم گرفت

 اینو بخورین حالتون جا بیاد -
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بدون ور انداز کردن محتوای لیوان سرکشیدمو گذاشتمش روی عسلی که 

 جایی روی شکمم چشمم به نگاهش

افتاد . بعد دنبال کردن رد نگاهش به گوشه باال رفته پیرهنم و مشخص 

 . شدن زخم چاقویی که خوردم خیره شدم

دستش سمت زخمم درازشد ولی با نگاهم بهش وسط راه ایستاد . چشم تو 

 چشم هم بودیمو حرفی نمیزدیم که

اس دستش به توی همون حالت دستشو میگرمو میذارم روی زخمم . با تم

 زخمم صورتش درهم میره و چشماش

بسته میشه و همزمان قطرات درشت اشک از چشمش سُر میخوره . انگار 

 یاد اون روزکذایی افتاده بود

 اینو یادته ؟ -

 چشمای بارونیشو باز میکنه و باصدای خشدار جوابمو میده

 ! مگه میشه یادم رفته باشه -

امو جای زخمم میچرخه که در نهایت تیله های نگران و بارونیش بین چشم

 مبدل میشه به بوسه ای که روی زخمم

میذاره ! از تماس لبش با پوستم حس ُگر گرفتگی بهم دست میده و دستم 

 روی پشتش میشینه . دوزانو روزمین

 نشسته و سرش رو شکممه که هق میزنه و ادامه میده

د سال تک تک روزی نیست که یاد اون روز نیفتم ... هنوزم بعد چن -

 جزئیاتش یادمه ... یاد عذاب بیخبری که

کشیدم ... یاد سرخی خونات که به نا حق ازت رفت ... روزی نیست که با یاد 

 آوری اون روز خودمو شکنجه ندم

 سرشو از روی شکمم ورداشتو بهم چشم دوخت
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 پارسا تو منو بخشیدی ؟ -

تازه دست چپمو یه طرف صورتش گذاشتمو با انگشت شست اشک 

 سرزدشو پاک کردم و سرمو به باال و پایین

 تکون دادم که ادامه داد
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ولی من خودمو نبخشیدم ... من بودم که بهت آسیب زدم ... اگه اون روز  -

 دنبالت نیومده بودم فرودگاه

تونمیومدی دم خونمونو نوچه های حشمت بهت چاقو نمیزدن ... کسی که 

 من بودم نهباید این اتفاق براش میفتاد 

 تو

 سرشو روی سینم گذاشتمو سعی کردم آرومش کنم

 هیششش ... آروم باش ... من حالم خوبه ... میبینی که ... چیزیم نیست -

چند لحظه ای توی بغلم هق زدو من عذاب وجدان گرفتم که چرا میخواستم 

 اذیتش کنم . این موجود خودش به

کار نبود . چشمامو بسته بودمو  اندازه کافی زجر کشیده بود ، نیازی به این

 لبامو به پیشونیش چسبونده بودمو

دماغم روی موهاش قرارگرفته بود . باتمام وجود عطر موهاشو به مشام 

 فرستادمو با سر انگشت گونشولمس کردم

 که بلند شدواشکاشو پاک کردو دستپاچه گفت

 باید برم یه چیزی واسه امشب دستو پاکنم -

خونه رفت . حالم بهترشده بودو انگار فقط میخواست وبلند شدو سمت آشپز

 آبروی منو جلوی سمیرا ببره . برای

اطمینان بلند شدمو ایستادم . بعد سمت آشپزخونه راه افتادم و دست پشت 
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 سرش ایستادم . چقدر دلم میخواست

 . یه بار دیگه بدون روسری وحجاب ببینمش

 چیزی درست نکن بریم بیرون -

 سرچرخوند وگفتبا شنیدن صدام 

 نه ... شما حالتون خوب نیست ... باید استراحت کنین -

 خوبم ... برو آماده شو -

بهم نزدیک شدو در حالی که سعی داشت منو بچرخونه دودستی به کمرم 

 فشار میاوردو سمت مبل هدایتم میکرد

 و میگفت

 حرف نباشه ... امشب من مثالً مامانتم -

 بامزه ای دستشو تو هوا تکون دادو گفت وقتی روی مبل نشستم با حالت

فضولی نمیکنی ... دست به چیزیم نمیزنی ... فقط استراحت میکنی تا شام  -

 آماده بشه

 و دوباره راهی آشپزخونه شد . از همونجا پرسیدم

 حاال چی داری درست میکنی ؟ -

 که بین سروصدای جابه جاکردن ظرفا جواب داد
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 ! ماهی سوخاری -

 تلویزیونو برداشتمو روشنش کردم کنترل

 ولی من ماهی دوست ندارم -

ماهی هایی که من درست میکنم حرف نداره ... بخوری عاشقش میشی ...  -

 ! بچه هم اینقدر بد غذا

 خنده نفس داری میزنمو با شبکه ها درگیرم . جوری که خودم بشنوم میگم



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 283 صفحه  

 

 ! ببینیمو تعریف کنیم -

 ! میکنی میبینی و میخوری و تعریف -

چشمام گرد شده بود ! خودم حرفی که زدم به زور شنیدم ، چجوری شنیده 

 بود

 شنیدی چی گفتم ؟ -

 چنگال به دست خودشو دم آشپزخونه رسوند

 آره ... نباید میشنیدم ؟ -

 ! نه! ... فقط گوشات به قابلمه گفته زکی -

 برگشت داخل آشپزخونه و گفت

 ! باید گوشاش تیز باشه این از قابلیتهای یه منشیِ ... -

باریکال ... فقط یادم باشه حرفای یواشمو تو دلم بزنم ... البته اگه صدای  -

 ! اونو هم نشنوی

 !رو اونم کار میکنم ... هیچ چیز از دید یه منشی پنهان نیست -

 خدا به داد مابرسه -

 بالبخندی که به لب داره شامومیاره و روی عسلی میچینه . با چینی که به

 بینیم داده بودم به ماهی ها سرخ شده

 زُل زده بودم که گفت

 چرا صورتتو مچاله کردی ؟ -

 ! بو میده -

 اگه بو نداد میخوری ؟ -

 بشقابو به بینیم نزدیک کردو من تونستم بوشون بکشم
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 هرکاریم بکنی مزش فرقی نمیکنه ... بد مزست -
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 اشت توی بشقابمشده بودم عین یه بچه بهانه گیر ! یه تیکه گذ

اینا با ماهی هایی که قبالً میخوردی فرق داره ... مواد آردشو خودم قاطی  -

 کردم ... حاال خودت بخوری میفهمی

بااشتیاق بهم چشم دوخته بودو منتظر که به قول خودش از شاهکارش 

 بخورم . چنگالمو توی ی تیکه کوچیک فرو

اشت . با کمال تعجب حق با کردمو با اکراه سمت دهنم بردم و تو دهنم گذ

 سمیرا بود ولی به روی خودم نیاوردمو

بهش که منتظر وبااشتیاق نگاهم میکرد جواب  " ! بد نیست "در حد یه 

 دادم . گوشه شالشو پشت گوشش

 فرستادو درجوابم گفت

 ! بازم جای امیدواریه که میگی بد نیست -

ی و دونفره ای که وخودشم شروع به خوردن کرد . لحظه ای به فضای صمیم

 داشتیم و سادگی سفرمون فکر کردم

و لبخند روی لبم نقش بست . میخواستم از خواهرش خبر بگیرم ولی دلم 

 نیومد دوباره ناراحتش کنم . باید در

اولین فرصت دنبالش میگشتیم . فقط امیدوارم بالیی که فکر میکردم سرش 

 نیومده باشه . چشم تو چشم میشمیو

یزنه . بعد تموم شدن شام ، ظرفارو جمع میکنه و منم بهش لبخند خجولی م

 کمک میکنم . به قصد رفتن به شرکت

 کتمو از روی مبل برمیدارمو میگم

 کلید میدی برم ؟ -

 میخواین برید شرکت ؟ -

 آره ... چاره ای ندارم -
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 میخواین همینجا بمونین ؟ -

 با شیطنت میخندمو میپرسم

 موندنم نداری ؟جدی گفتی ؟ ... مشکلی با  -

 نگاهش رنگ جدی میگیره میگه

 میترسم دوباره حالتون بد بشه -

 ولی من باهمون شیطنت میگم

 دیگه نمیترسی بمونم ؟ -

دیگه از چی بترسم ؟ ... فکر کنم دیگه همه همسایه ها رفتو آمدتون به  -

 اینجا رو دیده باشن ... هر چی دلشون

 میخواد پشت سرم بگن
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 ! ز اون لحاظ دیگستمنظورم ا -

یی نثارم میکنه  "گمشو"چشماش گرد میشه و با مشتی که حوالم میکنه 

 که جدی میگم

 ! خانم عابدی ... شما به خاطر این حرکت اخراجی -

وای وای ... چقدر ترسیدم ... آقای مهندس ؟ ... دنبال یه منشی دیگه  -

 ! باش

 میون خندیدنا جدی میپرسم

 ره ؟از نظرت اشکالی ندا -

 که در جوابم میگه

 ! همین یه امشب ... نه -

 ! پس برو اون پیژامه رو وردار بیار -

 لحظه ای مات نگاهم میکنه میگه
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 پیژامه که ندارم ... ولی -

 و بعد پقی میزنه زیر خنده که میپرسم

 به چی میخندی ؟ -

 !به اینکه دامن بیارم براتون ! ... وتصور کردم دامنو پوشیدین -

ای  "بامزه  "میخنده . دماغشو بین انگشتام میگیرمو تیکه وار  وبیشتر

 میگم . دیگه دارم کم کم احساس میکنم

این لباسا به تنم دوخته شده که نمیتونم درشون بیارم ! روی مبل ولو 

 میشمو که میادو باال سرم می ایسته

یه مشکل کوچیک داریم ... من فقط یه دست لحاف تشک دارم ! ... شما  -

 جا میخوابین ؟ک

 ! هر جا تو میخوابی -

 !پارسا -

 دلم با شنیدن اسمم از زبونش میلرزه که ادامه میده

 ! یه باز دیگه این حرفو زدی میندازمت بیرون -

 برو خدا رو شکر کن آدم سرمایی نیستم ... یه دونه مالفه هم بسمه -

سه من فرقی مطمئنی ؟ ... میخوای من اینجا بخوابم تو توی اتاق ؟... وا -

 نمیکنه ها
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 ! نه ... مطمئن نیستم -

 پس من رو مبل بخوابم شما تو اتاق ؟ -

 ! نه -

 ... پس چی ؟ ... چیکار -

همزمان با گفتن اسمم دستاش مشت میشه و پاشو به زمین میکوبونه . انگار 
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 منظورمو متوجه شده باشه و من از

 . شدت خنده ریسه میرم

 کردم ... یه مالفه بیار همینجا کپمو بذارمخیله خب بابا شوخی  -

با حرفم سمت اتاق میره و زیاد طول نمیکشه مالفه و بالش به دست 

 برمیگرده . انگار خودشم راضی نیست ، اینو

 گفتشم تأیید میکنه

 کاش میذاشتی من اینجا بخوابم تو میرفتی تو اتاق ... اینجوری معذبی -

 شب بخیر نه ... خوبه ... برو بخواب ... -

 باشب بخیری که میگه راهی اتاقش میشه که میگم

توچه جور مامانی هستی که واسه بچت نه الالیی خوندی نه داستان ، نه  -

 ! حتی بوسش کردی

 تای ابروشو باال دادو گفت

 من از اون دسته مامانایم که فقط کتک زدن بلدم ... میخوای ؟ -

نم کوفتست شما دیگه غوز باال خیلی ممنون از لطفتون ... همینجوری بد -

 غوز نباش

سر راهش برقو هم خاموش میکنه و من تازه متوجه گزگز سرم میشم . حاال 

 که نیست میتونم پیرهنمو در بیارم تا

راحتر باشم . االن درست سه روزه که حمام نرفته بودم و داشتم از بوی عرق 

 خودم خفه میشدم . به خودم لعنت

سعید نرفتم حمام . اینقدر که این پسر حرف زدو میفرستم که چرا خونه 

 مخمو خورد . پیرهنمو دوباره تنم کردمو

راهی اتاقش شدم . مطمئن نبودم کار درستیه ولی دلو زدم به دریا چندتا 

 ضربه به در زدم .موندن امشب ما هم
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حکایتی شده بود واسه خودش . در باز شدو ازالی در نگاهم میکرد . انگار 

 رش نبود که اینجوریچیزی رو س

 دروبازکرده بود

 بله ؟ -

 اشکالی نداره اگه از حمام استفاده کنم ؟ -

 نخیر ... یه لحظه صبر کن بهت حوله بدم -
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ودرو بست تا به قول خودش برام حوله بیاره بعد ازالی در حوله رو سمتم 

 گرفت که دست برهنش تا آرنج دیده شد

طنت عقب تر رفتم تا بیشتر دستشو جلو از یه طرف لبم خندیدمو باشی .

 بیاره ولی انگار نقشمو خونده بود و غُر زد

 بگیرش دیگه ... االن از دستم میفته کثیف میشه -

 بعد گرفتن حوله به در کنار دستم اشاره میکنمو میپرسم

 اینجاست ؟ -

ای که میگه میرم داخلو به محض بستن درو آویزون کردم حوله  "آره"با 

 باسی پشت در، با یه لباسروی جال

زیرسایزنامشخص رو به رو میشم ! کمی وراندازش میکنم که در حمام 

 رگباری به صدا در میاد . بازش میکنم که

 خیلی مضطرب میگه

ببخشید ... میشه یه لحظه بیاین بیرون ... یه چیزیو باید ازتوی حمام ور  -

 ! دارم

منظورش بودو جلوش تکون با لبخند پتو پهنی که روی لب دارم چیزی که 

 میدم و میپرسم
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 منظورت اینه ؟ -

چشماش کرد میشه و لبشو به دندون میگیره . گونه های گل انداختش از 

 همین فاصله معلومه . با یه حرکت و

بدون حرف دیگه ای لباسشو از توی دستم چنگ میزنه و به اتاقش 

 برمیگرده . سری برای خجالتش تکون میدمو

یعنی نمیدونه دیگه تو این دورو زمونه همه رو اینچیزا  به این فکر که

 شناخت دارن ؟ زیر دوش میرمو از برخورد

قطره های آب روی سرم احساس خوبی بهم دست میده . ناخداگاه دستم 

 روی جای زخمم سُر میخوره اینبار بر

خالف دفه های قبل به جای درد یاد نرمی لبای سمیرا وحس قلقلکی که بهم 

 ه بود لبخند مهمون لبامدست داد

میشه . حتی فکرشم نمیکردم یه روزازاحساس لمس جای زخمم احساس 

 ! شیرینی بهم بده

. .................................................. 

باشنیدن اسم خودم چشم باز میکنم که سمیرا حاضرو آماده جلوم ظاهر 

 میشه

صبحانتونو آماده کردم ... قبل  آقای مهندس ... من دارم میرم شرکت ... -

 اومدن حتماً بخورین

 با خمیازه ای که میکشم سرمو به نشونه فهمیدن تکون میدم که میپرسه

 بامن کاری ندارین ؟ -

 نه -

راهی شرکت . بعد رفتنش  "فعالً خداحافظ"صاف میشه و بعد گفتن 

 میخوام که چرت دیگه ای بزنم ولی خواب از
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ه قصد شستن دستو صورتم بلند میشم . سر راه رفتن سرم پریده و ناچاراً ب

 به آشپزخونه گوشیمم و از روی عسلی

ور میدارمو روشنش میکنم که صدای پیاپی اس ام اس رسیده بهش برق از 

 سرم میپرونه . میذارم همه برسه
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وتااون موقع برای خودم پنیر لقمه میگیرم . به پیامای رسیده نگاهی 

 ریاشون از طرف خانوادمه ومیندازم که بیشت

چندتاش از سعید که چرا خونش نرفتم . بی خیال خوندن بقیه گوشیو روی 

 کابینت و کنار دستم میذارم . بعد

خوردن صبحانه راهی شرکت میشمو قبل بیرون زدن از خونه ازتوی چشمی 

 در به راه رو نگاهی میندازم تا اتفاقی

دیدن مادرو بچه ای که در حال توسط همسایه های سمیرا دیده نشم . با 

 رفتن سمت آسانسورن چند لحظه صبر

میکنمو بعد مطمئن شدن رفتنشون از خونه میزنم بیرون . همزمان که وارد 

 شرکت میشم به ساعتم نگاهی

میندازم ویک راست سمت اتاقم میرم . سمیرا از سر جاش بلند میشه و با 

 جدیت بهم سالم صبح بخیر میگه ومنم

اون جوابشو میدم . امیدورام امروز دیگه اتفاقی نیفته . چند  جدی تراز

 ساعتی از اومدنم گذشته بود که صدای

آشنایی ازتوی سالن به گوشم میخوره . خودمو به راه رو میرسونم و و به 

 محض باز کردن در حدسم درست ازآب

درمیاد و با قیافه جدی مامان درحال صحبت کردن با سمیرا روبه رومیشم . 

 نگاهشون سمتم میچرخه که میگم
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 سالم مامان ... بفرمایید داخل اتاق من -

بدون جواب و همزمان با نگاه خشونت باری که به سمیرا میندازه راهی اتاقم 

 میشه . بعد رفتن مامان به اتاقم با

تکون سر از سمیرا که بق کرده بود علت ناراحتیشو میپرسم و اون درجوابم 

 شونه باال میندازه

 به مش رمضون بگید قهوه بیاره -

 با چشمی که میگه درو میبندمو روی مبل کنار مامان جا میگیرم

چه خبر ؟ ... چی شده ؟ ... راه گم کردین افتخار دادین به شرکت من  -

 بیاین ؟

من واسه شنیدن این حرفا نیومدم ... معلوم هست این چند شب کجا  -

 میری ؟ ... پیش کی هستی ؟

شید جایی که شما فکرشو میکنید نمیرم ... شما اگه خیلی نگران نبا -

 دلواپسم هستین به رفتن فروزان رضایت

 بدین که یه ماهش داره میشه یه سال

دهن باز کرد که چیزی بگه ولی باز شدن در و ورود مش رمضون نذاشت . 

 بعد گذاشتن قهوها و تشکری که ازش

 تنش مطمئن شد. ادامه دادکردم از اتاق خارج شدومامان با نگاهش از رف

کی میخوای دست ازاین بچه بازیات ورداری ؟ ... چرااینقدر بافروزان در  -

 افتادی ؟

من کاری به کارش ندارم ... فقط پاشو از زندگی من بکشه بیرون و شماهم  -

 چشماتونو بیشتر باز کنین و بچتونو

 فدای اینو اون نکنین

میدم ... ببینم ... این دختره کیه که  من هرکاری برای صالحت الزمه انجام -
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 بهش توجه خاصی داری؟

 کدوم دختره ؟ -

 همین منشیتو میگم -
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 خنده نفس داری میزنمو میپرسم

 فروزان این مزخرفو بهتون گفته که من نسبت به منشیم توجه دارم ؟ -

اونم نگه خودم متوجه میشم ... ببین یه چیزیو برات روشن میکنم حدسم  -

 ست ازآب در بیاد پسری به اسمدر

 پارسا ندارم ... گفتم که بدونی

آره ... فرض کنین ازش خوشم اومده و میخوام باهاش ازدواج کنم ... از  -

 نظر شما اشکالی داره ؟

 از سر جاش بلند شد و انگشت دستشو به نشونه تهدید سمتم تکون داد

ما آبرومونواز لب فکر همیچین کاری هم به سرت نمیزنه ... فکر کردی  -

 جوآوردیم که میخوای بااین کارت ببری ؟

 منم از سرجام بلند میشمو روبه روش قرار میگیرم

مثالً آبروتون با ازدواج من با یه دختر ساده به خطر میفته ؟ ... اگه  -

 اینجوریه که ازدواج من با فروزان که شهره

 کثافت کاریاش تو خارج هم پیچیده که بدتر میره

ه همون اتفاقو همون عمل دیروز تکرار میشه . منتهی اینبار توی اتاق و دوبار

 محل کارم . انگار آبروی فروزان از

آبروی من بیشتر ارزش داره که توی محل کارم وجلوی همکارام باید سیلی 

 . بخورم

جرأت داری یه باردیگه این حرفو بزن ... امروز میخواد برگرده آمریکا...  -
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 ابت رفتار زشتت ازشاومدی خونه و ب

 معذر خواهی کردی که هیچ وگرنه دیگه اسممو به زبون نمیاری

وهمراه سرو صدای کفش پاشنه بلندش راهی بیرون میشه . پشت سرش راه 

 میفتمو میبنم که لحظه ای جلوی میز

سمیرا مکث میکنه و بعد به راهش ادامه میده . سمیرا رفتنشوبا چشم 

 اتاقم نگاه تعقیب میکنه و بعد به داخل

میکنه . درحالی که دستمو روی جای سیلی مادرمه به این فکرکه این دختر 

 چه جادوجنبلی کرده خودمو به مبل

میرسونم و روش ولو میشم . دستام بهم قالب کردمو روی سرم قرار دادم تا 

 شاید هضم این مسئله برام راحت تر

 سمیرا سالنه سالنه باشه که با احساس وارد شدن کسی چشمامو باز میکنم .

 سمتم میادو روی مبل تک نفره کنارم

 . میشینه

 چی گفت ؟ -

 سرشو انداخت پایینو به انگشتش زُل زد و گفت

 !گفت ... پامو از زندگیتون بکشم بیرون ... و ... تهدیدم کرد -

 حرصی میخندموتکیموازپشتی مبل میگیرم

 بکشه به خیالش میخواسته با این حرفش گربه رو دم حجله -
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 جریان چیه ؟ ... من منظورشونو نفهمیدم -

و قضیه فروزان و خصومتی که باهاش دارمو میگم . تمام مدت با دقت به 

 حرفام گوش میده چیزی نمیگه

 که اینطور ! ... پس مادرتون از بودن من کنار شما احساس خطر کرده -
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ارم تا یه نخ بدون اینکه جوابشو بدم پاکت سیگارمو ازتوی جیبم در می

 . بکشم که نگاه خیرشو بهم میدوزه

نمیدونم تو نگاهش چی داره که نخ سیگارو تو پاکت برمیگردونمو از کشیدن 

 منصرف میشم

 مثل اینکه جز دردسردرست کردن برای شما کار دیگه ای بلد نیستم -

من خودم خواستم تو کنارم باشی ... کسی که پاشو باید کنار بکشه  -

 زندگیموداره بهم میزنه ... مادرم فروازنه که

 ....تا حاال سرم داد نزده ولی طی دو روز

صدای پای کسی ازتوی راهرو توجهشو جلب میکنه وباببخشیدی که میگه 

 میره ببینه کیه و من به خشونت این

چندروزه مامان فکر میکنم . تا حاال نشده نظر بابا رو دراین باره بشنوم . 

 باشه . سمیرا شاید اون با من موافق

 برمیگرده به اتاقم و میگه

 آقای مهندس ، دوستتون آقا سعید اومدن دیدنتون -

کالفه دستمو تو هواتکونی میدمو اظهار بی حوصلگی . صداشو میاره پایینو 

 میپرسه

 بگم بیاین داخل ؟ -

 بگوبیاد سر خرو -

راه خندشو قورت میده با جدیت ازش میخواد وارد اتاقم بشه . میدونستم 

 اینجارو پیدا کنه دهنم آسفالته . پر

 هیجانو انرژی میاد داخل

سالم بر رفیق شفیق بی معرفتم ... کجایی تو ستاره سهیل ؟ ... گوشیت  -

 چرا خاموش بود؟
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 بلند میشمو بعد دست دادن بهش جوابشو میدم

برای اینکه مزاحمم نشی ... ولی اگه میدونستم بلند میشی میای حتماً  -

 یکردمروشنش م

 ... خیلی ممنون از این همه خوشحالی بابت دیدن من -

 رو مبل میشینه و ادامه میده

 حاال چرا اینقدر داغونی ؟ ... انگار با غلطک از روت رد شدن ؟ -

نمیدونم ... قبل اینکه تو بیای حالم خوب بود ... به محض اینکه اومدی این  -

 بال سرم اومد
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همینجور پیش برم چیزی ازت نخواهد موندوبه هدفم  خوبه ... بد نیست ... -

 میرسم

 نگاهی به در انداختو منظور دار پرسید

 !دیگه چه خبر ؟ -

 قهوه ای که سر شده بودو مزه مزه میکنم و بی خیال خوردنش میشم

از دیروز تا االن میخواستی چه خبری داشته باشم ؟ ... حداقل میذاشتی  -

 دییک ماه دیگه میومدی میپرسی

 شاید خبری بود که بهت بگم

 !ولی من خبرای خوش دارم -

 تکیمو به پشتی مبل میدمو واخمام کمی توهم میره ومنتظرم ادامه بده

حواریونمو واسه همیشه پِر دادم رفت ! ... کم کم دارم زمینه سازی میکنم  -

 ... که

و ستتبیخیال شو سعید ... حوصله بحث کردن ندارم ... این همه دختر تو د -

 گذاشتی رو این دست وردارم نیستی؟
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ما که دیروز مفصل دربارش حرف زدیم ... گفتم اگه تونمیخوای من آمادم  -

 پاپیش بذارم

 تو اصالً نظرشو پرسیدی ؟ ... شاید نخوادت ؟ -

اگه تو مخشو چپه نکرده باشی از خداشم هست .... جوون به این  -

 کنه خوشتیپی ... لنگمورو زمین نمیتونه پیدا

 تیکه وار میگم

جوونو خوب اومدی ! ... رو زمین که نه ولی تو فضا شاید ... فقط حیف که  -

 داره کرکو پرت میریزه ... فکر کردی

 این مثل دوست دختراتن که ازابروهای زنونت خوششون بیاد ؟

 اوناقابل حله ... کاریت نباشه -

رتش میدم نگاش مردد از گفتن چیزی که تا نوک زبونم میاد ودوباره قو

 میکنم که دلو میزنم به دریا به زبونش

 میارم

 میخوام .... میخوام خودم ازش خواستگاری کنم ... البته دوباره -

 لحظه ای با دهن باز نگام میکنه بعد میگه

 االن اینو گفتی منو بفرستی پی قاقالیلی ؟ -

 نه .... جدی گفتم -

دت کاری میکنی نه منو میذاری ... پارسا بُلف نزن ... من که میدونم نه خو -

 بابا چند بار بهت بگم قصدم ازدواجه
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توهم نبودی همینکارومیکردم ... نمیخوام دیگه ایندفه از دستش بدم ...  -

 البته االن به خاطر دغدغه هایی که تو

 شرکت دارم نمیتونم
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شد ماه  باشه ... پس من تا آخر همین ماه بهت فرصت میدم ... اگه این ماه -

 دیگه من پاپیش میذارم

 ... سعید -

سعید بی سعید ... همین که گفتم ... حسود ... من که میدونم الکی قُپی  -

 میای

 ادامه حرفشو ایستاده میگه

 تو بخوای اون نمیخواد ... یه بار سر کارش گذاشتی -

 بانگاه عاقل اندرسفیه همراه با اشاره دست سمت در میگم

 شرتو کم کن سعید -

 نظرلطفته ... دل به دل کانال کشیه -

با چشمکی که میزنه و بوس ماهواره ای که برام میفرسته راهی بیرون میشه 

 و منم با نگاه میر غضب به چندش

بازیاش تو همون حالت نشسته باچشم رفتنشوتعقیب میکنم . دروباز میکنه 

 و میره بیرون ولی دوباره سرشو میاره

 تو میگه

بهش گفته که ازم فراری شده... حتماً کسر حقوق براش  معلوم نیست چی -

 ... زدی ... ازدستت شکایت میکنم

رو میز چشم چرخوندمو با دیدن دستمال کاغذی ورش داشتمو برای راحت 

 شدن از وراجیش سمت در پرتش

کردم که درو بستو جعبه به دربسته خوردو روی زمین ولو شد . همین یه 

 کلکسیون قلم جنسو کم داشتم که به

بدبختیام اضافه کنم . حاال باید حرفیو که زده بودم عملی میکردم ولی 

 چجوری ؟ تو این شرایط که مادرم پاشو تو
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یه کفش کرده که خواهرزاده ازدماغ فیل افتادشو بگیرم باید همچین اتفاقی 

 میفتاد . پوفی کشیدم برای انجام

غله فکری مگه کاری دادن کارای عقب موندم سمت میزم رفتم . بااین مش

 هم میشد انجام داد . هر جور شده

حواسمو به کار دادمو نمیدونم درست با غلط انجام . ذهنم پر بود از فکرای 

 بیهوده وجورواجور که هر لحظه بیشترو

بیشتر میشد . کسِ دیگه ای جای من بود مغزش ازحجم این همه فکر 

 . میترکید

رس پناه آوردن به خونه کسی ! به خودم بازم اتمام یه روز کاریه دیگه و است

 قول داده بودم در اولین فرصت که

پولی تو دستو بالم اومد یه جایی برای خودم دستو پا کنم که اینجوری آواره 

 خونه اینو اون نباشم . در با تقه ای باز

 . میشه و سمیرا آماده رفتن میاد داخلوخودشو به میزم میرسونه

 من دارم میرم -

 بروباشه  -
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 تو چیکار میکنی ؟ ... کجا میری ؟ -

خودمم مطمئن نیستم ولی دیگه نمیتونستم مزاحمش بشم . مطمئنم 

 همسایه هاش متوجه حضورمن توی خونش

 شده بودن

 شاید برم خونه سعید -

 خب اگه دوست داری بیا خونه من -

.. واست نه ... دیگه دارم زیاده روی میکنم ... همسایه هات ببنن زشته . -
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 حرف درمیارن

 لب پایینی شو آویزون میکنه و با تکونی که به شونه هاش میده میگه

 برام مهم نیست ... هرتهمتی که میزنن باید اون دنیا جواب بدن -

ازاین همه جسارتش خوشم میاد ولی نمیتونم با زندگیش بازی کنم .باید این 

 احتمالوهم میدم که شاید برام اتفاقی

 م پیشش باشم اونوقت تنها کسی ضربه میخوره سمیراستبیفته ونتون

 نه ... ممنون ... همون خونه سعید میرم -

 نگاه گیراشو بهم میندازه که لحظه ای جرأت نفس کشیدن هم پیدا نمیکنم

 مطمئن باشم ؟ -

چشمامو روهم میذارمو ازاین همه توجهش نسبت به خودم خوشم میاد . با 

 ارهلبخند پسر کشی که به لب می

خسته نباشیدو خداحافظی میگه از در خارج میشه . یادم نمیاد جوابشو 

 داده باشم ولی با رفتنش فرصت پلک زدن

پیدا میکنمو توی دلم جذابیتش تحسین ! سعید حق داشت دنبال این دختر 

 بیفته

هر چند دخترای زیادی دورو ور سعید پیدا میشدن که از لحاظ زیبایی 

 ن ولی تقریباًچیزی از سمیراکم نداشت

همشون با زور عمل زیبایی . بعد خاموش کردن سیستمم برای برداشتن کتم 

 سمت چوب لباسی میرم. مثل اینکه

این چند روزه مجبورم مُخ تریت کردن سعید و تحمل کنم و چاره دیگه ای 

 . هم ندارم

........................... 

با وجود بی احترامی که  یه هفته ای از خبر رفتن فروزان میگذره ولی من
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 بهم شده بود نمیتونستم به خونه برگردم

توی این یه هفته ماشینمو با یه ماشین مدل پایین تر عوض کرده بودمو با  .

 پولش جایی برای خودم رهن کرده

بودم و تونسته بودم از آوارگی در بیام . دیگه االن خیالم از بابت جای خواب 

 ذاشتهراحت بود ! با سمیرا قرار گ

بودیم بریم بیرونو تو راه خونش بودم . بارون نم نم میبارید و من بیخیال 

 سرمای استخون سوز بیرون شیشه رو

داده بودم پایین تا بوی بارونو به شامم بفرستم . میدونستم با این کارم 

 آخرش سرمو به باد میدم و سرما خوردگی

ساعت راه بود . دم در رو شاخمه . از خونه من تا شرکتو خونه سمیرا نیم 

 ساختمون نگه داشتمو گوشیو ور داشتم
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که بهش زنگ بزنم ولی خودش زودتر سرو کلش پیداشد . کابشن سفید 

 پشم شیشه ای و پفکی پوشیده بود به

همراه شلوار جینو شال آبی رنگ که بی نهایت بهش میومد . کمی توی 

 . خودش جمع شد و با دو به ماشین رسوند

 م ... وای ... مُردم از سرماسال -

 جوابشو میدم که اعتراض میکنه

 اینجا که از بیرون سردتره ... چرا بخاریت روشن نیست ؟ -

 چرا روشنش کنم ؟ ... هوا به این مطبوعی ؟ -

 ! یا عاشقی یا خسیس که دلت نمیاد بخاری روشن کنی -

ا گاه میکنمو باستارت میزنمو شیشرو میدم باال . لحظه ای به دماغ قرمزش ن

 یاد آوری دلقکای توی سیرک لبخند
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 . میزنم . دستشو جلوی بخاری میاره و زیربغلش میذاره

 کجا میریم ؟ -

 ! یه جای خوب -

 ی بارم میکنه . نیشم باز میشه ادامه میدم "لوس "نگاهشو بهم میده و 

 تو بگو کجا بریم ؟ -

 هیجان میگهیکم فکر میکنه و بعد با اشتیاق سمتم میچرخه و با 

 بریم اون جایی که آخرین دفه رفتیم -

 کمی به مغزم فشار میارم ببینم منظورش کجاست که بی نتیجه میپرسم

 کجا ؟ -

 باالی اون تپه هه ... که کل شهر زیر پامون بود -

 منظورم واسه شام بود -

 من گشنم نیست ... دلم میخوام یه بار دیگه اونجا رو ببینم -

 ید میشه ... نمیشه اونجا رفتاالن بارون شد -

 اگه شدید بشه رستوران هم نمیتونیم بریم ... درسته ؟ -

سری به دقتش تکون میدمو راهی جایی که گفته میشم . به چراغ قرمز 

 میخوریمو پامو رو ترمز میذارم که زیاد

ساله پیدا میشه و به 9-1طول نمیکشه سروکله یه دختر بچه کوچیک 

 . ازش گل بخرم شیشه میزنه و میخواد
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شیشه رو پایین میدم که با التماس ازم میخواد ازش گل بخرم . یه شاخه 

 میده دستمو منم پولی بهش میدمو

 میخواد بقیشو پس بده که میگم

 باشه مال خودت -
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 خوشحال میشه و میخواد بره که سمیرا به حرف میاد

هم سن و ساالی  عزیزم تو دختری به اسم سمانه میشناسی ؟ ... تقریباً -

 خودته ؟

 دختر که متفکر به نظر میرسه با کمی مکث جواب میده

 آره ... یکی هست که چند تا چهار راه جلو تر فال میفروشه -

 سمیرا با هیجان میپرسه

 االنم کار میکنه ؟ -

 آره -

ازش تشکر میکنه و همون موقع چراغ سبز میشه . گلو سمتش گرفته بودم 

 بودولی انگار حواسش ن

 نمیخوای گلو ازم بگیری ؟ ... دستم خشک شد -

 به خودش میاد و با ببیخشیدی گلو میگیره

 گذرمون از چهار راهی که بچه هه گفت رد میشه دیگه ؟ -

با سر بهش میفهمونم که آره و استرسش از چشمم دور نمیمونه . دستاشو تو 

 هم مشت کرده بودو از پشت شیشه

ده بود . نمیتونم حتی حالشم تصور کنم . شاید بخار گرفته به بیرون زُل ز

 جای اون نیستم که کسیو گم کرده باشم

سر هر چهار راه می ایستادمو سمیرا سراغ سمانه رو میگرفت که به  .

 سومین چهارراه رسیدیم . سمیرا شیشو رو

 داد پایینو دختری با دو خودشو بهمون رسوند

 خانم یه فال بگیرم براتون ؟ -

 و سمانه رو میشناسی ؟عزیزم ت -

 خودم هستم ... چطور ؟ -
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به وضوح نا امیدی رو تو چهرش دیدم . انگار اون نبود . دختر با التماس ازش 

 میخواست فال بخره که چراغ سبز

 شدو باید حرکت میکردم

 سمیرا جان چیکار کنم ؟ ... چراغ سبز شد -
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دختر بچه داد و اونم به خودش اومدو دست کرد تو جیب کابشنشو پولی به 

 فال و گذاشت توی دستش و من

 حرکت کردم . به فالی که دخترک بهش داده بود زُل زده بود

 نگران نباش ... پیداش میکنیم -

 ولی اون بر خالف حرف من گفت

 ! نوشته به زودی خبر خوشی میشنوم که زندگیمو تغییر میده -

 بعد آهی میکشه و ادامه میده

 شتن ناامید میشمدیگه دارم از گ -

صورتش سمت شیشه هستو من نمیتونم ببینم . دستمو روی دستش که 

 روی زانوشه میذارمو اون سرشو سمتم

میچرخونه و من میتونم حلقه اشکو تو چشمش ببینم . برای دلگیرمیش 

 چشمامو روی هم میذارم که لبخند روی

م دست لبش نقش میبنده وهمونجور که دستش تو حصار دستامه فشاری به

 میاره . با احساس سردی بیش از حد

 دستش درجه بخاریو بیشتر میکنمو میگم

 تو که یخ زدی -

بارون شدید میشه و دیگه برف پاک کن هم جوابگو نیست . نگاهی بهش 

 میندازم که انگار تو این عالم نیست
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 فکر کنم نشه جایی که گفتی برم -

 دمم حال ندارماشکالی نداره ... باشه یه وقت دیگه ... خو -

راه رفترو برمیگردم. اول از جلوی خونه من رد میشدیم تا به خونه اون 

 برسیم . با فکری که به سرم زد راه خونمو

در پیش گرفتمو روی پل پارک کردم . ریموت درو زدمو دربا چشمک زدن 

 چراغاش باز شد . نگاهشو بین من و

 زی نگهروبه رو رد و بدل میکرد که آخرش تاب نیاورد چی

 اینجا کجاست ؟ -

 وارد وارد پارکینک شدم و جوابشو دادم

 ! خونه من -

 خب چرا اومدی خونه خودت ؟ ... نکنه منو یادت رفته که باید برسونی ؟ -

 با تظاهر کردن وبه شوخی میگم

 ! اِ ... تو هم بودی ؟ ... من اصالً حواسم نبود ... ای داد بیداد -
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  میشه برگردی ومنو برسونی ؟باور کردم ... حاال -

 ماشینو یک گوشه نگه داشتم و ترمز دستی وترمز زیر پامو همزمان کشیدم

. 

االن که دیگه اومدم داخل ... باشه شامو خوردیم هوا هم بهترشد  -

 برمیگردونمت ... میخوام دستپختمو به زور به

 خوردت بدم ... پیاده شو

تأخیر والبته غرغر کنان پیاده  وخودم زودتر ازش پیاده میشم . کمی با

 میشه

 یه سؤال هم نمیپرسه میخوای بیای خونم اصالً دوست داری -
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 حین زدن ریموت ماشینو قرار گرفتنش کنارم میپرسم

 یعنی تو دوست نداری خونمو ببینی ؟ ... کنجکاو نیستی ؟ -

 نه ! ... همینجوریم میشه تصور کرد چجور جایه -

 بیاد پاییندکمه آسونسورو میزنم تا

 اگه راست میگی بگو چجور جاییه ؟ -

سوار آسانسور میشیمو دکمه طبقه خونمو میزنم که تای ابروشو میده باال 

 میگه

خب معلومه ... یه خونه شلوغ پلوغو درهم برهم ... هرچیزی یه جایی  -

 دیده میشه ... ممکنه دریخچالو باز کنی با

 ! یه جفت جوراب مواجه شی

 . باید از آسانسوربیرون میمومدینرسیده بودیمو 

 بذار برسیم بعد قضاوت کن -

دم در واحد ایستادمو بعد انداخت کلید توی درو باز کردنش کنار میکشم تا 

 اول اون وارد بشه

بفرمایید ... اول خودم نرفتم فکر نکنی زودتر وارد شدم خونه رو جموجور  -

 کنم

داشت مشکوک نگام میکرد. حین وارد شدن به خونه با لبخندی که رو لب 

 اونقدر تاریک نبود که نتونه جلوی پاشو

 . نبینه . یه راست میرم سراغ کلیدای برقو روشنشون میکنم

 خیلی خوش اومدین -

متریومبلمه مو از نظر 355حرکاتش رودورکنده و تک تک اجزای خونه 

 میگذرونه . حتی برای گرفتن آتو از من

رسی میکنه . در نهایت لب باز میکنه دستشو روی سطوح هم میکشه و بر



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 316 صفحه  

 

 ومیگه

 ! خودت تمیز نکردی -
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 . میخندمو سمت آشپزخونه طرح آنتیکم میرم تا آب بیارم

 پس کی تمیز کرده ؟ ... زنم ؟ -

 خودشو رو مبل میندازه وپرش خفیفی میخوره

 خدمتکار گرفتی ... چمیدونم ... خودت تمیز نکردی -

کید داشتی ... دیگه شرطتت این نبود که کی تورو به هم ریخگیش تأ -

 ! تمیزش کرده

 ی میگه "بیخیال"حین ورداشتن کنترل 

 ! بحث کردن باهات بی فایدست ... هرچی بگم یه جواب تو آستینت داری -

 لیوان آب که براس آورده بودمو جلوش وروی عسلی میذارم

 چرا نشستی ؟ ... بلند شو یه چیزی درست کن -

جب گشاد میشه و در حالی که به خودش اشاره میکنه چشماش از تع

 میپرسه

 !من ؟ -

 پ ن پ پشت سریت -

من مهمونم ... آدم از مهمونش که کار نمیکشه ... بعدشم من امشب به  -

 امید خوردن دستپخت تو اومدم ... خودتم

 پایین داشتی میگفتی

 حاال من یه چیزی گفتم ... آشپزی بلد نیستم -

 ودم ... میخواستی بیای برای خودت چی درست کنی ؟فرض کن من نب -

کمی فکرمیکنمو چیزی غیر اُملت به ذهنم نمیرسه . همونم به افتضاح ترین 
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 . شکل ممکن بلدم

 ! من اُملت بلدم اونم به سبک خودم ... ممکنه به طبع تو خوش نیاد -

 دتو یه دونه تخم مرغم درست کنی شاهکار کردی ... فقط سعی کن از عم -

 خراب نکنی که پای آبروت در میونه

من نهایت سعیمو میکنم ... دیگه اگه خراب از آب در اومدم تقصیر عوامل  -

 خارجیه

 پا روی پا میندازه و شبکه هارو برای پیدا کردن یه شبکه خوب عوض میکنه

 شما مردا همیشه برای کوتاهیتون یه بهانه جور میکنین -

 سمنگاهی به لباساش میندازمومیپر
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 نمیخوای لباساتو در بیاری ؟ ... ناراحت نیستی ؟ -

 نگاهی به کابشنش میکنه و جوابمو میده

 ! نه ... راحتم -

 خودشم زیاد به گفتش اطمینان نداره

 اگه بخوای میتونم یکی از لباسامو برات بیارم با کابشنت عوض کنی -

 ز توی رگال یکی ازوبدون اینکه جوابی از جانبش بشنوم سمت اتاقم میرمو ا

 پیرهنامو در میارم و به سالن

 برمیگردم

 بیا اینو امتحان کن ... یکم گشاده ولی توش راحتی -

 به پیرهن نوک مدادی رنگم نگاهی میندازه و از دستم میگیره

 ممنون ... میتونم برم تو اتاق عوضش کنم ؟ -

 نه ... همینجا اینکار و میکنی -

لندشدن پیرهنو بهم میزنه و راهی اتاق میشه . خنده خجولی میزنه و حین ب
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 برای درست کردن شام به آشپزخونه

بر میگردم ولی اول کتریو میذارم جوش بیاد . بعد شستن گوجه ها 

 خوردشون میکنم که از راه میرسه . لباسم کمی

از پاهاشو پشونده ولی بازم پاهای خوش فرمش تو دیده . با احساس سوزش 

 ته میذارمش توبد انگشتم ناخواس

 دهنم . نگران سمتم میادو میپرسه

 چی شدی ؟ ... دستتو بریدی ؟ -

 چیزی نیست ... یه خراش سطحیه -

تو فاصله کمی از من ایستاده و با دو دست در حال بررسی کردن زخمه و من 

 در حال دید زدن اون . اخمی رو

 پیشونیشه و نوچ نوچ میکنه که نگاهشو بهم میده

 ری ؟چسب زخم دا -

 فکر کنم تو سرویس باشه -

و حین رفتن به سرویس انگشتمو روی زخم فشار میدم . بعد شستن دستم ، 

 از روی طبقه داخل آینه دیواری

چسب زخمی برمیدارم که با دیدن چهره خودم یاد نگرانی سمیرا میفتمو 

 لبخند روی لبم میشنیه . کارم تموم

من ایستاده بودودر حال خورد شده بود که به آشپزخونه برگشتم ولی جای 

 کردم بقیه گوجه ها بود

 ! قرارشد من غذا درست کنم -
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منم نگفتم میخوام درست کنم ... فقط گفتم بقیه گوجه هارو خورد کنم ...  -

 تو که با اون دستت نمیتونی اینکارو
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 بکنی

 تابه ای از توی کابینت ور میدارمو روی شعله میذارم

شدم گفتم شاید دلت برام سوخته میخوای همشو داشتم خوشحال می -

 ! خودت درست کنی

 گوجه های خورد شده رو توی تابه میریزه و به کابینت تکیه میده

 ! نهایت کمک من همین بود ... اونم با ارفاق -

لبخند به لب آشپرخونه رو ترک میکنه و منم مثل اون با چشم رفتنشو 

 ه ازدنبال میکنم . کتری جوش اومده بود ک

 تو همون آشپزخونه داد زدم

 الاقل میموندی چایو هم دم میکردی -

 ! ترشت میکنه -

خنده نفس داری میزنم . با بلند شدن صدای گوشیم توجهم سمت هال 

 جلب میشه و برای جواب دادن سروقتش

میرم . با دیدن اسم مامان بی خیال جواب دادن گوشی وسر جاش روی 

 . عسلی برمیگردونم

 ای جواب بدی ؟نمیخو -

سرمو به طرفین تکون میدموبه آشپزخونه برمیگردم . زیاد طول نمیکشه که 

 صداش قطع میشه . ولی پشت سرش

صدا ی رسیدن اس ام اس میاد . بی توجه گوجه ها روهم میزنم که صدای 

 سمیرا از پشت سرم میاد

 شاید کار مهمی داشته باشه -

دیگه پسری مثل تو ندارم ... این همون حرفای همیشگی ... برگردخونه ،  -

 حرفا
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دوباره صدای زنگ بلند شد و کالفه میرم که قطعش کنم ولی سمیرا سد 

 راهم میشه و فاصله ای تا برخورد باهمو

 نداریم . از باال بهش زُل زدم که میگه

 جواب بده ... همیشه که اینقدر پیله نمیکردن ... اونم بعد چند روز -

ه جا میشه ودردل بی راه نگفتنشو تأیید میکنم . از نگاهم بین چشماش جاب

 سر راهم کنار میره و منم برای جواب

دادن سمت گوشیم میرم . نفسای آخر زنگ گوشی اتصالشو میزنمو دم 

 گوشم میگرم

 ... الو ... الو پارسا ... کجایی ؟ ... خودتو برسون ... بابا -

بابا و صدای گریه کتایون دهن باز میکنم که چیزی بگم ولی با شنیدن اسم 

 خوشکم میزنم ! گوشی قطع میشه که

به خودم میامو باداد از بوقهاتوقع جواب دادن دارم . این بار من شمارشو 

 میگیرم ولی انگار خاموشه
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 چی شده پارسا ؟ -

 به چشماش که رنگ نگرانی گرفته زُل میزنمو مردد میگم

 سه بابام اتفاقی افتادهمطمئن نیستم ... ولی ... فکر کنم وا -

به زبون میاره  " ! وای خدا "چشماش یه لحظه گرد میشه و چیزی شبیه 

 ادامه میدم

 باید برم ببینم جریان از چه قراره -

 سمت کابشنم میرم ولی با حالت شرمندگی روبه سمیرا میگم

 ببخش سمیرا ... تو همینجا بمون ... من میرمو سریع برمیگردم -

 لی نداره ... میخوای منم باهات بیام ؟نه ... اشکا -
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 حین پوشیدن کتم جوابشو میدم

 نه ... نیازی نیست ... میرمو زود برمیگردم -

هرچند خودمم به حرفی که زده بودم مطمئن نبودم . با دوخودمو به در 

 ی میگم "فعالً"ورودی وکفشام میرسونمو

سرعت راهی  نمیدونم چجوری خودمو به پارکینگ وماشین رسوندمو با .

 خونه شدم . بارون شدید جاشو به ریز بار

داده بود . صدای گریه کتایون و تصور اتفاقی که افتاده به قلبم چنگ 

 میندازه . چهره بابا توی آخرین دیدارمون

جلوی چشمم اومدو بغض به گلوم انداخته بود . اگه بالیی سرش اومده باشه 

 هرگز خودمو نمیبخشم . نمیبخشم که

نبودم و کمکش نکردم . صداش تو گوشم میپیچید که صدام میزنه پیشش 

 .افکار منفی مثل سوهانی رو مغزم

میخراشیدن . بوق ممتدی برای ماشین جلویی که عروس وارحرکت میکرد 

 میزنمو از بین ماشینا الیی میرم . به هر

بدبختیِ خودمو به خونه میرسونموبعد پیاده شدن به زنگ در هجوم میبرم . 

 اد طول نمیکشه که در باز میشه وزی

من با دو خودمو به داخل خونه میرسونم . مطمئن نیستم 

 درسالنوبادستگیرش باز کردم یا با ضربه ای که بهش وارد

کردم ولی وارد خونه میشمو اولین چیزی که جلوی چشمم میاد ماهانو 

 . کتایونو مامانِ که بهم زُل زده بودن

ستادنونگام میکنن . با قدمای لرزون نزدیک هیچکدم چیزی نمیگنو فقط ای

 تر میرمو زمزمه وار میپرسم

 بابا ... بابا کجاست ؟ -
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 ولی کسی جوابمو نمیده که صدای بابا از پشت سرم بلند میشه

 من اینجام پسرم -

برمیگردمو باباروصحیح و سالم و سرپامیبینم . نمیدونم از اینکه حالش خوبه 

 سرکار خوشحال باشم یا ناراحت که

قرار گرفتم . نگاه به خون نشستمو به کتایون میدم که منو تا مرز سکته 

 رسوند . سرشو انداخت پایینو تته پته

 کنان گفت
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 ... تقصیر من نیست ... من به مامان گفتم کاردرستی نیست -

 صدای مامان بلند شد

 کتایون ... برو تو اتاقت -

 میره و مامان ادامه میده ماهان هم به دنبال کتایون به اتاقش

 من ازش خواستم ... دیگه نمیتونستم این دوریتو تحمل کنم -

خودشو بهم میرسونه و میخواد دستامو بگیره که یه قدم عقب برمیدارم و 

 دستاشو پس میزنم . از پشت حلقه

 اشکم که مطمئن نبودم خونه یا اشک نگاهش میکردم که ادامه داد

شدی ؟ ... چرا ندیدن پدر مادرو خانوادت چرا یه دفه اینقدرعوض  -

 اینقدربرات راحت شده ؟

 دستام مشت شده بودو از شدت فشاری که بهشون می آوردم میلرزید

فقط اینجوری میتونستم بکشونمت خونه و از حالت با خبر بشم ... چرا با  -

 ... خودت لج میکنی ؟ ... بیابرگرد خونه

از پشت سدی که براش درست کرده بودم با آزاد شدن ناگهانی فریادم اونم 

 لرزه ای به وجودش افتاد
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 بس کن مامان -

سعی دارم خودمو آروم نگه دارم ولی یاد حال چند لحظه پیش خشممو 

 بیشتر میکنه

تو اصالً فهمیدی ُمردمو زنده شدم تا خودمو به اینجا رسوندم ؟ ... توی  -

 ... خودخواه لجباز

 همون آرامش گفت بابا خودشو بهمون رسوندو با

راست میگه زن ... آخه اینم فکر بود که برای کشوندش به اینجا کردی ؟  -

 ... اگه اصراری برای ازدواج با فروزان

 ... نبود همه چیز سرجاش بود

 ... االن بحث سر فروزان نیست مرد ... چرا حرف تو دهنش میذاری -

هی بیرون خونه شدم دیگه منتظر نموندم به ادامه مکالمشون گوش بدم و را

 وخودمو به ماشینم رسوندم . کارمامانو

توی ذهنم تحلیل میکردم . چه فکری با خودش کرده بود ؟ اول اصرار برای 

 ازدواج با خواهرزادش امشبم حرکت

بدتر ازاصرارش . چیو میخواست ثابت کنه ؟ میدونستم اگه برگردم باید 

 طبق خواسته اون زندگی کنم ، زن بگیرم

لباس بپوشم . شیشه ماشینو پایین دادم و اجازه دادم هوای آزاد  و حتی

 جون آتیش گرفتمو خاموش کنه . گوشیم

روی داشبورد قرار داشت که زنگ خوردو من تمام عصبانیتمو سر اون بی 

 زبون خالی کردمو با ضربه ای به کف

ماشین زدمش که هر تیکش سمتی افتادو خاموش شد . میدونستم تماس 

 و من بیشتر از هروقت ازخونه ازخونست
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فراری بودم . بعد پارک کردن ماشین به هوای اینکه سمیرا هنوز خونست 

 سمت واحدم پاتند میکنمو سعی میکنم

از عصبانیت چند لحظه پیشم کم کنم ولی بادیدن کاغذ رنگی الی درلحظه 

 ای برای خوندن متنش مکث میکنم

گشتم خونه ... کلید واحدتو زیر پادری باید تا دیر وقت نشده بود برمی -"

 گذاشتم ... امیدوارم اتفاق بدی برای

 "پدرت نیفتاده باشه ... شب بخیر 

کاغذ توی دستم مچاله شدو نگاهم به پا دری زیر پام سُر خورد . بعد باز 

 کردن در، خونه رو برای دیدن کسی از نظر

م ولی واقعیت گذروندمو تو خیالم نوشته سمیرا رو یه شوخی فرض کرد

 داشت . کسی خونه نبود . با دیدن بشقاب

تزئیین شده روی اُپن سمتش میرمو به ُاملت داخلش زُل میزنم . پوزخندی 

 روی لبم میشینه و ازخودمو سادگیم

متنفرشدم . امشب میتونست بهترین شب زندگیم باشه . با خودم 

 قرارگذاشته بودم نظرشو درباره خودم بپرسمو

گاری و پیش بکشم ! به لطف مامان ونقشش به حال خوشم مقدمات خاست

 گند زده شده بود . بشقابو توی یخچال

رونشون میده نگاه میندازم . 33میذارمو به ساعت دیواری توی هال که 

 صدای تیک تیکش از همیشه بیشتر پُتک

میشه وتوسرم میزنه که چقدر تنهام ! سمیرا حتماً االن باید خواب باشه . 

 ونستم باهاش حرف بزنم و کمیکاش میت

آروم بشم . دیگه االن سیگارهم دردی ازم دوا نمیکرد . فقط بودنش و 

 توجهش آرومم میکنه .فقط یه نگاه عمیق
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ازش بسم بود . برای عوض کردن لباس بیرونم به اتاقم میرم که به محض 

 روشن کردن برق چشمم به پیرهنی که

خت گذاشته بود . خودمو بهش بهش داده بودم میفته . تا زده روی ت

 میرسونمو کنارش دراز میکشم و با تمام وجود

عطر سمیرا که چند لحظه پیش این پیرهن توی تنش بود به شامم میفرستم 

 نمیدونم چرا ولی احساس سرما بهم

هجوم میاره و توی خودم جمع میشم . شاید سرمای بی کسی بود که سراغم 

 .اومده بود

.. .................................................. 

کِسل ترهمیشه ازآسانسورشرکت بیرون میام . بدنم از بد خوابی دیشب 

 کوفتست و با هر قدم دردش به استخونم

میرسه . خودمم میدونم مثل همیشه مرتب نیستم و آشفتگی از سروروم 

 میباره . پیچ مونده به داخل شرکتو با

یگذرونمو با چهره مصمم خیره به مانیتورش اضطراب بد رفتاری با سمیرا م

 روبه رو میشم . به محض دیدنم از سر

جاش بلند میشه ولی فقط نگاه میکنه و منم نگاه اخم آلودمو بهش دادم . 

 . دراتاققمو میبندمو راهی میزم میشم

میدونم زیاد طول نمیکشه تا بتونه جلوی خودشو بگیره و ازم از دیشب 

 با تقه ای که به در نپرسه . نمیدونم چرا

میخوره انتظار دارم اون وارد اتاقم بشه ولی مش میرزاست که برام صبحانه 

 آورده

 میل ندارم مش میرزا ... ببرشون -

یی که میگه از در خارج میشه و من برای روشن کردن "چشم آقا"با 
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 سیستم خم میشم ولی زیاد طول نمیکشه که

ون حالت از کسی که پشت درِ میخوام دوباره در به صدا در میاد ومن تو هم

 وارد بشه ولی به محض دیدن سمیرا که

سینی صبحانه به دست سمت میزم میاد تعجب میکنم . بعد گذاشتن سینی 

 روی میز نگاهم میکنه

 گفتم صبحونه نمیخوام ... چرا آوردی ؟ -
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مش میرزا برای آماده کردن صبحانتون زحمت کشیده ... شده دلشو  -

 نینو بهش بی احترامی نکنین بذاریننشک

برای نیم ساعتم که شده روی میزتون بمونه ... حتی اگه خواستین بهش 

 دست نزنین

و ازاتاق بیرون میزنه . بعد رفتنش به سینی صبحانه نگاه میکنموبه حرفش 

 بفکر . بااحساس قلقکی که عطر چای

خوردن صبحانم .  به بینیم داده بود ناسزایی بار سمیرا میکنم و شروع به

 ازدیشب چیزی نخورده بودمو امروز

میخواستم به خودم ریاضت بدم ولی با کلک سمیرا نتونستم جلوی خودمو 

 بگیرم . بعد نیم ساعت وارد اتاقم شدو

به بهانه آوردن برگه ای برای امضا به اتاق سرک کشید . برگه رو دستم 

 دادومنتظر بودامضا کنم که ازش پرسیدم

 ب رفتی ؟چرا دیش -

 با نشنیدن حرفی از جانبش سرمو بلند میکنمو نگاش میکنم

 نوشتمو خوندی ؟ -

 میتونستی دیرتر به خونت برگردی -
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 خالف حرف من پرسید

 پدر چطورن ؟ -

 جواب منو بده -

زنگ زدم ... میخواستم هم حال پدرتو بپرسم هم ببینم کجایی ولی  -

 گوشیت خاموش بود ... منم مجبور شدم با

 ژانس برگردم خونهآ

دستامو توی موهام فرو کردمو پشت سرم قالب ، لحظه ای توی همون حالت 

 بودم که به پشتی تکیه دادمو جوابشو

 دادم

حالش خوب بود ... سرکارم گذاشتن ... نقشه مامانم بود که منو بکشونه  -

 خونه

 چشماش تغییر اندازه پیدا کردو باتعجب گفت

 واقعاً ؟ -

 . ین تکون دادم وگفتمو تأیید کردمسرمو باالوپای

 ! چه نقشه بدی -

 کمی برای حرفی که میخواست بزنه این پا اون پا کرد و گفت

ولی ... اگه ناراحت نمیشی مادرتم یکم حق داره ... هرچی باشه به دنیات  -

 آورده وبزرگت کرده ... نباید زحماتشو

 فراموش کنی
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 کالفه میگم

شنیدن ندارم ... به مش میرزا بگو بیاد اینارو جمع سمیرا حوصله نصحیت  -

 کنه
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 فنجون روی میزو توی سینی گذاشتو برای بردن سینی ورش داشت

 من نظر شخصیمو گفتم ... با اجازه -

رفتنشو دنبال کردم . خودمم میدونستم کارم یکم بی رحمانست ولی االن 

 نمیتونستم . نه بالیی که دیشب سرم

ده ای نه چندان دور . میخواستم یه روزیو در نظر بگیرم آورد . شاید در آین

 که با سمیرا برمو رسماً از عالقم به

سمیرا بهشون بگم . میتونستم عکس العملشونو پیش بینی کنم ولی من 

 . باید وظیفمو هر جور شده انجام بدم

بهتر از اون بود که در خفا و بدون اطالع ازش خواستگاری کنمو باهاش 

 بعد اونا متوجه بشن .اینجوری باازدواج و 

یه تیر دو نشون میزنم . هم اعالم آتش بس میکنم هم اینکه همسر آیندمو 

 بهشون نشون میدم . میدونم با این کار

جرقه آتشی جهنم نما زده میشه ولی دیگه آب از سر من یکی گذاشته . 

 . فقط امیدوارم این قضیه ختم به خیربشه

 :سمیرا

نمو با حرکتی که بهش میدم سعی میکنم از دردش کم دستی به گردنم مز

 کنم . بازم نتونسته بودم سرقولی که به

خودم برای صاف نشستن داده بودم عمل کنمو یادم رفته بود . با نرمش 

 گردنم سعی میکنم خوشکیشو برطرف

 کنم که صدای با صدای پای کسی نگاهم سمت راستم میشینه

 خسته نباشید -

 اشیدشماهم خسته نب -

با خداحافظی که میکنه به این فکر میکنم که آقای مهدوی معمار حرکاتمو 
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 دیده یا نه ؟ بعد نگاهی که به ساعت

دیواری میندازم سری به برای کمبود وقتمو اتمام روز کاری تکون میدمو 

 برگه های تایپ نشده دست نویس و

ال ها مهمون میشمرم . هنوز خیلی به تموم شدنون مونده . فکر کنم حاال حا

 شرکتم ! تصمیم دارم همین امروز

تمومش کنم . فردا برای خودش یک عالمه کاررو سرم میریزه این کار هم که 

 .مال امروزه دیگه میشه غوز باالغوز

در اتاق پارسا باز میشه ومنم اتوماتیک وار بلند میشمو می ایستم . بعد 

 بستن دراتاقش میپرسه

 نمخوای بری ؟تو کارت تموم نشده ؟ ...  -

 چشمم به یقه نامرتبشِ که جوابشو میدم

 اینو تموم کنم میرم -

بعد با اشاره به جایی که یقش خرابه بهش میفهمونم درستش کنه ولی اون 

 یقه کتشودرست میکنه که با نوچی

میگم از پشت میزم روی نوک کفشم می ایستمو دستمو به یقش میرسونم و 

 بهدرستش میکنم . لحظه ای نگاهم 

 
 189 

نگاه متعجبش میخوره و تازه متوجه گافی که دادم میشم و سریع به حالت 

 اولم بر میگردم . خدا رو شکر کسی رد

نشد این حرکت منو ببینه . پوزخندی گوشه لبش میشینه و با خداحافظی 

 . که میگه راهی بیرون شرکت میشه

تم . دیگه زمزمه وار جوابشو میدمواز حرص کارم به جون پوست لبم میف

 داشتم طبیعی رفتار میکردم ! باید
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محتاطانه تر میبودم مخصوصاً سرکار و جلوی همکارا . همینجوری که هیچی 

 نشده پشت سرم حرفه و به گوش

خودمم رسیده ولی من با پشت گوش انداختن سعی میکنم حرفشونو جدی 

 نگیرم . حصرت وار با یکی یکی

دامه میدم که دیگه دم غروبی کارم همکارام خداحافظی میکنمو به کارم ا

 تموم شد . کش و قوسی به خودم دادمو

بعد سیو کردن مطالب تایپ شدم سیستمو خاموش میکنموآماده رفتن . 

 دکمه پاور اسپیلتو میزنمو بعد برداشتن

کیفم کلید شرکتو ازتوش پیدا میکنم . نگاهی به اطراف میندازم تا مطمئن 

 مه چیوبشم چیزیوجا نذاشته باشمو ه

خاموش کرده باشم . بعد مطمئن شدن درو میبندنمو قفلش میکنم . بعد گذر 

 از راه روی نیمه تاریک خودمو به

آسانسور ساختمون میرسونمو دکمشو میزنم و تا پایین اومدنش صبر میکنم 

 . به شماره طبقات باقی مونده تا

توی راه  رسیدن به طبقه ای که من توشم نگاهی میندازمو لحظه ای سرمای

 رو به جونم میزنه . دست به سینه روی

نوک کفشام می ایستمو دو باره رو پاشنه پام قرار میگیرم که در با دینگی 

 باز میشه و من وارد آسانسور . نور زیاد

داخل آسانسور چشممو میزنه و دکمه طبقه چهارو میزنم . نگاهی گذرا به 

 خودم توی آینه سرتاسری آسانسور

نعه کجمو کمی میچرخونمو راستش میکنم . سمت واحدم راه میندازمو مق

 افتادم که گوشیم زنگ میخورد . ازتوی

جیب کیفم درش آوردمو بدون نگاه کردن به شماره و از ترس قطع شدن 
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 دکمه اتصالشو زدم و بین سروشونم

 گذاشتمشو برای پیداکردن کلیدم شروع کردم ته کیفمو شخم زدن

 بله ؟ -

 .. خوبی ؟سالم عزیزم . -

 وای فاطمه جان تویی ... سالم قربونت برم ... خوبم توچطوری ؟ -

 ! منم خوبم به لطف احوالپرسیای شما -

با لمس کلید توی دستم میکشمش بیرون و برای پیدا کلید در واحد نگاش 

 میکنم

شرمندم به خدا ... این روزا نا جور سرم شلوغه ... راستی غزاله جان  -

 خره موفق شدی از شیرچطوره ؟ ... بال

 بگیریش ؟

خوبه این بهانه رو نداشتی چی داشتی بگی ؟ ... آره بالخره ... به هر جون  -

 کندنی بود موفق شدم ... سمیرا مشت

 ! ولق بده یه خبر خوب برات دارم

در از دستم در میره و با صدای بدی پشت سرم بسته میشه . بعد مکث 

 کوتاه باهیجان میگم

 !سمیرا ؟بگو جوون  -
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جوونتو قسم نمیخورم چون ممکنه این یکی هم مثل یکیای پیش غلط  -

 ازآب دربیاد و ناامید بشی

 همین که یه نفر با مشخصاتشم پیدا میکنی کلی برام امید بخشه -

 ... ! عزیزم -

صدای گریه غزاله دخترش اجازه ادامه حرفو بهش نمیده واز ترس اینکه 
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 قطع کنه هول میگم

 اطمه جان آدرسشو برام اس کنف -

 باشه ... باشه ... من برم بچه گریه میکنه ... موفق باشی عزیزم -

 ممنون ... دعا کن فاطمه ... یه مژدگونی خوب پیش من داری -

 چشم ... حتماً -

با خداحافظی که ازش میکنم میخوام از خونه بزنم بیرون ولی با یاد آوری 

 یندازمولباس فرمم نگاهی به سرتاپام م

کفشامو برای عوض کردن لباسم در میارم . باهر قدمم یه تیکه از لباسمو در 

 میارمو وسط خونه میندازم . مثل

کسی که ردی برای پیدا کردن راه بازگشت به جابذاره . گوشیم دوباره زنگ 

 میخوره که حین باال کشیدن شلوارم

یدمو دم گوشم لی لی کنان سمتش میدووَم . با دیدن اسم پارسا جواب م

 میگیرم

 ! بهت گفتم گوشیمو ترکوندم ؟ ... االن یه گوشی جدید گرفتم بیا وببین -

 سالم ... مبارکه ... شیرینیش فراموش نشه -

 سالم ... چرا نفس نفس میزنی ؟ -

 برای پوشیدن کابشنم لحظه ای گوشیو از گوشم فاصله میدمو جوابشو میدم

 خصات سمانه رو پیدا کردناالن بهم زنگ زدن که کسی با مش -

صدای بیپ حین مکالمه من با پارسا گویای فرستادن آدرس توسط 

 فاطمست

 االنم آدرسشو برام فرستاد -

 کی بهت زنگ زد ؟ -

یکی از کارمندای زندان که باهاش رفیق شدم ... بهم قول داده بود آدرس  -
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 جایی که سمانه هستو از طریق ادارش

 پیدا کنه

 ؟میاد دنبالت  -

 نه ... درگیر بچشه ... خودم میرم ... پارسا دعا کن این یکی باشه -
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وایسا االن میام دنبالت با هم بریم ... نیام ببینم رفتی ... تا بیای پایین  -

 خودمو رسوندم

دهن یاز کردم که چیزی بگم ولی صدای بوق بوق تلفن نذاشت . بعد 

 انداختن شال روی سرم ، برای پوشیدن

م به تاخت میرم دم درکه آخرین لحظه یاد کلیدم میفتمو تو یه حرکت کفشا

 ازروی اُپن بهش چنگ میندازمو

ازخونه خارج میشم . پشت در ساختمون منتظر بودم و تا رسیدن پارسا 

 آدرسی که فاطمه برام رسونده بودو به

خاطر میسپردم که با صدای بوق ماشینش سرمو ازتوی گوشی ورمیدارم . 

 دویستوهفت یخچالی رنگشبادیدن 

سمت ماشینش پاتندمیکنمو خودمو بهش میرسونم و روی صندلی جلو جا 

 . میگیرم

 سالم ... خودم میرفتم ... چرا خودتونو انداختین تو زحمت -

 به جای تیکه پر کردن تعارف آدرس بده -

 همین مسیرو مستقیم برو تا بهت بگم -

که دیگه فکر نمکنم پوستی روی  استرس بدی به جونم افتاده بود . اینقدر

 لبم گذاشتم . لحظه به لحظه مسیرو

بهش میگفتمو برای اینکه مطئن باشم درست گفتم چند بارچکش می کردم 
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 . تااینکه بالخره رسیدیم . دم در یه

خونه دو طبقه وقشنگ ! میدونستم این یکی هم درست نیست . بابا 

 نمیتونست در عرض سه چهار سال همچنین

 ای بخرهخونه 

 نمیخوای پیاده شی ؟ -

 نگاه پراز یأسو ناامیدیمو از خونه گرفتمو به چهره آرومش دادم

 پارسا میگم درست اومدیم دیگه ؟ ... همون آدرسی که برات خوندمه ؟ -

 آره ... پالکشم همینه -

 خواست پیاده بشه که دوباره سمتم چرخید

 نگران نباش ... توکلت به خدا باشه -

لبخند پر استرسی رو لبم نشست و خیلی زود محو شد. با در جوابش 

 دستای لرزون دست دراز میکنمو دستگیره

ماشینو میکشمو با بسم اللهی پیاده میشم . سرمای بیرون به جون یخ زده و 

 پر از استرسم میشینه و لرزشم

بیشتر میشه ، تاجایی که دندونام بهم برخورد میکنه . توی خودم جمع 

 مای آهسته پشت سر پارسامیشمو با قد

راهی خونه میشم . پارسا دکمه آیفنو میزنه و قلب بی تابم خودشو به قفسه 

 سینم میکوبونه . بعد از چند دقیقه

 صدای دختربچه ای توی آیفن میپیچه

 کیه ؟ -

 قلبم بیشتر تو سینم میکوبه و به پارسا که حواسش به من نیست زُل میزنم

. 
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 و ... به بزرگترت میگی یه لحظه بیاد دم در ؟سالم خانم کوچول -

 شما ؟ -

 از دوستان -

با باشه ای که میگه گوشی آیفنو نذاشته صدای مامان گفتنش بلند میشه . 

 باید خودمو کنترل میکردم من

نمیتونستم بعد چند سال صداشو به یاد بیارم . صدای همه دختربچه ها به 

 سنش همینجوریه . چند لحظه ای طول

کشه تا خانم تقریباً میانسالی با چادر بته جقه ای دم در ظاهر میشه . می

 نگاهشو روی منو پارسا میچرخونه و مردد

 میگه

 بفرمائید ؟ -

 پارسا جوابشو میده

 سالم خانم -

 سالم -

همون لحظه سمانه جلوی چشمای متعجبم ظاهر شد . دهنم باز بود که 

 . چیزی بگم ولی قادر به گفتنش نبودم

ی مکالمه پارسا با خانمه رو نمیشنیدمو فقط به دختر بچه ای که حاال صدا

 خودشو به چادر خانمه چسبونده بود

نگاه میکردم . با دقت صورتشو چک میکردم و نشونه هایی که داشتو از نظر 

 میگذروندم . خود خودش بود ! توی

زده زانو هام احساس سستی کردمو رودوزانو رو زمین افتادم . دیگه حرفی 

 نمیشد و سکوت بود که حکم فرمایی

 کیرد . با دستای لرزون آغوشمو براش باز کردم و باصدای آروم گفتم
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 سمانه ! ... آبجی سمانه ! ... عزیزم ... واقعاً خودتی ؟ ... باورم نمیشه -

 بدون هیچ عکس العملی بهم زُل زده بودو و چیزی نمیگفت ، با ناباوری گفتم

 !م ... آبجی سمیرانشناختی ؟ ... من -

ولی هیچ عکس العملی نشون نداد . دو زانو رو زمین سمتش میرفتموهنوز 

 آغوشم برای جا گرفتنش باز بود که

خالف جهت من دوید تو خونه . با بهت رفتنشو نگاه کردم و دستام رو 

 زانوهام سُر خورد . صدای خانمه به گوشم

 رسید

کیه ؟ ... دخترم هدیه رو خودم بدنیا  خانم این حرفا چیه میزنی ؟ ... سمانه -

 آوردم و بزرگش کردم ... اشتباه

 گرفتی ... برو خدا روزیت جای دیگه حواله کنه
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قطره اشک گرمی روی صورت یخ زدم راهشو پیدا کرد. با بُهت به نقطه 

 ناپدید شدن سمانه چشم دوخته بودمو

شت ینه نیم نگاهی به پنمیتونستم کاری بکنم . با دستی که زیر بازوم میش

 سرم میندازم که صدای آروم پارسا از

 فاصله کم به گوشم خورد

 سمیرا جان بلند شو بریم -

به خودم میام وباکمک دستام ازروی زمین بلند میشمو با قدمای بلند 

 میخوام که برم داخل خونه ولی خانمه سد

 راهم میشه

 خودت ؟خانم کجا سرتو انداختی پایین داری میری برای  -

بدون توجه به حرفش پسش میزنم ولی انگار زور اون بیشتره و درحالی که 
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 تمام قدرت تحلیل رفتمو برای پس

 زدن خانمه جمع کرده بودم داد زدم

سمانه جان ... میدونم اشتباه نکردم ... توروخدا بیا خودت بگو ... میدونی  -

 ... چقدر دنبالت گشتم تا پیدات کنم ؟

 اهش میکنم بیا بگوسمانه عزیزم خو

پارسا بازومو گرفتو سمت خودش کشید همونجر که بازوهام توی دستاشش 

 بود و پشتم بهش دم گوشم گفت

 سمیرا بهش زمان بده ... بذا یه شب دیگه میام باهاش حرف میزنیم -

 خانمه دوباره شروع کرد حرف زدن

وهرم سرو دیگه اینورا نبینمتون که زنگ میزنم پلیس ... حاال هم تا ش -

 کلش پیدا نشده از اینجا برید ... مطمئن

 باشید مثل من باهاتون خوب رفتار نخواهد کرد

و داخل خونه رفتو درو بست . با رفتنش خواستم خودمو به در برسونم و 

 مانع بستنش بشم ولی حلقه دستای

 پارسا دور بازوهام تنگترشد

خواهرتو پس بگیری ؟ ... سمیرا یکم فکر کن ... با قلدر بازی که نمیتونی  -

 باید از راه قانونی وارد بشیم ... باید اول

 مطمئن بشیم اون سمانه هست

تهاجمی سمتش میچرخمو با مشتی که به سینش میزنم بازوهامو از حصار 

 دستاش جدا میکنم

اون سمانست ... من خواهرمو میشناسم ... اون زنه دروغ میگه ... خواهرمو  -

 دزدیده

شونه تسلیم باال آورد وکمی خودشو سمتم خم کرده بودو با دستاشو به ن
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 گذاشتن انگشتش جلوی دهنش سعی

 داره بهم بفهمونه آرومتر حرف بزنم

باشه ... قبول دارم ... ولی باید بریمو از راه قانونی ثابت کنیم ... اینجوری  -

 هر کاری بکنی نمیتونی کاری از پیش

 ببری
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انداختمو. چشمم به پنجره طبقه دوم افتاد که برگشتمو به خونه نگاهی 

 سمانه داشت نگاهم میکرد . به محض

 اینکه فهمید دیدمش از پشت پنجره کنار رفتو ازدیدم محو شد

 بریم عزیزم -

نگاهم دوباره به پارسا افتادو چشمم به زمین دوخته شد و با قدمای آهسته 

 سمت ماشین رفتم . حلقه دست پارسا

من یه بار دیگه نگاهم به خونه ای که سمانه توش بود . دورگمرم نشستو 

 . دروبرام باز کردو بعد نشستنم دروبست

پیشونیمو روی شیشه سرد گذاشته بودمو به خونه زُل زده بودم . خیلی 

 طول نکشید که شیشه بخار گرفتو جلوی

دیدم و گرفت . پارسا ماشینو راه اندخت ولی من چشمم هنور به شیشه 

 ه بود . بااحساس سرمای بیش ازبخار گرفت

حد پیشونیم سرمو از رو شیشه ورداشتمو به پشتی صندلی تکیه دادم . باید 

 فردا میرفتم از دستشون شکایت

 میکردم . نگاهمو به پارسا دادم که اونم نگاهم کرد

 فردا میتونم مرخصی بگیرم ؟ -

 ! نه -
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 شوخی نمیکنم ... مرخصی میخوام -

 .. مرخصی بدم بشینی تو خونه غمبرک بزنی ؟منم شوخی نکردم . -

 میخوام فردا پیگیر شکایت بشم -

 نگاهشو بین روبه رو و من جا به جا کردو گفت

به این زودی که نباید شکایت کنی ... باید بذاری همه چیز برات ثابت بشه  -

 ... ممکنه اشتباه کرده باشی اونوقت

 اونان که از دستت شکایت میکنن

 و ازش گرفتم و زمزمه وار گفتمکالفه نگاهم

 تو هنوز حرفمو باور نکردی -

باور کردم ... ولی عکس العملی که از سمانه دیدم برام عجیب بود ... انگار  -

 یا تورو نشناخته بود یا نمیخواست به

روی خودش بیاره که خواهرشی ... باید اول اینارو روشن کنیم بعد بریم 

 میدونی اگه سراغ دادگاه و دادگاه کشی ...

اونا مدرک داشته باشن هیچکاری از دستمون بر نمیاد ؟ ... تو باید سعیتو 

 بکنی بدون دادگاه و با صحبت کردن با

 سمانه مشکلتو حل کنی

بغض به گلوم چنگ انداخته بود . نمیدونم انتظار زیادی بود که همین امشب 

 میاوردمش خونه و به این دوری چند

ن خواهرتنیش بودم و اون توی خونه آدم غریبه بود. ساله خاتمه میدادم . م

 . نمیدونم سربابا چه بالیی اومده بود

شاید با اون خانم ازدواج کرده بود . ولی اون خونه و زندگی چیزی نبود که 

 بابا بتونه براش درست کنه . دستمو رو
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ی الپیشونیم گذاشتمو کمی ماساژ دادم شاید ازاین همه افکار بی سروته خ

 بشه . یاد چشمای میشی سمانه آتیشم

میزد . نمیدونستم میتونم تا فردا تحمل کنم یا نه ؟ دوباره نگاهم به پارسا 

 افتاد و میخواستم هر جور شده ازش

مرخصی بگیرم ولی بغض چنگ انداخته به گلوم صداموخفه کرده بود . با 

 تک سرفه ای که زدم صدامو صاف کردمو

 گفتم

 صی میدی ؟حاال بهم مرخ -

 نگاه حرص دارشو بهم سپردو جوامو داد

سمیرا ... گفتم که نه ... میدونم تو خونه بیکار بشینی فکرو خیال به سرت  -

 میزنه

به هرحال فکر نمیکنم فردا بتونم کارامو به درستی انجام بدم ... بودو  -

 نبودم تو شرکت فرقی نمیکنه

 . زشش کمتر بشهگوشه چشممو با نوک انگشتام فشردم تا از سو

 به یک شرط بهت مرخصی میدم -

 حین باال کشیدن آب بینیم گفتم

 چه شرطی ؟ -

 سمت چپ راهنما زدو حین دورزدن از دوربرگردون جوابمو داد

 به شرط اینکه بلند نشی بری سروقت سمانه -

گلوم خارش میدادو من سعی داشتم با مالیدن زبونم تهش از خارشش کم 

 کنم

 ا خوردم ... اینم علت مرخصیمفکر کنم سرم -

بله ... اونجوری که تو رو زمین یخ زده نشسته بودی آنفوالنزا نگیری  -
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 خیلیه ... شرطمو قبول نکردی ؟

حرفا میزنی ... من فردا توی جام افتادم ... مطمئن باش تکون هم نمیتونم  -

 بخورم

 !! خداکنه -

و به زبون آوردم که چشمام گشاد شدو نگاهمو بهش دوختمو با تعجب اسمش

 ادامه داد

 منظورم بیرون نرفتنته ... خداکنه راست بگی -

بعد نگاه شیطونشو بهم داد که با چشم غره ای جواب نگاهشو دادم و رومو 

 ازش گرفتم . دیگه رسیده بودیمو باید

 پیاده میشدم لحظه آخر ازم پرسید

 میخوای امشب بیام پیشت ؟ -
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 ردا باید صبح زود بیدار بشی اینجاهم که خوابت نمیگیرهنه ... ممنون ... ف -

 پس تو بیا خونم -

 !پارسا ؟ -

 چیه ؟ ... نمیتونم با این حال ولت کنم -

 خوبم ... فقط باید استراحت کنم -

باشه ... پس اگه احساس کردی حالت داره بدتر میشه بهم زنگ بزن ... هر  -

 ساعتی از شب باشه اشکالی نداره

 ... شب بخیرباشه  -

و راهی واحدم میشم دم رفتن برام بوق میزنه . همونجور که پشتم بهشه 

 دستمو باال میارم و وارد ساختمون میشم

حاال دیگه سینوسامم به درد اومده بودنو سوزش گلوم و چشمام بیشتر  .
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 شده بودن . توی آسانسور تاب نیاوردمو

ین چمباتمه زدم . تا رسیدن به طبقه ای که واحدم توش بود روی زم

 . میدونستم فردا حالم بد تر هم خواهدشد

کلید و ازتوی جیبم در آوردمو وارد خونه شلوغم شدم . حین رفتن به اتاقم 

 لباسامو همم ازروی زمین جمع کردمو

آویزون کردم . لباس بیرونمو با یه دست لباس خونه گرم عوض کردمو برای 

 خوردن آنتی بیوتیک سروقت یخچال

. یه قرص سرما خوردگیو آموکسی و آنتی هیستامین باهم باال  رفتم

 انداختمو از روشون یه لیوان آب خوردم . میلم

شده بود ولی با پتویی که برای 9به چیزی نمیکشید و هرچند تازه ساعت 

 خودم آوردم روی کاناپه دراز به دراز

حال افتادم . با بستن چشمام حس کردم کسی توشون اسید پاشیده و در 

 آب شدنه. با مالش طوالنی که بهشون

میدم سعی میکنم از سوزششون کم کنم . اگه یکم دیگه به کارم ادامه 

 . میدادم چشمام تو کاسه سرم فرو میرفتن

به پهلو خوابیدمو پتورو بیشتر روی خودم کشیدم و توی خودم جمع شدم . 

 از سرما تنم لرز گرفته بودم . بین

گذشته رفتو موقعی که سمانه باهام بود . صدای خوابو بیداری ذهنم به 

 جیغش از فرط خوشحالی بخاطر پاشیدن

آب روش اونم ظهرتابستون و توی حیاط کوچیک خونه خودمون توی گوشم 

 پیچید . هر کدوم ظرف آبی دستمون

گفتنش اخمی به  "آبجی سمیرا  "بودو روی هم آب میپاشیدیم . صدای 

 ه اشکی کهپیشونیم آورد وبه دنبالش قطر



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 333 صفحه  

 

از گوشه چشمم افتاد . ولی امشب ازدستم فرار کرد ! نه به خاطر اینکه 

 میخواستم روش آب بپاشم و باهاش بازی

 . کنم

............................................. 

بود . قرصا 35باحس کوفتگی بدنم بلند شدمو نگاهم به ساعت افتاد ساعت 

 دتأثیر خودشونو روم گذاشته بودن

وگرنه سابقه نداشت اینقدر بخوابم . برای شستن دستوصورتم به سرویس 

 رفتمو بعدش برای گذاشتن کتری به

آشپزخونه . با یاد آوری گوشیم به اتاق میرمو از توی کابشنم ورش میدارم . 

 چراغ هشدارش روشن شده بودو به

محض روشن کردن صفحش با عالمت تماس دریافتیو مسیج روبه روشدن . 

 5تا تماسو 31عد باز کردن الگوش با ب
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تا پیامی که همشونم از پارسا بودن مواجه شدم . صدای سوت کتری حین 

 تماس گرفتن باهاش منو سمت

آشپزخونه کشوند . بوق کامل نخورده بود که صدای عصبیش توی گوشم 

 پیچید

 معلوم هست کجایی ؟ ... چرا جواب نمیدادی ؟ -

 مو حین ریختن چای خشک توی قوری جوابشو دادزیر کتریو خاموش کرد

 سالم -

 ولی صدای دورگم وادارم کرد به سرفه بیفتم

 ببخشید ... خواب بودم صدای زنگو نشنیدم -

 االن حالت چطوره ؟ -
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 بهترم -

 مطمئن باشم ؟ -

 آره ... حتماً ... خیالتون راحت -

اگه اینبارم جوابمو باشه ... دوباره اینجوری نگرانم نکنی دختر ... گفتم  -

 ندی بلند شم بیام دم در خونتون

لیوا ن چای بدست راهی سالن . میشم حین نشستن روی مبل جوابشو 

 میدم

 ممنون که نگرانمی ... تقصیر قرصای دیشبه که خوردم ... گیجم کردن -

باشه ... من برم به کارام برسم ... ولی سمیرا فردا دیگه بیای شرکت ...  -

 بود تو همه چیز بهم ریختستاینجا در ن

 باشه ... چشم حتماً -

 چشمت بی بال گلم ... فعال کاری نداری -

 لبخند خجولی به حرفش میزنمو میدونم گونه هام گل انداخته

 نه ... ممنون -

بعد خدا حافظی گوشیو قطع میکنمو رو عسلی میذارم . برای خودم چای 

 زنجبیل درست کرده بودم تا شاید گلو

هتر بشه وداشتم محتویات لیوانو برای باال اومدن زنجبیال هم میزدمو دردم ب

 . برای امروزم برنامه ریزی میکردم

یکم خودمو با کارای خونه سرگرم کردم و از خودم تحویل گرفتم وواسه 

 خود سوپ مرغ گذاشتم بعد تموم شدن

 بودو من33کار زیر شعله رو کم کردم تا سوپ جا بیفته . ساعت نزدیکای 

 مردد از فکری که به سرم زده بود . کمی

که گذشت دلو به دریازدمو آماده رفتن شدم . به خودم قول دادم یه لحظه 
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 میرم از دور میبینمشو بر میگردم . دلم
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شور میزدو فکرای بیخودی به سرم زده بود . فکر اینکه نکنه آدرسشونو 

 عوض کنن و من دوباره سمانه رو گم کنم

کار منفیم بود . برای اولین تاکسی دست تکون دادمو از ترس در صدر اف

 دیده نشدن توسط پارسا خودمو روی

صندلی عقب انداختم . بعد سوار شدن نگاه پر استرسمو به پنجره شرکت 

 دادم ولی از پشت شیشه های سکوریت

چیزی دیده نمیشد . بی خیال به روبه روخیره شدمو و مرور کرن نقشم 

 ای اتفاقاتی که احتمالوعکس العمل بر

میدادم بیفته . باید هر جور شده با خود سمانه صحبت میکردم .مطمئن 

 بودم نخواهند گذاشت ما با هم مالقات

کنیمو من باهاش صحبت کنم . چند خونه نرسیده به خونشون از راننده 

 میخوام نگه داره و بعد حساب کردن

ون روبه روی خونه پاتند سمت پیاده روی پراز دارو درختو بوته های زیت

 میکنمو پشت درخت تنومند استتار . انگار

خبری از رفتو آماد نیستو باید حاال حاال ها منتظر بمونم . گوشام کیپ شده 

 بودنو من از این تیکه سرما خوردگی

متنفر بودم . دلم میخواست یه چیزی توشون فرو کنم تا باز بشه و از 

 خوب نشدهکالفگی در بیام . هنوز اونقدر 

بودم که بتونم طوالنی مدت سرپاهام بایستم ولی مجبور بودم ، هر چند بدنم 

 ضعف داشتو گه گداری سرم گیج

میرفت . با نگاه چپ چپ یکی از خانمای محترم فضول همسایه رومو ازش 
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 گرفتمو بعد اینکه کامالً ازم دور شد

ند تابلو تر بود عینک آفتابیمو ازتوی جیبم در آوردمو به چشمم زدم . هر چ

 . ولی دیگه چهرم کامالً مشخص نبود

یک ساعتی منتظر ایستاده بودمو داشتم ناامید میشدم که با توقف ماشین 

 پارس جلوی در خونشون سرمو پشت

بوته ها قایم کردم . اول مرد میانسال خوش پوشی ازماشین پیاده شدو 

 پشت سرش سمانه توی لباس فرم صورتی

نش سرمو کامالً باال میارم . بعد برداشتن کولش از روی رنگ مدرسه !با دید

 صندلی عقب راهی داخل خونه میشه

که گوشیم به صدا میاد نگاهش سمتم میفته بالفاصله کامالً می شینیمو 

 . سعی میکنم صدای گوشیمو خفه کنم

 دکمه اتصالو میزنمو آهسته حرف میزنم

 بله ؟ -

 کجایی ؟ -

 دپارسا بود که مشکوک میپرسی

 خونم دیگه -

همون موقع ماشینی رد شدو بوق زد . توی دلم ناسزایی باررانندش کردم که 

 ادامه داد

 پس چرا درو باز نمیکنی ؟ -

چشمام پر حرص روی هم میره و نیم نگاهی به در بسته خونه میندازم . 

 دلخور از بد موقع زنگ زدن پارسا صاف

 میشمو راه برگشتو پیش میگیرم

 دروغ گفتم ... اومدم دم خونه سمانه خیله خب ... -
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 صداش از بقل دستم به گوشم خورد
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 دارم میبینم -

 گوشی دم گوشم بود که بهش نزدیک شدم

 تعقیبم کردی ؟ -

نه ... رفتم در خونتون نبودی حدس زدم باید اینجا باشی ... که درست هم  -

 از آب در اومد

 خیلی کار بدی کردی -

 ....از دم گوشت برداراوالً اون گوشیو  -

 نگاهی به گوشی دم گوشم انداختمو توی جیبم فرو کردم که ادامه داد

 دوماً تا ندیدنمون بیا سوار شو بقیه صحبتا رو تو راه بکنیم -

با اخم غلیظی که روی پیشونیم دارم ماشینو دور میزنمو بعد جاگرفتم 

 روصندلی جلو دست به سینه به بیرون ُزل

 ز دستش ناراحت بودممیزنم . خیلی ا

با اینکارات برای خودت دردسر درست میکنی ... میدونی زاغ سیاه چوب  -

 زدن جرم محسوب میشه و اگه دیده

 بشی میتونن راحت از دستت شکایت کنن

 میگم که صداش میره باال "به جهنمی"تو همون حالت 

ندش دِ گرمی نمیفهمی به آدم سابقه دار راحت میشه هر اَنگی زدو کشو -

 هلفدونی

نگاه متعجب و بهت زدمو بهش داده بودمو سعی داشتم نیتشو از حرفی که 

 زده بود بفهمم . هر چی بود قلبمو

مچاله کرد . میتونست غیر مستقیم بهم بفهمونه . رگه های عصبانیت تو 
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 چشماش محسوس بودو چند لحظه بدون

 اهش به روبهاینکه حواسش به رانندگیش بهم زُل زد که به محض اینکه نگ

 رو افتاد پاش رفت رو ترمز و صدای

برخورد ماشینش به ماشین جلویی با به جلو پرتاب شدنمون همزمان شد . با 

 وجود اینکه آخرین لحظه با گذاشتن

دستم روی داشبورد سعی داشتم از شدت پرتابم کم کنم اما انگار دیر 

 جنبیده بودمو پیشونیم به شیشه برخود

 . کرد

این تصادف عصبانی ترشم کرد. اینقدر که به قصد کشتن  عصبانی بود

 راننده ماشین پیاده شد . ولی من توتیکه

آخرین حرفش گیر کرده بودم وتو ماشین با نگاه تعقیبش کردم . نمیدونم 

 درد پیشنیم بود یا زهر حرفش که

چشممو به اشک گرم کرد . به دعوای اون با راننده نگاه میکردم که چجوری 

 کردو رانندرو کشوند بیرونو دروباز

یقشو گرفت .چسبونده بودش به ماشینو سرش داد میزد . به خودم اومدمو 

 از ماشین پیاده شدم . دستم رو سر

گیجم بود و با قدمای کشون سمتی راه افتادم . تنها حرفی که یادم بودو تو 

 سرم اکو میشد سابقه داریم اونم از

ه حقیقت تلخ که خودمم داشت کم کم زبون پارسا بود . حقیقت داشت ! ی

 یادم میرفت . داشتم باور میکردم یه
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آدم پاک وسالمم . یه آدم که حق زندگی طبیعیو داره ولی یادآوریش داغونم 

 کرد. بی هدف به مسیرم ادامه دادمو
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سرگیجه هامو پشت گوش انداختم باشنیدن اسم خودم از پشت سرم 

 توجهچشمم سیاهی رفتو دیگه چیزی م

 . نشدم

................................ 

چشم باز کردمو کمی گذشت تا متوجه بشم کجامو برای چی سر از اینجا در 

 آوردم . سرم ازشدت درد رو به انفجار

بود . دست بردم تا سرمو لمس کنم ولی از بد روزگاردستم روبرآمدگی 

 روپیشونیم رفت . نالم هوا رفتو پشت بندش

ا اونم لیوان آب به دست باالی سرم بود . بعد گذاشتن لیوان اومدن پارس

 روی میز کناری ، لبه تخت نشستو با

 نگرانی پرسید

 چی شده سمیرا ؟ ... درد داری ؟ -

 چشمام رو هم بودو سعی داشتم با این کار از شدت دردش کم کنم

 سرم ... خیلی درد میکنه -

وشکر زیاد بد نبوده ... االن به خاطر ضربه ایه که بهش خورده ... خدار -

 میگم پرستار برات مسکن بیاره

و از اتاق زد بیرون . رفتنشو با چشم دنبال کردمو توی اوج درد یاد روزی 

 افتادم که برای دستم به بیمارستان

اومدم . نگاهی به اطرافم انداختم ببینم همون بیمارستانه یا نه ؟ ولی به 

 خرموننتیجه ای نرسیدم . یاد مکالمه آ

سردردمو بیشتر کردو اشکو مهمون چشام . سرما خوردگیم هم شده بود 

 قوز باال قوز . اینقدر که اگه وسیله ای

برای خودکشیم دم دستم بود از کشتن خودم دریغ نمیکردم . پارسا همراه 
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 پرستار وارد اتاق شدو من اشک

ریق زنشسته گوشه چشمامو گرفتم . بعد آمپولی که پرستار توی ِسرمم ت

 کرد و نگاهش به قیافه دمقو دربوداغونم

 افتاد . لبخندزنان گفت

نگران نباش عزیزم ... زیاد طول نمیکشه تا مسکن اثرشو بکنه و خوب  -

 بشی

توهم اگه  "پرستار نمیدونست دردمن یکی دوتا نبود .توی دل گفتم 

 بفهممی سابقه دارم دیدت بهم عوض میشه

ین شد جواب مهربونیش . راهی بیرون شدو نگاه متشکرمو بهش دادمو ا . "

 پارسا هم بعد تشکررفتنش در اتاق

وبست و بعد نگاهی که بهم انداخت دستاش تو جیبای شلوارش سُر خورد . 

 . به تختم نزدیک شدو لبش نشست

نگاه سرشاراز دلخوری و ناراحتیمو ازش گرفتمو به پنجره بیرون دادم . به 

 ردمهوای گرگ میش زُل زدمو سعی ک

 حدس بزنم داره صبح میشه یا سرشبه

 ازدست من ناراحتی ؟ -

 حتی نیم نگاهی هم بهش ننداختم و توی همون حالت جوابشو دادم

 نه -
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 دستشو کنارم گذاشتو کمی روم خم شد

 ولی قیافت اینو نمیگه -

برای اشکی که میخواست با لجبازی از چشمم بیرون بزنه سدی درست 

 تمکردمو روش چشم بس
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 خستم -

 از چی ؟ -

 همه چیز ... میخوام بخوابم -

 این یعنی چی ؟ ... میخوای راحتت بذارم ؟ -

سرمو میچرخونمو به صورتش زُل میزنم . نگاهم روی موهای آشفته وبه هم 

 ریختش ثابت میمونه

وظیفه تونیست ازم مراقبت کنی ... میتونی بریو مثل همه آدمای این شهر  -

 دخترسابقه داریخیالتم نباشه که 

 مثل من گوشه بیمارستا افتاده و درداشو میشموره

اشک سرکش من فرار کردو با سرعت خودشو به گوشه صورتم رسوند . 

 چشمش به اشکم بود و مسیری که میرفت

 دستشو کنار سرم گذاشتو نوازش وار پاکش کرد .

ه من از حرفی که زدم منظوری نداشتم ... فقط میخواستم بترسونمت ک -

 دیگه بلند نشی بری دم خونشون ... باور

 کن به صالح خودت گفتم

تقصیر منه که میخوام همه اشتباهاتمو ندید بگیرن ... میخوام که منو  -

 ببینن نه گذشته تلخمو ... گذشته ای که

 هر لحظش برام زجر آوره

منم همینکارو کردم ... فقط خودتو دیدم ... گذشتت به من ربطی نداره ...  -

 یدونم زندگی ازت یه دختر قویم

ساخته ... دختری که کم از یه مرد نداره ... میدونم برخالف خیلی از آدمای 

 سابقه دار تهدیدی برای جامعه نیستی

میخوای زندگی کنی ... اینو توی وجودت دیدم ... تقصیر تو نیست که  ...
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 زندگی درمقابلت ایستاده و شمشیرشو از

 رو برات بسته

فتمو فقط گوش میدادم آروم شده بودم ، انگار توقع شنیدن چیزی نمیگ

 همینا رو دشتم . انگار پارسا منو بهتر از

خودم شناخته بود . باچشم نمناک و از پشت حلقه اشک نگاه متشکرمو 

 بهش داده بودمو سعی داشتم حرفاشو

باور کنم . باور کنم کسی هست که از روی ظاهرم قضاوت نکنه و منو مجرم 

 کنه . باور کنم و به خاطر خطاب

گذشتم ازم فراری نباشه . لبخندی رو لبش نقش میبنده و لباشو به پیشونی 

 ملتحبم میچسبونه . چشمامو

 میبندمو دستم روی بازوی گلفتو مردونش میشینه

 چه قدر خوبه که هستی پارسا -
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 ازم فاصله میگره و میگه

 چه قدر خوبه که تورو دارم -

 میخندمو میگم تو اوج گریه

 ! دقت کردی ؟ ... شعر گفتیم -

 همراهم میخنده و میگه

 آره ... منم یاد همون ترانه افتادم ... کی میخوند ؟ ... آهان احسان -

 بعد حین بلند شدنو رفتن سر وقت یخچال با صدای بلند زد زیر آواز

 چقدر خوبه که تو هستی چقدر خوبه تو رو دارم

 میتونم شعر بردارمچقدر خوبه که از چشمات 

چشمم به در بود که یکی از پرستارا بیاد و دعوامون کنه . با هیس هیس 
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 کردنام ازش خواستم دست ازخوندن

 ورداره

 تو که دلواپسم میشی همه دلواپسیم میره

 شاید این باسه تو زوده یا شاید باسه من دیره

 بسه ... نخون ... مثالً من مریضم ... سرم رفت -

 .. ببخشید ... حواسم نبودای وای . -

 به همراه دو پاکت آبمیوه برگشتو ادامه داد

 حاال خوب خوندم ؟ -

خیلی ! ... فقط نتونستم تشخیص بدم شبیه صدای غازوحشیه یا گراز  -

 ! زخمی

داشت نی یو فرو میکرد توی پاکت آبمیوه که لحظه ای از کارش دست 

 برداشتو نگام کرد

 ام بد نیستخیلی بدی ... اینقدام صد -

ریز ریز خندیدمو آبمیوه ای که سمتم گرفته بود ازش گرفتم . انگارنه انگار 

 چند دقیقه پیش فکر خودکشی به

سرم زده بود ! چقدر صحبت کردن اونم باکسی به آدم امید میده و درک 

 میکنه آرامش بخشه. یه قُلپ از آبمیوش

 ز گلوش کنده شد گفتخورد که انگار یاد چیزی افتادو با صدایی هُمی که ا
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راستی ... بیهوش که بودی یه خانمی به گوشیت زنگ زد ... خودشو فاطمه  -

 معرفی کرد ... انگار میخواست از

 اینکه سمانه رو پیدا کردی خبری بگیره

 آخ آخ ... کل هُم فراموشش کرده بودم ... االن گوشیم کجاست ؟ -
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در آوردو گوشیمو از تو جیبش  خم شدو ازتوی پالستیک لباسام ، کابشنمو

 ورداشت . با تشکری که ازش کردم

شماره فاطمه رو گرفتم . چند تا بوق میخوره وبالفاصله صداش تو گوشم 

 میپیچه

 الو سمیرا ... کجایی تو دختر ؟ ... نگرانت شدم -

 سالم ... ببخش فاطمه جان ... پاک یادم رفت بهت زنگ بزنم -

. خرت که از پل گذشت ما رو فراموش کردی ... چی سالم ... همینه دیگه .. -

 شد؟ ... به اون آدرسی که برات

 فرستادم رفتی ؟

 آره ... فاطمه درست بود ... نمیدونی چقدر خوشحالم -

 خداروشکر ... االن سمانه پیشته ؟ -

نه ... مثل اینکه پیش یه خانم آقای خیلی مصر برای نگه داشتنشه ... ولی  -

 رمش پیش خودمیواش یواش میا

 شیرینی ما مثل خودمون فراموش نشه -

نه... خیالت راحت فقط باید اول سمانه بیاد پیشم ... یه شیرینی مشتی  -

 بهت میدم

 راستی بال ... این آقایی که گوشیو جواب داد کی بود ؟ -

نگاهی به پارسا که در حال وررفتن با گوشیش بود انداختم . لبخند رو لبم 

 نشست

 زآشناهاستیکی ا -

 اونوقت چه آشنایی ؟ -

 اِ فاطمه گیر نده دیگه -

پس به جای یه بار شیرینی دو بار میدی ... حقوق این ماهت رفت رو  -
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 ! حساب شیرینی دادن

سری برای فکری که کرده بود تکون دادموبی خیال از درآوردن اشتباهش 

 . خداحافظی میکنم

 چی میگفت ؟ -

انداخت و منم به افتادنش روی در سطل  پاکت آبمیوشو سمت سطل آشغال

 نگاه کردم

 درباره سمانه پرسید ... پارسا کی میریم ؟ -
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 کشو قوسی به کمرش دادوگفت

 راحت باش ... حاالحاالها اینجایم ... چیه ؟ ... باز نکنه حالت خوب شد ؟ -

 نمیشه بارضایت خودم برم ؟ ... من از بیمارستان خوشم نمیاد -

 ولی نمیشه ... باید حداقل تا فردا صبر کنیم میدونم -

 . پوفی کشیدمو در دل دعا کردم مثل دفه پیش آبروریزی نکنم

 باشه ... پس تو برو -

 کجا برم ؟ -

 بلند شدو سمت تخت کناریم رفتو روش دراز کشید

 منم میمونم -

 اذیت میشی ... بعدشم فردا مگه نمیخوای بری شرکت ؟ -

 تاشو رو شکمش گذاشته بودچشماشو بسته بودو دس

 نمیرم ببینم یه روز نباشم چه گلی به سرم میزنن -

 من راضی نیستم به خاطر من از کارو زندگیت بیفتی -

نگران نباش با یه روز نرفتن سر کار اتفاقی نمیفته ... خودمم نیاز به  -

 استراحت دارم
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از اون  به نیمرخ رنگ پریدش نگاه کردمو خستگیو از چهرش خوندم . چرا

 موقع متوجه نشده بودم ؟ چند دقیقه

ای بهش زُل زدم که در باز شدو یکی از خدمه ها غذاآورد . ازش تشکر 

 کردمو اونم از اتاق رفت بیرون . دوباره

نگاهم به پارسا افتاد . خواب بنظر میرسید . اینو از جواب ندادن به صدا 

 زدنامم فهمیدم . برای اینکه بتونه راحت

ه قصد خاموش کردن برق از تخت پایین اومدم . بعد ورداشتن بخوابه ب

 سِرمم دور تا دور اتاقو برای پیدا کردن

کلیدا از نظر گذروندم که بالخره پشت در پیداش کردم . به محض خاموش 

 کردن برق پارسا بلند شد

 چرا از تختت اومدی پایین ؟ -

 رمز نگام میکرددوباره روشنش کردم که سرشو ورداشته بودو با چشمای ق

 گفتم راحت تر بخوابی -

 بلندشدولبه تختش نشستو صورتشوبا دستاش ماساژ داد

 خوابم پرید! ... مثالً اومدم ازتو پرستاری کنم -
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سمت تختم بر گشتمو سعی داشتم سِرمو سر جاش برگردونم که خودشو 

 رسوندواز دستم گرفتوسر جاش گذاشت

 که گفتم

 پرستارا که هستن -

 اشاره ای که به باال سرم میکنم ادامه میدم با

 اگه اتفاقی برام بیفته زنگ میزنم سریع بیان ... تو برو پارسا جان -

 چشماشو روی صورتم ریز کردو با لبخند معنی داری که رولب داشت پرسید



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 347 صفحه  

 

 باز چه نقشه ای داری کلک؟ -

 از پایین با قیافه مظلوم بهش زُل زده بودم

 میگم تو اذیت نشی هیچی به خدا ... -

پتوروبرای خزیدن زیرش کنار زدمو توی لباس بدن نمای بیمارستان اونم 

 جلوی پارسا حس بدی بهم دست داد. لبه

 تختم نشستو پتو رو بیشتر روم کشید

 من راحت راحتم .... تو نمیخواد نگران باشی -

 با یاد آوری ماشینش و حال ظهرش پرسیدم

 راستی ماشینت چی شد ؟ -

د شدو سمت روشور کنار اتاق راه افتاد . از توی آینه دیواری توی اتاق بلن

 بهم نگاهی انداختو حین شستن دستاش

 جوابمو داد

 هیچی ... یه پولی کف دستش گذاشتمو راضیش کردم به پلیس زنگ نزنه -

 چشام گرد شدو پرسیدم

 مگه اون مقصر نبود ؟ -

 نو بگیره وسمت تختم راهبا تکونایی که به دستش میداد سعی داشت آبشو

 افتاد

 نه ... من از پشت بهش زده بودم ... پلیس میومد مقصر صددرصد من بودم -

 مقصر توبودیوحسابی از خجالت طرف در اومدی -

یه تیکه از سیب زمینی داخل قیمه ورداشتو گذاشت دهنش و حین 

 خوردنش گفت
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بقیه ما از هم جدا اون لحظه خون جلو چشمامو گرفته بود ... یعنی  -
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 نمیکردن لتو پارش کرده بودم ... ولی بعد با

 پول راضیش کردم ... چرا منتظری ؟ ... بیا جلو تا همه رو تموم نکردم

برای رسوندن خودم به میز پایین تختم خیزبرداشتم و بعد فرستادن 

 روسریم پشت گوشم قاشقی تو سوپ

 گذاشتم و شروع کردم به بازی کردن باهاش

 دا میریم سراغ سمانه ؟فر -

سر پا غذا میخوردو من به جای اون معذب بودم . شونه ای باال انداختو 

 جوابمو داد

 شاید -

کمی از سوپو توی دهنم گذاشتمو مزه مزه کردم ولی انگار آب میخوردم . تا 

 فردا میتونستم راضیش کنم . نیومد

م . یه لحظه با هم خودم میرم . دیگه نمیتونم بشینمو دست روی دست بذار

 یاد آوری سوپایی که توی خونه روی

اجاق گذاشته بودم برق سه فاز منوگرفت ولیبعد با یادآوری تنظیم شعله 

 زماندار اجاق نفسی از سر آسودگی

کشیدم . با صدای پارسا که ازم پرسید چرا با غذام بازی میکنم نگاهم رو 

 صورتش نشست و علتشو گفتم . انگار

رم . با اصرارای اون چند تا قاشق دیگه هم خوردمو بعد داشتم کاه میخو

 تموم شدن غذامون ظرف فلزیو ورداشت

تا سر راه رفتن به دستشویی به دست خدمه برسونه . حوصلم سر رفته بودو 

 روی تخت دراز کشیده بودم . این

ساعت توی اتاق هم به خواب رفته بود که اینقدر کند میرفت . توی فکر 

 دم که برگشتو بعد چکنقشه فردا بو
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کردن سِرمم برقو خاموش کرد . خوابم نمیبردو درد سرم هم برگشته بود . 

 زیر نور مهتاب نگاهی به تخت بغلم که

پارسا پشت بهم خوابیده بود انداختم و شونه های پهنش اولین چیزی بود 

 که تو دیدم قرار گرفت . دلم نیومد

زنم که موفق هم شدم . با وجود بیدارش کنم . سعی کردم خودمو به خواب ب

 اینکه سردرد بودم ولی بالخره

 . خوابیدم

........................................... 

با سرو صدایی که توی سالن بلند شد چشم باز کردم و به اتاق روشن از نور 

 روز چشم دوختم . نگاهم روی تخت

گذشته بودو من 1 بغلیم سُر خوردو به جای خالیش خیره شدم . ساعت از

 حدسم به رفتن به شرکت بود . حتماً

کار مهمی پیش اومده بود که رفته بود . بافکری که از دیشب به سرم زده 

 بود پتورو کنار زدمو خواستم از تخت

 بیام پایین که در باز شدو پارسا توی لباس دیگه ای توی دیدم قرار گرفت

 کجا بااین عجله ؟ -

 ش انداختم و پرسیدمنگاهی به بافت کرم رنگ

 کجا بودی ؟ -

 رفتم لباسامو عوض کنم -
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رو لبه تختم نشستو همون جور که پشتش به من بود بادستاش صورتشو 

 ماساژ داد . کالفه به نظر میرسید . عذاب

 وجدان گرفتمو گفتم
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 الهی بگردم ... دیشب نتونستی خوب بخوابی ؟ ... آره ؟ -

ازروی صورتش کنار رفت . حالت خاصی نگام دستاش شُل شدو آروم آ روم 

 میکرد که نمیتونستم چیزی ازش

 بفهمم آخر سرم تاقت نیاوردم و گفتم

 چیه ؟ ... چرا اینجوری نگام میکنی ؟ -

 . بود "هیچی  "لبخندی روی لبش نشستو جوابش

 من برم ببینم میشه برات صبحانه ای دست وپا کنم ؟ -

 نداختمو عجله ای گفتمحین بلند شدن شونه هامو باال ا

 اُ ... پارسا ... ازسرراه میپرسی ببینی کی مرخص میشم ؟ -

سری به نشونه مثبت تکون داد و از در خارج شدو من توی فکر حرکتش 

 فرو رفتمو آخرسر هم بی نتیجه با گوشه

روسریم وررفتم . بعد از چند دقیقه دست پر برگشتو صبحانه رو روی میز 

 گذاشت . هول پرسیدم

 چی شد ؟ ... مرخصم ؟ -

 بساط صبحانه رو روی میز پهن کردو جوابو داد

 گفتن دکتر میفرستن معاینت کنه ... اگه تشخیص داد خوبی مرخصی -

 دیگه چرا شلوغش میکنن ؟ ... من خودم بهتر میدونم حالم خوبه دیگه -

 داشت پنیر لقمه میگرفتو بعد تموم شدنش گرفت سمت من

ل دیروز که تشخیص دادی حالت خوب شده بلند شدی آره تو که ... مث -

 رفتی زاغ سیاه مردمو چوب بزدی

 لقمو از دستش گرفتمو گفتم

 پارسا ... امروز بریم پلیس بازی -

 اخماش تو هم رفتو مردد پرسید
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 چه پلیس بازیه ؟ -

 یه فکری تو سرمه که میخوام عملیش کنم ... مطمئنم جواب میده -

رو تو دهنش گذاشتو به سقف نگاه کردو با دهن پر  سرشو تکون داد و لقمه

 گفت
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خدا به دادمون برسه ! ... بذار اول از اینجا مرخص بشی بعد فکر پلیس  -

 بازیات باش

 مرخص میشم ... میری ؟ -

 صبحانه تو بخور ... یه فکری میکنیم -

از  یعنی راضی شده یا نه ؟ بی خیال اصرار و "یه فکری میکنه"نمیدونستم 

 ترس رو دور لج افتادنش مخالفتی

نکردمو تا رسیدن دکتر صبر کردم . زیاد طول نکشید که دکتر سر کلش 

 . پیدا شد و با خوشرویی حالمو پرسید

منم برای رهایی از این زندان فقط خوبم رو به زبون میاوردم. با نوری که با 

 چراغ قوش تو چشمام انداختو لمس

سعی داشت از میزان بهبودیم مطمئن بشه . ضربه ای که پیشونیم آورد 

 دردم گرفته بودولی به روی خودم نیاوردم

بالخره همونجور که سرش تو پروندم بود حین نوشتن چیزی ، به پرستار  .

 گفت

 خانم میتونه بره -

باتشکری که ازش کردم راهی بیرون شدنوپارسا هم به همراهشون برای 

 کارای ترخیصم رفت . به محض بسته

دن در مثل فنر از جام بلند شدم و خودمو به پالستیک لباسام رسوندم وبا ش
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 ترس اینکه االن کسی بیاد ودرو باز

کنه عوضشون کردم . و حاضرو آماده گوشه تخت نشسته بودمومنتظر پارسا 

 بودم که از راه رسیدو به محض اینکه

 چشمش بهم خوردمات نگاهم کرد

 به همین زودی آماده شدی ؟ -

 ه دیگه ... بریمآر -

 چرا اینقدر هولی ؟ -

 برای همون نقشه ای که گفتم هولم -

 ولی فکر نکنم امروز بتونیم بریم -

به معنای تمام وا رفتم و پنجر شدم . اسمش از گلوم کنده شدو مظلوم وار 

 نگاهش میکردم . داشت به اطراف نگاه

ه ادو دستشو بمیکرد ببینه چیزی که جا نذاشته . بعدش اومدو کنارم ایست

 نشونه راه افتادن طرفم گرفته بود که

دلخور وبا فاصله ای که ازش گرفتم راه بیرونو در پیش گرفتم . توی ماشین 

 هم یک کلمه حرف نزدمو خودمو

دلخور نشون دادم . در حقیقت ناراحت هم بودم ، اینقدر که هر آن نزدیک 

 بود بزنم زیر گریه

روز دیگه میریم ... بعدشم االن که کاری  حاال چرا عذا گرفتی ؟ ... یه -

 نمیتونی بکنی ... سمانه مدرسه هست

منم میخوام برم دم در مدرسشون ... این تنها شانسه که برای راضی  -

 کردنش دارم ... باید بفهمم این چند سالی

 که نبودم چه بالیی سرشون اومده

 میخوای چیکار کنی ؟ -
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 براش توضیح دادم کمی سمتش چرخیدم و باهیجان

 ! مدرسشو پیدا میکنیم ... من باهاش صحبت میکنم ... همین -

 چند لحظه نگاهم کردو گفت

بنظرت معلما میذارن یه غریبه با دختر مردم حرف بزنه ؟ ... اصالً چجوری  -

 بکشونیش وباهاش حرف بزنی ؟

 .. اونو میشه یه کاریش کرد ... فقط -

 فقط چی ؟ -

 رسشو باید چجوری پیدا کنمفقط نمیدونم مد -

خب اونو که میشه حدس زد ... هر مدرسه ای یه مدل یونیفورم داره ...  -

 بعدشم به احتمال زیاد مدرسش باید

 حوالی خونشون باشه

بابشکنی که میزنم تکیمو از پشتی صندلی میگیرموکامالً سمتش میچرخم ، 

 بهش آفرین میگم . بعد در حالی که

 ودموبه مظلومیت زدم ادامه میدمگردنم سمتی کجه و خ

 بریم ؟ -

 نگاهشو بین منو رو به رو جابه جا میکنه و بعد از چند لحظه میگه

 خدا این چشمارو از تو نگیره ... منو که هالک کرده -

 ! خدانکنه -

 ! وای ... االن این هندونه هایی که گذاشتی زیر بغلم کجا حراج بذارم -

میدم . این آخرین مکالمه ما تا رسیدن به در جوابش میخندمو سرمو تکون 

 . خیابونی که خونه سمیرا هست میشه

تک تک مدرسه ها رو چک میکنیمو لباس فرماشونو در نظر میگیرم . 
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 مدرسه ای هم که شبیه لباس فرم سمانه

داشتن از داخل میرفتمو سراغ سمانه رو میگرفتم . البته اسم مستعارهدیه 

 کم کم داشتروهم به زبون میاوردم . 

ظهر میشدو من چیزی دستگیرم نشده بود . االنا بود که مدارس تعطیل بشه 

 . آخرین مدرسه رو هم پرسیدمو

داشتم سمت ماشین میرفتم . پارسا دیگه مثل اوایل نمیپرسید چی شده 

 فقط استارت میزد ، راه میفتاد و دم

ودمو مدرسه دیگه ای میایستاد . بغض به گلو نشستمو کنترل کرده ب

 . باچشمای نمناک به بیرون زُل زده بودم

نگاهم رو بچه های قد ونیم قد دبستانی بود که پارسا استارت زدو خواست 

 راه بیفته ولی یه لحظه چشمم به سمانه

افتاد . همونجور که چشمم بهش بود دستمو رو شونه پارسا گذاشتمو ازش 

 خواستم صبر کنه . به محض متوقف

اده شدمو سمت بچه ها پاتند کردم . نگاهم سمت شدن کامل ماشین پی

 جایی بود که سمانه رو دیده بودم . با دقت

تک تک بچه ها رو که مثل جوجه های کوچیک دائم در حال جابه جای و 

 جنب وجوش بودن از نظر گذروندم تا
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اینکه نگاهم به بچه ای که پشتش بهم بود ثابت موند . با قدمای آروم 

 فتادمو دستمو روی شونشسمتش راه ا

گذاشتم . خودش بود ! به محض اینکه فهمیدم خودشه نشستمو یه دل سیر 

 بغلش کردم . اندازه همه سالهایی که

 ازش بی خبر بودم بوش کردم که لب اعتراض ورداشت
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 چیکار میکنی ؟ ... خفه شدم -

 هول از خودم جداش کردم

 م ؟ببخشید ... ببخشید عزیزم ...خوبی آبجی جون -

نگاهی به اطرافش انداخت و دوستاش که نگاهش میکردن . اهمیت ندادمو 

 همونجور که دستام روبازهاش بود گفتم

سمانه ما باید حرف بزنیم ... میدونم تو از دستم دلخوری ... میخوام همه  -

 چیزو برات توضیح بدم ... تو هم اتفاقای

 این چند سالی که نبودم بگی

وشم درآوردمو توش دنبال کاغذ خودکار گشتم که باعجله کیفمو از رو د

 گفت

 من باید برم ... االن بیان دنبالن -

 هول شمارمو روی کاغذ نوشتمو توی جیب کولش گذاشتم

شمارمو برات نوشتم ... خواهش میکنم بهم زنگ بزن ... نمیدونی چقدر  -

 بدبختی کشیدم تا پیدات کردم

و با دستام قاب گرفتم . چقدر لحظه ای یه دل سیر نگاهش کردمو صورتش

 بزرگ شده بود ! و من چقدر بیچاره

بودم که شاهد بزرگ شدنش نبودم . نگاهش به پشت سرم افتاد و من با 

 بوسه ای که روی گونش گذاشتم با صدای

 لرزون گفتم

- 

 منتظر تماست هستم

وبا قدمای بلند سمت ماشین برگشتم . دعا میکردم کسی منو ندیده باشه . 

 مو تو ماشین پارسا انداختمو ازشخود
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 خواستم حرکت کنه

 چی شد ؟ ... پیداش کردی ؟ -

 گریم بند نمیومد سرمو چند بار باال پایین دادم

 حاال چرا گریه میکنی ؟ -

 میون گریه میخندمو اشکمو از گوشه چشم میگیرمو بهش زُل میزنم
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 ! نمیدونم -

 ازم پرسید چیکارکردمو براش توضیح دادم

 پارسا بنظرت زنگ میزنه ؟ -

 معلومه که میزنه ... شاید امروز نه ولی حتماًزنگ میزنه -

 وای خدا کنه همین امروز باشه ... فکرنکنم تا فردا طاقت بیارم -

 با شیطنت چند لحظه ای نگام کردو گفت

 ! داره کم کم به سمانه حسودیم میشه -

چند روزه برلب میارم  لبخندی به اندازه تمام تشکرهای این چندساله و

 ودستمو روی دستش که روی دندنست

 میذارم

 واقعاً نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم پارسا ... تا آخر عمرم مدیونتم -

 میتونی ثابت کنی ؟ -

 نگاه گیجمو بهش دادم که با لبخند نگاهشو بین منو راه ردوبدل میکرد

 چجوری ؟ -

 بتونم بهت بگم اینجوری نمیشه ... بریم یه جایی تا من -

 لوس نشو ... بگو دیگه -

 بذار برسیم رستوران بعد -
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 من امروز حوصلشو ندارم ... باشه یه وقت دیگه -

 یعنی نمیخوای بدونی چی میخوام بگم ؟ ... باشه ... منم نمیگم -

به نیم رخ دلخورش نگاه کردم که چجوری به جاده خیره شده شده بود . 

 می تونستمواقعاً حالشو نداشتم ولی ن

 ناراحتیشو ببینم چشمامو روی هم گذاشتمو گفتم

 باشه بابا ... بریم -

 نگاه چراغونیشو بهم دادو خنده به لبش اومد

 این شد یه چیزی -
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دنده عوض کردو به سرعتش اضافه شد . سری به رفتاربچگونش تکون دادم 

 . بعد یه رب دم رستوران شیک و با

 . کالسی نگه داشت

 ز کردم که اعتراض کنم خودش جلوتر پاپیش گذاشتو گفتدهن با

آره ... میدونم از این رستورانا خوشت نمیاد ... ولی یه بار که هزار بار  -

 نمیشه ... میشه ؟

 با اشاره ای که به لباسام کردم درمونده گفته

 آخه با این لباسا ؟ -

 تصور قیافه رنگ دربو داغونم هم که بدتر کفریم میکرد

ی هم خوبه ... ساده و خاکی ... خود خودتی ! ... واسه من که مشکلی خیل -

 نداره ... بقیه هم مهم نیستن

پیاده شده بودو منتظر من بود . با نفسی که از روی حرص بیرون فرستادم 

 منم از ماشین پیاده شدموکنارش قرار

گرفتم . با دیدن تیپی که برای خودش درست کرده بودم تای ابرومو باال 
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 فرستادمو دست به کمر پرسیدم

خودت چرا لباس ساده نداری ؟ ... میخوای منو سوژه عصا قورت داده ها  -

 کنی

خنده ای بلند سر دادو بعد قفل کردن درماشین دستشو روی کمرم گذاشتو 

 با هول آرومی که داد وادارم کردم راه

 بیفتم

 تی ؟دختر توچقدرمنفی فکر میکنی ؟ ... نکنه هنوز منو نشناخ -

 ! اگه بگم شناختمت دروغ گفتم -

 ! خیلی ممنون -

 ! خواهی میکنم -

 از دست تو -

روی فرش قرمز راه میرفتیم که چشمم به کفش اسپرتم افتاد . پارسا خدا 

 بگم چیکارت نکنه آخه این تیپ به درد

ورزش صبحگاهی توی پارک میخوره . به محض باال رفتن سه تا پله 

 رفتو مردی که لباس رستوران در برقی کنار

فرم رستورانو پوشیده بودو دم درایستاده بود بهمون خوش آمدگویی کرد . 

 بادیدن سالن شلوغ با دکوراسیون

 شیک و مدرن ایستادمو خطاب به پارسا گفتم

 بگم منصرف شدم یر میگردیم تو ماشین ؟ -

 ... نه -
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 دستش پشتم قرار گرفتو فشاری وارد کرد

 بشینیمبریم اونجا  -
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ومن تا رسیدن به جایی که گفته بود نصف گوشت تنم آب شد . میدونستم 

 کانون توجه خیلی از خانمای از دماغ

فیل افتاده شدم . یه میز دو نفره با سفره ساتن سفید رنگ و گلدونی که دو 

 شاخه گل توش قرار داشت بود . میز

د . پارسا به دیوار منتهی میشد و برای خودش یه جای دنجو خلوت بو

 صندلیو عقب کشیدو من به خیال اینکه

 برای خودش اینکارو کرده داشتم سراغ اون یکی صندلی میرفتم که گفت

 بیا روی این صندلی بشین -

با گافی که داده بودم دلم میخواست زمین دهن باز کنه و منو قورت بده . با 

 قدمای آروم سمت صندلی رفتمو بعد

سا به صندلی داد کمی به میز نزدیک شدم . نشستن روش با هولی که پار

 نگاهم طرف میز زنو مردی بود که نگاهم

میکردن و ریز ریز میخندیدن . سعی کردم اهمیت ندم و حواسمو با چیز 

 دیگه ای پرت کنم . اکثریت جمعیت زوج

های جون بودنو کم توشون بچه ومیان سال دیده میشد . بعضی از میزها 

 فره هم بود . تازهچهار نفره و حتی شش ن

متوجه شدم روی میزمون و کنار گلدون شمع استوانه ای قرمز رنگی هم 

 قرار داشت . لیوانای مدلی که توشون

دستمال با تزیین خاص گذاشته بودن هم قرار داشت . بالخره گارسون با 

 پیرهن سفید وجلیقه مشکی رنگی که به

ی ، با فندکی که تن داشت سروکلش پیدا شدو بعد سالم و خوش آمدگو

 توی دستش بود شمع و روشن کرد و مِنو

هارو دستمون دادو منتظر سفارشمون بود . نگاه زیرچشمی به پارسا 
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 انداختم که با اخم کوچیکی که بین ابروهاش

داشت سخت در حال انتخاب بود . منو رو بستو رو به گارسون شیشلیک 

 سفارش داد . گارسون توی تبلتی که توی

 سفارش پارسا رو ثبت کردو رو به من پرسید دستش بود

 شما چی میل دارین سرکارخانم ؟ -

منم جوجه سفارش دادمو گارسون رفت . به پارسا نگاه کردم که خودشو با 

 گل مشغول کرده بودو قصد نداشت

 چیزی بگه

 برای همین خودم دست به کار شدم

 خُب؟ ... نمیخوای چیزی بگی ؟ -

 مونوبخوریم بعدهُم؟ ... چرا ... غذا -

 چشمامو توی کاسه سرم چرخوندمو در جوابش گفتم

 وای ... من که میدونم سرکاریه ... چرا اعتراف نمیکنی ؟ -

نه ... اتفاقاً اصالً هم اینجوری نیست ... میخوام سورپرایزت کنم ... میترسم  -

 ! اشتهات کور بشه
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 بعدچشمکی که تحویلم داد لببخندی روی لبش نشست

 ! امیدورام -

بعد چند دقیقه گارسون از راه رسیدو غذامونو سرو کرد. ناهارمونو در 

 سکوت خوردیم ومن از اول تا آخربه فضای

رمانتیک دو نفره ای که بوجود اومده بود فکر میکردم . سعی میکردم 

 رفتاری ازم سرنزنه که آبروی پارسا بره

مطمئن بودم اگه ازاین هرچند کمرم از شدت سیخ نشستن درد گرفته بود . 
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 رستوران جون سالم به در بردم دورم

زودتراز موعد شروع میشه . بعدتموم شدن ناهارمون و جمع کردن میز به 

 سفارش پارسا دسر کارامل هم داده

شدو من از فضولی حرفی که میخواست بزنه و البته ناهار مفصلی که خورده 

 بودم رو به انفجار بودم . با بازی کردن

کارامل ، خودمو سرگرم کرده بودمو حرکات پارسا روهم زیر نظر داشتم . با 

 لحظه ای از سرجاش بلند شد که نگاهم

روش افتاد . ازتوی جیب شلوارش جعبه ای رو در آوردو بعد باز کردن درش 

 . به فاصله کم و رو به روم گذاشت

بادیدن انگشتر نگین برجسته خوش طرحی که توی پارچه ساتن سفید 

 رارگرفته بود چشمام گرد شد ! قیافم کمق

از کسی که سکته کرده باشه نبود . لحظه ای مات به نگین درخشان انگشتر 

 نگاه کردمو بعد نگاهمو به چهره

 آرومش دادم . کمی جلوتر اومدو گفت

 نظرت چیه ؟ -

با تلنگری که به خودم زدم سعی کردم به خودم بقبولونم زیاد جوگیر نشم . 

 مال تو نباشه . لب پایینیمو شاید اصالً

 برگردوندم و با تکون باالوپایین به سرم جوابشو دادم

 خشگله -

 پس دوسش داری ... ازم قبولش میکنی ؟ -

مطمئن نبودم نفس میکشم یا نه . فقط سعی داشتم ادای نفس کشیدنو در 

 بیارم

 چرا باید قبولش کنم ؟ -
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 چون حلقه ازدواجه -

ود ولی اندازه تمام کلمات مبهم دنیا برام گیج جملش سه کلمه بیشتر نب

 کننده بود . برای اینکه مطمئن بشم

صندلی از زیر پام کنار نمیره و افتضاح دیگه ای درست نکنم ، تکیمو به 

 پشتیش دادم . این یعنی چی ؟ یعنی

پارسا منو به عنوان زنش قبول داره ؟ نمیدونم واقعاً اینقدر گیج بودم یا 

 ا گیجم کرده بود . دستشودرخواست پارس

 جلوی چشمام تکون دادو با لبخند پرسید

 کجایی ؟ ... فهمیدی چی گفتم ؟ -

 جرأت پلک زدن پیدا کردمو مات جوابشو دادم
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 ! مطمئن نیستم درست فهمیده باشم -

 میگم با من ازدواج میکنی ؟ -

 و نگاهم چیولی دوباره فکم قفل شدو قادر به جواب دادن نبودم . نمیدونم ت

 دیدکه لحظه ای چهرش رنگ نگرانی

 گرفت وگفت

 نمیخوای جواب بدی ؟ -

 آب دهنمو قورت دادمو با لبخند تصنعی گفتم

خُب ... غافلگیرم کردی ! ... انتظار همچین درخواستیوازت نداشتم ... اونم  -

 تو این موقعیتی که برام پیش اومده

 این یعنی چی ؟ -

ن اینقدر روی پیدا کردن سمانه تمرکز کردم که فکر خودمم نمیدونم ! ... م -

 خودم نبودم ... االن هر جوابی بدم
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 مطمئناً از روی فکر نخواهد بود

 تکیشو به صندلی دادو گفت

 پس نیاز داری در رابطه با این موضوع بیشتر فکرکنی ، آره ؟ -

خیره بهش و با باال وپایین کردن سر فهموندم درست حدس زده و منتظر 

 اکنشش بودم . لحظه ای تو چشمام زُلو

 زدو گفت

باشه ... این حقته درباره موضوعی که آیندتو رغم میزنه فکر کنی ... ولی  -

 سعید ...ازت میخوام زیاد طولش ندی 

یه لنگ پا و مصر برای ازدواج باهات منتظره و تهدیدم کرده اگه تا آخر 

 همین ماه دست نجنبونم خودش دست به

 کار میشه

می بین ابراهام نشست که دست خودم نبود . پس پارسا از روی اجبار و اخ

 تهدید سعید مجبور به همچین عملی

 شده ؟ با صدایی که دلخوری ازش موج میزد گفتم

مجبور نبودی اینکارو بکنی ... میتونستی بذاری بیادجلو جواب ردو  -

 اززبون خودم بشنوه

 شده راضیت میکرد سعید آدم زبون بازیه ... مطمئنم هرجور -

 ازروی صندلی بلند شدمو گفتم

 من خستم ... میخوام برگردم خونه -

 از حرکتم جا خورده بود . تکیشو از صندلی گرفتو نگاهم میکرد
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 یه دفه چت شد ؟ -

دیگه برام مهم نبود چند نفر نگامون میکننو چند نفربهم میخندن . سرمو 
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 پایین آوردموروی میز خم شدم

درباره یه آدم حرف میزنی ... نه یه جنس ... نه یه عروسک ... که  داری -

 اینجوری با آقا سعید بهمدیگه تعارف

 میکنین

نگاه متعجب توأم با پوزخندشو فاکتور گرفتمو راهی بیرون رستوران شدم . 

 دیگه نمیتونستم این فضا و آدماشو

پس  با این کار تحمل کنم . تند تند راه میرفتمو سعی میکردم افکار منفیمو

 بزنم . اشک نشسته روی پلکمو

گرفتمو بدون اینکه بدونم مسیرم کجاست راه میرفتم . صداش از پشت 

 سرم اومد که اسممو به زبون میاورد . صدا

 . زدنش توأم با خنده بود

 سمیرا ... سمیرا وایستا ... داری اشتباه میکنی -

تا اینکه بازومو گرفتو نگهم ولی من بدون لحظه ای مکث به راهم ادامه دادم 

 داشت . از پشت دید تار چشمام بهش

 زُل زدم

دیونه منظورم این بود که سعید فهمیده دوستت دارم ... اونم ازت خوشش  -

 اومده ... برای همین بهم همچین

حرفی زد ... درخواست من نه از روی ترحم بود نه مسخره بازی ... من این 

 لم نگهقضیه رو از خیلی وقته تو د

 داشتم ... نمیدونی از این دوری چه زجری میکشم

 دستش شل شد ولبخندازروی لبش ماسید . با نگاه نمناک گفت

تا امروز فکر میکردم هم عقیده ایم ... ولی مثل اینکه سخت در اشتباه  -

 بودم ... مثل اینکه سوء تفاهمی بیش
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 نبوده

 مون گرفته تا افکار ونمیدونستم چی باید بگم . فکر فاصله زیاد طبقاتی

 عقایدمون تو سرم میچرخید

 بریم برسونمت خونه ... خیلی خسته به نظر میای -

خودش زودتر راه افتاد ولی من سر جام ایستاده بودم ومردد از سؤالی که 

 برام پیش اومده وبود ، رفتنشو نگاه

 میکردم

 خانوادت چی میشن ؟ -

 سر جاش ایستادو سمت چرخید

 درخواستتو قبول کنم مامانت راضی به این ازدواج نمیشهاگه ... من  -

فکر اونجاشم کردم ... برای معرفی کردنت به عنوان همسر آیندم میبرمت  -

 خونمون ... میدونم احتمال کنار

اومدن مامان با این قضیه کمه ولی من به وظیفم که احترام به والدینمه عمل 

 کردم
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 کار میکنی ؟اگه قبول نکرد چی ؟ ... چی -

 با قدمای آهسته سمتم اومد و خودشو بهم رسوند

کاردیگه ای نمیتونم بکنم ... من به انتخابم ایمان دارم ... میدونم کنار تو  -

 خوشبخت میشم ... نظر بقیه برام مهم

 نیست ... حاال میخواد هر کی باشه

ایی پارسا من نمیخوام آه مادرت پشت سرم باشه ... نمیخوام وسیله جد -

 پسر و مادری باشم که یه عمر باهم

 زندگی کردن
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منم آدمم ... دل دارم ... دیگه بچه هم نیستم که خوبو از بد تشخیص ندم  -

 ... بعدشم کسی که باعث خراب شدن

 میونه من با مامان شده تو نیستی ... فروزانه

با شنیدن حرفاش بیشتر از هر وقتی عاشقش شدم . اینقدر که تک تک 

 بدنم هم اسمشو صدا میزدن سلوالی

 بریم ؟ -

نگاهم بین چشماش جابه جا شد که سرمو به نشونه مثبت تکون دادمو 

 . دوشادوش هم سمت ماشین راه افتادیم

گه گداری نگاهمون بهم گره میخوردو لبخند روی لبامون میاورد . گوشی تو 

 جیبمو لمس کردمو به این فکر

ته . دروبرام باز کردو بعد اینکه رو میکردم که تمام مدت هیچ تماسی نداش

 صندلی قرارگرفتم بست . از فکر این

چند ساعتی از روز که به خوبی گذشته بود لبخند مهمون لبام شد و دردل 

 دعا کردم مابقیشم با خبر خوب زنگ

زدن سمانه بگذره . با وجود اینکه سر درد دیروز گه گداری به سراغم میومد 

 دم و خودموولی به روی خودم نمیاور

خوب وسرحال جلوه میدادم . توی ماشین حرفی برای گفتن نداشتیم و تا 

 رسیدن به خونه ساکت بودیم . دم در

 ساختمو که ایستاد قبل پیاده شدن سمتش چرخیدمو گفتم

 بابت امروز ممنونم ... خیلی اذیت شدی -

 با چشمکی که میزنه و نگاهی که رنگ شیطنت گرفته میگه

 ! ن میکنیبعداً جبرا -

هجوم خون به صورتمو حس میکنم و با لبخند خجولی که به لب دارم نگاهم 
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 به کف ماشین سُر میخوره . میخوام

 پیاده بشم که که صداش توجهمو به خودش جلب میکنه

 !درباره موضوعی که گفتم فکراتو بکنی ... جدی -

احدم در جوابش چشمامو روی هم میذارمو بعد خداحافظی برای رفتن به و

 راهی داخل ساختمون میشم . طبق

معمول تک بوقی برام میزنه . خودمو به واحدم میرسونمو اولین کاری که 

 میکنم گوشیمو بعد روشن کردن صفحش

و مطممئن شدن ازخاموش نشدنش روی اُپن میذارم . نیاز به یه دوش آب 

 . ولرم دارم تا این خستگی ازتنم دربیاد
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ردن لباس بیرونم حوله به دوش راهی حمام میشم . بعد برای همین بعد درآو

 تنظیم کردن آب ، زیر دوش آب

کشیده میشم و از حس برخورد قطرات آب به سرم احساس آرامش بهم 

 دست میده . یاد حرفای پارسا لبخندو

مهمون لبام کردو توی دلم قند آب شد . فکرای مختلف تو سرم لحظه ای 

 ردن وخیلیبرام دلواپسی به وجود میاو

زود محو میشدن . بعد تموم شدن کارم حوله پیچ از حموم زدم بیرون . برای 

 خشک کردن کامل موهام جلوی

توالت ایستادم وبا حوله کوچیکی که توی دستم بود به جون زبون بسته ها 

 افتادمو تا تونستم بهشون چنگ

 انداختم

حوصله درست هم گذشته بود ولی خبری از تماس سمانه نشد . 9ساعت از 

 کردن غذا نداشتم برای همین خودمو
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با میوه های در حال خراب داخل یخچال سرگرم کردم . اگه امشب 

 نمیخوردمشون تا فردا دیگه قابل خوردن نبود

با صدای زنگ گوشیم مثل فنر از جام بلند شدمو خودمو به اُپن رسوندم . .

 بدون اینکه به شماره نگاهی بندازم

 گوشم گرفتم . نفس نفس زنان گفتم اتصالو زدم و دم

 الو سمانه ؟ -

 سالم ... پارسام ... زنگ نزد ... نه؟ -

 پنچر شدمو هیجانم پرید

 سالم ... نه هنوز -

 سرجای قبلیم برگشتم وروی مبل نشستم

نگران نباش بالخره زنگ میزنه ... شاید نمیتونه جلوی کسی بهت زنگ  -

 بزنه

 شکایت کنیم ... حتماً اذیتش میکننمن که میگم بریم از دستشون  -

 ! فکر نمیکنم ... وگرنه خانمه رو مامان صدا نمیزد -

 کنترلو از کنارم ورداشتمو صدای تلویزیونو کمتر کردم

 شاید مجبورش کرده باشن ... نبودی ببینی امروز چه اضطرابی داشت -

 به هر حال باید تا تماسش صبر کنیم -

رم از دستشوم شکایت میکنم ... از کجا معلوم اگه امشب زنگ نزد فردا می -

 بلند نشن از اون خونه برن ... اونوقت

 دیگه اصالً دستم به خواهرم نمیرسه

نه بابا ... اینقدجنایش نکن ... مطمئن باش درست میشه ... برش  -

 میگردونیم

 ی گفتم که ادامه داد "امیدوارم "توی دل 
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ی کن استراحت کنی ... فردا دیگه از تو هم اینقدر نگران نباش وسع -

 مرخصی خبری نیست خانم خانما

اون که صددرصد ... فردا هم که برم یک عالمه کار انجام نشده رو میزم  -

 گذاشتن

 پس تا فردا -

ازش خدا حافظی کردمو گوشیو روی عسلی گذاشتم . چقدر انتظار بد بود و 

 . دیونه کننده . اشتهام کور شده بود

تقاال و سیبای پوست کنده رو برداشتمو برای گذاشتنشون توی بشقاب پر

 یخچال راهی آشپزخونه شدم که وسط

راه گوشیم دوباره زنگ خورد . بی خیال روی اُپن رهاشون کردمو به هوای 

 اینکه پارسا باشه دکمه اتصالو زدمو دم

 گوشم گرفتم . چیزی نمیگفت که من شروع کردم

 الو ؟ -

د . با یاد آوری سمانه تکیمو از مبل گرفتم و مردد بازم صدایی در نیوم

 اسمشو صدا زدم

 ! سمانه -

 صدای نفس کشیدن کسی میومد دیگه مطمئن شدم خودشه

 خواهری ... میدونم خودتی ... حرفی بزنو آبجیتو خوشحال کن -

 بعد از چند لحظه صداش تو گوشم پیچید

 ! سمیرا -

 یدو آهسته خدا روشکر کردمقطره اشک درشتی از چشمم روی لباسم چیک

 جانم عزیزم ؟ -
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کجابودی ؟ ... چرا نیومدی دنبالم ؟ ... باباگفت عروس شدیو دیگه  -

 برنمیگردی ... خیلی ناراحت شدم

 ... نه عزیزم ... من غلط بکنم -

خواستم حقیقتو بگم ولی ترسیدم تصوری که ازم توی ذهنش داره خراب 

 بشه

م نتونستم پیدات کنم ... تو بابا اون روز کجا گُمت کردم ! ... هر چی گشت -

 رفتین ؟

اون روزی که تو رفتی سوار ماشین اون آقاهه شدی بابا مجبورم کرد  -

 ... همراهش برم ... خیلی عجله داشت

رفتیم دم خونه عمه ولی انگاررفته بود ... هیچ پولی نداشتیم غذا بخوریم ... 

 ... حتی چند شب تو خیابون خوابیدیم

 رای خفه گردن صدای گریم دستمو جلوی دهنم گذاشتمب
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بابا مجبورم کرد پول مردمو بدزدم ... ولی من که تا حاال اینکارو نکرده  -

 بودم ... هرچی بهش گفتم قبول نکرد

حتی منو زد ... منم خواستم کیف یه خانمه رو بدزدم ولی گیر افتادم ... 

 دهبعدشم بردنم پیش پلیس ... خیلی ترسی

بودم ... همش ازم میپرسیدن کی مجبورت کرده این کارو بکنی ... ولی من 

 میدونستم اگه اسمی از بابا ببرم منو

میکشه ... آخرشم یه خانمه از زیر زبونم کشید ... بعدشم منو فرستادن 

 بهزیستی و مامان و بابای جدیدم منو

 دیدنو آوردن خونشون

 میلرزیدسعی کردم گریمو کنترل کنم ولی صدام 
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 بابا ... بابا چی شد ؟ -

 نمیدونم ... کسی به من چیزی نگفت -

انگار کسی صداش زد که گوشیو از دهنش فاصله داد وچند بار گفت 

 و خطاب به من ادامه داد "اومدم"

 من باید برم ... دارن صدام میزنن -

 اذیتت میکنن ؟ -

لی نمیدونم از روزی که نه! ... خیلی مهربونن ... همه چیز واسم خریدن ... و -

 تو اومدی دم در خونه خانمه چرا

 ! ناراحته ... همش بغلم میکنه و بعضی شبا دیدم گریه هم میکنه

 سمانه من میخوام بیارمت پیش خودم -

سکوتش دلهره ای به جونم انداخته بود . با بند دور کمر شلوارم درگیر بود 

 که گفت

 من باید برم ... خداحافظ -

 ...... سمانه ... الوصبر کن  -

صدای بوق بوق تلفن ادامه صحبت رو ازم سلب کرد . گوشیو قطع کردمو 

 روی مبل انداختم . یعنی بابا کجا بود ؟

نکنه اتفاقی براش افتاده ؟ باید به فاطمه میسپردم ازش برام خبری بگیره . 

 به ساعت نگاهی کردموازترس بدخواب

مک دادمو منتظر خبرش موندم ولی شدن بچش جرأت نکردم زنگ بزنم . پیا

 انگار خواب بود که جواب نداد . روی

همون کاناپه دراز کشیدمو پاهامو توی شکمم جمع کردمو بین خوابو بیداری 

 اتفاقاتی که برای سمانه افتاده بود رو

مجسم کردم . چقدر براش سخت گذشته بود . کاش میشد کنارش میبودمو 
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 ... ازش محافظت میکردم . ای کاش

................................................ 

پشت میزم از کارای این دوروز تقریباً گم بودمو مشغول انجام داد. از صبح 

 اینقدرخودمو سرگرمشون کرده بودم

که وقت نکردم به پارسا سر بزنم . فقط صبح که میرفت به اتاقش همیدیگرو 

 دیده بودیمو تماس سمانه رو بهش
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گفتم . خوشحال شدو بهم گفت که بی خودی نگران بودم دلم میخواد امروز 

 برم بیارمش . باید به پارسا هم از

 . تصمیمم میگفتم

اینقدر سرگرم انجام دادن کارام بودم که گذر زمانو حس نکردم . یه لحظه 

 وقت کردم سرمو باال بیارموبه ساعتو

نشون داد . امروز پنجشنبه نگاهی بندازم که ساعت پایان وقت کاریو بهم 

 . بودو هنوز بیشتر هم کارکرده بودم

 . پارسا کیف به دست از اتاقش بیرون اومدو به میزم نزدیک شد

 تموم نشدی ؟ ... من میخوام برم -

 نگاهی به کارای موندم که زیاد هم به نظر نمیرسید انداختم و جوابشو داد

 تموم کنم میرم ... شما برید نه ... چیزه دیگه ای نمونده ... اینا رو -

 لبه کیفشو گذاشتو قفلشو پیچوند

 جمع کن بریم ... باشه برای شنبه -

انگار خودمم منتظر بودم کسی بهم همینو بگه . سری به نشونه قبول کردن 

 تکون دادمو برای خاموش کردن

 . سیستمم سر جام نشستم
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 میخوام امشب برمو سمانه روبیارم پیش خودم -

 ساکت نگام کردوگفتلحظه ای 

فکرنمیکنی داری عجله میکنی ؟ ... نمیخوای بهشون فرصت بدی با رفتن  -

 سمانه کنار بیان ؟

 نگاه زیر چشمی که باال سرم بود انداختم

بنظرت سه سال زمان کمیه ؟ ... اونا باید واقع بین باشن وفکر یه همچین  -

 روزیو بکنن

اره قبول کردند ... حاال اگه از وجود اونا سمانه رو به هوای اینکه کسیو ند -

 تو با خبر نیستن تقصیر سمانه هست

که چیزی بهشون نگفته ... بعدشم از کجا معلوم سمانه بخواد باهات همین 

 امشب بیاد

 کیفمو از روی طبقه های داخل میزم ورداشتم و گوشیمو توش جا کردم

بیارمش ... دیگه اگه نمیخواست بهم زنگ نمیزد ... به هر حال من میرم  -

 نمیتونم این جدایی و تحمل کنم

کیفمو سردوشم انداختمو میخواستم از جلوش رد بشم که سد راهم شد . 

 نگاهم که به روبه رو بود االن به یقه

 لباسش افتاده بود

یکم بیشتر فکر کن ... اینقدر بی رحم نباش ... تو با این کار ت به خواهرتم  -

 یواش پیش ظلم میکنی ... بذار یواش

 بریم
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نگاهم روی چشماش افتاد ولی من برای کارم مصمم بودم و بهش ایمان 

 داشتم . میخواستم خواهرم پیش من
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برگرده ، این توقع زیادیه ؟ میدونستم بحث کردن با پارسا فایده ای نداره 

 واسه همین برای اینکه وانمود کنم

د لحظه ی نگاهش تو صورتم حرفشو قبول کردم سرموباال و پایین دادم . چن

 بود که کیفشو برداشتوراهی بیرون

 . شد . منم پشت سرش خارج شدمو درشرکتوقفل کردم

 خونه من میای ؟ -

 نه ... میرم خونه ... ممنون -

 باشه ... هرجور راحتی ... من از پله ها میرم -

لبخندی بهش زدمو همزمان که دکمه آسانسورو میزدم باهاش خداحافظی 

 . خودمو به واحدم رسوندمو به کردم

برای رفتن دنبال سمانه خوب بود . تا اون 6ساعت نگاهی انداختم . ساعت 

 موقع برای خودم غذای ساده ای دستو

پا کردم و خودمو با خوردنشون مشغول کردم . باید خودم تنهایی میرفتم . 

 میدونستم اگه به پارسا می گفتم منو

چش نمیتونست بیاد . چند بار دستم سمت نمیبرد . فاطمه هم با وجود ب

 گوشیم رفت که قبل رفتن زنگ بزنم ولی

ترسیدم به محض اینکه بفهمن درو روم باز نکنن . بعد آماده شدن زنگ 

 میزنم به آژانسو زودتر از رسیدنش میرم

پایین . خیلی طول نمیکشه که سرو کلش پیدا میشه و من بعد نشستن تو 

 ای راهماشین آدرسو میدم . وسط

 . گوشیم زنگ میخوره و پارسا زنگ میزنه

 سالم -

 سالم ... کجایی ؟ -
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 توراه خونه سمانه -

لحظه ای ساکت میشه و با حرص نفسشو بیرون میفرسته جوری که صداش 

 . توی گوشی میپیچه

 آخرش کارخودتوکردی ؟ -

 پارسا نمیتونستم بشینمو دست رو دست بذارم ... یکم درکم کن -

 م حرفام بی فایدست ... حاال با کی داری میری ؟میدونست -

 آژانس -

یعنی اینقدر عجله داشتی که نتونستی بهم زنگ بزنی بیام دنبالت باهم  -

 بریم ؟ ... یاشایدم من غریبم

 نه ... این حرفا چیه که میزنی -

 لحظه ای سکوت کردمو ادامه دادم
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 ... کن ... خیلی سختهمیدونستم راضی نمیشی باهام بیای ... درکم  -

خیله خب ... منم االن خودمو میرسونم خونشون ... تا نیومدم کاری نکنی  -

 ... میترسم کار بدتر بشه

 باشه -

با فعالنی که میگه گوشیو قطع میکنه و منو با عذاب وجدان بی احترامی که 

 . بهش کرده بودم لب به دندونم دادم

اری میکردم اولین دونه برف روی خیره به ابرهای گرفته بیرون لحظه شم

 شیشه بشینه . رسیده بودمو نمیتونستم

راننده تاکسیو تا رسیدن پارسا معتل کنم . برای همین کرایه رو پرداخت 

 کردمو جایی دور از دید رس وتو تاریکی

ایستادم . سرمای استخون سوز به تنم نشستو دستامو برای در اَمون موندن 
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 ادمشون . بادستام به زیر بغلم فرست

تأخیر پارسا دست کردم توی جیبمو گوشیمو درآوردم که شمارشو بگیرم 

 ولی با اولین بوق صدای بوق ماشینی

توجهمو جلب کرد . چشمامو ریز کرده بودم ماشینو بهتر ببینم که چراغ 

 خطراش روشن شدو من گوشیو قطع

 و بعد کردم . سمت ماشینش پا تند کردمو خودمو روی صندلی جلوانداختم

 سالم دریچه بخاریو سمت خودم

 تنظیم کردم . اونم درجشو بیشتر کردو گفت

 حاال میخوای چیکارکنی ؟ -

 هیچی دیگه ... در میزنیم میگیم اومدم آبجیمو ببرم -

 اوناهم بدون چونو چرا قبول میکنن و دودستی تقدیمت میکنن -

 برام مهم نیست ... خود سمانه قبول کنه بسمه -

 ی ؟ ... اونوقت چیکار میکنی ؟نکرد چ -

 تردید به دلم اومد ولی برای اینکه کم نیارم در جوابش گفتم

قبول میکنه ... دیشب از صحبتاش معلوم بود خودشم دلش میخواد  -

 برگرده

نمیدونم تو نگاهم چی دید که زیر لبی چیزی گفتو دست بردتا دروباز کنه و 

 قبل پیاده شدن ازم خواست که تو

مونم تا مقدمه چینی کنه و بعد پیاده شدن سمت خونشون راه افتاد ماشین ب

 . از پشت شیشه بخار گرفته بهش زُل

زده بودمو با دستای جمع شده جلوی دهنم دردل دعا میکردم به خیر 

 .بگذره و همه چیز به خوبی تموم بشه

صداشو نمیشنیدم ولی از حرکاتش معلوم بود داشت با کسی صحبت میکرد 
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 دتی در باز شدو آقای میانسالی. بعد م

که اون روز دیدم با لباس خونه و پالتویی که به تن داشت بیرون اومد. 

 داشتن بهم چیزایی میگفتن و من توی دلم

رخت میشستن . نتونستم جلوی خودمو بگیرمو منم پیاده شدم . با قدمای 

 آهسته بهشون نزدیک شدمو حاال

 صدای پارسارو میشنیدم

این قضیه بین خودمو حل بشه ... خودتون که میدونین آزماشای بهتره  ... -

 زیادی برای اثبات این کار هست ولی

 ... همشون وقت تلف کردنه
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کنارش با فاصله می ایستمواون نیم نگاهی بهم میندازه . با حرکت سر به 

 مرد میانسال سالم کردم که جوابش نگاه

نگ زدمو میخواستم با این کار از به خون نشسته بود . به بازوی پارسا چ

 استرسم کم کنم که آهسته دم گوشم

 گفت

 بهت گفتم تو ماشین بمون تا خبرت کنم -

 نگاه پر از نگرانیمو بهش دوختم ومثل خودش آهسته جواب دادم

 نتونستم تحمل کنم -

 بعد خطاب به مرد ادامه داد

 اگه اجازه بدین بیاین داخل و بیشتر صحبت کنیم -

 رد بین منو پارسا جابه جا شد وگفتنگاه م

نمیدونم شما قصدتون ازین کار چیه ... ولی حاضرم هرچی بخواین بهتون  -

 بدم تا دست از سرمون بردارین ... از
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وقتی اومدین زنم مثل زمان قدیم بدخلق و عصبانی شده ... به خاطر مشکل 

 من نتونستیم بچه دار بشیمو همه

 ... امیدمون به هدیست

 رفش پریدمو گفتموسط ح

 سمانه ... اسمش سمانست -

دلم نمیخواست کسی سمانه رو غیر اسمی که مادرم قبل مرگش براش 

 انتخاب کرده بود صدا بزنه

 به هر حال من نمیتونم این اجازه رو بدم -

 یه قدم جلوتر رفتمو گفتم

ببینید آقا من حال خانمتونو درک میکنم ولی شما هم منو درک کنین ...  -

 توی دنیا فقط همین یه دونه من

 ... خواهرو دارم ... مادرم قبل مرگش اونو به من سپرده

 بین حرفم پریدو گفت

تو این چند سال کجا بودی ؟ ... اگه کسو کارش بودی چرا سر از بهزیستی  -

 در آورده ؟

 از حرف حقش قلبم مچاله شدو بعد مکث جوابشو دادم

 گمش کردم -

 
 225 

ی هستی که به این آسونی گمش کردی ؟ ... گیرم که تو چجوری خواهر -

 حرفت درست باشه چرا اطالعیه ای

 چیزی نزدی ؟ ... چرا زودتر برای پیدا کردنش دست نجنبوندی ؟

حرفش حکم آب سردی بود که روم ریختن ینقدر که جز نگاه کردن بادهن 

 باز کار دیگه ای نکردم . سرو کله زنش
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 پیدا شدوبدون مقدمه گفت

باز که شما ها پیداتون شد ؟ ... االن زنگ میزنم پلیس تکلیفمونو با شما  -

 روشن کنه

 شوهرش مانعش شدو نذاشت اینکارو بکنه

 به کی میخوای زنگ بزنی ؟ ... وایسا خودمون با حرف حلش میکنیم -

 رو به من منتظر جوابم بود که برخالف حرفش گفتم

 ... اد یا نه ؟ ... اگهاز خودش بپرسین که دوست داره باهام بی -

 آب دهنمو قورت دادمو با صدای لرزون از استرسو سرما ادامه داد

 اگه اون قبول نکرد میرم -

 انگشتشو به نشونه تهدید جلوی صورتم باال آوردو گفت

 اگه نیومد میری و پشت سرتم نگاه نمیکنی ... فهمیدی ؟ -

باال تکون دادمو اونم با چشمای نمناک سرمو به نشونه قبول کردن پایین و 

 راهی داخل خونه شد و گفت

 بیاین تو -

نگاه مرددمو به پارسا دادم که نگاهش هیچ رنگی نداشت . زنش با گریه 

 چیزایی میگفت که سعی داشت آرومش

کنه . پشت سرشون راه افتادیمو بعد گذر از پارکینگ کوچیک به در سالن 

 . رسیدیم . خونه بزرگی به نظر میرسید

میشد از هال بزرگش فهمید .بعد درآوردن کفشامون وارد خونه شدیمو  اینو

 روی مبل دو نفرسلطنتی و کنار هم جا

گرفتیم . انگشتام توی هم گره خورده بود و نگاهم به پارکت کف خونه . 

 خونه دوبلکس بودو اونا به طبقه باال رفته

ود که نکنه دارن بودن . زیادی طولش داده بودن و من نگرانی به دلم افتاده ب
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 نظر سمانه رو عوض میکنن ؟ خواستم

 بلند بشم که پارسا دستمو گرفت

 کجا میخوای بری ؟ -

 نگاه نگرانمو بین چشماش جابه جا کردمو جوابشودادم

 باید برم ببینم چیکار میکنن ... شاید دارن منصرفش میکنن -
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زیاد سرجام بند  دهن باز کرد چیزی بگه که صدای پاشون اومد . از استرس

 نبودم . سرپا ایستادمو تا رسیدنشون

به جایی که قرار داشتیم به سمانه توی بلوز شلوار سفید و روسری صورتی 

 رنگ که به صورت سه گوش رو سرش

بود چشم دوختم . لبخندی به خشگلیش روی لبم نشست که عکس العمل 

 نشون نداد . سالم کردو جواب سالم

یکشید که سرش پایین بود . به خواسته مرد روی شنید . انگار خجالت م

 مبل تک نفره ای درست کنارش نشستو

پای راستش که آویزون مبل بود شروع به تکون دادن خورد . در حالی که 

 چشم بهش دوخته بودمو عقب عقب

سمت جای قبلیم برگشتم و روی مبل جا گرفتم . مرد شروع به پرسیدن 

 سؤاالیی کرد

 خانمو میشناسی ؟دخترم ... این  -

نگاه سمانه از مرد گرفته شدو به من افتاد . بعد مکث طوالنی سرشو باال و 

 پایین کردو گفت

 بله -

 میتونی بهم معرفیش کنی ؟ -
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همون موقع زنش از طبقه باال در حالی که زیر لب چیزایی میگفت و روی 

 صورتش دست میکشید ، به جمعمون

نه نگاهی به زن انداختو سرشوپایین اضافه شدو کنار شوهرش نشست . سما

 انداخت

 آبجی سمیرامه -

 تو دوست داری با آبجی سمیرات بری ؟ -

جواب دادنش طول کشید . از استرس لبه مبل نشستمو بهش خیره شدم . 

 در دعا میکردم قبول کنه . اگه نمیکرد

 مطمئن بودم طاقت نمیارم . نگاهشو رواز من گرفتو به مرد داد

 جازه بدین ... بله ... دلم خیلی براش نگ شدهاگه شما ا -

نفس حبس شده تو سینموهمزمان با بستن چشمام به بیرون میفرستمو 

 آهسته خدارو شکر ، ولی صدای گریه زن

 بلند میشه

 نمیذارم ببریش ... مگه از روی جنازه من رد بشی -

بلند شدو سراسیمه سمت سمانه رفت که از ترس آسیب زدن بهش منم 

 ایستادموقدمی سمتش ورداشتم سرپا

 ولی خالف فکرم بغلش کرده و زمزمه وارگفت

 این هدیه ای که خدا برام فرستاده ... نمیذارم ببرینش -

نگاه از صحنه زجر آور روبه روم گرفتمو بادیدتاربه زمین چشم دوختم . به 

 پارسا که کنارم ایستاده بودو نگاه

دوختم . شاید حق با اون بود ولی  غمگینشو به سمانه و زن داده بود ، چشم

 من هم بی حق نبودم . بعد از چند

دقیقه مرد ساک و کوله مدرسه سمانه بدست پایین اومدو گذاشتشون دم 
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 در . با صدایی که غم ازش میبارید گفت
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 زودتر ببرینش تا زنم سکته نکرده -

رخیدو ولی زن با یه حرکت و با کلمه نه ای که به زبون داشت سمتم چ

 خودشو به دستو پام انداخت

 تورو خدا نبرش ... هر چی بخوای بهت میدم ... بچمو ازم نگیر -

سرش پایین بود . قدمی به عقب ورداشتمو دستمو روی شونش گذاشتم . 

 میون گریه و برای دلداری دادن بهش

 گفتم

 خانم نگران نباش ... قول میدم بیارم ببینیش ... گریه نکن -

 رهم به طرفین تکون میدادو میون زجه زدن گفتسرشو پشت س

من طاقت دوریشو ندارم ...توروخدا نبرش ... قول میدم هر موقع که بیای  -

 رات بدم ... اصالً بیا پیش خودمون

 زندگی کن

 همسرش به دادم رسیدو از روی زمین بلندش کرد

 یشگفت که میاره ببین ... خانم این کاراچیه که میکنی ؟ ... بلندشو -

 با خشونت خودشو از حصار دستای شوهرش بیرون کشیدو گفت

تو زن نیستی بفهمی درد مادر نشدن یعنی چی ؟ ... داشت باورم میشد  -

 این بچه خودمه

مرد که انگار از حرف زنش دلخور به نظر میرسید اخمی بین ابروهاش 

 نشستو گفت

ی ... خودتو الک من که صد بار ازت خواستم بیا بریم طالق توافقی بگیریم -

 اسیر من کردی که چی بشه
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دیگه بیشتر ازاین موندن جایز نبود . با قدمای بلند خودمو به سمانه 

 ی گفتم "بریم عزیزم  "رسوندمو دم گوشش 

پارسا هم پشت سرم راه افتاد و سه تایی سمت در راه افتادیم . سمانه  .

 لحظه ای به پشت سرش نگاهی انداختو

ارداشت پس زد . با دو سمتشون رفتو بین بحثشون دستمو که پشتش قر

 خودشو به پاهای مرد چسبوند . لحظه ای

قلبم از حرکت ایستادو دنبالش کشیده شدم ولی بیشتر ازیه قدم ورنداشتم 

 . مرد سمانه رو از خودش جدا کردو

روی زانوهاش نشست . بازوهای کوچیکش توی دستای بزرگومردونه مرد 

 زده بود . لبخندیبودو به چشماش زُل 

روی لبش اومدو سمانه روبغل کرد . سرش روی شونه مرد بودو چشماش 

 بسته . زن هم روی زمین نشسته بودو با

گریه بهشون نگاه میکرد . بعد جدا شدن از مرد با زن خداحافظی کردو 

 بغلش کرد و با قدمای آهسته سمتمون

م گرفت و دل برگشت . دستمو طرفش گرفتم که دست کوچیکش توش قرار

 آروم گرفت . با نگاهی که به ساک قرمز

 رنگ کوچیک انداختم با صدایی که از ته چاه بلند میشد گفتم

 فقط کوله پشتیشو میبرم ... خودم لباساشو تهیه میکنم -

مرد در حالی که دستشو دورکمر زن بی قرارش حلقه کرده بود باچشمای 

 قرمز از عصبانیت گفت
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 ال بچست ... همراهشم از این خونه میرهاون لباسا م -

نگاهم به زمین دوخته شد . پارسا وسایال رو برداشتو با خداحافظی بدون 
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 جواب ازخونه زد بیرون . میتونستم تصور

کنم چقدر ازم متنفر شده . منم با خداحافظی که شک میدونستم شنیده 

 بودن دست تو دست سمانه راهی بیرون

ادن دست ازشون خداحافظی کردو راهی ماشین شدم . سمانه با تکون د

 وادارمون "صبر کنین  "شدیم که زن با 

کرد بایستیم . سراسیمه خودشوبه چوب لباسی داخل کمد دم در رسوندو 

 پالتوی کوچیکی ازتوش درآورد . تن

سمانه کردو همونجور که نشسته بود در جاکفشیو باز کردو کفشای ورنی 

 کرد . نگاهمو همرنگ با پالتو رو هم پاش

از حرکاتش گرفته بودم سعی داشتم جلوی اشکمو بگیرم . بالخره کارش 

 . تموم شدو من دست سمانه رو کشیدم

دیگه به پشت سرم نگاه نکردم و بعد خارج شدن از درخونه ، پشت سر 

 بستم .پارسا ماشینو دم در آورده بودو

 ست . بعد بستنمنتظرمون بود . در صندلی عقبو بازکردمو سمانه روش نش

 در دور زدمو کنارش روی صندلی عقب

نشستم . خودمو بهش نزدیک کردمو توی بغلم گرفتمش . انگار که 

 . میترسیدم کسی دوباره بخواد ازم جداش کنه

سرش رو سینم بود و موهاشو نوازش میکردم . نمیدونستم خوشحالم یا 

 غمگین . خوشحال از اینکه دوباره بهم

ین از یادآوری صحنه چند لحظه پیش . ازتوی آینه جلو رسیده بودیمو غمگ

 به پارسا نگاه کردم ، با اخمی که رو

پیشونی داشت در حال رانندگی بود . به محض رسیدن دم در ساختمون 

 کمی از خودم جداش کردم و تازه فهمیدم
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خوابش برده . بوسه ای روی سرش زدمو خواستم بغلش کنم که در طرفش 

 ز بغلم جداش کرد وباز شدو پارسا ا

خودش بغلش کرد . از سکوتش که توی ماشین هم شکسته نشده بود 

 فهمیدم خیلی از دستم دلخوره . ازهمون در

بیرون زدمو ساکای رو زمینو ورداشتم و دنبالش راه افتادم . برای زدن دکمه 

 آسانسور دویدم و خودمو به درش

ه بعد خودم داخل رفتمو رسوندم. به محض باز شدن در، اول گذاشتم اون بر

 دکمه طبقه رو زدم . روم نمیشد تو

چشماش نگاه کنم . اونم نیمرخش به من بودو اگه میتونست روشو ازم 

 . میگرفت . دست سمانه آویزون بازوش بود

قدمی سمتشون ورداشتمو بعد گرفتن دست سمانه در حالی که انگشتاشو 

 لمس میکردم گفتم

 معذرت میخوام -

 ه من دوخته شدو دوباره به روبه رونگاه جدیش ب

 از من نباید معذرت خواهی کنی -

میدونستم منظورش کی بود . سر خم کردمو بوسه ای به پشت دست سمانه 

 . گذاشتم

نمخواستم اینجوری بشه ... تقصیر من نبود که این چند سال ازش دور  -

 بودم

 ن خونشوناونا هم گناهی نداشتن که فکر میکردن یه بچه یتیم آورد -

 تو ازم چه انتظاری داشتی ؟ ... چیکار باید میکردم ؟ -

 ... ما قبالً بحثامونو کردیم -
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 با باز شدن در حین بیرون رفتن گفت

 فقط حرف خودتو قبول داری -

رفتنشو دنبال کردمو با کمی تأخیر از آسانسور بیرون رفتم . دوباره پاتند 

 ازکردم که درواحدو باز کنم و بعد ب

کردن در منتظر شدم اون اول بره . سمانه رو آروم روی مبل گذاشتو دوباره 

 . سمت در برگشت که بره

 نمیمونی برات چای درست کنم ؟ -

 نه ... باید برم ... درماشینو قفل نکردم -

 قبل بیرون زدن از خونه صداش زدم که سمتم چرخید

 ممنونم -

یرون . در و پشت سرش بستمو سری تکون دادو بعد خداحافظی ازخونه زد ب

 رفتم باالی سر سمانه که مثل یه

فرشته کوچولو خوابش برده بود . موهاشو ازتوی صورتش کنار زدمو بوسه 

 ای رو پیشونیش گذاشتم . با احتیاط

پالتوی قرمز رنگشو از تنش درآوردم تا راحت تر باشه . بعد درآوردن 

 کفشاش توی جاکفشی گذاشتمو همراه

ای عوض کردن لباسام راهی اتاق شدم . پتو به دست به سالن پالتوش بر

 برگشتم و روش انداختم و تا جایی که

میشد روش انداختم . روی مبل سه نفره رو به رویش دراز کشیدموخیره به 

 چشمای بسته غرق درخوابش منتظر

 . موندم بیداربشه ولی بیدار نشدو منم خوابم برد

................................. 

اسم خودمو از زبون کسی میشنیدم که نزدیک به نظر میرسید . با تکونی که 
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 به شونم داده شد از الی پلکام بهش

زُل زدم . هنوز به بودنش کنار خودم عادت نکرده بودم . با یه حرکت که از 

 خودمم بعید بود خیز برداشتم که

داشت . دستمو ترسیدو تکونی خورد و با چشمای گرد حرکات منو زیر نظر 

 به نشونه آروم کردنش باال آوردمو

 درمونده گفتم

 ببخش عزیزم ... ترسوندمت ؟ -

 سرشو به طرفین تکون دادوبا هیجان گفت

 آبجی یه عالمه برف اومده ... بیا نگاه کن -

دستمو گرفتو تا لب پنجره دنبال خودش کشوند . یه لحظه سفیدی بیش از 

 حد زمین چشممو زدو منم غریزی

 چشمامو جمع کردم . لبخند زدمو گفتم

 آره ... همه جا سفید شده -

 بعدطرف سمانه خم شدمو همونجور که دستام رو زانو هامبود گفتم
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 صبحانمونوکه بخوریم میرم پایینو آدم برفی درست میکنیم ... خوبه ؟ -

 چشماش برق زدوباال پایین می پرید

 . یوهوآخ جونمی جون ... میریم برف باز .. -

لبخند زنان به خوشحالی کودکانه سمانه سمت آشپزخونه راه افتادم و بساط 

 صبحانه رو مهیاکردم . نمیخواستم

برای سمانه کوتاهی کرده باشم برای همین هرچی تو یخچال بودوروی ُاپن 

 چیدم . لحظه ای دست به کمر به سفره

رو صدا زدم . پایه  ای که تقریباً همه چیز توش پیدا میشد نگاه کردمو سمانه
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 صندلی و براش تنظیم کردم و باال تر

آوردم تا راحت تر باشه . ازپنجره فاصله گرفتو اومد طرف اُپن . برای 

 نشستن روی صندلی کمکش کردم و تازه

متوجه شدم چقدر سنگینه ! به محض دیدن روی ُاپن چشماش گرد شدو در 

 حالی که همه چیو از نظر میگذروند

 گفت

... چخبره ؟ ... برای چند نفر صبحانه درست کردی ؟ ... کسه دیگه ایم اَ !  -

 قراره بیاد ؟

منم روی صندلی روبه رویش وتوی آشپزخونه نشستمو بعد فرستادن موهام 

 پشت گوشم جوابشو دادم

نه ... این صبحانه مختص ما دو نفره ... حاال چی میخوری ؟ ... تخم مرغ ؟  -

 چی برات لقمه کره مربا ؟ پنیر؟ ... از

 بگیرم ؟

من فقط کره مربا دوست دارم ... شیر هم دوست ندارم ... همین آب  -

 پرتقال بسمه

 حین کشیدن چاقو کره ای روی نون لبخندی زدمو گفتم

 چرا شیر نمیخوری ؟ ... شیر واسه استخونات خوبه -

 لقمه رو طرفش گرفتمو از دستم گرفت و چینی به دماغش داد

 ... ... مامان سیمین هم بهم همینو میگفت آخه بو میده -

لبخند از روی لبم محوشد . دیگه بقیه حرفاشو نمیشنیدم . چقدر زود 

 مادرشو فراموش کرده بود . انگار متوجه

تغییر حالتم شد که ساکت شد و به لقمش گاز میزد . دلم نمی خواست غیر 

 . مامان لیال به کسِ دیگه ای مامان بگه



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 389 صفحه  

 

و متوجه شدم خیلی وقته دارم رو نون کره میمالم بعد گوشیم زنگ خورد

 ریختن مرباروی نون حین بلند شدن

لقمه رو تو بشقابش گذاشتموبرای جواب دادن گوشیم به اتاق رفتم . پارسا 

 بود که زنگ میزد چشمم به ساعت

رو نشون میداد پاسخ گوشیو لمس کردمو دم گوشم 9:35گوشیم خورد که 

 گرفتم

 سالم -

 ... خوبی ؟ سالم -

 به آشپزخونه برگشتم
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 بعله ... صبح برفیت بخیر آقا پارسا -

 چیه ؟ ... سر حالی ؟ -

چرا نباشم ... هوا به این خوبی ... خواهر گلمم که کنارمه ... شماهم که  -

 زنگ زدین به خوشیمون اضافه شد

 مطمئنی از زنگ زدن من خوشحال شدی ؟ -

ه هم بودو برای گرفتم لقمه دیگه سرجام حواسم به صبحانه خوردن سمان

 نشستم

معلومه ... چرا فکر کردی ناراحت میشم ... نمیای اینجا ؟ ... ما میخوایم  -

 ! بعد صبحانه بریم برف بازی

گوشیو بین شونه و سرم نگه داشتموتیکه نونی ورداشتم که سمانه لیوانو از 

 دهنش فاصله دادو دستو سرشو

 همزمان تکون میداد

تفاقاً برای همین زنگ زدم آماده باشین بریم به جای خوب که خودم ا -
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 کشفش کردم

دیگه نمیخورم ...  "سعی داشتم سردر بیارم منظورش چیه که آهسته گفت 

 اخم مصنوعی کردمو به "سیر شدم 

 لقمه گرفتنم ادامه دادم

 واقعاً ... باشه پس ما هم پایه ایم بیایم -

 اورد که لقمه رو سمتش گرفتمسمانه الکی ادای گریه در می

 باشه پس بعد صبحانه بیاین پایین که بریم ... فعالً  -

بعد قطع کردن گوشی باکم خوراکی سمانه درگیر بودمو به زور لقمه میکردم 

 و به خوردش میدادم . دیگه کم مونده

بود از دست اصرارای من به گریه بیفته . مطمئن شده بودم که سیر شده و 

 مادش کردم .باید تو اولینبرای رفتن آ

فرصت میرفتم براش خرید میکردم . تا تونستم لباس گرم تنش کردم . 

 طوری که به زور میتونست دستاشو خم

کنه . با شالگردن جلوی دهن وراه تنفسیشو پوشوندمو راهی پایین شدیم . 

 زودتر از من راهی آسانسور شده بود و

نش خورد و پقی زدم زیر خنده . من حین قفل کردن در ، چشمم به راه رفت

 مثل پنگوئن دستاش از بدنش فاصله

گرفته بود و به زور راه میرفت . تا رسیدن پارسا کمی برف بازی کردیم و با 

 گلوله برفی و جیغو خنده حسابی از

خجالت هم در اومدیم . با تک بوق ماشین پارسا توجهمون سمتش جلب 

 شدو گوله برفی که درست کرده بودم رو

برفا رها کردم . دستمو سمت سمانه دراز کردم که طرفم اومدو سمت ماشین 

 راه افتادیم . سالم کردیمومن جلو و
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اون عقب نشست . بدون اجازه درجه بخاریو بیشتر کردمو دریجه هاشو 

 سمت سمانه تنظیم کردم . نگاه متعجبشو

 فاکتور گرفتمو پرسیدم

 جایی که کشف کردی کجاست ؟ -

 میفهمی ... سمانه خانم گل چطوره ؟ عجله نکن -

 
 232 

چرخیدم سمت عقب و در حالی که پشتی صندلیو بغل کرده بودمو سرمو 

 بهش تکیه داده بودم نگاش کردم . به

 کف ماشین نگاه کردو خجالت زده گفت

 خوبم ... ممنون -

خُب ... خداروشکر ... امروز میریم که حسابی خوش بگذرونیم ... لباس  -

 شیدی ؟گرم پو

 انگار داغ دلش تازه شده باشه دستشو تو هوا تکون دادو گفت

 اُوَه ... تا دلتون بخواد ... سمیرا تمام لباسای تو ساکمو تنم کرد -

سه نفری با هم زدیم زیر خنده و فضای کو چیک ماشین پر شد از 

 خوشحالی ما . پارسا صدای دستگاهو بیشتر

 شستمکرد و منم برای بستن کمربندم صاف ن

 یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه

 ثانیه های تو داره میره امروزو زندگی کن فردا دیگه دیره

 نم نم بارون میزنه به کوچه وخیابون

 یکی می خنده یکی غمگینه زندگی اینه

 همه قشنگیش همینه

 خورشیدو نورو ابرای دور و
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 هرچی که تو زمین و آسمونه بهم انگیزه میده

 زو زندگی کن امروزورها کن دیرو

 هر روز یه زندگی دوبارست یه شروع جدیدهــــــ

 دوست دارم زندگی رو

 خوب یا بد اگه آسون یا سخت نا امید نمی شم چون

 دوست دارم زندگی رو

............................ 

با پاهای روبه فلج شدن از ماشین پیاده شدمو به سمانه که صندلی عقب بود 

 ! تم .خوابش برده بود، نگاهی انداخ

حق داشت ، اون همه جنبو جوشو برف بازی خستش کرده بود . درو باز 

 کردم که بغلش کنم ولی پارسا از اون یکی
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در سرشو داد توی ماشین و با خنده شیطونی سمانه رو از شونه هاش گرفتو 

 . سمت خودش کشید تا بغلش کنه

 . بهش رسوندملبخندی زدمو حین دور زدن ماشین خودمو 

 ! یاد یه فیلم وحشتناک افتادم -

 با یه جهش کمی باالتر فرستادشو گفت

 جداً ؟ ... پس کاش یکم پیاز داغشو بیشتر میکردم -

بعد سمتم برگشتو ادای زامبی در آور. کمی ازش فاصله گرفتمو خندیدم . به 

 محض باز کردن در چشمم به ساعت

مبل دیشب گذاشتش و منم سریع  و نشونم میداد . روی همون1خورد که 

 . رفتم تا براش پتو بیارم

 خب ... بامن کاری نداری ؟ -
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 بمون قهوه درست کنم با هم بخوریم -

 نه ... باشه یه وقت دیگه -

لحظه ای بهم خیره موندیم تا اینکه خداحافظی کردو راهی در شد . جوابشو 

 دادمو رفتنشو دنبال کردم . بعد بسته

ردمو دکمه های کابشنمو باز کردم . تا بیدار شدن سمانه شدن در ، دست ب

 یکم تمیز کاری کردمو لیست لوازم

مورد نیاز واسه یه دانش آموزو نوشتم . باید فردا میرفتم تهیشون میکردم . 

 کاش وسعم میکشید دنبال یه خونه

بزرگتر میگشتم تا میتونست اتاق جداگونه ای داشته باشه و راحتر باشه . 

 ر آینده ای نزدیک و بعد پسشاید د

انداز کردن حقوقم ، بشه . خداروشکر حقوقی که میگرفتم راضی کننده بود 

 ولی واسه منی که پس انداز نداشتم و

به خونه ای اومده بودم که بیشتر وسایالشو خودم خورد خورد و قسطی 

 خریده بودم ، پولی نمیموند تا پس انداز

 . کنم

........................................... 

یک هفته ای از اومدن سمانه پیشم میگذشت . تو این یه هفته روز به روز 

 . کم خوراک تر میشد و بهونه گیر تر

مجبوربودم برای بردن و آوردنش از مدرسه پاس بگیرم و همین برام خیلی 

 سخت شده بود . امروزم از اون روزایی

مو یه چشمم به سیستم بودو چشم بود که خرو خروار کار ریخته بود رو سر

 دیگم به ساعت که برای دنبال سمانه

رفتن دیر نشه .همینجوری از دیروزو دیر رفتن دنبالش کلی سرم غر زده 
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 بود چه برسه امروز هم میخواستم دیر

دنبالش برم. خبری از خانم و آقای رضایی که سمانه روزی نبود دربارشون 

 آخرین حرف نزنه ، نبود .بعد تایپ کردن

کلمه بلند شدمو بعد ورداشتن کیفم ، برای اجازه گرفتن ازپارسا راهی 

 اتاقش شدم وبا تقه ای که به در زدم وارد

شدم . رو صفحه مانیتورش چشم ریز کرده بود که با دیدن من نگاهی به 

 ساعت روبه رویش کردو قبل از اینکه

 چیزی بگم گفت

 برو -
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ون دادمو میخواستم درو ببندم که صداش سری به نشونه تشکر براش تک

 اومد

 ... خانم عابدی -

 از الی در جوابشو دادم

 بله ؟ -

 نمیخوای یه فکری ورداری ؟ ... با این وضعیت نمیتونی به کارت برسی -

عجله داشتم ولی اگه تا آخرش اونجوری میموندم بی احترامی بود . داخل 

 رفتمو کمی به میزش نزدیک شدم

 رویس هستم ولی نمیتونم به هرکسی اعتماد کنمتو فکر س -

خب بگرد ببین این دورور کی بچه همسنو سال سمانه داره که با هم برن و  -

 بیان

گشتم ... کسی نیست که هم مدرسه ای سمانه باشه ... فعال درگیر  -

 امتحانای ثلثشونن ... تموم که شد مدرسشو
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 ... عوض میکنم و میارم نزدیک تر

لمو به ساعت پشت سرم که روبه روی پارسا بود دادمو ادامه نگاه مستاص

 دادم

 ببخشید ... من برم تا دیر نشده -

سرشو به نشونه مثبت تکون داد و نگاهش تؤام با اخم به سیستم دوخته 

 شد . با اجازه ای گفتمو در حالی که لب به

 م ازدندون گرفته بودم از اتاقش زدم بیرون . دلم نمیخواست فکر کنه دار

 درخواستی که بهم کرده سوء استفاده

میکنم . همون موقع با کیاست که این روزا بد پاپیچ من شده بود روبه رو 

 شدم

 تشریف میبرین ؟ ... برای خودتون یه پا رئیس شدین -

به حرفاش محل ندادمو از در شرکت زدم بیرون باید سریع میرفتمو 

 برمیگشتم . حین رفتم به تاکسی که بهش

رش کرده بود هر روز همین موقع ها بیاد دم ساختمون ، زنگ زدم ببینم سفا

 . کجاست که خدا رو شکر پایین بود

به محض رسیدن نفس نفس زنان خودمو روی صندلی عقب انداختمو اونم 

 راه افتاد . به ساعت گوشیم نگاهی

 کدقیقه ای روتا االن نشون میداد . دعا میکردم توترافی0انداختم که تأخیر 

 گیر نکنیم . با لرزش گوشیم دست

 . کردم تو جیب بافتمو درش آوردم . فاطمه بود

 الوسالم فاطمه جان ... خوبی ؟ -

 سالم سمیرا ... ممنون ... تو خوبی ؟ ... چرا نفس نفس میزنی ؟ -

 ! دارم دنبال سمانه میرم ... دیرکردم -
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 خندیدو گفت
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 بچه داری این سختیاروهم داره -

 ! ل جان چطوره ؟ ... اینقدر عجله کردم که یادم رفت حالشو بپرسمغز -

 ... ! اونم خوبه ... سالم داره -

 ساله وسالم رسوندن ! لحنش جدی تر شدو ادامه داد1بچه 

 سمیرا جان ... از بابات خبر دارم -

تیکیمو ازپشتی صندلی گرفتموو صدلی جلوییم چنگ انداختم . احساس 

 . ه خشک شدکردم آب دهنم یه دف

 خوب یا بد؟ -

متأسفانه خبربد... مثل اینکه همون ساالیی که سمانه گیر افتاده بوده ،  -

 همکارا شناسایش کرده بودنو تعقیبش

 کردن که ولی میپره تو خیابونو با یه کامیون برخورد میکنه

لحظه ای حرفای فاطمه رو مجسم کردم .تا برخورد کامیون بهش طاقت 

 بستم که همزمان شد بانیاورمو چشمامو 

 قطره اشکی که از چشمم چکید

 الو .. سمیرا ؟ ... پشت خطی ؟ -

 اشکمو پاک کردمو جوابشو دادم

 آره ... فاطمه جان میدونی کجا دفنش کردم ؟ -

 هنوز نه .. ولی برات پیداش میکنم وبه گوشیت میفرستم -

 سرمو تکون دادمو گفتم

 ممنون ... افتادی تو زحمت -

ه حرفیه سمیرا جان ... کاش خبر بهتری برای گفتن میداشتم ... این چ -
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 متأسفم

 نه ... اصالً خودتو ناراحت نکن ... بازم ممنون -

ی خدا حافظی کردو گوشی و قطع کردیم . یاد "خواهش میکنم"بعد 

 خاطرات بودن بابا آتیشم میزد ولی راضی

 ده موقعی که دفنشنبودم اینجوری بمیره . تنها ، بی کس . کی باالسرش بو

 میکردن ؟ با توقف ماشین

سرچرخوندمو خودمو جلوی در مدرسه دیدم . سمانه لبه جدول نشسته 

 بودو دست به سینه و اخمی که به ابرو

داشت به زمین چشم دوخته بود . اشکامو پاک کردمو از ماشین پیاده شدم . 

 با دو از خیابون رد شدمو روبه روش

 نشستم
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 ... ونت برم دیرالهی قرب -

ادامه حرفم با بلند شدنش و راه افتادن سمت تاکسی قورت داده شد 

 .رفتنشو با چشم دنبال کردمو بهش حق

دادم . بلند شدم که برم که منم برم تو ماشین ولی صدای ناظم به گوشم 

 خورد

 خانم عابدی -

 سمت صداش سرچرخوندم

 ... یه لحظه میاین -

................................... 

کارا اونجوری که میخواستم پیش نمیرفت . فکر نمیکردم بچه مدرسه ای 

 داشتن و رفتن سر کار اینقدر سخت
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باشه . نگاهی به بغل دستم کردم که ساکتو دست به سینه نشسته بودمو از 

 . شیشه ماشین به بیرون زُل زده بود

کاریای اون . نمیدونستم از دست بی توجی های خودم عصبی باشم یا کم 

 کمی سمتش چرخیدم و گفتم

 ... ببینمت -

 نیم نگاهی هم بهم ننداخت

 سمانه با توام ... ناظمتون چی میگفت ؟ -

هنوز تو همون وضعیت وپشت به من بود . با یه حرکت خشونت آمیز اونم 

 بعد مدتها دستشو گرفتمو وادارش کردم

 بهم نگاه کنه . صدای نالش رفت هوا

 نمیخونی ؟چرا درساتو  -

 آی دستمو شکستی ... ولم کن -

 تا جوابمو ندی ول نمیکنم -

 بامشت و گریه به جونم ، حرف زد

میخوام برگردم خونه ... پیش مامان سیمینو باباعلی ... تو بهم توجه  -

 نمیکنی ... تواصالً دوسم نداری

 همن دوستت ندارم ؟ ... من بهت توجه نمیکنم؟ ... منی که حاضر نیستم ی -

 خار به پات بره ... منی که در به در

دنبالت گشتم تا بالخره پیدات کردم ؟ ... پیدات کردم که این حرفا رو بهم 

 بزنی

 چرا منو نمیبری خونمون ؟ ... میخوام بابا مامانمو ببینم -

 حرصی چشمامو روی هم فشردمو با تحدید آمیز گفتم
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.. هرجامن زندگی کنم خونته ... سمانه یه چیزی میگم تو گوشات فرو کن . -

 اینقدر بابامامان نکن ... بابامامان ما

 مردن ... هیچکسم جاشونو نمیگیره ... فهمیدی ؟

ساکت شدو با صورت خیس اشک نگاهم کرد . از گریه زیاد نفساش نامنظم 

 شده بود

 بابا مرده ؟ -

 ینمیخواستم اینجوری بهش بگم . کاش جلوی خشممو میگرفتم . چقدر ب

 رحمم ! اشکاشو پاک کردم و به خاطر

 . خفه شدن صدام از بغض به حرکت باال وپایین سر اکتفا کردم

 چرا زودتر بهم نگفتی ؟ -

 چون ... خودمم االن با خبر شدم -

به چشمام نگاه کردو بعد چند لحظه سرشو روی سینم گذاشت. نگاهم سُر 

 خورد به آینه جلو و راننده که نگاهمون

محض متوجه شدن نگاهشو ازمون دزدید . اشکامو پاک کردمو  میکردو به

 ازش رو گرفتم . سمانه دیگه ساکت شدو

چیزی نمیگفت . منم فقط نوازشش میکردم . باید در اولین فرصت یه برنامه 

 . ریزی درست و حسابی میکردم

اینجوری نمیشد کاربه جایی رسوند . از باال به سمانه که سرشو از روی سینم 

 یداشت نگاه کردمو روسرشبرنم

 بوسه ای گذاشتم . زمزمه وار و دم گوشش گفتم

 معذرت میخوام عزیزم -

خودشو بیشتر به من چسبوندو این شدجوابش . باید بیشتر واسش وقت 

 میذاشتم . باید کاری میکردم اون زنو
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مردو فراموش کنه و دیگه اسمشونو نیاره . هرچند لطف بزرگی کردن تواین 

 ش مراقبت کردن و واسشسه سال از

کم نذاشتن ولی نمیتونستم تحمل کنم وقتی سمانه داره برای رفتن به اونجا 

 دستو پا میزنه . دیگه نمیخواستم یک

 . لحظه هم ازم دور بمونه

........................ 

 سمانه درساتو خوندی که نشستی پای تلویزون ؟ -

 جواب داد حالت طلبکارانه ای که دلخوری ازش موج میزد

 بله -

ای گفتم و کوکو های سرخ شده رو برگردوندم . زنگ در "خدا کنه  "آهسته

 به صدا در اومدو من ناخداگاه چشمم

رو نشون میداد . به سمانه نگاه کردم که 1:35رو ساعت تو حال رفت که 

 دست به سینه با اخم و به ظاهر تلویزیون

برداشتن چادرم به اتاق رفتمو میبینه . سری از روی تأسف تکون دادموبرای 

 حین باز کردنش سراسیمه به طرف
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دربرگشتم . از توی چشمی به پارسای ناموزون پشت در چشم دوختمو 

 بدون معتلی قفالی درو باز کردم . با حرکت

 سر سالم کردمو به زبون آوردم

 سالم -

 اونم جوابمو با سر داد و بدون مقدمه گفت

 زنممیخوام باهات حرف ب -

 از حالت جدیش شوربه دلم افتاد و در قالب اخم نازک به ابروهام زد
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 چیزی شده ؟ -

 میام تو میگم -

درو باز کردمو اجازه دادم بیاد داخل . با سمانه حال واحوال کرد . گوشه 

 چادرمو روی شونم انداختم تا جلوی دستو

روشن پام نباشه و برای درست کردن چای به آشپزخونه رفتم . به محض 

 کرد زیر کتری صدای بسته شدن در اتاق

توجهمو جلب کرد . خودمو به سالن رسوندمو با قیافه هاجو واج پارس 

 مواجه شدم . لب پایینیشو برگردوندو با

 دست ازم علت رفتار سمانه رو جویاشد که خودمم نمیدونستم دلیلش چیه

. 

 شما بشینید من االن میام -

کتابش بود . درو بستمو با صدای آروم  پشت میزش نشسته بودو سرش تو

 گفتم

 این چه حرکتی بود که کردی ؟ -

 سرشو از توی کتاب برداشتو نیم نگاهی بهم انداختو جواب داد

 چه حرکتی ؟ -

 دست به کمر شدمو یه قدم دیگه بهش نزدیک شدم

 چرا با عمو پارسا اینجوری رفتار کردی ؟ ... چرا جواب سالمشو ندادی ؟ -

 موی من نیست ... بعدشم خودت میبینی که دارم میخونماون ع -

چرا بهانه الکی میاری ؟ ... همین چند لحظه پیش ازت نپرسیدم گفتی  -

 خوندم ؟

 یادم رفته ... میخوام دوباره بخونم ... اشکالی داره ؟ -

االن آره ... میای بیرون مثل یه خانوم سالم میکنی ... یکم میشینی ... بعد  -
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 درسات میای پای

 با یه حرکت سمتم چرخیدو گفت
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فکر کردی نمیدونم میخوای زنش بشی و منو تنها بذاری ؟ ... بیام بیرون  -

 نگاها و حرفای دو نفرتونو گوش بدم ؟

صدای برخورد دستم به صورتش متوجهم کرد نتونستم خودمو کنترل کنم . 

 دستش روی صورتش رفتو لب برچید

رد . نشستم که از دلش در بیارم ولی روشو ازم دستم روی گونم سُرخو .

 گرفتو با گریه گفت

 برو بیرون -

 خواستم چیزی بگم ولی جیغ زد

 گفتم برو بیرون -

 ... باشه ... باشه -

 عقب عقب سمت در رفتمو بازش کردمو ادامه دادم

 خواهش میکنم از پیشم نرو -

ولین قطره اشک ادامه حرفم با بغض چنگ زده به گلوم خفه شد و همراه ا

 کامالً از اتاق خارج شدمو پشت در سرمو

 روی در گذاشتمو پچ پچ وار با خودم حرف زدم

 ... معذرت میخوام ... معذرت میخوام -

 سمیرا ؟ ... چی شده ؟ -

 سمت صداش سر چرخوندمو اشکمو پاک کردم

 داری گریه میکنی ؟ -

 صدای سوت کتری بهونه خوبی بود تا از سؤالش فرار کنم
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 م ... من ... میرم چای دم کنم -

و سمت آشپزخونه پا تند کردم . توی آشپزخونه گیج یه دور دور خودم 

 چرخیدم تا یادم بیاد برای چی اومدم ؟

 پارسا پشت سرم وارد آشپزخونه شدو دوباره پرسید

 سمیرا ... با توام ؟ ... چی شد ؟ ... چرا سمانه جیغ میزد ؟ -

میگشتم که خودمم نمیدونستم چیه . به دستی که تو کابینتا دنبال چیزی 

 قوریو سمتم گرفت نگاه کردم

 سمیرا میگی چی شده یا نه ؟ -

 چشمای گریونم بین مردمکای چشماش جابه جا شدو گفتم

 ... زدمش ... بهش سیلی زدم -
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 سرمو پشت سر هم باالوپایین تکون دادمو ادامه دادم

 ... ه ... میره پیش همون زنو مردهمیره ... میدونم تنهام میذار -

پارسا یه قدم بهم نزدیک شدو خواست بازوهامو بگیره که دستاشو پس 

 زدمو به کابینت پشت سرم تکیه دادم

 سمیرا چه بالیی سرت اومده ؟ ... این حرفا چیه که میزنی -

با گریه ای که سعی در کنترلش دارم همه حرفاو رفتاراشو توضیح میدم . 

 با ابروهای باال رفته به حرفامتمام مدت 

گوش میده و آخرشم دست میبره صدای سوت کتریو قطع کنه و با پیچوندن 

 پیچ گاز زیرکتریو خاموش میکنه . یه

 . لیوان از توی جا ظرفی برمیداره و بعد اینکه آبش میکنه طرفم میگیره

 بیا این آبو بخور یکم آروم بشی -

 . لیوانو یه نفس سر میکشمبا دستای لرزونو و نفسای نامنظم 
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 بیا بریم بشینیم صحبت کنیم -

سمت پذایرایی راه افتادمو نگاهی به در بسته اتاق انداختم . قلبم مچاله 

 شدو روی اولین مبل سُر خوردمو سرم

 بین دستام رفت . کنارم نشستو شروع کرد صحبت کردن

فع ی دارم به نببین سمیرا ... میخوام یه چیزی بهت بگم که ممکنه فکر کن -

 خودم میگم ... اگه ناراحت نمیشی من

 ... حقو به سمانه میدم

 نگاه میر غضبمو بهش دادم که ادامه داد

ببین االن درست سه ساله که اونا ازش مراقبت کردنو واسش کم نذاشتن  -

 ... ... درست مثل بچه نداشته خودشون

 ازشون میگیری اونوقت یه دفه سروکله تو پیدا میشه و دارو ندارشونو

 منظورت ازاین حرفا چیه ؟ -

گفتم منظوری ندارم ... تو با این کارت و اجازه ندادن سمانه برای  -

 دیدنشون داری از چشمش میفتی ... باید قبول

 کنی سمانه اونا رو به جای پدر مادرش قبول داره

ر اتفاقاً برعکس ...سمانه متوجه شده داریم باهم ازدواج میکنیم ... فک -

 میکنه با ازدواج من تنها میشه ... فکر

 میکنه ولش میکنم

 خب از اشتباه درش بیار ... براش توضیح بده که اینجوری نخواهد بود -

 به زمین چشم میدوزم و بعد متمرکز کردن افکارم میگم

 پارسا من تصمیم خودمو گرفتم -
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شم بهش به چشمای پر از سوالش چشم دوختمو طاقت نیاوردم چشم توچ
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 بگم . نگاهمو به یقه لباسش دادمو

 درادامه گفتم

 ... ما ... نمیتونیم با هم ازدواج کنیم -

لحظه ای مات نگاهم کردو بعد با صدای ضعیفی اسممو به لب آورد که 

 دستمو به نشونه سکوت باال آوردمو گفتم

 پارسا خواهش میکنم چیزی نگو ... نگو و قبول کن ... این تنها خواسته -

 منه ... خواهش میکنم

رگه های قرمز تو چشماش هر لحظه پررنگ پررنگتر میشد . بعد چند ثانیه 

 چشم دوختن به من با پوفی که کشید

 روشو چرخوندو به میز عسلی خیره شد

 ... خیله خوب -

 دوباره نگاهم کردو با نگاه نمناک ادامه داد

 یادت باشه این چندمین بارته که قلبمو شکستی -

د تلخی زدو زود جمش کرد . بلند شدو بعد خداحافظی از خونه زد لبخن

 بیرون . با صدای بسته شدن در به خودم

اومدم خیلی وقته به جای خالیش زُل زدم . نفسام باال نمیومدو توی سینم 

 حبس شده بود . دستم روی قلبم

نشستو با چنگ انداختن به لباسم سعی کرد به تپشش بیاره . که بالخره با 

 یه نفس عمیق موفق شدم . چیکار

 . کردم ؟ چی گفت که آتیشم زد . داشتم ذوب میشدم

سمت پنجره رفتمو بعد کنار زدن پرده بازش کردم . هوای سرد که رو  .

 صورتم نشست کمی بهتر شدم ولی نگاهم

خورد به خیابونو ماشین سفید رنگ جلوی ساختمون . با روشن شدن چراغ 
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 م خودشمخطرای ماشین منظر موند

سر وکلش پیدا بشه که درست حدس زدم و بعد سوار شدن با سرعت زیاد 

 دور شدو سمت خونش راه افتاد . دستم

جلوی دهنم رفت تا صدای گریم باال نره . تکیه به دیوار رو زمین سُر 

 خوردمو زانوهامو بغل کردم

 از آسمانم ، ماتم ببارد

 ...هراس بی تو ماندنم ادامه دارد

 ترانه بی تو نمی نویسم

 چگونه پر کشد خیال واژه بی تو

 به لب رسیده جان کجایی

 ...کجایی؟

 ...که برده طاقتم جدایی
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 باران تویی

 به خاک من بزن

 بازا ببین

 که بی مه تو من هوای پر زدن ندارم

............................... 

ی شرکت هم خیلبعد اون شب کذایی دیگه مکالمه ای با پارسا نداشتمو توی 

 سر سنگین برخورد میکرد . درست

مثل روزای اولی که اومده بودم . سمانه ازاون شب باهام قهر کرده بودو زیاد 

 حرف نمیزد . مونده بودم وسط دو

نفرکه طاقت دیدن ناراحتی هیچکدومشونو نداشتم . از طرف دیگه سرو کله 
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 سعید هم پیدا شده بود و قوز باال قوز

چند آب پاکی و رو دستش ریختم و جواب منفیمو بهش دادم  شده بود . هر

 ولی بازم برای گرفتن جواب مثبت ازم

مصمم بود . فاطمه با اصرارای من قرار بود برای شام به خونمون بیاد . 

 شوهرش که مثل خودش پلیس بود رفته بود

مأموریتو من از این فرصت استفاده کردم تا بلکه به هوای بچش روحیه 

 عوض بشه . با صدای زنگ در سمانه

ساالدای در حال خورد شده رو برای باز کردن رها کردمو سمت در راه 

 افتادم . بعد مطمئن شدن اینکه فاطمست

لبخند به لب درو باز کردمو خیلی گرم بهش خوش آمد گویی کردمو حالو 

 احوال . غزاله کوچولوشو بغل کردم ولی

در کنار رفتم تا بیاد داخل و بعد غریبی کردو زد زیر گریه . از جلوی 

 درآوردن چادرش رو کاناپه نشست. منم غزاله

 رو زمین گذاشتم تا بلکه گریش بند بیاد

 افتادی تو زحمت ... من که راضی نبودم -

 حین رفتن به اتاق سمانه جوابشو دادم

این حرفا چیه ... خوشحالم کردی دعوتمو قبول کردی ... صبر کن برم  -

 دا بزنمسمانه رو ص

 بعد باز کردن در طبق معمول با قیافه دمقش مواجه شدم

 سمانه بیا مهمون داریم -

 چشماش برقی زدو از پشتی صندلی فاصله گرفت

 مامان سیمینه ؟ -

 اخمامو تو هم کشیدمو گفتم
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نه ... چرا همچین فکری کردی ؟ ... دوستم فاطمه با دختر کوچولوش  -

 اومدن دیدنمون ... بیابیرون

 جر شدو دوباره همون حالتو به چهرش داد . سمت آشپزخونه راه افتادمپن
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خیلی خوش اومدی فاطمه جان ... لباساتو در بیار ... راحت باش ... اینجا  -

 رو خونه خودت بدون

 ممنون ...سمانه نیومد ؟ -

 چرا االن میاد -

به  سه تا لیوان چای ریختمو راهی هال شدم و روی عسلی گذاشتمشون .

 غزاله که در حال کنجکاوی بود نگاه

 کردمو لبخندی زدم

 سمیرا چیکار کردی با خودت ؟ ... پای چشمات گود افتاده -

دستم زیر چشمام سُر خوردو ازاین همه دقت فاطمه جا خوردم . جریان رد 

 کردن پارسا رو سر بسته براش تعریف

 کرده بودم و بد عنقیای سمانه روز به روز بیشتر میشد

 کاری نکردم -

معلومه ... دختر تو چرا به فکر خودت نیستی ؟ ... همه فکرو ذکرت شده  -

 نگه داشتن سمانه اونم به زور ...فکر

 نمیکنی با این کارت ازت زده میشه ؟ ... زندانیت که نیست

 کمی خم شدمو حین کشیدن انگشت روی لبه میز جوابشو دادم

 ها کسیه که تواین دنیا دارمنمیخوام دوباره گمش کنم ... اون تن -

 ... این چه حرفیه که میزنی ؟ ... چرااینقدر بد بینی ؟ -

بدبین نیستم ... محافظه کارم ... نمیخوام دوباره ازهم جدا بیفتیم ... دیگه  -
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 طاقت دوریشو ندارم

گیرم حرفت درست ... دیگه در حد یه دید وبازدید که میتونی ببریش  -

 اونجا

 یترسم یادش بیاد و دیگه حاضر نشه بیاد پیشممیترسم ... م -

داری اشتباه میکنی ... اون االنشم موقعیتشو داشته برگرده پیش اونا ...  -

 فقط منتظر تو بهش بگی ... داری خودتو

 اونو با ندونم کاریات نابود میکنی

 تو میگی چیکار کنم ؟ -

 از سرجاش بلند شدو حین رفتن سمت غزاله گفت

رش خونشون ... چیزی که ازت کم نمیشه ... غیر اینکه دل من میگم بب -

 سمانه رو بدست میاری ... هوم ؟

دکوری دست غزاله رو گرفتو روی میز گذاشت . بعد بغل کردنش اومدو سر 

 جاش نشست

 اگه دیگه حاضر نشد باهام بیاد چی ؟ -
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 میکنهمیاد مطمئن باش ... اون یه بار تورو انتخاب کرده دوباره هم  -

با حرفای فاطمه عمیق تو فکر فرو رفتم . شاید حق با اون باشه . باید 

 مینشستمو سنگامو باسمانه وا میکندم . باید

برای رفتن به اونجا شرط میذاشتم . در اتاقو نبسته بودمو غزاله از روی 

 کنجکاوی رفته بود داخل اتاق و با سمانه

نشستو من و فاطمه هم برای  مشغول بازی و خنده بودم . لبخندی روی لبم

 . آماده کردن شام به آشپزخونه رفتیم

هرچند کار دیگه ای نمونده بودو فقط باید ادامه ساالدا رو خورد میکردم 
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 غذارومیکشیدیم . در کل شب خوبی بودو

من بعد مدتها تونسته بودم صدای خنده سمانه رو بشنوم . بعد شام و آخرای 

 وشب فاطمه آماده ی رفتن بود

اصراری من هم برای شب موندنش پیش ما بی فایده بود . منم براش تاکسی 

 گرفتمو تا دم در ساختمون بدرقش

 کردم

 بازم بیای پیش ما ... بدون که خیلی خوشحالمون میکنی -

به شرط اینکه این اومدنا فقط از طرف من نباشه ... دفعه بعد نوبت  -

 شماست

 نمیتونه سر شماشیره بمالهباشه خانم پلیس ... میدونم کسی  -

 حین احترام نظامی گذاشتن گفت

 ما درخدمتیم -

 منم مثل خودش احترام گذاشتمو گفتم

 ! ما بیشتر -

غزاله گیج خواب حرکتای مارو نگاه میکردو سعی داشت ازش سر در بیاره 

 که ماچی از گونش گرفتمو بعد

ول اونا راه خداحافظی راهی تاکسی شدن . هواسرد بود ولی منتظر شدم ا

 بیفتن . ازتوی ماشین دست تکون دادنو

من هم همینکاروکردم و راه افتادن . خیلی احساس سبکی میکردم . انگار 

 بار سنگینی از روی دوشم ورداشته

شده بود . باید در اولین فرصت با سمانه راجع به این موضوع صحبت 

 ... میکردم . شاید فردا

...................... 
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فهمیده بود میخوام ببرمش خونه آقا و خانم رضایی خیلی خوشحال  ازوقتی

 شده بود . بعد گذاشتن شرطو

شروطای مختص خودم راضی شدم برای نیم ساعت بریم اونجا . لحظه 

 شماری میکرد برسیمو اینو از جنبو جوشای

تو ماشینم متوجه شدم . هنوز ماشین کامالً متوقف نشده بود که پیاده شدو 

 نکه درماشینو پشت سرشبدون ای

بببنده به زنگ در خونه هجوم برد . بعد حساب کردن پول راننده . خیز 

 برداشتمو از همون دری که باز بود از

ماشین زدم بیرون وبستمش . هوا هنوز کامالً تاریک نشده بود. در باز شدو 

 من این جواب ندادنو پای تماس تلفنی

و بدو های سمانه طرف خونه راه که از قبل زده بودم گذاشتم . پشت بد

 افتادمو درای باز سمانه رو میبستم . خانمه

با اشک آغوششو براش باز کرده بودو بعد بغل کردنش چند دقیقه تو همون 

 . حالت نشسته قربون صدقش میرفت
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با قدمای آهسته سمتشون رفتمو به محض باز شدن چشمای خانمه سری به 

 تصور عکسنشونه سالم تکون دادم . 

العملش سخت بود . در کمال ناباوری استقبال گرمی ازم کردو به داخل خونه 

 دعوتمون کرد . شوهرش نبودو به

گفته ی خودش بهش زنگ زده در اولین فرصت خودشو برسونه . کمی 

 احساس غریبگی میکردم . روی مبلی

زدم و  لنشسته بودم که قباًل با پارسا روش نشسته بودیم . به جای خالیش زُ

 آه از نهادم بلند شد . حرف آخرش
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 . هیچوقت فراموشم نمیشه و توی ذهنمو اِکو میخوره

 ... خیلی خوشحالمون کردین -

میوه به دست با اون هیکل تپل و سفیدش توی لباس خونه و موهای مردونه 

 رنگ کرده سمتمون میومد

 روزی نیست که تعریف سمانه جانو نداشته باشیم -

روی عسلی گذاشتو کنار سمانه روی زمین نشست . دستشو ظرف میوه رو

 روی شونش گذاشتمو با فشاری که

 بهش آورد ادامه داد

 جای خالی سمانه جان خیلی محسوسه -

 باصدای زنگ در بلند شد

 حتماً علیِ ... من برم درو براش باز کنم -

یم سمانه هم باال وپایین پرید و خوشحالی کرد . با دو خودشو پشت در قا

 کرد و هیجانشو با آوردن دو تا دستاش

جلوی دهنش کنترل کرد . به محض بازشدن در خودشو جلوی دید آقای 

 رضای انداختو اونم بغلش کرد. برای

خوشحالیشون لبخند به لبم نشست ولی قطره اشکی هم همزمان باهاش از 

 چشمم بیرون زد . بادست پسش زدمو

ش به من خوردو منم به احترامش سعی کردم جلوی بقیشونو بگیرم . چشم

 بلند شدم . سالم احوالپرسی کردو سه

تایی سمتم اومدنو روی کاناپه نشستن . نگاهی به ساعت انداختم که از نیم 

 ساعت فقط ده دقیقه باقی مونده رو

نشون میداد . نمیدونستم چجوری به سمانه بگم که ناراحت نشه . ولی اگه 

 م دیگهمیذاشتم بیشتر بشه مطمئن بود
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نمیتونم کنترلش کنم . برای همین با تک سرفه ای صدامو صاف کردمو 

 خطاب به سمانه گفتم

 کم کم آماده شو که بریم -

 لبخند از روی صورتش ماسیدو به ساعت چشم دوخت

 مگه نیم ساعت شد ؟ -

 تاچند دقیقه دیگه میشه -

 خانم رضایی سمانه رو به خودش چسبوند

 شام نخورده برینکجا؟ ... مگه میذارم  -
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 خیلی خشک جواب دادم

 ممنون ... ولی باید برگردیم خونه -

 سمانه نزدیک تراومدو گفت

 حاالنمیشه بیشتر بمونیم ... توروخدا -

 نه نمیشه ... نکنه قولی که بهم دادیو فراموش کردی -

 آقای رضایی گفت

ت اجازه بده سمانه جان دخترم ... باشه دفعه بعد که اومدی شاید خواهر -

 بیشتر بمونی ... االن دختر خوبی

 باشوحرفشو گوش کن

باید تاکسی میگرفتم ولی شماره تاکسی های این اطرافو نمیدونستم برای 

 همین پرسیدم

 شماره نزدیک ترین تاکسی تلفنی به اینجا چنده ؟ -

 آقای رضایی حین بلند شدن جوابمو داد

 چرا تاکسی ؟ ... خودم میرسونمتون -
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 ه ... با همون آژانس راحتریم ... میشه شمارشو بگین ؟ن -

 هرجورمایلید ... خانم ... زنگ بزن آژانس سرکوچه -

نگاه زن به مرد دوخته شده بودو عکس العملی نشون نمیداد . سمانه دوباره 

 غمبرک زده بودو سرش پایین . بعد

عه تماس خانم رضایی ، برای پوشیدن کفشامون سمت در رفتیم .این دف

 برعکس اومدنی سمانه عقب افتاده بودو

فس فس میکرد با تک بوق ماشین دم در حین باال زدن پشت کفش اسپرتم 

 خطاب به سمانه گفتم

 بدو ... تاکسی اومد -

و بعد خداحافظی سرسری پارکینگ کوچیکو رد کردمودم در رسیدم . قبل 

 خارج شدن به سمانه نگاهی انداختم

 بود که هنوز همونجا ایستاده

 سمانه عجله کن ... تاکسی معتله -

نگاهش به زنو مرد بودو آروم آروم سمت در میومد . که چند قدم باقی 

 مونده رو با کشیدن دستش سمت خودم به

اتمام رسوندمو باهم سوار ماشین شدیم . دوباره شده بود همون سمانه 

 غمگینو ساکت . حتی نذاشت چند ساعت

 . مم دیگه از دست کاراش خسته شده بودمهم از رفتنمون بگذره . خود

 
 247 

........................ 

مشغول نوشتن برنامه این هفته روی برد تو اتاق پارسا بودم که از راه رسید 

 و لحظه ای مکث کردم . بعد سالمو

صبح بخیر گفتن و طبق معمول جواب گرفتن با تکون سر ، راهی میزش 
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 به این شدو من به ادامه کارم . دیگه

خشک برخورد کردنا عادت کرده بودم . با حس بوی سیگار پیچیده توی 

 اتاق سمتش سربرگردوندم ولی انگار تو

اتاق نمیگشید . ماژیکو توی دستم چرخوندمو سعی کردم افکارمو متمرکز 

 کنم که چی میخواستم بنویسم نمیدونم

 چجوری ولی لب باز کردموپرسیدم

 دوباره سیگار میکشی ؟ -

 به خودم مربوطه -

جوابش حکم آب سردی بود که روم ریخته شد . کفری پلکامو روی هم 

 فشردم و به کارم ادامه دادم .انتظار

شنیدیدن همچین جوابی ازش نداشتم . ماژیکو لبه تخته گذاشتمو خواستم 

 از اتاقش خارج بشم که صداش منو از

 حرکت نگه داشت

 به سعید چه جوابی دادی ؟ -

متش کردم که سرش به سیستمش گرم بود . خواستم مثل نگاهی به س

 خودش جواب بدم ولی دلم نیومد

 خودت چی فکر میکنی ؟ -

 نگاه خستشو به من دوخت . طاقت نیاوردمو به کف اتاق چشم دوختم

 ردش کردم -

و رومو ازش گرفتمو باقدمای بلند ازاتاقش خارج شدم . پشت دربسته 

 کشیدن اتاقش لحظه ای مکث کردم و بعد

 . نفس عمیق پشت میزم برگشتم

........................... 
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 سمانه داری کالفم میکنی ... بهت میگم این درو باز کن -

تا وقتی منو نبری خونه مامان بابا باز نمیکنم ... مدرسه هم نمیرم ... اصالً  -

 غذا هم نمیخورم

ندونای کلید کالفه شدم . باکف دست به در ضربه محکمی زدمو ار الی د

 شدم غریدم

 هزار بار بهت گفتم اونا مامان بابامون نیستن ... اینو تو کلت فرو کن -

چرا ... برای من هستن ... من نه ازمامان لیال مادری دیدم نه از بابا که  -

 همش کتکم میزد ... اصالً توحسودی

 میکنی من برم اونجا
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 سمانه وا کن این درو تا نشکوندمش -

 زنمیکنمبا -

 ... به درک که باز نمیکنی ... همون تو بمون تا بپوسی -

سمت آشپزخونه پاتند کردمو غذاهای خوش آبو رنگی که برای سمانه 

 درست کرده بودم و توی یخچال چپوندم

 دختره لج باز یه دنده ... میخواد خودشو به کشتن بده -

چند روزه درست حسابی  با دیدن یخچال تقریباً پر غذا شور به دلم افتاد . از

 غذا نخورده . اشک تو چشمام جمع

شد . شروع کردم آشپزخونه کوچیکووجب کردنو ناخن شستمو جوییدن . 

 چیکار باید میکردم ؟ اگه همیمنجوری

پیش میرفت چیزی ازش نمیموند . فکری به ذهنم رسید و برای عملی 

 کردنش سمت گوشیم رفتم اما پشیمون

اید قبول میکردم سمانه بدون من هم زندگی خوبی شدمو رومبل نشستم . ب
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 داره . شاید بهتر از االن . به در بسته

نگاهی کردمو با قدمای آهسته خودمو بهش رسوندم . پشت در نشستمو 

 شروع کردم صحبت کردن

فکر میکردم تو هم مثل من برای دیدنم لحظه شماری میکنی ... برای  -

 .. کهاینکه بعد از چندسال بهم برسیم .

دوباره با هم بازی کنیمو شاد باشیم ... درست مثل خونه پایین ... که بدون 

 هم نمیتونستیم نفس بکشیم ... من به

خاطر تو به پارسا جواب رد دادم ... برای اینکه همیشه پیش هم بمونیم ... و 

 بهت ثابت کنم برای موندنت پیش من

 ... هر کاری میکنم

د هنوز بچه تر از این حرفا بود که سر در بیاره صدایی ازش در نمیومد . شای

 چی میگم . روی در بسته با سر انگشت

 عالمت بی نهایتو کشیدمو ادامه دادم

نمیتونم برای نگه داشتنت از زور استفاده کنم... اگه ... اگه دوست داری  -

 پیش ... به قول خودت مامان بابات

 برگردی از نظر من مانعی نداره

قفل در مجبورم کرد اشک روی صورتمو پاک کنم . درو باز  صدای باز شدن

 کردو بهم زُل زد

 یعنی اجازه میدی برگردم اونجا ؟ -

سرمو باال وپایین تکون دادمو بهش فهموندم درست شنیده . خودشو توی 

 بغلم انداختو منم آغوشمو براش باز

 کردم

بابا علیو  من دوسِت دارم آبجی سمیرا ... همونجور که مامان سیمینو -
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 دوست دارم

 موهاشو نوازش کردمو نزدیک گوشش زمزمه وار گفتم

 منم دوسِت دارم ... ولی باید یه قولی بهم بدی -

 سرشو از روی سینم ورداشتو با چشمای معصومش بهم زُل زد
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 چه قولی ؟ -

 اینکه بهم سر بزنیو هر وقت خواستم بتونم ببینمت -

کون دادو دوباره روی سینم گذاشت . نمیدونم با لبخند سرشو باال پایین ت

 فکر درستی کردم یانه .نمیتونستم

شاهد عذاب کشیدنش و ذره ذره آب شدنش باشم . بوسه ای روی سرش 

 گذاشتمو با تمام وجود عطر موهاشو به

شامم فرستادم . توی برخوردایی که با آقا و خانم رضایی داشتم آدمای بدی 

 فتو آمد منبه نظر نمیرسیدن که از ر

برای دیدن خواهرم ممانعت کنند که اگه اینجوری بود سمانه اینقدر 

 باهاشون خو نمیگرفت و شب و روز بهانشونو

نداشت . من نعمت مادر داشتنو چشیدم هرچند کوتاه ولی سمانه نه . شاید 

 اون زن مهر مادریشو به سمانه منطق

لی سمانه رو از االن کنه و ازش یه دختر بشاش و سر حال بسازه . جای خا

 حس میکنم . چشمامو بستمو اشکام

 . روی صورتم غلطید

 آبجی سمیرا ... داری گریه میکنی ؟ -

 اشکامو با کف دست پاک کردمو سرمو به طرفین تکون دادم که ادامه داد

 اگه تو دوست نداری نمیرم اونجا -
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کاری که دارم نه ... آسایش تو واسه من از همه چیز مهم تره ... با وجود  -

 ... نمیتونم به خوبی ازت مراقبت کنم

 قول میدی فراموشم نکنی ؟

 انگشت کوچیکشو باال آوردو بعد قفل کردن با انگشت کوچیک من گفت

 قولِ قول -

بیشتر توی بغلم میکشمشو نهایت استفاده رو از بودنش کنار خودم میکنم . 

 چقدر آدم بدی هستم که هیچکس

ه . بدی که در وجود من نیست ولی همه رو از حاضرنیست کنارم بمون

 دورورم دور میکنه . شاید قسمت من اینه که

 . تا آخر عمرم تنها بمونم . تنها بدون خانواده

.................................. 

طبق عادت این چند هفته به ساعت نگاه کردم و تو دلم گفتم االن مدرسش 

 تموم شده وخونست . برگه های توی

دستمو راست و ریس کردمو بعد پانج کردن توی زونکن قرار دادم . برای 

 زدن امضا پای چکای تأیید شده به طرف

اتاق پارسا میرمو بعد تقه ای که به در میزنم درو باز میکنم سر جای 

 . همیشگی پیداش میکنمو طرف میزش میرم

ا چرخه تبدون اینکه نیم نگاهی بهم بندازه چشم از سیستم میگیره و می

 برگه هایی که چک ها بهش الصاق شده

 رو بهتر ببینه . اخماش تو هم میره و به زبون میاره

 این چیه ؟ -
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 کمی نزدیکتر میرمو جوابشو میدم
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 لیست مصالح مورد نیاز همراه چکاشونه ... قبالً هم میاوردم امضا بزنین -

 میدونم ... چرا از یه برگش دوبار چاپ گرفته شده ؟ -

اخمام تو هم کشیده میشه . برگه هایی که طرفم گرفته رو از دستش 

 میگرمو چک میکنم . درست گفته بود

چندین بار چکشون کردم شاید عدد و رقمی کم یا زیاد توشون پیدا کنم .

 ولی نبود

 آره ... دوبار چاپ شده -

 مسؤلش کیه ؟ ... کی این برگه ها رو بهت میده ؟ -

 کارای مربوط به لیستا و تأییدشونو انجام میدهآقای کیاست همیشه  -

 صداش بزن بیاد اینجا -

 برگشتم که برم ولی صداش مانع شد

 صبرکن ... داخیلشو بگیرم -

به قیافه عصبانیش ُزل زده بودمو قلبم تو دهنم بود . یعنی کیاست از عمد 

 اینکارو کرده بود ؟ چند تا چک دیگرو

شه ؟ با صدایی که از در اومد چرخیدم و همینجوری رد کرده بود تا امضا ب

 ورودشو به اتاق از نظر گذروندم . خیلی

 ریلکس درو بستو به میز پارسا نزدیک شد

 کارم داشتی ؟ -

 پارسا برگه هارو لبه میز انداختو به پشتی صندلیش تکیه داد

 ببینشون -

نگاه گیجش به پارسا بودو دست بردو برگه هاروبرداشتو ورق زد . لب 

 یینشو تابی داد و برگه هارو سر جایپا

 قبلیشون گذاشت
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 خُب ؟ -

 صفحه سوم و پنجمشو ببین -

 دوباره برشون داشتو صفحاتی که پارسا ازش خواسته بود چک کرد

 اینا چرا مثل همن ؟ -

 پارسا تکیشو از صندلی گرفتو گفت
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 از خودت بپرس -

 گفت به خودش اشاره کردو با لبخندی که گوشه لبش داشت

 من؟ ... چرا من ؟ -

 چون تو مسؤل اینکاری ... کسی دیگه ای هم انجام نمیده -

 اینکه دلیل نمیشه چون من مسؤلشم اینکارو کرده باشم -

 چرند نگو میالد ... همه چیز دست تو هست ... دسته چک ، مهر تأییدیه -

 چشماشو ریز کردو خطاب به پارسا گفت

 ... ی منمنظورت چیه ؟ ... میخوای بگ -

 ولی پارسا رو به من گفت

 برو لیستای بایگانی شده رو بیار -

با تکونی که به سرم میدم راهی بیرون میشم . صدای بحث کردنشون میاد 

 که میالد سعی داره خودشو بی گناه

جلوه بده . زونکنی که این جور لیستارو توش بایگانی میکردمو ور میدارمو 

 دم . بعددوباره به اتاق پارسا برمیگر

برداشتن برگه هااز توی زونکن میذارمشون جلوی پارسا و اون میون 

 صحبتای میالد شروع میکنه چک کردن برگه

ها . هر لحظه اخماش بیشتر توی هم میره و آخر سر هم کالفه برگه ها رو به 
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 گوشه میزش پرت میکنه

ای ... به جمثل اینکه اینبار لو رفتی ... تو قبلیا محتاطانه تر عمل کردی  -

 اینکه یه ردیف اضافه کنی یه صفحه

 اضافه کردی

هه ... چرنده ... چراباید اینکارو بکنم ... اصالً از کجا معلوم خانم اینکارو  -

 نکرده باشه

 چشمام گرد شده با تعجب بهش زُل زدم

 من ؟ -

 بله شما -

من دسته چک شرکتو دارم ؟ ... مهر دارم ؟ ... حرفایی میزنی آقای  -

 یاستک

 راحت میشه از روی مهر جعل کرد ... تقریباً به همه چیز دسترسی داری -

 فکم منقبض شده بود . رو به پارسا گفتم

 من اینکارو نکردم ... میتونین سیستممو چک کنین -
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پارسا بهم زُل زده بودو چیزی نمیگفت . کیاست پیش قدم شدو عقب عقب 

 سمت در میرفت

 کنیم ... آقای رادمنش همراهیم میکنین ؟باشه ... بریم چک  -

بعد از چند لحظه نگاهشو ازمن گرفتو جلوتر از ما راه افتاد . پشت سیستمم 

 ایستادو ازم رمز خواست . رمزو بهش

دادم که کیاست هم کنارش ایستادو شروع کرد زیر و کردن کشو ها . با 

 عصبانیتی که سعی در کنترلش داشتم

 خطاب به کیاست گفتم
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 میشه بگی داری تو کشو های میز من دنبال چی میگردی ؟ -

 عجله نکن خانم عابدی ... پیداش کردم نشونتون میدم -

با سومین کشو که معموالً قفلش میکردم درگیر بود که بعد باز نشدنش بهم 

 نگاه کردو گفت

 این چرا باز نمیشه ؟ -

ضوال بهش یعنی خودت نفهمیدی چرا باز نمیشه ؟ ... شاید قفل تا ف -

 دسترسی نداشته باشن

 راست استاد دست به کمر به کشو اشاره کرد

 بازش کن -

دیگه واقعاً داشتم کنترلمو از دست میدادم . دلم میخواست بپرم اونورمیزو 

 فکشو بیارم پایین ولی خیلی خونسرد

طرف میز رفتمو بعد ورداشت کلید از زیر میز که خودم برای قایم کردنش 

 دمو کسی هم خبر نداشت ،پیدا کرده بو

بازش کردم . دست به سینه عقب ایستادم و به وقاحت رفتار کیاست زُل زده 

 بودم

 ایناهاش -

وچیزی شبیه مهری که تا به حال ندیده بودم از توش در آورد . بادهن باز به 

 چیز باور نکردنی که توی دستش بود

کرده . نگاهمو بین  نگاه مکردم . پارسا جوری نگاهم میکرد که انگار باور

 مهرونگاه متعجب پارسا جابه جا میکردمو

 سرمو تکون میدادم

 کار من نیست -

 بذار ببینم دیگه چی تو کشوت داری -
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 و چند ورق برگه شبیه چک سفید درآورد . خندید وگفت

 ! اُ ... جالب شد ! ... این همه چکو میخواستی چیکار ؟ ... اونم از شرکت -

 . توی دستش کشیدو نگاشون کردپارسا چکا رو از 
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اینارو کی تو کشوی میز من گذاشته ؟ ... بخدا روحمم از بودنشون خبر  -

 نداشته

با عجله به اتاقش برگشتو منم پشت سرش راه افتادم. با نا باوری به تک تک 

 صحنه های به وجود اومده نگاه

 زش بازشمیکردم . پشت میزش ایستادو بعد پیدا کردن کلید کشوی می

 کرد . دسته چکشو در آوردو شروع کرد

ورق زدن . برگه ها چند تا درمیون و تقریباً از وسطاش جدا شده بود . 

 چشمم میسوخت و اشکم درآستانه ریختن

 . بود

قلبم از این همه نامردی مچاله شد . نگاهی به کیاست که با پوزخند نگاهم 

 میکرد انداختم . دوباره چشمم به پارسا

 د که با جدیت دسته چکشو ورق میزد . کیاست کنایه ای گفتافتا

به اتاق من دسترسی نداشتی که از دسته چک آقای رادمنش کش رفتی ؟  -

 ! ... عجب آدم آب زیر کاهی هستی

فکم قفل شده بود . میدونستم چشمام کاسه خون شده . دستام مشت شده 

 بودو هر آن بود که تو صورت کیاست

 ازش گرفتمو به به میز پارسا نزدیک شدم و روش خم شدم بخوابه . نگاهمو

 پارسا ... ببین منو -

نگاه به خون نشستش رو چشمام نشست . سرموبه طرفین تکون دادمو با 
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 صدای لرزون ادامه دادم

 همش پاشوشه ... توطئست ... من اینکارو نکردم -

 ولی کیاست بود که دوباره لب به حرف باز کردو با کنایه گفت

 چرا باید علیه تو پاپوش بشه ؟ ... چی هستی مگه ؟... رئیس جمهور ؟ -

 دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم . سمتش بُراق شدمو با داد گفتم

خفه شو عوضی آشغال ... چرا نمیگی کارخودت بوده ... چه نفعی میبری از  -

 این کارت ؟

 و پرسیدیکی از کارمندا درو باز کردو متعجب به منو کیاست زُل زد

 چه خبرشده ؟ -

 پارسا با صدای خش دار گفت

 برگرد سر کارت -

و اونم بعد نگاه مشکوک به ما رفت . پارسا از روی صندلیش بلند شدو 

 خودشو به چند قدمیم رسوند. نگاهم به

 کیاست بودو نفسام از عصبانیت به شماره افتاده بود

 برو بیرون -
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ی با پر رنگ شدن پوزخند کیاست نگاهی اول فکر کردم منظورش کیاستِ ول

 . به پارسا که کنارم ایستاده انداختم

در کمال ناباوری به من نگاه میکرد . نمیدونم چند دقیقه مبحوت نگاهش 

 میکردم که دوباره تکرارکرد

 ازاینجا برو -

قلبم مچاله شد . پس باور کرده بود . سرمو به طرفین تکون میدادمو سعی 

 دفاع کنم ولی زبونمداشتم از خودم 
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 یاریم نمیکرد

پارسا ... چرا زنگ نمیزنی پلیس بیاد ؟ ... مثالً از شرکت دزدی کرده ... به  -

 همین راحتی میذاری بره ؟

قدمای کشونم چند قدم عقب رفتو سعی داشت اون مکان و که بهم بی 

 احترامی شده بودو ترک کنم ولی عقلم می

چه فایده داشت وقتی بهترین کسم  گفت بایستو از خودت دفاع کن ولی

 بهم اعتماد نداشت . با شدت گرفتن گریم

 سمت در پاتند کردمو با قلب آکنده از دلخوری از اتاق زدم بیرون

 پارسا

چرا گذاشتی بره ؟ ... حاال چجوری میخوای پوالروازش پس بگیری ؟ ...  -

 هان ؟

مثل مته ای رو مغزم باورم نمیشه سمیرا دوباره بهم رکب زده . صدای میالد 

 بود . با یه حرکت که از خودمم بعید

بود سمتش هجوم بردمو بعد گرفتن یقش محکم به دیوار پشت سرش 

 کوبندمش . تو فاصله چند سانتی از صورتم

 و از پشت دندونای قفل شدم غریدم

 خفه شو میالد ... به تو ربطی نداره -

سایل روی میزم حمله ور لحظه ای با ترس نگاهم کرد که ولش کردمو به و

 شدمو با یه حرکت پخش زمینشون

 کردم . از من فاصله گرفته دوباره شروع کرد نطق کردن

چطور به من ربطی نداره ؟ ... مثاًل شریکتم ... اصالًمن همین االن شراکتمو  -

 با تو بهم میزنم ... فردا هم سهمم

 وآماده کن میام ببرم ... ماروبخیروشمارو به سالمت
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 ن رفتن سمت در با خودش حرف میزدحی

 آدم حساب نمیشم ... یکی دیگه پوالرو باال کشیده دعواهاش سر ماست -

باصدای بسته شدن در تکیه به دیوار روی زمین سُر خوردم . یاد روزی که 

 یه موجود فرز با لباس پسرونه کیفمو زد

م است باوز کنافتادم . چطور تونست دوباره این بال رو سرم بیاره ؟ دلم میخو

 کار اون نیست . ولی چرا هر کاری

میکردم نمیتونستم . سرمو چند بار به دیوار پشت سرم کوبوندمورفتارم 

 دست خودم نبود . با صدای جیرجیر در

چشمم به مش میرزا افتاد که افتان و خیزان جارو به دست وارد اتاقم میشد 

 . اومده بود خورده شیشه هارو جمع

که با کف دستم به زمین میارم از سر جام بلند میشمو راهی  کنه . با فشاری

 بیرون میشم .ولی قبل بیرون رفتن به
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مش میرزا میسپرم به بقیه بگن فردا بیان واسه تسویه حساب و زیر نگاهای 

 بقیه از شرکت میزنم بیرون . اینقدر تو

م . فکرمو غرق گذشته که متوجه نمیشم چجوری خودمو به ماشین رسوند

 صحنه ها رو مثل پازل کنار هم

میذارموسعی میکنم چیزی کشف کنم . چیزی که حال آشفتمو بهتر کنه 

 ولی هیچی دستگیرم نمیشه و جز دروغو

بی اعتمادی نسبت به سمیرا دستگیرم نمیشه . نمیدونم چند ساعت تو 

 همون حالت خیابونا رو میچرخم که با

ه میشم . بعد نفسای آخر زنگ صدای زنگ موبایلم به داخل ماشین کشید

 گوشیم تصمیم به جواب دادنش میگیرم
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بدون اینکه به صفحش نگاهی بندازم اتصالو لمس میکنم و دم گوشم  .

 . میگیرم

 الو ؟ ... آقای رادمنش ؟ -

 بفرمایید ؟ -

سالم آقای رادمنش ... از بانکی که شرکتتون باهاش قرارداد بسته تماس  -

 میگیرم

 امرتون ؟ -

یکی از کارمنداتون چکی و از شرکت آوردنونقد کردن که مبلغش زیاد  -

 ... بود

 پام روی ترمز رفتو ماشینو به گوشه ای خیابون هدایت کردم

 کی بود ؟ -

اجازه بدین پشت چکو ببینم ... آقای کیاست ... امضای شما هم پای چکه  -

 ... تماس گرفتم ببینم شما در جریانش

 ... بودین ؟

ی از حرفاش نفهمیدم . دستم که گوشی و دم گوشم گرفته بود دیگه چیز

 شل شدو به رو به رو خیره بودم . صدای

بوقای ماشینا هم وادارم نمیکردکه حرکت کنمو توی بزرگراه توقف نکنم . 

 اینقدر خبرش برام شوکه آور بود که

نمیدونستم سکته کردم . از همه بدتر یاد آوری یه جفت چشم به خون 

 و بی گناه بود که بهم زُل زده بودونشسته 

سعی داشت منو از اشتباهم در بیاره و قلب بی رحم من قبول نمیکرد . 

 سرمو روی فرمان گذاشتم و دلم میخواست

به حال خودم زار بزنم . چرا مردا نباید گریه بکنن ؟ چرا باید همه چیزو 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 429 صفحه  

 

 بریزن توی خودشونو دم نزنن ؟ آخ میالد

ردی ؟ مگه چیکارت کرده بودم ؟ با یاد آوری رفتارش تو چرا بامن اینکارو ک

 شرکت فرمان توی دستای مشت شدم

در حال خورد شدن بودنو دندونام از شدت فشاری که بهم میاوردن در حال 

 شکستن . با مشت به جون فرمان

زبون بسته افتادمو تا جایی که در توانم بود بهش ضربه زدم ولی بازم دلم 

 یاد چشمای بارونی وآروم نمیگرفت . 

خانمانسوز سمیرا دیونم میکرد . دست بردمو گوشیمو از زیر پام ورداشتم و 

 شمارشو گرفتم . میدونستم سخت

ولی منو میبخشه . شده به دستو پاش میفتم تا نو ببخشه . صدای 

 اپراتورتوی گوشم پیچیدو جونم آتیش گرفت

 "... دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد -"

...................................... 
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ته سیگارمو روی زمین و کنار ده یا بیشتر ته سیگارای کشیدم انداختمو زیر 

 پا لهش کردم . صفحه گوشیمو تو

ظلمات تپه ای که وقت نشد سمیرا رو یک بار دیگه به اونجابیارم روشن 

 . کردم و برای بار هزارم شمارشو گرفتم

ای اپراتوری که خاموشی گوشیشو اعالم میکرد تو این دیگه شنیدن صد

 یک هفته عادتم شده بود . آهی کشیدمو

گوشیمو توی جیبم فرو کردم . شاید فردا میتونستم پیداش کنم . ای کاش 

 از واحدش نرفته بودو داغ عذر خواهیو

به دلم نذاشته بود .راهی خونه شدم هرچند از هر مکانی برام زجر آور تر 
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 د . به ساعت ماشین نگاهیشده بو

انداختم که دیر وقت بودنو نشونم میداد . حتی پیش سمانه هم نرفته بودو 

 اونا هم ازش خبری نداشتن . شایدم

بهشون سپرده بود بهم چیزی نگن که اگه اونجوری میبود با یواشکی دید 

 زدن خونه آقای رضایی چیزیدستگیرم

رقی بودم که ضربه ای به شیشه میشد . روی پل خونه منتظر باز شدن در ب

 خوردو نگاهم به مرد قوی هیکل و

درشت اندام افتاد . با اشاره دستش شیشه رو پایین میدمو با صدای کلفت 

 میپرسه

 آقای رادمنش ؟ ... پارسا رادمنش ؟ -

 بله خودم هستم -

نگاهی به اطرافش میندازه و توی یه حرکت دستمال سفیدیو جلوی راه 

 . سعی میکنم با تقلی مانع تنفسیم میذاره

کارش بشم ولی زوش ازمن بیشتر و زیاد طول نمیکشه تا پلکام سنگین 

 ... میشه و دنیا به چشمم تیره و تار

....................... 

از الی پلکای سنگینم به فضای نیمه تاریک و نمور اتاق زُل میزنم . سعی 

 میکنم به یاد بیارم تا حاال به همچین

گذاشتم یا نه ؟ ولی یا ذهنم یاریم نمیکنه یا اصالً به اینجا نیومدم .  جایی پا

 میخوام از سرجام بلندبشم ولی دستای

بسته به پشت سرم نمیذاره . کمی به بدنم پیچوتاب میدم شاید از بند شون 

 خالص بشم ولی صفتترازاین حرفا

 رفتن . بهبسته شده بود . پاهامم بسته بودنو اجازه هر حرکتیو از من میگ
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 دور بر نگاهی انداختم شاید وسیله ای

پیدا کنمو طنابارو بهاش پاره کنم ولی درغ از یک سر سوزن . به زحمت روی 

 پاهام می ایستمو لی لی کنان سمت

در فلزی پنجره کدر نزدیک میشم .انگارجفتو بندش از اون طرفه و باز 

 کردنش از طرف من غیر ممکن . خودمو

و از روی پارچه بسته شده دور دهنم که کم مونده محکم بهش میکبونم

 دهنمو پاره کنه تقاضای کمک میکنم ولی

جوابی نمیشنوم . سعی میکنم دستامو از پشت سر به جلو بیارم شاید بتونم 

 بازشون کنم و فکری برای فرار که بعد

دستوپازدن زیاد موفق میشم . بادیدن دستای رو به کبودیم متوجه میشم 

 زیادی تواین وضعیت بودمومدت زمان 

کسی به دادم نرسیده . با دودست بستم به جون گره دستمال دور دهنم 

 میفتمو بازش میکنم . کمی دهنمو باز

وبسته میکنم تا از دردش کم بشه و با دندون به جون گره های طناب دور 

 دستم میفتم ولی صفت تر ازچیزیه که

در میاد پشت در قایم میشمو  فکرشو میکنم . با صدا پای کسی که به سمت

 منتظر میمونم بازش کنه . بعد

سروصدای باز شدن قفل پشت ، در قیژ قیژ کنان باز میشه و من توی یه 

 حرکت بهش هجوم میبرمو سعی دارم آدم

تنومندو هیکلی وارد شده رو از پادر بیارم ولی حرکاتم شبیه بپر بپر یه بچه 

 کوچیکه . آروم آروم سمتم میچرخه و

 با ابروهای چسبیده به سقف پیشونی میگه
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معلوم هست چیکار میکنی کوچولو ؟ ... نکنه منو با بابا اشتباه گرفتی که  -

 میخوای باهام بازی کنی ؟

با نفس نفس برای نیوفتادن روی زمین به دیوار مرطوب وسیمانی پشت سرم 

 تکیه میدمو میپرسم

 این از جون من ؟چرا منو آوردین اینجا ؟ ... چی میخو -

 چشمش به دستمال روی زمینه و خالف سؤاالم طرفم میادو میگه

 میبنم شیطونی هم کردی پسر کوچولو ... نکنه تنت میخواره ؟ -

چاقوی تاشوی تو دستشو باز میکنه طرفم میاد . ذهنم آالرم میده دوباره 

 میخود چاقو به بدنم فرو بره وچشمم

زی چاقو میشینه روی طناب دور دستو بسته میشه ولی در کمال تعجب تی

 پاهام . بعد باز شدن طنابا با همون

 صدای کلفتو کریهش ادامه میده

 را بیفت -

و دستش دور بازوم میشنه . سعی دارم فرار کنم ولی زورش بیشتر ازمنه . 

 به راه روی روشن پامیذاریمو چشمم از

توی راهرو باال  شدت نورجمع میشه و دستم برای مانع شدن نور بیش از حد

 میاد . مثل زیر زمین میمونه . بعد باال

رفتن پله ها به حیاطی که وسطش استخر قرار داره پامیذاریمو روبه روی 

 خونه تقریباً مجلل با مردای قوی هیکل و

اسلحه به دست که چهار کنج خونه در حال نگهبانی دادنن میرسیم . شاید 

 بیشتراز چهار پنج نفر هستن . دو تا

سگ به زنجیر شده با دیدن من شروع میکنن به پارس کردنو تقلی برای 

 آزاد کردن خودشون . ولی از کنارشون رد
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میشیمو چندتا پله بهار خوابو باال میریم . در سالنو برام باز میکنه و منو 

 باخودش به داخل میکشونه . به محض

ی موادو واردشدن با یه خروار آدم روبه رومیشم که در حال بسته بند

 جاسازیشون توی کیفای رمز دارن . پله های

خونه دوبلکسو باال میرمو به اولین اتاق وارد میشیم . با دیدن چیزی که 

 جلوی چشممه خونم به جوش میاد و

 . میخواد از صورتم بزنه بیرون

دختری توی لباس زننده و بدن نمای خواب گوشه ای از اتاق کز کرده و به 

 ای خرمایی وخودش میلرزه . موه

بلندش دورشو گرفته و نمیذاره صورتش دیده بشه ولی حدسم چیزایی 

 میگه که خدا کنه اشتباه باشه . اسمش با نا

 باوری از گلوم کنده میشه و سرزبونم میچرخه

 !!سمیرا -

سرش آروم آروم سمتم میچرخه و از روی رگه های مو بهم ُزل میزنه . 

 یخوامخودشه !کاش اشتباه حدس میزدم . م

که برم طرفش ولی مرد قوی هیکل نمیذاره . با صدای دورگه از فرط باال زدن 

 غیرت دادمیزنم

 ولم کن کثافت ... چیکارش کردین ؟ -

درباز میشه و مرد تپل و قد کوتاه توی کتو شلوار تمیز و کروات پارچه ای ، 

 در حالی که به سیگار برگش پُک میزنه

 در آستانه در قرار میگیره
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 ... هنوز اتفاقی نیفتاده آقا کوچولو -
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 . بهم نزدیک میشه و توی چشمام زُل میزنه

 ولی قراره به زودی بیفته -

 چیزی شبیه پوزخند گوشه لبش میشینه . طرف سمیرا میره ادامه میده

برای خلق کردن همچین صحنه ای لحظه شماری میکردم تا از زندان آزاد  -

 بشم

 موهاشو کنار زدکنارش روی زمین نشستو 

 برای اینکه انتقاممو از این موجود به ظاهر زرنگ بگیرم -

حالت ترهم انگیزی صداشو تغییر دادو با پشت دست گونشو نوازش کردو 

 ادامه داد

 ولی االن مثل یه موش گرفتار در چنگاالی عقاب به خودش میلرزه -

باره سمتم سمیرا دستشو پس زدو خنده کریه مرد باال رفت . بلند شدو دو

 اومد

 میبینی چه موجود وحشیِه ؟ ... اینجور دخترا منو وحشی تر میکنن -

میخوام که مشتی حواله صورتش بکنم ولی دوباره دستام قفل میشه و از 

 پشت دندونای کلید شدم میگم

 دست کثیفت بهش نمیخوره که خونت پای خودته -

ز ند بلند خندیدن . اولی انگار براش جُک تعریف کرده باشم شروع میکنه بل

 صدای خنده های اون دستای سمیرا

 رو گوشاش میره و بیشتر به خودش میپیچه

فکر میکردم دوسِش داشته باشی ولی نه تا این حد ... ولی دیگه فایده ای  -

 ... نداره

 کتشو در میاره و من هر لحظه بیشتر از قبل آتیش میگیرم

 چون دیگه مال تو نیست -
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 اتشو باز میکنهدست میبره و کرو

 بشینو تماشا کن چجوری نوکشو میچینم -

با باز شدن هر کدوم از دکمه های پیرهنش تقالم برای آزاد شدن بیشتر 

 . وبیشتر میشه

کثافتِ هرزه ... چیکارش داری ؟ ... ولش کن بیا مثل دو تا مرد باهم  -

 سنگامونو وابکنیم ... چه کینه ای ازش داری

 ی ؟؟ ... اصالً توکی هست
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 باحالت دلخورانه ای که از عمد و کنایه ای باشه خطاب به سمیرا میگه

منو بهش معرفی نکردی عزیزکم ؟ ... ُا ... چه بد ! ... چقدر بهم برخورد ...  -

 ولی اشکال نداره مجبورم خودم خودمو

 معرفی کنم

 با چندتا سُرفه تصنعی برای صاف کردن گلوش ادامه میده

شم هستم ... کسی که این دختر چند سال پیش گرفتار من حشمت محت -

 زندانش کرد ... خیلی مونده به تموم

شدن حبسم ولی خُب ... پول که داشته باشی میتونی همه چیزو به تصرف 

 خودت دربیاری ... اما االن دور برگشته

ایندفه این تویی که توچنگ منی سمیرا ... خجالت نکش ... سرتو بیار  ...

 ن عشقت با چه چشمی نگاهتباال ببی

 ... میکنه ... که

صدای همه همه ای که ازپایین میاد مانع ادامه حرفش میشه و با اضطراب به 

 مرد قوی هیکل میگه

 برو ببین اون پایین چه خبره -
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و کلتشو از پشتش در میاره و طرفم میگیره . سمیرا با جیغ میاد سمتمو در 

 حالی که دستاش بازه و پشتش به من

سعی داره منو از تیررس گلوله خارج کنه . تای ابروی حشمت باال میره و 

 میخنده

آفرین سمیرا خانم ؟ ! ... از این کاراهم بلد بودی مانمیدونستیم ؟ ... حتماً  -

 خیلی دوسِش داری که حاظری گلوله

 اول به تو بخوره ... آره ؟

ه و سمیرا لب دیدن نقطه قرمز رنگ روی لباسش از چشممون پنهون نمیمون

 باز میکنه و با خشونت بهش میگه

 ... برو به جهنم -

همون لحظه صدای شکست شیشه و نشستن گلوله وسط قفسه سینش 

 غافلگیرش میکنه و چشمش به جای

گلولهسُرمیخوره . لحظه به لحظه خمیده تر میشه و در نهایت روی دوزانوش 

 میفته که انکشتش ماشه رو لمس

 . حه خارج میشه و به سمیرا اصابت میکنهمیکنه و تیر از اسل

لحظه ای تمام وجودم نبض میشه و فقط تپشای قلبم به گوشم میرسه . 

 دستم زیر بغل سمیرا مشینه و مانع افتادن

بدنش که لحظه به لحظه خم وخمتر میشه . به آغوش میکشمو چشمم به 

 جایی از بدنشه که خون ازش بیرون

 میشه و به حرف میام میزنه . بالخره قفل دهنم باز

 نه ... نه ... سمیرا جان -

 زمزمه وار چیزی میگه که وادارم میکنه گوشمو به دهنش نزدیک کنم

 من ... پوالی شرکتو ... ندزدیدم -
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 سرمو چند بار پایینو باال تکون میدمو به چشماش زُل میزنم
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. با میالد میدونم عزیزم ... میدونم عشقم ...همش نقشه فروزان بود .. -

 دست به یکی کردن که تورو از چشمم

بندازن و انتقامشو از من بگیره .... انگار فهمیده بود تو سابقه داری زهرشو 

 از همین طریق ریخت ... به میالد خط

میداده که کاررو انجام بده و بعد به جیب زدن پوالی شرکت قاچاقی به 

 آمریکا بره ... توی آمریکا هم براش کارای

 متو بقیه کارارو انجام دادهاقا

 چشمم تو چشمای خمارش بود و هر لحظه بیشتر به آغوش میکشیدمش

 منو ببخش سمیرا ... در حقت بد کردم ... منوببخش عشقم -

لبخند کم جونی روی لبش میشینه و چشماش بسته میشه . با نا باوری 

 صورت یخ کردشو قاب میگرمو صداش

میچکه ولی عکس العملی نشون نمیده .  میزنم . قطرات اشکم روی صورتش

 نگاهی به اطرافم میندازمو مالفه روی

تختو میکشم سمت خودمو دورش میپیچونم . با یه دستم زیر کتفشو با 

 دست دیگم زیر زانو هاشو میگرمو بلندش

 میکنم که همزمان میشه با ورود چند تا پلیس به اتاق

 یکنمکمک ... زنگ بزننین اورژانس ... خواهش م -

یکیشون با بی سیمی که روی شونش وصله از همکاراش تقاضای منو میکنه 

 و من سراسیمه خودمو به پله ها

 میرسونم

 ... سمیرا جان ... تنهام نذار ... پیشم بمون ... خواهش میکنم زنده بمون -
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...................................... 

ل میزنم . صورتش نزدیکه و از الی پلکام به مردی که بی نهایت آشناست زُ

 لبخندش هر لحظه بیشتر میشه . چقدر

خندهاشو دوست دارم ولی درد نشسته توی کتفم مانع میشه جواب 

 لبخندشو با لبخند بدمو به جاش اخم بین

 ابراهام میشینه

میگن مار از پونه بدش میاد دم لونش سبز میشه حکایت توهست ... از  -

 بهش سر بیمارستان بدت میاد ولی هی

 میزنی

 تا کی باشه به سرد خونش سر بزنم -

 . لبخندش محو میشه و غمی به چهرش میشینه

 ! شوخی بودا -

 شوخیشم برام غیر قابل تحمله -

 ببخشید ... آآآی -

 چی شد ؟ -
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 دستم ... دستم داره از درد میترکه -

 جلو منحقته ... آخه دختر کی بهت گفت آرتیست بازی در بیاری خودتو  -

 بندازی ؟

 با شیطنتی که یکباره به وجودم نشست گفتم

 ترسیدی ... نه ؟ -

جوابش نگاهی بود که چیزی ازش سر در نیاوردمو به لب آوردن چیزی شبیه 

 نگاشو ازمن . "مردمو زنده شدم  "
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 گرفتو برای رفتن لب پنجره از گوشه تختم بلند شد

 ببخشید -

 ولی بازم از دلخوریش کم نکرد

 استی کی نجاتمون داد ؟ر -

 پلیسا -

 چجوری ؟ ... تو بهشون خبر دادی ؟ -

 ... نه -

 نگاهشو از بیرون گرفتو به تختم نزدیک شد

 مثل اینکه حشمتو قدم به قدم تعقیب میکردن -

 من موندم چجوری راضی شدن به همین راحتی حشمتو آزاد -

از اتهاماتش کم  همچین راحتم نبوده ... حشمت یه وکیل باهوش داشته که -

 میکنه وساالی حبسشو کاهش میده

یک سال آخر حبسشم به قید وثیقه و ضمانت آزاد میشه ...پلیساهم  ...

 انگار مدرکی برای نگه داشتنش پیدا

نمیکننو دست به تعقیبش برمیدارن ... توی خونه روبه روی هم کمین کردنو 

 تونستن به موقع بیان

ی گفتم . در باز شدو سمانه به همراه "حیحص"سرمو باال پایین تکون دادمو

 آقا و خانم رضایی دست گل به دست

وسالم احوال پرسون وارد شدن . سمانه خودشو روم انداختو نالم رفت هوا . 

 برای اینکه از نگرانی درش بیارم خنده

زورکی کردمو اونم لبخند به لبش اومد . ولی خدا میدونست داشتم از درد 

 بی هوش میشدم

............................... 
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بالخره بعد چند روز از بیمارستان مرخص شدمو نجات پیدا کردم . به کمک 

 پارسا از بیمارستان خارج شدیمو من با

 نفس عمیق هوای تازه به ریه هام فرستادم
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 آخیش ... داشتم خفه میشدم توی اون اتاق کوچیک -

رفی که میخواست به زبون بیاره پارسا قدمی سمتم ورداشتو برای گفتن ح

 مردد بود . نگاهش بین منو زمین ردو

 بدل میشد که لب به حرف باز کرد

امم ... سمیرا ... میدونم موقعیت خوبی نیست ولی بخدا دیگه نمیتونم  -

 تحمل کنم ... میخواستم ... میخواستم یه

اط بار دیگه ازت خواستگاری کنم ... ولی بگما ورشکست شدمو آه دربس

 ندارم ...با تمام این چیزا ... با من ازدواج

 میکنی ؟

 کمی خودمو متفکر نشون دادمو گفتم

نمیشه گفت هیچی هیچی نداری ... نکنه امانتیای دست منو فراموش  -

 کردی ؟

 انگار متوجه منظورم نشده بود که نگاه گیجشو بهم سپرده بود

 پایین شهر ... یادت اومددوبسته دالر ناقابل ... توی کوچه پس کوچه های  -

 ابرهاش باال پریدو با بُهت پرسید

 نگو که خرجشون نکردی؟ -

 نتونستم ... درکل االن دالر داری سر منو هم نمیتونی شیره بمالی -

 جوابمو بده تا سر فرصت به اونا هم برسیم ... با من ازدواج میکنی ؟ -

 قدم مونده رو من سمتش ور میدارموزمزمه وار گفتم
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قبول میکنم ... از صفر شروع میکنیمو به اوج میرسم ...مثل دو تا مرغ  -

 عشق

 کمی فکر میکنمو با چینی که به بینیم میدم حرفمو اصالح میکنم

نه ... مرغ عشق تیکه کالمِ اون خیکی بود ... مثل دو تا ... مثل دوتا ... اح  -

 پارسا کمکم کن خب

یجان ازم تشکر میکنه . دستاش انگار با این حرفم از شوک درمیادو با ه

 روی بازوهام میشینه و نالم هوا میره که

 . پشت بندش عذر خواهی میکنه

ببخشید ... وای ... باورم نمیشه جواب مثبت و ازت گرفتم ... اولین نفربه  -

 سعید میگم چشمش درآد

خیره به حرکاتش راه میفتیمو اون مثل یه عروسک که کوکش کرده باشن 

 حرف میزنهراه میره و

 یک سال بعد

 سمانه ... اینقدر لیال رو نبوس ... بادکشش کردی بچمو -
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 ازتوی اتاق دادزد

 آخه آبجی جون نیستی ببینی چه خوشگل میخنده -

 بعد خطاب به لیال میگه

 ... بخند -

 . صدای زنگ در از توی آشپخونه بیرونم میکشه

 کیه -

 یاد بریمسالم سمیرا جان ... به سمانه مگی ب -

 دستم دکمه قفل درو لمس میکنه بازش میکنم
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 خوب بیاین باال سیمین جون -

نه ... ممنون باشه یه فرصت دیگه ... میخوایم بریم عید دیدنی خونه یکی  -

 از اقوام

 باشه ... االن میگم بیاد -

 "حین گذاشتن آیفون از سمانه میخوام بره پایین که دنبالش اومدن .با

 و خودشو به در میرسونه و بای به د"اومدم 

خداحافظی سرسری خارج میشه . صدای گریه لیال منو به اتاق میکشونه و 

 میرم که بغلش کنم . به ساعت نگاهی

میندازم که دیر کردن پارسارو نشون میده . بهش گفته بودم امروز زودتر 

 بیاد خونه . تا اومدنش لیال رو هم آماده

در بدون اینکه جواب بدم از خونه میزنم  میکنم و به محض بلند شدن زنگ

 بیرون . پله هارو با احتیاط پایین میرمو

خودمو به در وردی میرسونم . به محض باز کردن در با قیافه متعجبش روبه 

 رومیشم

 دِ! ... کجا بااین عجله ؟ -

 بدون توجه به حرفاش سمت ماشین پراید خوشگلمون میرمو جوابشو میدم

... بدو بیا که ظهر شد ... میخوایم بریم عید دیدنی لوس نشو پارسا  -

 نمیخوایم که خودمو واسه ناهار دعوت کنیم

 . ریموت و میزنه و در با سرو صدا باز میشه

 میذاشتی فردا میرفتیم -

 ... دیروزم همینو گفتی ... روز پیششم همینجور ... پیشترشم -

 باشه بابا غلط کردیم -
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خونشون بودیمو منتظر که پارسا زنگ درو بزنه ولی بعد نیم ساعت دم در

 انگار قصدشو نداشت برای همین خودم

پیش قدم شدمو زنگو زدم . بعد از چند دقیقه در باز شدو وارد خونه شدیم . 

 من جلو تربودمو پارسا انگار با ناراض

بود ازاومدن . قبل باز کردن در سالن درباز شدو خواهر پارسا به استقبالمون 

 ومدا

 ... سالم ... وای ... باورم نمیشه -

 روشو از من گرفتو خطاب به اهالی خونه داد زد

 بیاین ببینین کی اومده ... وای ... این بچه پارساست ؟ -

با لبخند سر تکون میدمو از بغلم میگیرتش و با قربون صدقه میبره داخل . 

 نگاهی به قیافه دمغ پارسا میندازم که

کفشاش بازی میکنه . به طرفش میرمو دستشو میگیرم و  پشت به درسالن با

 سمت خونه میکشم . دیگه سرو کله

بقیه هم پیدا میشه وباروی باز ازمون استقبال میکنن . آخرین نفر مادر 

 پارساست که به چند قدمیمون میرسه و

عکس العملی از خودش نشون نمیده . نگاه نگرانم بین پارسا و مادرش جابه 

 مادرش با گریه پارسا رو جا میشه که

تو آغوش میکشه .لبخند مهمون لبام میشه . حاال بیشتر از همیشه احساس 

 خوبختی میکردم و این خوشبختیو

 مدیون خدابودم . خداجون ممنونتم

 پایان

 

 

در صورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و 
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 نرم میخواهید که رمانها یا شعرهایتان در قالب

افزار موبایل ساخته و منتشر شوند میتوانید به وبسایت ما مراجعه و ما با 

 تماس بگیرید
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