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 مقدمه:

 

 تیک تاک، تیک تاک

 ساعت ها و ثانیه ها از پی هم می گذرند. تند، عمیق، محکم، پر از ضربه ها و کوبش ها.

 مردم از کنار هم می گذرند و نمی فهمند دیگری دردی دارد یا نه؟

 به راستی اگر دردی نباشد چه می شود؟

 تیک تاک، تیک تاک

 دردهای من را چه کسی می فهمد؟ فکر می کنم. با خودم فکر می کنم.

بی هدف و بی صدا کنج خیابان راه می روم. به هر کس که می خورم، انگار مریض باشم. ای مردم. مرا درک کنید. 

 من همان دخترک پر از غرور و فخر فروش دیروز بودم. چه شده شما را؟ ظاهرم را نبینید.

 روی دو پا خم می شوم.

. روحم درد می کند. به وسعت اندوهی که به من دادی نگاهم کن. مگر نمی گویند درد را درد دارم خدا. نگاهم کن

که می دهی، درمان را هم می دهی؟ درمان من کو خدای من؟ قهر کرده ای؟ چه کار کنم که باز محبتت را به سوی 

ست محبتت را به من چشمانم بدهی؟ خدایا کدامین حرف؟ کدامین نگاه؟ کدامین سو؟ کدام یک از این ها باز د

 نشان می دهد؟

 خم می شوم. کمرم خم می شود.

 ندایی از میان ابرها برمی آید. لبخند می زنم. در اوج درد لبخند می زنم. ایمان می آورم.

 (  makhmal_66مهسا. ر ) 

 آغاز:

 

دم. تلخ شدم. دهنم پر از قدم هام رو شمردم. آروم آروم. پر از درد. پر از حس لذت بخش مرگ قدم زدم. لبخند ز

 طعم تلخ درد بود. نمی دونستم اون رو مقصر بدونم یا خودم رو؟ دیگه نمی دونستم چی درسته و چی غلط؟

 ـ خانم، خانم یه فال می خری؟ فال بخر. گناه دارم به خدا.

 "رو؟فال؟ فال بخرم کجای این آینده رو پیش بینی کنم؟ کجای این زندگی کوفتی "با خودم گفتم: 

 ـ ای بابا، اینم نمی خره. یخ کردم خدا!

بچش شادان. بچش. حقته. تمام این تباهی و بدبختی حقمه. این که "باز بی توجه شدم به دخترک و زمزمه کردم: 

بیجا اعتماد کردم. این که بچگانه فکر کردم زندگی یعنی لذت و مشروب و پارتی. کتک های حاج رسول و نگاه 

 "ن لعنتی هم حقمه. اصال هر بالیی که سرم بیاد حقمه.تحقیر آمیز ماکا

دستام رو به سینه کشیدم. برای من نازپرورده، یه دمپایی انگشتی و مانتوی نازک و کوتاه و شلوار خاکی خیلی کم 

 بود. مخصوصا تو سرمای نفس گیر فصل زمستون. تو سوز سرد زمستون. زیر لب، بی توجه به موقعیت گفتم:
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همین موقع کجا بودم؟ تو ماشین آخرین مدلم، در حال رفتن به خونه ی اون عوضی. هه... تا چند وقت پیش ـ پارسال 

عشقم بود، امیدم بود. تمام زندگیم بود. تا چند وقت پیش پادشاه بود و من ملکه. تا چند وقت پیش رویای زندگی 

 وقت پیش همه چیز یه جور دیگه بود. خوب و دلپذیری که می تونستم باهاش داشته باشم رو داشتم. تا چند

نفس هام رو ها کردم تو دستم که مثال کف دستم رو گرم کنم. بی هدف، بی هوا، با درد راه رفتم. رد سیلی روی گونه 

هام مونده بود. آخه می دونی؟ من نازپرورده بودم. من علیرغم تمام رفتارهای احمقانم گل خونه بودم. همه بهم از 

از دهنش نمی افتاد. حاج رسول با تمام دعواهایی که سر  "شادان نازم"گفتن. خانوم خونه بودم. مامان، گل کمتر نمی 

تیپ و مدل موهام باهاش داشتم؛ وقتی تو جمع می نشست، از تحصیالتم می گفت و از موفق بودن تو شغلم. حاال چی 

ت روش نشسته و قلبم پر ترک و غم شده شده بود؟ چی شده بود که این پوست نازک و خوشگلم رد چهار تا انگش

 بود؟ جوابی هم داشتم براش؟ نه!

نگاهی به دو طرف کردم و از خیابون رد شدم. خون گوشه ی لبم خشک شده بود و من هم تالشی نمی کردم که این 

مشامم رو به  خون لعنتی رو پاک کنم . رفتم اون ور خیابون. از کنار مغازه ها و خونه ها که رد شدم، بوی خوش غذا

کار می انداخت. انگار تمام خورشت ها یه بوی دیگه داشتن. انگار همه چیز خوشمزه تر از روزهای قبل بود. شاید 

برای منی که یه روز غذا نخوردم این طور بود! سرم گیج می رفت. دلم برای یه ذره خواب بی اشک و آه و کابوس 

یده بودم؟ واقعا داشتم دیوونه می شدم. بی خوابی، کابوس تو بیداری، تنگ شده بود. راستی چند روز می شد که نخواب

اشک ، آه، کتک هایی که از دست حاج رسول خوردم و از وسطاش فرار کردم. حاج رسول زد تو گوشم و من عقب 

م که رفتم. حاج رسول زد گونه ی راستم و من جیغی کشیدم و پا به فرار گذاشتم. فرار از اون خونه ی جهنمی. جهن

 نبود، من جهنمش کردم.

کنار سکوی یه خونه نشستم. چند ساعتی می شد که این شهر لعنتی رو گز کرده بودم. از خونه ی این دوست، به 

خونه ی اون یکی دوست رفتم که شاید یکیشون برای چند شب منو راه بده؛ اما هیچ کدوم نتونستن. یعنی تونستن رو 

واست. یکی بهانه ی مسافرت آورد و یکی بهانه ی اجازه نداشتن. خدا منو لعنت که می تونستن؛ اما دلشون نمی خ

کنه. اون روزایی که اونا خواستن، من همه جوره بودم. اصال من همیشه برای دوستام می مردم. خدایا یعنی کسی 

م راضیم؟ خونه نیست فقط دلش برای من بسوزه؟ می بینی؟ می بینی چقدر ترحم برانگیز شدم که به سوزوندن دل ه

 ی دوست های دانشگاهی هم که سالی یه بار بهشون سر هم نمی زدم رفتم؛ اما نشد که نشد.

فقط "لبام رو تر کردم و با خود م باز حرف زدم. انگار چند تیکه مرز به دیوونگی راه بود که من داشتم طی می کردم. 

اما  "خوشگل و ناز خودمه. می خوام بخوابم و رویا ببینم.یه کم بخوابم، یه کم. خستم. اصال انگار این جا همون تخت 

تا چشمام رو می بستم، تصویر نگاهش اومد جلوی چشمام. اون چشمای سبز تیره ی دوست داشتنی، واقعا دوست 

کجایی لعنتی؟ کجایی؟ کاش االن بودی و با دستات "داشتنی بود یا من کور، من عاشق کور دوست داشتنی می دیدم؟ 

 "آغوشت دعوت می کردی.منو به 

بارون نم نمک شروع کرد به ریختن. زمستون لعنتی هم تمام فشارش رو می خواست همین االن و همین امروز روم 

بیاره و قدرت نمایی کنه. نمی دونستم امروز چندمه؟ چندم بود؟ من که همیشه تو ذهنم بود این تاریخ ها. پس چرا 

 ه اطرافم انداختم و با خودم گفتم:این روز شوم از یادم رفته؟ نگاهی ب

 ـ این جا کدوم یک از محله هاست؟ هان... باید نزدیک خونه ی ساغر باشه.
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می خوای برات بگم ساغر کدوم یکی از مگس های گرد شیرینی بود؟ ساغر همکالسی دوره ی لیسانس و رفیق پول 

ها رو در بیاره و من چقدر پول خرجش کردم  تو جیبم بود. همون دختر متوسط نشین که دوست داشت ادای باکالس

تا خوشتیپ باشه. همون که اون همه پول بهش دادم، ماشینم رو هر از چند گاهی می گرفت تا با بی افش بیرون بره. 

 همون که حاضر نشد برای یه شب راهم بده. همون که باباش نذاشت.

 کمی بیشتر خودم رو تو شکاف در و دیوار جا کردم.

 کردم. زمزمه ای که با تمام گناهکار بودنم تو عرش خدا بپیچه.زمزمه 

 ـ خدایا کسی نیاد. فقط یه کم بخوابم.

شل شدم. حتی سردی دیوار و در هم نتونستن منو مجبور کنن که نخوابم. شل تر شدم و کمی به سمت چپ مایل. 

 خوشبختی. خواب منو برد به دنیایی که یه روز صاحبش بودم و قدر ندونستم. دنیای

 

*** 

 ـ هی، دختر، چشمات رو باز کن.

 ـ آب، سرم!

 ـ هی، با توام.

 ـ چی کارش داری معصوم؟ نکن. بذار بخوابه.

ـ چی چی رو بذار بخوابه؟ این دختره معلوم نیست کیه؟ چیه؟ از کدوم جهنم دره ای اومده؟ حاال بذارم تو اتاقمون 

 بخوابه. مگه ...

ه داره. من و تو روزه ایم. خدا رو خوش نمی یاد کسی که اون جوری پیداش کردیم رو از خونه ـ معصوم به خدا گنا

 بیرون کنیم. بذار یه کم حالش خوب بشه، بعد می فرستیمش بره.

 لب هام رو باز کردم و دوباره گفتم:

 ـ آب ... داغه. همه جا داغه. داغـــه!

رو لب هام. چشم که باز کردم، نگاهم به دو جفت چشم قهوه ای  دستی از جام بلندم کرد و یه لیوان آب گذاشت

 مهربون گره خورد.

چند لحظه ای به چشماش خیره شدم تا موقعیتم رو به دست بیارم. با یادآوری موقعیتم یه قطره اشک از گوشه 

شم قهوه ای با چشمم سرازیر شد. سعی کردم بغضم رو قورت بدم، نمی خواستم بیشتر از این اشک و زاری کنم. چ

دلسوزی دستم رو میون دستاش گرفت. به زحمت سر جام نشستم و دستم رو از دستش بیرون آوردم. لبم را تر 

 کردمو گفتم:

 ـ من کجام؟!

 از پشت گوشم صدایی اومد.

 ـ انتظار نداری که بهشت باشی؟!

میون حرفاش خوب فهمیده بودم که از  برگشتم و نگاهش کردم. با اخمی که روی پیشونیش بود به چشمام زل زد. از

 وجود من ناراضیه و اگه امکانش رو داشت بدتر از این رفتار می کرد.

 ـ معصوم گناه داره، دوباره شروع نکن، بذار یه کم حالش بهتر بشه، مگه نمی بینی رنگ به رو نداره؟
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 ـ تو ساکت شو مریم.

 بده؟ـ معصوم االن وقتش نیست، مگه نمی بینی که حالش 

 ـ ساده نباش دختر، ما چه بشناسیمش؟ چه جور می خوای به یه غریبه اعتماد کنی؟

بغض بدی به گلوم چنگ انداخت. به زحمت از جام بلند شدم، نگاهی به اطراف انداختم تا در ورودی رو تشخیص 

انداختم. داغ بودم، بد جور بدم. دوست نداشتم بیشتر از این حقیر بشم. حین بلند شدن، یه نگاهی هم به اون دو تا 

هم داغ بودم. لعنت به روزهی نفرین شده ی زندگیم. انگار از زمین و زمان می خواست برام بباره. چشماشون پر از 

 "اگه قراره برام بباره، باید جون مقاومت داشته باشم. "تعجب بود. سعی کردم اشک نریزم و با خودم گفتم: 

 باشه.ـ می رم تا شما خیالتون راحت 

 بدون این که حتی قطره ای اشک از چشمم پایین بیاد به طرف در رفتم.

 ـ همین رو می خواستی معصوم؟ دلش رو شکستی.

 به سرعت دویدنش رو حس کردم؛ اما نمی خواستم بایستم. دستم رو گرفت و به طرف خودش چرخوند.

 ـ کجا می ری دختر؟ به خدا منظور بدی نداشت، اخالقش همینه.

دستم رو از دستش بیرون کشیدم، زوری نبود که منو بپذیرن. اصال به درک. نپذیرفتن هم خودم رو می کشم تا از 

 این نکبت خالص بشم.

 ـ می دونم منظور بدی نداشته؛ ولی باید برم، تا این جاش هم کلی زحمتتون دادم.

 معصومه با صدای خشکی گفت:

 ـ تا حالت بهتر بشه بمون.

ان بزرگ مهر موندم. می تونی درک کنی حالم اون لحظاتم رو؟ می تونی بفهمی دختری که سر تا پاش رو و من، شاد

غرور گرفته چه حالی پیدا کرده که با یه بمون پا شل می کنه تا بمونه؟ می دونی، این حرف معصومه، برام مثل یه 

 ریسمان می موند که تو اون تنهایی بهش چنگ بزنم.

 دونستم به چه زبونی تشکر کنم. تا خواستم دهن باز کنم، گفت: نگاهش کردم. نمی

ـ زود می شینی این جا و حرف می زنی. خوش ندارم دختری که نمی دونم کیه و چیه و از کجا اومده رو تو خونم راه 

 بدم. در ضمن، آدرس و هر اون چه که باید رو می دی تا من تحقیق کنم.

 ـ معصوم ...

م. من مثل تو ساده نیستم. همینه که هست. همون قدر که تو این جا سهم داری، منم دارم. همون ـ ای زهرمار معصو

 قدر که تو راضی هستی، منم باید باشم. اعصابم رو خط خطی نکنا!

نگاهی به صورتشون کردم و برگشتم سر جام. یه دستمال برداشتم و بینیم رو پاک کردم. معصوم با اخم به چهرم 

 ب باز کردم و آروم گفتم:نگاه کرد، ل

 ـ اسمم شادانه و بیست و چهار سالمه ...

انگار این اتفاقات پشت سر هم، کاری با من کرده بود که نمی تونستم دیگه اون شادان قدیم باشم. انگار اون غرور 

 لعنتی که مثل طال همه ی وجودم رو گرفته بود، با تمام اون حرفا و چیزایی که دیدم شکست.

ریختم و حرف می زدم. قلبم تند و تند می زد. باز هم گرم شدم. داغ شدم. مریم اشک ریخت و معصوم اشک 

اخماش رو تو هم کشید. خوب می دونستم با این همه خریتی که من کردم، اگه راه و چاره داشت، گردنم رو می 
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تموم شدن حرفام، معصوم شکست. حق داشت، به همون خدایی که گاهی از سر دروغ یادش کردم حق داشت. با 

 نگاهی مریم کرد و در حالی که از جاش بلند می شد گفت:

ـ دختر پولداری دیگه!؟ بی غم و درد! معلومه برای این که خودت رو راضی کنی این جوری احمق می شی. خاک تو 

 سرت.

اون همه حقارت  قلب ترک خوردم درد گرفت. از این همه حقارت و بدبختی درد گرفت و شکست. واقعا تحمل

 سخت بود. اشکایی که به زحمت مانع ریختنشون شدم باز هم ریختن. با گریه گفتم:

 ـ نفهم بودم.

 صداش رو از تو آشپزخونه ی کوچک گوشه ی اتاق شنیدم.

 ـ از اونم بیشتر بودی.

 سرم رو بلند کردم و معصومانه به مریم نگاه کردم که گفت:

 تحقیرش کنی؟ـ معصوم، گذاشتی بمونه که 

 معصوم در حالی که یه لیوان آب دستش بود، از آشپزخونه بیرون اومد و گفت:

ـ آدمی که این قدر احمق باشه، حقشه تحقیر بشه. حقیقت تلخه خواهر من. حقیقت مثل ته خیار می مونه. تلخ و 

دروغ گفته باشی که من می دونم زهرماره. تو هم آدرسایی که گفتی رو می نویسی تا من برم اون جا. فقط خدا نکنه 

 با تو.

 لیوان آب رو هم با تموم شدن دستش داد دستم و گفت:

 ـ بگیر بخور تا این گریت بند بیاد.

فین فین کردم و باز دستمال برداشتم و بعد لیوان آب رو سر کشیدم. کاش من هم تو زندگیم یکی مثل معصوم رو 

بدبخت نبودم. کاش، تو اوج تمام تفریحات و خوشی هام، یکی مثل معصوم  داشتم؛ تا وضعم این نبود. کاش این قدر

بود و دو تا می زد تو سرم. کاش یک چشمام رو باز می کرد و ... صد حیف که این کاش ها تو واقعیت نبودن و صد 

 حیف که زمان به عقب برنمی گرده.

 

*** 

شنگولم، نه! داغون. مثل یه چیزی بین بد و بدتر! از بدتر  دم غروب حالم بهتر شد. بهتر که می گم؛ فکر نکنی شاد و

رسیدم به بد! کنج رختخواب برای خودم کز کرده نشسته و به در خونه خیره شده بودم. مریم تو آشپزخونه می 

 چرخید و حین دیدن و باال و پایین کردن تلوزیون بند و بساط چای و افطار رو فراهم می کرد. کاری که مامان همیشه

انگار هر چی که می گفتم  "خاک تو اون سرت شادان. خاک تو اون سرت.  "برای حاج رسول می کرد. تو دلم گفتم: 

 کم بود. انگار من برای دلم شده بودم معصومی که آرزوش رو داشتم.

مد تو خونه. یه تو همین فکر کردن ها بودم که معصوم در رو باز کرد و با دو تا نون بربری و یه بسته پنیر و خرما او

سالم کلی کرد و رفت تو آشپزخونه. همون اتاقک کوچیک کنج اتاق که مریم توش باال و پایین می رفت و من با 

دیدن هر بارش فکر می کردم که کل این خونه نصف خونه های محل ما نمی شد. سرم رو گذاشتم رو زانوهام. صدای 

پزخونه نشسته بود و به من نگاه می کرد. با دیدن صورت غمگینم معصوم رو شنیدم و سر بلند کردم. کنار دیوار آش
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کمی اخماش باز شد؛ اما صورتش هنوز ترسناک بود. واسه خاطر همین هم بود که تونسته بود تو اون محله ی درب و 

 داغون دووم بیاره. معصوم تو اوج زنانگیش، مردی بود برای خودش.

 ـ آخــــیش! هی دختره؛ چطوری؟

 م زدم رو به چشماش دوختم و گفتم:نگاه غ

 ـ خوبم!

 ـ خوبه! ببین، امروز که گذشت، سر پا که شدی، یا علی می گی و با ما کار می کنی.

 ـ کار؟

ـ آره، کار؟! این جا و تو این محل برای زنده موندن و زندگی کردن، باید چند تا چیز داشته باشی. غیرت مهم ترین 

که بهتر از صد تا مرد باشه تا بتونی گلیم خودت رو از آب بکشی بیرون. این جا گاهی  اوناست. بعدش هم یه روحیه

 مرداش، بدتر از صد تا نامردن. منتظرن یه بره پیدا کنن و بعدم ... خالصه این که مراقب باش.

 لبم رو گاز گرفتم و لختی فکر کردم. لحظه ای بعد نیمچه لبخندی رو لب هام نشست و گفتم:

اری باید بکنم؟ من درس خوندم. اصال کلی اطالعات تو رشته های مختلف دارم. شرکتی که توش کار می کنی ـ چه ک

 کجاست و اسمش چیه؟

منتظربودم که اسم محل کار و شرکتش رو بشنوم؛ اما پوزخندش باعث شدد یخ کنم. انگار این دختر کمر به نابودی 

 من بسته بود.

فردا بهترین شرکت ها برای کار و پشت میز نشینی و دستور دادن صدات می  شرکت؟ واقعا فکر می کنی همین 

 کنن؟

 نیم نگاهی به چهرش کردم و بعد سرم رو انداختم پایین. معصوم با لحن مالیم تری گفت:

ـ ببین دختر، شغل من و مریم خدماتیه! می ریم خونه های مردم و تمیزشون می کنیم. تو هم می تونی همین کار رو 

کنی، البته این می تونی یه جورایی هم معنی بایده؛ چون اگه نکنی، پولی نداری که در بیاری و منم مفت خور قبول ب

 نمی کنم. یا قبول یا هری!

واژه خدماتی تو گوشم زد زد. چشمام گرد شد. تمیز کردن خونه های مردم؟ این بود اون زندگی آرمانی که من 

عده های بلند پروازانه ی آرمان؟ این که برم خونه ی مردم رو تمیز کنم؟ این که با آرزوش رو داشتم؟ این بود اون و

داشتن بهترین مدرک از بهترین دانشگاه و داشتن بهترین شغل به این درجه برسم؟ تو دلم یه چیزی هی باال و پایین 

بزنم. تا قبل از این ماجراها می می پرید که اسم خدا رو بیارم؛ اما نمی شد. نمی تونستم. روش رو نداشتم که صداش 

گفتم. اسمش رو می آوردم حداقل؛ اما االن... گیج و بیج از جام بلند شدم. تو بگو؟ چقدر باید زار می زدم و چقدر ناله 

و مویه و زجه می کردم که برگردم به دوران خودم؟ دوران فخر فروشی و زندگی عالیم؟ به خدا که اگه زمان یه 

ازگشت، فوری فشارش می دادم تا برگردم به دوران دانشجوییم. اون وقت شادان بزرگ مهر دکمه داشت برای ب

 دیگه این کار رو نمی کرد. دیگه این قدر احمق و زبون و خوار نبود. اون وقت خیلی چیزا نبود.

سرما بغض کردم. هر کسی هم جای من بود بغض می کرد. بغض شده رنگ مشکی زندگیم. به سمت حیاط رفتم. تو 

داخل حیاط نشستم و فکر کردم و فکر کردم. اون قدر فکر کردم که ذهنم پر شد از افکاری که سر و ته نداشتن و 

ته ته همشون پر از مالمت بود. صدای خنده های معصومه از خونه بیرون می اومد. داشت در مورد موضوع خنده 
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م نمی اومد. بدبختی ها دست به دست هم داده بودن داری که تو خیابون دیده حرف می زد؛ اما نمی دونم چرا خند

 که منو، تک دختر حاج رسول رو به درجه ی آخر ذلت بکشونن.

 

*** 

چشمای پر از دردش رو با دست فشار داد و جلوی در راه رفت. با دستاش شقیقه هاش رو فشار داد که کمی از 

ای خنک و نیمه سرد حس می کرد داره عرق می کنه. دردش کم بشه و بعد دوباره و دوباره راه رفت. تو این هو

 نفس های عمیقش رو بیرون داد و با حس دردی که دوباره تو سرش پیچید دستش رو گذاشت رو سرش.

 ـ لعنت به تو! لعنت.

 نگاهی به در خونه انداخت و بعد با بغض گفت:

 ـ قول می دم انتقامت رو بگیرم.

 ت جوی آب.و با پا سنگ ریزه رو شوت کرد سم

 کی گفته که اون از سنگه؟ واقعا مگه آدمی هست که این قدر بزرگ باشه و دلش از سنگ باشه؟ آره؟

 ـ انتقامت رو می گیرم تا بفهمه بازی کردن با دل بزرگ تو چقدر درد داره.

 د.صدای گوشیش بلند شد. اشک هایی که می خواستن راه پیدا کنن رو با دست گرفت و صداش رو صاف کر

 ـ بله؟!

 ـ پیداش نکردیم قربان.

 ـ نکردین؟ یعنی چی پیدا نکردین؟ تو این شهر بزرگ لعنتی مگه چند تا جا هست که بخواد گم بشه؟

 ـ قربان دم خونه ی هر کدوم از دوست و آشناها که می شد رفتیم، اما نبود که نبود.

 پیداش کنید. ـ یه مشت پخمه ی احمق دور منو گرفتن. من نمی دونم، باید

 ـ چشم قربان.

گوشی رو بدون جواب قطع کرد و دوباره نگاهی به در انداخت و زیر لب یه لعنتی دیگه نثارش کرد و بعد رفت تو. 

 با این حرص خوردن ها به جایی نمی رسید. باید یه کار دیگه می کرد.

 

*** 

ورد. با درد تنم از جا بلند شدم و رفتم تو. معصوم و بعد از نیم ساعت فکر کردن صدای بلند اذان منو رو به خودم آ

مریم داشتن سفره رو آماده می کردن. یه سفره ی ساده، شامل نون و پنیر و چای و کمی هم سبزی. نگاهی به چهره 

 هاشون کردم و گفتم:

 ـ معصومه، می شه با هم حرف بزنیم؟

 ود گفت:معصومه نگاهی به من کرد و با خنده ای که باعث تعجبم ب

 ـ من االن این قدر گرسنه ام که حوصله ی خودمم ندارم. بذار یه چیزی بزنیم به این بدن و بعد با هم حرف می زنیم.

 مریم بلند خندید و گفت:

ـ شکمویی یک، دوما که یاد نگرفتی درست صبحت کنی؟ بزنیم به بدن چیه؟ طرز صحبت کردنت اصال شبیه یه خانم 

 نیست.

 اب کار مریم دستش رو باال می یاره و می گه:معصوم تو جو
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ـ ساکت بابا. این لفظ قلم صحبت کردنا به من نیومده. بیا افطار کن که اگه نیای می خورم و هیچی واست نمی ذارم. 

اوی ... دختر با توام هستما، اسمت چی بود؟ شادان؟ بیا شادان خانوم. اسمتم با کالسه آخه. بیاید بزنید به بدن که 

 ون داشته باشید.ج

از جا بلند شدم و رفتم سر سفرشون. باز هم مقایسه کردم و باز هم حسرت خوردم. یه تیکه پنیر گذاشتم رو نون و 

همراه با اون بغضم رو قورت دادم. قورت دادم پایین تا دیگه نشکنم. می دونستم سخته؛ ولی باید تحمل می کردم. 

هره ی معصوم که داشت چای تلخ می خوره خیره شدم. معصوم با ابرو پرسید: افطار سادشون که به پایان رسید، به چ

 که گفتم: "چیه؟  "

 ـ منم از فردا باهات می یام سر کار.

 لیوان چای رو آورد پایین گفت:

 ـ اِ قبول کردی؟ ها حاال شدی یه دختر خوب.

 یه دونه قند برداشت و گفت:

گفتم که این جا زندگی کردن یعنی سختی و مشقت. مثل اون خونه ی اعیونیتون ـ ببین شادان خانوم ... یه بارم بهت 

نیست که توش پر کلفت و نوکر باشه. این مریم رو می بینی؟ این خودش می خواست بره دانشگاه؛ اما باباش این 

جلوت علی بی قدر بدهی بار آورد که نشد و آخرش هم کارش به زندان و از این چیزا رسید. خود من ... فکر نکن 

غم نشسته. من خودم این قدر بدبختی دارم که اگه بخوام برات بشمرم تا فردا صبح باید کنارم بشینی و دستمال 

برداری و اشکات رو پاک کنی. چیزی که در مقابل بدبختی های تو هیچه. خب ما چه کردیم؟ باید کم می آوردیم؟ 

چرا نشد و ال و بل؟ نخیر خانوم، آستین همت رو زدیم باال و  باید هی آبغوره می گرفتیم و خدا رو می گفتیم که

رفتیم سراغ کار کردن. از منشی گری که باکالسش بود بگیر تا همین خونه های مردم رو تمیز کردن که کلی دنگ و 

کم فنگ داره. گاهی یه آشغاالیی گیرت می افتن که سر یه هزاری باهات سر و کله می زنن و می خوان که همون یه 

پول رو هم بهت ندن. گاهی مرداشون این قدر هیز و کثیف می شن که دور از چشم زنه بهت نظر دارن؛ اما با همه ی 

 اینا من و مریم موندیم که بجنگیم و زندگی کنیم و خدا رو شکر هم زندگی می کنیم.

 با تلخ خندی گفتم:

 ـ شما به این می گید زندگی؟ تو این محل و ...

. ما به این می گیم زندگی. چون هم سالمتیم، هم کار داریم، هم به وقتش می خندیم و هم می تونیم ـ آره آبجی

دردای هم رو کم کنیم. مهم نیست تو بچه پولدار که نمی دونی یه شب سر گرسنه زمین گذاشتن یعنی چی، چی فکر 

 می کنی. مهم منم و مریم که می فهمیم قدر دونستن نعمت یعنی چی!

 ردم، معصوم انگار وقتی رو دنده ی تیکه انداختن می افتاد، هیچ کس جلودارش نبود.سکوت ک

ـ از فردا می ریم. ما پیش یه خانومی کار می کنیم که اون برامون آدرس پیدا می کنه و ما به خونه های مختلف سر 

ون می یای و با خودمون هم می می زنیم. تو رو هم بهش معرفی می کنم و وسایلی هم که نیاز داری می خرم. با خودم

 ری.

چند مدت بود که خواب از چشمام حروم شده بود. اون شب مثل شبای دیگه خواب نداشتم. نگران بودم. نگران 

فرداهایی که هیچ آینده ای در اون نمی دیدم. تا کجا سقوط کردم؟ از کجا به کجا رسیدم؟ به جایی رسیدم که می 

کنم؟ یه پوزخند نشست گوشه ی لبم. من، شادان، ناز پرورده ی خانواده می خواستم  خواستم تو خونه های مردم کار
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نوکری خونه های مردم رو کنم؟ ته ته دلم می خواستم خدا را صدا کنم؛ ولی با چه رویی آخه؟ خودم باعث این همه 

کشیدم و چشمام رو باز کردم و درد بودم. خود لعنتیم. دیگه با چه رویی می خواستم از خدا گله کنم؟ یه آه از ته دل 

 نگاه به دستم و ساعتم انداختم. پوزخندی زدم.

 ـ باز یادم رفت که هیچ ندارم.

 ساعتی واسم نمونده. به سمت چپ چرخیدم و چشمام را بستم تا شاید خوابم ببره.

 

*** 

نست رفته باشه؟ هزار فکر تک بوقی زد. حوصله باز کردن در رو نداشت. کالفه و سردرگم بود. یعنی کجا می تو

 گوناگون به ذهنش خطور می کرد؛ ولی هیچ دلش نمی خواست اجازه پیشروی دهد. ته دلش امیدوار بود شاید ...

 با صدای یکی از فکر بیرون رفت.

 ـ آقا، بفرمایید.

نگفت. بی توجه  سری به نشانه سالم تکان داد. حتی نای لبخند زدن هم نداشت مرد با تعجب خیره شد بهش و چیزی

به اون مرد دنده را جا به جا کرد. وارد اتاقش شد و گوشیش رو پرت کرد روی میز و دستاش رو به لبه ی میز تکیه 

 داد. تک تک آدرس هایی که یه روزی ازش داشت رو گشته بود؛ اما نبود که نبود. فریاد کشید:

 ـ آخه لعنتی، تو کجایی؟

اده بود یه طرف. این فرار هم یه طرف. باید پیداش می کرد و بهش نشون می داد همه ی گندکاری هایی که انجام د

که زندگی این جوری نیست. باید اون رو آروم و مهم تر از همه، آدم می کرد. صدای گوشیش بلند شد. امروز و فردا 

 باید اون خونه ی جهنمی رو ترک می کردن.

 

*** 

 ه.ـ خواب بسه دختر. بلند شو. دیرمون شد

بی حوصله سر جام نشستم. آخر سر هم که یه خواب درست و حسابی نکردم. زیر لب سالمی کردم و به طرف 

دستشویی رفتم. یه سفره ی کوچیک رو زمین پهن بود که روش یه استکان چای و یه پیش دستی پنیر و یه کم نون 

حض خوردن یه قلپ چای و یه لقمه سیر شدم. بود. چیزی نپرسیدم؛ چون می دونستم ماه رمضونه و اون ها روزه. یه م

نمی دونم چرا؛ اما زود گرسنه و زود هم سیر می شدم. شاید غصه ها به قدر کافی سیرم می کردن که جا برای غذا 

 نبود.

 معصوم در حالی که جلوی آیینه شالش رو صاف می کرد گفت:

 ـ حاضر شو بریم.

پایی بپوشم که یه جفت کفش تمیز، اما کهنه جلوی پام افتاد. معصوم در همون مانتوی نازک رو تنم کردم. خواستم دم

 حالی که کیفش رو مرتب می کرد گفت:

 ـ اینا رو بپوش. پات یخ می کنه.

 دستام رو به هم گره زدم و گفتم:

 ـ ممنون.
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اومد بیرون و چیزی نگفت و منم دیگه دنبالش رو نگرفتم. مریم در حالی که چادر رو روی سرش مرتب می کرد 

 گفت:

نزدیک یه ربع پیاده روی کردیم. انقدر پول نمی کشید که بخوایم تاکسی بگیریم و بدتر از همه دیگه می ترسیدم از 

معصوم بپرسم و ترجیه می دادم سکوت کنم. حوصله ی این که دوباره کنایه بشنوم و تحقیر بشم رو نداشتم. یعنی 

نقدر گرم بود که صورتم از گرمای زیاد می سوخت. دستم رو روی صورتم گذاشتم االن مامان اینا در چه حالن؟ هوا ا

 و رو به مریم آروم پرسیدم:

 ـ مریم؟

 با مهربونی ذاتیش لبخندی زد و گفت:

 ـ خیلی مونده؟

 ـ نه! االن می رسیم.

دید ما پشت سرشیم از  لب هام رو تر کردم و باز هم منتظر شدم. معصوم جلوی یه ساختمون قدیمی ایستاد و وقتی

پله ها باال رفت. یواش یواش دنبال مریم می رفتم تا ببینم کدوم طبقه می ایسته. با رسیدن به طبقه ی اول معصوم رو 

 دیدم که کنار یه در ایستاده. مریم زنگ رو زد. یه نفر گفت:

 ـ اومدم.

 معصوم زیر لب گفت:

 ـ بدو دیگه جونت در بیاد.

گاز گرفت و معصوم هم تک خنده ای کرد. بی تفاوت نگاهم رو از معصوم به مریم می فرستادم. مریم خندید و لب 

 در باز شد و یه دختر چاق در رو باز کرد. کنار ایستاد. دنبالشون وارد شدم و به معصوم نگاه کردم. دختره پرسید:

 ـ سالم. این کیه؟

 معصوم در حالی که به خونه نگاه می کرد گفت:

 می شی. خانم رحیمی هست؟ ـ آشنا

 ـ آره. همین االن اومد. تو اتاقشه.

 معصوم نگاهی به من انداخت و گفت:

 ـ این جا پیش مریم بشین تا بیام.

سری تکون دادم و اونم تو یکی از اتاق ها رفت. روی یکی از صندلی ها نشستم و نفسی تازه کردم. دختر چاق داشت 

 ر از چند گاهی بهم نگاه می کرد. کمی بعد اومد سراغم و گفت:با مریم آروم صحبت می کرد و ه

 ـ احتمال خیلی زیاد خانم رحیمی قبولت کنه. نیروی کاری کم داریم.

 وقتی دید جوابی بهش نمی دم گفت:

 ـ مریم این فامیلتون زبون نداره؟

 ابروهام رو باال دادم و پوزخندی زدم. مریم نگاهی به من کرد و گفت:

 شم داره؛ اما یه کم خجالتیه.ـ خوب

 دختره آهانی گفت و بعد با گفتن این که من می رم سراغ کارام از کنارمون رفت. با رفتنش مریم گفت:
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ـ این شعله س. شعله این جا منشیه و قرارها رو تنظیم می کنه. بهش گفتم تو یکی از فامیالی منی و تازه از شهرستان 

 اومدی.

 تم و نگاهی به چهرش کردم. باز هم بغض تو گلوم جمع شده بود. آروم گفتم:دستش رو تو دستم گرف

ـ احمقانه س که یه غریبه رو تو خونتون راه دادین و االن هم دارین براش کار جور می کنین. ازتون بابت این کمکا 

 ممنونم.

 مریم اخمی کرد و گفت:

 باه می کنن. مهم اینه یه اشتباه رو دو بار تکرار نکنن.ـ به دلم افتاده این غریبه دختر خوبیه. آدما خیلی اشت

 معصوم که از اتاق بیرون اومد، چشمام رو به چهره ی بی خیالش دوختم. با دیدن نگاهم گفت: 

 ـ برو تو، خانم رحیمی کارت داره.

ت مثل یک ققنوس از جا بلند شدم. شادان مغرور رو زیر پاهام له کردم و شادان جدیدی رو به وجود آوردم. درس

 تازه متولد شده. این بار، این شادان باید پیه همه چیز رو به تنش می مالید. حتی کاری که یک عمر انجام نداده بود.

در اتاق رو باز کردم. زن مسنی، پشت یک میز چوبی قدیمی نشسته بود و داشت برگه ای رو می خوند. همون طور 

 ادب، به همون ادبی که مامان یادم داده بود سالم کردم. نگاهش کردم که سرش رو آورد باال. به

 ـ سالم.

 زن سری تکون داد و گفت:

 ـ علیک سالم. بشین.

 کمی مکث کرد و نگاهش رو به چهرم دوخت و گفت:

ـ خب، معصومه بهم گفت دنبال کار می گردی. ما این جا نیروی کار کم داریم. شاید این شرکت به نظرت درب و 

یاد؛ اما آگهی کارهای این شرکت رو کل تهران دیدن و برای کارهاشون به ما مراجعه می کنن. یه سری داغون ب

 هفتگی خبر می کنن و یه سری هم ماهانه. تا به حال جایی کار کردی؟

 لب هام رو گاز گرفتم و با عالمت سر به نشانه ی منفی گفتم:

 ـ نه!

یه کم با خودم فکر کردم و بعد تصحیح کردم.  "اتاق من دو برابر شرکتته.  خانم کجای کاری؟ "و تو دلم ادامه دادم: 

صداش تو گوشم پیچید. صدای  "البته بود. دقیقا تا قبل از این که حاج رسول عاقم نکرده بود و فریاد نکشیده بود.  "

 حاج رسول، پدرم!

رو نبینم. هر کاری کردی روش یه چیزی  ـ پتیاره، گمشو از خونه ی من بیرون. گمشو دیگه اون قیافه ی نحست "

گذاشتم. هر حرفی که زدی و هر تیپی که خواستی زدی و رفتی بیرون. اما از امروز دیگه دختر من نیستی. تا به امروز 

می گفتم درس می خونی و بی سر و صدا به کارت تو شرکت می رسی؛ اما از امروز با اون زنای خرابی که تو خیابون 

 "ی آخر شب می چرخن فرقی نداری. ها و ساعت ها

و چقدر این توهین ها آزارم می داد. حاجی می فهمید عشق یعنی چی؟ حاجی می دونست وقتی عاشق می شی، 

 از دهنش در بیاد مردی؟ "ر"عشقت اگه بگه بمیر، تو زودتر از اون چه که 

 ـ حواست این جاست دختر؟ راستی اسمت چی بود؟

 اشک رو از چشمام پاک کردم و گفتم:سر بلند کردم. حلقه ی 
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 ـ شادان، شادان بزرگ مهر.

 ـ هوم، اسم قشنگی داری.

بی توجه به تعریفش یه بار دیگه حرف ها تو ذهنم جولون دادن. انگار امروز مسابقه گذاشته بودن که نابودم کنن. 

وی صدا توی کوه. امروز اون صدا دیدی وقتی می خوای یه چیزی از ذهنت بره، باز تو سرت تکرار می شه؟ مثل اک

 غوغا کرده بود تو سرم و هی تکرار پشت تکرار.

ـ امروز با معصومه و مریم می ری به آدرسی که به معصومه می دم و اون جا فوت و فن رو از اونا یاد می گیری تا 

 برسیم به بعد و کم کم که یاد گرفتی مستقل می فرستم بری.

 دم. وای بر من. وای بر غرور از دست رفتم. وای بر شادانی که له شد.سری تکون دادم و تایید کر

 ـ مرسی خانوم که بهم کار دادین.

دیروزها رو یادت بیار شادان؟ اون روزی که وقتی کارمندا حرف می زدن و تو با تحقیر جواب می دادی یادت بیار. 

 که گهی زین به پشت و گهی پشت به زین. لوس شدن ها و گریه های الکیت رو یاد بیار. انگار راست می گن

از جام بلند شدم و چند جا رو امضا کردم. تعهد دادم به جای مدارکی که نداشتم تا کارم رو درست انجام بدم. قرار 

شد وقتی مدارکم رو آوردم، اون وقت نیمی از این تعهد ها رو ببره و من با خودم فکر کردم که اون روز می رسه یا 

که بیرون زدم، مریم و معصوم هر دو از جا پریدن و نگاهم کردن. بی حرف به معصوم نگاه کردم و رفتم  نه؟ از در

 جلو.

 ـ چی شد؟ کار داد؟

 ـ اوهوم. گفت آدرس خونه ای که به شما داده رو باید بریم.

 سری تکون داد و همین جور که به سمت شعله می رفت گفت:

 ـ باشه، شعله جون ...

 هی به ما سه تا کرد و گفت:شعله نگا

 ـ امروز می رین به این آدرس. عروسی دارن، می خوان خونه دسته گل بشه.

دل دل می کردم آدرسی که می دن رو ببینم که نزدیک خونه ی دوست و آشنا نباشه. سرم رو از دوش معصوم رد 

خیلی بیشتر از اون چه که فکر بکنی  کردم و نگاهی به آدرس انداختم و با دیدنش خیالم راحت شد. خدا رو شکر.

 آسوده شدم.

 ـ بریم بچه ها.

 

*** 

ساعتی بعد، من و مریم و معصومه جلوی در اون خونه بودیم. یه ساک دستی، دست معصومه بود که یه سری وسیله 

چقدر طول  توش بود. یاد خانومی که هر ماه به خونمون می اومد و تمیزش می کرد افتادم. نفهمیدم که چی شد و

کشید؛ اما وقتی به خودم اومدم، دیدم که داخل خونه ایم. شغل من، کار من، تمیز کردن آشپزخونه ی کثیف و پر از 

 ظرف زن بود. زن در حالی که ناخونش رو سوهان می کشید، نگاهی به ما سه تا کرد و گفت:

 م نمی یاد ضرری بهم برسونید.ـ مواظب وسایل خونه باشید. امروز و فردا کلی مهمون دارم. هیچ خوش

 پشتش رو که بهمون کرد، معصوم یه دهن کجی جانانه بهش کرد. خندم گرفت. آروم گفت:
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 ـ برو آشپزخونه رو جمع و جور کن تا این خانومه هار نشده.

و با  رفتم تو و از همون ظرف های کثیف شروع کردم. خواستم همه رو بی حوصله جمع و جور کنم که مریم اومد تو

 دیدن ظرفا گفت:

ـ این جوری نه! این جوری روش لک می مونه و این جماعت هم دنبال بهانه که ما رو رد کنن. این طرف سینک رو 

 آب و وایتکس و مایع بریز، ظرف ها رو یکی یکی بشور و بنداز توش.

 باز هم تایید کردم و باز هم سر به زیر شدم.

شپزخونه بیرون رفت و من موندم و یه عالم کثیفی و کارهایی که تا به حال یک بار مریم که اطمینان پیدا کرد، از آ

 انجام نداده بودم.

 

*** 

با دیدن خونه لبخندی زد. یه خونه ی مبله ی تمیز. صاحب خونه چند وقت پیش از کشور خارج شده بود و خونه 

د و چیزی هم مانع اسباب کشی نبود. خونه ی توسط یکی از زیر دستاش انتخاب شده بود. برای سه نفر مناسب بو

قبلی خالی می موند تا پیدا کردن اون. لب هاش به لبخندی باز شد و درهای مختلف خونه رو باز کرد. شش تا اتاق 

خواب، هال و پذیرایی و آشپزخونه ی بزرگ. چهار تا که مورد استفاده ی خودشون بود و دو تا دیگه رو هم اختصاص 

متکاران خونه. باالخره با وضعی که اعضای خانواده داشتن، احتیاج بود به دو تا خدمتکار. مخصوصا که می داد به خد

 خودش بیشتر زمان روز رو خونه نبود.

ـ رئیس خونه ی یکی از دوستاش رو گشتیم. گفت چند روز پیش اومده سراغش و ازش خواسته چند روزی رو اون 

 نمی داده ردش کرده.جا بمونه و اون هم چون پدرش اجازه 

 لبخندش پر کشید و دستاش مشت شد. آروم گفت:

 ـ خب دیگه چی؟

 ـ دیگه این که می گفت از میون حرفاش فهمیده که خیلی جاها رفته و این آخرین جایی بوده که بهش امید داشته.

 سری تکون داد و به فکر فرو رفت.

 کمی بعد زیر لب گفت:

 و پیدا کنم.ـ وای به روزی که من تو ر

 

 جدی و تلخ برگشت سمتش و گفت:

 ـ خیلی خب، بازم دنبالش بگردین.

مرد اطاعت امر کرد و به تندی از در خونه ی جدید خارج شد. بعد از خارج شدن اون، به سمت پنجره برگشت و به 

ی نیافته بود. همه فضای شهر دود گرفته و ابری خیره شد. فکرش پرواز کرد سمت گذشته ای که هنوز هیچ اتفاق

چیز خوب بود. درسته که از بچگی تنها بود؛ اما بودن در کنار این خانواده اون رو از همه ی دنیا بی نیاز کرده بود. 

همه چیز خوب بود تا زمانی که اون بزرگ شد و پرده ها افتاد. همه چیز نابود شد. نه اون از بین رفتن ظاهری. پرده 

ت و نفوذ ناپذیرش نرم شد. نرم به عشق دختری که جلوی چشماش قد می کشید. های احساس افتاد و قلب سخ

چشماش جز قد و باالی زیبای دختر کوچولوش کسی رو نمی دید. حتی تو نمازهای روزانش هم از خدا اون رو طلب 

وهای می کرد. رویاهای خنده داری برای خودش می ساخت که با اون بود. انگار اون دختر جزء جدانشدنی آرز
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آیندش بود. بلد نبود چه جوری اظهار عشق کنه. یاد گرفته بود خشک و جدی رفتار کنه و زندگی رو بر پایه ی 

امروزش بسازه، نه فرداها و رویاها؛ اما از وقتی که دختر دوست داشتنی و کوچولوش به چشماش اومد همه چیز 

زه و عشق رو برای خودش هجی کنه. یه عالقه ی بی تغییر کرد؛ حتی یاد گرفت مثل جوون های عاشق پیشه رویا بسا

پایان تو قلبش شکل گرفته بود که حاال با کارهایی که اون انجام داده بود نابود شده بود. اون عالقه نابود شده و از 

پایبست ویرون شده بود. رگ های گردنش دوباره باد کرد. از یادآوری اتفاقات چند روز پیش داغون شد. با درد سر 

جاش چرخید و مشت محکمی رو به دیوار کنارش کوبید. حتی درد انگشت هاش مانع ضربه های بعدی نشد و مشت 

ها بودن که روی دیوار تازه رنگ شده ی خونه می نشستن تا داغ دل مردی رو آروم کنن، مردی که حس می کرد 

ای احتیاط بیرون ایستاده بود، با صدای دنیا با تمام بزرگیش روی شونه هاش سنگینی کرده. یکی از مردهایی که بر

 فریادهای بلند و فحش هایی که می داد اومد داخل خونه.

 ـ آقا ...

 ادامه ی جمله با فریاد بلند آقا تو دهنش ماسید.

 ـ سر جات وایسا لعنتی!

جونش رو گرفته سخت بود. مرد بود، یه مرد که یاد گرفته بود حتی دردش رو با خشم بیرون بده و این درد حاال 

 بود.

 

**** 

بند بند انگشتام درد می کرد. حالم از هر چی ظرف و چرک بود به هم می خورد. دلم می خواست زن رو میون دستام 

 بگیرم و این قدر کتکش بزنم که خون باال بیاره. دستکش ها رو کوبیدم تو سینک و شروع کردم غرغر کردن.

 ، حتی فقیر هم دیده بودم، اما آدمی به کثیفی و ابلهی تو ندیده بودم.ـ پولدار بودم، پولدار دیده بودم

 ـ چی می گی با خودت دختر؟

 به تندی تو جام چرخیدم و با دیدن مریم دو قطره اشک از چشمام ریخت.

 ـ خسته شدم مریم.

 ـ لبخند آرامش بخشی زد و گفت:

 ـ درست می شه عزیزم. عادت می کنی.

این عادت چطور ذره ذره ی جونم رو می گرفت تا درکش کنم و اون وقت دیگه چیزی از من و کسی نمی دونست 

 نمی موند. مگه چند روز گذشته بود از اون زندگی پر از غرور و عشق؟

 ـ پاهام داره می شکنه.

 م.ـ بیا بشین عزیزم. بیا یه کم استراحت کن. این زن که خدا نیست که هر چی گفت پشت سر هم انجام بدی

کنار مریم روی صندلی نشستم و باز غرغرهام رو تکرار کردم که مریم خندش گرفت. یه کم اطرافش رو نگاه کرد و 

 بعد گفت:

ـ جون خودم راست می گی. پارکت ها رو انگار صد سال نشسته بودن. پر از چربی های تو هم جمع شده با خاک بود. 

اد گرفته ظریف باشه که شبیه بشکه س خوش انصاف، نه یاد گرفته زن و تمیزی و ظرافت. این یکی فقط زنه. نه ی

 تمیز باشه.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دردی نباشداگر 

1 6  

 

 معصومه در حالی که در قوطی وایتکس رو می بست اومد تو آشپزخونه و گفت:

 ـ خدایی اگه روزم باطل نشده باشه خیلیه! بچه ها من پرده ها رو هم وصل کردم. کار شماها تموم شد؟

 گفتم:نگاهی به آشپزخونه کردم و 

 ـ تقریبا آره. یه کم جا به جایی مونده.

مریم هم تاییدی بر تمام شدن کارش زد و موندم من. نگاهی به دیوارهای آشپزخونه و میز کردم بعد مظلومانه به 

 اون دو تا نگاه کردم. مریم زد زیر خنده و گفت:

 ـ خیلی خب بابا، یاد گربه ی شرک افتادم. االن می یام کمکت.

عصومه بی حرف شروع کرد به مرتب کردن آشپزخونه و چیزی نگفت. کامال معلوم بود پشت اون جسم سنگی اما م

یه دختر لطیف و مهربون هست. حداقل با این کارش بهم نشون داد. یه دستمال برداشتم و در حالی که خورشت و 

م سمت گذشته ای که االن به نظرم برنج های خشک شده رو از روی گاز پاک می کردم ذهنم رو با یه حرکت فرستاد

 پلی به سمت جهنم بود.

یه شادان بود و یه مرد که یه روزی خدای روی زمینش بود. سروش خدای روی زمین من بود. اصال برای من خدایی 

نذاشت وقتی اون بود. روز اول که دیدمش تو پارتی فرشته، دوستم، بود. وقتی اون قدر مغرور به جمع رقصنده نگاه 

 ی کرد و چشماش رو به من، منی که یه جماعت دنبالم بودن رو نمی دید!م

یه شادان بود و محو شدنش تو چهره ی اون مرد. اون مرد که انگار خدای غرور بود. پژمان به سمتم اومد. همراه 

 هانی و فرشته.

 ـ به به، شادان خانم، باالخره تشریف آوردی؟

ختم و بعد نگاهم رو آروم سوق دادم به اطراف و جوری که ضایع نباشه یه بار نگاه کوتاهی به چهره ی پژمان اندا

 دیگه اون پسر رو نگاه کردم و گفتم:

 ـ همین که االنم افتخار دادم، کالهت رو بنداز هوا.

 فرشته مستانه خندید و گفت:

 ـ شادان چی می خوری؟ این عتیقه رو ولش کن.

حترمش توهین شده بود و هانی هم طبق معمول مثل نوخود هر آش پرید صدای هانی در اومد. به دوست پسر م

 وسط.

 ـ اوی، من این جاما.

ضربه ی آرومی به دست هانی زدم و از کنارش رد شدم. لباسم رو کمی صاف کردم و همراه فرشته به گوشه ای 

ی دونست و چیزی نمی رفتیم. فرشته می دونست که من خودم از کسی درخواست نمی کنم. فرشته غرورم رو م

گفت. همراه آهنگ تکون می خورد. به یکی از خدمتکارا اشاره کرد و دو جام برداشت و یکیش رو به من داد. زمان 

جشن رو به پایان بود که من اومدم و واسه همین پژمان بهم تیکه می انداخت. از پارتی های فرشته به این دلیل 

شته برای مهمونی هاش همیشه دنبال افراد خاص و غذاها و نوشیدنی های خوشم می اومد که همه چیز توش بود. فر

 خاص می گشت و این خاص بودن رو دوست داشتم که همیشه به مهمونی هاش می اومدم.

نگاهم بی قرار بود. من عاشق چیزهای خاص بودم و باید خاص ها برای من می شدن. اون پسر مغرور هم خاص بود؛ 

زش نداشت که بخوام غرورم رو خرجش کنم و سمتش برم. اون باید سمتم می اومد. در عین حال اما اون قدر برام ار



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دردی نباشداگر 

1 7  

 

اون قدر ارزش داشت که از دستش نباید می دادم. از جاش بلند شد و در کنار دوستش قرار گرفت. جایی که من 

رم قفل شد. چشمام رو ایستاده بودم، درست در دیدرس اون قرار داشت. سرش رو چرخوند و نگاهش تو نگاه مغرو

 جمع کرد و با ابروهای تو هم رفته کمی بهش نگاه کردم و بعد سر چرخوندم.

 ـ آی شادان. بسه، شیشه ی گاز ساویده شد.

نگاهی به شیشه ی گاز کردم و دست ازش برداشتم. آشغال هایی رو که یه گوشه جمع شده بود رو داخل تفاله گیر 

ه لیوان آب خنک و سکوت بهترین چیز برام بود؛ اما حتی همون آب ساده هم از ریختم و دستام رو آب کشیدم. ی

گلوم پایین نمی رفت. اصال هیچی پایین نمی رفت. احساس ضعف و خستگی داشت منو از پا درمی آورد و این 

 وحشناک بود.

 

**** 

و خونه در حال ساخت و زن های  هیچ روزی رو یاد نداشتم که پیاده؛ اون هم مسیری رو که پر از بچه های شیطون

 فوضول باشه رو طی کرده باشم. جلوی خونه بودیم که یکی از زن ها نزدیک معصومه شد.

 ـ سالم معصومه جان، خوبی؟ شما خوبی مریم جان؟

بی تفاوت به در تکیه دادم که معصومه بعد از سالم به سمت خونه برگشت و در رو باز کرد و بی صدا بهم گفت که 

تو. هیچ کنجکاوی ای نکردم و به آروم خودم رو انداختم داخل خونه. کفش هام رو از پام خارج کردم و پاهای  برم

دردناکم رو زیر شیر آب داخل حیاط گرفتم. خنکای آب باعث شد لبخندی رو لبم بشینه. همون طور خم شده پام رو 

ین چیزهای کوچیک براش لذت بخش می شه ماساژ دادم. می تونی درک کنی آدم وقتی به جایی می رسه که هم

یعنی چی؟ منو درک کن. از عرش بزرگم به فرشی سقوط کردم که توش عجیب ترین هایی منو به لبخند وا می دارن 

 که بزرگ ترین های عرش نشینی این لبخند ساده رو به لب هام نمی آورد.

 ـ زنیکه ی فوضول.

 ـ می شنوه معصوم.

 . معصوم در حالی که بازوش رو محکم از دست مریم می کشید بیرون گفت:نگاهم به سمت در برگشت

 ـ به درک، می گم که بشنوه اصال.

هر چند صداش بلند نبود و کامال معلوم بود این قصد رو نداره. مریم آهی کشید و به معصوم که عصبی از کنارم 

 گذشت و رفت داخل خونه نگاه کرد. آروم از مریم پرسیدم:

 ده؟ـ چی ش

ـ هیچی، زن همسایه داشت در موردت فوضولی می کرد. می بینی؟ هنوز بیست و چهار ساعت نشده اومدی؛ اون 

 وقت اینا ...

 سری به تاسف تکون داد و گفت:

 ـ من برم تو بساط افطار رو آماده کنم. همش دو ساعت مونده به افطار.

. غرق شده بودم تو بی تفاوتی مطلق. روی موکتی که جلوی باز هم سکوت و بی توجهی. برام همه چیز بی معنی بود

 در اتاق پهن شده بودنشستم. این جا بودن هم آزار دهنده بود. باید می رفتم دنبالش.
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دوباره فکرم خواست پر بکشه به گذشته؛ اما نذاشتم؛ یعنی جرات نداشتم دوباره اشتباهاتم را به یاد بیارم. من احمق 

م تمام زندگیم را فنای کسی کردم که ارزشش را نداشت. باید پیداش کنم. نمی ذارم آب چه ساده با دست خود

خوش از گلوش پایین بره. ای کاش به عقب برمی گشتم؛ اون وقت خیلی از راه ها رو نمی رفتم. سر دوراهی زندگی 

ون به گوشم رسید. خدا هم راه درست تر را انتخاب می کردم. نه راه چپ و نابودی. آهی از ته دل کشیدم. صدای اذ

 از من قهرش گرفته. حق هم داره، با این کارایی که من کردم ...

 دستی روی شونم نشست. برگشتم عقب. مریم بود که با یه لبخند نگاهم می کرد.

 ـ خوب خلوت کردیا، دو ساعته این جا نشستی. زود باش بیا تو، می خوایم افطار کنیم.

 ین لبخندا بزنم.کاش منم می تونستم از ا

 ـ تو برو تو، االن می یام.

 ـ باشه بیا که منتظر توییم.

چه خوب که به روم نمی آورد روزه نمی گیرم. چشمام پی رفتنش بود؛ ولی دلم هزار راه بود. نوجوون که بودم، تو 

ی و معموال زن ها رو همون دوران خوشیم، کنار تمام سختی هایی رشتم، معموال ادبیات و اشعار شعرای دوست داشتن

دنبال می کردم. یه تیکه از شعر سیمین دقیق حال و روز دل من بود. لب برچیدم. زانوهام رو در آغوش کشیدم و 

 گفتم:

 ـ خداوندا شبی همراز من گفت

 که نیک و بد در این دنیا قیاسیست

 دلم خون شد ز بی دردی خدایا

 چو می نالم مگو از ناسپاسیست

 این دنیا نباشد اگر دردی در

 کسی را لذت شادی عیان نیست

 چه حاصل دارم از این زندگانی

 که گر غم نیست، شادی هم در آن نیست

 ـ شــــــــــادان.

صدای عصبی معصومه بود. از جام بلند شدم و رفتم تو خونه. دست و پاهام یخ زده بود و سرما به حدی وارد مغز 

گرم اتاق رو حس کردم متوجهش شدم. دستام رو بهم چسبوندم. معصومه و مریم  استخونم شده بود که وقتی هوای

سر سفره افطار بودن. نشستم کنار مریم. نگاهی به سفره انداختم. ساده، مثل صبحانه. دست بردم سمت یه تیکه نون. 

 هم گرسنه بودم، هم نبودم. با صدایی گرفته رو به بچه ها گفتم:

 ـ روزه هاتون قبول.

ی که مامان همیشه برای حاج رسول می کرد. نگاهی به معصومه کردم. گرفته بود با نگاه به مریم اشاره کردم که کار

چشه؛ ولی اون سری به نشونه ندونستن تکون داد. آدمی نبودم که بخوام در مورد زندگی کسی سوال کنم؛ پس 

رو می شورم؛ حداقل به یه دردی بخورم. با خوردن و نگاهم را از اون گرفتم. این بار داوطلبانه اعالم کردم که ظرفا 

 خوابیدن چیزی نصیبم نمی شد.
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**** 

پاکت سیگار رو پرت کرد روی عسلی. همه زندگیش خالصه شده بود توی سیگار. کالفه چنگی زد به موهای پر 

بلند شده بود. زیر لب کالغیش که این روزا بیش از حد به هم ریخته بود. دستی به صورتش کشید. ریشاش هم کمی 

 زمزمه کرد:

 ـ چرا هرچی می گردم هیچ نشونی ازت نیست؟ آخه کجایی تو؟

 حتی دلش نمی اومد که فحشی نثارش کنه.

 ـ چرا حال منو نمی بینی؟ چرا همیشه نادیدم می گیری؟

 قطره اشک مزاحم رو با سماجت پاک کرد. توی مغزش رژه می رفت مگه مرد هم گریه می کنه؟

ـ مگه مرد دل هم داره؟ مرده و سختیش! اونم من؟! اما من که مردم؛ پس چرا قلبم این طور پر پر می زنه برای 

 دوباره دیدنت؟

با خشونت گلدان کریستال رو از روی میز برداشت و به سمت دیوار پرت کرد. صدای ناهنجاری به گوشش رسید و 

 ه دل فریاد زد:بعد گلدون به هزار تیکه تبدیل شد. با داد از ت

 ـ لعنت به ای زندگی کوفتی، لعنت به اون روزی که دیدمت.

 سرش رو باال گرفت.

ـ خـــدایا، دارم دق می کنم؛ پس کجایی؟ چرا دعاهام رو نمی شنوی؟ روز و شب رو به این امید می گذرونم که پیدا 

 بشه. که یه بار دیگه ببینمش.

 خدمتکار زنی سراسیمه وارد شد.

 ا حالتون خوبه؟ـ آق

 خواست نزدیک بشه؛ ولی با فریادی که اون زد به عقب برگشت.

 ـ گمشو از جلو چشمام، نمی خوام کسی رو ببینم، نمی خـــــوام، فهمیدین؟!

خودش رو به اتاقش رسوند و در رو محکم بست. انگار دیوارهای اتاقش می خواستم جمع بشن و اون رو میون دو تا 

ش کنن. انگار زندگی داشت نابودش می کرد. انگار تمام بایدهای جهان جمع شده بودن که مردی دست بگیرن و له

رو له کنن که از سر و روش اقتدار و قدرت می ریخت. شاید هم همون آزمایش الهی بود که همه ازش می گفتن. 

. این اتاق بود و یه ولی این آزمایش لعنتی خیلی سخت بود. وضو گرفت. سجادش رو پهن کرد. دلش بغض داشت

مرد همیشه سخت که تمام ضجه هاش، مثل موالش، امام علی که گریه هاش رو تو چاه می کرد و جز خدا کسی گریه 

های این مرد بزرگ رو ندیده بود، این اتاق هم چاه اون بود. چاهی که امشب قصد داشت روی مرد تنهای اتاق آوار 

 بشه. یوسف وار سر سجاده نشست و گفت:

ـ خدایا تو رو به حق تمام بنده های خوبت، تو رو به حق تمام بزرگی و عظمتت فقط یه نشونه. تو که خدای تمام 

 آدمایی، تو که بی دین و با دین نمی شناسی، تو که بزرگی، فقط پیداش کنم.

 صداش خشن شد.

 مونی بشه که اسم انسان لیاقتشه.ـ به حق بزرگیت نمی ذارم دست از پا خطا کنه. به حق عظمتت کاری می کنم که ه

 صدای جیغ زنی بلند شد و اسمش رو صدا کرد...
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تی رو برداشتم و زمین و افتادم به جون سرامیک های کثیف و خاکی. هر از چند گاهی خسته می شدم و می نشستم 

ی شدم و زود به زود گرسنه روی مبل یا روی پله ها. انگار توان بدنیم تحلیل رفته بود. چند وقتی بود که زود خسته م

 و از همه بدتر چند وقتی بود که ماهانم عقب افتاده بود. با خودم زمزمه کردم:

 ـ پولم که اندازه بشه حتما می رم پیش دکترم.

 یه کم مکث کردم و گفتم:

 ـ البته اگه راهم بدن.

 سیب تو گلوم بزرگ شد. بغض کردم.

 ه؟ـ یعنی منو با این سر و وضع می شناس

 یه کم فکر کردم و گفتم:

 ـ پول که باشه می شناسن.

صدا تو گوشم تکرار شد و نشون  "اگه نباشه چی؟ می دونی پول ویزیت و باقیش چنده؟  "یه صدایی تو گوشم گفت: 

 داد. من دیگه اون شادان قدیم نیستم خدا!

. بعدش ... بعدش چی می شه؟ باید خرجم ـ عیب نداره. شاید برم یه جای دیگه. بعدش ... می رم سراغ اون عوضی

رو بده حداقل. گور بابای عشق و عاشقی. نخواستیم. خرج این همه وقت ساپورت کردنش رو باید بده. این همه وقت 

 ازم استفاده کرد و حاال که نیستم ...

کنه؟ شاید با گدای سر فکر می کنی اگه تو رو با این سر و وضع ببینه، اصال نگاهت  "صدا موذیانه تو گوشم گفت: 

 دستم رو گذاشتم رو گوشم و گفتم: "کوچشون اشتباه بگیردت. 

 ـ خدا لعنتت کنه. چرا ترکم کردی؟ چرا حاجی فهمید که این جوری بشه؟

 و سرم رو گذاشتم رو زانوم. نفسی گرفتم. باید کار می کردم که به تمام اینا زودتر برسم.

 

**** 

دهمین بار زنگ اون آپارتمان لعنتی رو فشار دادم؛ اما کسی جوابم رو نداد. صدای تکراری  زنگ رو فشار دادم. برای

 دینگ دینگ زنگ چندین بار تو کوچه پیچید.

 ـ آهای خانوم ...

 دور و اطرافم رو نگاه کردم و گفتم:

 ـ کی بود؟

 یه نفر گفت:

 ـ باالی سرت.

 جره منو نگاه می کنه. وقتی دید پیداش کردم گفت:برگشتم و دیدم یه زنی چادر سرش کرده و از پن

ـ وقتی نیست، این قدر این زنگ رو نزن. این المصبا قاطی دارن. االن شش بارش فقط خونه ی من زنگ خورد. نزن 

 این المصبو. خب نیست که جوابت رو نمی ده.
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ی رفتم سراغ دوستاش و نزدیک ترینشون چیزی نگفتم و نگاه ناامیدی به پنجره ی اتاقش کردم و راه افتادم. باید م

شهریار بود. با تمام برنامه هایی که برای خودم چیده بودم، نتونستم طاقت بیارم با این بی پولی و اومدم در خونه ش. 

 رفیق شفیق و چندین ساله ی آرشام.

 نگاهی به آدرس کردم و گفتم:

 ـ باید همین جا باشه.

بود. مانتوی کرم رنگ تمیز و کهنه. مقنعه ای که تمام موهام رو می پوشوند. حتی  لباس های ساده و کهنم مال مریم

اون قسمت تازه رشد کردش که معلوم می کرد موهام رنگ شده س و کفش های معصومه. دستی بهشون کشیدم و 

زنگ  "ض بشم. من می تونم. خدایا سراغت نیومدم؛ اما تو به داد برس. تو کمکم کن. می خوام عو "با خودم گفتم: 

 رو فشار دادم. دل دل می کردم خونه باشه.

 ـ بفرمایید؟

 صدای یه زن بود. آروم گفتم:

 ـ سالم خانوم.

 ـ سالم.

 ـ خانوم شهریار خونه س؟

 زن مکثی کرد و گفت:

 ـ خونه س؛ اما ... شما؟

اشون می کنید چند لحظه بیان دم ـ من یکی از همکالسی هاشون هستم. یه کار مهم باهاشون دارم. اگه می شه، صد

 در؟

 زن بعد از چند لحظه سکوت گفت:

 ـ چند لحظه صبر کنید.

و گوشی آیفون رو گذاشت. نمی دونم چقدر طول کشید که من یه لنگه پا به دیوار خونشون تکیه دادم و در باز شد. 

 گاه می کرد. آروم گفتم:چهره ی خواب آلود شهریار نمایان شد که اون سمت دیوار و رو به روش رو ن

 ـ شهریار؟

 برگشت سمتم و یه کم نگاهم کرد. یهو چشماش گشاد شد و گفت:

 ـ شادان؟

 دستام می لرزید. آروم تر از قبل گفتم:

 ـ خودمم.

 و یه لبخند تلخ تحویلش دادم. اومد جلو و گفت:

 این صورت بی حال و الغر، این قیافه ...ـ دختر تو چرا این شکلی شدی؟ چرا قیافه ... خدایا خیلی عوض شدی. 

 با بغضی که همراه روزها و شب هام شده بود دست گذاشتم جلوی صورتش و گفتم:

 ـ آرشام ... من دنبال آرشام می گردم.

 با تعجب خیره شد به چشمام.

 ـ مگه خبر نداری؟
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 دلم ریخت. یه حس بدی به گلوم چنگ انداخت.

 ـ چی رو خبر ندارم؟

بین شادان، به من ربطی نداره؛ ولی یه چیزی می گم ... خب .... خب بهتره فکر آرشام رو از سرت بیرون کنی. من ـ ب

 دوستشم و می دونم چه جور آدمیه.

 بی حوصله گفتم:

 ـ نیومدم که نصیحتت رو بشنوم، اومدم آرشام رو ببینم. یه کاری باهاش دارم؛ فقط آدرسش رو بده.

 به چشمام. با ناراحتی زل زد

 ـ آرشام نیست ... خب ... آرشام رفته، از ایران رفته!

 با صدای بلندی گفتم:

 چی؟-

 ـ رفته ترکیه؛ پیش مامانش، واسه همیشه! این جور که خودش می گفت می خواد همون جا هم عروسی کنه.

به چند تیکه ی مساوی تقسیم وا رفتم. وا رفتن کمه. درد داشتم. حس می کردم قلبم رو پرت کردم زمین و قلبم 

 شده. انتظار این یکی رو دیگه نداشتم. خودش این بالها رو به سرم آورده و حاال هم فرار کرده و رفته؟

 ـ عروسی؟ رفته؟

 سرش رو پایین انداخت.

 ـ رفته عروسی کنه؟ به همین راحتی؟ به راحتی وجودم رو له کنه؟

 ه قلبم بود یا فصل فصل گرفته ی این شهر لعنتی؟سردم بود. واسه هوا بود یا فشارم؟ واس

 ـ خب خیلی چیزها هست که تو نمی دونی!

نمی دونم؟ بیشتر از این؟ نابودکننده تر از این؟ دست انداختم به آخرین تیری که تو تاریکی برام مونده بود. آخرین 

 تیر این کمان رو تو تاریکی این شهر غم انگیز رها کردم.

 ست داشت شهریار! خودش بهم گفت. اون واسم می مرد. اون ... مرد ...ـ اون منو دو

 کلمه ها تو زبونم ماسیدن وقتی صدای شهریار رو شنیدم. وقتی مردم! مگه این حال فرقی هم با مرگ داره؟

 ـ اونا همش یه شرط بندی ساده بود.

 ساده بود؟ چی ساده بود؟ برای چی ساده بود؟ اصال برای چی بود؟

 درد نالیدم: با

 ـ شرط بندی؟

 ـ بذار نگم شادان. بذار بمونه.

 ـ بگو! بهت می گم بگو تا سکته نکردم.

 ـ واسه این که بشکندت. واسه این که غرورت رو نابود کنه.

 حس می کنم لحن اونم پر از خنده س؟ بخند به من شهریار. بخند! به این نابود شده ی خدایی بخند.

رفتم و رفتم، بدون خداحافظی. معدم تیر می کشید. دیگه چقدر تحمل کنم؟ خدایا آخه این چه ناامید راهم را گ

بالهاییه که داری به سرم می یاری؟ به خداوندی خدا بسمه، دیگه جا ندارم، دیگه به سر رسیدم. اشکام دونه دونه می 
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ان نگاه های دیگران باشم؟ لعنت به ریخت روی گونم. به درک که همه نگاه می کنن. مگه غروری هم مونده که نگر

 من، لعنت به این زندگی کوفتی و آدماش! ای خدا! راحتم کن. به خدا راضیم که بمیرم. مگه چقدر طاقت دارم من؟

 معدم به هم ریخت حسابی هر چی تو دلم بود باال آوردم. یه خانمی به طرفم اومد.

 ـ خانم حالتون خوبه؟

 که نیاد جلو باال بردم. دست راستم را به نشانه این

 ـ خوبم، ممنون.

یه دستمال تمیز به سمتم گرفت. زیر لب تشکری کردم و اون رو گرفتم. خدا لعنتت کنه آرشام که منو به این روز 

انداختی. به سمت ایستگاه اتوبوس حرکت کردم. حوصله ی هیچ چیز رو نداشتم. امیدم به آرشام بود که ناامیدم کرد 

 نابود شدن تنها امید آدم.و چقدر بده 

 چنگ زدم به قلبم و زیر لب گفتم:

ـ من تنهام خدا! نابودم خدا! دارم می شکنم خدا! می بینی منو؟ من مغرور شکسته رو می بینی؟ من شکسته رو ببین 

 خدا!

داریم بده. از همه جا مونده نگاه ها خیره بود بهم. داغون بودم، اصال برام مهم نبود این نگاه ها! اونی که باید نبود تا دل

 و درمونده بودم.

 روی صندلی ایستگاه نشستم و سرم رو تکیه دادم به آهن سردش. سرما تو استخونم نشست و لرز وجودم رو گرفت.

 ـ االن فقط خودت موندی شادان. خود خود تنهات.

من تو اون لحظات همین بود و  غروب استخون سوز زمستونی. قلب شکسته ای که داره نابود می شه. توصیف درد

 همین و ورد زبونم که ای کاش این دردها نبود.

نمی دونم چه ساعتی بود که رسیدم خونه. خونه ی مریم و معصومه؛ فقط می دونم هوا خیلی تاریک بود و من عین یه 

 جوجه ی لرزون تو هوای پر سوز و سرمای زمستون می لرزیدم.

 کرد.معصومه با توپ پر در رو باز 

ـ تا االن کدوم گوری بودی؟ تو این سگ دونی منتظرن یه چیز بشه و واسه آدم حرف در بیارن. االن می گم یه 

 جهنمی در حال ... استغفرا...، فکر کردی این جا هم خونه ی خودتونه که ...

 د:گیج و بیج نگاهش کردم. نگاه سرخم رو که دید حرف تو دهنش موند. اخماش باز نشده و پرسی

 ـ چی شده؟ اللی؟

 ـ رفت!

 کنارش زدم و وارد خونه شدم. مریم دم در ورودی ایستاده بود.

 ـ کی رفت شادان؟

 ـ ولم کرد.

 ـ ا... اکبر. این دختره آدم رو دیوونه می کنه. عین آدم حرف بزن.

 تنم یخ کرده بود. فشار روحی داشت از پا در می آوردم.

 ـ شادان؟ شادان گلی؟

 بود که داشت با غم نگاهم می کرد. کفشام رو از پام خارج کردم. تو فکرم غوغایی بود. غوغای نابودی. مریم
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کنار بخاری نشستم. می لرزیدم. اونا دو تا خیره نگاهم می کردن و هیچی نمی گفتن. دستام تکون خوردن. ذهنم 

 چرخید و چرخید.

 ـ شادان ...

 رفیقش.نگاهم برگشت روی صورت پسر مغرور و 

 ـ سالم خانم.

 همون پسر مغرور بود که سالم داد.

 لبخند کوتاهی زدم و گفتم:

 ـ سالم.

 و نگاه خیرم رو به چشماش دوختم. یه نگاه به قول فرشته، پسرکش.

 ـ خوب هستید؟

کسی رو کامل به سمتش چرخیدم. نگاهم جز اون  "مبادی آداب هم که هستی! ناز بشی تو!"با لبخندی فکر کردم: 

 نمی دید.

 ـ ممنونم. خوبم. مگه می شه تو همچین جای خوب و قشنگی خوب نبود؟

برگشتم و دیدم که فرشته نیست. نگاه چرخوندم و دیدم جلوی یه نفر دیگه ایستاده و داره باهاش صحبت می کنه. 

 این بار که چرخیدم سمت پسر، دیدم رفیقش هم نیست. خندید و گفت:

 دنبالشون. هر کدوم رفتن دنبال عیش خودشون.ـ پیچوندن. نگرد 

 "چه فوری هم پسرخاله می شه! کارم آسون تر شد انگار.  "با خودم گفتم: 

 ـ من آرشام هستم. این جور که شنیدم هم تو، گل سر سبد این مجلس، شادانی.

 ـ خوشوقتم آرشام.

 د و گفت:و دستم رو نرم و با عشوه گذاشتم تو دست آرشام. لبخند قشنگی ز

 ـ افتخار یه دور رقص رو بهم بده!

 سری تکون دادم. بدم نمی اومد خودم رو خالی کنم.

 ـ بریم.

یه شادان بود و یه مرد رویاها! وقتی که نرم تو آغوشش کشیده شدم. وقتی که حرکاتش محوم کرد. وقتی که حرفه 

های گناه تو خاک تنم جون گرفتن و جا محکم  ای رقصید. وقتی که کم نیاوردم و باهاش رقصیدم. وقتی که ریشه

کردن. وقتی که آغاز تمام وقتی های دنیا شد و ب ... ه ای جای گرفت و این من مغرور یادش رفت که عشق و 

شوکتی که این جور راحت آغاز بشه و از همون روز اول دست بذاره رو نیاز تن نشون بده، همون قدر راحت هم زوال 

 زوالی که االن تازه داشت خودش رو نشون می داد.می گیره و نابود. 

 ـ شادان؟ دختر تو که ما رو نصفه جون کردی! حرف بزن.

 ـ آرشــــام رفت.

سر جام دراز کشیدم. دوباره این بغض لعنتی، همون که می گن با گریه از بین می ره، همون که نابودم کرده بود، 

 چسبیده بود بیخ گلوم، دوباره ترکید و باز از بین نرفت که نرفت.همون از بعد از ظهر مثل یه غده ی سرطانی 
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ـ ازم سوء استفاده کرد، باهاش بودم، با هیچ کسی این طوری دوست نبودم که کارم برسه به اتاق خوابش؛ اما با 

 آرشام بودم؛ چون دوستش داشتم و می گفت که دوستم داره.

 صدای شهریار تو گوشم نشست.

 "ط بندی ساده بود واسه این که بشکندت. واسه این که غرورت رو نابود کنه. اینا همش شر "

 ـ واسه این که نابودم کنن. واسه این که منو بشکونن و چه آسون شکوندنم.

 صدام اوج گرفت.

 ـ خدایا تمومش کن. تموش کن. دارم می میرم خدا! تمومش کن.

روم شد. صدای شادان گفتن های مریم تو داالن گوشم پیچید. و همون جور که اوج گرفته بود زوال پیدا کرد. آ

 صداش تکرار شد و دستی منو کشید به سمت باال و بعد ... هیچ!

آروم خزیدم تو آغوشش و سرم رو گذاشتم رو بازوش و دستش رو محکم گرفتم. سرم رو بلند کردم و با ذوق 

 ب برق می زدن.نگاهش کردم. نگاهش به چشمام بود. چشمایی که امروز عجی

 ـ چشمات برق می زنه. دوستم داری؟

 با شعف گفتم:

 ـ دوستت دارم. تو چی؟

 ـ من؟ یعنی از کارام معلوم نیست؟

 ـ می خوام از زبونت بشنوم.

 ـ دوستت دارم.

 صداش تو سرم تکرار شد. انگار تو خوشی غرق شدم.

اه نگران مریم و معصومه تو صورتم نشست. گیج قطره های آب روی صورتم نشستن. چشمام از هم باز شد. نگ

 نگاهشون کردم و بعد دوباره اون سیب لعنتی، اون بغض پر از درد تو گلوم نشست. لب هام رو برچیدم و گفتم:

 ـ گفت دوستت دارم.

 مریم نگران دست انداخت دور گردنم و کمی بلندم کرد و گفت:

 ـ خوبی؟ چت شد دختر؟

 ... ـ مریم خواب بود؟ من

 معصومه با همون نگاه نگرانش تو صورتم زل زد و گفت:

 ـ از هوش رفتی شادان. تو عالم رویا بودی. بیا اینو بخور.

یه لیوان آب قند رو جلوی صورتم گرفت. لب هام از هم باز شد. همه اون دوستت دارم ها خواب بود؟ لعنت به تو 

 خواب. لعنت به تو.

امل آب قند راحت نشد، ولم نکرد و همین که تنها شدم، ضعف کرده دوباره تو جام معصوم تا خیالش از خوردن ک

 دراز کشیدم و فکرم رفت به دورترین نقطه های ذهنم. فکری که دوست نداشتم باشه و اون می اومد.

اه مشتاق شادان مغرور عاشق شده بود. عاشق شده بودم. عاشق اون مرد مغرور تو پارتی. شماره ها رد و بدل شد. نگ

من گشت و گشت و عاشقانه موند رو مرد رویایی پارتی فرشته و اون روز عاشقانه خدایی که هیچ وقت کاریش 

نداشتم رو شکر کردم برای این که باز هم موفق شدم و به اون چیزی که می خواستم رسیدم. البته نه شکر خالصانه 
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ون طور که باید پرستش نکرده بودم. هیچ وقت خدا رو ای که حاجی و مامان انجام می دادن. هیچ وقت خدا رو ا

ندیده بودم و این عبادت ها رو چیزی می دونستم که ... برام کسر شان بود که مثل بچه مثبت ها خدا رو عبادت کنم. 

 اصال من یه طرف و خدا و اونا هم یه طرف.

شکری ها و گناهام، جوری تنبیهم می کنه نفهمیدم همون خدایی که طرف دیگه می خواستم بذارمش، بعد از تمام نا

که جیگرم بسوزه. نفهمیدم که همین خدا تنها یار آدمه و این بشر دو پا فقط مگسای گرد شیرینی هستن. نفهمیدم 

 این همه گناه کبیره که هیزم آتیش دور و برم بودن یه روی آتیشم می زنن.

ام. این که نگاهش کنم و قربون صدقش برم. دوستم روزهای من خالصه شد تو نگاه وحشی و دوست داشتنی آرش

 داشت. می گفت که دوستم داره. دوستش داشتم. لیلی وار دور مجنون خیال و رویاهام می گشتم.

می رفتیم بیرون. می رفتیم پارتی. می رفتم سرکار و زنگ می زدم. می رفت خونه و زنگ می زد. یک لحظه دوری 

 ازش مساوی بود با مرگ.

 ان می دونی من عاشق چیت شدم؟ـ شاد

 با تمام عشقم نگاه کردم تو اون دو جفت چشم گیرا و گفتم:

 ـ چی؟

 ـ عاشق این غرورت. عاشق این محکم بودن و خود ساخته بودنت.

 دستم مشت شد جلوی دهنم و باز گریه رو سر دادم. میون هق هق و گریم نالیدم:

داری، تو که می گفتی عاشقمی. پس چرا رفتی؟ چرا ترکم کردی؟ چرا این  ـ لعنتی، تو که می گفتی غرورم رو دوست

 طور نابودم کردی؟

 ـ شادان جان، شادان گلم پاشو یه کم غذا بخور. پاشو عزیزم.

 سر جام نشستم و سرم رو گذاشتم رو زانوم. بچه ها کم و بیش فهمیده بودن چی شده و چیزی ازم نمی پرسیدن.

 ی عذابم بدی؟ـ خدا تا کی می خوا

 مریم دستاش حلقه شد دور سرم و گفت:

 ـ قربونت برم. نکن با خودت این طوری.

ـ مگه می شه مریم؟ سختمه. بعد از حراج گذاشتن عشق، جون، قلب، تن، روحم می فهمم برای این که غرورم رو 

 بشکنه منو عاشق خودش کرده.

وم پایین بره وقتی روحم تو آتیش کثافت کاری هام داره می سرم رو روی دامن مریم گذاشتم. چه جوری غذا از گل

سوزه؟ درک می کنی درد یعنی چی؟ درد یعنی تنها بودنت میون جامعه ای که تا دیروز لباس میش تنشون بود و 

امروز می بینی همون پوستین میش رو کندن و گرگ نهانشون زنده س و صدای زوزه ش داره عالم و آدم رو کر می 

تی به معنای این کلمه می رسی، تازه می فهمی کبکی بودی که سرت زیر برف بود. که نفهمیدی جامعه کنه. وق

 چطوریه و ای امان از روزی که بفهمی و من فهمیدم. فهمیدم درد یعنی چی؟ فهمیدم و هجی کردم.

 جلوی ویلچر زانو زد.

 ـ سالم. امروز حالت خوبه؟

 وخت. انگار با این نگاه التماس می کرد خبرای خوب بشنوه.پیرمرد نگاه غمگینش رو به چهره ش د

 ـ اون جوری نگام نکن بابا. یه لبخند بزن، بذار انرژی بگیرم.
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 پیرمرد با اون همه درد و غمی که داشت، وقتی صداش رو شنید، سعی کرد لبخند بزنه.

سی رو ندارم. نمی دونم چقدر غصه ـ دیگه حق نداری مثل اون شب بشیا! خیلی ترسیده بودم. من که جز شما ک

 خوردم.

 و بعد دستان پیرمرد رو گرفت و بوسه ای روشون زد.

ـ می دونم غصه داری. لبخندت بهم انرژی داد. من بهت قول دادم. قول دادم که پیداش کنم و این کار رو می کنم. به 

م. خیلی وقته صالبتت رو ندیدم. خیلی وقته من نگاه کن ... آها، این درسته. خیلی وقته اون صدای قشنگت رو نشنید

 امید از این خونه دور شده. اما قول می دم که پیداش کنم. فقط اون مقصر نیست. منم مقصرم. ما همه مقصریم.

 اخمی کرد. یه اخمی که خود پیرمرد هم معنیش رو فهمید.

 .ـ قول می دم این بار همه چیز عوض بشه. شرفم رو این وسط گرو می ذارم

یکی از دستای پیرمرد از کار افتاده بود. دست سالمش رو با کلی تالش بلند کرد و روی دستش گذاشت. دوباره خم 

 شد و دستا رو بوسه زد. دستایی که روزی کمکش کرده بودن.

 از جا بلند شد و بلند صدا زد:

 ـ فریبا؟ فریبا؟

 اومد و گفت: فریبا با تمام سرعتی که می تونست به خودش بده به اتاق

 ـ بله آقا؟

ـ مواظبش باش. اختصاصی و ویژه. نمی خوام دوباره ماجرای چند وقت پیش تکرار بشه. نمی خوام یه لحظه غفلت 

 کنی. تنها برای نماز حق داری از اتاق بیرون بری. البته اگه بیای پیشش نماز بخونی بهتره.

 فریبا سری تکون داد و با لبخند گفت:

 براشون کتاب هم می خونم که حوصلشون سر نره. ـ چشم آقا.

 سری تکون داد و گفت:

 ـ ممنون. حتما این کار رو هم بکن.

 قدمی برداشت و به فریبا نزدیک شد و گفت:

 ـ نامزدت از شغلش راضیه؟

 گونه های فریبا رنگ گرفتن و باز هم حسرتی به دل مرد تنهای ما افتاد.

 ده. کلی کمکش کردین.ـ ممنون آقا. خدا خیرتون ب

 لبخندی زد و گفت:

 ـ خواهش می کنم. دیگه سفارش نکنم.

و از در خارج شد و فریبا رو با عزیزش تنها گذاشت. جلوی در به نام خدایی گفت و دوباره مثل همیشه از خدا کمک 

 خواست. باید تو همین روزها پیداش می کرد.

 

**** 

 ـ شادان؟

 رو به خانم رحیمی دوختم.برگشتم و نگاه غمگینم 
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 ـ جانم خانم رحیمی.

ـ به این آدرس با معصومه برو. مریم باید با ریحانه بره جای دیگه. کمک مریم اون جا بهتره. اگه کارتون خوب باشه، 

 احتماال خونه ای که می رید شما رو به صورت دایم نگه می داره.

ت نشده بود از کارم برگشته بودم. یه خونه مجردی شلخته که با خستگی نگاهی به مریم انداختم. هنوز نیم ساع

صاحبش سر کارش بود و کلید رو داده بود به نگهبانی. این قدر دیوارهای آشپزخونه رو چربی گرفته بود که حالم به 

 هم خورد تا پاکشون کنم. بماند که نامعلوم این قدر خسته می شدم که جونم در می اومد. گویا شازده پسر می

گند بزنه تو رو. بیچاره  "خواست زن بگیره، واسه همین به خونش صفا داده بود و من هم ورد زبونم شده بود: 

 "دختره. 

دست معصومه رو گرفتم و از پله ها پایین رفتیم. اگه نیاز مالی نبود، دلم می خواست گوشه ی خونه بشینم و زار زار 

مجبورم می کرد که به قول مریم یا علی بگم از جام بلند بشم. از طرفی گریه کنم واسه بدبختی هام؛ اما نیاز مالی 

 برای مایحتاج خونه مجبور بودم منم کار کنم که پولی رو بدم.

جلوی پله ها ایستادم و دستم رو به در گرفتم تا نفسی بکشم که حس کردم دنیا برای لحظه تیره شد. در رو محکم 

 چنگ زدم و گفتم:

 ـ معصوم صبر کن.

 با دیدنم راه رفته رو برگشت و گفت:

 ـ چی شد شادان؟

 سیاهی ها که رفتن، چند تا نفس عمیق کشیدم و گفتم:

 ـ این چند روزه خیلی گریه کردم. نمی دونم چرا سرم بعضی اوقات گیج می ره.

 معصوم نگاهش نگران شد و گفت:

گوشه زانوی غم بغل می گیری. بذار یه ساندیسی، چیزی ـ تو که اصال غذا هم نمی خوری. چند تا قاشق می خوری، یه 

 بخرم که فشارت بیاد باال.

 سری تکون دادم و چیزی نگفتم.

 

روی پله های جلوی در نشستم. معصوم رفت از مغازه ی رو به رو یه رانی با طعم آناناس گرفت و برام آورد و در 

 حالی که بهم می داد گفت:

 ـ این برات خوبه. شیرینه.

دستم رو از جلوی صورتم برداشتم و نگاهش کردم. رانی رو به دستم داد. درش رو باز کرده بود. حین سرازیر 

 کردنش به دهنم مریم و ریحانه از پله ها صحبت کنان می اومدن پایین که مریم با دیدنم گفت:

 ـ چیزی شده؟

 معصوم با اخم گفت:

 ـ سرش گیج رفت.

 با مهربونی گفت:مریم فورا کنارم نشست و 

 ـ االن خوبی عزیزم؟
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 لبخندی زدم و گفتم:

 ـ آره، خوبم. نگران نشو. برو سر کارت.

و در رو گرفتم و از جام بلند شدم. با وجود خوردن رانی شیرین؛ باز هم سرگیجه داشتم؛ اما به روی خودم نیاوردم. 

 چند مدتی بود که خیلی چیزها رو به روی خودم نمی آوردم.

صله ی خوندن آدرس رو نداشتم؛ بنابراین سکوت کردم تا معصومه خودش منو ببره اون جایی که خانم رحیمی حو

گفته. توی اولین ایستگاه اتوبوس نشستیم. زن و شوهر جوونی کنارمون نشسته بودن. خدا می دونه چقدر خودم رو 

ورم. مبادا غصه بخورم که اتفاقی بیفته و فکر کنترل کردم که به سمتشون نگاه نکنم و مبادا حسرت داشته هام رو بخ

کنم به تمام بی لیاقتی ها و غصه هام. چشمام رو بستم و سرم رو به شیشه ی پشت سرم تکیه دادم. چشم هایی که با 

 بسته شدنشون ذهنم رو وادار می کردن که به گذشته پرواز کنه.

 ـ کجا می ری شادان؟

 ـ می رم بیرون حاجی.

وضع؟ خجالت نمی کشی دختر؟ آخه تو چرا این جوری تیپ می زنی؟ نمی گی یه نفر تو رو ببینه و ... بابا  ـ با این سر

 فکر می کنن من بی غیرتم. اِاِ اون جوراب نازک چیه پوشیدی دیگه؟ خب نپوش اصال! وای خدا توبه.

بابا من تو ماشینم. شیشه های ماشین ـ اَه حاجی این حرف های خنده دار رو بذار کنار. غیرت و بی غیرتی چیه آخه؟ 

 دودیه. کی می فهمه من چطور تیپ زدم؟ من دیگه برم. بای حاجی.

 دوست داشت حاجی صداش کنم. دوست داشت که بهش احترام بذارم و دختر دوست داشتنی و مورد عالقش باشم.

 ه می کنم.ـ بای چیه؟ عین آدم هم که حرف نمی زنی! ای بابا من از دست تو یه روز سکت

 سرم رو آوردم داخل و با پوزخند گفتم:

 ـ ای بابا. خدا نکنه حاجی. شما نباشی کی به من گیر بده که الک نزنم و دختر خوبی باشم؟

حاجی با همون اخم های درهم اومد بیاد سمتم که جیغی با سرخوشی کشیدم و دویدم سمت ماشین. توی ماشین 

اپورتم رو درست کردم. حاجی اگه می فهمید تو مهمونی امشب قراره همینم نشستم و دستی به لباسم کشیدم. س

 نپوشم قطعا یه بالیی سر خودش می آورد. با به یاد آوردن خاطرات مادرم اخمام رفت تو هم و گفتم

 ـ خوب می کنم حاجی. می خواستی اون طور بال سر مادرم نیاری.

 بودم از زندگی عاشقانه ی مادرم و حاجی. غافل. چهار تا حرف داره. من غافل بودم. غافل

مادرم برام تعریف کرده بود که جوونی هاش شباهت زیادی به من داشته و وقتی زن حاجی شده، حاجی چه با اجبار و 

چه با محبت مادرم رو اون طور که می خواست، مورد عالقه ی خودش درست کرد. چادری و بی هیچ آرایشی. تمام 

ای خونه بود. خونه ای که حاجی باشه و بس. اون حتی جلوی ماکان هم حجاب می گرفت. به قدری زیبایی مادر من بر

از این رفتار مادرم بدم می اومد که تصمیم داشتم از حاجی انتقام بگیرم و با این کارام حال حاجی رو خراب می کردم. 

 اون نمی تونست منو اون جور که می خواد و مثل مادرم چادری بکنه.

 بزن بریم شادان خانم که دیره.ـ 

 ماشین رو روشن کردم. صدای آهنگ رو هم بلند کردم تا قشنگ به گوش حاجی برسه و حرص بخوره.
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ـ از این رفتارت بدم می یاد حاجی. از این که این قدر خشک و خشنی بدم می یاد. محبتت فقط برای جلوی مردمه. 

ت نگفتی دخترم، تاج سرم که منم بهت احترام بذارم. از این خشک بودنت وقتی تنهاییم یه بار به شیوه ی پیامبر دین

 بدم می یاد.

 ـ شادان حواست کجاست دختر؟ اتوبوس رسید. پاشو. 

مسخ شده وارد اتوبوس شدم و تو اولین جای خالی نشستم. جای خالی. درست مثل زندگی من. خیلی جاهاش خالی 

 ریختم توش تا به عقب برگردم پر نمی شد. شده بود. یه حفره ی بزرگ که هر چی می

اتوبوس راه افتاد. درست مثل ماشین دوست داشتنیم تو اون روز نحس. صدای آهنگ ها منو به وجد می آورد. این 

قدر به وجد می آوردم که گاهی با لذت سرم رو تکون می دادم و با شوق و ذوق همراه آهنگ می خوندم و سر تکون 

اره پارتی بود و آرشام. آرشام دوست داشتنی من. مردی که همه جور پایم بود و دوستم داشت. می دادم. امشب دوب

 مردی که عاشقانه همراهم بود و دوستم داشت. جیغ کشیدم:

ـ آی دنیا ... با توام؟ می بینی من چقدر خوشبختم؟ من به هر چی که بخوام می رسم. من آرشام رو می خواستم و 

 هیچ درد و مشکلی. آرشام برای منه. رسیدم بهش. اونم بی

یه بار دیگه به آدرس نگاه کردم و این بار آدرس رو بلند خوندم. یه کم فکر کردم و باالخره فهمیدم کجاست. کم 

 مونده بود ماشین پرواز کنه. پرواز به سمت تمام خوشی های دنیا.

تو یه جای خلوت بود. تو اون منظقه تو فاصله ویالی مد نظر آرشام زیاد راهش سخت نبود. گرچه خارج از شهر و 

 های زیاد ویالهایی ساخته شده بود که منطقه رو رویایی کرده بود.

 بازوم توسط معصومه کشیده شد و سر جام ایستادم.

 ـ پیاده شو که االن حرکت می کنه.

ه بود. نزدیک پنج دقیقه مسیرش به سرعت از جام بلند شدم. انقدر حواسم تو گذشته بود که زمان حال از یادم رفت

رو پیاده رفتیم. آه پر حسرتی کشیدم. هیچ وقت حاجی راضی نبود که ما سختی بکشیم و چه بد من به این نتیجه 

رسیدم که حاضرم تمام هستیم رو بدم و به گذشتم برگردم. نگاهی به در مشکی رنگ انداختم. معصومه زنگ رو زد 

هم وارد حیاط شدیم. نگاهی به حیاط تو خونه انداختم. بزرگ بود؛ ولی نه به اندازه و در با صدای تیکی باز شد. با 

حیاط خونه ی حاجی. پسر جوونی بیرون اومد. بی توجه بهش روم را برگردوندم. نگاه هیزش رو روی تمام بدنم 

 حس کردم و چندشم شد.

 ـ تمام اتاقا رو می خوام تمیز کنید. باید همه جا مثل برق باشه.

 ـ چشم آقا، با اجازتون.

 معصوم بود که این حرفا رو تحویلش می داد. باالخره دست از نگاه کردن برداشت و به طرف ماشینش حرکت کرد.

همین که رفت، نفسی از سر راحتی کشیدم و وارد خونه شدم. یه خونه ی بزرگ و زیبا که این پسر فقط مونده بود 

ز کثافت و آشغال رو اون جا جمع کنه. ظرف های پیتزا یه گوشه ی آشپزخونه توش باال بیاره که یه پکیج کامل ا

تلمبار شده بود. ظرف های نشسته هم که جای خود داشت. جا به جای خونه رو گرد و خاک و آشغال تخمه گرفته 

گفت که با  بود. سمت دستشویی بخاطر حال بدم نرفتم؛ اما گویا اون جا هم محیط دلچسبی نبود. این رو معصومه می

دو سه تا فحش خوشگل به جون پسره اومد بیرون. من موندم چه جوری تو این خونه زندگی می کرد. به سرعت همه 

 کارها رو انجام دادیم؛ البته بیشترش گردن معصومه بود. من که بین کارام می نشستم تا این حال جونم رو نگیره.
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زا خوابم می گرفت. حتی تو اتوبوس هم به جای کند و کاو خسته و کوفته به طرف خونه حرکت کردیم. این رو

 گذشته بیشتر دلم می خواست بخوام. خستگی و خواب. خب خسته بودم. این خواب بهم مزه می داد.

 

*** 

ـ امروز دوباره آقای نصر تماس گرفتن و گفتن خیلی خونه کثیف نیست؛ فقط یه نفر رو می خواد که بیاد خونه رو 

 شادان امروز خودت تنهایی برو، مریم همراه معصومه می ره یه ساختمون که دو نفر نیاز داره. تمییز کنه.

 با چشمای گرد خیره شدم بهش. آخه هیچ وقت تنهایی جایی نرفتم واسه کار کردن. مریم به حرف اومد.

 ـ آخه ...

 ـ آخه چی؟

 ـ آخه شادان ... تنها؟

 سر کار. ـ آخه و اما نداره، زود باشید برید

 اعصابم خط خطی شده بود. خواستم برم که معصوم صدام کرد.

 ـ شادان؟

 نگاهم رو بهش دوختم.

 ـ بله؟

 ـ این همراهت باشه.

با دیدن چیزی که تو دستش بود، اول چشمام گشاد و بعد لبخندی روی لبم نشست. لبخندی که چیزی از حرصم کم 

 لبی ای گفتم و به طرف در حرکت کردم.نکرد؛ اما بهم امید داد. خداحافظ زیر 

 

*** 

سوار اتوبوس شدم. همه جا پر شده بود، ناچارا ایستادم. با ایستادن اتوبوس به سمت اون خونه حرکت کردم. باز هم 

همون در مشکی رنگ. هیچ خوشم نمی اومد ازش. شکل وحشتناکی داشت. عجب بی سلیقه بود این مرده. زنگ 

با صدای تیکی باز شد. رفتم داخل و بی توجه به حیاط داخل خونه وارد ساختمون ساکت شدم. آیفن را فشردم. در 

 عجیبه این دفعه کسی بیرون نیومد. شونه هام رو با بی خیالی انداختم باال.

 ـ اوف، باز که خونه مثل قبله. آخه من تنهایی چه جوری همه جا رو تمیزش کنم؟ اَه، گندت بزنن.

 

ل مقنعم و کمی عقب و جلوش کردم که هوا بهم بخوره و خنک بشم. هوای داخل خونه عجیب خنک دست بردم داخ

 بود و دوست داشتنی. داشتم می رفتم سمت آشپزخونه که صدایی اومد.

 ـ سالم.

 هینی کشیدم و در جا چرخیدم.

 ـ حالت خوبه؟ ترسوندمت؟ ببخشید.

 اله دار توسی. این پسر چرا انقدر به رنگ های تیره عالقه داره؟همون نگاه تو ظاهری جدید. شلوارک مشکی، تاپ ک

 ـ سالم. من ... فکر ...

 ـ بذار بهت یه لیوان آب بدم تا حالت جا بیاد. اشتباه از من بود. عذر می خوام. تو بشین روی مبل تا بیام.
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 ونه س؟می خوام صد سال سیاه نشینم و آب نیاری. مردشور برده سکتم داد. اصال چرا خ

 ـ بفرما. اینم آب. اِ چرا ایستادی؟

 لیوان رو با شک نگاه کردم و گفتم:

 ـ من باید کارم رو شروع کنم.

 ـ حاال شروع می کنی. دیر نشده که!

دستم رو تو جیب مانتوم فرو بردم و لمسش کردم. درست بود. سر جاش بود. چاقویی که معصومه یک ساعت پیش 

ود. نگاهش به دستم رسید و تا به خودم بیام بازوهام رو با دستاش گرفت و منو کشید جلو. بهم داده بود سر جاش ب

ترسی آشکار چهرم رو پوشوند و جمله ها تو سرم به صورت خبردار ایستادن. من تنهام. تو یه خونه ی بزرگ. اونم 

قرمز تکون خورد. من یک زن تنها و تنهاست. مرده. مرد نیرو و زور داره. اخطارگونه کلمه ی تجاوز تو گوشم با نور 

بدبخت. تا دستش رو آزاد کرد که مقنعم رو از سرم بکشه، فورا چاقو رو بیرون کشیدم و ضامنش رو زدم و زیر 

 گلوش گذاشتم. انگار ناشی تر از این حرفا بود؛ چون فورا رنگ باخت و گفت:

 ـ چی کار می کنی دیوونه؟

 جیغی کشیدم و گفتم:

 رو از رو بازوم بردار. ـ دست کثیفت

دستش رو کمی شل کرد و نگاهش رو داد به چاقو؛ البته بیشتر مچ دستم در معرض دیدش بود. مچ دستی که سفت 

 چاقو رو، تنها راه نجامتم رو چسبیده بود. دوباره جیغ کشیدم:

 ـ می زنم. به خدا می زنم. برش دار حیوون.

 آروم دستش رو برداشت. ازش فاصله گرفتم.همین طور محتاط به چاقو نگاه می کرد. 

 ـ خری مگه؟ کاریت ندارم که!

 ـ آره. شما پسرا رو نشناسم باید بمیرم. برو عقب.

ازم فاصله گرفت. نگاهش چرخید به سمت پله های خونه. موضوع مشکوک تر از اینا بود. کیفم رو محکم رو دوشم 

پایین می یاد. معطل نکردم و جیغی کشیدم و به سمت در جیغ کشان  گرفتم که دیدم یه نفر با سرعت داره از پله ها

رفتم. صدای فریادش می اومد. انگار می خواستن بیان دنبالم. به سرعت دوییدم سمت در و در رو باز کردم. خدایا 

 منو ببین. کمکم کن خدا.

 ـ خدایـــا!

سمت خیابون اصلی رفتم. با دیدن دو تا زن و یه مقنعم شل شده بود و داشت جلوی دیدم رو می گرفت. به سرعت به 

 مرد هق هقم رو آزاد کردم و به سمت ایستگاه اتوبوس رفتم.

 ـ خاک تو سر من. خاک تو سر من.

 زن جوونی که داشت بچش رو از کنار خیابون بلند می کرد منو دید و گفت:

 ـ خانم؟ خانم حالت خوبه؟

وباره حالم رو بد می کرد. نگاهم رو چرخوندم سمت زن و سری تکون دادم جوابش رو ندادم. ترس تو جونم داشت د

 و دوباره گریه کردم.

 ـ چیزی شده؟ دزد زده بهتون؟
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 ـ کاش دزد زده بود. کاش دزد زده بود. خاک تو سر من.

م و از جام زن چیزی نگفت. انگار ترسید از حالم. با اومدن اولین اتوبوس و دیدن مقصد، یه حساب سر انگشتی کرد

پریدم و فورا سوارش شدم. ته اتوبوس تو اون صندلی های داغش یه صندلی تکی کنار پنجره خالی بود. قبل از این 

 که دختر جوون جلوم بشینه گفتم:

 ـ تو رو خدا بذار من بشینم. حالم بده.

دستام گرفتم و با هق هق به دختر برگشت و با دیدن رنگ و روم راه رو برام باز کرد. بمحض نشستن سرم رو میون 

 اون چیزی که ممکن بود برام پیش بیاد فکر کردم. خدا لعنتتون کنه عوضیا. زن تنها دیده بودین؟ واسه همین؟

 یکی زد به شونم. یه پیرزن بود.

 ـ روزه ای؟

ن نوخود و با بغض سری به عالمت نه تکون دادم. دستش رو آورد جلو. دستش پر بود از نوخود و کشمش. با دید

 کشمش فورا چنگ زدم به دستش و برشون داشتم.

 ـ مرسی خانم.

ریختم تو دهنم اون مائده های بهشتی رو. گرسنه بودم، خسته بودم. داغون بودم. مصیبت های من تمومی نداشتن 

 انگار. زیر لب نالیدم:

ه ی پدرت فرار کردی که بشه این؟ این ـ خاک تو سرت شادان. رفتی با کسی که الیقت نبود تو مهمونی و ... از خون

 جوری بدبخت بشی؟ خاک دو عالم تو سرت.

و ریز ریز، همون طور که به شیشه ی سرد اتوبوس تکیه داده بود زدم زیر گریه. نگاه پر از سوال زنای تو اتوبوس 

 بهم بود و می دونستم پا باشه تا می تونن فوضولی می کنن.

ر ایستاد. فورا مقدار پولی که به عنوان مبلغ رسمی روی کاغذ زده بودن رو کف دست اتوبوس حوالی میدون مورد نظ

 راننده گذاشتم و از بین جمعیت مردها که با تعجب به تند دویدنم نگاه می کردن پیاده شدم.

زندگیم  خیابون ها رو با تند ترین حالت ممکن رد می کردم. اون قدر تند که انگار برای رسیدن به عزیزترین چیز 

زمان کمی دارم و اگر بهش نرسم ممکنه از دستم بره. دلم برای اون در بزرگ که درختای حیاط رو در حصار خودش 

نگه داشته بود. اون ساختمون با نمای سفید و پنجره های اتاقی که یه روز از وراش کل محدوده ی دیدم رو با غرور 

به رو. اون ور کوچه به دیوار تکیه دادم و مقنعم رو تو مشتم نگاه می کردم. جلوی ساختمون ایستادم. درست رو 

گرفتم که اگر آشنایی اومد فورا اون جا رو ترک کنم. گرد مرده پاشیده بودن به این ساختمون انگار. هیچ اثری از 

از  کسی در اطرافش نبود و نگاه کردن به خود ساختمون همین اندک جون زندگی رو از من می گرفت. نگاهم پر شد

قطره های اشک. نگاهم جزء به جزء زندگی اشرافی قدیمیم رو می گرفت. نگاهم در پی زندگی ای بود که روزی نه 

 چندان دور صاحبش بودم.

 نالیدم:

ـ قدر ندونستم. قدر ندونستم این عزت و شوکت رو! قدر ندونستم که االن هر کسی اجازه می ده به خودش که بهم 

 شد برگردم. دست درازی کنه. کاش می
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لحظاتی چشمام رو بستم و برگشتم. لحظاتی که می خواستم برگردم به روزهای خوشیم؛ اما ذهنم برای این که ادبم 

کنه، منو درست می برد به شبی که گناه ریشه زد تو وجودم و بعد پیچک وار کل وجودم رو گرفت و من به تنها 

 چیزی که فکر می کردم همون لذت آنی بود.

 هر قطره ی اشکم هزار خاطره دفنهکنار 

 اون قدر خاطره دارم که گویی قدر یک قرنه.

با آرشام می رقصیدم. اون پارتی، رقص و خوشی و سادگی و نفس هایی که از شدت هیجان و آدرنالین باال. اصال انگار 

 روی زمین نبودیم.

 ـ به سالمتی دختری که من عاشقشم. به سالمتی عشقمون.

رو بردم باال و با جیغی که نشون از خوشی بود، همراه جمع دوستانه ی دختر و پسری که دورمون حلقه زده نوشیدنیم 

 بودن فتم:

 ـ به ســــالمتی!

 و همین به ظاهر تبریکی شد برای عشقمون و ما غم ها رو شستیم.

ردم که مال کدوم کشوره و صدای آهنگ می اومد. صدای خواننده ی خارجی زبان رو نه می فهمیدم، نه درک می ک

چی می خونه. فقط می فهمیدم که یه چیز می خونه. می خوندم و می رقصیدم. روی دستی بلند شدم و بعد انگار هوا 

خنک شد. انگار جایی رفتیم که هیچ صدایی جز زمزمه های عاشقونه نمی اومد. انگار موزیک قطع شد. انگار من از 

 ا همین االن به جون و ذهنم فشار می آوردن. میون این همه حال، یه صدایی می گفت:منم جدا شدم. انگار تمام انگاره

 ـ پاشو، پاشو شادان. پاشو!

می خواستم پاشم؛ اما نمی شد. یه حسی، یه بندی منو بد جور اسیر خودش کرده بود. نمی دونم زمان چطور گذشت و 

 چی شد.

 دان.ـ عاشقتم. عاشقتم. عاشقتم. بگو دوستم داری شا

 و من میون گیج و بیجیم می گفتم:

 ـ دوستت دارم. دوستت دارم.

 گله می کنم من از تو؛ از تو که این همه بی رحمی

 هزار بار مردم از عشقت؛ تو که هیچ وقت نمی فهمی

 زمان ... این جادوی پر از درد آن چنان گذشت و گذشت تا لحظه ای چشم باز کردم.

خودم آورد. چشمام رو باز کردم و دیدم که در خونمون باز شده و یه ماشین جدید داره از صدای بوق ماشین منو به 

توش بیرون می یاد. مردی اومد بیرون که نمی شناختمش و در باز شد قدرت بزرگ مهرها از ماشین پیاده شد. 

 ماکان بزرگ مهر!

 

*** 

فروخته بود رفت. صداقت در برابرش خیلی قدش از ماشینش پیاده شد و به سمت صداقت، مردی که خونه رو بهش 

 کوتاه بود.

 ـ خب آقای صداقت، بدی و خوبی دیدی، حالل کن.
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 صداقت با فروتنی سری تکون داد و گفت:

 ـ این چه حرفیه آقای بزرگ مهر؟ شما بیشتر از این ها در حق ما لطف کردید.

 من دیگه باید برم.ـ امیدوارم که این خونه، همون جور که می خواید باشه. 

با صداقت دست داد. صداقت برگشت تو خونه و در خونه رو بست. نفس عمیقی کشید و با دیدن خونه آه پر حسرتی 

 سر داد. این خونه جایی بود که تمام بچگی و زندگیش رو توش گذرونده بود. با خودش زمزمه کرد.

 ـ این همه روز گذشت و تو نیستی شادان.

و خواست سوار ماشین بشه که تیر چشماش از چله در رفت و خورد به جسم سیاه پوش دختری که تو جاش چرخید 

 اون ور خیابون، میون درخت ها داشت تند تند راه می رفت.

 چشم هاش رو تنگ کرد.

 ـ چرا اون طوری راه می ره؟ مشکوک به نظر می یاد.

 گفت:بخاطر شغلش کمی حساس بود. واسه همین عصبی و بی حوصله 

 ـ این دختره مشکوکه. دختره یا خانومه. چه می دونم اصال. ولش کن اصال.

سوار ماشین شد و به سمت سر خیابون راه افتاد. از کنار دختر که رد می شد، ناخودآگاه نگاهش کرد. دختر تو جاش 

بون، درست جایی بین ایستاد و تو جیبش مشغول گشتن شد. ماکان نمی تونست بی تفاوت باشه. وقتی رسید سر خیا

دو تا ماشین پارک کرد و از ماشینش پیاده شد. لحظاتی بعد دخترک الغر اندام مانتو مشکی پوشی از خیابون قدیمی 

در اومد. دوباره چشم هاش رو تنگ کرد. برای یک لحظه به چشمانش شک کرد. چشمانش را تا آخرین حد باز کرد 

 و به دختر سیاه پوش خیره شد.

 یه شادانه.ـ چقد شب

 به سرعت سوار ماشینش شد و دختر رو تعقیب کرد. زیر لب زمزمه کرد:

 ـ نه، این نمی تونه شادان باشه. آخه مگه می شه شادانی که از تیپ کم نمی آورد این تیپی باشه؟

غرور؟ تعجبش وقتی بیشتر شد که اون دختر سیاه پوش سوار اتوبوس خط واحد شد. مگه امکانش هست با این همه 

اتوبوس را تعقیب کرد. مسیر به مسیر. تمام حواسش را داده بود تا نتونه گمش کنه. نباید گمش می کرد. این دختر 

 بالی جون خانواده شده بود. باید تا جایی که می تونست دنبالش می بود. با خودش گفت:

 دان.ـ اتوبوس که ایستاد باید بگیرمت و این قدر بزنمت که خون باال بیاری شا

یه کم فکر کرد. دلش رضای این نبود که دست روش بلند کنه. عصبی بود. یه کم فکر کردم. باید خشمش رو کم می 

کرد. باید آروم می شد. نفس عمیق کشید. تصمیم توی خشم از بدترین تصمیم هاست. حرف تمام پیشوایان دینی 

 ن دینش عمل می کرد.هم همین بود. اگه ادعاش می شد مسلمونه، باید به حرف بزرگا

 ـ نمی زنمت. اول بیبینم تا کجا پیش می ری؛ بعد تصمیم می گیرم که چه بالیی سرت بیارم شادان.

و نفسش رو به سختی بیرون فرستاد. غیرت و تمام حس هایی که یه مرد می تونه داشته باشه با هم به جنگ افتاده 

 بودن.

 

*** 
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جایی که امکانش بود سرم را پایین انداختم تا ماکان نشناسم و با تمام نیرویی که  با عجله از اون جا حرکت کردم و تا

 داشت رفته رفته پایین می اومد سوار اتوبوس شدم و تو اولین جای خالی که پیدا کردم، نشستم.

 ـ اوف، به خیر گذشت.

بستم و از هجوم افکار گذشته نفسی از سر آسودگی کشیدم. عجب روز گندی بود امروز. چشمام رو برای لحظه ای 

جلوگیری کردم. نمی خواستم دیگه فکرم پر بکشه به روزای بد. اتوبوس نزدیک موسسه ایستاد. پیاده شدم و منتظر 

مریم و معصومه ایستادم. قرار بود از این جا باهم بریم خونه. با این که پنج دقیقه دیرتر اومده بودم؛ ولی باز هم هنوز 

ن. دو دقیقه بعد چهره خسته ی هر دوشون نمایان شد. معلوم بود امروز سخت کار کردن. بیرون نیومده بود

 چهرشون خسته نشون می داد.

 ـ سالم، خسته نباشید.

 مریم با خشرویی ذاتیش گفت:

 ـ سالم شادان، فدات عزیزم، تو هم خسته نباشی، ببخش که امروز نتونستم باهات بیام.

ید. اگه این چاقوی معصومه نبود ... وای خدا رحم کرد. بهتر دیدم در مورد این یکی تو با یاد امروز پشتم تیر کش

 خونه بحث کنیم.

 ـ اشکال نداره، فدای سرت.

 معصومه با بداخالقی گفت:

 ـ بریم بچه ها، دارم از گرسنگی تلف می شم. پر حرفی رو بذارید واسه بعد.

 هممون تو فکر بودیم و هیچ کدوممون حوصله ی حرف زدن نداشتیم. با همدیگه راهی خونه شدیم. عجیب که امروز

 

*** 

اتوبوس که ایستاد، ماکان هم ماشین رو درست جایی پشت ماشین ها متوقف کرد. اتوبوس کنار یک موسسه خدمات 

ه بود؛ اما اجتماعی ایستاده بود. نگاهش روی اون محیط می چرخید. تو عمر دوران کاریش کم به این جاها پا نذاشت

ورود شادان به این محیط ... با خودش فکر کرد. چقدر شکسته شده بود چهره ی شادانش. چراغ خونه ی بزرگ 

مهرها خاموش بود انگار. این با اون شادان همیشگی فرق می کرد. فعال نخواست خودش رو نشون بده. با تعجب به 

 حرف زدن خیره شد.دو دختر جوون که بعد از دقایقی کنارش اومدن و باهاش 

 ـ یعنی این دو تا با شادان چی کار دارن؟

با همدیگه حرکت کردن. تصمیم گرفت از این جا به بعد رو پیاده دنبال اونا راه بره. ماشین را پارک کرد و با پای 

از کنار اون پیاده دنبال اونا حرکت کرد. باید می فهمید که شادانش این جا چی کار می کنه. باید سر در می آورد. 

خونه ی قدیمی رد شدن و ماکان هم با فاصله دنبال اونا راه افتاد. گوشیش رو دستش گرفته بود و با احتیاط حرکت 

می کرد. مواظب بود اون سه دختر و از همه مهم تر شادان خسته ی خودش رو گم نکنه. فورا شماره ی رهنما رو 

 گرفت.

 ـ الو؟ رهنما؟

 تید.ـ بله قربان؟ امری داش

 ـ فورا به آدرسی که برات اس ام اس می کنم می یای. کارت دارم.
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 ـ اطاعت قربان. خودم تنها بیام؟

 ـ نه، با رضایی بیاید. فورا و با عجله. کارم مهمه.

 ـ اطاعت قربان.

 تماس ها که قطع شد، دنبال شادان و دو دختر به سمت خیابون دیگه چرخید. با خودش زمزمه کرد:

 خره پیدا کردم دختر. باالخره پیدا کردم.ـ باال

فورا اسم و آدرس خیابون ها رو اس ام اس کرد برای رهنما و گوشی رو تو جیبش گذاشت. درست سر کوچه ای 

ایستاده بود که شادان توش قایم شده بود. پالک هفت، در سفید رنگی که وسط هر لنگه ی در یه لوزی توسی رنگ 

صله معلوم بود که در زنگ زده س و خیلی هم بد رنگ آمیزی شده. نگاهی به سر تا ته وجود داشت و از همین فا

کوچه انداخت. تمام خونه های کوچه دو طبقه بودن و از همین خونه ی اول می شد فهمید که یه حیاط اول در ورودی 

نباشه و هم خونه ی اول رو  قرار داره و بعد می رسه به اون خونه های کوچیک. یه کم خودش رو کج کرد تا هم تابلو

 ببینه تا محل زندگی شادان دستش بیاد. از این فاصله یه خونه ی کوچیک چهل تا شصت متری نمایان بود.

 ـ همین شادان؟ بخاطر همین زندگی ساده و پر رنج این همه بال سر هممون آوردی؟

 ـ آقا؟

 کرد، نگاه کرد. برگشت و به زن جوون و چادری که با اخم های درهم نگاهش می

 ـ بله؟

 ـ شما این جا کاری دارید؟

 ابروهاش باال رفت و با تعجب گفت:

 ـ چطور؟

 ـ برای چی نیم ساعت این خونه ها رو نگاه می کنید؟

 اخم هاش تو هم گره خورد. واقعا به تیپ و وضعیت اون می خورد مزاحم باشه که اون زن این طوری داد می زد؟

 وضیح بدم برای ایستادنم؟ـ باید به شما ت

 ـ نخیر! اما وقتی شوهرم رو آوردم، می فهمید که این جا بی صاحب نیست.

 زن خواست بره که دست کرد تو جیبش و گفت:

 ـ خانم؟!

 زن دوباره برگشت. کارت شناساییش رو، رو به چشمای زن گرفت. چشمای زن گشاد شد و گفت:

 ـ خب ... خب ... من اشتباه گرفتم.

 پوزخندی زد و گفت:

 ـ لطفا تو کار ما دخالت نکنید.

 زن چادرش رو مرتب کرد و گفت:

 ـ آخه جو این جا جوریه که ...

 سری تکون داد. سیگاری روشن کرد و گفت:

 ـ بله، متوجهم. منم ازتون عذر می خوام که با ایستادنم این جا باعث سوء تفاهم شدم.

 ـ سالم قربان.
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 چرخید و گفت:به سمت رهنما 

 ـ دیر کردید.

 رضایی به جاش جواب داد:

 ـ قربان ترافیک بود. مشکل چیه؟

 نگاهی به در خونه ی شادان کرد و از زن که هنوز کنجکاو به اون ها نگاه می کرد فاصله گرفت و دور شد.

وشه. دو تا دختر همراهش ـ خونه ای که در سفید داره و لوزی های توسی، پالک شماره ی هفت، جاییه که شادان ت

زندگی می کنن. می خوام بلدون هیچ گونه مزاحمتی برای اون ها و اهل کوچه دربارشون اطالعات به دست بیارید. 

چهار چشمی مراقب خونه و افرادش هستید. هر جا رفتن اونا رو دنبال کنید. البته اونا وقتی شامل می شن که شادان 

 همراهشون باشه. فهمیدید؟

 و سری تکون دادن و ماکان نگاه ناامیدی به خونه انداخت و راه افتاد.هر د

 

*** 

نفس عمیقی کشیدم و سر جام نشستم. یاد صحنه ها و اتفاقات امروز داشت جون رو از تنم می گرفت. انگار تو 

 وجودم آتیش روشن کرده باشن. به قدری جوش و خروش داشتم که نمی تونستم یه جا بشینم.

 رفتم من از یادش، فراموشش شدم ای داد چه زود

بچه ها با تعجب به کارم نگاه می کردن. یه چیزی مثل سنگ راه گلوم رو بسته بود و نفس برام نذاشته بود. اشک ها 

 تو چشمام جوشیدن.

 چه زود از خاطرش رفتم، بدون حرف بی فریاد.

دم روی تخت خوابیدم.روی تخت بودم؛ اما همه چیز چشم که باز کردم، اون روز لعنتی رو می گم. چشم که باز دی

 عوض شده بود. یه اتفاقات ناخوشایندی افتاده بود. چرخی خوردم و دستش رو از روم برداشتم.

 تموم دلخوشیم این بود کنارم عمری می مونه.

چرخیده بود کردم و با دیدن وضعیتم جون انگار از تنم پر کشید و رفت. یه نگاه به آرشام خواب آلود که تو جاش 

 یه نگاه به خودم.

 ندونستم با من بودن واسش مثل یه زندونه.

اشک بود که از چشمام سرازیر شد و یه ترس مبهم تو دلم نشست. روز ... اول صبحم رو با چی شروع کرده بودم؟ با 

عالم مستی غلطی کردم و  دیدن این اتفاق؟ این ارمغان جاودانه ی اول صبحم بود؟ با فهمیدن این که من دیشب تو

 گهی خوردم که حاال جبران نداره؟ تکونش دادم.

 ـ آرشـــام؟ آرشام.

 ولی هرگز نفهمیدم که من رو برده از یادش

اولش که جواب نداد؛ اما بعدش یه هوم عصبی و خواب آلود گفت و بعد یه تکون داد که دست سردم رو از روش 

 بردارم.

 آرشام ما چی کار کردیم؟ آرشـــام ...ـ آرشام تو رو خدا پاشو. 

 فراموش کرده روزی که رسیدم من به فریادش
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صدای گریم انگار هوشیارش کرد. تو جاش چرخید و با دیدن من که پتو تند و عصبی لباس می پوشیدم تو جاش 

 نشست. چرخیدم تا مانتوم رو پیدا کنم.

 فراموشش شدم اما، هنوزم توی حرفامه

د و لحظاتی بعد آرشام به سمتم اومد. لباس نپوشیده و پوشیده؛ مونده بودم مانتوم کجاست که آرشام صدای کشو اوم

 صدام کرد.

 ـ بیا بشین.

 هنوزم منتظر هستم؛ همش حرفش رو لب هامه.

 ـ ولم کن آرشام. من چی کار کردم؟ من چی کار کردم؟

نو کشید سمت تخت خواب. نشوندم رو تخت و پتو و هر زورش به من بی زور که جون تو تنم نمونده بود چربید و م

 چیزی که مربوط به دیشب بود رو پرت کرد گوشه ای.

 ـ چیه عزیز من؟ چیزی نشده که؟!

 با بغض گفتم:

 ـ آرشام به این می گی چیزی نشده؟

 ببین چی به سرم اومد که روزام مثل شب تاره

 ردم بهترین تکیه گاهمه.چنگ زدم به شونه هاش. شونه هایی که فکر می ک

 ـ وای اگه حاجی بفهمه ...

 دوباره زار زار گریم به هوا رفت. با دستای آزادش پشتم رو نوازش کرد.

 ـ آروم باش عزیزم.

تو چشمام خیره شد. جادو می کردن به خدا. جادو می کردن اون چشما که اگه جادو نمی کردن این وضعم نبود. که 

 نبودم.اون قدر ساده و احمق 

 که واسه دیدنش، چشمام داره اشکامو می شماره.

 ـ شادان مگه ما مال هم نیستیم؟ پس الزم نیست که بابات چیزی بفهمه، مگه نه؟

 برای یه لحظه توی دلم قنج رفت.

 ـ به جای غصه خوردن بیا بریم چیزی بخوریم که گشنمه.

ر دقیق تر به اتاق خواب نگاه کردم. یه تخت دو نفره وسط اتاق، با بلندم کرد؛ با گرمایی که به گونه هام نشوند. این با

 یه میز آرایشی ست تخت بود. پرده های اتاق زرشکی بودن. وارد آشپزخونه شدیم.

 ـ تو بشین تا من میز صبحونه رو آماده کنم.

ت. خیال می کردم من میز رو آماده کرد. لقمه لقمه تو دهنم گذاشت و میون لقمه ها به قول خودش دستمزد گرف

بودم و آرشام بود و عشق؛ اما من بودم و خامی بود و پستی. من بودم و هوس رنگ گرفته تو آتیش. من بودم و داغ 

گناهی که تا همین امروز مهرش رو پیشونیم بود. من بود و چشم دلی که تازه امروز بیدار شده. توی اون لحظات 

کردم نبودم. همش پر از شادی بودم، فکر می کردم خوشبخت ترین آدم  اصال به فکر این که بزرگترین گناه رو

 دنیام.

 ـ شادان این قدر نچرخ. شادان بهت می گم بشین. سرگیجه گرفتم.
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 نشستم روی زمین. روی فرش. نفس نفس می زدم.

 ـ چت شده تو؟ چته شادان ...

 نگاه کردم تو چشمام ترسیده ی معصومه و تو نگاه خسته ی مریم.

 ـ من بدبختم. چیز تازه تر از این هم قراره بشنوی؟

 ـ شادان تو داشتی سعی می کردی حالت خوب بشه. چت شده دختر؟

 ـ امروز ... امروز ...

 رفتم سمت معصومه و دستاش رو تو دستم گرفتم.

 ـ تو از کجا می دونستی خطر تو کمینه؟ از کجا فهمیدی که چاقو بهم دادی؟ از کجا معصوم؟

 دستاش رو از میون دستام کشید بیرون. نوبت اون بود که دستام رو بگیره.

 ـ چت شده دختر؟ من خودم همیشه تنها برای کار به جایی می رم جانب امنیت رو رعایت می کنم. منظورت چیه؟

انگار عمق لب از لب باز کردم و پر از درد شروع کردم به حرف زدن. چشماش با چشمای نگرانم چرخید و چرخید. 

دردم رو حس می کرد. اخم هاش تو هم رفت. به شجاعتم آفرین گفت و در نهایت این قدر عصبی شد که با حرص 

 منو کنار زد و فریاد کشید.

ـ به خداوندی خدا مادرش رو به عزاش می شونم مرتیکه! بذار صبح برسه. چرا زودتر نگفتی؟ نمی تونستی زودتر 

 و بگیرم؟بگی تا من حال اون د ... ر

 بغض کرده عقب رفتم و گفتم:

 ـ ترسیده بودم.

 پوفی کرد. سر جاش چرخید و چرخید تا آروم گرفت. عقب رفت و گفت:

 ـ خیلی خب. می دونم چی کار کنم. می دونم.

 

*** 

 با صدای زنگ گوشیش از خواب بیدار شد. دیشب تا نماز صبح بیدار بود و تو فکر.

 ا از خونشون بیرون اومدن. چی کار کنیم؟ـ قربان االن هر سه ت

 از حالت خواب هوشیارتر شد.

 ـ خب مراقب باشین کسی متوجه شما نشه. تعقیبشون کنید و ببینید کجا می رن. منم االن راه می افتم.

 ـ چشم قربان.

.. با سرعت به با عجله از تختش پایین اومد. به سمت حمام رفت و یه دوش سرسری گرفت و از خونه بیرون رفت

طرف خونه شادان حرکت کرد. گوشی رو کنار گوشش گرفت. شادان این قدر براش مهم بود و مهم شده بود که 

 همه چیز، حتی قانون رو زیر پاش بذاره.

 ـ رضایی موقعیت بده.

 ـ سالم قربان، ما االن جلو موسسه خدماتی ایستادیم. منتظریم ببینیم کجا می رن.

 ـ باشه، خوبه.

 تو فکر فرو رفت؛ یعنی اون جا چی کار می کنن؟
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برای مردی مثل اون با وجود شغل حساسش همه چیزهایی غیرعادی مشکوک بودن و باید ازشون اطمینان پیدا می 

کرد. چند تا چراغ رو اون ساعت رد کرد فقط خودش می دونست و خدا. ولی باید زود به موقعیت مورد نظرش می 

ت جبران کنه؛ همین که کسی رو زیر نکنه بس بود. سر خیابون ماشین رو پارک کرد و فورا به رسید. بعدا می تونس

 سمت جایی که با رضایی و رهنما قرار گذاشته بود رفت.

هر دو داخل ماشین نشسته بودن و در کمین بودن. در عقب رو باز کرد و نشست. هر دو برگشتن عقب و با دیدن 

 ماکان یه لبخندی زدن.

 ب چه کار کردین؟ فهمیدین برای چی این جان؟ـ خ

 رضایی لب از لب باز کرد و حرف زدن. خون تو رگ های ماکان خشک شد.

ـ شادان خانم این جا کار می کنه. به عنوان مشتری رفتم باال. از اون جایی که منو ندیده بود تا به حال، گفتم می خوام 

م به کارگر؛ اونم فورا دخترا رو صدا کرد و گفت که امروز باید با من به خونه ی جدید نقل مکان کنم و احتیاج دار

بیان. منم به این بهانه که برم پایین و آدرس دقیق رو از خانومم بپرسم از اون جا اومدم بیرون. حاال هم امر، امر 

 شماست؟ چی کار باید بکنیم؟

د. شادان تو یه موسسه ی خدماتی کار می کرد؟ ماکان سرش رو به پشتی صندلی تکیه داد. اعصاب براش نمونده بو

شادانی که وسواس داشت؛ شادانی که ... وای خدا؟ جواب خانواده ی شادان رو چی می داد؟ چی می گفت به اونا؟ 

سکوتش باعث شد رضایی و رهنما تو جاشون بچرخن. باید فعال هیچی نمی گفت تا این همهمه ی مغزش آروم می 

 و به هیچ نتیجه ای نرسید؛ گفت: شد. وقتی خوب فکر کرد

 ـ فعال مراقبشون باشید تا بعد!

و از ماشین پیاده شد. باید کاری می کرد؛ اما چه کاری؟ مهم این بود. دوباره سوار ماشین شد و برگشت خونه. 

 مغزش از اون همه درد پر شده بود. باید آروم می شد.

 

*** 

کنار ویلچر بیرون ایستاده بود و داشت براش کتاب می خوند. اخمی کرد. هوای در خونه رو باز کرد و وارد شد. فریبا 

 زمستونی چه دیدن داره که حاجی رو آورده بود بیرون؟ کنار ویلچر و درست پشت فریبا ایستاد.

 ـ فریبا؟

 فریبا تو جاش پرید. با دیدن ماکان گفت:

 ـ سالم آقا. خوب هستید؟

 بیرون؟ ـ نمی گی هوا سرده که آوردیش

فریبا خواست حرفی بزنه که دستی آستین کت ماکان رو کشید. برگشت و نگاهی بهش انداخت. به سختی تونست 

 بفهمه که داره می گه خودم خواستم. رو به فریبا گفت:

 ـ خودش ...

ن براشون ـ بله آقا. دلشون برای هوای بیرون تنگ شده بود. ضمن این که دکترشون گفته بودن همش تو اتاق بود

خوب نیست. اگه اجازه بدین یه روزایی هم ببرمشون بیرون. خانم که دل و دماغ ندارن؛ شما هم که شغلتون اجازه 

 نمی ده؛ تو خونه موندن افسردشون می کنه.
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نگاهی به صورت مظلومش انداخت و لبخندی زد. لبخندی که پشتش پر بود از درد و غصه. سری به تایید تکون داد و 

ت خونه راه افتاد. یاد گذشته این بار اومده بود به خونه ی دل ماکان. همون روزی که با کلی ذوق برگشته بود به سم

 خونه و اون اتفاق افتاده بود. همون روزی که شادان رفت و ندیدش تا به دیروز.

 

*** 

 سوزوند گوش می کرد. دسته ی مبل رو میون دستاش فشار می داد و به حرف هایی که تا مغز استخونش رو می

 ـ خب، ماکان جان، قصد ازدواج نداری پسرم؟

 یکی نیست به این عمویی که تا به حال نبوده بگه به تو چه تا خیال ماکان آروم بشه؟

 ـ من نمی فهمم ... راستی شادان کجاست؟

 لبخندی مصنوعی زد و گفت:

 ه شهرستان.ـ شادان؟ کجا باید باشه؟ برای کارای شرکت چند ماهی رفت

 اخم های حاج رضا تو هم رفت.

 ـ شهرستان؟ تو این وضعی که پدرش داره؛ چه وقت شهرستان رفتنه؟

 صدای ریز شبنم، دختر حاج رضا بلند شد.

 ـ بابا!

 ـ چیه دختر؟ چرا بابا بابا می کنی؟

 شبنم دختر عموی شادان بود. دختر مهربون و چادری و با دین و خوش رفتار.

ا من که خونه بهتون گفته بودم شادان اطالعی از بیماری حاج عمو نداره. چرا این قدر سوهان می شید به روح این ـ باب

 بندگان خدا.

 ماکان برای اولین بار ممنون این دخترعموی دوست داشتنی شد. حامد، شوهر شبنم لبخندی بهش زد.

 ـ خب که چی؟ حقیقت رو باید گفت.

 ماکان به حرف اومد.

ـ حاج رضا این کارهایی که شادان پیـِش رو گرفته کلی به نفع شرکت حاجیه؛ واسه همین بهش نگفتیم که بتونه با 

 خیال راحت کارش رو انجام بده.

 حاج رضا اخمی کرد و گفت:

 ـ بیچاره برادرم.

هیچ کمکی برای درمان حرفش باعث شد ماکان سر به زیر بندازه. برای ماکان سنگین بود حرف عمویی که تا به حال 

 حاجی نکرده بود و حتی گاهی هم زورش می گرفت بیاد سر بزنه و حاال کاسه ی داغ تر از آش شده بود.

از روی صندلی اتوبوس واحد بلند شدم و با اخم های در هم به روزم فکر کردم. سرگیجه داشت امانم رو می برید. از 

ع داشتم. به خیال این که ماهانم می خواد شروع بشه، بی خیالش شده صبح که بیدار شده بودم کمر درد و حالت تهو

 بودم. از پله های موسسه باال رفتیم. رو به مریم گفتم:

 ـ امروز کجا می ریم واسه کار؟

 شونه ای باال انداخت و گفت:
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 ـ هنوز مشخص نیست، باید منتظر بمونیم که مشتری بیاد.

م سرسری ای به شعله کردم و روی یکی از صندلی های راهرو نشستم. احساس در موسسه را باز و داخل شدیم. سال

 خستگی زیادی داشتم. خنده ی پر از غمی کردم و رو به مریم گفتم:

 ـ کار نکرده خسته شدم مریم. می بینی تو رو خدا!

 مریم لبخندی زد و گفت:

 ـ تنبلی دیگه خانوم!

و. هنوز نیم ساعت نشده بود که در موسسه باز شد و یه مرد هیکلی که تیپ پوفی کردم و نگاهم را دوختم به رو به ر

مردونه و ساده ای زده بود داخل شد. از هیبتش ترس برم داشت. یه نگاه سرسری به هممون انداخت. یه لحظه 

 چشماش روی من متوقف شد و رفت سمت میز شعله.

 ـ سالم خانم، خسته نباشید.

 خیره به چشماش گفت: شعله سرش رو باال آورد و

 ـ سالم، بفرمایید.

 ـ می شه مدیر این جا رو ببینم؟

 ـ برای چه کاری؟

 ـ احتیاج به چند نفر داریم که بیان خونه رو تمییز کنن. تازه بارکشی کردیم.

یم شعله لبخندی که بی شباهت به پوزخند نبود زد و از جاش بلند شد و به طرف دفتر حرکت کرد. خوب می دونست

منظورش چیه! دیروز قبل یکی با همین حرف اومده بود و بعد به بهانه ی این که می خواد تلفنی آدرس بپرسه رفته 

 بود و نیومده بود. خب بنده خدا حق داشت.

 ـ بله، همراهم بیاید.

 آهسته دم گوش مریم گفتم:

 ـ فکر کنم امروز کارمون زیاد باشه.

 خیره به همون مرده گفت:

 نکن، صد در صد همین جوره. ـ فکر

 نگاهم رو دوختم به معصومه. تو فکر فرو رفته بود.

 ـ معصوم؟

 نگاهی به چشمام انداخت.

 ـ چیه؟

 ـ چرا ساکتی؟ چیزی ذهنت رو مشغول کرده؟

 ـ نه، چرا می پرسی؟

 ـ هیچی، آخه دیدم امروز زیادی ساکتی.

 ـ نه، یه کم سر درد دارم، بخاطر همینه.

 ا، باشه.ـ آه

 همون مرده همراه خانم رحیمی از دفتر مدیر بیرون اومدن.
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 ـ مرسی، من تا یه ساعت دیگه می یام خدمتتون.

 ـ خواهش می کنم، بفرمایید.

 بدون نگاه کردن به ما به سمت در موسسه حرکت کرد. بی حوصله رو به شعله گفتم:

 ـ تا کی باید منتظر بمونیم؟

 ـ هنوز خبری نشده.

 بی حوصله سرم رو تکون دادم و گفتم:

 ـ به گمونم اینم پیچوند.

 خانم رحیمی با لبخندی گفت:

 ـ نه، این یکی حتما برمی گرده.

 

*** 

تا حاج رضا بره خودش رو خیلی نگه داشته بود که احترامش رو به جا بیاره، هر چند که هیچ الیقش نبود. زیر لب 

 گفت:

می خوام با چه کسی و چه موقع ازدواج کنم؟ هیچ حال بابا رو درک نمی کنه؛ فقط به فکر ـ اصال به اون چه که من 

 منفعت خودشه.

 گوشی رو از جیب شلوارش بیرون کشید و شماره رهنما رو گرفت.

 ـ الو سالم رهنما، چی شد؟ چی کار کردی؟

ه که دیروز رضایی گفته بود رو تکرار ـ سالم قربان، منتظر شماییم که بگین چی کار کنیم. طبق دستور هر اون چ

 کردم، رییسشون هم از ترس این که مثل رضایی در نرم کارت شناسایی ازم گرفت.

 با دستش فشاری به سرش داد. این روزها بد درد می کرد.

با ـ آدرس خونتون رو بده، بعد اون جا بهشون پیشنهاده بده که بیان این جا هم کار کنن؛ فقط لو ندی؟ باشه؟ 

 خانومت هم هماهنگ کن تا جلوش سوتی نده.

ـ چشم قربان. هنوز از اون یک ساعتی که گفتم زیاد نگذشته؛ پس با خانوم هماهنگ می کنم و بعد با ماشینم می رم 

 دنبال دخترا!

ن بار یه خداحافظی زیر لبی گفت و گوشی رو قطع کرد. باید شادان رو به هر طریقی می کشوند این جا. می ترسید ای

 شادان فرار کنه و بعدم بره جایی که دیگه اثری ازش نباشه. نمی خواست بی گدار به آب بزنه.

از جاش بلند شد و به سمت اتاقی رفت که اسطوره ی صبر توش نشسته بود. روی زمین، کنارش نشست. چادر 

ش از سر عشق بود. نمازش از سر سرش بود و داشت نماز می خوند. ربنا آتناش طوالنی نبود؛ کوتاه هم نبود. نماز

ایمان بود. با تمام خانم بودنش و یواش نماز خوندنش؛ حتی ض رو نمی کشید. ریا نبود. تنها عشق و عشق به درگاه 

خدای بزرگش. خدای بزرگی که تا به االن شاهد عشق خالص و پاک این خانواده بود. پس چرا شادان این طوری 

 که درد بیاد جای محبت تو این خانواده؟! چرا قبول نمی کرد هیچی رو؟کرده بود؟ چرا کاری کرده بود 

 ـ چیه مادر جون؟ به چی خیره شدی؟

 نگاهش رو به اشک هایی که از چشم های به حق ترین و کامل ترین مادر می ریخت، داد و گفت:
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 ـ قبول باشه.

 ـ قبول حق باشه مادر!

 که انگار از بن جیگرش گفته. این قدر این قبول حق باشه همراهش آه بود

 ـ این موقع صبح و نماز؟

 دوباره اشک ها شدت گرفتن.

 ـ مادر برای سالمتی شادان می خونم. برای این که این نماز یه دعا بشه به درگاه خدا و مواظبش باشه.

 ماکان افسوس خورد. افسوس برای شادانی که نبود این محبت رو ببینه و کیف کنه.

 اظبشه مادرم. مواظبشه. مگه می شه مادری مثل شما دعا کنه و دعا نگیره؟ـ خدا مو

ـ کاش این دعا زمانی می گرفت که از خدا می خواستم سر راهش بیاره. کاش اون طوری نمی شد. به اون فضاحت 

 نمی افتاد بچم.

بزرگ ترین گناه رو عشق خالص مادری از تک تک حرف های مادر شادان می ریخت. با این که می دونست بچش 

 کرده؛ اما باز براش نماز می خوند و باز براش دعا می کرد. مادر تو همین کارها خالصه شده. پاک و خالص.

 ـ خبری ازش نشد پسرم؟

 ماکان رو کرد سمتش و گفت:

 ـ اگه خدا کمکمون کنه ... داریم یه نشونه هایی از شادان پیدا می کنیم.

 نشونه تا نقشش عملی بشه. نگفت پیداش کردم؛ گفت یه

 ـ راست می گی مادر؟ چه نشونه ای؟

 ـ حاال بعدا براتون می گم. اومده بودم خبر بدم که دارم می رم. کاری ندارین که عصری موقع برگشت انجام بدم؟

 این حرف مکان یعنی االن خودتو هم بکشی هیچی از زبونش در نمی یاد که نمی یاد. آهی کشید و گفت:

 ه مادر، چه کاری؟ برو که خدا پشت و پناهت باشه.ـ ن

 ماکان برای فرار از اون نگاه نگران اشک آلود زودی بلند شد. تو چهار چوب در ایستاد و گفت:

 ـ برامون دعا کن. هم من، هم شادان.

 و فورا از خونه خارج شد. چه کسی درک می کرد حال مردی رو تو این موقیعت؟

 

*** 

به خونه ی مورد نظر رسیدیم. این بار من و مریم اومده بودیم. یه خونه تو منطقه ی متوسط رو به باال. نفس بریده 

وضع زندگیشون همچین بد نبود و همچین خوبم نبود. زنگ رو که زدیم؛ بعد از چند لحظه صدای ظریف زنونه ای 

 گفت:

 ـ بــــله؟

 جای مریم با صدای ضعیفی گفتم:

 ا؟ـ منزل آقای رهنم

 ـ بله، شما؟
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تا بیام بگم از کارکنان شرکت خدماتی هستیم؛ یه هجم بزرگ از محتویات معدم رو به باال اومد. مریم رو کنار زدم و 

سرم رو به سمت جوبی که آب باریکه ی کمی از توش می اومد خم کردم و باال آوردم. خدایا، من که هنوز ماهانه 

موقع ماهانه این طور می شدم. باال می آوردم. مریم جای من رو به زن  نشدم؛ این تهوع وحشتناک چیه؟ همیشه

 جواب داد و در با تیکی باز شد. کمی که حالم جا اومد، به سختی از جام بلند شدم. مریم زیر بازوم رو گرفت و گفت:

 ـ به خدا امروز دیگه نمی ذارم بمونی خونه. بعد از کار می ریم دکتر. فهمیدی؟

 ادم به معنی نه! اما مرغ مریم امروز یک پا داشت.سری تکون د

 ـ شما بیجا می کنی می گی نه! شادان من می دونم و تو اگه نیای.

 حالم خراب بود. بغض کردم و گفتم:

 ـ مریم من هر ماه این مشکلو دارم.

 مریم در حالی که لباسم رو دست می کشید و درو هل می داد که باز بشه گفت:

مشکل بود که هیچی؛ شاید یه چیزی اذیتت کنه. شاید بالیی سرت اومده. یه دکتر رفتن نه منو می کشه، نه ـ اگه اون 

 تو رو. دیگه حرفی هم نباشه.

 زن چادر به دست اومد بیرون و گفت:

 ـ چیزی شده؟ این خانم ...

 مریم لبخندی زد و آروم گفت:

 ـ یه کم نامساعده. یه کم بشینه حالش جا می یاد.

 برای این که زن چیزی نگه؛ گفتم:

 ـ خانم یه چیز شیرین بخورم خوب می شم. بعد بلند می شم عین فرفره کارتون رو می کنم. قول می دم.

 بر خالف تصورم زن لبخند مهربونی زد و گفت:

یه چیزی بخور، یه  ـ چیه دختر جون؟ من و تو و این خانوم امروز قراره این خونه رو تمییز کنیم. نترس عزیزم. بریم

 آبی به صورتت بزن تا خوب بشی؛ بعد که حالت جا اومد شما هم بیا کمک.

با هم رفتیم تو خونه. همه چیز به هم ریخته بود. همه ی وسایل بیرون بودن؛ اما جمع کرده و بیرون کارتون. فرش 

در و دیوارها هم که از همین فاصله لوله شده، پرده ها داخل یه شب خیلی بزرگ گوشه دیوار و کنار پنجره بودن. 

 معلوم بود لک داره و کثیفه؛ البته همه چیز اون طور که تو خونه های قبلی بود نبود.

تن درموندم رو ول کردم روی اولین پله و چیزی نگفتم. سرم رو میون دستام گرفتم و سعی کردم این سرگیجه رو 

آورد تونستم زود سر پا بشم و صد البته التماس هایی که به جونم می زودتر رفع کنم. با مواد شیرینی که خانم رهنما 

 کردم. من باید می تونستم.

وقتی بلند شدم، حالم اون جور که باید خوب نشده بود؛ اما می تونستم خودم رو هم ببینم. یه کمی آب لیمو از خانم 

ود و راحت تر بودم. فورا با یه دستمال به رهنما گرفتم و با آب مخلوط کردم و خوردم. از حالت تهوعم کم شده ب

جون شیشه ها افتادم. پول االن مهم ترین چیزی بود که باید به دست می آوردم. می تونستم با این پول هایی که می 

گیرم کم کم پس اندازی داشته باشم و ... باید خوب کار می کردم. باید رهنما از کارمون خوشش می اومد. مریم هم 

ل رو نمه نمه جا به جا می کرد. شیشه ها که تموم شد، اولین لیوان چای هم رسید. نخوردم. مریم هم داشت وسای

نخورد. مریم روزه بود. رهنما هم نمی دونست. فکر می کرد ما که کار می کنیم، روزه نمی گیریم، فکرشم از کار من 
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ه لیوان آب خواستم. یه لیوان آب رو در کنار که اولش آب لیمو خورده بودم اومده بود. از تهوع من اومده بود. ی

شیرینی دانمارکی پایین فرستادم. دوباره بلند شدم. اون تیکه ی زمین که از جنس خالی شد بود رو تی کشیدم. هر از 

چند گاهی تلفن زنگ می خورد و رهنما می رفت که جواب بده و ما رو تنها می ذاشت. تی می کشیدم و مریم متعجب 

 این سگ جونیم و گاهی با خنده می گفت:می شد به 

 ـ مواظب باش دختر. چه کار می کنی؟ یه کم یواش تر. دنبالمون نکردن که!

 و من فقط با لبخند نگاهش می کردم و هیچی نمی گفتم.

وسیله جا به جا می کردم و تا حد ممکن هلشون می دادم که خسته نشم. انگار شادان قدیم محو شده بود و دخترکی 

تو جلدم بود از روز اول بچه ی یه خانواده ی کارگر بود. یه خانواده ی سخت کوش. چه کسی باور می کرد این 

 شادان همون دختر نازپرورده و لوس قدیم باشه؟ نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

نگذره.  ـ خدا نبخشدت آرشام. روز به روز و با هر نفس آه می کشم به جونت که یه روز تو اون غربت بهت خوش

 امیدوارم به بدبختی بیفتی.

یه تیکه رو فرش پهن کردیم. این بار رهنما هم کمک کرد. خانم رهنما صدا می زدم و اون می اومد که به سواالم 

جواب بده. با مریم ویترین رو گذاشتیم گوشه ی اتاق و جعبه ی وسایل مربوط به ویترین رو مریم آورد و گذاشت 

 ز صدام تو سکوت خونه ی نیمه تمییز پیچید.کنار دستم. چیدم و با

 ـ خــــانم رهنما؟

 رهنما اومد و با ذوق به من خیره شد.

 ـ خوبه؟ اگه خوب نیست بگید جاش رو همون طور که دوست دارید عوض کنم.

 رهنما با ذوقی که از سنش بعید بود گفت:

 ن.ـ وای دختر، این حرفا چیه؟ این عالیه! تو خیلی خوب چیدیشو

 نمی دونست شادان یه روز استاد نظردهی و ایده بوده.

 ـ خواهش می کنم.

 یه دستمال کلی به درش کشیدم و بعد رفتم سراغ باقی ظروف که تو آشپزخونه بودن.

 

*** 

 تلفن رو برداشت و فورا شماره ی رهنما رو گرفت.

 ـ کجایی؟

 ان.ـ تو راه خونه. یه خیابون با خونه فاصله دارم قرب

 ـ خوبه. مواظبشون باش تا به سالمت به خونه برسن.

 بی حرف قطع کردم و این بار شماره ی رضایی رو گرفتم.

 ـ رضایی هر چیزی که می دونی رو بگو.

 رضایی بدون وقفه، در حالی که نگاهش به موسسه بود، جواب داد.

 نداشتم.ـ سالم قربان، به دستورتون جلوی در موسسه هستم و چشم ازش بر

 ماکان محکم گفت:
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ـ خب، چشمت به در موسسه باشه تا اون رفیق سومشون، همون که رهنما می گفت اسمش معصومه س. همون بیاد 

 بیرون.

 ـ چشم قربان؛ ولی ... چی کار کنم بعدش؟

 ـ فورا ماشین رو متوقف می کنی و سوارش می کنی و پیش من می یاریش.

له داد و متعجب به گوشی که حاال قطع شده بود نگاه کرد. این رئیس بازی ماکان رضایی گوشی رو از گوشش فاص

گاهی حرصش رو در می آورد. تو سکوت منتظر این شد که معصومه نظری، بیست و پنج ساله، دخترکی که تک و 

می کرد اومد  تنها مثل یک مرد عمل می کرد بیاد پایین. خیلی زود، معصومه در حالی که با یکی از همکاراش صحبت

 پایین. از ماشین پیاده شد و به سرعت به سمتش رفت.

 ـ خانم نظری؟

معصومه اول نشنید. اما وقتی رضایی دوباره صداش کرد، معصومه متعجب تو جاش چرخید و با دیدن مردی که 

 چهرش براش آشنا بود اخمی کرد.

 ـ معصومه نظری؟

 معصومه با سر تایید کرد و گفت:

 هستین؟ـ شما کی 

 رضایی گفت:

 ـ یه چند لحظه بیاید این ور تا بهتون بگم.

چشمام رو باز کردم. دیوارها سفید، صدای پیج دکترهای مختلف رو اعصابم می رفت. چشمام رو یه بار دیگه باز و 

تو گلوم بسته کردم و با دیدن مریم که نم اشک به چشماش نشسته بود، تازه به یاد آوردم چی شده! یه سیب گنده 

نشست. بهش چی می گن؟ بغض! بغض کردم. سیب عجیب سنگین بود. با آب می رفت پایین یا نمی رفت؟ سیب 

گنده و گنده تر شد. نشسته بود بیخ گلوم و پایین نمی رفت. همه چیز داشت به سرعت رد می شد و برمی گشت به 

م حاالت و احواالتم رو پرسید. ازم پرسید روزه همون ساعتی که به اصرار مریم دکتر رفتم. بعدش چی شد؟ دکتر تما

می گیرم که گفتم نه! برام آزمایش نوشت. آزمایش فوری بود. با مریم با خنده رفتیم آزمایشگاه بیمارستان. خندم 

 برای چی بود؟ برای این بود که به مریم می گفتم:

 ـ احتماال سرطان دارم.

 تو جونم نشسته بود. مریم خندید و یکی کوبید تو بازوم و گفت: موقع زدن این حرف هم می خندیدم و هم ترسی

 ـ خدا نکنه دیوونه.

بیمارستانی که رفته بودیم؛ درست نزدیک خونه ی رهنما بود. رهنما ... همون مرد بداخالق که اومده تو ساختمون و 

ود و چشماش فقط خیره به من بود به من با اخم نگاه می کرد. همون که موقع خداحافظی از زنش باز هم اخم کرده ب

 و من چقدر موقع دیدن نگاهش یاد ماکان می افتادم و عجیب می ترسیدم. این نگاه درست مثل نگاه ماکان بود.

دو طبقه رفتم پایین. نشستم که آزمایش بدم. خون گرفتن و من چقدر از اون مایع قرمز رنگ متنفر بودم. آزمایشگاه 

ید داشت برای آزمایش بارداری. در عرض دو ساعت نتیجه حاضر شد. فوری بود و باید پیشرفته بود، روش های جد

زود معلوم می شد. نگاه نکردم این آزمایش ها برای چیه! مهم نتیجش بود. دوست نداشتم چشمام رو با اون دست 

 خط قورباغه ای اذیت کنم.
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بل از رفتنم به آزمایشگاه اون جا بودن، حاال دیگه دوباره سوار آسانسور شدم. رفتم سمت اتاق دکتر. مریضایی که ق

نبودن. همشون رفته بودن. در زدم و رفتم تو. دکتر سر بلند کرد. همه چیز یهویی شد. یهویی شد و دنیا روی سرم 

آوار شد. یهویی شد که من فهمیدم باردارم! که مریم مات شد. که من عین عروسی کوکی از جام بلند شدم، کیفم 

نفهمیدم کدوم گوری دارم می رم. یهویی خدا از اون باال گفت مهر بزنید به پیشونیش تا همه نتیجه ی این گناه  افتاد و

رو بفهمن. که شکمم بعد از نه ماه بیاد باال و همه بفهمن این ننگ رو. یهویی شد که از درد این داغ تمام تنم یخ کرد و 

 ده هام که تو گوشم می پیچید غش کردم.تو اتاق دکتر، وسط اون سفیدی ها، وسط صدای خن

 ـ شادان؟

 چرا این بغض نمی ترکید؟

 ـ شادان تو رو خدا یه حرفی بزن؟

هنوز رو تخت اتاق اون دکتر بودم. هنوز همون جا بودم و هنوز هیچی عوض نشده بود. هنوز بغضم اشک نشده بود. 

سبیده به گلوم منفجر شدم؟ دستام رفت باال و مشت انفجار که می گن یعنی من؟ یعنی منی که از بغض این سیب چ

شد. نشسته بودم سر جام. مشت شد و خواست بیاد پایین که دستایی دستم رو گرفت. مریم بود و بعدشم دکتر که 

 دستام رو نگه داشته بودن. جیغ کشیدم.

به نافم بستی؟ بسم نبود این دردا؟ ـ خـــــــــدا ... بسم نبود؟ بسم نبود این همه حقارت که این نطفه ی لعنتی رو 

 بسم نبود این بغض ها؟ خدا خسته شدم. خدا خستم. دارم می ترکم خدا.

مریم با اشک های من گریه می کرد. مریم مهربون و پاکم، پا به پای من گریه می کرد. دکتر سعی می کرد آرومم 

 کنه.

واستن بند بیان. عوضش مدام چهره ی آرشام خودم آروم شدم. صدای فریادم خفه شد. عوضش اشک هام نمی خ

جلوی چشمام بود. بابای این بچه کجا بود؟ ترکیه! االن زن گرفته بود؟ اون دختر نجیب و شاه پریون نصیبش شده 

بود؟ اون زن پاک نصیب اون حیوون شده بود؟ االن باید چی کار می کردم؟ باید می رفتم یقه ی شهریار رو می 

 لفن آرشام رو بده تا من خبر خوش بابا شدنش رو بدم؟گرفتم که شماره ی ت

نه! باید می رفتم تا این بار حاجی سرم رو بذاره لب باغچه و بیخ تا بیخ ببره. من آشغال باید بمیرم که ننگم پاک 

 بشه؟

دستام رو  صدای خدا خدا گفتنم رفته رفته پایین اومد. اشک هام بند اومدن. ناله هام خفه شدن. دکتر و مریم آروم

 ول کردن. دکتر دست گذاشت رو پشتم و یواش مثل یه مادر نوازشم کرد.

 ـ چی شده دختر؟ چرا با خودت این کارو می کنی؟ ببینم ... دانشجویی؟

 جواب ندادم. صدای پچ پچی و بعد صدای در اومد. دکتر نزدیکم شد و گفت:

 ـ مال دوست پسرته؟

 بهم نگاه می کرد خیره شدم. دکتر جدی نگاهم می کرد.تندی سر بلند کردم و به دکتر که 

 ـ چیه؟ تو هم می خوای تف و لعنتم کنی؟ آره، مال اون آشغاله که ...

 آرشام خدا لعنتت کنه. خدا تمام این آه ها رو یک جا به جونت برسونه. آه می کشم به جونت آرشام.

 پر از بغض ادامه دادم:

 بزن تا بمیرم. خدایا خاک بر سر شدم. بدبخت شدم.ـ بیا فحش بکش به جونم. بیا 
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 دکتر که ازم کناره گرفت، باز نالیدم و باز بغض کردم. چه دردیه به جونم افتاده خدا؟ چه دردیه؟

 

*** 

سنگ ها رو با پاش به این ور و اون ور می کوبید و راه می رفت. چیزهایی که با گوشش شنیده بود رو هضم نمی 

نه نرفته بود. چیزهایی شنیده بود که ... پوفی کشید و کیف و بعد شالش رو مرتب کرد. خسته شده بود کرد. هنوز خو

از این راه رفتن ها! راه خونه رو در پیش گرفت و باز فکر کرد و فکر کرد. باید قبول می کرد؟ آخه پیشنهادش وسوه 

 انگیز بود. اگه قبول می کرد خیلی خوب می شد.

کوچشون رو طی کرد و بعد از مدت کوتاهی وارد کوچشون شد. چراغ خونشون از این فاصله  خیابون منتهی به

 خاموش بود. دل نگران شد. بچه ها االن باید می رسیدن به خونه. االن باید چراغ روشن می بود. چرا خبری نبود؟

 به سرعت به سمت خونه رفت و کلید انداخت. همه جای خونه تاریک بود. صدا زد:

 بچه ها؟ مریم؟ شادان؟ـ 

کسی جواب نداد. برق ها رو یکی یکی روشن کرد. شالش رو پرت کرد وسط اتاق و نگاهی به خونه انداخت. مریم یه 

گوشی ساده داشت؛ اما متاسفانه یکی از همین روزای گذشته که برای کار رفته بودن خونه یکی از کارفرماها، گوشی 

خاموش شده بود. بعد از کلی تعمیر پیش یکی از همین تعمیراتی های  از دستش پرت شده بود تو لگن آب و

نزدیک خونه، گوشی رو بهشون داده بودن؛ منتهی صداش برای همیشه خاموش شده بود. گوشی بدبخت الل شده 

 بود.

ناشی از  روزه بود. هم گرسنش بود، هم تشنه. وقتی که اذان زده بود، یه لیوان آب خورده بود و بعد از اون استرس

 حرف های پسرعمو شادان هیچی از گلوش پایین نرفته بود؛ اما حاال بعد از اون همه پیاده روی گرسنه شده بود.

تلفن رو برداشت و شماره ی مریم رو گرفت؛ اما هر چی زنگ خورد، مریم جواب نداد که نداد. حرصی تلفن رو 

که دید که ماشین پیکان داغون که تو تاریکی کوچه  کوبید سر جاش و دوباره شالش رو سرش کرد. اومد سمت در

هم معلوم بود درب و داغونه سر کوچه ایستاد و قامت مریم تو چادر معلوم شد. کمی سرش رو کج کرد و اخم کرد 

که دید مریم زیر بغل شادان را گرفته و داره از ماشین پیادش می کنه. عصبانیت و نگرانی با هم مخلوط شدن. فوری 

 پیش کرد و به سمت سر کوچه دویید.در رو 

 

*** 

بی حال و با چشمای اشکی پیاده شدم. از دور صدای قدم های کسی رو شنیدم. بازوم رو از دست مریم کشیدم بیرون 

و دستم رو چسبوندم به درخت پهناور سر کوچه. اگه این درخت نبود، االن ماشین تا دم خونه ما رو می برد. حالم بد 

 ر دردناکی که شنیده بودم ضعف و خستگیم انگار دو برابر شده بود.بود. از خب

 ـ شماها معلوم هست کجایید؟

هر دو برگشتیم سمت معصومه که عصبی و با اخم های در هم گره خورده ما رو نگاه می کرد. سرم رو پایین 

چه گندی باال آوردم. دستم ناخودآگاه انداختم. معصومه از روز اول با من مخالف بود. چه برسه به این که االن بفهمه 

 رفت سمت شکمم و گفتم:

 ـ چی کار کنم با تو؟ خدایا چی کار کنم؟

 راننده که رفت، مریم چرخید سمت معصومه و گفت:
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 ـ بریم تو خونه بهت می گم.

 معصومه نگاهی به من کرد و گفت:

 ـ شادان چته؟

 گفت: مریم برای اولین بار در طول اقامتم عصبی شد و

 ـ می فهمی می گم بریم تو خونه؟

و اشاره ای به کوچه کرد. فورا به محلی که اشاره کرده بود چرخیدم. دو تا زن دم در یکی از خونه ها ایستاده بودن و 

 حاال با وضعیت ما همین طور که حرف می زدن ما رو نگاه می کردن.

 ـ شادان جان؟

توی سرم؛ ولی این جوری با مهربونی صدام نکن. من دارم زیر بار آوار این  نکن مریم. این طور صدام نکن. بیا بزن

 غم له می شم. نکن با من.

 با صدای خفه ای گفتم:

 ـ مریم جان، می یام. یواش یواش می یام. می تونم راه برم.

تی رسیدیم به مریم سری تکون داد و دیگه چیزی نگفت. همراه معصومه و مریم یواش یواش رفتیم سمت خونه. وق

اون زنا، مریم و معصومه هر دو سالم کردن و جواب شنیدن. البته جواب هایی که معلوم بود سرد و خشک و خالی و 

یخ هستن. این چند وفت فهمیده بودم هیچ کس به دیده ی خوبی به سه تا دختر تنها نگاه نمی کنه. اونم سه تا 

وقت ندیده بودم یکیشون محض سالم و احوال پرسی بیاد  دختری که این وقت شب برمی گردن خونه. این چند

 "دخترا به چیزی احتیاج ندارید؟  "سمت در و بگه: 

 معصومه با خنده ای مصنوعی گفت:

 ـ دخترا بریم که االن سریال شروع می شه. بعد یه روز سخت کاری افطار کردن با سریال می چسبه.

 مریم هم تایید کرد.

ه خیلی خستم. شادان هم از بس خسته بود ضعف کرد. الهی بگردم. یه کم صبر کنید یه افطار ـ آره به خدا. من ک

 مشتی براتون می یارم.

 همین خنده ها و حرف های ساده تا دم خونه ادامه داد.

وقتی رسیدیم به خونه، معصومه در رو بست و با توجه به حال من صبر کرد تا توی اتاق. در شیشه ای خونه رو هم 

 بست و وارد اتاق کوچیکمون شدیم.

 ـ خب، می شنوم.

 مریم نگاهی به من انداخت و کمکم کرد بشینم. بعد رفت تو آشپزخونه و گفت:

 ـ بذار به افطار درست کنم. می بینی که ضعف کرده. خسته بودیم سر کار، بهش فشار اومد.

ت تو آشپزخونه. افطار مریم یه چای بود و امروز یه معصوم هنوز قانع نشده بود. نگاهی با اخم به من انداخت و رف

 نیمرو هم بهش اضافه شده بود و پنیر و خرما و نونی که از دیشب مونده بود.

گرسنم بود و نبود. انقدر غم داشت تو دلم می رفت که دلم نمی خواست چیزی بخورم. انگار غصه سیرم کرده بود. 

ر باشه از عشق گذشته و نفرت حاال خواب می شه؟ همش من بودم و آرشام خوابیدم؛ اما چه خوابی؟ مگه خوابی که پ

 بود و غم.
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شبی که از کنار آرشام برگشتم خونه، یه حس عجیب و غریبی داشتم. با این که با بودن در کنار آرشام، مهم ترین 

حتما من و آرشام ازدواج  چیزی که بود رو از دست داده بودم؛ اما عشقم پررنگ شده بود. با خودم فکر می کردم که

 می کنیم؛ اونم بعد از اون اتفاق. آرشام با من می موند، تا خود خود ابد.

 در رو که باز کردم، بابا یا همون حاجی، به حدی خشمگین بود که خدا می دونه.

 ـ کجا رفته بودی؟

 بی خیال نگاهی به اون چهره ی برافروخته انداختم و گفتم:

 ـ خونه ی دوستم.

 سعی کرد خودش رو کنترل کنه.

 ـ خونه ی دوستت؟ از دیروز تا به حال؟

 کیفم رو پرت کردم روی مبل و با بی حوصلگی خودم هم اون جا نشستم و گفتم:

 ـ آره. خونه ی دوستم.

 عصبی شد. اما هنوز طوفان نشده بود. به سمتم اومد و گفت:

 ـ کجا؟ کجا رفته بودی؟ کدوم دوستت؟

 دم برای این که حرصش رو در بیارم. با همون لبخند گفتم:لبخندی ز

 ـ رومینا. می شناسی؟ می خوای زنگ بزنم؟

 طوفان که می گن، یعنی بابای من. یعنی حاج رسول بزرگ مهر.

 دست برد باال که بزنه؛ اما تو نیمه های راه با حاجی حاجی کردن ماکان متوقف شد.

 یمه های شب که بیرونی ... وای خدا من از دست تو سکته می کنم.ـ غلط کردی دختره ی ولگرد. تا ن

ماکان با اخم های در هم؛ از پشت سر حاجی، عالمت داد که برم باال و من بی حوصله برو بابایی به هر دوشون روانه 

 کردم و رفتم باال

 با صدای فریاد معصومه چشمام رو باز کردم. حدس زدم که ماجرا رو فهمیده.

 یم چی داری می گی؟ـ مر

 مریم با صدای آرومی گفت:

 ـ هیـــس، آروم باش، خوابیده، مگه کوری؟

 ـ به درک که خوابیده، چقدر این دختره دیوونه س، می دونی چقدر سخته بچه ی بی پدر رو داشتن و بزرگ کردن؟

دی. چقدر من ساده دل بودم که اشکام همین جور تند تند رو گونم می چکید. خدا لعنتت کنه آرشام که بدبختم کر

حرفاشو باور می کردم. االن که دقت می کنم، می بینم من هیچ وقت عاشقش نبودم، همش هوس بود بین ما. از جام 

 بلند شدم. نگاه معصومه به من افتاد. چهرش از عصبانیت قرمز شده بود.

گذشته! آخه دیوونه اون پسر چی داشت که ـ ای خاک تو سرت شادان، می دونی چیه؟ تو خیلی احمقی. از خیلی هم 

تو بخاطرش همه چیت رو باختی؟ یعنی واقعا ارزشش رو داشت که خودتو بدبخت کردی، دل خونوادتو شکوندی؟ 

 هان؟ خاک تو سرت کنن. بی خاصیت.

 با پشت دست اشکام رو پاک کردم و با بغض گفتم:
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بچه؟ مگه من دلم می یاد بندازمش؟ مگه من خوشم می یاد همه  ـ می دونم، حق با توئه؛ ولی آخه چی کار کنم با این

با دید دیگه نگام کنن؟ نه به خدا. منم آدمم، منم دل دارم؛ ولی چی کار کنم؟ من خاک بر سر شرفم رو به یه هوس 

مامانم ساده فروختم؛ ولی به خدا االن پشیمونم، دلم می خواد به گذشتم برگردم، دلم واسه اخمای حاجی و مهربونی 

 تنگ شده.

 دیگه داشتم زار می زدم. مریم با عجله رفت یه لیوان آب آورد.

ـ آروم باش عزیزم، به فکر خودت نیستی، حداقل به فکر طفل معصوم باش که تو شکمته. آخه اون چه گناهی داره؟ 

 س می شه.به خدا همه چی درست می شه. بسپار به خدای کریم، باور کن و از خودش بخواه، همه چی در

 معصومه پوزخندی زد و گفت:

ـ آره، حتما همه چیز درست می شه. حتما! چند وقت دیگه شکم خانم می یاد باال و اون وقت می بینم درست شدن 

ماجرا. همین جوری این خاله زنک ها ما رو با خراب های تو خیابون، اونایی که سر چهارراه ها منتظر یه ماشین شاسی 

 نن، اون وقت ...بلندن یکی می دو

 ـ می شه ساکت شی معصوم؟

 دوباره لبخندی به من زد و گفت:

 ـ پاشو عزیزم. پاشو یه آب بزن به صورتت. به خدا توکل کن.

 ـ با چه رویی مریم؟ من پر گناه حتی روم نمی شه تو دلم اسمش رو بیارم و ازش کمک بخوام.

 ـ خدا همه گناها رو می بخشه، مطمئن باش.

 رو گذاشتم رو شونه مریم. اشکام بند نمی اومد.سرم 

 ـ خدایا بیا منو بکش تا راحت بشم. بذار ...

 صدای دری که به هم محکم کوبیده شد، ناله هام رو قطع کرد. معصومه رفته بود.

ش و یه معصومه رفت و من دوباره تو خودم جمع شدم. معصومه با زبون روزه رفت و مریم با یه لیوان چای برای خود

 آب قند برای من سر و ته افطار رو هم آورد. تخم مرغ های سرخ شده موند توی تابه و هیچ کس نبود که بخورشون.

 ـ مریم؟

 تو فکر بود. این قدر که صدامو نشنید.

 ـ مریم؟

 پرید تو جاش. به من پر از بغض نگاه کرد و گفت:

 ـ جانم؟

مریم دلم می خواد سرمو بکوبم به دیوار. االن من با این بچه چه کار کنم؟  ـ مریم تو هم فکر می کنی کارم اشتباهه؟

 موندم وسط یه پل. نه می تونم نگهش دارم، نه سقطش کنم.

مریم تنها خیره نگاهم کرد و خدا می دونست این جواب ندادنش چقدر آزارم داد و من چقدر دلم گرفت. نفسم 

قلب من. قلبم شکست. خدا چی می شه اون جراحت کوچیک که االن تو گرفت، قلبم گرفت. تیرگی یعنی چی؟ یعنی 

 قلبمه بزرگ بشه و بشه سکته؟ به خدا راضیم.

 بی اراده خم شدم. سر به سجده گذاشتم.

 ـ خدا بس کن، خدا تمومش کن. من غلط کردم، من گه خوردم خدا.
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 سر بلند کردم.

چند بار سجده برم و سر به مهر بذارم تا خدا پاکم کنه. شاید  ـ مریم چند بار آب توبه بریزم تا پاک بشم؟ مریم

 رگمو بزنم حل بشه.

مریم اومد جلو. چشمای خوشرنگش باز غرق اشک بودن. من چی کار کرده بودم؟ من با این دختر که خودش کلی 

ا و مکان بده مشکل داشت، من با کسی که منو نمی شناخت، من با کسی که حس انسان دوستیش وادارش کرد بهم ج

 چی کار کردم؟ خم شدم، دستش رو میون دستام گرفتم و بوسه زدم.

 ـ مریم منو حالل می کنی؟

مریم باز حرفی نزد. باز نگاهم کرد. مریم یه چیزی بگو. داغونم نکن. دستام شل شد. مریم منو حالل نمی کرد. با این 

کشون کردم. باز نگاهمو دوختم به مریم و سعی کردم اشک ها حاللم نمی کرد. دستام رو کشیدم بیرون و تندی پا

 عادی باشم.

 ـ ببین مریم، از این به بعد هر چی تو بگی. هر کاری تو بگی می کنم. منو حالل کنید. کمکم کنید.

خوار شده بودم؛ اما این خواری رو دوست داشتم. این خواری بهم بیشتر عزت می داد. نه از اون جهت که به بنده ی 

التماس می کردم؛ از اون جهت که این بنده و التماسم به اون داشت راهی جلوم می ذاشت برای رسیدن به کسی  خدا

که بزرگ بود. همون خدایی که هر چی التماسش می کردم نمی شد. نمی دونم چرا هر کار می کردم نمی شد و این 

 نمی شد ها داشت جونم رو می گرفت.

 اس می کنی، اونی که باید تالش کنی تا رضایتشو بگیری یکی دیگه س.ـ نکن شادان. به ما چرا التم

 ـ چطوری آخه؟

کشیدم عقب و تکیه دادم به دیوار و ناله ی وای وایم باز هوا رفت و مریم تنها تو آغوشم کشید. درک نمی کردم این 

 مریم مسکوت رو. درک نمی کردم.

 نیمه پهن شده جلوی روم.یه نگاهم چرخید به ساعت و یه نگاهم به سفره ی 

 ـ آرشام جان؟

 آرشام بی حوصله به سمت من چرخید و گفت:

 ـ سالم شادان.

 با لبخند گفتم:

 ـ خوبی عزیزم؟

 کج خندی زد و گفت:

 ـ آره، خوبم. تو خوبی عزیزم؟

 دستاش رو گرفتم و گفتم:

 شتیم.ـ عالیم. امروز یه برد بزرگ داشتیم. یه جلسه با یه شرکت بزرگ دا

 لوند خندیدم و گفتم:

 ـ اسمشون هم بزرگه آخه. شرکت سپهر. غولین واسه خودشون.

 آرشام نزدیکم شد و گفت:

 ـ جانم.
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 و منو کشید تو آغوشش. تو فضای پارک. کشیدم عقب و گفتم:

 ـ نکن دیوونه، زشته.

 کشید عقب و گفت:

 ید چی کار کنم؟ـ زشت چیه شادانم؟ خب من که دلم برای تو تنگ شده با

 خندیدم و ابرویی باال انداختم.

 ـ بریم خونه ی من؟ خیلی وقته ندیدمتا!

تکونی خوردم. از جام بلند شدم. بی هوا، بی نفس، داغون و خسته وارد حیاط شدم. حیاطی که با تمام سرماش برای 

 من داغ و بی همنفس مناسب بود.

 

*** 

ی کشید. حاال که شادان رو پیدا کرده بود حالش بهتر شده بود. هر چند که نگاهی به آسمون انداخت و خمیازه ا

شادان داشت با کار تو اون محیط درد می کشید. هر چند که غرورش داشت به حراج می رفت. به خودش و حاجی و 

خورد. با دیدن خدا قول داده بود که شادان رو آدم کنه. برای آدم شدن شادان تمام این کارا نیاز بود. گوشیش زنگ 

 شماره ی ناشناس تردید کرد؛ اما برش داشت.

 ـ بله؟

 صدای دخترونه ای گفت:

 ـ آقای بزرگ مهر؟

 صدا آشنا بود؛ اما به جا نمی آورد.

 ـ خودمم. شما؟

 ـ جناب، من معصومه هستم، دوست شادان.

 نگاهی به ساعت دیواری رو به روش کرد و گفت:

 واسه شادان افتاده؟ ـ چیزی شده خانم؟ اتفاقی

 صدایی از اون ور خط نیومد. ماکان دل نگران شد. صدا کرد.

 ـ معصومه خانوم؟

 ـ بله؟

 جدی پرسید:

 ـ چیزی شده بهتون میگم؟

 معصومه با تردید گفت:

 ـ اگه ... اگه بهتون یه چیزی بگم ناراحت نمی شید؟

 نفس تو سینه ی ماکان حبس شد و با ترس گفت:

 بگید.ـ چی؟ 

 معصومه نفس عمیقی کشید و مکث کرد و گفت:

 ـ می خواستم بگم که حال شادان خوب نیست.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دردی نباشداگر 

5 6  

 

 اخمی کرد. یکی از لب هاش رو زیر دندون کشید و گفت:

 ـ یعنی چی خوب نیست؟

یقت معصومه در حالی که اخم کرده بود، حقیقت تا پشت لب هاش اومده رو به ماکان نگفت و تنها به بخشی که از حق

 برای شادان اتفاق افتاده اکتفا کرد.

ـ حالش خوب نیست. یعنی این که مدام گریه می کنه. مدام اشک می ریزه. غذای درست و حسابی نمی خوره و ... 

 من می ترسم. نمی خوام بالیی سرش بیاد. شما رو به خدا بیاید ببریدش.

. دخترکی که تو نگاه اول براش مغرور و پر از ماکان تو سکوت به حرف های پر از بغض معصومه گوش می کرد

 عزت نفس و محکم اومده بود.

ـ نمی شه معصومه خانوم. باید اون جا بمونه تا به وقتش. باید خانواده رو آماده کنم. باید خیلی کارا برای ورودش 

 انجام بدم. نمی شه. شما االن برید خونه و مراقبش باشید تا من یه فکری بکنم.

با یه خداحافظی تماس رو قطع کرد و ماکان رو با یه دنیا فکر و درد تنها گذاشت. دلش پر بود از غصه. هم  معصومه

باید این کار رو می کرد و هم نمی خواست بکنه. درد و غم شادان، درد و غم اون بود. به صندلی تکیه داد و تو فکر 

 رفت.

 رف رو پیدا بکنم؛ خوب می دونم چطور بالیی سرش بیارم.ـ شادان چه کردی با من و خودت دختر؟ فقط اون بی ش

 کتش رو برداشت و از جاش بلند شد. آسمون این روزهای زندگی ماکان مثل سرنوشتش بی ستاره و مشکی بود.

 

*** 

 معصومه که به خونه اومد، با دیدن شادان که گوشه ی اتاق کوچیکشون خوابیده بود، اشک داخل چشماش جمع شد.

 یـــس، یواش بیا تو. با هزار مصیبت خوابید.ـ ه

 این صدای مریم بود که ضعیف شنیده می شد. به سمت مریم چرخید و گفت:

 ـ خوابید؟

 ـ آره. این قدر گریه و زاری کرد که بی حال شد.

 معصوم لب هاش رو گاز گرفت و در حالی که چشم های خیسش رو پاک می کرد گفت:

یم من از این که این جاست مشکل ندارم. ما تو این خونه، خیلی از کسایی که برای کار به ـ تقصیر خود خرشه. مر

موسسه می اومدن رو جا دادیم. خیلی ها این جا با ما هم اتاق شدن. فکر می کنم شادان هم یکی از اونا. فکر می کنم 

 بارداریش ...که شادان رو نه از جلوی در، بلکه از توی موسسه آوردیمش این جا ... این 

 مریم بغض کرده نگاهش رو از شادان خوابیده گرفت و گفت:

ـ هیــــس! دیگه هیچی از این بچه نگو. بذار ذهنم یه کم آروم بگیره. هم دلم براش می سوزه؛ هم دلم می خواد 

این  بزنمش با این ندونم کاری های پشت سر همش. مگه آدم این قدر راحت خودش رو عرضه می کنه که این،

 جوری کرده!؟

معصوم با خودش فکر کرد که تو اون حرفایی که ماکان زده، اینا طبیعیه. این نوع تربیت تو بعض از پولدارای این 

 جامعه طبیعیه؛ گرچه انگار شادان خوشی زده بوده زیر دلش که این بال رو سر خودش آورده.
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می کرد و نامفهموم نه نه می گفت. مریم سمتش رفت و صدای شادان هر دوشون رو به خودشون آورد. تو خواب ناله 

در حالی که دست شادان رو تو دستاش می گرفت، با دست آزادش پتو رو، روی سر شادان درست کرد و موهاش رو 

از روی صورت عرق کردش کنار کشید. شادان تو خواب جا به جا شد و باز نامفهوم چیزی گفت. مریم همان طور که 

ن رو نوازش می کرد، به آسمون سیاهی که رو به قرمزی و به باریدن می رفت نگاه کرد و از خدا موهای سر شادا

برای شادان کمک خواست و گوشه ی دیگه ی اتاق، معصومه به دلیل نگفتن حقیقت فکر می کرد. حقیقت مهمی که 

 زندگی شادان رو در بر گرفته بود.

 

*** 

ها که هر کدوم یه گوشه ی اتاق خوابیده بودن نگاه می کردم. تو جام نشستم  صبح شده بود. چشمام باز شد و به بچه

و بهشون نگاه کردم. با دیدن ساعت یادم افتاد یک ساعت از رفتن ما به موسسه هم گذشته. تندی مریم رو تکون 

 دادم و گفتم:

 ـ مریم؟ مریم؟

 ـ هـــوم؟

 ـ مریم مگه نباید می رفتیم سر کار؟

 کرد و نگاهی به ساعت انداخت؛ بعد تو جاش نشست و گفت: چشماش رو باز

 ـ حاال وقت داریم. امروز ساعتی مرخصی گرفتیم. یه کم دیرتر میریم.

میون تمام حرفا، مریم فقط هی تصویر می دید از یه دختر یخ زده و خشک و جدی. دیگه هیچ چیز مهم نبود، حتی  

ریم، حتی نم نم بارون زمستونی که همیشه عاشقش بودم و حتی دیر چشم های خواب آلود و بامزه ی دختری مثل م

 شدن کاری که به اندازه ی تک تک سلول هام ازش تنفر داشتم.

به سمت دستشویی حرکت کردم. آب خنکی به صورتم زدم و بیرون اومدم. نگاهم رو دوختم به حیاط خیس و همون 

ها همون جا ساکن بایستم. من این سکون رو خیلی دوست داشتم طور تکیه دادم به در. دلم می خواست بعد از مدت 

و می تونستم توش فارغ از دیر شدن برای کار اجباری بمونم و شاید هم خدا نگاهم کنه و روح رو همون موقع از تنم 

 بگیره و نابودم کنه. من این سکون پر از سکوت رو خیلی دوست داشتم.

ن و من با وجود داشتن جنینی تو بطنم، باز هم حاضر به خوردن صبحونه روزهای ماه رمضمون به کندی می گذشت

های اول صبح که برای من و تک نفره درست می شد، که چاییش از سحر مونده و تقریبا تو قوری گند زده بود، که 

که حاصل  پنیرش باید بخش بیشترش می موند برای افطار بچه ها بود و من با وجود بودن اون لخته ی خون بی گناه

 گناه من و آرشام بود، باز هم حاضر به لب زدن به صبحانه نبودم.

با صدای معصومه سرم رو بلند کردم. خشک شده بودم تو اون سکون پر از دوست داشتن و خشک شده بود معصومه 

 با دیدنم.

 فکراتو کردی؟-

 با تعجب بهش خیره شدم.

 چه فکری؟-

 منظورم بچه س.-
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 از حماقت گفتم:بی احساس و پر 

 ـ مگه باید کاری کنم؟

 ـ آره یا نگهش می داری یا این که ...

 و من تو دلم یه نگهش می داری به ادامه ی جمله ی معصومه اضافه کردم و با خودم، پر از بی رحمی ادامه دادم:

 ـ یا نگهش می دارم تا خودش و خودم از سوء تغذیه از دست بریم.

 تم توی حیاط ایستادم. زیر بارون نم نم زمزمه کردم:لباسامو پوشیدم و رف

 ـ با این همه غصه من چی کار کنم؟ غصه هام کم بود که این بچه هم بهش اضافه شد؟

با دیدن ماکان دلم پر از هوای خونه شده بود، می خواستم برگردم؛ ولی با این بچه عمرا اگه برگردم. مریم اومد 

 بیرون کنارم نشست.

 ر نکن، این جوری بدتره، خودت اذیت میشی، بسپار به زمان، خودش حل میشه.ـ بهش فک

 آهی کشیدم.

 ـ مگه میشه فکر نکرد مریم؟ اینا شده دیگه جزیی از زندگیم. کاش همون لحظه مرده بودم تا این روزا رو نمیدیدم

 سسه.ـ کفر نگو شادان، خدا نکنه. امروز بمون خونه استراحت کن، نمی خواد بیای مو

 ـ نمیشه که نیومد. من چیزیم نیست، می یام.

 مکثی می کنم و با تردید می پرسم:

 ـ معصونه دیشب چیزی نگفت؟

 ـ نه، همش تو فکر بود.

 ـ آها.

 با صدای معصومه به عقب برگشتم.

 ـ بریم بچه ها.

داغون معصومه رو کمی  و خودش جلوتر از ما حرکت می کنه. سوز سرد هوا باعث می شه کاپشن مشکی رنگ و

باالتر بکشم. ساعت هنوز جا داره برای راه رفتن و من هنوز جا دارم برای ضعف کردن و هیچی نگفتن. جا دارم برای 

 مردن و دم نزدن. جا دارم برای دردی تو معدم پیچیدن و سکوت کردن.

 

*** 

هنما گفته بود که موضوع خونه رو با اون ها صبح زود از خواب بلند شده و به سمت موسسه حرکت کرد اون روز به ر

مطرح کنه. یک ساعت بود که توی ماشین منتظر شادان بود؛ ولی هنوز اثری از شادان و رفیقاش پیدا نبود. دنده را 

جابه جا کرد تا حرکت کنه؛ ولی در همون لحظه دستش متوقف شد. شادان رو شکسته تر از همیشه می دید و این 

اشت که تو سینه ی خودش خالی کرده باشه. این زن مرده ی بی روح همون شادان خودش بود؟ براش حکم تیری د

چرا هر روز از دیدن شادان تکرار شده بیشتر غمگین می شد؟ مگه نمی دونست این زن نابود شده همون دخترک 

پر از نفرت زل کثیفیه که چند وقت پیش از زیر کتک های حاجی بیرون کشیده شده و خودش هم اون قدر بهش 

زده و تو جهنم دیگه نداشتنش دست و پا زده و نفهمیده که اون دخترک پوشیده تو مانتوی اندامی مشکی رنگ 
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نازک، عقب عقب رفته و از خونه خارج شده بود و کسی ندیده بود این دخترک پر از بغض با اون صورت خونی کجا 

 رفته؟

رهنما زنگ زد. رهنما هم با گفتن این که االن تو دفتر و کنار خانوم  گوشیش رو برداشت و نگاه از شادان گرفت. به

 رحیمی نشسته تماس رو خالصه کرد.

اون سمت، درست به فاصله ی یک خیابون و چند پله و چند تا در رهنما نشسته بود و برای شادان قسمت تعیین می 

ونم کارمندی که خودش و مشتری ها از کار کرد تا رحیمی پر از خرده شیشه و خسیس راضی بشه کارمندش بره. ا

کردنش راضی نبودن. یکی فردای روز زنگ می زد و می گفت گازم خط افتاده، اون دختره ی شیربرنج دست و پا 

چلفتیتون رو نفرستید این جا. یکی یه روز دیگه زنگ می زد و می گفت خانوم یعنی چی؟! این دختره همش تو 

ول دارم می دم که یه کارگر زبر و زرنگ داشته باشم، نه یه احمق که ساعت ها خیره هپروته، کاری نمی کنه. من پ

بشه به دیوار و دو نفر دیگه جاش کار کنن. رحیمی برای این کارگر دست و پا چلفتی چونه می زد و رهنما هم بدتر. 

 ن محیط خفه و تنها می برد.مامور وظیفه شناس باید هر طور شده امروز شادانو از اون جا می برد. شادانو از ای

 

 یکی این چونه زد، یکی اون. رحیمی انگار برده فروشی باز کرده باشه، با حرص گفت:

 ـ من ضرر می کنم از رفتن شادان بزرگ مهر. عمرا!

 ـ خانوم رحیمی، دارید بازی بدی رو شروع می کنید. کاری نکنید که ...

 شد. خانم رحیمی توپید و پر حرص از جاش بلند

 ـ که چی؟ هان؟ که چی؟

رهنما طاقت نیاورد. با حرص از جاش بلند شد و کارتش رو بیرون کشید. چشم های رحیمی با دیدن نام سرگرد گرد 

 شد و به تته پته افتاد.

ـ کاری نکنید در این جا رو تخته کنم. مدارکش رو بدید تا من برم. هر چند، فکر کنم مدرک قابل توجهی از شادان 

زرگ مهر نگرفته باشید. کالغ ها به گوشم رسوندن که هم حق کمی از درصد پول به کارگراتون می دید، هم صدای ب

 این حق کم رو در نمی یارین.

 رحیمی الل شده بود. از آن زن بی شباهت به برده فروشا هیچی نمونده بود جز یه زن ترسیده.

ارم. باالخره اونایی که این جا کار می کنن، از حقی که بهشون می دین ـ من کاری به این که این جا چه کار می کنید ند

 راضین که همین جا موندگار شدن؛ من فقط به شادان بزرگ مهر کار دارم و بس.

 رحیمی سعی کرد خودش رو حفظ کنه.

 ـ خب االن من باید چی کار کنم؟

ی سرشون باشه که جواب پس بدن؟ نمی تونن در رهنما با خودش فکر کرد که یعنی این مردم همیشه باید زور باال

 عین ادب و مهربونی باهات حرف بزنن؟ با لبخندی گفت:

ـ این شد. نمی خواستم کار به این جاهای باریک بکشه؛ پس لطفا زودتر مدارک رو تحویل من بدید. هر چی که از 

 شادان دارین.

بود. چندین و چند تا برگه آورد و داد دست رهنما. رهنما  رحیمی با ترس دست برد داخل یه کمد چوبی که کنار اتاق

با خوندن محتوای برگه ها سرش سوت کشید. تو برگه ها که مثال به عنوان تعهد به شادان داده بودن، ذکر شده بود 
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تمام اون حق و حقوق که صاحبان خونه ها میدن یه راست باید تحویل رحیمی داده بشه و هر چقدر که لطف کنه 

شون میده. عرف این کار اصال یه جور دیگه بود و رحیمی در واقع داشت سوء استفاده می کرد از شادان و هر کسی به

 که اون جا بود.

ضمن این، ذکر شده بود مسئولیت هرگونه خرابکاری با شادانه و زیرکانه کاری کرده بود که در محاسبات اول متوجه 

که دو برابر پول خرابکاری، اعم از شکستن ظروف و یا هر مشکل دیگه ای، نمی شدی؛ اما در مواقع نوشته شده بود 

 از حقوق چندرغار کارگر کسر میشه به عنوان جریمه.

موارد دیگه هم بود. رهنما از ماکان، موقع گرفتن مشخصات شادان چیزهایی شنیده بود که شادان رو تحصین می 

تره. این که شادان بزرگ مهر اون قدر زیرکه که هیچ کس به کرد. این که هوشش تو کار از هر کس دیگه ای باال

گرد پاش نمی رسه و حاال این دخترکی که این ها رو امضا کرده بود، شباهت زیادی به یه احمق داشت، نه اون دختر 

 توصیف شده توسط ماکان.

 ـ دیگه چی؟

 ـ همینا بود به خدا!

دان برای کار اومد دفترش. همون روزی که معصومه برای ذهن رحیمی رفت سمت اون روز. همون روزی که شا

ضمانت تاییدش کرد و گفت در صورت ضرر از حقوق معصومه کم می شه. همون روزی که با اومدن شادان یه 

چیزایی تو قیافش دید که اصال به یه دختر شهرستانی نمی خورد. اونم دختری که معصومه گفته بود از روستا اومده و 

ی کشاورزی کار کرده. دیده بود دستای نرم شادانو و فهمیده بود یه چیزی این جا درست نیست؛ واسه تو زمین ها

همین از شادان قاطی برگه های امضا، تو یه برگه امضای جدا گرفته بود که تا پنج سال حقوقش کمتر از بقیه 

 کارکناست و اون دخترک احمق نفهمیده بود.

 و گفت:رهنما با شک با اون نگاه کرد 

ـ وای به حالت اگه چیزی غیر از اینا باشه. فورا امضا کن که شادان بزرگ مهر استعفا داده و تو هم حقوقش رو تمام و 

 کمال دادی. چیزی که حق این دختر باشه واقعا. زود!

ید بهش می رحیمی با غیض مجبور شد هم اون کاغذی که رهنما می گفت رو امضا کنه، هم پولی که از حقوق شادان با

داد رو بذاره تو پاکت بهش بده. با خودش فکر کرده بود، اگه این مرتیکه نیومده بود؛ خودش می خواست فردا و 

پس فردا شادانو با یه تیپا پرت کنه بیرون، از بس هر جا که فرستاده بودش، پس فردا و فرداش یه شکایت به 

های مریم و معصومه نبود، شاید زودتر بیرونش کرده بود. اون موسسه شده بود از این دست و پا چلفتی! اگه التماس 

 جوری حقوقش هم دست خودش می موند و الکی مجبور نبود از اون پول نازنین صرف نظر کنه.

 نگاه چپ چپ دیگه ای به رهنما انداخت و بعد با زدن دکمه ای، به شعله گفت:

 ـ شادانو بفرست بیاد تو!

 

*** 

م و با خودم فکر می کردم که امروز باید چی کار کنم و کجا کار کنم. از همه مهم تر این بچه که سر جام نشسته بود

اومده و نیومده حالت تهوعش داشت امونم رو می برید. سر انگشتی با خودم حساب می کردم و زیر لب به خودم و 

 آرشام فحش می دادم که شعله صدام کرد.
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 ـ شــادان؟

 ال نگاهش کردم که گفت:بی فروغ و بی حس و ح

 ـ برو تو، خانوم رحیمی کارت داره.

دست بردم و بازوی مریم رو گرفتم و با توان اون از جا بلند شدم. زیر نگاه خیره ی شعله و معصومه رفتم تو، در 

 حالی که می شنیدم شعله می گفت:

 ـ شادان چشه؟ انگار اصال جون نداره راه بره.

نشد؛ چون با دیدن شخصی که داخل دفتر رحیمی نشسته بود خشک شدم. رهنمای داخل  و جوابی که دیگه شنیده

 اتاق منو خیلی می ترسوند.

باز هم همون اخم و همون نگاه. دستام لرزید. یه لرزش، مثل دستای مادربزرگ خدا بیامرزم، یه لرزش از همونا، که 

دلم عجیب گواهی شوم بودن می داد. مجبور  عجیب دلم می خواست این لرزش، آخرین لرزش عمرم باشه؛ چون

 بودم سالم کنم، مجبور بودم این ترس رو مخفی کنم؛ واسه همین با تمام زورم گفتم:

 ـ سالم.

 البته بعید می دونم که آقای رهنما و خانم رحیمی شنیده باشن.

 ـ سالم.

نگاهمو از اون صورت اخمو، دادم به به  این صدای بم و خشک مرد داخل اتاق بود. رحیمی که جوابمو اصال نداد.

 رحیمی گرفته و عصبانی.

ـ آقای رهنما، از کارت تو خونشون خوشش اومده. از این به بعد این جا نمی یای و پیش خودشون کار می کنی. اینم 

 حقوق و مدارکت.

 مونده و با دهن باز نگاهمو دادم به مرد و گفتم:

 ـ اما ...

 د و گفت:رهنما از جاش بلند ش

 ـ بیرون منتظرم.

 دوباره نگاهمو دادم به رحیمی و گفتم:

 ـ خانم رحیمی، من چطور به اونا اعتماد کنم؟

 رحیمی برگشت سمتم و گفت:

 ـ اونش دیگه دست خودتو می بوسه. این مرد زیادی سمج بود؛ منم نتونستم حرفی بزنم. راستش ...

نگ زدم و از اتاق اومدم بیرون. انگار این رحیمی هم چاره ی درد من نبود. باقی حرفاش رو نشنیدم؛ چون کاغذا رو چ

 معصوم و مریم هر دو با دیدن حرکتم گفتن:

 ـ چیزی شده؟

و من در جواب چیزی شدشون به رهنما که جلوی در ایستاده بود نگاه کردم. عجیب بود؛ اما حس کردم رنگ 

 معصوم با دیدنش پرید و مریم اما گفت:

 این یعنی چی؟ ـ خب

 ـ ازم خواسته که هر روز برم خونه ی اون ها کمکشون.
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 مریم با دهن باز گفت:

 ـ اما این چه معنی داره؟ چرا تو فقط؟

 ـ نمی دونم! مریم من وقتی بیام خونه بهت میگم چی شده!

اد و من هم دنبالش. هنوز و به سمت رهنما رفتم. باید ته و توی این حرفا رو در می آوردم. بمحض دیدنم راه اُفت

جواب های بی سر و ته رحیمی قانعم نکرده بود که اونم عین بال نسبت راه اُفتاد و رفت از پله ها پایین و من یه نگاه 

به پله ها و یه نگاه به موسسه کردم. دلم می خواست اوج حقارت رو بگیرم تو دستام و صد درجه مخالف اون دوران 

م به پای زنی مثل رحیمی، اما با این آدم که نگاه کردن به چشماش سراسر ترس بود همراه پر از غرورم، برم بیفت

 نشم.

 ـ کجا موندی!؟

صداش از پایین پله ها می اومد و این پله ها برای من انگار جون گرفتن بودن. دوست نداشتم از این پله ها برم 

ا رو گاهی یک و دو تا می دیدم. به سختی، با کمک نرده پایین. صبحونه نخورده، شده بود بالی جونم و حاال پله ه

 رفتم پایین. نمی دونم، شاید رنگ داغونم، شایدم دیر کردنم بود که اخماش باز شد و گفت:

 ـ تو هیچی نخوردی که انقدر رنگت پریده؟

 دستی کشیدم به صورتم و گفتم:

 ـ من خوبم.

ی مجبور بودم برم سمت جوب. فقط عق زدم، چند تا عق که انگار اما بحض گفتن این کلمه، دوییدم سمت جوب، یعن

 داشتن گلوم رو از جا می کندن تا بیارن بیرون.

 ـ چت شد دختر؟ تو ... وایسا االن می یام.

فورا رفت و چند لحظه بعد، با یه بطری آب برگشت، در حالی که دستش رو گوشیش بود و مدام بله بله می گفت. 

 آب پاشیدم به صورتم. از این حاالت بارداری متنفر بودم. بطری رو گرفتم و

مدتی از روابط من و آرشام می گذشت و آرشام روز به روز پر شورتر از از درخواست های متفاوت می کرد. تو تمام 

پارتی هاش باهاش بودم و هیچ کس هم نمی تونست منو از آرشام جدا کنه، یا باعث مکدر شدن حالم بشه. از 

اده، روز به روز دورتر می شدم. در واقع باید می گفتم من صبح می رفتم شرکت و عصر به بعد آرشام و آرشام و خانو

تا دوازده شب من آرشام بود. عطر تن من، عطر تنش، زندگی من، زندگیش. عین یه زن و  4آرشام. تمام ساعت 

 اما چیزی هم نمی گفتم. شوهر واقعی زندگی می کردیم. منتهیموقت. از این وضع راضی نبودم؛

 ـ آرشام؟

 ـ بله شادان؟

 مدتی بود که از عزیزم شده بودم شادان و از جانم شده بود بله!

 ـ حس می کنم شاد نیستی! حس می کنم مثل اون روزای اول نیستی!

 سیگاری روشن کرد و گفت:

 ـ چرا این جوری حس کردی شادان؟

 دستام رو تو هم گره زدم و گفتم:

 خب آخه دیگه مثل قبل نمی خندی، دیگه بهم زنگ و اس ...ـ 
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 ـ چرت نگو دیوونه! بیا بغلم.

و بغلم کشید و شروع کرد. جسمم رو، روحم رو عرضه کردم و در عوض چی گرفتم؟ ای کاش آرشام می فهمید، یه 

م که یه رابطه، که اساسش زن مغرور مثل من، تا عاشق نباشه، این طور خودش رو به حراج نمی ذاره و من می فهمید

 بشه تخت خواب و وقت های نیاز، بهتر از این نمی شه.

 ـ حالت خوبه؟

یه مشت دیگه آب پاشیدم و از جام پا شدم. باید با اون مرد اخموی نگران می رفتم خونش، پیش زنی که اون روز به 

 اندازه ی دنیا بهم محبت کرده بود.

 م. خیره شدم به چشمای پر از جذبش و با بی حالی گفتم:قبل رفتن اما، باید ازش می پرسید

ـ چرا منو انتخاب کردین؟ من که هیچ کس از کارم راضی نیست. من خودمم می دونم دست و پا چلفتیم تو این کار. 

 چرا من؟

 با کمی مکث گفتم:

 ـ چرا مریم و معصومه رو انتخاب نکردی؟

ن چیزهایی که بلد بودم رو از یاد برده و جاش تمام نقصام به چشمم می این قدر بهم فشار اومده بود که کوچک تری

 اومد. با اخمای درهم گفت:

 ـ باید بهت جواب پس بدم؟

 ـ آره، حق دارم که بدونم.

 ـ تو فرض کن برای خیر.

 یه پوزخندی نشست گوشه لبم.

 ـ توی این دوره هیچ کسی واسه خیر کار نمی کنه.

 نبین. ـ همه رو با یه دید

 ـ زمونه این جور کرده منو.

ـ من کاری به دید شما ندارم، مطمن باش اونا رو هم می خوام بیارم؛ ولی به وقتش؛ چون خانم رحیمی صد درصد 

 اجازه نمی داد.

 با لجبازی گفتم:

 ـ منم تا وقتی اونا نباشن نمی یام واسه کار کردن.

 و خانوم منو ندیدی؟ـ این مسخره بازی ها چیه؟ کار کاره، مگه ت

 ـ ...

 ـ نمی خوای بیای باهام؟

 ـ ...

 ـ پاشو. پاشو و بچه بازی در نیار. دوستات هم به وقتش می یان. پاشو باهات حرف دارم.

از جا بلند شدم. با دست به ماشینش اشاره کرد و من هم سمتش رفتم. صندلی جلو رو بی هیچ تردیدی انتخاب کردم 

نشست و کمربندش رو بست، شروع کرد به حرف زدن و من هم چشمام رو به داشبورد دوختم  و نشستم. همین که

 و گوش کردم.
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ـ ما ... من و خانومم رو میگم ... تازه چند روز پیش فهمیدیم خانومم بارداره، یکی رو می خوایم برای کمک کردن به 

 اون.

 ک بار سقوط کرد.انگار یه برقی از تنم گذر کرد. حس کردم گرمای تنم به ی

ـ خانومم استراحت مطلق شده. دکتر منعش کرده، حتی از کارای عادی. سخته براش؛ وقتی خانوادش شهرستانن و 

 حاال که فصل سرماست و نمی تونن بیان، باید کسی کنارش باشه.

 خدایا، پس کی کنار من باشه؟ کی نوازشم کنه؛ وقتی اولین بچم تو شکممه؟

ه که کمکش کردین برای کار، از تو خیلی خوشش اومد، حاال هم قراره که تو فعال پیشش باشی تا ـ اون روز تو خون

 بعد.

من، یک زن حامله، که خودش هیچی از زندگی نمی دونه، باید مراقب یه زن دیگه می بودم که خودش حامله بود و 

 یه حامی گرم داشت به اسم همسر.

 ـ چه ساعتی؟ چند ساعت در روز.

 صبح بیا، تا غروب که من می یام. من معموال ساعت هفت به بعد خونه ام. ـ از

من، شادان بزرگ مهر، دختر مغرور و نابود شده، حاال باید می رفتم تو خونه ی این مرد. این مرد ... اگه آرشام مثل 

 این بود چی می شد؟ اگه اونم از من حمایت می کرد چی می شد؟

ه قرآنی کوچکی که پشت فرمون بود، چشمام گشاد شد. این قرآن آشنا، عجیب داشت چشمام باال اومد و خورد ب

 دلمو می لرزوند.

 ـ اون مال کیه؟

 تعجب پرسید:

 ـ چی؟

 ـ اون قرآن که اون جاست.

 قرآن که جلد زرد رنگی داشت رو بین دستاش گرفت و گفت:

 ـ هدیه س.

 چشمام رو دوختم بهش و گفتم:

 ـ شغل شما چیه؟

 اخمی کرد و گفت:

 ـ یعنی چی؟ داری می یای خونه ی ما کار کنی، یا تو زندگی و احواالت من کنجکاوی کنی؟

 لبم رو گاز گرفتم و سر به زیر انداختم.

 ـ ببخشید.

 ـ عیبی نداره؛ اما تکرار نشه.

نگاهم گره بخوره به اون قرآن تمام این حرفا، تمام این چیزا، باعث شد یه بار دیگه بگم شادان خاک تو سرت و باز 

 شدیدا آشنا، که لنگش همیشه تو ماشین ماکان هم بوده.

 ـ سالم خانومم.
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دلم گرفت. حق داشت که بگیره. منم دلم می خواست یکی بگه خانومم. منم دلم می خواست تو این روزا یکی همین 

 جور هوامو داشته باشه.

 ـ سالم آقایی.

بستم. آقایی گفت و اون مرد همیشه اخمو لب هاش به خنده باز شد و نگاهش منو که آقایی گفت و من چشمام رو 

اومده بودم برای کار ندید گرفت و بغل گرفت اون زن به دیوار تکیه داده رو. نگاه زنش، تازه برگشت سمت من و 

 آروم خودشو کشید کنار و اومد جلو.

 ـ سالم.

 ـ سالم.

 ی ازش معلوم نبود و با بغض گفت:نگام رفت سمت شکمش که هنوز هیچ

 ـ قدمش مبارک باشه.

 چشمام دو دو زد و خواست بیاره که گفتم:

 ـ می شه من برم یه آب به صورتم بزنم؟

 با دستش، یه جایی رو نشون داد و گفت:

 ـ چرا نشه؟ برو عزیزم.

 رم.اربابی می کنه این زن با وجود شوهرش و من چقدر این زن ارباب رو دوست دا

از کنار پله هایی که می خورن به طبقه ی دوم رد می شم و خودمو می رسونم به دستشویی. رنگ پریدم خبر از حال 

 درونم می ده. کاسه ی سرم داغ کرده و تنم عین یک تیکه یخه. آروم میگم:

مین خوردم و دستتو ـ خدایا کمک کن. من دق می کنم این طوری. یه بارم که شده دستمو بگیر. خسته شدم از بس ز

ندیدم. خسته شدم از بس دیدم و دم نزدم. خدایا به من گوش کن ... داری منو می بینی؟ اگه منو می بینی یه کاری 

 کن که حالم خوب بشه.

نفسم رو فوت کردم به آیینه و چند لحظه بعد از دست شویی اومدم بیرون. حاال زن تو رخت خواب پهن شده تو 

 د و رهنما هم کنارش.پذیراییش نشسته بو

 ـ من باید چی کار بکنم؟

 زن لبخند ملیحی زد و گفت:

 ـ بذار این آقای نشسته بره. فعال بیا این جا کنارم بشین.

رفتم کنارش و رهنما یه لبخند به زنش و چند لحظه بعد، با همون اخم های آشنا یه نگاه خشک به من کرد و از جاش 

 در از من کینه داشت؟ من که تا به حال ندیده بودمش.بلند شد. این مرد چرا این ق

 ـ من دارم میرم خانوم. مواظب خودت باش.

 مکثی کرد و گفت:

ـ خانم بزرگ مهر، لطف کنید تا من میام نذارید از جاش تکون بخوره. طبق برنامه ی غذایی که دکترش داده براش 

 غذا درست کنید و از خونه هم بیرون نرید. ممنونم.

رسته همه ی حرفاش مودبانه بود؛ اما من انقدر نازک دل شده بودم که فقط چشمم اون اخما رو بگیره و باز تو دلم د

 بغض کنم و باز سر به زیر بیاندازم و بگم:
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 ـ چشم!

 رهنما که رفت، نگاهم چرخید سمت خانومش.

 ـ من میرم غذا درست کنم.

 ستم کشیده شد و من نگاهم باز به اجبار چرخید طرفش.از جا خواستم بلند بشم و دور بشم ازش که د

 ـ انقدر نگاهت غم داره. هی اشک جمع می شه و هی به زور پایینشون میدی که نریزن.

 نفسی کشیدم و لبام رو داخل دهنم کشیدم و یه لبخند زورکی زدم و باز زورکی سر تکون دادم.

 گی. بی خیالش. این حرف تو دلم مونده بود؛ خواستم بگم فقط.ـ نمی خواد چیزی بگی. می دونم دلتم نمی خواد ب

 ـ من بلد نیستم غذای خاصی رو.

 خندید از این پیچوندن من و گفت:

ـ یه کتاب آشپزی اون جا، تو قفسه ی کوچیک تو آشپزخونه هست. مگه من شوهر کردم بلد بودم همه چیزو؟ هر 

 چی که تو برنامم هست رو بخون.

 ی لبخند زدم و بعد از جام بلند شدم.باز هم زورک

 

*** 

 ـ معصومه باز کن این درو.

 صدای لخ لخ دمپایی هایی اومد و بعد تق باز شدن در.

 خودمو انداختم تو حیاط و روی همون موکت سر راهم سر خوردم.

 ـ خوبی شادان؟

 ـ آره؛ فقط خستم.

 چشمامو بستم و یهو بو کشیدم.

 ـ این بوی چیه؟

 ی آشه. مریم سر راه خرید.بو

 از جا بلند شدم و به سمت اتاق رفتم. مریم با دیدنم مثل چند روز گذشته، نگاهی بهم انداخت و لبخندی زد و گفت:

 ـ خسته نباشی عزیزم.

نگاهی به سفره انداختم و چشمام با دیدن ظرف بزرگ برق زد. مریم رد نگاهمو دنبال کرد و با دیدن ظرف آش 

 گفت:

 برای تو بیشترشو کنار گذاشتم. می خوری؟ گفتم مثل دیشب دیر می یای. ـ

 نگاهمو از ظرف نگرفته گفتم:

ـ نه، امروز رهنما زود اومد. واسه همین امروز زودتر اومدم. اون بنده خدا هم که حامله بود، جفتمون نهار خوردیم. 

 مریم می ترسم.

 نشستم سر سفره و مقنعه پرت کرده یه گوشه.

 ـ چرا عزیزم؟

 نگاه نگرانمو باالخره از ظرف کندم و گفتم:
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ـ امروزم رهنما اومد خونه. من بدبخت باز جلوش ... دوییدم سمت دستشویی باال آوردم. به خدا می ترسم شک کنه، 

 بعد منو پرتم کنن بیرون.

 مریم در حالی که کاسه ای که گفته بود رو می آورد گفت:

 پرتت کنه، این جور نمی اومد دنبالت ... تازه خانوم رحیمی ...ـ اون اگه می خواست 

 معصوم نذاشت مریم حرفشو ادامه بده و گفت:

ـ مریم جان یه کاسه آش میدی؟ خانومی من دارم می میرم از گرسنگی! سر سفره آدم کمتر حرف می زنه. لطف 

 کنید فکا رو فقط برای غذا خوردن بجنبونید.

رفته، هر دو سکوت کردیم و به معصومه که با اخم غذا می خورد نگاه کردیم و بعد غذامون رو من و مریم لب گاز گ

خوردیم. افطار و اون کاسه ی آش خوشمزه که خورده شد، لبخند به لب بلند شدم که سهم ظرفم رو بشورم و مریم 

 نذاشت.

 ـ برو بشین بابا. تو نمی خواد کار کنی.

 کنی و کار می کنی. نمی شه من بخورم و تو کار کنی فقط. ـ مریم تو هم عین من جون می

 ـ نمی خواد. فردا شب نوبت تو! باشه؟ این جا بشین، برام از رهنما و این که تو رو برده اون جا بگو.

ـ آخ آخ، قرار بود دیشب بگما! مریم من بهش میگم چرا شما رو هم نمی یاره؛ اوایل می گفت شما رو هم می خواد 

 امروز به من میگه من یه نفر می خواستم، همون هم کافیه! بیاره،

 معصومه کنارم نشست و گفت:

 ـ نمی خواد شادان. من و مریم عادت کردیم به کار کردن برای رحیمی.

معصومه اون اوایل ورودم به این جا خوب بود. اخم می کرد، به من اعتماد نداشت؛ اما پشت همه ی این اخماش 

حاال به هر نحوی اخم می کنه و تخم می کنه و سعی می کنه ازم دور باشه و من تمام این دور بودن ها مهربونی بود. 

رو از اون که تو شکمم می دونم. اونی که که اسمش بچه س و نه مادری داره و نه پدری. یعنی داره؛ اما این داشتن 

 ادری بلد نیست و نگران آینده.بدتر از نداشتنه. پدرش که نه خبر وجودش رو داره، مادرش هم که م

 سری تکون دادم و گفتم:

 ـ باشه، هر طور راحتید.

 

*** 

ماکان یک هفته ای بود که دورادور خبر شادان رو از رهنما می گرفت. این که تازه داره آشپزی یاد می گیره و چقدر 

ودشو نشون رهنما نمیده و معموال با خانومش اخت شده. این که شبا میره پیش معصومه و مریم. این که خیلی خ

خودشو تو آشپزخونه می چپونه تا اون بره. این که گاهی جلوی روش باال می یاره و رهنما و زنش هیچی نمیگن. این 

که رهنما حس می کنه خیلی ضعیف شده و بهتره برگرده خونه. یک هفته ای بود که ماه مبارک تموم شده بود و حاال 

 می رفت و ماکان نمی خواست شادان بیشتر از این خونه ی اونا باشه. رهنما برای نهار خونه

 ـ ماکــان جان، پسرم ... تو رو خدا ... من دارم دق می کنم.

 نگاه ماکان چرخید و گره خورد به صورت پر از اشکش و هیچی نگفت.

 ه. خودت دیشب گفتی پیداش کردی.ـ تو که مادر نیستی؛ اما من االنو که می بینی؟ من دارم دق می کنم. بیارش خون
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 ماکان گفته بود؛ آخه دیده بود آب شدن مادر و نمی تونست دم نزنه.

 ـ اون فقط بی احترامی می کرد.

 ـ باشه، بچمه. اصال برگرده؛ تمام بی احترامی هاش رو به جون می خرم و هیچی نمیگم.

 ـ اون اصال شما و حاجی رو نمی دید.

 کور شده بهش یاد می دم. یاد ندادم، مواظب بچم نبودم.ـ باشه، نبینه. من 

 ـ اون ...

 ـ ماکانم، پسر گلم، تو رو به خدا. می یاریش؟

 ماکان مستاصل نگاهی به مادر انداخت و بعد گفت:

 ـ اگه بیارمش ... اجازه می دید این بار خودم مواظبش باشم.

 مادر متعجب شد و نگاهش به ماکان خیره موند.

جازه می دید این بار من روش کار کنم و تربیتش کنم؟ اجازه می دید یه بارم که شده بهش یاد بدم زندگی کردن ـ ا

 و آدم بودنو؟

 مادر اشکاش خشک شد و پایین نیومد.

 ـ اما ...

 بذار ...ـ اما نیار مامان جان. بذار این بار من روش کار کنم. بذار بفهمه زندگی فقط گشت و گذار و تفریح نیست. 

 ـ باشه؛ تو فقط بیارش، قول می دم این بار همه چیز درست باشه. تو بیارش، قول میدم شادان تحت نظر خودت باشه.

 ماکان نگاهی به مادر انداخت و بعد بلند صدا زد:

 ـ زهرا خانوم؟ زهرا خانوم؟

 پیرزنی با بیشترین سرعت ممکن اومد و به ماکان نگاه کرد.

بی استفاده مونده رو برای یه دختر آماده می کنید. هر چیزی که خانوم می گه گوش می کنید و اتاق  ـ اتاق آخر که

 رو به بهترین نحو تحویل من می دید.

 بعد برگشت سمت مادر و گفت:

 ـ شما یه لحظه با من بیا.

 هر دو با هم از اتاق و از جلوی چشم های کنجکاو زهرا خانوم بیرون رفتن.

 قش فعال نه لپ تاپش رو می ذارید، نه تلفن، نه گوشی موبایل.ـ تو اتا

 و مادر فقط تونست سر تکون بده. همین!

از پله ها با آخرین سرعتش پایین اومد و همون طور شماره می گرفت. رهنما که برداشت، بی اون که بذاره جواب 

 بده گفت:

 ـ رهنما سالم.

 ـ سال قربان، خوب هستید؟

 ترس داشت، داغون بود اصال.خوب بود؟ اس

 ـ خوبم. رهنما خوب به حرفام گوش کن.

 ـ بفرمایید قربان.
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 لب هاش رو تر کرد و گفت:

 ـ امروز میام دنبال شادان.

 چشمای رهنما گشاد شد و یه بار به گوشیش نگاه کرد؛ ولی بعد از مدت کوتاهی خودش رو به دست آورد و گفت:

 ـ امروز قربان؟

 ماشین رو باز کرد و در حالی که توش می نشست گفت: ماکان در

ـ آره، امروز. مواظب شادان باش. بمحض رسیدنش سرش رو گرم کن تا توی خونه بمونه. بهتره زنت نباشه. نمی 

خوام زنت شاهد بحث های ما باشه. طبقه ی باال ... آره، اون جا خیلی خوبه. بفرستش اتاق کار رو تمییز کنه. خودت 

 نه بمون. به گمانم کار سختی در پیش داریم.هم خو

 ـ چشم قربان؛ امر، امر شماست.

 ـ در پناه حق.

 جواب دقیقا عین جواب خودش بود. لب هاش رو دوباره تر کرد و گفت:

 ـ کوتاهی از من بود شادان. خود جبران می کنم.

شد و باالفاصله پشت سرش سوره های دست برد و آویز چشم زخمش رو تکونی داد و مشغول خوندن آیة الکرسی 

فلق و ناس رو. از بچگی، حاجی تو گوشش خونده بود این سه تا سوره عجیب آرامشبخشه و اگه بخونش، خیلی 

راحت با مسائل برخورد می کنه و این شده بود آویز گوش ماکان. تو ماشین هیچ گونه آهنگی نداشت؛ چون با این 

اکان تفریحی نداشت. اصال از وقتی پاش به ارتش باز شده بود؛ از وقتی با جون و ماشین سر کار می رفت. در واقع م

دل برای وطنش کار می کرد و از وقتی گوش به زنگ ماموریت های مهم شده بود؛ دیگه تفریح از یادش رفته بود. 

ه و بی گاهش که حاال تنها چیزی که ماکان رو سر حال می آورد، بودن شادان تو خونه بود و دلخوش به لبخندهای گا

 اون هم نبود.

 ـ خدایا هستی دیگه؟ آره؟

 ـ ماکان جان؟

 تقریبا می شه گفت تو جاش پرید. یه لبخندی روی لبش اومد و گفت:

 ـ پناه بر خدا!

 سرش رو از باالی شیشه ی یه کم باال اومده چرخوند و نگاهی به مادر انداخت و گفت:

 ـ بله مامان؟

 و در حالی که دستاش رو تو هم گره می زد، نگاهی به ماکان انداخت و بعد گفت:مادرش دستپاچه 

 ـ کی میاریش؟

 سرش رو به زیر انداخت و در حالی که فرمون رو تو دستاش فشار می داد گفت:

 ـ دارم میرم دنبالش. می خوام باهاش حرف بزنم. معلوم نیست کی بشه آوردش.

 کنه؛ وگرنه برنامه ها داشت واسه سورپریز کردن شادان.این جوری می گفت که اونو آروم 

 مادر دستاش تو هم دوباره فشرده شد و بعد گفت:

 ـ کجاست اصال؟

 ماکان نگاهی به چهرش که ازش ناراحتی و اضطراب می بارید کرد و بعد از مدت ها اسمش رو صدا کرد.
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 اجی بفهمه منو می کشه!ـ ستاره خانم این قدر به خودت استرس وارد نکن. به خدا ح

 ستاره لبخند نیمه جونی زد و گفت:

ـ بعد از مدت ها اسممو گفتی. از وقتی که نظامی شدی و پا گذاشتی برای دفاع از وطن، اسممو نبردی بودی. حاال منو 

 با گفتن این اسم گول نزن. شادانم کجاست؟

 اخمی کرد و گفت:

 یکی از دوستانم. پیش زن اونه. ـ نمی شه شما رو گول زد به خدا! خونه ی

 این زنو بیشتر برای این گفت که خیالش رو راحت کنه.

 ـ چیزه؛ می خوام یه چیزی بهت بگم.

سرش رو بلند کرد و با تعجب نگاهی به چهرش انداخت. می دونست این وقتا که ستاره میگه می خوام یه چیزی 

 بگم؛ یعنی مسئله مهمه.

 ـ چی شده؟

 باهات بیام؟ ـ می شه منم

 تا اومد مخالفت کنه؛ ستاره با بغض گفت:

ـ تو رو خدا. دلم براش تنگ شده. این چند وقت ... درست از همون روزایی که شادان بی دلیل به همه می پرید، 

بعدشم با رفتنش از این خونه، اونم با اون وضع اسفناک، خواب راحت نداشتم که نداشتم. همش کابوس می بینم که 

ترم یه جایی منو صدا می کنه. یه جای تاریک. همش خواب می بینم خدا هم از بچم رو برگردونده و خدا با تمام دخ

مهربونیش اونو رها کرده و اونم همش تو خواب بهم میگه مامان یه کاری کن خدا منو ببخشه. ماکان جان، تو رو به 

 هر چی برات ارزشمنده قسمت میدم مادر. بذار بیام.

 ک هایی که این روزها همدم ستاره شده بودن چشم گرفت و با صدایی که دورگه و بم شده بود گفت:از اش

 ـ تا پنج دقیقه دیگه تو حیاط باشین.

به دستای آلودم نگاهی کردم. اما چشمام که پشت سر هم می خارید؛ فرصت این که برم دستامو بشورم ازم گرفت. 

 رو مالوندم و گفتم: محکم و بی وقفه از روی پلکام چشمام

 ـ اه لعنتی، دست از سرم بردار دیگه. کورم کردی.

 یه نگاه به غذا کردم و گفتم:

 ـ حاال باید االن نمک بریزم یا آخرش؟ ادویه چی؟ ای بابا!

 دستی به سرم می کشم و دوباره کتاب رو باز می کنم تا اون غذای داخل کتابو یه بار دیگه از اول بخونم.

 ن خانم؟ـ شادا

این چرا امروز خونه س "این صدایی رهنما بود. دستامو به لبه ی کابینت گرفتم و چرخیدم سمتش. با خودم گفتم: 

 "اصال؟ قبال فقط نهار می اومد.

 ـ بله؟

 سرشو پایین انداخت و باز اخم کرد.

 .ـ اتاق کار من به یه گردگیری کلی احتیاج داره. وقت کردی یه کم برام مرتبش کن

 نفس عمیقی کشیدم و یواش گفتم:
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 ـ نمه نمه داره زیادش می کنه. می ترسم از روزای دیگه!

 با اون نفس عمیق یه کم شک کرد.

 ـ مشکلی هست؟

 ـ نه آقا. چشم.

با شنیدن چشمم رفت و من هم دوباره چرخیدم سمت غذا و به این فکر کردم که اتاق کارش باید دیدنی باشه. کاش 

حاجی باشه. هر چقدر از حاجی بدم می اومد؛ از اتاق کارش و اون کتاب خونش که منبع اطالعات بود  شبیه اتاق

خوشم می اومد. تو دوران تحصیلم خیلی کم رفتم کتاب خونه های بیرون؛ چون اون اتاق بود. درش همیشه روی همه 

 باز بود. روی همه ی کسایی که می اومدن تو اون خونه.

ه باید یه کم ادویه بریزم توش تا طعم بگیره و بعدش هم گوشت رو اضافه کنم به پیازا. نمک هم ـ خب این جا گفت

 آخر سر.

همه چیز رو اضافه کردم و گذاشتم طبق دستور تو کتاب یه کم جا بیفته. از در آشپزخونه که خارج شدم؛ دیدم رهنما 

جبور بودم کامال با ادب و رسمی اونا رو صدا کنم. زیر بازوی زنش رو گرفته و به سمت در میرن. در حضور رهنما م

 انقدر با ادب که گاهی با خودم فکر می کردم من از روزی که زاده شدم پدر و مادری داشتم که خدمتکار بودن.

 ـ خانم، آقا، جایی میرین؟ برای نهار نمی یاین؟

 رهنما با همون اخم معروفش یه نیم نگاه بهم انداخت و گفت:

 و سر وقت اتاق من.ـ تو بر

پوفی کشیدم و به سمت پله ها نگاه کردم. صدای در تلنگری شد برای من. دوباره چرخیدم سمت آشپزخونه و یکی 

 یکی کابینت ها رو باز کردم تا برسم به شیشه پاک کن و بسته ی دستمال ها.

رو اضافه کنم. پیشدستی رو  نگاهم رفت سمت سویای سرخ شده ی تو پیشدستی. ای وای، من که یادم رفت سویا

برداشتم و خواستم بریزم که دلم خواست ازش یه کم بچشم. یه نگاه به خونه انداختم و با زدن لبخندی تقریبا نیمی 

 از پیشدستی رو خالی کردم تو یه پیشدستی دیگه و یه قاش چایخوری هم گذاشتم توش.

 ـ اینم سهم از صبح سر پا ایستادن من.

م و بعد از اضافه کردن اون یه کم سویا، پیشدستی خودم رو برداشتم تا برم باال. ده تا پله رو با احتیاط لبم رو تر کرد

رد کردم و رسیدم به اتاق کار رهنما. بی ذوق بی احساس یه دونه کتاب تو اتاقش نبود. اخمی کردم و به میز و گلدون 

 کاکتوس و دیوارهای پر از عکس نگاه کردم و گفتم:

 بی ذوقیه این! نگاه کن تو رو به خدا! یه گل هم گذاشته عین خودش. کاکتوس. ـ عجب

 دستی به برگش کشیدم که یه تیغ فورا رفت تو دستم. کشیدم عقب و گفتم:

 ـ صد رحمت به کاکتوس های ماکان. تو عین این رهنما وحشی هستی.

کسالت بار و کار کسالت بارش رو تحمل کنم. دستمال برداشتم و با خودم شعر زمزمه کردم تا بتونم این زمان 

 شعری که بیش از حد به من و زندگیم شباهت داشت.

 ـ خودت گفتی قراره پای این عشق

 همه دیوونگیمونو ببازیم
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از قاب عکسا شروع کردم. قاب عکس اولی مال کویر بود. با این که خشک و بی آب و علف بود؛ اما حسی که توش 

بزنم و ادامه ی شعر رو ول کنم. منم عین این کویر بودم. یعنی راهی داشتم برای نجات از  بود باعث شد لبخند

مشکالتی که روز به روز بیشتر می شدن؟ یه کم به عکس زل زدم و بعد از چندلحظه به ادامه ی دستمال کشیدنم 

 مشغول شدم.

 ـ خودت گفتی میشه رویا رو حس کرد

 یم.تو این خونه از این حالی که دار

لبام رو تر کردم و رفتم سراغ قاب بعدی. بعدی ها به قدری که این اولی بهم حس داد، حس نمی دادن. احتماال مال 

 سبک های خاصی از نقاشی بودن. به روحیه ی خشکش نمیاد این نقشیا! بابا رهنمای بال.

 ـ تو می خواستی که هیچ مرزی نمونه

 خودت خواستی، خودت گفتی یکی شیم

 بودی گفتی الزمه یه وقتاتو 

 اسیر بازیای زندگی شیم.

 شعرو قطع کردم و با حرص به خاک نشسته و دستمال نگاه کردم و گفتم:

 ـ رهنما یادم باشه پول این اضافه کاری ها رو ازت بگیرم. دوبله هم حساب می کنم باهات.

دانشگاه شدم؛ یعنی از همون هفده هجده سالگی؛  برای آرامش اعصابم دوباره صدام رو بلند کردم. از زمانی که وارد

دوستام می گفتم صدای خوبی دارم. البته خودم فکر می کردم عالیم. غرورم این طور می گفت. حس می کردم با 

 خوندن تخلیه می شم؛ االن هم از این قائده مستثنی نبودم.

 ـ خودت مسبب خاطره هایی

 تو این شب گریه ها رو شاد کردی

ا که می رسید به آهنگ، جو گیر شدم و با اون آهنگی که ته ذهنم مونده بود شروع کردم با زبونم ادا در این ج

آوردن و مثال آهنگ زدن. هر چی تو خوندن استعداد داشتم؛ تو این یکی بیشتر صدام به قورباغه شبیه بود. وسط 

فتم. اگه اینا یه دفعه می اومدن تو خونه که واویال. اهنگ زدن با زبونم یهو زدم زیر خنده؛ اما فورا جلوی زبونم رو گر

همین یه ذره آبرو هم می رفت. بعد از مدت ها خندیدم. یه خنده که اگرچه تهش تلخ بود؛ اما می ارزید به این 

 غمایی که داشتن از پا می انداختنم.

 ـ چجوری از تو برگردم، نمیشه

 منی که با تو برگشتم به دنیا

 که دنیای ما بود ببین این خونه

 داره ویرون می شه با دستای ما

خونه خیلی وقت بود ویرون شده بود و من عین کبکی که سرش رو می کنه تو برف، سرم رو کرده بودم تو برف و 

فراموش کرده بودم که آرشام عوض شده. فراموش کرده بودم مرد من منو یادش رفته. فراموش کرده بودم گرگ 

پوست میش و وقتی از کام جونت سیر میشن؛ یادشون میره روحت عادت کرده به این دریده هایی هم هستن تو 

 شدن و دوست داری هر بار دریده بشی؛ ولی این میش های گرگ صفت کنارت باشن تا بازم احساس قدرت کنی.

 ـ من از دنیای تو بیرون نمیرم
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 نگو فردای ما با هم یکی نیست

 ودن؟چه فرقی داره بی تو زنده ب

 همیشه زنده بودن زندگی نیست.

صدای تق اومد. در باز و بسته شده بود. کار منم با این اتاق کار بی روح و مسخره تموم شده بود. احتماال رهنما و 

زنش برگشته بودن. بیرون نرفتم. باید یه دور دیگه اتاق رو چک می کردم. آخ ... میز رو تمییز نکردم. با دستمال 

یری کردم و برگه های پخش و پالی روی میز رو یه جای دیگه گذاشتم. برگه ها تمییز و مرتب یه میز رو گردگ

 گوشه چیدم. همه سفید، گهگاهی هم توش خط خطی پیدا می شد.

 ـ خودت مسبب خاطره هایی

 تو این شب گریه ها رو شاد کردی

 دوباره صدام ضعیف شد و با بغض گفتم:

دا ازت نگذره که این روزا حتی حساب نفرین هام هم از دستم در رفته. این بچه ی توئه؛ ـ خدا ازت نگذره آرشام. خ

 قراره احساسش با این نفرین ها رشد کنه. این بچه چی می خواد بشه؟

 تو جام چرخیدم و یه بار دیگه به سمت اون عکس رفتم و گفتم:

، به زمینی که با التماس ازت بارون می خواد بارون می ـ خدایا، یه چیزی ازت می خوام. تو که هر وقت، به کیور تشنه

 فرستی، یه بارون هم برای من بفرست. یه بارون شانس.

در اتاق رو بستم و با سر به زیر افتاده به سمت پله ها راه افتادم. یه سایه روی پله ها و بعد جوراب های مردونه ی 

تند. اون قدر تند که مهره های گردنم تق صدا دادن و من سفید رنگی توجهم رو جلب کرد. سر بلند کردم. خیلی 

 خشک شدم به اونی که جلوی روم ایستاده بود.

 ـ مـــاکـــان؟

 ـ احوال شادان خانم؟

 خشک شدم، داغ شدم، سرد شدم. خدایا این امکان نداره. امکان نداشت ماکان اون جا بیاد. امکان نداشت ...

ی اون که به حالم توجهی کنه، محکم کوبید تو گوشم. خیلی محکم تر از اونی که یه روز ماکان بی مهابا جلو اومد و ب

از حاجی خورده بودم. خیلی هم نگذشته بود از اون چک پر از قدرت. یکی دیگه سمت مخالف. مقاومت تا به کی؟ 

 فت.یکی دیگه روی چک اول. پرت شدم زمین. انگار این ضعف کار خودشو کرد که عضالتم درد گر

ـ یک ماه رفتی و خونه شد جهنم. یک ماه رفتی، گندشو ما جمع کردیم. شادان رفته ماموریت، شادان رفته برای یه 

 سفر کاری.

نگاهم خیره بود به زمین. عجب درد داشت. کوبید تو صورتم و من خیره شدم به چهار خونه ی جلوی روم و داغی 

هم ضعف جای خودش بود. من که جون نداشتم، ماکان دستت درد نکنه،  خون رو با تمام وجود پذیرا شدم. البته باز

 نوش جونم. خیلی خوب زدی تو صورتم. خیلی بهتر از اون چه که فکر می کنی.

ـ می دونید چیه؟ شادان رفته و قراره خبر مرگش رو برامون بیارن. آخه این دختر گل ما هر چی گند بوده یه جا زده 

 رفتیم. گور بابای همه ی این خانواده که دارن تو تب فرارش می سوزن.به خاندان و د برو که 

 عصبی لبخند می زنم. نگرانم شده بودن؟ نگران من؟ من گناهکار و آشغال؟
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ـ گور بابای همه! آخه اصال چه اهمیت داره اون مادری که کار شب و روزش شده گریه؟ اصال چه اهمیت داره اون 

 خبر و اون عکسا سکته کرده و شده یه تیکه گوشت؟پدری که از غم شنیدن اون 

 بازم گردنم درد گرفت. آخه این بار دوم بود که غیرمنتظره و با بی انصافی خبر می شنیدم.

دورم چرخید. انگار می خواست قشنگ ببینه زوال و نابودیمو. دست گذاشتم رو چهارخونه ی سرامیک کرم رنگ  

ون نابود شده، ای پاهای بی توان، باهام بازی نکنید؛ به جا یاریم کنید تا جلوی این زیر دستم. از جا بلند شدم. ای ج

 مرد توان داشته باشم.

 ـ دروغـ...

 براق شد تو صورتم و گفت:

 ـ دروغ؟ آره، بایدم این حرفو بزنی. آدمی که خودش دروغ میگه و سر تا پاش نجسه بایدم حرف راستو باور نکنه.

رو ماکان. نکن؛ بیا هر چقدر می خوای بزن تو صورتم؛ اما تحقیرم نکن. من دیگه جایی برای تحقیر نکن با من این کا

 ندارم.

ـ بوی گند کارات محلو برداشت. همه فهمیدن خانم از خونه فرار کرده. آخه داد و بیدادت و جیغ و دادت زیر دست 

 ه بودن بیرون و دیدن خانم رفت و دیگه نیومد.و پای حاجی کم همسایه ها رو کنجکاو نکرده بود. آخه همه ریخت

 یه قدم برداشتم. ندید این یه قدم و باز حرف زد.

ـ آخه همه دیدن خانم یه گندی زده که با اون سر و وضع رفته بیرون. رفتیم یه محله ی دیگه. یه جای دیگه. می 

 دونی چیه شادان؟

 برگشت سمتم که دید دارم میرم عقب و ازش دور میشم.

 ـ کجا میری؟ نمی خوای بشنوی حرفامو؟

نگاهش خیره شده به جای دستاش رو گونم و خونه خیسی که تا روی لب هام اومده پایین. زد و منم گفتم نوش 

 جونم؛ اما تحمل این تحقیرو ندارم خدا!

 ـ کجا میری؟ مواظب باش.

و نگرانی؛ اما من نموندم که دقت کنم به اون اخطار. این بار دیگه حرفاش بوی تحقیر نداشت. این بار پر بود از اخطار 

نموندم که بفهمم چی داره میگه. چون زیر پام خالی شد و عین پر کاهی از پله ها قل خوردم پایین. چون درد نشسته 

تو جونم بهم مهلت نداد. چون گرمای خونی که عین جویبار از بدنم جاری بود بهم فرصت نداد. نگاه گیج و جیغ زنی 

 که صدام کرد و من حس کردم یه بار دیگه مادرم رو.

 ـ شــــــادان!؟

پر از درد به خودم پیچیدم. حرکت ماکان رو از باالی پله ها دیدم؛ اما عجیب تار بود. پیچیدم و صدام در نیومد. اصال 

ه داشتم این بود؟ این جونی نداشتم برای صدا زدن، برای گفتن یا خدا. خدا تقاص اون گناه این بود؟ تقاص عشقی ک

که یه تنه من جواب بدم و آرشام شاد و خوشحال بگرده؟ ای کرم و بزرگیت رو شکر. دستی تکونم داد؛ اما داشتم 

سبک می شدم. داشتم از این منجالب گناه در می اومدم؛ نجات پیدا می کردم. به درک برن. من داشتم حس خوبی از 

ته تو جونم. حس کردم سبک شدم و بعد همه جا تاریک شد. حس کردم پس درد پیدا می کردم. از پس درد نشس

 روشنایی روز تیره شد و من تو هجم عمیق بی خیالی گم شدم.

 بی خیال شدم و دردا رو این بار به خاطر معرفتشون قبول کردم که از همه بیشتر کنارم بودن. از همه ی آدما!
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*** 

یک سره تو حیاط بیمارستان رژه می رفت. اومده بود بیمارستان مربوط به سیگار پشت سیگار دود می شد و ماکان 

ارگان خودشون و از دقیقه ای که شادان رو تحویل داده بود و اون حرف ها رو از زبون دکتر شنیده بود، یک سره 

ی خیلی  داخل حیاط رژه می رفت و سیگار می کشید. چه خیال پر از وهمی بود. بچه؟ بچه ی شادان؟ سقط؟ ضربه

سنگینی بود. دست روزگار بد مشت زده بود تو صورت ماکان. ماکان داشت کم می آورد. این همه بال تو این مدت 

 کم؟

 ـ ماکان؟ ماکان جان؟

 برگشت و چشم تو چشم شد با ستاره.

 ـ بله؟

 صداش دورگه شده بود. گرفته بود، بی اون که فریادی بکشه. داشت از تو متالشی می شد.

اه ستاره رفت سمت سیگار دست ماکان. اشکاش رو پس زد و بغضش رو قورت داد و سیگار رو از دستش کشید و نگ

انداخت رو زمین و لگدش کرد. اگه یکی رو تخت بیمارستان بود، اون یکی حق نداشت با این مرگ تدریجی خودش 

 رو بکشه.

 ار بکشی؟ـ من برات مادری کردم؟ من بهت یاد دادم موقع کم آوردن سیگ

 ماکان با بغضی که مردونه باهاش می جنگید تا تو پستوی گلوش قایم بمونه گفت:

 ـ دیگه کم آوردم.

 و نشست روی اولین صندلی. اشک چشم های ستاره دوباره راه خودشونو پیدا کردن.

 ـ حاال چه خاکی تو سرم کنم ماکان؟ من با این مصیبت چه کار کنم؟

نشد. هوا داشت رو به تاریکی می رفت و ماکان از اون موقع که شادان رو به بیمارستان  از ماکان جوابی شنیده

رسوندن، یک پاش تو بخش بود و یک پاش تو حیاط. دکترش هنوز به اونا اطالع نداده بود که حالش چطوره؛ فقط 

الع داره که اون طور رک به بعد از معاینه گفته بود که بچشو سقط کرده. فکر می کرد ماکان شوهر یا برادرشه و اط

 ماکان گفته بود حقیقت تلخ رو.

 ـ ماکان حاجی اگه بفهمه، می میره. ماکان من چه کنم؟ ای خدا ...

 صدای گریه ی پر از درد ستاره باعث شد ماکان سر از میون دستاش بلند کنه. ستاره به آغوشش کشید و گفت:

 می کنم. خودم.ـ گریه نکن عزیز من. گریه نکن. خودم درستش 

 و از جاش بلند شد.

 

چشمام رو باز کردم. گیج بودم. بعد از این که فهمیدم کجام، با تمام وجود خواستم تپش های اون نبض تپنده رو حس 

کنم؛ اما هیچ انرژی از اون چیزی که تا دیروز نمی خواستمش به دستام منتقل نشد که نشد. جیغ نزدم، گریه هم 

. هیچ و هیچ و هیچ. یه چیزی شبیه به بی خبری و شوک بودن. یه چیزی مثل بودن تو خالء، تو بی نکردم. بغض هم ..

 هوایی مطلق.

 برگشتم سمت پنجره. مثل تمام کلیشه ها و تکراری ها به پنجره خیره شدم و زمزمه کردم:

 ـ خدایا مرگ هم واسم زیادیه، نه؟
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چ حسی از دیدن ماکان و مامان پیدا نکردم. نه ترس، نه درد، نه در اتاق باز شد و سر من هم چرخید سمت در. هی

 حس فرار. فقط خیره شدم و حرفی هم نزدم.

 ـ شادان؟

 باید جواب می دادم؟ باید می گفتم که من کجام و بعد هم زار می زدم؟ درستش همین بود دیگه؟

 ـ صدامو می شنوی؟

. نهایت واکنشم بعد از دیدن دوباره ی مامانم این بود. ماکان گیج و خیره نگاهش کردم و بعد چرخیدم سمت پنجره

مامانو کنار زد و اومد کنار تختم. این بار لفظ صدای شادان از زبان ماکان جاری شد و باز هم سکوت بود و سکوت. نه 

 بی احترامی، نه حرف خاصی.

دست زد و ازم سواالتی پرسید. جواب  ماکان رفت بیرون و دوباره با یه دکتر برگشت. دکتر به جاهایی از بدنم

 نگرفت.

 ـ کی مرخص می شه؟

اینو ماکان پرسید و دکتر هم دستشو گذاشت و پشتش و چیزی گفت. نگاه مامان با اشک های روی گونش بهم خیره 

 بود. درست جلوی پنجره ایستاد و مانع دیدنم شد. دستمو یواش بردم باال و گفتم:

برای این سر تا پا نجس سوخته؟ من که در حقت جز بدی نکردم! حتی این ترحمت هم ـ چرا گریه می کنی؟ دلت 

 برام زیادیه مامان.

 اشک های مامان با سر انگشت هاش گرفته شد و گفت:

ـ نمی دونم چه کار کردم که جزامون شد این. چرا دختر؟ چی کم داشتی؟ چی تو این دنیای لعنتی کم داشتی که این 

 خوشی زده بود زیر دلت؟کارا رو کردی؟ 

پوزخندی می زنم. چقدر این بی هوایی و سردی خوبه. چقدر خوبه. دیگه غصه ی هیچ چیزی رو نمی خورم. از اون 

درد و خون چند ساعت پیشم فهمیدم که اون نطفه دیگه نیست. دیگه چیزی هم هست برای از دست دادن؟ آدمی 

گه همه ی این اتفاقات باز هم دلیلی بشه برای زار زدن، من دیگه نمی مثل من دیگه باید برای چی زار بزنه؟ اصال ا

 کشم، دیگه خسته شدم از زار زدن.

دلم فقط یه آسمون می خواست و برف هایی که از سینش ببارن. دلم فقط همین رو می خواست؛ تا شاید برف های 

 باریده پاکم کنن. خدایا بسه. من به قدر کافی تقاص دادم، بسه!

 

*** 

صدای در اومد و پشت سرش ماکان اومد تو. نگاه نکردم تو چشماش. از دیدن حقیقتی که چشماش داد می زد، از 

نجس و کثیف بودنی که نگاهش داد می زد بدم می اومد. از این حقیقتی که چشماش داد می زد متنفر بودم. راستی، 

 داشتن؟ تنفر هم جز بی حسی بود یا هنوز باید ریشه های احساسم جون

 ـ مامان جان ...

سر بلند کردم و به قامتش که پشت به من بود نگاه کردم. نشنیدم چی گفت؛ چون بی اون که به من نگاهی کنه، راه 

گرفت و رفت سمت مامان و در گوشش چیزی گفت. لحظه ای مکث کرد و برای مامان با سر چیزی رو نشون داد. 
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اد رهنما می انداخت از اتاق رفت بیرون. رهنما ... مردی که دوست ماکان بعد با همون اخم های درهمی که منو ی

 بود؟

مامان زیر بغلم رو گرفت و کمکم کرد لباس عوض کنم. بدنم تیر کشید. آخه یه مدتی بود بی وقفه کار می کرد و به 

می شیم و من حاجی رو این استراحت های طوالنی عادت نداشت. تصور این که تا دقایقی دیگه وارد خونه ای جدید 

طور دیگه؛ اونم یه طور غیر اون حاجی همیشه قوی می بینم، حالم رو بد کرد. حالم بد شد و من باز سکوت کردم و 

 نخواستم کسی بدونه این حال بد رو.

کسی با کمک مامان یواش و آروم راه رفتم تا برسم به ماشین ماکان. ماکان با اخم پشت فرمون بود و چیزی رو برای 

 توضیح می داد. نگاهمو ازش گرفتم. از هر چیزی که به ماکان مربوط بود حس خوبی نداشتم.

 

*** 

 معصومه نگاهی به گوشی کرد و بعد رو به مریم گفت:

 ـ مریم؟

مریم با گفتن بله دست از دعا کردن بین نماز برداشت. از وقتی فهمیده بود به قدری اشک ریخته بود که حوصله ی 

مه رو داشت سر می برد. از همه بدتر کار معصومه بود که بی اون که بهش بگه به خانواده ی شادان گزارش می معصو

داد و بعد هم هیچی به مریم نگفته بود. مریم کار معصوم رو نفی نمی کرد؛ براش این عذاب آور بود که معصومه اون 

 تر بگه.قدر مریم رو قابل اعتماد نمی دونست که این حرف ها رو زود

 ـ مریم زنگ بزنم یا نه؟

 مریم تسبیج به دستاش گرفت و گفت:

 ـ بزن، آدرس رو هم بگیر. باالخره دخترشون یه مدت این جا پیش ما بوده.

 بعد این حرفش، مکثی کرد و بعد گفت: 

 ـ من باید شادان رو ببینم.

رو گرفت. این روزها، همه ی اطرافیان شادان؛ چه معصومه به قیافه ی مریم نگاه انداخت و با اخم های درهم شماره 

به دوری معصومه و چه به نزدیکی ماکان، همشون یه چیز تحویل شادان می دادن. اخم و رفتار بد. چند تا بوق خورد 

 تا صدای سرگرد ماکان بزرگ مهر تو گوشی پیچید. صدایی که حتی از پشت خطوط تلفن هم تلخ و جدی بود.

 ـ بفرمایید.

 ای معصومه هم جدی شد.صد

 ـ آقای بزرگ مهر سالم.

 ماکان سرش رو تکیه داد به صندلی و گفت:

 ـ سالم، بفرمایید معصومه خانم.

 خندش می گرفت معصومه. اون می گفت معصومه خانوم و این با کلی ژست می گفت آقای بزرگ مهر. چقدر شبیه!

 ـ ام ... می خواستم حال شادان رو بپرسم.

 ه.ـ خوب

 "همین؟ خوبه؟ چقدر احساسات داری تو!  "
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معصومه و مریم همون روز که شادان به خونه برنگشت، حس بدی پیدا کرده بودن. خود معصومه بعد از کلی زنگ 

 زدن از ماکان شنیده بود که چه بالیی سر شادان اومده.

 ـ خب ... من یه کار دیگه هم داشتم.

 گفت: ماکان بی حوصله سری تکون داد و

 ـ چه کاری؟ من در خدمتم.

نگاه ماکان به بیمارستان و بعدش به ستاره و شادان افتاد که یواش یواش داشتن می اومدن. تندی به رو به رو نگاه 

 کرد و منتظر جواب معصومه شد.

ید به ـ آدرس خونتون رو می خواستم. راستش با شادان کار دارم. از همه مهم تر یه سری حرفاست که فقط با

 خودش بگم.

یه خرده جمله رو پیچونده بود تا آدرس رو بگیره. وگرنه کار خاصی با شادان نداشت و واسه دل مهربون مریم بود 

که آدرس رو می خواست. مکث ماکان که عمیق شد، معصومه با خودش فکر کرد که االن قطع می کنه و در نهایت 

 ی بعد، ماکان با همون صدای بمش گفت:معصومه می مونه و دل بی قرار مریم. اما لخت

 ـ بهتون پیام میدم و توش آدرس رو میگم. اون وقت تشریف بیارید.

معصومه تشکری کرد و جوابی گرفت. ماکان هم با کلی احترام ازش به خاطر این که شادان رو تو خونشون راه داده 

 بودن تشکر کرد و بعد تماس قطع شد.

 

*** 

نم درست زمانی که هیچ چیز سر جای خودش نیست. هیچ چیز اونی که باید باشه نیست، مسخره و به خونه اومدن؛ او

 من حالم گندتر از گند شده بود. درک کردن این که از این به بعد قراره چی رو ببینم آزاردهنده بود.

 ـ سالم خانم. حالتون خوبه؟

 کن؛ البته صدایی که به زور از ته حلقم اومد بیرون گفتم:نگاهی به چهره ی فریبا انداختم و با آروم ترین صدای مم

 ـ ممنون.

و به دنبال مامان راهی خونه شدم. دل و دماغ دیدن این که خونه ی جدید چطوریه رو نداشتم؛ فقط یه نگاه انداختم 

ای لعنتی رو فراموش که ببینم راه پله کجاست و من کی می تونم وارد یه اتاق خواب بشم تا برای یه لحظه این نگاه ه

 کنم.

 ماکان بلند صدا زد:

 ـ زهرا خانم؛ چای لطفا.

نگاهم هنوز خیره به پله ها بود و دل دل می کردم برم باال یا نه. باالخره با خودم کنار اومدم. من که چای نمی 

حاال که اومده خواستم. دلم فقط سکوت می خواست و جدا شدن از این حاالت. دلم یه کم فکر کردن می خواست. 

بودم خونه دلم خیلی چیزا می خواست و باید بهشون می رسیدم تا به هدفی که این چند وقت خوره ی روح و جونم 

 شده بود می رسیدم.

 ـ بیا بشین.

 چشمام رو باز و بسته کردم. ماکان با من بود؟
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ه جا خوردم. این نگاه رو اولین بار بود نگاهی بهش کردم که دیدم نگاه خیرش به منه. راستش از دیدن اون نگاه خیر

 که از ماکان می دیدم.

 ـ با مـ ...

 ـ با خودتم. بیا بشین.

لحنش مثل قبل سرد بود. با قدم های آروم به سمت اولین صندلی در دسترس، به طوری که دورترینش از ماکان 

یش رو برداشت. ماکان همیشه چای لیوانی می باشه رفتم و نشستم. منتظر موند تا قشنگ تو جام بشینم. بعد لیوان چا

 خورد. همیشه عادت داشت به خوردن چای زیاد.

 ـ لپ تاپ، تلفن، گوشی موبایل، ماشین و هر چیزی که ... تکرار می کنم ... هر چیزی که قبال داشتی رو دیگه نداری.

 دستام تو هم گره خورد.

می شه، آدمایی که خیلی از نعمت ها و خوشی ها براشون آماده ـ تجربه نشون داده آدمایی که بهشون زیادی لطف 

 س شاکر نیستن؛ چون اونا رو براشون آماده قرار دادن و این آدما ... هه ... قدر عافیت و قدر نعمت نمی دونن.

اور می لبم رو گاز گرفتم. من نازپرورده طاقت داشتم؟ به خدا که نداشتم. به همون خدایی که تازه داشتم وجودشو ب

 کردم نداشتم.

چقدر تلخ شدی ماکان! تلخی لحن و کارات می دونی داره چه به روزم میاره؟ می دونی داری با نازپرورده ی این 

خاندان چی کار می کنی؟ اون وقتا شاید اخم می کردی؛ اما خنده هم داشتی! من چه کردم با تو! خدا منو نمی بخشه! 

 می دونم، نمی بخشه.

مهربونی و لبخندم اخم کرده سر به زیر انداخته بود و هیچی نمی گفت. مامان مهربون و دوست داشتنیم  مامان پر از

که من در مقابل زحمت هاش فقط بهش توهین می کردم هیچی بهم نگفت. حتی نگفت شادان این مدت کجا بودی! 

 اون جمله ی بیمارستانش تو گوشم زنگ می زد و با تمام قوت تکرار می شد.

ر از بغض یه نفس عمیق کشیدم و سرمو انداختم پایین. هنوز زیر دلم تیر می کشید؛ ولی تحمل می کردم. از این به پ

بعد باید خیلی از چیزها رو تحمل می کردم. خیلی از چیزهایی که دوست نداشتم. منتظر شدم تا ماکان اجازه بده برم 

 تو اتاقم.

 یدی، بعد یه مدتی هم باید کارت رو شروع کنی.ـ تو این مدت هر چی من میگم رو انجام م

 آروم گفتم:

 ـ کار؟

 سرش رو با همون اخم تکون داد و گفت:

 ـ آره، کار! می خوای شرکتو همین جور رو هوا بذاری؟ بسه ول گشتن!

م رو گاز عرق سردی از تیره پشتم می ریخت. کمر همت بسته بود تا نابودم کنه، با کارا و حرفاش تحقیرم کنه. لب

 گرفتم و دستم رو گذاشتم روی دلم.

 ـ می تونی بری اتاقت.

بدون هیچ حرفی از جام بلند شدم. نمی دونستم باید تو کدوم اتاق برم. اصال باید برم طبقه ی باال یا پایین؟ دستم رو 

 شنیدم. روی سرم گذاشتم و به پله ها که ملکه ی عذابم بودن نگاه کردم. صدای ماکان رو از پشت سرم

 ـ تا بهتر شدن حالت، همین اتاق پایینی بمون.
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به طرف اتاقی که اشاره کرده بود رفتم. بدون توجه به اتاق مانتوم رو بیرون آوردم و روی تخت دراز کشیدم. هیچ 

 احساسی به این که برگشتم دوباره خونه نداشتم. انگار نه انگار! یه دستی به شکمم کشیدم و زیر لب گفتم:

دلم نمی اومد بری، دلم نمی خواست بری! اما از اومدنت هم می ترسیدم. حاال که رفتی دیگه غصه برات نمی خورم؛ ـ 

آخه اومدنت برابر بود با یه عمر بدبختی. این مردم که به پاکی تو توجه نمی کردن. این مردم گناه منو پای تو می 

اید من لیاقت مادر شدن نداشتم. مادر بودن و مادر موندن نوشتن و فوری انگ حروم زاده بهت می چسبوندن. اصال ش

 پاکی می خواد که من پاک نبودم. بابات هم نبود. هر دومون از آشغال هم اون ور تر بودیم.

 نگاهم رو گره زدم به سقف و گفتم:

مه چیز می رسی ـ خدایا یه کم امید می خوام، داری بهم یه کم قرض بدی؟ این که میگن به درجه بی معنی بودن ه

 یعنی همین حال من؟ دارم خل میشم خدا! از این بی احساسی دارم می میرم.

 

*** 

 مریم با استرس دستاشو به هم گره زد و گفت:

 ـ میگم معصوم، بذار فردا بریم.

 معصوم اخمی کرد و نگاهی پر از اخم به زمین تحویل داد و گفت:

که مهمونی بریم. در ضمن، اون جناب سرگرد بد اخالق گفته حتما همین امروز ـ نه بابا، چرا زشت باشه؟ نمی خوایم 

 بریم. می خواد یه چیزی بهمون بگه.

 مریم نگاهی به در خونه ی رو به روش که خونه ی شادان بود انداخت و گفت:

 ـ خب تازه امروز شادان مرخص شده خسته س.

 ـ بهونه نیار دیگه، زود باش بیا.

ی به ادرس داخل گوشیش انداخت و بعد نگاهی به خونه ی رو به روش. درست اومده بود. پالک بیست و دوباره نگاه

 هشت!

 ـ بریم.

 سری تکون داد و به سمت در حرکت کردن. معصوم یه نگاه به کوچه و محل زندگیش انداخت و بعد گفت:

. جون مریم اگه من پول و موقعیت این شادانو ـ دختره ی احمق! با یه ندونم کاری زندگی به این خوبی رو تباه کرد

 داشتم ... اوف چه زندگی ای می کردم.

 مریم نگاه مهربونشو دوخت به معصوم. ته نگاهش هنوز هم استرس بود.

ـ از کجا معلوم تو بدتر نمی شدی؟ خیلی آدما پول دستشون میاد خودشونو هم فراموش می کنن؛ چه برسه به 

 کر کن که یه سقفی باالی سرمون هست و سالمتیم. تازه آدمایی ...خداشون. برو خدا رو ش

معصوم اخماش از هم باز شد و به مریم که انگار رفته بود باالی منبر و خیال پایین اومدن نداشت نگاهی کرد و بعد 

 با خنده گفت:

 ـ آقا من غلط کردم. تمومش کن بذار زنگو بزنم.

 صومه زنگ رو فشار داد. بعد از دو تا زنگ، صدای زنونه ای گفت:مریم لباشو تر کرد و خودش جای مع

 ـ کیه؟
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 ـ خانم ما با خانم بزرگ مهر کار داشتیم.

 ـ کدومشون؟

 مریم لبی تر کرد و گفت:

 ـ شادان بزرگ مهر. در ضمن آقای بزرگ مهر خودشون در جریان هستن.

 مریم و معصوم رفتن داخل. چند لحظه بی حرف گذشت و بعد در با صدای تیک باز شد و

 باغ کوچولوی رو به روشون قرار گرفت که سمت چپش خونه ای قرار داشت.

 وجود درخت های داخل حیاط کوچیک باعث شده بود حیاط جلوه ی خاصی پیدا کنه. مریم با صدای آرومی گفت:

 ـ معصوم این جا با وجود بی برگ بودن درختاش خیلی خوشگله.

ش، با دیدن هیکل چهار شونه ی مردی جوون که سر پله ها به همراه یه خانم مسن ایستاده بود و به دنبال حرف

چادرش رو کمی مرتب کرد. معصومه هم طبق عادت دست برد و روسری روی سرش رو کمی مرتب کرد. مهلت 

 نموند که معصومه جواب نظر مریم درباره ی باغ رو بده. با دیدن ماکان گفت:

 زرگ مهر، سالم خانم بزرگ مهر.ـ سالم آقای ب

ستاره به دخترای جوون رو به روش زل زد؛ تنها می دونست این دو دختر کسایی هستن که شادان رو تو این مدت 

کوتاه پناه دادن؛ اون هم بی هیچ چشم داشتی. با دیدن ظاهر دخترا دلش قرص شد که شادانش این مدت بد جایی 

 نبوده؛ بنابراین با لبخندی گفت:

 ـ سالم.

 یه کلمه گفت؛ اما این قدر لبخندش دلنشین و مادرانه بود که ترس و استرس تو وجود دخترا رو کم کرد.

 ـ سالم خانم ها!

ماکان با جدیتی وصف نشدنی سالم داد و بعد با نیمچه اخمی به معصومه زل زد. معصومه هم با جدیت و اخم نگاهشو 

مرد از نظر معصومه به خاطر ثروتی که داشت خودخواه بود. بار اول تو اون اعماق داد به ماکان و چشم برنداشت. این 

دلش یه کم به شادان حق داده بود که پاش این طوری بلغزه؛ چون اگه دختر خوبی می بود و کاری نمی کرد، دیدن 

 قیافه ی این ماکان صد درصد باعث افسردگی شادان می شد.

 !ـ بفرمایید تو دخترا. بفرمایید

به ترتیب اول مریم و بعد معصومه با زدن لبخندی وارد خونه شدن؛ پشت سر اونا ماکان وارد شد. با همون دست 

 های به جیب و اخم های درهم. ستاره هم که زودتر از همه وارد شده بود.

سلیقه ی صاحب دخترا کنار هم روی مبل دو نفره ای نشستن. نگاه معصومه جا به جای خونه رو در نظر گرفت و از 

خونه لبخندی به لب آورد. همیشه دوست داشت برای خونه ی خودشون هم تابلو و چیزهای تزئینی زیبا بخره و کال 

برای خونشون خرج کنه؛ اما گرونی و فشار بی پولی گاهی مجبورشون می کرد از خیلی نیازها و خریدهای 

 ضروریشون هم بگذرن.

 ـ حال شما خوبه دخترم؟

 ره گفت. معصومه زود لبخندی زد و چشم از دیوارها گرفت و گفت:اینو ستا

 ـ ممنون خانم.

 کمی مکث کرد و بعد گفت:
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 ـ شادان جون نیست؟

 لبخند از لب ستاره پر کشید و گفت:

 ـ شادان ... اون که از وقتی آوردیمش از اتاقش بیرون نیومده! میرم ببینم میاد یا نه؟!

حق داشت که بیرون نیاد. یه جورایی این جا رو دیگه به شادان حق می داد. آدم بود؛ سنگ معصومه لبخند تلخی زد. 

 نبود که بخواد در برابر این همه اتفاق واکنشی نشون نده.

 ـ معصومه خانم؟

 ماکان که صداش کرد؛ باز اخم کرد. این آدم بلد نبود به فامیلی اونو صدا کنه؟

 ـ بله؟

 اکان نگاه کرد و منتظر موند.به چهره ی اخم کرده ی م

 ـ شما چرا با من صادق نبودین؟

 مریم تو جاش جا به جا شد و با نگرانی به معصومه که دستش رو مشت کرده بود نگاه کرد.

 ـ درباره ی چی باهاتون صادق نبودم؟

اکان نمی دونست قلب ماکان پر از درد شد. کسی که یه مدتی می خواستش؛ این همه فضاحت بار آورده بود و م

 چطور این حرفا رو به زبون بیاره.

 ـ درباره ... درباره ی ...

 مکث کرد؛ نفس پر از دردی بیرون فرستاد و از جاش بلند شد. یه کم تو جاش جا به جا شد و گفت:

 ـ درباره ی بارداری شادان! چرا هیچی به من نگفتین؟

یز کرد تا قشنگ ماکان رو یه دور بشوره که مریم به حرف معصومه یواشکی لبش رو گاز گرفت. چشم هاش رو ر

 اومد.

 ـ بارداری؟ من و معصومه نمی دونستیم.

 انقدر تند و جدی این حرف ... یا شاید دروغ رو گرفت که ماکان هم به شک افتاد.

 ـ نمی دونستین؟

 باز مریم جواب داد.

 ـ بله! شادان آدم توداری بود. هیچی به ما نگفت.

حقیقت مریم از اون صورت بر افروخته ترسیده بود که این دروغا رو پشت هم بافته بود. تو دلش تند تند از خدا  در

 عذرخواهی می کرد و می گفت یه جوری جبران می کنه.

 ماکان مستقیم چشم های مریم رو نشونه گرفت و گفت:

 ـ اما این چطور ممکنه؟ حتی ...

 رو مهار کنه. داشت زیر بار این حرف ها له می شد.باز نفس عمیقی کشید تا خشمش 

 ـ حتی همکار منم که شادان پیشش بود شک کرده بود!؟

 معصومه دیگه مهلتی به مریم نداد و اخم کرده و با چشمایی که داشتن به ماکان اوج خشمشو نشون می دادن گفت:
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یی می رفت که ما نمی دیدمش. این اواخر هم که به ـ شادان جدا از ما کار می کرد آقای بزرگ مهر! اون یه خونه ها

لطف خودتون کال نمی دیدیمش. ما اومدیم مالقات شادان؛ نیومدیم این جا بازجویی بشیم. اصال ... جای تشکر 

 شماست که نذاشیم دخترتون این مدت رو تو خیابون سپری کنه؟

 ماکان لب هاش رو تر کرد. یه کمی شرمنده شد.

من مراتب تشکر خودمو به طور مخصوصی به جا میارم. اما این حرف مثل خوره به جونم افتاده بود و  ـ اون به جاش؛

 باید ازتون می پرسیدم. ما که با هم جنگی نداریم. داریم حرف می زنیم.

 اشارش به خشم شعله کشیده تو چشمای معصومه بود. به دنبالش حرفش نیشخندی زد و گفت:

 کنید لطفا!ـ از خودتون پذیرایی 

 

*** 

صدای در منو از افکارم بیرون کشید. پتو رو روی پام مرتب کردم و تو تاریکی زل زدم به دیوار رو به روم. حوصله 

این که برم بیرون و کسی رو ببینم نداشتم. صدای صحبت های آشنایی گوشام رو تیز کرد؛ اما بدتر تو خلوت خودم 

 جبهه گرفتم.

 ـ شادان؟

 دای مامان به گوشم خورد. جوابی ندادم تا خودش بیاد تو.این بار ص

در اتاقم رو باز کرد و اومد تو و چراغ رو زد. چشمام رو گرفتم. خیلی مدت بود بیدار شده بودم و تو تاریکی نشسته 

 بودم. جوابشو ندادم و تنها سرمو پایین انداختم. کنارم روی تخت نشست و گفت:

 چرا بیرون نمیای؟ـ چرا تو تاریکی نشستی؟ 

 بغض کردم و گفتم:

 ـ دوست ندارم.

 ـ چرا مامان جان؟

 مامان جان گفتنش باعث شد اشک هام بریزه و بگم:

ـ حالم خوش نیست. دوست ندارم تو جمع؛ اونم پیش ماکان بشینم و تو و اون هی نگاهم بکنید و از نگاهتون حرفای 

 نم که من باعث سکته کردن حاجی شدم.دلتون رو بفهمم. دوست ندارم به این فکر ک

 مامان ساکت بود و فقط گوش می کرد.

 ـ دوست ندارم بیام بیرون! همین!

 مامان نفس عمیقی کشید و گفت:

ـ از دستت ناراحتم. خیلی بیشتر از اون چه که فکرش رو بکنی؛ اما من یه مادرم. مادری که اگه هزار بار بچش گناه 

ه. تو این خانواده ی مذهبی ما، توقع انجام این کارو ازت نداشتم. فکر می کردم چون دوستات بکنه؛ باز مادر می بخش

این طوری و با تیپا می گردن؛ تو هم دوست داری؛ اما وقتی اون طور فهمیدم؛ تمام باورهایی که ازت داشتم شکست. 

 جبران کنی تا همه ی ما ببخشیمت. شادان با این گوشه ی اطاق نشستن ها به هیچ جا نمی رسی. باید جبران کنی.

 نگاه اشک آلودم رو بهش دوختم و گفتم:

 ـ چجوری باید جبران کنم؟ از هر طرف که به خودم و کارم نگاه می کنم مشکل هست.
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 ابروهاش رو باال انداخت و گفت:

 ـ نکنه فکر کردی مشکالت با این گوشه نشینی ها حل میشه؟

 :بینیم رو باال کشیدم و گفتم

ـ باشه؛ اما امروز می خوام تنها باشم. بذارید هر وقت تونستم تاب نگاه های ماکان و تحمل سکته ی حاجی رو بیارم؛ 

 از این اتاق بیام بیرون.

 لبخندی زد و گفت:

 ـ اما تو مهمون داری.

 سوالی و گیج گفتم:

 ـ مهمون؟ مگه به کسی هم گفتید که من برگشتم خونه؟

 ا دختری که پیششون زندگی می کردی از ماکان آدرس گرفتن که بیان ببیننت.ـ نه! اون دو ت

 کمی سکوت کردم و بعد با چشم هایی که داشت دوباره خیس می شد گفتم:

 ـ بگین بیان این جا.

 مامان نگاه ناراضی ای بهم انداخت؛ اما لحن صداش یه کم امیدو بهم تزریق کرد.

 ا به خودت بیای؛ فقط یه مدت کوتاه. بعد از اون ...ـ فقط یه مدت بهت فرصت میدم ت

 و سری تکون داد.

 ـ االن میگم بیان تو اتاق پیشت.

 لبخند نیم بند و شل و وارفته ای زدم و گفتم:

ـ مرسی مامان. هم به خاطر این که با تمام گناهام بهم فرصت دادی؛ هم به خاطر درک کردنت. قول میدم تمام 

 دست آوردن دل همتون بکنم.تالشمو برای به 

مامان تنها به من نگاه کرد. می دونستم همین فرصت دادنش یعنی یه قنیمت! یعنی زندگی دوباره. می دونستم پشت 

اخم کردن ها و رو از من گرفتن هاش یه مهربونی هست. آخه مادره و مادر بدجنس نمیشه! یه صدایی درونم گفت: 

 بغض کرد و آروم و زیر لب گفتم: "گ بچت خوشحالم شدی! اما تو خیلی بدجنسی! تو از مر "

ـ اون بچه اگه به دنیا می اومد بدبخت بود. همون بهتر که مرد! همون بهتر که من و آرشام پدر و مادرش نشدیم. 

 همون بهتر دوباره برگشت پیش خدا!

لب هام لرزید؛ اما به زور جلوی خودم  تق تقی به در زده شد و به دنبال اون مریم و معصومه اومدن تو! با دیدنشون

رو گرفتم و سعی کردم بلند بشم که مریم با دست وادارم کرد بشینم. کو اون غرور افسانه ایت شادان؟ تو نبودی 

 اگه کسی می اومد سمتت با غرور و نخوت فقط یه اشاره می کردی بشینه و سراسر حرفات با تحقیر بود؟

 ـ خوبی؟

 با یه تلخ خند نگاهش کردم و گفتم: اینو مریم گفت و من

 ـ خوب؟ چه خوبی؟ حس می کنم اگه االن بگن بمیر؛ میگم عجب حال شیرینی!

 با بغض سرم رو چرخوندم سمت معصومه و گفتم:

 ـ شماها خوبید؟

 معصومه خیره خیره نگاهم کرد و گفت:
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 چه کاری بود کردی؟ـ خوبیم. جون من شادان؛ نونت کم بود؛ آبت کم بود ... د آخه این 

 به پاهای معصومه نگاه کردم و هیچی نگفتم. سر بلند کردم و گفتم:

 ـ بچه ها یه خواهشی ازتون بکنم نه نمی گید؟

 معصومه باز تند جواب داد:

 ـ چی؟

اون ـ من می خوام برای تشکر ازتون بگم ... خب چطور بگم ... هیچ کس تو اون روز لعنتی منو تو خونش راه نداد. 

همه کتکی که خورده بودم و اون سرمای هوا داشت جونم رو از تنم بیرون می کشید؛ اما شما به جای این که ولم 

کنید، منو بردید تو خونتون. اون خونه ... هنوزم برام مکان قشنگیه! اما دیگه دلم نمی خواد دوستایی مثل شما رو از 

 دست بدم. می خوام شما هم بیاید پیش ما.

 ه قبل از کامل کردن جملم گفت:معصوم

ـ ببین شادان؛ ما هر کاری کردیم، از روی وظیفه ی انسانیمون بود. اما درباره این پیشنهادت ... من می ذارم به پای 

این که تو خواستی جواب مهربونی من و مریمو بدی؛ ولی من و مریم به اون مدل زندگی عادت کردیم. هر چند؛ هر 

اد از این خونه و زندگی؛ اما ماها نه! نه که بدمون بیاد؛ اما عزت نفسی که ما تو این سال ها به کی هم باشه بدش نمی

 دستش آوردیم این اجازه رو نمیده!

انقدر جدی این حرفا رو زد که دهنم بسته شد و باز سرمو انداختم پایین. خدا نبخشدت آرشام. با من چه کردی که 

 دم.تمام اعتماد به نفسمو از دست دا

 ـ سرتو بگیر باال.

 باز هم معصومه و حرفاش. تو چشماش نگاه کردم که گفت:

ـ شادان؛ تو تمام مدتی که پیش ما بودی همش بهت طعنه زدم؛ باهات خوب رفتار نکردم. دست خودم نبود. من دیر 

بل باهاش ندارم. با کسی اخت میشم و وقتی هم رفتار شخصی مطابق اصول و آیینم نباشه، رفتار درستی در مقا

بگذریم؛ ازت یه چیز می خوام. تو تمام زندگیت انقدر سرت گرم خوشی ها و پولت بوده که چشمت بدی هاشو 

ندیده. از طرفی؛ خدا هم بد گذاشت تو کاست تا به خودت بیای. حاال که به خودت اومدی نشه که بار بعدی که اومدم 

 پیشت تو رو تو حال بدتری ببینم.

 ای معصومه رو ادامه داد.مریم حرف ه

ـ راست میگه! خدا بهت داره فرصت دوباره میده. همیشه فرصت های دوباره بعد از مریضی و اتفاقات ناگوار نیست؛ 

 یه بار هم این جوری فرصت پیدا می کنی که کاراتو جبران کنی.

خورد؛ نگاهم رفت سمت  برای حرفاشون سری تکون دادم و نگاهم رو باز دوختم به پتو. گوشی معصومه زنگ

 گوشیشون و گفتم:

 ـ جواب بده. راحت باش.

نگاهی به من کرد و از جاش بلند شد و از اتاق خارج شد. مریم موند کنارم و باز کنار گوشم از خدا و فرصت و 

به زندگی خوب حرف زد. گاهی کنارش هم اشاره هایی به ظاهرم و تیپ و دین هم می کرد؛ اما من بی عکس العمل 

پتو زل زده بودم؛ آخرش هم معصومه اومد تو و با گفتن این که داره دیر میشه؛ هر دو بوسه ای روی گونه هام 
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گذاشتن و خداحافظی کردن. چشمام و بستم و برگشتم به اون روزی که با آرشام دعوا گرفته بودم. همون روزی که 

 انگار منتظر بهونه بود تا ولم کنه.

 ـ الو؛ آرشام؟

 ه؟ـ چی

 لبخند از لبام پر کشید و گفتم:

 ـ مشکلی پیش اومده؟ نباید االن زنگ می زدم؟

 ـ آره؛ مشکل دارم. االنم نمی تونم صحبت کنم.

و بدون خداحافظی گوشی رو روم قطع کرد. خوب یادمه که وقتی این رفتارو از دیدم؛ سعی کردم خودمو گول بزنم 

تش کنه؛ بنابراین خودمو تا اون جایی که می تونستم زیبا کردم. از زیر که اون مشکل اون قدر بزرگ هست که اذی

ست زیبایی رو تنم کردم و بعد مانتوی اندامی و شلوار تنگی رو انتخاب کردم و پوشیدم. رنگ مانتوی سبز بود و 

بود دو تا عطر عجیب بهم می اومد. آرایش زیبایی روی چهرم انجام دادم و خودم رو غرق ادکلن و عطر کردم. عادتم 

 و ادکلن رو با هم بزنم و یه بوی جدید درست کنم.

تا به اون جا نقشه های مختلفی می کشیدم که بتونم چطور آرشامو خوشحال کنم. انقدر برنامه چیدم برای خودمون 

ستم خونه که خندم گرفته بود. کلید خونش برای مواقع اضطراری دستم بود. درو آروم باز کردم. خونه نبود. می دون

نیست. االن باید سرکارش می بود. خونش به هم ریخته بود. با اکراه لباساشو برداشتم و بردم سمت اتاق خواب و 

همه رو مچاله کردم تو کمدش. بعد هم رفتم تو آشپزخونش و یه نگاهی به یخچالش کردم. چیز قابل توجهی توش 

مزه کردنش. برق خونشو روشن کردم و لباسام رو تن از  نبود. برای خودم مون شاین ریختم و شروع کردم به مزه

خارج کردم و اصل کاری رو برای اومدن آرشام گذاشتم. چیزی تا اومدنش نمونده بود که گوشیم زنگ خورد. با 

 شنیدن اسمش ذوق وصف ناپذیری وجودمو گرفت و گوشیمو جواب دادم.

 ـ سالم عزیزم.

 ـ سالم، تو کجایی االن؟

 طرافم کردم و با لبخند گفتم:نگاهی به ا

 ـ تو خونت؛ منتظرتم.

 نفسشو از سر خشم بیرون داد که باعث شد تعجب کنم.

 ـ همون جا بمون تا من بیام.

 و باز تماس بی هیچ حرفی تموم شد.

 وقتی به خودم اومدم که آرشام اومده بود و من شده بودم آماج فریادهاش.

 من اومدی این جا.ـ تو بیخود کردی بدون اجازه ی 

 ـ اما ...

 ـ اما و درد! اما و مرض! اصال اون کلید کوفتی رو بده بیاد!

 ـ هان؟ چیه؟ استفادتو کردی و حاال دلتو زدم آرشام خان؟

 اومد جلو. چشماش به خون نشسته بود و من با این که داشتم اون طور بلند فریاد می زدم؛ اما از تو ترسیده بودم.

 راستشو بگم؟ـ می خوای 
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 چشمام درشت شد و با بغض نگاهش کردم.

 ـ آره، دلمو زدی! حالم ازت به هم می خوره. دختری که با یه اشاره خودشو تو بغل یه پسر ول کنه؛ معلومه هر ...

ادامه ی حرفش تو دهنش موند؛ چون دستم باال رفت و محکم خورد تو گونه ی تازه اصالح کردش. سرش چرخید یه 

 یگه و نگاهش به زمین خیره شد. اشک هام تند و تند ریختن بیرون و گفتم:سمت د

ـ این جوریه آرشام؟ باشه! منم دارم برات. وقتی رفتم پیش خانوادت و همه چیزو گذاشتم کف دستشون حالت جا 

 میاد.

 سرش چرخید سمت من و گفت:

 ری می کنم که پشیمون بشی.ـ تو برو تا منم بهت نشون بدم کم آدمی نیستم. به جون خودت کا

اون روز؛ اون روز لعنتی به حرف آرشام گوش نکردم. بلوف زده بودم که می خوام برم پیش پدر و مادرش! من 

لعنتی همه چیزو گذاشته بودم پای عصبانیتش و نمی خواستم کاری کنم. به خودم این طور دلداری می دادم که شاید 

 رخواهی می کنه؛ اما ...آرشام بعد از چند روز میاد ازم عذ

 ـ شادان؟

سرم رو بلند کردم. از بس گردنم خم مونده بود و من تو پیچ و خم گذشته گم شده بودم که یادم رفته بود زمان کی 

 گذشته. گردنم درد گرفته بود و چشمام طبق معمول این چند وقت به اشک نشسته بود.

 ـ بله؟

 نگاهی به چشمای گریونم کرد و گفت:

 گریه می کنی؟ ـ

 سرم رو چرخوندم و سعی کردم اشکام رو بند بیارم.

 ـ حرفتو بزنم مامان.

 ـ بیا غذا بخور.

 ـ نمی خورم مامان جون. سیرم. لطفا اصرار نکن که نمیام.

در سر جام سعی کردم جا به جا بشم و مامان هم رفت بیرون. دو یا سه دقیقه بعد دوباره در زده شد. جوابی ندادم و 

 بی اجازه ی من باز شد. سر چرخوندم و خواستم بگم:

 ـ نمی خـ ...

 که با دیدن ماکان حرف تو دهنم خشک شد.

 ـ این مسخره بازیا چیه؟ پاشو بیا سر میز.

 نگاهی به چهرش و اخم های درهم رفتش انداختم و گفتم:

 ـ نمی خورم.

 بلند شو. ـ شادان منو عصبی نکن. همین االن میای سر میز شام.

 لب گزیدم و خواستم حرف دیگه ای بزنم که صداش باال رفت.

 ـ بـــلند شو!

چشمامو بستم و دست به دیوار گرفتم و از جام بلند شدم. درو نگه داشت تا من ازش رد بشم و بعد در اتاقمو بست. 

 ه بودم این چند وقته!یواش یواش به سمت میز رفتم و پشت سر هم آب دهنمو قورت دادم. چقدر دل نازک شد
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 ماکان صندلی کنار دستش رو بیرون کشید و با صدایی آروم و پر از جدیت گفت:

 ـ بشین.

چینی به پیشونیم انداختم و به زور به مامان که با نگرانی نگاهمون می کرد لبخندی زدم. آخه من با این همه فکر و 

 .بغض چی بخورم؟ خود اینا جای غذا رو برام پر می کنن

 مامان لبخندی زد و سعی کرد منو از فکر داد چند لحظه پیش ماکان بیرون بکشه.

 ـ بخور شادان، قرمه سبزیه. همون که دوستش داری.

 با صدای آرومی گفتم:

 ـ مرسی مامان.

و نفس عمیقی بیرون فرستادم و کمی غذا برای خودم کشیدم. اما همون یک مقدار کم برام شد بازیچه تا تو فکر 

 خیالم جوالن بدم. حس نگاه خشمگین ماکان باعث شد یه کم از غذا رو بخورم و با سر به زیر افتاده بجوئم.

نگاهم رو یواش یواش باال آوردم و با دیدن فضای مبال یاد روزی افتادم که بین همین مبال، تو خونه ی قبلی در حال 

ی که دستم رو گذاشته بودم روش تا از زمینی که منو جون دادن بودم. نگاهم درست رفت سمت مبل سه نفره. جای

داشت به سمت خودش می کشید جدا بشم. زمین سرد اون روز و کمربندهای محکم کشیده ی حاجی. کمربندهایی 

که می خوردن روی کمرم و جون و عمر رو از من شادان می گرفتن و من با خودم فکر می کردم به اولین بار زدن 

ین باری که حاجی روی من دست بلند کرد. به اولین باری که از دستم شاکی شد و کمرش شکست های حاجی. به اول

 و درد کشید.

 ـ دختره ی هـ ... ه، تو چی کار کردی با آبروی ما؟ هان؟

 یه ضربه ی محکم کمربند حاجی که نشست روی کمرم.

 ـ یه پسره پاپتی اومده جلو روم وایساده میگه برو دخترتو جمع کن.

 نالیدم:

 ـ بابا ...

 ـ بابا و درد، دیگه اسم منو نیار! من اگه برای تو بابا بودم که این طوری نمی شدی!

 ضربه های پی در پی حاجی! ضربه های دردناک کمربند!

 ـ خــــــدا! من از دست تو به کی شکایت کنم؟ دختره ی کثافت.

 اینو که گفت، صدای اِ اِ گفتن ماکانو شنیدم.

 حاجی داری چه کار می کنی؟ حاجی نزنش. ـ

 تازه از بیرون با مامان اومده بود.

 ـ نزنم؟ نزنم این دختره ی بی شعورو؟ نزنم این مایه ی ننگ و آبررو ریزی رو؟

چشمای مامان اشک بارون شد و دویید سمتم که صدای فریاد حاجی میخکوبش کرد. از همون جوونی هاش، از 

حاجی یه بابای جوون بود، از همون اوایل عروسی که خودش گفته بود، جرات نداشت رو حرف همون موقع هایی که 

حاجی حرف بزنه. جرات نداشت وقتی حاجی چیزی میگه گوش نکنه. آخه حاجی عصبانی نمی شد؛ وقتی هم که می 

 شد بد عصبانی می شد. نگاهم چرخید سمت مامان.

 م که شده ادب بشه.ـ وایسا سر جات ستاره. بذار برای یه بار
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 مامان برای اولین بار به حرف اومد.

 ـ اما حاجی ...

 دست من رفت سمت مبل. همون مبل سه نفره که همیشه جایگاه حاجی بود.

 ـ حرف نباشه ستاره. نذار بهت بی حرمتی نکنم.

 و بعد رو کرد به من که از درد با کمک مبل سر پا بودم.

 نم، گمشو از خونم برو بیرون.ـ نمی خوام ریخت نحستو ببی

دوباره اون شادان مغرور شدم. حاجی زد، فریاد کشید؛ اما باید به حرف های منم گوش می داد. این جا فقط برای اون 

 نبود. این جا خونه ی منم بود.

 ـ نمی خوام برم، این جا خونه منم هست.

و کنار زد و باز با کمربند به جونم افتاد. سه تا ضربه که صورتش از فرت عصبانیت قرمز شد و تا به خودم اومدم، ماکان

 زد افتادم و حاجی خودش کشید کنار.

ـ دختره ی آشغال. تویی که رفتی با پسر مردم تو خونش، بی آبرو ... گمشو بیرون. گمشو برو خونه ی همون حیوون 

 نید.و تا آخر عمرتون عین حیوونا سر کنید. عین حیوونا زیر یه سقف زندگی ک

ضربه ها بیشترش نشسته بود رو کمرم. کمرمو گرفتم و نگاه که بلند کردم، با نگاه خیره ی ماکان که پر از افسوس و 

 درد بود رو به رو شدم. نگاه خیره ای که انگار کلی حرف توش بود.

 ـ الهی شکر.

 اهم چرخید سمتش.سر بلند کرد و منو دید. با دیدن نگاه خیرم به مبال، با حس کردن نگاهش، نگ

 همون یه قاشق برنج رو به زور قورت دادم و گفتم:

 ـ ممنون.

از جا بلند شدم. دو قطره اشکی که به زور اون باال مونده بودن ریختن پایین. به پله ها نگاه کردم و راهمو کج کردم 

 سمتشون.

 ـ کجا؟

 سر جام ایستادم. همون طور پشت کرده بهش گفتم:

 جی رو ببینم.ـ می خوام حا

 "می خوام ببینم چه کردم باهاش."و تو دلم با بغض ادامه دادم: 

 ـ نمیشه!

اهمیتی به حرفش ندادم و به سمت پله ها رفتم. یه نگاه ناامید بهش انداختم و خواستم به زورم که شده به سمتش 

 برم که گفت:

 ـ اون جا نیست.

 ایستاده بود و گفتم:چرخیدم سمت ماکان که با اخم های درهم پشتم 

 ـ ماکان بهم بگو حاجی کجاست؟

 دستش رو بیرون آورد و به حالت اخطار انگشتش رو سمتم گرفت و گفت:

 ـ تو بگو چی کارش داری؟
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 کالفه چشمام رو بستم و با حرص گفتم:

به این ندارم که نباید ـ کاری به این ندارم که چند روزه از بیمارستان مرخص شدم و نباید کار سنگین بکنم، کاری 

حتی زیاد از جام بلند بشم؛ پس جواب منو بده و بگو حاجی کجاست؛ وگرنه کل پله های این خونه رو می گردم تا 

 پیداش کنم و اگه بالیی سرم بیاد این بار دیگه ازت نمی گذرم.

 و با آن چنان اخم و جدیتی به چهرش زل زدم که خودش مجبور به حرف شد.

 اتاق! با فاصله ی چند اتاق از خودت.ـ تو اون 

دیگه چیزی بهش نگفتم و راه افتادم سمت اتاق. استرس داشتم. در اتاق رو باز کردم. تو لحظه ی اول هیچ چیزی 

قابل دیدن نبود؛ اما درست از لحظه ای که چشمام به گوشه ی اتاق و پرستاری که کنار تختش داشت کتاب می خوند 

 حاجی نبود. این امکان نداره. کلمات بی اراده و بی معنا از دهنم خارج شدن.افتاد خشکم زد. این 

 ـ ح ... حاج ... حاجــی!؟

جسم حرکتی نکرد. فقط به پرستارش خیره موند. می تونست حرکت کنه؛ اما به من نگاهی نکرد. جلوتر رفتم. اشک 

این که ازش به عنوان یه پدر خوشم نمی اومد؛ با  ها یکی بعد از دیگری می اومدن پایین. با دیدنش تو اون وضع، با

 این که هیچ وقت بهش احترام نمی ذاشتم، داشتم دیوونه می شدم.

 ـ حاجی؟

چشماش با دیدنم تر شد. پرستار بلند شد و رفت؛ اما من دستم به دیوار بود و نگاهم خیره به اون آدم روی تخت که 

ه اون آدم رنجور و ضعیف پدر من باشه سخت بود و سخت تر از اون این روزی پهلوونی بود برای خودش. باور این ک

 بود که این بال رو خودم سرش آورده بودم و کاری کرده بودم که اون، اون طور روی تخت بیفته و وای!

 دیوارو محکم گرفتم که نیفتم و مامان که چند لحظه قبل اومده بود پشتم؛ فورا منو گرفت و گفت:

 . این جا نمون.ـ برو اتاقت

 ـ من ... من ...

 با لحنی که هیچ حسی نداشت گفت:

 ـ شادان جان، برو اتاقت. این جا بودن برای هیچ کدومتون خوب نیست. هر دو باید استراحت کنید.

گوشه ی دیوار رو گرفتم و راهم رو کج کردم سمت اتاقم و لحظه ی آخر نگاهم تو نگاه مات ماکان گره خورد. 

که مات شده بود به یه گوشه و جایی رو نگاه می کرد که هیچ چیز خاصی نداشت توش و این نشون می داد  ماکانی

 که تو فکره.

 

*** 

 بمحض رفتن شادان، ستاره کنار حاجی نشست و دست بی حرکت حاجی رو تو دستش گرفت و گفت:

 ـ سالم حاجی. مثل هر شب، الوعده وفا!

 شمای ستاره.حاجی نگاه خیسشو دوخت به چ

 ـ خوبی حاجی؟

 حاجی به سختی پلکی زد.

 ـ می بینی؟ دخترمون برگشت. بد رفت؛ اما برگشت.
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 حاجی نگاهشو به در دوخت و ولی ستاره برنگشت.

ـ حاجی ما چی تو تربیتش کم گذاشتیم که این جوری زده شد از ما و دینمون؟ چی کارش کردیم که این طوری شد؟ 

 یم که پایانش شد این طوری؟کدوم راهو غلط رفت

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

ـ حاجی می بینی؟ ماکان می خواد به شادان کمک کنه. راستی حاجی اینو هیچ وقت بهت نگفتم اما خیلی دوست 

 داشتم ماکان ...

 ـ زن و شوهر خوب اختالط می کنیدا!

 اکان گفت:ستاره چشماشو و بست قطره اشکاشو با دستش پاک کرد و به م

 ـ بیا تو مادر!

ماکان مثل هر شب رفت تو اتاق و دست حاجی رو گرفت و نگاه نگرانشو به چشمای حاجی دوخت. حاجی چشماش 

پر از اشک شده بود و نگاهش به رو به رو بود. ته نگاهش پر بود از درد! گذشته های دور حاجی یه مرد قوی بود. یه 

شد و در راه خدا خیلی کارها کرده بود. بارها با خودش فکر می کرد چی کار  آدم دست به خیر که نمازش ترک نمی

کرده که این طور داره تاوان پس میده؟ تو جوونی هاش که می گشت اول عاشق شده بود؛ بعد با زنی که می خواست 

کاری برای اذیت ازدواج کرده بود. هر چند اوایل ستاره ی شب هاش بد قلقی می کرد و اونو نمی خواست و از هیچ 

کردنش دریغ نمی کرد؛ اما همین ستاره با آبروش هیچ وقت بازی نکرده بود و هر چی بود بین خودشون بود. مثال 

غذا نمی پخت و یا آزارهایی می کرد که قابل جبران بودو کمی بعد هم وقتی مهربونی حاجی و عشقشو دیده بود 

به دنیا اومدنش هزار هزار امید داشت، براش گوسفند زمین زده بود.  عاشقش شده بود؛ اما شادان ... شادانی که موقع

از ابتدای تولدش برای بودنش شادی کرده بود، بهش تو دوران بچگی کلی چیز یاد داده بود. همه چیز خوب بود تا 

هم ریخت. نم اون روز! اون روز که شادان وارد چهارده سالگی شد و به نشبت عقل رس تر! از اون روز یهو شادان به 

نم حجابش عقب تر رفت و حاجی نگران تر! کم کم کار به این رسید که تو خونه و جلوی هر کسی لباس هایی می 

پوشید که در عین پوشیدگی اندامی بودن و باز حاجی نگران شده بود. الک های رنگ و وارنگ شادان باعث شده بود 

رد بود که دخترشو جلوی جمع بزرگ نگه داره و ببردش باال. چرا حاجی سرش داد بزنه. حاجی با تمام اینا این قدر م

که به گفته ی ستاره شادان تو سن بحرانی بود و اینا رو دست دوستاش می دید و طبیعی بود که این چیزا رو بخواد. 

دن ها طبیعی بود که ندونه راه درست چیه و باید یواش یواش بهش کمک می کردن. اما جواب همه ی این کوتاه اوم

 جلوی شادان چی بود؟ این طور آبرو ریزی کردن.

 سعی کرد چیزی بگه؛ اما مثل همیشه نشد. نگاه ستاره و ماکان غمگین شد.

 ـ چیزی شده حاجی؟

یه قطره اشک از چشمای حاجی بیرون چکید؛ انگار روح از تن ستاره رفت. حاجی زندگیش بود. عشقش بود. نباید 

دلش نمی اومد شادانو نفرین کنه که اگه حاجی امیدش بود؛ شادان گنهکار هم تکه ای از این طور می شد. از طرفی 

 وجودش بود.

 ماکان سعی کرد با امید به حاجی بهش کمک کنه؛ بنابراین دست فلج حاجی رو بلند کرد و گفت:

 ـ پسر خوب، این طوری نکن با خودت. ببین این ستاره بانوی خوشگل ما رو گریون کردی!؟

 حاجی سعی کرد لبخند بزنه و کمی موفق شد لباشو کش بده.
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ـ خب پسر خوب، استراحت کن. شادان برگشته و این دفعه همگی با هم تالش می کنیم که شادان نه تنها حالش 

 خوب بشه، بلکه کال دختری بشه که بهش مثل بچگی هاش افتخار کنی. باشه؟

 رکت می تونست نشون بده که موافقه. کی بهتر از ماکان.حاجی چشماشو باز و بسته کرد. فقط با این ح

 ـ حاجی بهم اجازه میدی؟

وقتی تایید رو از حاجی گرفت؛ دستای حاجی رو میون دستش گرفت و بوسه ای روشون زد. از جا بلند شد و با کمک 

ی یواش صحبت کردن. ستاره حاجی رو خوابوند. دوباره کنارش نشست و نیم ساعتی با ستاره درباره ی وضعیت حاج

یواش یواش وقتی آثار خواب تو چشمای ستاره پیدا شد، ماکان هم تصمیم گرفت که به اتاقش بره. باید خودشو 

 برای فردایی که توش امید باشه آماده می کرد.

 

*** 

دوباره همین که اومد بیرون، چشمش خورد به شادان که با موهای پریشون بیرون رو پله ها نشسته بود. قلبش 

 لرزید؛ اما با یادآوری اتفاقات قبل نفس عمیقی کشید و با اخم به سمت شادان رفت.

 ـ می خوای تو این اوضاع سرماخوردگی رو هم به بالهایی که به سرمون میاد اضافه کنی؟

 شادان تو جاش تکونی خورد؛ اما برنگشت. یه دفعه صدای گریه اش بلند شد و ماکان ترسیده رفت جلو.

 چی شده تو رو؟ ـ

 شادان نگاهی به صورتش انداخت و گفت:

 ـ نمی تونم بخوابم. کابوسا نمی ذارن. از دیشب تا به حال دارم دیوونه می شم. من مقصرم من لعنتی!

 و به دنبال این حرف عاصی شده موهاشو کشید.

 جلو رفت و گفت:ماکان دلش سخوت. نه چیزی بیشتر و نه کمتر؛ اما با همون حال اخمو و عصبی 

 ـ نکن! موهاتو چرا می کشی!؟

 جوابش تنها هق هق گریه های شادان بود. نفسشو بار دیگه عصبی بیرون داد و گفت:

 ـ با توام! شادان از جات بلند شو به من نگاه کن.

 د گفت:یه کم صبر کرد و وقتی واکنشی از شادان ندید با صدایی که تنش بلندتر و بم تر و عصبی تر شده بو

 ـ بهت میگم بلند شو و به من نگاه کن.

شادان یه کم مکث کرد. صدای گریش رفته رفته کم شد و بعد هم دیگه صدای گریش نیومد. آروم که شد از جاش 

 بلند شد و نگاه خیسشو آورد باال و به ماکان که با ابروهای گره خورده نگاهش می کرد نگاه کرد.

 ن رفتارا و این گریه ها هیچ کس رو جواب نمیده!ـ کار خودتو کردی! االن ای

 

*** 

 چشمامو با درد بهش دوختم و گفتم:

 ـ ماکان!؟

 دستشو با همون حالت همیشگی گذاشت رو بینیش و گفت:

 ـ ساکت! بذار حرفم تموم بشه.

 لب گزیدم و بغض کردم که گفت:
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ن این که بشینی و گریه بکنی تنها یه چیزی در پی داره و ـ تمام این رفتارای خودسرانت باعث این همه مشکل شد. اال

اونم اینه که اعصاب خودت و ماها رو بیشتر خرد می کنی. من ازت جبران می خوام. جبران روح نابود شده ی ماها، 

 جبران کابوس های شبانه ی خودت، جبران دست های لرزون مامان و جبران ...

 من و گفت: حرفشو خورد. نگاه نافذشو دوخت به

ـ اگه می تونی اینا رو جبران کن. البته بذار جملمو تصحیح کنم. اینا رو باید جبران کنی. از همین امروز؛ از هر راهی 

 که می تونی!

شاید تنها چیزی که از حرف های ماکان کسب می کردم تحقیر نهفته میون حرفاش بود. خوشم نمی اومد از این 

باید یه حس تحقیر به آدم دست میده. من غم داشتم؛ غصه داشتم؛ تو عشق شکست دستوری حرف زدنش. از کلمه 

خورده بودم و تمام باورهام هم فرو ریخته بود؛ اما ماکان داشت با این رفتار احمقانش زیاده روی می کرد. من جبران 

قدر داغون بودم؛ اون حق می کردم و اون وقت اون بود که دوباره منو ستایش می کرد. من هر چی که بودم؛ من هر چ

نداشت این طور با تحقیر با من صحبت کنه. رنگ خشم کم کم توی چشمام نشست و بعد به چشمای جادو کنندش 

 خیره شدم و گفتم:

ـ ببین ماکان، می دونم کارم درست نبوده و صد البته دوست دارم جبران کنم؛ ولی تو داری با کارات به جای این که 

 میدی! می فهمی؟ عذاب!کمکم کنی، عذابم 

 یه پوزخند تلخ اومد گوشه ی لب هاش.

 ـ تو باید بیشتر از این عذاب بکشی، این که چیزی نیست! برو تو اتاقت.

 ـ دوست ندارم ماکان. شما هم کم تو این حال و روز من مقصر نبودین.

 اخم جای پوزخندشو گرفت و گفت:

 ـ چی؟ حاال دیگه ما مقصریم؟

 ها! راه به راه گیر دادین. یه بار نگفتین چه مرگته!ـ آره! شما

 عصبی دستامو آوردم باال!

 ـ اصال ... اصال ... من چرا باید برای تو اینا رو بگم؟ مگه تو کی هستی؟

 باز اون پوزخند آزار دهنده نشست رو لب هاش.

 هتره رفتارتو درست کنی!ـ یکی که زندگی تو، آینده و هر چیزی که مربوط به توئه تو دستاشه. پس ب

 و بعد از کنارم گذشت و رفت.

از پشت با اخم خیره شدم به هیکل مردونش. چقدر شبیه حاجی بود، هم رفتارش و هم کاراش. یه نفس عمیق 

کشیدم و از جام بلند شدم. باور این که این همه بال سر من اومده رو نداشتم. عجیب و بیش از حد عجیب بود این 

ان نازپروده. شدم مثل یه کوه سخت! کاشکی حاجی ببخشه دختر خطاکارشو! می دونم سخت میشه حاالت شاد

 بخشید. با این کاری که من باهاشون کردم تا عمر دارم فراموش نمی کنم.

روی تختم دراز کشیدم و به سقف اتاقم خیره شدم به یاد مریم و معصومه افتادم. کاشکی می شد اونا هم بیان این جا؛ 

داقل از اون آوارگی بیرون بیان. انقدر مدیون اون دو تام که با هیچ کاری نمی تونم جبران کنم کاراشونو! تو اون ح

روزای سخت همه دوستام تنهام گذاشتن؛ ولی مریم و معصومه بدون هیچ چشم داشتی همدمم بودن. کاش یه گوشی 

 داشتم یا می تونستم برم دیدنشون.
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*** 

صبحانه ای بخوره از خونه بیرون رفت. سوز سردی از بیرون می اومد. کتش رو تو تنش مرتب  صبح بدون این که

کرد. گردنش بد می سوخت از سرما. سریع سوار ماشینش شد و راه افتاد به طرف اداره. با این همه سوز و سرما باز 

گیدی تا بتونی لبخند بزنی. هم مردم توی جنب و جوش بودن برای زندگی. زندگی همین بود. باید باهاش می جن

 اصال شباهتی به اسم زیباش نداشت.

کالفه پشت مانیتورش نشست باید یه اطالع دقیقی از زندگی اون دو نفر بیرون می آورد. نظامی بود و افکار سختش 

 نمی ذاشت به همه اعتماد کنه؛ یعنی شغلش این اجازه رو بهش نمی داد.

به روش؛ اما ذهنش پر کشیده بود پیش شادان. دیشب بد جور ناراحت و چشماش خیره شده بود به صفحه رو 

پشیمون شده بود. نباید می ذاشت زیاد فکر کنه؛ چون امکان داشت یه کاری دست خودش بده. از همه بدتر این بود 

 که هنوز همون دختر یاغی قدیم بود. همون طور سرکش و همون طور پررو!

ید به تک تکشون همین امروز رسیدگی می کرد. باید افکارشو متمرکز می کرد رو امروز کارای زیادی داشت و با 

کاراش. وقت برای رسیدگی به شادان زیاد بود. تلفنو برداشت و طبق معمول یارای همیشگیش؛ رضایی و رهنما رو 

نداشت. اونا بودن که تمام  صدا کرد. درجه و موقعیتش از اونا باالتر بود؛ اما انقدری به اونا اطمینان داشت که به بقیه

 زندگی شادان و خودشو می دونستن. اونا تو تمام کارها و لحظه ها یارش بودن و هم فکرش.

چیزی که می خواست به رهنما و رضایی گفت و اونا هم خیلی جدی و مطیع قبول کردن. قبل از رفتن رهنما درباره ی 

 اب داد:همسرش و وضعش ازش پرسید و رهنما هم خیلی آروم جو

 ـ خوبه! استراحت مطلقه و مادر خانمم هم پیششه.

ماکان افسوس خورد! از این که تو این سن هنوز مجرد بود و از این که به اونی که می خواست نرسیده بود و از خیلی 

 چیزهای دیگه! با این حال گفت:

 ـ خب پس همه چیز امن و امانه! در مورد شادان چیزی نپرسید؟

 ی کرد و گفت:رهنما اخم

ـ خیلی! بیش از حد تو این چند وقته به شادان خانم عادت کرده بود! مجبور شدم یه بخشی از حقیقتو بهش بگم! در 

واقع بهش گفتم که دیگه برای کار نمیاد و برگشته خونش. خب خیلی افسوس خورد و ... این که چیزی از ماجرای 

 اون روز هم بهش نگفتم.

 به آرومی گفت:رهنما مکثی کرد و 

 ـ قربان امری ندارید؟

 با سر تکون دادن ماکان و گفتن خوبه ی ماکان؛ از اتاق بیرون رفت.

 

*** 

 عروسکو با دستش نشون داد و گفت:

 ـ آجی؟ اینو برام می خری؟

 ـ بیا بریم عزیزم.

 ـ آجی من اونو می خوام.
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 زن جلوی دخترش نشست و گفت:

 بهت قول میدم بخرم. ـ این ماه نه؛ ماه بعد

 دختر بغض کرد و گفت:

 ـ همیشه همینو میگی!

یه کم مکث کرد و نگاهشو تو اطراف چرخوند و جلوتر از خواهرش راه افتاد. تو عالم بچگی خیلی چیزا دلش می 

 خواست که نمیشد!

 ـ آجی؟

 دختر با استیصال دوباره ایستاد.

 ـ چیزی می خوای گلم؟

 "کاش بشه چیزی نخوای!  "از اون حرفا بود که معنیش می شد: این چیزی می خوای 

 ـ موز چه مزه ایه؟

 نفس انگار تو گلوی دختر حبس شد. بغض صداشو مرتعش کرد؛ اما لبخندی زد و گفت:

 ـ چرا می پرسی؟

 دختر بچه بی توجه به حاالت خواهرش؛ با غم نشسته تو صداش گفت:

 تو مدرسه می خورد! وقتی منو دید نگاهش می کنم؛ پیش دوستاش مسخرم کرد. ـ آخه امروز یکی از بچه ها داشت

 لب هاشو تر کرد و در جواب خواهرش گفت:

 ـ بریم خونه؛ فردا ... فردا قول میدم که با موز و عروسکی که دوست داری بیام خونه! بهت قول میدم.

روسک هم خرید! حتی کفش و لباس نو! اما پولش ... از فردا اومد؛ خواهرش با موز و هزار جور میوه ی دیگه اومد. ع

 کجا اومده بود؟

از جایی به اسم خودخواهی! از دردی به اسم تن و ظاهر زیبا که مردی اونو به اسم صیغه خریده بود و جاش پول 

 میداد! یه کاله شرعی برای خوابوندن آز و نیاز!

ز سن االنش. شاید روحش شصت سال داشت! برعکس دختر بچه ی دیروز بزرگ شده بود. خیلی بزرگ تر ا

 ظاهرش!

ـ آجی غلط کردم؛ یه بار دیگه بهم لبخند بزن؛ قول میدم دیگه بهت نگم موز چه مزه ایه! موز االن برام مزه ی زهر 

 میده آجی! عروسکا برام زشت ترین های دنیان. حتی ... حتی شبیه به جادوگران. فقط تو برگرد.

زیر بار فشار؛ زیر بار غصه و نگاه مردم؛ زیر بار درد، دق مرگ شد! وقتی مرد که زن مرد؛ زن خواهرش یه روز 

 اولش جای زندگی دخترو پیدا کرده بود و با داد و هوار رو سر دختر افتاده بود.

 ـ آجی من همیشه بهت افتخار کردم؛ چون تو از جونت مایه گذاشتی واسه من.

جلوی چشماش اومد. کتک هایی که از مرد وسط کوچه می خورد. همون کوچه صحنه های کتک خوردن خواهرش 

ای که شوهر صیغه ای خواهرش براشون توش خونه گرفته بود. خواهرش زیر بار تهمت و درد جون می داد؛ اما 

نگاهش به چهره ی معصوم خواهر کوچولوش بود و با التماس ازش می خواست یه جا مخفی بشه که زن نبینش! که 

 بادا اذیتش کنه.م

 ـ معصومه؟
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 بها نداد به مریم که صداش می کرد! نگاهش گره خورد به قبر و باز رفت تو گذشته ها!

 ـ معصوم؟

معصوم رو چهار دست و پا جلو رفت و رسید به خواهرش که تو رخت خواب دراز کشیده بود. آثار کتک های زن 

و صورتش معلوم بود. یه مرد؛ که شکم گنده ای داشت و اون مرد؛ که همیشه می اومد پیش خواهرش کامال ر

 معصومه همیشه فکر می کرد اون یه بچه تو شکمش داره. همیشه هم پیش آجی می خندید و می گفت:

 ـ عمو قراره نی نی بیاره؟

نا عمو مهربون بود. همیشه براش عروسک می آورد و میوه و خوراکی و معصوم چه می دونست این عمو به ازای ای

داره جوونی و جون خواهرشو با هم می گیره. دنیا و آخرت خواهرشو با یه کاله شرعی زیر سوال می بره و چشم در 

 و همسایه رو به روی خواهرش پر از نفرت می کنه.

 ـ بله آجی؟

 حال مهدیه اصال خوب نبود. کتک هایی که خورده بود یه طرف؛ دست باد کرده و مترومش یه طرف؛ حال روحیش

 خوب نبود.

 ـ معصوم جان؛ قربونت برم ...

 یه کم مکث کرد و اشکاشو پاک کرد و گفت:

 ـ من باید برم یه جایی!

 معصوم دلش؛ همون دل پر از بچگی و سادگی؛ یهو هری ریخت پایین.

 ـ کجا آجی؟

 ـ میرم حقمو از اون یارو بگیرم. بعدش برمی گردم و با هم از این خونه میریم.

 کیه آجی؟ ـ یارو

 مهدیه تازه یادش افتاد یه بچه جلوش نشسته. یه بچه که از تمام دنیا براش عزیزتره.

 ـ هیچی عزیزم.

درد تو تمام جونش پیچید. درد جون گرفت و بزرگ شد و ریشه زد تو تنش. درد دستش و تن خرد و خمیر شدش 

 زیر دست و پای سنگین اون زن چاق!

 ؛ منم یه کم بخوابم.ـ االنم برو مشقاتو بنویس

خوابید! خوابید و هیچ وقت بیدار نشد! خوابید؛ اما صدای هق هق های قبل خوابش هنوز تو گوش معصومه بود. 

خوابید اما نفهمید معصومه چطور برای یه مدت زبونش بند اومد وقتی چشمای پر از درد و بسته ی خواهرشو دید. 

و چقدر تکون داد و آجی از اون خواب بیدار نشد. کاش این خواب نفهمید معصومه چقدر تن به قول خودش آجیش

 لعنتی بیدارباش داشت.

 ـ معصومه بلند شو! باز اومدیم این جا و تو به هم ریختی؟ فدای تو بشم بلند شو.

 معصومه و مریم رفتن؛ اما نگاه معصومه مثل همیشه خیره به قبر ترک خورده ی مهدیه بود.

 

*** 
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و ذهنمو آماده کردم. شمارش شروع شد. قلبم تاپ تاپ می زد؛ اما تپشش آروم شد. نفسم رو منظم  چشمامو بستم

کردم. صدای آهنگ تو گوشم پیچید. اول خودم باید آماده می شدم؛ اول باید خودم به عالی بودن می رسیدم که حال 

بزنم. حاال که برگشتم؛ حاال که همه چیز  حاجی و مامانمو به عالی بودن برسونم. من آدمی نبودم که تو غم دست و پا

داره برمی گرده به اول؛ حاال که خیلی از چیزا داره درست میشه؛ حاال که عشق بی معنا شده واسم و من رسیدم به 

 این االن؛ حاال که باید انتقام بگیرم ...

آدمی به اسم آرشام بگیرم. آرشامی که انتقام نه با خون و زهر و مرگ؛ انتقام با اون نیرویی که به دست میارم تا از 

خیلی آسون و خیلی ارزون ارزش های منو به تاراج برد! من عاشق بودم؛ من تنمو دادم تو راهی که فکر می کردم 

تهش پر از ستاره و نوره! من تمام دردامو؛ درد درک نشدن تو خانواده رو به فراموشی می سپردم تا آرشامو داشته 

دردا موندن اون توی خاص که آرشام باشه نموند. آرشام می خواستی نمونی؛ خب عیبی نداشت؛ اما  باشم. اما حاال اون

 این طور رها کردن عین نامردیه و عجیب اعتقاد آوردم به مرد نبودنت.

سه سه روز از توی اتاق بیرون نیومدم. سه روز برام غذا اوردن تو اتاق! سه روز؛ روز شد زندان و محبس تنهایی هام! 

روز که شبش شد امید پرواز و سوسوی ستاره ها شدن راز بزرگ شدن. من برای این امید احتیاج داشتم به دوباره 

 قوی شدن و این بار می خواستم دنیای نامردی ها رو از ریشه کن فیکون کنم.

جای نابودی؛ بغض کینه من همون آدم پر از غرورم آرشام. این بارو اشتباه کردی مرد خوش قیافه ی من! این بار به 

 کاشتی تو قلبم مــــــرد!

 چشمای خیس از اشکمو باز کردم و گفتم:

ـ اون بار اگه به بهانه های واهی و خوش گذرونی های زودگذر به تو و امثال تو رو دادم؛ این بار کاری می کنم که به 

 دست و پام بیفتی؛ اما قبلش ... برات برنامه ها دارم این بار!

 مان؟ـ ما

مامان از اتاق اومد بیرون و من و بر خالف این شبا از اتاق بیرون اومده و شال و کاله کرده دید. تا خواست حرف 

 بزنه؛ صدای ماکان شنیده شد.

 ـ به سالمتی کجا تشریف می برین این وقت شب؟

 حن پر از تزویری گفتم:اخمی کردم و خواستم بتوپم که یادم اومد همه چیز عوض شده! سری تکون دادم و با ل

ـ داداش ماکان؛ می خوام برم هوا بخورم. میشه منو تا پارک سر کوچه به مدت نیم ساعت همراهی کنی؟ باور کن 

 احتیاج دارم به هوای آزاد!

 ماکان بهت زده و هنگ کرده لحظه ای نگام کرد و و بعد با لحن پر از سوالی گفت:

 اون سرته؟ ـ داداش ماکان؟ باز چه نقشه ای تو

 ابرویی باال انداختم و خواستم چیزی بگم که گفت:

 ـ الزم نکرده جایی بری این وقت شب! روزو از ما گرفتن؟

با اتمام حرفش روی اولین مبل نشست و دست برد که کنترل رو برداره که سری کج کردم و با لجبازی همراه با 

 آرامشی گفتم:

 ـ تو که نمی خوای خودم تنها برم؟

 دستش میون راه خشک شد و گفت:
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 ـ شادان بـــ...

 ـ ماکان خان؛ من دارم میرم! اگه اتفاقی برام بیفته جواب حاجی رو خودت میدی!

و به سرعت راهمو به سمت در کج کردم. بند کتونیم رو بستم و خواستم از پله ها برم پایین که در باز شد و در حالی 

بیرون. چشم غره ای به من رفت که محل بهش ندادم و راه خودمو رفتم. نه اون می که یه گرمکن پوشیده بود؛ اومد 

اومد جلو که دستمو بگیره؛ نه من دلم می خواست که هم قدم کسی بشم که حرفاش منو می سوزوند. ماکان حق 

که نظر اون ها رو داشت از من متنفر باشه؛ اما حرفاش منو بد جور می سوزوند و من باید تالشمو می کردم برای این 

 عوض کنم. چون دیگه نمی خواستم به روزهایی برگردم که ته تهش جز غم هیچی نبود.

 ـ وایسا؛ باهات اومدم بیرون؛ نگفتم سرتو بنداز و جلوتر از من برو!

زی بی حرف ایستادم و نگاهمو دوختم به پارکی که از همین جا هم معلوم بود. بچه های زیادی با سر و صدا توش با

می کردن. شوق و سرکشی اون ها و عمل نکردن به حرف های مادر و پدرهاشون باعث شد لبخندی بزنم. یادم رفت 

 به هفت سالگی.

خاطراتی مبهم از دورانی که نه من می دونستم دنیا چقدر کثیفی داره و نه حاجی براش مهم بود که من چطور از خونه 

الگی بود. از اون ادمایی نبود که بچشو به زور مجبور کنه از هفت سالگی بیرون میام. قرار حاجی و خداش از نه س

روسری سر کنه. موهای خرگوشیم با هر تکون تاب باال و پایین می رفتن و صدای خنده های من تو قربون صدقه 

 های حاجی گم می شد.

مون که رسیدیم و بعد از رد کردن ماکان که اومد؛ با همون فکر و خیال همراهش را افتادم. سر کوچه ی پهن و بزرگ

یه خیابون وارد پارک شدیم؛ بی هدف شروع کردم زیر نور المپ ها راه رفتن. به اندازه ی کافی لباس پوشیده بودم؛ 

برای همین سردم نبود. صدای خنده های بچه ها گاهی کم و گاهی زیاد می شد و من با خودم فکر می کردم که بعد 

از اون روزهای خوش کودکی و ورودم به نوجوونی و فهمیدن زندگی و لجبازی های  از اون هفت سالگی؛ بعد

احمقانم؛ زندگی فقط شبیه به یه مکعب سیمانی خالی بود! از هر طرفش که رفتم خوردم به دیوار و با صدا پرت شدم 

د کنم دالیل و کسایی که زمین و کسی نبود که دستمو بگیره و من هر بار خودم بلند شدم و با این فکر خواستم نابو

منو تو اون مکعب انداختن. غافل از این که این من بودم! من ظاهری که من باطنی رو می انداخت و چقدر به این 

 ظاهری بها می دادم که من واقعی رو شکست می داد.

م و برای این که یه بچه با سرعت اومد و خورد به پام و بعد خورد زمین. خم شدم و بلندش کردم و لباسشو تکوند

 بغضش نشکنه بوسه ای روی گونش زدم. از دور مادرش با سرعت به سمتمون اومد و گفت:

 ـ هلیا مگه بهت نگفتم ندو! ببخشید خانوم.

 لبخندی زدم و گفتم:

 ـ عیبی نداره؛ بچه س دیگه!

 داشت توش.مادر و اون هلیای خوشگل که رفتن؛ تازه نگاهم افتاد به ماکان که نگاهش یه سوال 

 ـ چیزی شده؟

 ـ نه؛ فقط حس کردم االنه که بچه رو بزنی؛ واسه همین اومدم جلو که تصورم اشتباه شد.

 ماکان حواسش نبود یا نه از قصد این طور می گفت رو نمی دونم؛ اما لحن شوخی به خودش گرفته بود.
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سیدن اون بچه هم حالمو به هم زد؛ چون از بچه ـ دارم سعی می کنم گذشته رو چال کنم. سخته؛ اما من می تونم. بو

 ها بدم میاد! اما برای عوض کردنم الزم بود. باید این تنفر بیجایی که دورم بیچیده رو بندازم دور.

اینو گفتم و راه افتادم. من از بچه ها متنفر بودم؛ چون یکیش بیجا تو وجودم داشت رشد می کرد. چون از وقتی که 

عادت کنم یهو رفت. چون بچه یعنی نتیجه ی یک رابطه و من از رابطه فقط تحقیرشو فهمیده  خواستم به بودنش

 بودم.

صدای سالم و احوال پرسی ای تو گوشم نشست. ماکان با کی داشت حرف می زد؟ چرخیدم تو جام و به پیرمردی که 

ماکان در مقابل پیرمرد داشت دیدنی تند تند به ناف ماکان سرگرد سرگرد می بست نگاه کردم. تواضع و لبخندی که 

بود. کم کم دو تا پیرمرد دیگه که با عصا می اومدن هم به ما نزدیک شدن و اون ها هم نفری یه سالم سرگرد به 

 ماکان دادن. این جا چه خبر بود؟ همه می دونستن ماکان سرگرده؟ اونم در عرض این مدت کوتاه؟

 م:نگاه پیرمرد اولی که برگشت سمتم؛ گفت

 ـ سالم.

 ـ سالم به روی ماهت دخترم. جناب سرگرد این گل دختر با شماست؟

 به ماکان نگاه کردم. اخم ظریفی کرد و گفت:

 ـ حاجی این گل دختر که میگی؛ همونه که گفتم می تونه به نوت کمک کنه.

 چشمام گشاد شد و کمی رفتم جلو و گفتم:

 ـ من؟

 ماکان تک خنده ای کرد و گفت:

 ـ همون که دیروز باهات صحبت کردم دیگه!

 مجبور تایید کردم و پیرمرد چقدر با دیدنم خوشحال شد. وقتی که رفتن؛ رو به ماکان با اخم های درهم گفتم:

 ـ از طرف من به کی قول دادی؟

 ماکان به جای نامعلومی نگاهشو دوخت و گفت:

 ز بخونم.ـ روزایی که اداره تعطیله؛ میرم مسجد محل که نما

 نیشخندی زدم و به حالت تحقیر گفتم:

 ـ االن اینو گفتی که من بدونم نماز می خونی؟

 ماکان اخم هاش تو هم گره خورد و گفت:

 ـ نه؛ گفتم که شاید تو مغزت بره نماز بخونی!

 سرمو چرخوندم و گفتم:

 ـ خب؛ منتظرم.

 م کم باب گفت و گو رو باهام باز کرد.ـ اون جا این پیرمردا با هم میان و نماز می خونن. ک

 بازم با همون نیشخند و لحنی پر از تمسخر گفتم:

 ـ رفیقات چقدر جــــوونن!

 عصبی گفت:

 ـ یا ساکت میشی یا ... استغفرا...!
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 لب هاشو تر کرد و بازومو گرفت و مجبورم کرد بچرخم و گفت:

زدواج کرده؛ از درس خوندن مونده. حاال تصمیم داره درسشو ـ نوه ی این پیرمرد یه دختر جوونه که چون زود ا

ادامه بده و تو درسایی مثل ریاضی و فیزیک اشکال داره. هفته ای سه بار میری بهش درس میدی! اون روزا نمیای 

شرکت. به هانیه کمک کن درس بخونه؛ تا برای جامعش مفید باشه. گاهی با خودم فکر می کنم باید همون روزا تو 

 و مثل هانیه شوهر می دادیم. همون موقع که هجده سالت بود. حداقل االن حاجی سالم بود.ر

 بغض کردم و گفتم:

ـ چیه؟ تو خونه ی خودمم زیادیم؟ انقدرم این حاجی رو نکوب تو سر من. من دارم تالش می کنم که همه چیزو 

 درست کنم.

 ـ من که تالشی نمی بینم.

 فتم و گفتم:اخم کردم و یه قدم عقب ر

 ـ قرار هم نیست ببینی! اصال به تو ربطی نداره!

 ـ داره! من سرپرست مستقیم توام! جهت اطالعت دستور مستقیم حاجی و مادرته!

 ـ من یه آدم بالغ و عاقلم. احتیاج به سرپرستی تو ندارم.

 قدم منو جبران کرد و اومد جلو!

 م داری.ـ داری! از این به بعد تا وقتی که آدمت کن

 با تهدید انگشتمو بردم باال و گفتم:

 ـ درست صحبت کن ماکان. من هنوزم اون زبونمو دارم؛ هر چی هم که باشم به تو ربطی نداره!

 بازومو از روی بافت کلفتم گرفت و همون طور که به سمت خروجی پارک می برد گفت:

 نه.ـ خیلی هم ربط داره! االن هم دستور میدم که برگردیم خو

 بازومو با یه حرکت کشیدم بیرون و گفتم:

 ـ یه کار نکن لج کنم و نرم خونه ی هانیه جونتا!

 دوباره گرفت و محکم تر منو به سمت خودش کشید و گفت:

ـ هانیه جون من نیست. اینو تو کلت فرو کن. در ضمن؛ اونی که جون و عشق من بود خیلی ساده گند زد به همه چیز! 

نی رو به عشق های پاک و واال ترجیح داد و اصال ندید کسی که یه عمر با عشقش بزرگ شده؛ چه عذابی روابط خیابو

 می کشه وقتی می شنوه عشقش با یه حیوون ...

 دستمو با ضرب ول کرد و در حالی که سعی می کرد خشمشو کنترل کنه گفت:

 بعدشم برم سمت یه دختر پاک و مومن! ـ حاال هم سعی دارم اون عشق حال به هم زنو از قلبم پاک کنم؛

 با شنیدن این حرف خشک شدم. من جون و عشقش بودم؟ خنده دار بود! من جون و عشق ماکان بودم؟ ماکانی که ...

 ـ من ... من ...

مه ـ من و تو و ما و اونا! هیچی نگو شادان. نمی خواستم این ماجرا رو هیچ وقت برمال کنم؛ اما تو کاری کردی که ه

چیزو بکوبم تو سرت. البته کار اشتباهی نکردی! امشب دیگه راحت می خوابم. حاالم راه بیفت بریم خونه. زیادی هوا 

 به سرت خورد.

 مریم سرشو پایین انداخت و به معصوم که سر نماز نشسته بود و داشت زیر لب دعا می خوند نگاه کرد. 
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تی اون صبحی که می خواست بره مدرسه هم این جور فکر نمی کرد. هرگز فکر نمی کرد کارشون به این جا برسه. ح

همون صبحی که وقتی داشت راه خودشو می رفت؛ چشمش خورد به دختربچه ای که روی زمین افتاده بود. ترسید. با 

بغض دویید تو خونه و مادربزرگشو صدا کرد و بعد دو تایی دوییدن سمت بچه. وقتی مادربزرگ با احتیاط دخترک 

 روی زمینو چرخوند؛ با دیدن دوستش که چند روزی بود از خونه بیرون نیومده بود ترسید.

اون روز خیلی چیزا فهمید. فهمید معصومه چند روزیه که تو خونه س و زل زده به جسد خواهرش. فهمید بعد از چند 

توی کوچه. همون سه پله ی کوچیک  روز عین مرده ها بلند شده و راه افتاده و بعد سر پله ها خورده زمین و افتاده

جلوی در که همیشه می نشستن روش و خاله بازی و منچ و خیلی از بازی ها دیگه رو انجام می دادن. اون روز مریم با 

اون سن کم خیلی چیزا رو فهمید. اون روز با چشماش جسد باد کرده ای رو دید که از تو اون خونه ی نحس بیرون 

 شت این همه سال هنوز اون روز نحس از یاد نمیره.آورده شد و بعد از گذ

و این مادربزرگ خوش قلب و دست به خیر مریم بود که نگذاشت معصومه بعد از مرخصی از بیمارستان؛ علیرغم 

 مخالفت بابای مریم؛ تو کوچه بمونه.

اونو به خود معصومه داد  خونه ی معصومه اینا برای سال های خیلی زیادی خالی موند؛ چرا که شوهر خواهر معصومه

برای این که این بچه بی پناه نمونه و روح مهدیه برای کتک هایی که از زن اولش خورده اونو ببخشه. البته خودش 

 هم زیاد دوست نداشت که پا به جایی بذاره که جسد زن صیغه ایش چندین روز اون جا مونده و باد کرده.

ن. معصومه به حرف اومد؛ اونم بعد از یه مدت طوالنی! معصومه بزرگ سال ها گذشت و مریم و معصومه بزرگ شد

شد؛ با یه روح زخم خورده و داغون. معصومه هیچ وقت خاطره ی اون روزها از ذهنش نرفت و شد یه آدم خشک و 

 بد اخالق.

برای خودش  مریم تک بچه ی خانوادش بود. می خواست بره دانشگاه؛ می خواست یه زندگی پر بار و پر از امید

 بسازه. همراه معصومه!

تمام این سال ها پدر مریم؛ معصومه رو یه آدم اضافی می دید و به هر روشی به معصومه توهین می کرد. به هر حال 

مادربزرگ معصومه چند سال بعد از اومدن معصومه فوت کرد و عرصه برای اذیت کردن های پدر مریم فراهم شد. 

نست دخترک رو بیرون بیندازه؛ چون مادربزرگ سفارش معصومه رو کرده بود و گفته دستش کوتاه بود و نمی تو

بود بعد از مرگش باید پیش مریم بزرگ بشه. به وصیت مادر عمل کرده بود و معصومه رو نگه داشته بودن؛ اما تا جا 

ایی که تو خلوت از دل داشت با نیش زبون معصومه رو می سوزوند. انقدر نیش زد به دخترک که یه روز همون آه ه

معصومه خارج می شد؛ دامنش رو گرفت. بعد از سال ها موفقیت تو شغلش؛ یک دفعه شکست بزرگی توی کارش 

خورد. یک شب چند نفر که به شدت ازش عقده داشتن؛ کارخونه ی کوچیک و جون گرفتشو آتیش زدن. زار و 

ش به فرش افتادن رو با سلول سلولشون حس زندگیش تو دستای آتیش سوخت و خاکستر شد و اون ها از عر

 کردن.

تحصیل و کار و همه چیز دود هوا شد و وقتی اون طور نابود شدن و کار پدر مریم به زندان کشید؛ خونه و زندگیشون 

 رو فروختن و مریم و معصومه اومدن تو این خونه ی کوچیک!

مو بردن یادشون مونده بود. اون روزی که تو دستای معصومه و مریم هر دو اون روز که مامورا اومدن و پدر مری

 مامورا اسیر بود و یکسره فریاد می کشید:

 ـ همش تقصیر توی یتیم مونده س. پا قدم نحست اول مادرمو گرفت و بعد اموالمو. خدا از روی زمین برت داره.
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وقتی بردنش و کوچه خلوت شد؛ یه  عین جادوگرا یکسره نفرین می کرد و دل معصومه رو بیشتر از قبل می سوزوند.

مرد جوون جلو اومد و خودشو با کلی سند یکی از طلبکارا معرفی کرد. خیلی زود خونه با قیمتی کمتر از قیمت واقعی 

 فروخته شد و اون دو تا آواره این منطقه ها برای گرفتن خونه.

ن تا بدهی های پدر مریم صاف بشه. اما االن به هر چند ماه یک بار هم به حسابی که اون مرد داده بود پول می ریخت

حساب یکی از اون طلبکارا پول می ریختن. یکی که از همه بزرگ تر بود و صاحب کارخونه و شرکت! چک های همه 

رو خریده بود و پولشو هر چند ماه یک بار؛ هر چند ناچیز دریافت می کرد. تو تمام این سال ها مریم و معصومه فقط 

 مردو دیده بودن و خودشو هیچ وقت ندیده بودن.وکیل اون 

معصومه تسبیح اهدایی مادربزرگ رو برداشت و زیر لب ذکر گفت و اشک ریخت. این تسبیح همیشه آرومش می 

کرد. بوی خدا می داد انگار. دلش باز گرفته بود و مریم می دونست که نباید نزدیکش بشه. چون معصومه تو شرایط 

 ز دیگه وقت پرداخت چک بود و مقداری پول مونده بود که مبلغ معین جور بشه.خوبی نیست. چند رو

خونه بعد از رفتن شادان عجیب ساکت شده بود و طول می کشید تا هر دو به نبودش عادت کنن. اما مریم ته قلبش 

 از این که شادان پیش خانوادش بود خوشحال بود.

 ـ مریم؟

ری از فکر بیرون اومد. صدای معصومه به قدری گرفته و خش دار بود که صدای معصومه که به گوشش رسید؛ فو

 مریم باز هم غمگین شد؛ اما با خوش قلبی پاسخ داد:

 ـ جان دلم؟

 ـ چند روز دیگه وقت اینه که شماره حساب اون مرد پول بریزیم. چقدر دیگه کم داریم؟

 مریم یه حساب سر انگشتی کرد و تلخ خندی زد و گفت:

ین بار بیشتر از بقیه س. دویست تا جور کردیم؛ سیصد تا مونده. معصوم اگه جور نشه چی؟ ما تا االن خوش قول ـ ا

 بودیم. می ترسم از این که نرسیم و ...

 معصومه با همون صدای گرفته گفت:

 ـ خدا بزرگه.

 

لرزی داشت تو تنم می  دستای سردم رو از آب حوض کوچولو بیرون آوردم. قرمز شده بود دستام و کم حس

نشست. با خودم لج کرده بودم که اون همه مدت دستامو داخل اون آب که سرد و راکد مونده بود نگه داشته بودم. 

 می خواستم سردیش منو از شوک اتفاقی که امشب برام افتاده بود بیرون بیاره.

ی که از اتاقم؛ تو خونه ی قبلی آورده بودن؛ تو همون شب هایی که خودمو تو اتاق حبس کرده بودم؛ میون وسیله های

پیدا کرده بودم. گویا ماکان خان به من لطف کرده بود و این یکی رو برام گذاشته بود. صدای آهنگو بردم  mp3یه 

باال و با همون دستای خیس و سرد گوشی ها رو تو گوشم محکم تر فشار دادم و رفتم سمت آالچیق. این جا؛ درست 

ود که تو خونه ی قبلی داشتیم. با این تفاوت که اون تو زیر زمین خونه و با فضایی متفاوت تر بود و این شبیه جایی ب

آالچیق تو حیاط کوچیکش و تو انتهایی ترین بخش حیاط؛ جایی که با نورهای خوشگل تزئین شده بود و از همه جای 

 خونه قابل دید.
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ن جا بود. همیشه با مامان اون جا می نشستن و نمی دونم از چی؛ اون زیرزمین برای شب های تابستون حاجی بهتری

اما با هم صحبت هایی می کردن که هر وقت برمی گشتن مامان گونه هاش از شدت هیجان اون حرف ها سرخ و 

چشماش برق می زد از لذت حرف هاشون. هه؛ بین خودمون باشه؛ اما خودمم یواشکی گاهی می رفتم اون جا و تو 

یبش پر از لذت می شدم. هیچ وقت هم به حاجی نمی گفتم کجا میرم و اون هم فکر می کرد من بیرونم. سکوت عج

غافل از این که داخل خونه تو ساعت خوابش؛ بعضی شب ها رو با یاد آرشام و بعضی شب ها با صداش تو گوشی 

 دراز می کشیدم رو تخت عجب لذتی داشت اون شب ها!

 امشبم زدم. سرم رو کردم سمت سقف و انگار دارم خدا رو می بینم و گفتم:پوزخندی به گذشتم و حال 

ـ میشه دقیقا بهم بگی تا کی؟ تا کی باید این جوری قلبم تو دهنم باشه؟ مگه قول ندادی کمکم کنی؟ خب کمکم کن 

تاوان اشتباهاتم رو پس  تا بتونم سرپا بشم. خب کمکم کن یه کم یادم بره. بابا من غلط کردم؛ اصال تو بگو تا کی باید

 بدم.

 سرم رو انداختم پایین و نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 ـ من لعنتی اصال نمی دونم برای جبران کارهام از کجا شروع کنم!

گوشی ها رو از گوشم کشیدم بیرون و دستامو زدم زیر بغلم. روی تختی که داخل آالچیق بود دراز کشیدم و نفس 

هنگ به قدری باال بود که هر از گاهی اوج گرفتن های خواننده ها از توی گوشی هم شنیده عمیقی کشیدم. صدای آ

 می شد. یاد ماکان که تو ذهنم نشست؛ یهو دستمو گذاشتم رو سرم و گفتم:

 ـ خدایا ماکانو کم داشتم این وسط. عذاب وجدان اون نمونده بود رو دوشم که االن ...

 وباره تو گوشم نشست.صدای حرف های چند ساعت پیشش د

اونی که جون و عشق من بود خیلی ساده گند زد به همه چیز! روابط خیابونی رو به عشق های پاک و واال ترجیح داد  "

 "و اصال ندید کسی که یه عمر با عشقش بزرگ شده؛ چه عذابی می کشه وقتی می شنوه عشقش با یه حیوون ... 

از جام بلند شدم و دستامو تو هم گره زدم. خواننده ی دیگه ای با یه صدای  لب هامو گاز گرفتم و نشستم سر جام.

 سوز دار باعث شد حرصی بگم:

 ـ مرگ! با این شعراتون حس خودکشی می گیرم.

خودم از این حس دعوام خندم گرفت؛ اما به ثانیه نکشیده خنده از لبم رفت. ماکان پشت پنجره ی اتاقش زل زده 

 نو نگاه می کرد.بود به آالچیق و م

 "ـ حاال هم سعی دارم اون عشق حال به هم زنو از قلبم پاک کنم؛ بعدشم برم سمت یه دختر پاک و مومن!  "

 نگاهمو دوختم بهش و لب زدم:

 ـ خدایا یه امید!

 پرده رو انداخت و رفت. نگاهم خشک مونده بود به پرده. زیر لب دوباره گفتم:

شیرین. یه نیرو برای امید و تالش. خودت می دونی امشب اولین قدمو برداشتم؛ اما ضعیفم؛  ـ خدایا یه امید! یه امید

شکنندم هنوز. کمکم کن باز. مثل کمک کردن هایی که اون روزا می کردی و حواسم نبود که این تویی که بعضی 

بودم. از همونا که طعم بیست جاها هوامو داری. خدایا یه امید؛ اونم از جنس روزهایی که هنوز اسیر شیطون نشده 

 های دبستانمو می داد.
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حرفامو که زیر لب با خودم گفتم؛ حس خوبی یهو از گفتن کلمه ی امید تو دلم نشست. با همون حس نگاهمو از 

پنجره ی اتاق ماکان که حاال چراغش خاموش شده بود گرفتم و دوختم به آسمون. سرد بود؛ اما آسمون ستاره هاشو 

. یه حس عجیبی از ته ته قلبم پیچید و اومد باال! نم نم نگاهم رفت سمت ماه و فکری تو سرم نشست. یه هنوز داشت

چیزی مثل ریشه زدن یه جوونه ی تازه و نو! صدای آهنگ بعدی از پشت گوشی هایی که دوباره برداشته بودمشون 

نیشون می کردم؛ از پشت لب هایی که با تو گوشم نشست و کلمه ها به لطف کالس زبان های پی در پی به آسونی مع

 لبخند از هم باز شده بودن بیرون اومدن.

 If I decideـ 

 اگه تصمیم بگیرم

I'm the girl to change the world 

 دختری خواهم بود که دنیا رو تغییر میده

I can do it any time. 

 هر زمانی می تونم دست به این کار بزنم

Opportunity right in front of me 

 بخت و اقبال درست جلوی رومه

And the choice is all mine 

 و این انتخاب تماما مال منه

Why not, try everything? 

 چرا که نه، همه چیز رو امتحان کن

Why stop, reach for any dream? 

 چرا متوقف شی، به تمام رویاها برس

I can rock, cause it's my life. 

 من می تونم به جلو پیش برم، چون این زندگی منه

And now's the time 

 و االن وقتشه*

بی توجه شدم به آسمون تاریک شب؛ بی توجه شدم به خواب بودن اون جماعت داخل خونه و لبخندی موند که کم 

بیشتر از تمام اینا؛ بیشتر حال کم جون گرفت. جون گرفت از امیدی که خدا ته ته دلش نشونده بود. من می تونستم. 

 خوش ساعات قبلم؛ من می تونستم.

انرژی ای که ازم متصاعد میشه خیلی بیشتر از روزهای دیگه س. ورزشم رو کردم؛ تنی به آب زدم. سعی کردم 

به نگاهم به شکمم نیفته و خاطرات تلخم زنده نشه. تمام مدت به سقف حمام خیره شدم و با خودم تمام اشعاری که 

شاد بودن تاکید داشتن رو زمزمه کردم. من حس خوشایندی داشتم و هیچ کس نمی تونست امروز حالم رو خراب 

 کنه.

به محض بیرون اومدن و خشک کردن موهام و اتو کشیدن موهایی که بیش از حد بلند شده بودند؛ با خودم فکر 

برای این موهای شلخته و ظاهر پر از دردم می کردم. کردم که در اولین فرصت یه سر به آرایشگاه بزنم؛ باید فکری 

 یه کم دیگه به آیینه خیره شدم و تصمیممو گرفتم.
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اولین کارم زنگ زدن به آژانس بود. هیچ کس نبود و هیچ کس از تصمیم من خبر نداشت. هیچ کس نمی دونست می 

م تصمیم بگیره و با قلدر بازی هاش منو محصور خوام امروز چه کار کنم. به ماکان هم اجازه نمی دادم بیش از این برا

 زندان خودش کنه. باید می فهمید من همون دختر یاغی اون روزهام.

 ـ سالم.

 برمی گشتم و به دختری که از حاجی مراقبت می کرد نگاه کردم. تحت تاثیر حال خوبم گفتم:

 ـ سالم. خسته نباشید.

 دختر متعجب نگاهم کرد و گفت:

 نم؛ ممنون.ـ سالم خا

 زن پیر و فربه ای از آشپزخونه بیرون اومد و با دیدنم گفت:

 ـ سالم خانوم جون. جایی میرید؟

اگه شادان قبلی بودم؛ می گفتم به تو ربطی داره؟ و چقدر میل داشت روحم شادان قبلی باشه؛ اما نگفتم. این ها 

فعال با اخالق برزخی و احمقانم رو به رو می شدن.  خدمتکارانی بودن که بعد از اون ماجرا اومده بودن و نباید

 اسامیشون رو هم که نمی دونستم. شال کمی کلفتم رو تو شیشه ویترین مرتب کردم و گفتم:

 ـ میرم بیرون.

 ـ اما ...

 چرخیدم سمتش و با ابرویی که باال انداخته بودم گفتم:

 ـ اما؟

 زن دستاشو به هم گره زد و گفت:

 به آقا و خانم بگم که شما می خواید برید بیرون. سفارش خودشونه.ـ من باید 

 نفس عمیقی کشیدم و در حالی که به ادامه ی کارم مشغول می شدم گفتم:

 ـ شما اول اسمتو به من بگو؟

 زن یه لبخند که ترس توش پیدا بود زد و گفت:

 است.ـ من زهرام؛ این دختر هم که از حاجی مراقبت می کنه اسمش فریب

 دستمو آوردم باال و با نرم ترین لحن ممکن گفتم:

ـ ببین زهرا خانم؛ به اون به قول خودت آقا و خانم؛ بفرما بگو شادان گفت میرم آرایشگاه برای سر و سامان دادن به 

ارن بیان وضعیت قیافم؛ از اون ور هم می خوام برم همون کاری رو بکنم که تا پیش از این می کردم. بگو اگه کاری د

 شرکت. تمام شد و رفت. آها؛ بگو خوشحالم که گوشیم ندارم و کسی نیست که دم به دقیقه چکم کنه.

نقشه ی خوبی بود؟ نه؟ ماکان دنبال این بود که منو چک کنه؛ شاید این جوری می تونستم گوشیم رو برگردونم. 

 هر چیزی که می خواستم رو به دست بیارم.رفته رفته می تونستم با همین زیرک بازی هام ماشین و اعتبار و 

نگاه خیرمو از چشمای زهرا گرفتم و روی اولین مبل نشستم تا ماشین برسه. به محض رسیدن آژانس و باز کردن 

درش برای نشستن؛ دیدم ماشین ماکان ایستاد و مامان ازش پیاده شد و صد البته نفهمید که من تو تاکسیم. اما نگاه 

.. خب معلومه؛ مامور این مملکت باید چنین ویژگی ای داشته باشه. اونم کسی مثل ماکان بزرگ مهر تیربین ماکان .
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که چند تا پیراهن بیشتر من از پاره کرده بود. نیشخندی زدم و تا خواستم بگم آقا حرکت کن ماکان تقی زد به 

 شیشه. شیشه رو کشیدم پایین و تا خواست حرفی بزنه گفتم:

ون گفتم کجا میرم. در ضمن؛ به جای سین جیم کردن من بهتره بری و به مامان کمک کنی؛ چون ـ به خبررسانت

احتیاج داره با نیروی یه مرد حاجی رو از ماشین خارج کنه؛ می دونی که؛ من یه زنم و به نسبت تو نیروی کمتری 

 دارم؛ نمی تونم کمک کنم. آقا راه بیفت.

ر عصبی کردم؛ چون نفس هاش بیش از حد بلند شده بود. ماکان جان من ازت می تونستم تصور کنم که ماکانو چقد

معذرت می خوام که با کارهام تصوراتتو دربارم داغون کردم؛ اما باید بشم همون آدم؛ البته منهای خیلی از ویژگی 

ئل بودن رو به دست های منفیم. ماکان جان؛ من تالشمو می کنم که اعتماد و احترامی که در گذشته خیلی ها برام قا

بیارم. بهت قول میدم که یه روزی خودت بهم افتخار کنی و اون وقته که شاید باز بتونم اون عشقی که اون شب گفتی 

 رو به دست بیارم. ماکان جان بهم فرصت بده.

و پام کاش می شد این حرف ها رو بلند بزنم؛ بدون این که بترسم از این که تو مسخرم کنی و من دوباره دست 

بلرزه. کاش می شد فریاد بکشم من اشتباه کردم که دل به الشخوری مثل آرشام دادم و خودم را تا حد آشغال و 

کثافت پایین آوردم؛ که اگه نمی آوردم؛ الشخوری مثل اون اجازه ی نزدیک شدن به منو نداشت. غرور پوچم و 

به آرشام و امثال اون داد. ماکان جان بهم فرصت بده  احساس خودشیفتگی و خود برتر بینی من بود که این اجازه رو

و مرد باش؛ یه مرد واقعی. نه کسی که اگه از زورش استفاده نمی کنه؛ از نیش زبونش بیشتر استفاده می کنه. 

 افسوس می خورم برای روزهایی که از دست دادم؛ پس بذارم این افسوس و این حس حقارتو جبران کنم ماکان.

شتم روی لبه ی در ماشین و سرم رو بهش تکیه دادم. تو اون هوای سرد شیشه رو کشیدم پایین و یه دستم رو گذا

نفس عمیــــق کشیدم تا اون همه حرف پر شده تو مغزم؛ رو یه باد بزنه و ببره بیرون. یه باد بزنه و جاشو پر کنه از 

ی که تازه از خواب بلند شدی و دلت می خواد یه خالی ممتد. اصال سکوت باشه و یه کم آرامش. درست مثل وقت های

تو گیج و بیج این خواب بمونی و تکون نخوری و اصال زمان وایسه و دل نکنی از تخت و باز هم بخوابی که لذت اون 

 تنبلی و گیج و بیج بودن برترین لذت دنیا میشه برات.

 ـ خانم از این خیابون باید برم؟

ی حالم و سرم رو تکون دادم. یه نگاه به تابلو خیابون کردم و یه کم فکر کردم و از فکر و خیال پرت شدم به دنیا

 گفتم:

 ـ بله؛ همین رو تا ته برید.

 راننده سری تکون داد و گفت:

 ـ می دونید؛ من تازه مشغول شدم؛ خیلی بلد نیستم.

 نفس عمیقی می کشم و در حالی که به خیابونا نگاه می کنم میگم:

 اره.ـ اشکال ند

دیگه چیزی نمیگه و یه سی دی می ذاره و صداش رو هم در حد مالیم می ذاره که هم خودش بشنوه و هم من. 

نگاهم هنوز خیره س به خیابونا که از کنار یه تابلوی آشنا می گذریم. نگاهم خیره می مونه تا وقتی رد می شیم و در 

رو نگاه می کنم. همون روزهایی که فکر می کردم دل انگیزن و نهایت برمی گردم تا اون جایی که می تونم اون تابلو 

 نبودن. یه وقتایی نمی خوای گذشته رو؛ اما نمی ودنم چرا لعنتی لج می کنه و چماغ میشه تا کوبیده بشه روی سرت.
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 ـ بریم تو.

 منو هدایت کرد تو کافی شاپ کامران؛ کافی شاپی که به گفته ی خودش خیلی این طرفا اومده.

 ـ چی می خوری؟

 لبخندی زدم و با شوقی که اون لحظه برام یه حرکت برای جذاب بودن و االن می فهمم چقدر لوس بودم؛ گفتم:

 ـ هر چی عشقم بخوره.

 نیشخندی زد و گوشیش رو به حالت برعکس گذاشت روی میز و گفت:

 ـ منو خیلی دوست داری؟

 در حالی که تو جام جا به جا می شدم گفتم:

ـ خیلی؛ با تو حس خوبی دارم. با تو احساس می کنم همه منو نگاه می کنن و باز حس برتر بودن و غرور منو می 

 گیره. من از این که تو رو دارم خوشحالم.

 چرا نمی فهمیدم پوزخنداش رو؟ چرا فکر می کردم اون عاشقانه ترین لبخندهای دنیان؟

 ـ منم از تو خوشم میاد عزیزم.

 وشیش رو از روی میز برداشت و دوباره گذاشت کنار خودش.و بعد گ

سرم رو با دستام گرفتم و نگاه اشک بارم رو به زیر انداختم. نباید کسی متوجه خفت و خواری من می شد؛ من هنوز 

 همون آدم قدیم بودم.

 

*** 

 ـ سالم شادان جان.

ه ای که مسئول آرایشگاه بود. تا توی آرایشگاه بود تو جام چرخیدم و نگاهمو چرخوندم سمت خانم ثامن. زن محجب

راحت می چرخید؛ اما وقتی که بیرون می رفت تیپ و حجابش صد و بیست درجه تغییر می کرد. چیزی که برام من 

جالب بود؛ طرز رفتارش با آدم ها بود. یادمه اون روزها همیشه به خاطر این حجابش مسخرش می کردم و اگه هنر 

ی آرایشگریش نبود؛ هیچ وقت پیشش نمی اومدم. نگاهی بهش کردم لبخند نیم بندی زدم و نگاهمو فوق العاده 

 دوختم به صورتش و نگاهش کردم.

 ـ خوبی خانوم؟

 ـ سالم زیبا جون.

 خندید و گفت:

 ـ سالم به روی ماهت شادان جون. نبودی یه مدت.

 ر از غرور باشه گفتم:سرم رو کج کردم و با لحنی که سعی می کردم مثل قبل پ

 ـ درگیر کارهای شرکت بودم. نتونستم بیام.

ابروهای باال رفتش انگار می گفت که حرفامو باور نکرده. خودمو نباختم. می دونستم روحیم حساس تر از قبل شده و 

 حتی کوچکترین حرکتی رو نشونه ای از تمسخر در نظر می گیرم.

 ـ خدمات کاملو می خوام زیبا جون.

 زیبا سری تکون داد و گفت:
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 ـ حتما!

 ـ و اگه میشه مثل همیشه باشه و خودتون انجام بدین. به کار هیچ کس بیشتر از شما اطمینان ندارم.

زیبا لبخند مهربونشو تحویلم داد و منو هدایت کرد به اتاق مخصوص و ازم خواست انتخاب کنم اون چیزایی رو که 

تو اتاقش می ذاشت و انتخاب سرویس رو به عهده ی مشتری می ذاشت و این فقط  می خوام. زیبا همیشه یه کاغذ

برای مشتری های خاص بود. اولین کار داشت انجام می شد و من باید برای انجام قدم های بعدی باید اول می شدم 

 ز تنم در آوردم.همون شادان قدیم؛ بنابراین دست گذاشتم روی باالترین و بهترین خدماتش و بعد لباس هام رو ا

 

*** 

در خونه رو باز کردم و وارد خونه شدم. تو یه لحظه فقط قیافه ی عصبی ماکانو دیدم و تمام. دست به سینه زدم و 

 گفتم:

 ـ سالم.

 نگاهم کرد و با عصبانیتی که سعی می کرد کنترلش کنه گفت:

 ـ کجا بودی؟

باشم. ساعت از هشت هم گذشته بود. با نرم ترین لحن ممکن  می دونستم این طور میشه بنابراین سعی کردم آروم

 گفتم:

ـ از سر و وضعم معلوم نیست؟ آرایشگاه بودم. پیش خانم ثامن؛ مامان می شناسدش و اگه باز هم حرف منو قبول 

 نداری می تونی شمارش رو از مامان بگیری و ازش بپرسی تا همین االن اون جا بودم یا نه!

 رد و نگاهی صورتم انداخت. یه کم نگاهش کردم و خواستم برم سمت اتاقم که گفت:نفسش رو فوت ک

 ـ صبر کن.

 ایستادم و اون دوباره گفت:

 ـ بیا جلو.

گوشیمو که از جیبش خارج کرد؛ بی اراده نیشم باز شد. فکر نمی کردم به این زودی جواب بده؛ برای همین با لبخند 

 گفتم:

 ـ گــــــوشیمه!؟

 ه محو یه لبخند نشست روی لبش و. پشت به من کرد و گفت:سای

 ـ گوشیته؛ با خط جدید.

 آه از نهادم بلند شد.

 ـ اما من اون تو کلی شماره ی مهم داشتم.

 نوبت اون بود بتازونه.

 ـ می دونم؛ مثل شماره ی آرشام خان.

 با اخم چرخید سمتم و گفت:

گه به اونا احتیاجی نداری. فعال شماره ی خودم؛ شماره ی خونه و یک ـ و شماره ی اون دوست های مسخرت. دی

 سری شماره ی آشناها رو ذخیره کردم توش؛ می تونی باز هم دوست پیدا کنی.
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 اخمی کردم و گفتم:

 ـ می خوای یه دفعه برش دار و خودت جای من اس ام اس بده یا زنگ بزن.

داد که یعنی گوشیتو بگیر. با حرصی که نشسته بود تو جونم گوشی رو  بی اون که جوابی به حرفم بده؛ دستشو تکون

 ازش گرفتم و راه افتادم سمت اتاق. صداش از پشت سرم اومد.

 ـ مرسی.

 ـ ایشاا... بهش برسی.

این حرفو به مسخره زدم؛ از گوشه چشم دیدم که به سمت اتاقش می رفت؛ اما مثل همیشه منو بی جواب گذاشت. 

چرا دلم کل کل های بچگانه می خواست؛ اما اون انگار وقتشو با ارزش تر از این ها می دونست که با من نمی دونم 

کل کل کنه. چرا این قدر بچه بودم که فکر می کردم با کل کل نظرش عوض میشه؟ چرا هنوز داشتم تو احمق بودنم 

رون انداخته بودم؛ کشیدم و جیغ خفه ای هم دست و پا می زدم؟ دسته ای از موهامو که وقت اومدن از آرایشگاه بی

 پشت سرش کشیدم و با پاهایی که می کوبیدم رفتم تو اتاق.

چشم هاشو بست و همون طور که دست هاشو توی جیبش می ذاشت رفت تو اتاقش و درو هم بی توجه به وضعیت 

وش! یکیش هم همین سکوت حاجی بست. از وقتی حاجی این طور شده بود؛ مراعات خیلی چیزا رو می کردن جل

محض توی خونه بود. باید رعایت می کردن تا حال حاجی دوباره بد نشه. نمی خواست یار غارشو از دست بده. نمی 

 خواست امید زندگیشو از دست بده. برای مردا پدر همیشه بهترین یار و دوست بود.

ابون! هرگز نخواست کنجکاوی کنه؛ اما توی یکی زندگی ماکان از بچگی با خیلی ها فرق داشت. توی جاده یا توی خی

از همین ساخته های دست بشر بود که پدر و مادرش تصادف کردن. مادرش در دم مرد و پدرش روزها رو تو 

بیمارستان؛ زیر انواع دستگاه سپری کرد؛ اما چی شد؟ در نهایت پدرشو با دستای کوچیکش تقدیم دست های خاک 

خودش رفت و این در شرایطی بود که هیچ کس نمی خواست مسئولیت یه بچه ی کوچیک  کرد. ماکان گرفته شد؛ تو

رو قبول کنه و همین حاجی بود که ماکانو؛ تنها یادگار برادرشو زیر بال و پرش گرفت و انقدر با ستاره بهش محبت 

اومد. به خاطر این که بچه  کردن که ماکان از این رو به اون رو شد. ماکان چند سالی باهاشون زندگی کرد تا شادان

هااسامیشون به هم بیاد سعی کردن اسم های خاص بذارن براشون. ماکان رو که پدر خودش این اسمو براش 

گذاشت؛ چون از این اسم خاص خوشش می اومد؛ چون همون طور که ماکان؛ تو گذشته های دور تاریخ وطنش یه 

ادشاه باشه و مثل یه پادشاه قوی. حاجی بااین که عالقه ی شاهزاده بود و امید پدرش؛ دوست داشت پسرش هم پ

خاصی به اسامی مذهبی داشت و اعتقاد داشت که باید روی بچه اسم هایی چون فاطمه و زهرا و امثال این ها رو 

بذارن؛ اما با این حال؛ به حرف ستاره گوش کرد و گفت اسمی بذاریم که به ماکان هم بیاد؛ عوضش جوری بچمون رو 

ربیت می کنیم که راه و رسم و مرام فاطمی داشته باشه و مثل اون بانوی بزرگوار پاک باشه. این حرفا رو ماکان ت

خیلی خوب به یاد داشت؛ چون حاجی همیشه برای شادان این حرفو می گفت. چون حاجی همیشه تالشش این بود 

بسته بود از روز ازل که تمام آرزوهای پدرو نابود کنه. که راه و رسم فاطمی رو به شادان یاد بده؛ اما انگار شادان عهد 

اسمشو گذاشتن شادان که هم به ماکان بیاد و هم معنی نیکو داشته باشه. چون باز حاجی عقیده داشت اسم بچه ها 

ین باید نیکو باشه و معانی نیکو داشته باشه که اون دنیا و روز جواب و حساب؛ خدا بهت نگه به کدام گناه با بچت ا

 کارو کردی؟ که همین پاکی به کدامین گناه عجیب دل حاجی رو می لرزوند.
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پرده رو کنار زد و مثل تمام شب های گذشته؛ به آسمون خیره شد. شغل ماکان زیاد سنگین نبود؛ بنابراین وقت 

زی که شنیده بود داشت که مثل تمام آدما از خدا و نعامتش تشکر کنه و لذت ببره! اما این روزا؛ درست از اون رو

شادان چی کار می کنه؛ تنها برای این به آسمون خیره می شد که غم داشت؛ که گله می کرد؛ که دیگه اون بنده ی 

شکر گذار نبود؛ که تمام آرزوهاش بر باد رفته بود و این اصال خوب نبود که یادش رفته بود من ماکان بنده س و خدا 

میگه؛ یعنی حکمت و تالش. که اگه خدا میگه ای ماکان؛ ای بنده ی خوب من؛  قادر و بی همتای مطلق و هر چیزی که

خاضع و فروتن باش؛ ماکان باید گوش بده؛ نه که مثل آدم هایی که نمی فهمن زندگی رو؛ خدا رو؛ یک سره بناله خدا 

 چرا ما؟

 صدای گوشی که بلند شد؛ دستی میون موهاش کشید و برش داشت.

 ـ بله؟

 ـ سالم.

 ودش رو؛ روی تخت انداخت و سرش رو بلند کرد و گفت:خ

 ـ خب؟ بهم بگو! هر چیزی رو که فهمیدی!؟

 ـ معصومه راستار! بیست و پنج سالشه ...

صدای رهنما رو می شنید و تنها با اخم های درهم به فضای اتاقش جوری گوش می کردکه انگار می خواد از ورای 

 عصومه راستار پی ببره.اونا به حقیقت موجود تو زندگی م

 ـ مریم قربان نژاد! اون هم بیست و پنج سالشه. معصومه راستار از بچگی تو این خانواده بوده ...

گوش کرد و گوش کرد و گوش کرد. الحق که رهنما ریز به ریز مسائلو خیلی خوب پیدا می کرد. کافی بود بهش 

 رد.بگی چی می خوای؛ اون وقت رهنما همه چیزو حل می ک

 ـ از کجا این اطالعاتو به دست آوردی؟ منظورم اینه که منبع موثقه؟ من باید به این اطالعات اطمینان کنم رهنما؟

 این یعنی نهایت دقت تو کار! شعار ماکان این بود. هیچ وقت به همه چیز کامل اعتماد نکن!

تون روی میزه و شما متوجه صحت اطالعات ـ قربان به من اعتماد کامل داشته باشید. مدارک فردا بعد از اومد

 دریافتی من میشید.

 اطمینان داشت و نداشت. این تنها مشکل نظامی بودن بود.

 

*** 

 عطر و ادکلن رو؛ روی خودم خالی کردم و از آیینه به خودم خیره شدم.

 ـ یک؛ دو! یک؛ دو!

 یه نفس عمیق کشیدم.

 ولین سالم رو میده؛ سالم میدم. یه لبخند هم می زنم. من قراره تغییر کنم.ـ وقتی وارد شرکت بشم؛ به هر کسی که ا

 بلند جواب دادم: "اگه مسخرت کردن چی؟ "لب های رژ خوردم رو یه کم تر کردم. خود درونم گفت: 

 ـ غلط می کنن. من مهره ی اصلی اون شرکتم.

همه چیز مرتبه؛ لبخند زدم و از در اتاقم خارج یه کم عقب و جلو رفتم و به لباسم خیره شدم و وقتی حس کردم 

شدم. بوق ماشین بهم نشون داد که رسیده. تا کفش هام رو انتخاب کنم؛ زنگو زد. نگاهی به اطراف کردم و وقتی 
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دیدم کسی نیست؛ خودم به آیفون جواب دادم و مرد اون طرف زنگ گفت که اون آژانسه و اومده. نفس عمیق دیگه 

م کردم و با آرامش به سمت در رفتم. گوشیم زنگ خورد. گوشی ای که چند شب پیش ماکان بهم ای چانشی حرکات

 تحویل داده بود.

 ـ بله؟

 ـ کجایی؟

 مامان بود. لبخندی زدم و گفتم:

 ـ دارم میرم شرکت. شما چرا خونه نیستی؟

 رصت دوباره بهت دادم پشیمون بشم.ـ من اومدم بیرون کاری دارم. شادان مراقب خودت باش. نذار از این که یه ف

درو باز کردم. از این که در هر فرصتی یاد اون اتفاق می افتادن عصبانی می شدم. از این که نمی تونستیم فراموش 

 کنیم عصبانی می شدم. نگاهی به آسمون انداختم و سعی کردم آرامش بگیرم.

 ـ کاری نداری مامان؟

 ـ نه؛ فقط بهم قول بده.

مید یا خودش رو می زد به اون راه؟ درک می کرد یا نه که من از گذشتم می خوام فاصله بگیرم. به اجبار نمی فه

 گفتم:

 ـ قول میدم.

 ـ خداحافظ.

و گوشی روم قطع شد. باید با این همه بی اعتمادی چی کار می کردم؟ چطور باید حل می شدن رو نمی دونستم. 

 دارم تمام تالشمو می کنم!؟چطور باید حالیشون می کردم که من 

 ـ آقا برو.

ماشین که راه افتاد؛ دستامو به آغوش کشیدم و سعی کردم با فکر کردن به روز خوبی که می تونم داشته باشم؛ بی 

 خیال تمام این حرف ها بشم.

 

*** 

ری تا آغاز برای بودن تو چند خیابون تا اون چه که حق من بود و نباید اون طور ولش می کردم مونده بود. لحظه شما

شرکتی که یک ماه ازش دور مونده بود. خیابون ها به سرعت از پس هم می گذشتن و نام شهدا یکی یکی از جلوی 

 چشمام رد می شدن تا رسید به عنوان و شروع یک مرحله ی جدید از زندگی

 "شرکت کارخانه جات ...  "

ورد و نام بزرگ شرکت که سردرش نقش بسته بود و در نهایت یه کم اون طرف تر اسم سهامی خاص به چشم می خ

این شرکت ما بود که جلوی چشمام بود و لبخند روی لبم آورده بود. این شرکت آخرین امید من برای سرپا شدن 

 بود. شرکت تولید آب معدنی؛ اما در باطن بهانه ای برای سرپا شدن و نشون دادن من جدید به اطرافیانم.

یق می تونست بهترین راهکار باشه برای من! عینک آفتابیم رو؛ رو چشمم مرتب کردم. مبلغ مورد نظر یک نفس عم

راننده رو پرداخت کردم و یه کم هم تو آیینه ی داخل کیفم آرایش چهرم رو نگاه کردم. همه چیز عالی بود. مانتوی 

شلوار ساده ی مشکی که از جنس خاصش  مشکی رنگی که تا سر زانو بود و هیچ وقت نمی پوشیدم برداشته بودم.
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خوشم می اومد و نیم بوت ساده ی مشکی. زیادی مشکی بودم و زیادی خاص! هیچ وقت این قدر مشکی نبودم. رنگ 

موهام هم حاال تغییر کرده بود و مشکی رنگ شده بود. آرایش ساده ی طالیی رنگ و رژی متناسب با آرایش 

دیگه شبیه دختر دیروزها نبودم. موهامو محکم باالی سرم بسته بودم و تو  صورتمو از سادگی خارج کرده بود و

آژانس تا به این جا گاهی هوس می کردم موهامو باز کنم و سرمو بخارونم؛ اما وسوسه ی شادان گذشته بودن اون 

دم کشیدم رو قدر قوی بود که منو تو جای خودم محکم نگه داره و نذاره دست ببرم و اون همه زحمتی که برای خو

 خراب کنم.

 از جلوی نگهبان که رد شدم؛ از جاش بلند شد و گفت:

 ـ خانوم کجا؟

حق داشت. دختری که همیشه می دید هیچ وقت این طور نبود. اصال همیشه اول ماشینش رو پارک می کرد؛ زندی؛ 

 نگهبان شرکت همیشه منو از ماشین و تیپ خاصم می شناخت. چرخیدم سمتش و گفتم:

 ـ آقای زندی!

 نگاهی به من انداخت و یهو صاف ایستاد و گفت:

 ـ سالم خانم بزرگ مهر؛ خوب هستید! یک مدتی نبودید ...

 دستم رو باال آوردم و گفتم:

ـ سالم آقای زندی؛ بعدا هم می تونی درباره این که من چرا نبودم حرف بزنی و من بشنوم؟ خب؟ من االن باید برم 

 باال.

بلوسانه تعظیمی کرد که باعث شد صورتمو چین بدم. کسانی که فقط برای موقعیت آدم ها تعظیم و زندی چا

چابلوسی می کردن برام منفور شده بودن. این چند وقت این جور آدم ها رو عجیب شناخته بودم و حاال دلم می 

بسته بود. مثال همین زندی! زن  خواست همشونو از روی کره زمین محو کنم؛ اما چه کنم که چیزهایی دست و پام رو

جوونش رو تازه از شهرستان آورده بود تهران و تو سوییت نزدیک شرکت زندگی می کردن و خب اون زن باردار 

 بود. یعنی طبق آخرین اخبار من! درست قبل از رفتنم به خونه ی معصومه و مریم.

 ـ بله خانم. خیلی خوبه که شما اومدین.

ندی که بیشتر شبیه پوزخند بود زدم و سر تکون دادم و راه افتادم سمت آسانسور. تمام دفاتر به اجبار نیمچه لبخ

 مربوط طبقه ی دوم بود که از طبقه ی اول مجلل تر و لوکس تر بود. آسانسور خیلی زود تو طبقه ی دوم ایستاد.

که یه دختر جوون دانشجو بود و  رو به روم حاال شرکتی بود که براش کلی زحمت کشیده بودم. منشی؛ خانم صولتی

کلی برای خرج تحصیلش زحمت می کشید پشت میزش نشسته بود و طبق معمول داشت کتاب می خوند. یه کم تو 

جایی که تو دید نبود ایستادم و نگاهش کردم. هر از چند گاهی به حرص سرشو می خاروند و مطلبو از اول می خوند. 

ه نگاهش به کاغذهاش بود؛ تلفنو جواب می داد و چیزهایی رو یادداشت می تلفن که زنگ می خورد؛ همون طور ک

 کرد.

راه افتادم سمتش. با صدای قدم هام سرشو بلند کرد و به من نگاه کرد. از جاش بلند شد و با جدیت و یه کم لبخند 

 گفت:

 ـ سالم خانم بزرگ مهر.
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می اومد. همیشه تو حد و اندازه ی خودش حرف می زد. در  سالمی کردم و راه افتادم سمت اتاقم. از این دختر خوشم

 دفترم رو باز کردم و شق و رق رفتم داخلش و به محض آسوده شدن از نگاه منشی کم حرفم؛ نفس راحتی کشیدم.

خب؛ حاال نوبت مامور دوم و اصلی ترین مامور بود که بهم زنگ بزنه. بله؛ نوبت ماکان خان بود که داشت باهام تماس 

 می گرفت. در عجبم؛ یعنی مامان بهش نگفته بود من اومدم شرکت؟ یا اصال خودش نمی دونست؟

 ـ بله؟

 ـ کجایی؟

 خب؛ تکرار مکررات. همون دیالوگ های تکراری مامان؛ با لحن مردونه و خشک و جدی ماکان.

 ـ سالم.

 ـ سالم؛ کجایی؟

 ـ خوبی؟

 من پررو بودم قطعا!

 ـ خوبم؛ کجایی؟

ین کجایی شده جزء ثابت سوال هات؟ مثل امضا؟ ای بابا؛ قبلش اگه یه زنگ می زدی خونه می فهمیدی من اومدم ـ ا

شرکت. خودت چند روز پیش تهدید یا مودبانه تر اولتیماتوم دادی که باید برگردم شرکت و من هم به دستور شما 

 کمی تا قسمتی ابری ... عمل کردم و االن شرکتم. تازه می خوام برم پشت میز ریاست! هوا

 ـ خیلی خب؛ شوخی هات رو بذار برای وقت بهتر. بهتره که سرت به کارت گرم بشه شادان و از این فرصــ...

ـ بله؛ می دونم؛ از این فرصتی که شماها دادین به بهتری وجه استفاده کنم و نذارم که شماها پشیمون بشید؛ باور کن 

ه و منم مثل اون گوشواره بزرگا آویزون کردم به گوشم. می خوای عکس بگیرم و این حرفا رو صبح مامان بهم زد

 برات بفرستم؟

سکوت پشت خطو نمی دونستم به چی تعبیر کنم. عصبانیت یا خنده؟ از فکر کردن به تعبیر و معنا دست کشیدم و 

 پیشدستی کردم و گفتم:

 ـ کاری نداری؟ خداحافظ.

 ه خنده احمقانه ترین معنی برای سکوتشه.صدای خداحافظ جدیش بهم گفت ک

 

*** 

 ـ سالم.

 صدایی از اون طرف خط به گوش رسید. صدای مرد جوونی که طرف مریم و معصومه بود.

 ـ سالم آقای مشکات؛ خوب هستید؟

 مشکات این طرف خط لبخند زد و ابرویی باال انداخت و گفت:

 ؟ـ سالم خانم راستار. ممنون؛ شما خوب هستید

 معصومه این پا و اون پایی کرد و بعد از چند لحظه خودخوری گفت:

 ـ بله؛ آقای مشکات؟
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مشکات تا ته خطو گرفت و رفت. این دختر هر چند هزار سال نوری یه بار لحنش این طوری می شد و اونم برای یه 

 چیز بود. درخواست وقت برای جور کردن پول.

 ـ بله؟

 نو کردیم. اما پول هنوز جور نشده. میشه یه کم به ما وقت بدید؟ـ من و مریم تمام تالشمو

این حرف ها رو تو تند ترین حالت ممکن گفت. خب؛ حاال باید تنها نگران یک چیز می بود و اون جواب مشکات؛ 

 جوان خوش بر و روی اون طرف خط بود.

و هم رفت و دستی به موهاش در عرض چند ثانیه صورت مشکات جدی شد و لبخندش رفت. اخم هاش کمی ت

 کشید. به اجبار گفت:

 ـ فقط دو روز!

معصومه از سر درد چشماشو بست و تنها به گفتن ممنون اکتفا کرد. دو روز برای جمع و جور کردن اون مقدار پول 

مول خیلی کم بود. اون هم در وضعیتی که صاحب خونه هایی که سراغشون می رفتند؛ با وجود وضع خوب مالی و مت

بودنشون سر دادن پول به قدر خسیس می شدن که گاهی مریم و معصومه حالشون به هم می خورد. از طرفی هر 

 مقدار پولی که می گرفتن؛ نصفی رو باید به خانم رحیمی می دادن.

معصومه سرشو با دستاش گرفت و نفهمید که چطور با مشکات خداحافظی کرد؛ اما به محض گذاشتن گوشی از سر 

 ص فریادی کشید و گفت:حر

 ـ خـــدایـــا خسته شدم!

مریم لب هاشو به هم فشار داد و بغض کرد. عذابی بود که این سر تهران؛ تو این شهر لعنتی لنگ دویست تومن پول 

 باشی و اون سر شهر این بشه بخشی از خرج یه شام ساده. عذابی بود برای دو تا دختر تنها!

برم گدایی! به خدا بیشتر پول در میاریم تا بودن تو این شغل لعنتی! به خدا حالم داره به  ـ مریم خیلی دلم می خواد

 هم می خوره مریم.

مریم برگشت و نگاهشو دوخت به دوست صمیمیش. با خودش فکر کرد که اصال چرا باید معصومه جور بابای اونو 

شت و همیشه حرفش فحش و ناسزا بود؟ مریم می کشید؟ اونم بابایی که هیچ وقت به این دختر احترام نمی ذا

دخترش بود؛ درست! مریم وظیفش بود از پدرش حمایت کنه؛ درست! اما این که معصومه برای جور کردن اون پول 

حرص بخوره براش بد جور سنگین بود. خیلی وقت ها کارد به استخوونشون می رسید؛ مثل امروز! خیلی وقت ها بود 

نگنای زندگی می رسیدن؛ مثل امروز! خیلی وقت ها هم به معصومه گفته بود که کنار و مجبور که مریم و معصومه به ت

نیست جور پدر مریمو بکشه؛ اما معصومه تنها با اخم بهش خیره شده بود؛ البته در بیشتر موارد! جایی که خیلی بهش 

رفی از دهنش بیرون بیاد؛ کاری می کنه فشار می اومد؛ به مریم می توپید و می گفت که اگه یه بار دیگه این طور ح

 که مرغای آسمون به حالش گریه کنن. خب اینم مرام معصوم بود.

معصومه یهو تغییر حالت داد. دیگه داشت به کل از این زندگی می برید! تا کی ماه به ماه دنبال پول می دوئید تا 

 با لبخند گفت:زندگیشون به آتیش کشیده نشه؟ سرشو تکون داد و با بغض آمیخته 

 ـ یعنی مردشور این زندگی رو ببرن. از این سگ دو زدن خسته شدم خدا!

 لبخندش شاید می تونست معرکه ترین تصویر برای نقاش ها باشه و تناقضش دردآورترین صحنه ی دنیا!

 ـ مریم می دونی چی دلم می خواد؟
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 منتظر شد تا مریم صبور و آرومش جوابشو بده.

 ـ چی؟

یم دلم یه خونه ی کوچیک می خواد؛ تو یه روستای ساده و با مردم ساده. از همونا که تو کارتون های بچگی بود. ـ مر

از همونا که توش می گفت خونه ی مادربزرگه شادی و غصه داره؛ این جا همش بهاره! مریم انقدر دلم این زندگی رو 

 وی چشمامم ببینم و بعدشم یه صبحونه ی ساده و ...می خواد که هر روزش که از خواب بلند می شم خورشیدو جل

 لبخندی از تصوراتش زد. از همون لبخندایی که جون می داد به آدم. از همونا که وقتی غرقی تو رویا و می زنی.

 ـ وای ظهرش برم تو باغچه و سبزی بچینم و بعدم بیام یه تو هوای پاکش نفس بکشم.

 و پاک کرد.مریم تنها سری تکون داد و اشکاش

 ـ اما چه فایده مریم؟ این فکرا واسه ما فقیر بیچاره ها یعنی گناه؛ یعنی مرگ؛ یعنی ... لعنت به این زندگی!

مریم که حال معصومه رو این طور دید؛ از غصه دست کشید روی سرش و خواست چیزی بگه که صدای زنگ هر 

 اون هم این ساعت از روز؟ دوشون رو از جا پروند. چه کسی می تونست پشت در باشه؟

در کمدمو باز کردم و چند دست لباس جدیدمو نگاه کردم. خبری از اون مانتوهای تنگ و کوتاه نبود. مامان سه؛ 

چهار دست مانتوی بلند خریده بود و هیچ کدوم از مانتوهایی که با وسواس می خریدم تو کمد آویزون نبودن. کوله 

کشوها بودن و خوشبختانه اونا دست نخورده بودن. انگار مشکل مامان فقط با  پشتی ها و کیف ها و کفش ها تو

مانتوهای من بود. سرمو کمی چپ و راست کردم و سعی کردم جعبه ی کوچیکی که توش یه سری چیزا رو نگه می 

 داشتم پیدا کنم؛ اما نبود. لبم رو تر کردم و از اتاق بیرون رفتم.

 ـ مامان؟ مامان؟

 از اتاق خودش و حاجی تندی بیرون اومد.مثل هر شب 

 ـ چه خبره؟ صداتو بیار پایین دختر. مریض داریم تو خونه ها!

 گوشه ی لبمو گاز گرفتم و با صدایی به مراتب آروم تر گفتم:

 ـ شما همه ی چیزای منو از اون خونه آوردین؟

 ده بود و گفت:مامان دستی به موهاش کشید و اونا رو فرستاد زیر شالی که سرش کر

 ـ آره؛ آوردم.

هیچ وقت نمی تونستم این رفتار مامانو درک کنم. چرا جلوی کسی که خودش بزرگش کرده بود حجاب می گرفت؟ 

 ماکان هر چی نبود؛ بچش بود! بچه ی واقعی نه؛ اما اندازه ی منی که بچش بودم براش زحمت کشیده بود.

 نگاهمو از شالش گرفتم و گفتم:

 ه جعبه که توش وسیله های خاصی رو می ذاشتم نیست.ـ اما ی

 مامان یه کم فکر کرد و بعد گفت:

 ـ تو زیرزمین گذاشتم. صبح برو پیداشون کن.

به مامان مهلت حرف  "االن می خوامشون  "اما من که عجله و شوق خاصی برای رسیدن به وسایلم داشتم؛ با گفتن: 

کردم و بالفاصله رفتم تو زیرزمین. تمیز بود و چراغ داشت. نور زرد رنگ زدن ندادم و راهمو به سمت حیاط کج 

فضای کاشی کاری شده ی زیرزمینو روشن کرد. شالی که از جلوی چوب لباسی رو شونه هام انداخته بودمو محکم تر 

اونو روی  دورم پیچیدم و سعی کردم سرما رو از خودم دور کنم. چشم گردوندم و دنبال جعبه گشتم؛ تا سرانجام
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یکی از وسیله ها؛ در حالی که کلی گرد و خاک روش نشسته بود و یه پارچه به صورت کج ازش آویزون بود پیدا 

کردم. برش داشتم و روی یه چهارپایه که پایش کمی شل بود و در شرف شکستن نشستم. این چهارپایه هم برای 

که هنوز به شوهرش عالقه نداشت؛ داخل زیرزمین و خودش داستانی داشت. مامان همه فن حریف من؛ تو روزهایی 

جاهای دیگه برای خودش کار می کرد تا سرگرم بشه و یه بار هم با چوب های بی استفاده یه چهارپایه ی کج و کوله 

ساخته بود تا مثال باهاش حاجی رو اذیت کنه. البته اذیت کرد. حاجی یه بار رفته بود باالی چهارپایه. فکر می کرد 

ارپایه ی خودشه و اینو تو تاریکی ندیده بود. قد حاجی بلند بود و همین چهارپایه ی متوسط اونو به المپ سوخته چه

می رسوند و حاجی دست دراز کرده بود تا المپ زیر زمینو عوض کنه؛ اما نزدیک بود بخوره زمین. جالب ماجرا این 

عریف می کرد؛ نوشته بود که از دیدن اون صحنه به قدر جا بود که مامان وقتی تو دفتر خاطراتش این ماجرا رو ت

خندیده بود که حاجی به جای داد و فریاد خودش هم خندش گرفته بود و بعدها حاجی بهش اعتراف کرد این 

 چهارپایه رو تا وقتی که به بتونه نگه می داره؛ چون باعث شده اولین خنده ی مادرمو ببینه.

کشیدم و جعبه رو باز کردم. یه مجموعه از سنگ هایی که دوستشون داشتم و طرح و دسته به چهارپایه کج و کوله 

نقش های خاص داشتن. یه دفترچه ی کوچیک که از دوران ابتدایی تا به االن نگه داشته بودم. یه مداد که هیچ وقت 

ا دیدنشون اخمام رفت تو تراش نکرده بودم و سنش اندازه ی خودم بود و یه سری چیزها که از آرشام گرفته بودم. ب

هم و اون ها از جعبه خارج کردم و محکم کوبیدم کف انباری! یه گوی شیشه ای که با تکون تکون دادنش توش برف 

می اومد و روی عروسک چرخان و خونه ی توش برف می ریخت. بعدی یه چند تا شیشه ادکلن بودن که هیچ وقت 

این ها رو محکم تر کوبیدم و مایع ادکلن و عطرهایی که روی زمین  استفاده نشده بود؛ از ترس تموم شدن اونا.

سنگی پخش می شدن خیره می شدم. دلم می خواست اون لحظه حتی بینی هم نداشته باشم تا اون بوهای خوشبو رو 

هم نفهمم؛ اما نمی شد. بعدی خودکار قهوه ای رنگ خاصی بود که آرشام هر جا می خواست چیزی امضا کنه اون 

ودکارو برمی داشت و من ساده ی عاشق؛ همیشه با خودم فکر می کردم که اون خودکار چون عطر دستای آرشامو خ

گرفته و بوسه زده به دستاش، می تونه بهترین یادگاری برای من باشه و یه روز که حواسش نبود اونو تو کیفم 

ا بغض جمع شده تو گلوم خودکارو انداختم و آرشام هیچ وقت نفهمید خودکارش کجاست. چشمامو بستم و ب

برداشتم و اجزای خودکارو با عصبانیت از هم جدا کردم و بعد از زمین انداختن اون ها رو لگد کردم. هر لگدی که 

روی یادگاری های ساده و ارزشمند گذشته و بی ارزش حال می زدم؛ انگار روحم آروم تر می شد. گاهی برای بزرگ 

ریزیم و من می خواستم بزرگ بشم و این اجازه رو به هیچ احدی نمی دادم که منو از راه شدن باید گذشته رو دور ب

جدید زندگیم برگردونه. هزار هزار اشتباه هم می کردم؛ باالخره راه درست پیدا می شد و من باز هم قوی قوی می 

 موندم.

لف فکرم رفت به اون مدت کوتاهی که جعبه رو زمین گذاشتم و سرمو میون دستام گرفتم و میون انبوه بوهای مخت

کنار معصومه و مریم بودم. دخترهای خوبی که بهم چیزهایی رو نشون دادن که هیچ وقت نخواسته بودم ببینم. فردا 

 باز هم جلوی ماکانو می گیرم و این بار اولین مسئله صحبت کردن درباره ی معصومه و مریمه. باید جبران می کردم.

انداختم. همه جا سکوت بود و تاریکی. مامان رفته بود مسجد محل و قرار بود تا اذان صبح اون جا نگاهی به اطرافم 

بمونه و برای سالمتی حاجی دعا کنه. خب مسجد بر خالف خونه ی قبلی؛ یه شب های خاصی باز بود؛ اون هم شب 

گزار کنن و مامان برای اولین بار هایی که زن های محل تصمیم می گرفتن اون جا مراسم هایی برای دعا و غیره بر

 تصمیم گرفت یه شب رو کنار اونا باشه. امشب هم شهادت یکی از اماما بود و مراسم برقرار.
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دستگیره ی درو تو مشتم گرفتم و چشمامو بستم. به جای مامان امشب فریبا خونه بود و در زمان های تعیین شده 

 وشو می داد و اگه هم نه که بهش سر می زد تا مشکلی نداشته باشه.می اومد سراغ حاجی و اگه وقت دارو بود دار

در باز شد؛ با بی صدا ترین حالت ممکن. نفس عمیقی کشیدم و بغضمو قورت دادم. چراغ خواب روشن بود و حاجی 

و لب خواب بود. آروم تر از هر وقت دیگه ای به خواب رفته بود و منظم نفس می کشید. نگاهی به صورتش انداختم 

هام لرزید. من باعث این حال حاجی بودم. من فقط مخالف عقاید حاجی بودم؛ هیچ وقت دلم نمی خواست اونو تو این 

 حال و روز ببینم.

چرخیدم تا برم بیرون که فریبا رو دیدم. خواست جیغ بکشه؛ چون صورتمو ندیده بود. با دست جلوی دهنشو گرفتم 

 و گفتم:

 ـ منم فریبا؛ چته؟

اشو بست. نخواستم اشکامو ببینه؛ نخواستم! برای همین بی اون که بذارم چیزی بگه از اتاق رفتم بیرون و چشم

 فریبای متعجبو ول کردم.

 

*** 

سرمو میون دستام گرفتم. از همون ساعتی که از اتاق حاجی بیرون اومده بودم تا به االن خوابم نبرده بود. چشمام از 

می خواست یک دل سیر بخوابم؛ اما به محض بستن چشمام صحنه هایی رو می دیدم  بی خوابی می سوخت و دلم

ناراحت کننده و که نقش اولشون حاجی بود و قاتل آبرو و جونش من. حالم به قدری خراب بود که متوجه اومدن 

 ماکان نشدم و اون برای صدا کردنم مجبور شد دست بذاره روی شونم. تکونی خوردم و از جا پریدم.

 ـ بله؟

 ـ این جا چرا نشستی؟

 با بدخلقی و خستگی گفتم:

 ـ این جا نشستن هم مشکل داره؟

 ماکان که اخم کرد؛ تازه به صرافت افتادم و سعی کردم آروم تر و مالیم تر حرف بزنم.

 ـ خوابم نبرد.

 فکر می کردم االن دیگه میره؛ اما جلوتر اومد و گفت:

 ـ چرا؟

 ـ بی خیالش!

یعنی واقعا فکر می کنی من بعد از اون اتفاقات خواب راحت هم دارم؟ اگه این طوره که یه  "و دلم خواستم بگم: و ت

 "احمق هستی! 

 ماکان که برگشت بره؛ صداش کردم.

 ـ ماکان؟

 نشستم سر جام و گفتم:

 ـ هنوز برای معصومه و مریم نمی خوای کاری کنی؟ اونا خیلی به من لطف کردن.
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گره ابروهاش باز شد. شاید از این که من نسبت به اطرافیانم و کسانی که به من لطف داشتن با عطوفت بیشتری  تنها

 رفتار می کنم خوشش اومده بود؛ اما جوابی به حرفم نداد و از در خارج شد. پوفی کشیدم و گفتم:

 حاال دیگه اونم ازم دریغ می کنه. ای خدا!ـ رسما با چغندر یکی شدم. جوابمو قبل از این ماجراها به سختی می داد؛ 

تو همون حالتی که روی مبل سه نفره نشسته بودم؛ دراز کشیدم تا چند ساعتی رو استراحت کنم. ماکان به خاطر 

 نظامی بودنش زودتر می رفت؛ اما من که می تونستم هر ساعتی برم؛ الزم نبود خودمو عذاب بدم.

 

*** 

 مامو باز کردم.با شنیدن صدای مامان چش

 ـ شادان پاشو!

 چشمامو باز کردم و گیج و با اخم هایی که همیشه وقت بیداری به هم گره می خورد نگاهش کردم.

 ـ هوم؟

 ـ چرا این جا خوابیدی؟ چرا سرکار نرفتی دختر؟

به صورتم  دستی به صورتم کشیدم و بی اون که جوابشو بدم رفتم سمت دستشویی. بعد از پاشیدن چند مشت آب

خیره شدم. مامان تو این چند وقته حتی از تغییرات صورت و ظاهرم هم حرفی نزده بود. در واقع اگه مجبور نبود 

چیزی بهم نمی گفت. نه که قهر باشه؛ اما اون رابطه ی گذشته رو هم نداشت. یه چیز تو مایه های بی تفاوتی. نگرانی 

بده. خب از شب گند دیروز؛ معلوم بود امروز روز خوبی نخواهم  رو تو چشماش می دیدم؛ اما حاضر نبود بروز

داشت. اونم با وجود معضل بزرگی که برای زن ها پیش می اومد. بعد از سر و سامان دادن به وضعیتم؛ لباسی رو 

 انتخاب کردم و پوشیدم. آرایش مختصری کردم و اومدم تو حیاط. صدای زهرا خانم اومد.

 ورید؟ـ خانم صبحانه نمی خ

 ـ میل ندارم زهرا خانم. دستت درد نکنه.

 اومد جلوتر و گفت:

 ـ خانم؟

 با دست پشت کفشمو تو پیام مرتب کردم و بعد گفتم:

 ـ بله زهرا خانم؟

ـ این لقمه رو بگیرین. مامانتون خودش درست کرد و گفت که حتما بهتون بدمش. گفت می دونه شما صبحونه 

نه دیشب بد خواب شدی و امروز حال خوشی نداری. البته گفت که بگم این لقمه رو نخورده میری. گفت می دو

خودم درست کردم؛ اما نتونستم. مامانتون شما رو دوست داره. اون روزایی که نبودین خیلی گریه می کرد. من نمی 

 ه و فراموش نمی کنه.دونم چی شده و چرا؛ فقط می دونم که ستاره خانم مادره و مادر همیشه بچه هاشو دوست دار

 تو سکوت به معنی حرف های زهرا خانم فکر کردم و در حالی که لقمه رو دوباره به عقب می فرستادم گفتم:

ـ مرسی زهرا خانم. من به حرفاتون فکر می کنم؛ اما برای این لقمه؛ به خدا نمی تونم. اوضواع معدم خوب نیست و 

 برای چی! می ترسم بمونه رو معدم. مامان می دونه

و راه افتادم سمت در و به محض پشت کردن به زهرا خانم لبخندی زدم. مامان می خواست وانمود کنه که منو تنبیه 

 کنه؛ اما فکر زهرا خانم ساده دلو نکرده بود.
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 می خواستم تا خیابون اصلی راه برم. در کوچه رو باز کردم و نگاهی به آسمون که گرفته بود کردم و گفتم:

 چه هوای سردی! ـ

قدم زنان راه افتادم سمت خیابون اصلی تا از اون جا ماشین بگیرم. هوا سردتر بود و باد پر از سوزی هم می وزید که 

هر از چند گاهی صورت آدمو خیس می کرد. موهامو مثل دیروز بسته بودم؛ چون حوصله ی به هم خوردنشون تو 

 این هوای داغونو نداشتم.

ی بدون این که مغازه هایی که تک و توک باز می شدنو نگاه کنم، سر به زیر راه می رفتم که خوردم به تو خیابون اصل

کسی. کیف دستیش که تو دستش بود و احتماال داشت ازش چیزی رو خارج می کرد روی زمین افتاد. برش داشتم و 

 نگاهمو از پایین بلند کردم تا برسم به صورتش که صدایی گفت:

 ـ شادان؟

 نه ترسیدم؛ نه خشکم زد؛ نه چیزی! تنها اخمی کردم و با خشکی خاص صدام گفتم:

 ـ بله؛ خودمم.

 فرشته نگاهی به صورتم انداخت و گفت:

 ـ خیلی خوشحالم که دیدمت دختر.

به صورتش نگاه کردم. مثل همیشه آرایش غلیظ نشسته روی صورتش باعث می شد به به و چه چهت بره هوا. زیبا و 

خاص آرایش می کرد خودشو. چشمای قهوه ای رنگش با اون مدل آرایش برق می زدن و در مواقع خاص لنز می 

ذاشت که امروز نذاشته بود. تا یه مدتی فکر می کردم دوستمه و حاال می دیدم اون کسی که جلومه فقط با همون 

هر چند من هنوز پول هامو داشتم؛ هر  ". قربون بند کیفتم؛ تا پول داری رفیقتم "ضرب المثل خاص جور درمیاد. 

چند هنوز وقت برای جبران و زندگی کردن بود؛ اما یادم نمیره روزی رو که با خواری و خفت ازشون درخواست یه 

 جای خواب برای چند روز داشتم؛ هیچ کدوم قبول نکردن و منو به بهانه ی مختلف از خودشون روندن.

 چرخوندم گفتم: نگاهمو که خوب تو اجازای چهرش

 ـ و فکر می کنی من چه حسی داشته باشم؟

 یه کم جا خورد؛ اما با صمیمیت دستشو گذاشت رو بازوم و گفت:

ـ شادان جان انگار االن حالت خوب نیست. یه روز بهتر همدیگه رو می بینیم. راستی شمارتو بهم بده. هر چی بهت 

 زنگ زدم گوشیت خاموش بود.

 ن بهانه چی می تونست باشه؟!خنده دارتر از ای

 ـ گوشیم سوخته. فعال گوشی ندارم. می تونی بیای شرکت.

 و با لبخند خاصی نگاهش کردم و در حالی که دستمو می بردم سمت پیشونیم گفتم:

 ـ فعال؛ من کار دارم.

وقتی سوار ماشین می و ایستادم و برای اولین ماشین که شباهت به تاکسی داشت دست تکون دادم. نگاه فرشته رو 

شدم هنوز حس می کردم و از گوشه ی چشم می دیدم که هنوز نگاهم می کنه. خب تواقع این برخوردو نداشته خب! 

 اونم از کسی که کلی خرج می کرد و همیشه ی خدا دوستاش براش ارجح بودن.

 

*** 
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نفری توش بودن. از در حیاط هیکل ماکانو در خونه رو با احتیاط باز کردم و وارد شدم. آالچیق روشن بود و چند 

 راحت می تونستم تشخیص بدم و چند نفر دیگه!

تنها سری تکون دادم و رفتم سمت خونه. حوصله ی جمع های خانوادگی رو نداشتم. در خونه رو که بستم؛ تازه 

 متوجه خانواده ی عمو شدم. باز مثل همیشه اومده بودن این جا.

 ـ سالم شادان جان!

دای زن عمو بود. زن عمو مینای قد بلند و همیشه خوشتیپ و مهربونی که عاشقانه با عموی بداخالقم زندگی می ص

کرد و هر چیزی که اون می گفت بی چون و چرا گوش می داد. از نظر اخالق عمو شباهت خاصی به حاجی داشت و 

 زن هاشونو هم مطابق میل خودشون تغییر داده بودن.

 جان. ـ سالم زن عمو

ـ خوبی دخترم؟ دلم برات تنگ شده بود. اصفهان خوش گذشت؟ مامانت گفته بود واسه کارهای شرکت رفتی 

 اصفهان.

خب زن عمو عادتش این بود. وقتی سوالی می پرسید؛ تند تند و پشت سر هم حرف می زد و هر چیزی که می 

 دونست رو می گفت. این یه عادت هم خوب و هم بد بود.

م مثل همیشه باشم تا کسی شک نکنه. به من؛ به گذشتم؛ به این ماه گند. خب من همیشه جلوی خانواده و سعی کرد

فامیل موجه بودم؛ برای همین کسی نمی تونست شک کنه که من دارم چی کار می کنم. برای همین حاجی تا همین 

دوستام همون دوست های ساده ی  روزای آخر تنها به بیرون رفتن های طوالنی مدتم شاکی بود و فکر می کرد

 دوران دانشگاهم هستن.

 ـ جای شما خلی زن عمو؛ فقط این بار نتونستم براتون چیزی بیارم. آخه سرم خیلی شلوغ بود.

ـ ای بابا؛ این حرفا چیه دختر؟ ما اومده بودیم خودتو ببینیم. بیا بریم پیش حاج عموت که خیلی دوست داره تو رو 

 ر بچه ها. امروز به خواست اونا اومدیم این جا.ببینه و همین طو

 دستشو هم گذاشت پشتمو و بی اون که اجازه بده من برم لباسمو عوض کنم؛ منو به هال هدایت کرد.

 ـ حاج عمو هم اومدن؛ چه خوب!

 "چه بد!؟ االن کی حوصله ی سر و کله زدن با حاج عمو رو داره ای خدا؟!  "و تو دلم گفتم: 

فظ کردم و سعی کردم آروم باشم و کم نیارم جلوی حاج رضای عصبی و خشن که در پشت سرم باز شد و خودمو ح

ماکان و حامد اومدن تو! دنبالش شکوفه و خواهر حامد و همسرش. خوبه؛ کل خاندان عمو ریخته بودن این جا. سخت 

مهم بودم که می دونستم کم نمیارم  بود جلوی همه ی اینا که خوشبخت بودن خودمو خوشبخت نشون میدادم؛ اما من

 و می تونم حتی اگه شده در ظاهر خودمو خوشبخت نشون بدم.

 ـ سالم حاج عمو.

یه اخالق بد حاج عمو داشت؛ از وقتی رفته بود حج؛ به همه گفته بود هر وقت صدا می کنید یه حاج بذارید اول اسمم. 

گه بقیه به صرف احترام حاجی صداش می زدن باز می شد چیزی از نظرم اون قدر این حرکت بد بود که حد نداشت. ا

گفت؛ اما وقتی خودش این اصرارو داشت منو عصبی می کرد. حس این که بخواد پز حج رفتنشو بده و تا این حد رو 

 معنای ریا کاری دقیق بشه کفرمو در می آورد. تا قبل از این ها سعی می کردم کاری به کارش نداشته باشم و اکثر



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –دردی نباشداگر 

1 2 1  

 

مواقع وقتی می اومدن خونمون یا با شکوفه گرم می گرفتم یا اگر شکوفه نبود بعد از احوال پرسی می رفتم تو اتاقم. 

 این بود که حاج عمو زیاد از من خوشش نمی اومد؛ چون مثل بقیه چابلوسیشو نمی کردم.

 ـ سالم؛ به به؛ چه عجب ما شما رو دیدیم!

 شتم.ـ حاجی من شهرستان بودم؛ کار دا

 ـ کار مهم تر از خانواده و فامیله؟

 شونه ای باال انداختم و گفتم:

 ـ نیست حاجی؛ اما به قدر خودش مهمه.

زیادی تو نقشم فرو رفته بودم. زیادی تو نقش شادان خوب فرو رفته بودم انگار. شاید واسه همینم بود که حاج عمو 

دی زدم و هیچی نگفتم. این یعنی حاجی لطفا از پشت سنگری که ضربه ی کاری رو همین اول کاری زد. لبخند نیم بن

 واسه خودت ساختی بیا بیرون؛ اما حاجی ...

ـ هر چند؛ از اوالدی که پدر و مادر خودشو فراموش کنه و این همه مدت پدر مریضشو بذاره تنها خونه و نیاد 

 سراغش از این بیشتر توقع نمیره.

ی صندلی چرخ دار به من خیره بود. لبخندم خشک شد و نگاهم خیره موند به حاج نگاهم رسید به حاج بابا که رو

 بابایی که خیلی وقت بود بهش نگفته بودم حاج بابا. اشک تو چشمام حلقه زد و جمع ساکت شد.

من نگاهمو از جمع چرخوندم به ماکان که باز هم اخماش تو هم بود. نگاه خیرش در حالی که روی مبل نشسته بود به 

 بود. شکوفه که اومده بود جلو سالم کنه هم ساکت شده بود.

 ـ کم کاری از من بود حاج عمو. بچه ی بدی بودم که حواسم به بابا نبود.

 داشتم همه چیزو لو می دادم؛ واسه همین مامان از جا بلند شد و گفت:

 ـ ای بابا؛ حاجی میوه ای؛ شیرینی ای؛ چیزی بردارید.

 شونه ی منو فشار داد و گفت:زن عمو با دست 

 ـ حاج عموت منظوری نداشت.

 تندی اشک حلقه زده ی چشممو پاک کردم و در حالی که می رفتم سمت شکوفه گفتم:

 ـ نه زن عمو؛ من که ناراحت نشدم. ... خوبی شکوفه جون؟ سالم حامد خان. ببخشید دیر سالم دادم.

خصوصا اگه اون جوون؛ شکوفه و حامد باشن که ورای تصور من خوب اصوال با جوونا راحت تر رفتار می کردم؛ م

بودن و هیچ وقت به خاطر ظاهر و قیافه ی من قضاوت نمی کردن و چقدر خوشحال بودم که شکوفه به زن عمو رفته 

شبیه به و حامد هم اخالقی شبیه به شکوفه داره. مامان همیشه یه مثال می زد و می گفت که معموال دامادها تو اخالق 

پدرزن میشن و انگار از خمیره ی وجودی اونا دامادها به وجود میان. حاال این مثلو از کجا و با چه منبعی دراورده بود 

خدا می دونست؛ اما االن مثال ناقضش جلوم ایستاده بود. حامد خیلی خوب بود و اون و شکوفه لیاقت همدیگه رو 

 داشتن.

د تموم کردم و خودمو انداختم تو اتاق تا مثال لباس عوض کنم. مشت هام بالشو احوال پرسی با شکوفه و حامدو زو

هدف گرفت و انقدر بهش مشت زدم تا خودمو آروم کنم. تا گند نزنم به همه چیز و تا اشکای لعنتیم بند بیان و با 

 قوای بیشتر برم تو جمع.
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و به صورتم زدم و روی اولین مبل نشستم. اولین لباسمو با لباس مناشب عوض کردم و برگشتم تو جمع. ماسک لبخند

مبل در دسترس که باز مساوی شد با رو به رو شدن با حاجی؛ که باز نگاهش خیره شد به من؛ که ای بار سعی کردم 

 لبخندمو وسیع و مهربون کنم؛ که سر به زیر ننداختم و از جام بلند شدم و رفتم کنار.

 ینم!؟ـ مامان اجازه میدی کنار بابا بش

 مامان متعجب نگاهم کرد؛ اما از جاش بلند شد. همین کنارم ایستاد؛ جوری که فقط خودم بشنوم گفت:

 ـ مراقب باش.

و خب این مراقب باش هزار هزار معنی داشت. نگاهمو دوختم به حاجی و دست بی حسشو گرفتم تو دستم و کمی 

د. درست کنار مبل مامان و از اون طرف ماکان. نمی دونم فشار دادم. صندلی چرخ دار حاجی درست کنار دست من بو

چرا؛ اما حس می کردم اگه حاجی قدرتشو داشت دست منو از دستش پرت می کرد بیرون و تف هم به روم نمی 

 انداخت. شکوفه که بهم عالمت داد برم پیشش؛ دوباره از جا بلند شدم و کنار گوش حاجی گفتمک

هستم؛ که اگه نبودم؛ االن باید از این که تو رو می دیدم از خجالت آب می شدم و  ـ من دختر بدی بودم؛ هنوزم

محکم تو سر خودم می زدم؛ اما نمی زنم. می خوام جبران کنم حاجی. می خوام خیلی چیزا رو جبران کنم. فقط یه کم 

ی خوره و نگاهت باعث میشه بهم فرصت بده و اون طور مظلوم نگاهم نکن. به اندازه ی کافی حالم از خودم به هم م

 بیشتر از خودم متنفر بشم.

 و بعد دستشو ول کردم و رفتم سراغ شکوفه.

 ـ جانم شکوفه جون؟

 شکوفه با خوشحالی دستمو گرفت و گفت:

 ـ بشین می خوام یه خبر خوب بهت بدم.

 ق به صورتش زل زدم.خبر خوب؟ چی می تونست باشه و تو این اوضاع و زندگی کثیف منو خوشحال کنه؟ مشتا

شکوفه دستاشو برد باال و نفس عمیقی کشید. از اون نفسا که از سر شوقه و دلت می خواد هر چی اکسیژن که تو  

 عالمه رو ببلعی. به خواهر حامد؛ حمیده؛ نگاه کردم و گفتم:

 ـ حمیده چی شده این داره از خوشی می ترکه؟

 حمیده شونه ای باال انداخت و گفت:

 ذار خودش بگه؛ کیفش بیشتره.ـ ب

 ابروهای باال رفتمو با چند تا حرکت آوردم پایین و یه کم پیشونیمو مالیدم و گفتم:

 ـ ای بابا؛ مردم از فوضولی؛ خب بگید دیگه!؟

 شکوفه یه کم خودشو کنترل کرد و یه دفعه گفت:

 ـ من حاملم!

م بود که باید می خندیدم تا کسی نفهمه؛ اما شادان وجودم چه عکس العملی باید نشون می دادم؟ خنده یا بغض؟ مسل

سوخت. منم حامله بودم؛ اما نتونستم به کسی بگم؛ منم حامله بودم؛ اما اون بچه رو نمی خواستم؛ منم این تجربه رو 

 داشتم؛ اما حالم از تجربه کردنش به هم می خورد.

 ژست یه آدم شادو گرفتن این روزا خیلی آسون بود.

 وای؛ تبریک میگم عزیزم.ـ 
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 و شکوفه رو تو بغل کشیدم و گفتم:

 تیکه ی مامانت. "یه دختر نازپری یا یه پسر کاکل زری"ـ 

 شکوفه شاد خندید و خودشو از آغوشم بیرون کشید و گفت:

 ـ اوهوم؛ از روزی که فهمیده؛ کم مونده بال در بیاره. قبل از این که بگی به مامانت هم گفتش.

 ی ... شکوفه یه چیزی بگم؟ـ وا

 شکوفه سوالی سر تکون داد که گفتم:

 ـ خدا کنه با اومدنش رفتار این حاج عمو رو یه کم نرم کنه.

 شکوفه با سرخوشی خندید و گفت:

ـ راحت باش؛ بگو اخالق بدشو! دیگه بعد از این همه سال زندگی با حاج بابا فهمیدم اخالقشو. مطمئن باش بچمو هم 

 ودم درست می کنم که حاج باباشو بگیره تو مشتش با رفتار خوب و قشنگش.عین خ

شکوفه برای من اوج سیاست و رفتار خوب بود. با رفتار خوب و کارهای قشنگش مارو از لونه می کشید بیرون. به 

کنم؟ من اگر قدری که گاهی من می موندم و به خودم نگاه می کردم و می پرسیدم چرا من نمی تونم این کارا رو ب

عصبی می شدم هر چی می خواستمو همون لحظه می گفتم و ناراحتی هامو بیرون می ریختم؛ اما شکوفه تنها لبخندی 

 می زد و با صحبت کارشو پیش می برد و مشکلشو حل می کرد.

 ـ خیلی خوبه.

 .از بی حواسی و بی عشقی و بی نفسی سر به زیر انداختم "بی  "همینو گفتم و با کلی 
 

*** 

نگاه خیرشو از روی شادان برداشت. سر به زیر انداختن شادان یه معنی داشت و اونم این بود که ناراحته. اگه رو 

قضیه ی مهمونی رفتن های شادان هم انقدر که رفتارهای شادانو حفظ بود؛ دقت می کرد، االن هیچ کدوم از این اتفاقا 

 نیفتاده بود.

 د و زد به دست ماکان. ماکان سریع چرخید طرف حاجی و گفت:حاجی دست سالمشو بلند کر

 ـ بله حاجی؟ بریم اتاق؟

 حاجی به زور تایید کرد. امروز فریبا نبود. می خواست بره یه سر به خانوادش بزنه و برای همین مرخصی گرفته بود.

د که کمک کنه تا حاجی رو بخوابونن؛ وقتی با عذرخواهی از مهمونا حاجی رو برد تو اتاق و برگشت تا از ستاره بخوا

 دید شادان پشت سرش ایستاده. با لحن جدی همیشگیش پرسید:

 ـ پس ستاره کو؟

 شادان اما برخالف انتظارش لبخندی زد و گفت:

 ـ من جاش اومدم دیگه! گفتم پیش مهمونا بمونه.

با هم حاجی رو از روی ویلچر به تخت انتقال  نگاهی از باال تا پایین کرد و تو نگاهش یه پوئن مثبت به شادان داد.

دادن. ماکان پاش گیر می کرد به ویلچر؛ برگشت تا اونو از پاش کنار بزنه؛ وقتی به سمت حاجی چرخید؛ دید شادان 

با مالیمت کنارش نشسته و پتو رو مرتب می کنه. یه لحظه شادان دست از کارش کشید و نگاهش خیره موند به 
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و چرخوند تو چشمای حاجی و سر به زیر انداخت. ماکان عقب عقب رفت و به دیوار تکیه داد. دید حاجی. بعد نگاهش

 که شادان بلند شد، بنابراین صاف ایستاد که شادان گفت:

 ـ میشه یه نگاه بکنی و ببینی ...

 و بعد نزدیک تر اومد و آروم گفت:

 ـ می دونم اجازه ی این که من عوضش کنمو نمیده.

 اکان متوجه حرف شادان شد؛ پس بی حرف اومد کنار تخت و گفت:خود م

 ـ از تو کمد وسایلو بده و اگه میشه تنهامون بذار؛ چون خجالت می کشه. به منم به زور قبول کرد که ...

 شادان نگاهشو دوخت به چشمای ماکان. همون دو چشم افسونگر و بعد گفت:

 ـ باشه.

وزایی افتاد که تو دلش این نگاهو می پرستید و عاشقش بود. شادان وسیله ها رو داد و ماکان از اون نگاه یاد اون ر

ماکان به محض رفتنش یه آه کشید. مردا ناراحتی هاشون خیلی دردناک تر از زناست. زنا خالی میشن با گریه و مردا 

تر مراقب نگاه شادان بود. که باید به همین آه های کوچیک قانع باشن. آه کشید و به خودش اعتراف کرد کاش بیش

اگه بود؛ االن می تونست ازش بخواد که شادان نگاهتو بده به خودم؛ خودم عاشقت میشم و مواظبت میشم. نه که االن 

 حسرت و حرص و خشم یه جا تو دلش باشه.

ان که تو کتاب کارش که تموم شد؛ از اتاق اومد بیرون و رفت تو اتاق خودش تا لباس عوض کنه؛ اما با دیدن شاد

 خونه جست و جو می کرد اخماش تو هم رفت.

 ـ شادان؟

 شادان تو جاش پرید و نگاهش کرد؛ به جاش حمیده از روی تخت ماکان بلند شد و گفت:

ـ عذر می خوام آقا ماکان؛ شکوفه یه کتاب می خواست؛ ما نذاشتیم تا طبقه ی باال بیاد. ببخشید بی اجازه اومدیم اتاق 

 شما.

ینو گفت و کتابو از شادان گرفت و رفت پایین. اگه اونا رو تو کتاب خونه می دید؛ براش بد می شد. نگاهشو دوخت ا

به شادان که داشت می اومد سمتش تا از اتاق بره بیرون که دست ماکان نشست رو بازوی شادان و اونو سفت نگه 

 داشت و با لحنی جدی و آروم گفت:

 ـ تو صبر کن.

 خوردم و سعی کردم خجالت زده به نظر بیام!لبخندمو 

 ـ چیزه ... خب ببخشید.

البته در کنارش به حمیده هم فحش می دادم که منو این جا جا گذاشته بود. البته بدبخت خودش قسم خورد که از 

 عصبانیت ماکان می ترسه و اگه بیاد تو فورا در میره.

اون نمی دونه من خوشم نمیاد کسی در نبودم بیاد تو اتاقم. دو؛ تو که می ـ یک؛ حمیده این جا چند بار بیشتر نیومده؛ 

 دونی من این جا خیلی چیزا دارم که دست هر کسی نباید بیفته. سه؛ واقعا فکر کردی من احمقم؟

 نگاهمو تندی دادم به صورتش و گفتم:

 ـ من هیچ وقت چنین فکری نکردم.

 ابروهاش به حالت تمسخر رفت باال.
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نه دیگه؛ االن چنین فکری کردی. واقعا فکر می کنی من باور می کنم که شکوفه؛ با اون طبع لطیفش، با اون کتاب ـ 

 خونه ی پر از رمانش؛ نقدی بر مارکسیسم بخونه؟ شادان؛ واقعا رو سر من شاخ دیدی؟

 لبمو گاز گرفتم و باز هم حمیده رو فحش بارون کردم.

 ـ نه خب ...

حالی که ازم می خواست بیام پایین؛ منو از جواب دادنش بهش معاف کرد. اومدم بازومو بکشم و برم صدای مامان در 

 که با یه حرکت سر جام نگهم داشت و گفت:

 ـ دیگه این جا بدون اجازه ی من نیا شادان. می دونی که اخالقمو!

یین و اصال هم پشت سرمو نگاه نکردم. با بازومو آروم ول کرد و منم مثل تیری که از چله رها شده باشه دوییدم پا

اومدنم به پایین؛ با یه نگاه حمیده رو مورد لطف قرار دادم که از دور خندید و دور از چشم آقایون کتابو باال و پایین 

 کرد و بعد ادای کسایی که با تفکرات عمیق دارن کتاب می خوننو در آورد.

ن تفکری نشون اون و شکوفه می دادم که اون طور واسه من ریسه خب حیف که مامان کارم داشت؛ وگرنه آن چنا

نرن. حمیده که همچنان سر در کتاب بود و به من نگاه نمی کرد؛ اما شکوفه تا سمت من برگشت؛ آن چنان چشم 

 غره ای بهش رفتم تا واسه نقشه های خالقانش منو تو اتاق ماکان نفرسته.

رو تو اتاقش قایم می کنه و به من؛ به حرمت این همه سال زندگی هیچی  راستش؛ شکوفه عقیده داشت ماکان چیزی

نمیگه. واسه همین منو به زور و ای وای بچم افتاد و اگه نفهمم بچم سیاه میشه و خالصه آه و ناله و نازهای زنانه ی 

ازی کرد و این که مخصوص دوران بارداری فرستاد اتاق ماکان. بماند که کلی هم نیشگون گرفت و رو مغزم اسکی ب

اگه ماکان حمیده رو ببینه هیچی نمیگه. بماند که اخالق ماکان انقدر خوب بود که واسه این چیزای بیهوده دعواهای 

 الکی راه نندازه.

 ـ شادان؛ صدام گرفت دختر. بیا دیگه.

 دوییدم سمت مامان؛ در حالی که صدای ضعیفشو می شنیدم که می گفت:

 من آتیشم بگیرم؛ این دختر تا کارشو نکنه جواب منو نمیده.ـ تو این خونه اگه 

 

*** 

پایان شب عذاب آوری که عمو با محلی ها و رفتار گندش برام می ساخت رو یک خبر خوب از شکوفه و حمیده 

شیرین کرد. مسافرت هر سالشون به شمال؛ به خونه ی مادرشوهر حمیده. خب دلم می خواست اتقبال کنم از 

دشون؛ اما من مثل یه وصله ی ناجور بودم؛ وقتی اونا جفت جفت بودن و میرفتن خونه ی یه آشنا؛ اما من تنها پیشنها

 بودم. اما دلیل دوم مخالفتم حرفی بود که شکوفه تو گوشم زد.

 ـ پسرعموی شوهر حمیده هم داره میاد. بیا بریم شاید از هم خوشتون اومد.

هم شنید؛ چون کنار ما ایستاده بود و می خواست از شکوفه و حامد خداحافظی حرف شکوفه رو فکر می کنم ماکان 

 کنه.

 ـ شادان جایی نمی تونه بیاد شکوفه.

 ابروهای من و دهنی که خودم برای مخالفت باز کرده بودم واقعا صحنه ی خنده داری رو پدید اورده بود.

 ال نمی تونه مسافرت بره. این طور نیست شادان؟ـ شادان تازه اومده سراغ شرکت. یک مدتی سرش نبوده؛ فع
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 سرفه ای کردم و گفتم:

 ـ همین طوره شکوفه جان.

 و خشمگین به ماکان نگاه کردم که داشت از حد می گذروند.

 ـ البته هم به این دلیل و هم این که ...

 سرم رو بردم تو گوش شکوفه و گفتم:

 من نمی تونستم بیام.ـ اگه ماکان مساله ی شرکتو نمی گفت هم 

 شکوفه اخمی کرد و گفت:

ـ اگه بحث شرکت عمو جون نبود، از بچم یه بار دیگه ابزاری استفاده می کردم تا تو حالیت بشه من و بچمو عذاب 

 ندی.

 یه دونه محکم با مشت سزدم تو بازوش که گفت:

 وحشیه.ـ الهی بترکی شادان. دستم شکست. مامان این دخترعموی من یه خرده 

باقی مکالمات ما به همون کل کل های ساده ی من خوبم و تو بدی گذشت و البته تا نزدیک در خونه ادامه پیدا کرد. 

وقتی برای شکوفه که یه بار دیگه واسم از تو ماشین دست تکون می داد و ادا در می آورد خداحافظی می کردم؛ 

 بل بشم.صدای ماکان باعث شد خشکم بزنه و خشمگین تر از ق

 

ـ قبل از گفتن شکوفه؛ حامد خودش مسئله رو گفت. می خواست به عنوان برادرت ازم اجازه بگیره که تو رو ببره 

 اون جا تا با اون گل پسر آشنات کنه. هه ... مسخره س. بهشون گفتی تو نمی تونی ازدواج کنی؟

زوند؛ بغض داشت خفم می کرد؛ اما همین که تا اتمام جملش چشمام بسته بود و به علت این که داشت منو می چ

جملشو کنار گوشم گفت و خواست بره؛ عصبی راه افتادم و جلوش ایستادم. تو تاریکی حیاط خوب نمی دیدمش و 

 اشک هایی که داشتن تو چشمم جمع می شدن باعث شده بود تصویر متزلزلی ازش داشته باشم.

؟ خوشتون میاد با رفتارتون آزارم بدین؟ خوشتون میاد منزویم کنین و ـ خوشت میاد هی این ماجرا رو بکوبی تو سرم

راه به راه تحقیرم کنید؟ احساس تنفر می کنم از داشتن خانواده ای که فقط آبروی خودشون بین جمعیت و فک و 

 فامیل براشون مهمه و براشون روحیه حساس و داغون شده ی من مهم نیست. ازتون متنفرم.

ا قدم های بلند اومدم خونه. مامان که نشسته بود روی مبل، با ورود ناگهانیم دهن باز کرد تا چیزی بگه؛ اینو گفتم و ب

 اما وقتی اشکامو دید گفت:

 ـ چی شده؟!

 درو با احتیاط بستم تا حاجی از خواب نپره و تنها گفتم:

 ـ هیچی! من که مشکلی ندارم. اصن من برم بمیرم همتون راحت بشید.

در اتاقو پشت سر خودم بستم؛ فقط نفس های عمیق می کشیدم تا گریم تموم بشه. لعنت به این زندگی کوفتی وقتی 

 که همه به فکر خودشون بودن فقط.

 

*** 

روزهای کاری و خسته کننده یکی پس از دیگری می رفتن و می اومدن. بعد از شنیدن اون حرف ها از طرف ماکان؛ 

کت بیام خونه که ماکان نباشه. می دونستم حداکثر کار ماکان تا شش بعد از ظهره و سعی می کردم ساعتی از شر
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اضافه کاری های اجباریش همون ساعت تموم میشه؛ برای همین هم زمانی که به خونه می رسیدم رو به ده دقیقه قبل 

ت و ریس می کردم تا از اومدن ماکان کاهش داده بودم و عوضش با سرعت و دقت بیشتری تو شرکت کارها رو راس

 هم ماکانو نبینم و هم بتونم مدیر الیقی باشم.

شب ها هم بی بهونه شامو کنارشون می خوردم؛ ولی لحظه ای نگاهم از بشقاب جدا نمی شد و بعد از اتمام غذا که 

. رابطم تو گاهی توسط مامان و گاهی توسط زهرا خانم پخته می شد؛ ازشون تشکر می کردم و مستقیم می رفتم اتاقم

خونه فقط با حاجی به شکل سابق بود. سعی می کردم تو دید حاجی دختر خوبی به نظر بیام که فشار عصبی باعث 

تهدید جانش نباشه. مامان اما نگران به نظر می رسید. از این که مثل یک آدم آهنی شدم و دیگه حرفی با کسی نمی 

ونم؛ اما فکر می کنم می ترسید که من دوباره برسم به همون زنم و لبخندی رو لب هام نمیاد می ترسید. نمی د

 روزهای به قول خودش بی بند و باری.

توجهم به حضور فریبا جلب شده بود. دختری که موقع حضور ماکان لبخند می زد و عجیب این لبخنداش رو اعصابم 

دیده بودم که عاشقش بشم. حداقل بعد از بود. نه که موضوع عالقه ی من به ماکان باشه؛ نه! اصال از ماکان خوشی ن

اعترافش تنها چیزی که به من نشون داده بود؛ بد اخالقی بود. موضوع رفتار فریبا بود. فریبا فقط این لبخندها رو 

برای ماکان خرج می کرد و وقتی موقع حرف زدن با من یا مامان و یا زهرا خانم بود؛ اخم های فریبا تو هم بود و این 

ن که فریبا نسبت به ماکان توجه خاص و بعد عالقه ی خاص داشت. یعنی از ماکان خوشش می اومد و این یعنی ای

برای من خنده دار ترین موضوع بود که ماکان بخواد جواب این عالقه رو بده؛ اما وقتی کم کم دیدم که ماکان همیشه 

اعصابم دو نفر شدن. فریبا و ماکان. از اون روزی بد اخالق جواب صحبت های فریبا رو با لبخند میده اسکی بازان رو 

که اینو فهمیدم؛ رفتارم بدتر شد. سر میز شام دیرتر می اومدم و زود بلند می شدم. یا حرف نمی زدم و اگر هم می 

 زدم با خشکی بود.

 همه چیز داشت تو این روزمرگی ها می گذشت که اون روز رسید.

بود ندیده بودمش از روستا اومد تهران. حاجی تحت نظر و مراقب زهرا خاتون  زهرا خاتون؛ مادر حاجی که سال ها

بزرگ شده بود و عقاید زهرا خاتون سخت گیر بود که حاجی رو این طور مذهبی بار آورده بود. البته باز هم حاضر 

ور نبودم. واسه بودم قسم بخورم حاجی صد درجه از اون عموی بد خلق بهتر بود. گرچه من با تربیت هیچ کدوم ج

 همینم بود که زهرا خاتون با اخم همیشه می گفت:

ـ پناه بر خودت خدا؛ هدفت از خلقت این دختره چی بود؟ فقط عین آدمای خوشحال هی میره و هی میاد! هی میره 

 سر کار؛ مهمونی؛ هی میاد خونه!

عوض می کردم و از اون جا می  و من که همیشه در جواب این صحبت های با حرص زهرا خاتون یه جوری بحثو

 رفتم؛ چون واقعا تحمل نصیحت ها و غرغرهاشو نداشتم.

در خونه رو پشت سرم بستم و خواستم برم سمت خونه که کسی زنگ درو زد. قبل از این که اهالی خونه بازش کنن؛ 

 خودم درو باز کردم و مردی رو دیدم اصال قیافش برام آشنا نبود.

 ـ بله؟

 نوم. اینا رو کجا باید بذارم؟ـ سالم خا

 نگاهی به وسیله های تو دستش کردم و با اخم گفتم:

 ـ اینا چیه؟
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 ـ مال مسافرتونه.

 ـ مسـ ...

 هنوز کلمه ی مسافر از دهنم کامل در نیومده بود که یه عصای پر از نقش و طرح اومد داخل و یه نفر گفت:

 ـ سالم دختر.

گم چشمام از دیدن زهرا خاتونی که ماکان خاتونو به اسمش اضافه کرده بود و از اون به و خب تعجبی نداره که اگه ب

 بعد همه ی فامیل مادربزرگو زهرا خاتون صدا می کردن؛ گرد شد و از ترس توبیخ و غرغرهاش تندی گفتم:

 ـ وای زهرا خاتون سالم. شمایید؟

ستا تا به این جاست رفت تا باقی وسیله های زهرا خاتونو بیاره مردی که حاال فهمیده بودم راننده ی زهرا خاتون از رو

 و زهرا خاتون تا مرد دور دید؛ اولین نیشش رو زد.

ـ وای و کوفت. مگه عزرائیلتو دیدی که میگی وای؟ بعدشم؛ برو اون ور از خستگی مردم دختر. من نمی دونم این 

بدی؛ نه مهمون داری بلدی و نمی دونی نباید مهمونو جلوی در ستاره به تو چی یاد داده که نه یاد گرفتی اول سالم 

 نگه داشت.

 چشمام گرد شد و گفتم:

 ـ زهرا خاتون!

زهرا خاتون که برگشته بود یه کوفت دیگه نثارم کنه؛ با دیدن مرد راننده یه هیس گفت. چند بار مرد این راهو اومد 

خاتون با کلی تشکر پول مردو پرداخت کرد. در که دوباره  و رفت تا وسیله ها همشون جلوی در چیده شد و زهرا

 بسته شد، چادرشو شل کرد تا بیفته رو شونه هاش و گفت:

 ـ خشکت نزه همون جا! وسایالمو بیار تو خونه.

نگاهم به هفت تا ساک های لباس و وسیله و روغن و قند و محصوالت روستا که جلوی در بودن خورد و انگار غم 

تو دلم. من اگر ساک هاشو بلند می کردم؛ بدون شک همین امروز می رفتم اون دنیا! مخصوصا که ساک  عالم ریخت

 های زهرا خاتون به خاطر این که همیشه دست پر از روستا می اومد؛ سنگین بود و بلند کردنشون طاقت فرسا!

و اومد تو. انقدر زهرا خاتون معطل هنوز تو غم بلند کردن ساک ها بودم که در باز شد و ماکان از سمت ماشین ر

 کرده بود که اومده بود خونه. از ماشین پیاده شد و با دیدن ساک ها لبخندی روی لبش نشست و گفت:

 ـ زهرا خاتون اومده؟

خب دلم می خواست خفش کنم؛ اما در حال حاضر مجبور بودم که چیزی نگم تا ساک های سنگینو خودش بیاره. 

 بود که گفت:نگاهم روی ساک ها 

 ـ سالم.

سرمو بلند کردم و به صورتش که لبخند داشت نگاه کرد. اثر حضور زهرا خاتون از همین االن مشخص بود. 

 لبخندهای نادر ماکان به من.

 ـ سالم.

خیلی خشک و جدی سالم کردم و دو تا ساک سبکو برداشتم و رفتم تو خونه. مامان که داشت با زهرا خاتون سالم و 

 ال پرسی می کرد با دیدنم گفت:احو

 ـ سالم مامان جان؛ دست و صورتتو بشور و بیا پیش ما.
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خب منم مجبور بودم در مقابل مهربونی مامان چیزی که چند وقتی می شد فراموش کرده بودمو به لبم بیارم. لبخندی 

 زدم و گفتم:

 ـ بله؛ االن.

 س که اگه اسمشو بذارن شکلک قشنگ تره.و شاید هر دوشون فهمیدن این لبخند انقدر مسخره 

 ـ زود بیا دختر؛ باهات حرف دارم.

خیلی سعی کردم خودمو کنترل کنم و مودب باشم و موفق هم شدم. ساک های کوچیکی که از تو حیاط برداشته  

 بودم؛ همون جا یه گوشه گذاشتم و با حرص تابلویی گفتم:

 ـ حتما زهرا خاتون.

اتاق تنها سرمو فرو کردم تو متکا و از ته دل جیغ کشیدم تا خالی بشم. روزها سخت شروع شده  اما به محض ورود تو

بود و زهرا خاتون؛ تنها مامور عذابی بود که بلد بود چی کار کنه تا همیشه پیروز باشه. زنی که تو جوونیش زن یه 

ه ها رو بزرگ کرد؛ وقتی پیر شد سرهنگ متعصب و خشک بود؛ وقتی مادر شد؛ تنها تو شهر دراندشت تهران بچ

دلش هوای روستای پدریشو کرد و رفت و روستا و تو تمام این سال ها هنوز همون زن مقتدر و بزرگی بود که 

 سرهنگ ازش انتظار داشت. همون زنی که حرفش دو تا نمی شد.

 

*** 

خندیدن بودن و به اومدن من توجهی بی سر و صدا رفتم روی یکی از مبل ها نشستم. مامان و زهرا خاتون در حال 

نشون ندادن. کنار زهرا خاتون؛ روی مبل دو نفره؛ ماکان نشسته بود و زهرا خاتون دست ماکانو تو دستش گرفته بود 

و هر از چند گاهی فشار آرومی به دستش می داد. دستمو زیر چونم زدم و به دستاشون خیره شدم و فکرم رفت 

می خواستن برن روستا؛ تا هم حال و هوایی عوض کنن و هم این که سال نو رو در سمت گذشته. روزی که همگی 

 کنار زهرا خاتون باشن؛ اما من یک پا لج کردم و گفتم:

 ـ نمیام.

 حاجی یادمه چقدر اون روز عصبانی شد.

قته که تو این طوری ـ یعنی چی نمیام دختر؟ آخه من چه گناهی کردم ... یا اصال نه؛ من چی کار کردم تو این چند و

 رفتار می کنی؟ چرا هر چی من میگم حتما یه نه باید تنگش بذاری؟

ـ ای بابا؛ خب حاجی جون؛ من نمی خوام بیام. من از این که تو اون روستا؛ بدون سرگرمی باشم بدم میاد. شرکتم نمی 

 تونم ول کنم به امون خدا.

 حاجی چند لحظه ای با حرص نگاهم کرد و بعد گفت:

 ـ باشه؛ بهانت شرکته دیگه؟ باشه. بمون خونه.

و من موندم خونه؛ اما نه برای شرکت. چرا که تو اون پنج روز یک بارم پامو تو شرکت نذاشتم؛ چرا که حاجی به 

مناسبت سال نو تمام خدمتکارا رو فرستاده بود خونه؛ چرا که من تنها بودم؛ چرا که دلم هوای آرشام کرده بود و 

خونه بود و مدتی بود که ندیده بودمش. چرا که رفتار گزنده ی آرشام باعث شده بود که به این فکر بیفتم که آرشام 

از تتمه ی قدرت و جذابیتم استفاده کنم برای نگه داشتن آرشام. یه موزیک مالیم و یه لباس جذاب و دعوت آرشام. 

و اتاق طبقه ی باالی خونمون و وای بر من که ندونستم  آرشامی که تو اون پنج روز پاتوق روز و شباش شد خونه ی ما
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که براش اوایل یه سیب بودم و حاال که طعم سیبو چشیده بود و دلشو زده بود، از سیب سهل الوصول خسته شده و 

دلش یه سیب می خواست که روی شاخه های باالی درخت باشه و به این آسونی بهش پا نده. وای بر من که نفهمیدم 

ده شده و جاذبه های من براش تکراری. یه تکرار از مکررات روزانه که دوست داری پرتش کنی به ته ته سطل ازم ز

 آشغال ذهنت و هنوزم که هنوزه از این می سوزم که من و احساسم آشغال بودیم؟

 ـ شادان؟

 تو جام تکون می خورم و نگاهمو می دوزم به زهرا خاتون که اومده و کنارم نشسته.

 چته دختر؟ هر چی صدات کردم نفهمیدی؛ االنم که ...ـ 

 دست برد و اشکای جمع شده تو کاسه ی چشممو با دستش گرفت و گفت:

 ـ اینا واسه چیه؟

یه تلخ خند از دهنم بیرون اومد. مامان و ماکان نمی دونم کی ما رو ترک کرده بودن و من با زنی تنها بودم که ازش 

ی این که کاری در حقم کرده بود؛ برای دلیل هایی که خودمم درکشون نمی کردم. برای دل خوشی نداشتم؛ نه برا

این که یه احساس از روزای تنهاییم تو قلبم ریشه زده بود که می گفت این زنو دوست نداشته باش. این دلیل های 

 بی دلیلی گاهی چقدر مسخره می شدن.

 ؟ـ حرف بزن دختر. تا کی می خوای تو خودت بریزی

 ـ خودکشی گناهه؟

 از سوال یهوییم جا خورد و اما زود خودشو جمع و جور کرد و گفت:

 ـ معلومه که گناهه. خدا قهرش میاد دختر. این چه سوال مسخره ایه.

 ـ من خیلی تنهام خاتون.

ای درهم. همون اولین بار بود که اسمشو خاتون گفتم. نگاهش خیره موند. همون نگاه خیره تو چشمام؛ با همون اخم

نگاه همیشه جدی. بی هوا؛ بی نفس؛ بدون این که بخوام مهلت حرف زدن بهش بدم سرمو گذاشتم روی پاهای زهرا 

خاتون. خشکش زد. یه کم که گذشت دستاش موهامو نوازش کردن و دل به درد اومدم از یادآوری خاطرات و 

ه می برنت به قعر آرامش و انگار دنیا خوب خوب روزهای گندم یه کم داغش آروم شد. از همون یه کم هایی ک

میشه و هیچ مشکلی توش نیست. از همون یه کم هایی که تهش دلت می خواد چشماتو ببندی تا هیچ وقت تموم 

 نشن.

 

*** 

 ـ شادان؟ پاشو.

اف قلبمو چشم که باز کردم؛ روی همون مبل سه نفره؛ همون جایی که خاتون نشسته بود؛ همون جایی که یه اعتر

سبک کرده بود؛ همون جایی که نیاز دخترانه و محبت مادرانه تو هم تنیده شده بودن؛ بودم. نگاه گنگ و گیجمو 

 دوختم به مامان.

 ـ خاتون گفت صدات کنم بیای سر شام. می خواست زهرا خانومو بفرسته که من گفتم خودم میام.

 تو جام نشستم.

 ـ امروز چرا گریه می کردی؟
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 ای در حال خمیازه کشیدنم روی هوا خشک شد و گفتم:دست

 ـ هیچی؛ همین جوری.

و بی اون که بهش مهلت سوال پرسیدن دوباره بدم از جام بلند شدم و رفتم سمت دستشویی. بعد از مرتب شدن 

 اومدم سر میز. میزی که سرش زهرا خاتون نشسته بود؛ با همون اخم های درهم.

 ـ شادان؟

 م به زهرا خاتون.نگاهمو دوخت

 ـ بله؟

 ـ این جا بشین.

نگاهمو به مسیر دستش دادم و رسیدم به ماکان که دستاش خشک شده بود روی میز و اونم انتظار این همنشینی رو 

نداشت. سعی کردم با لبخند از خر شیطون پیادش کنم؛ هر چند که حس می کردم زهرا خاتون به جای خر شیطون؛ 

 یطون شده. حاال تو این گرونی شیطون چطور ماشینشو به زهرا خاتون قرض داده بود؛ خدا داند.سوار المبورگینی ش

 ـ چیزه ... هه هه ... من اگه کنار مامان نشینم این پلوی خوشمزه از گلوم پایین نمیره.

 بهتر بود بگم اگه کنار ماکان بشینم این پلو و مرغ میشه کوفت پلو.

 ـ ستاره؟

 ـ بله خاتونم؟

 نگاه تیز زهرا خاتون که تا اون لحظه رو من بود؛ افتاد روی مامان.

 ـ تو به این دختر هنوز ادب یاد ندادی؟ چرا شادان با این سنش نمی دونه رو حرف من نباید حرف بزنه؟

 مامان دستپاچه از حرف مادرشوهرش گفت:

 ـ من جاش معذرت می خوام.

طوری که حس کردم نفسم داره میره. چرا این قدر با یک ساعت پیش فرق زهرا خاتون باز نگاهشو انداخت روم؛ 

 داشت؟

 ـ معذرت نخواه! نه تو؛ نه اون. جاش به چیزی که من می دونم و کسی نمی دونه توجه کن.

 حاال معنی این جملش چی بودو نفهمیدم؛ اما مجبوری نشستم کنار ماکان و از اون طرف کنار زهرا خاتون.

 غذاتونو بخورید. منتظر چی هستید؟ ـ خب؛ همگی

 االن من چی بخورم خاتون؟ کوفت؟

 ماکان اخماش رفت تو هم. جای تعجب داشت تا االن تو هم نبود اخماش.

ظرف مرغ سمت ماکان بود. من اگه مرغ نخورم خوابم نمی بره. از جام بلند و خم شدم و از روی بشقاب ماکان 

وقتی داشتم می اومدم عقب؛ نگاه ماکان که اومده بود باال و صحنه ی عقب کشیدن  دستمو بردم جلو و ظرفو برداشتم.

 من، خنده دار ترین صحنه ی عالم بود. تو فاصله ی نشستن روی صندلی؛ شنیدم که زیر لب گفت:

 ـ یه چیزی رو از بچگی تا االن خوب نگه داشتی؛ اونم سرتق بودن و کله خشک بودنته.

و خودمو خم کردم سمتش. حاال که اون باب حرفو باز کرده بود؛ منم تمایل داشتم تا با یه حرف؛  ابرویی باال انداختم

 از اون پاستوریزه های دخترونه؛ حالشو بگیرم.

 ـ اختیار داری؛ به پای تو نمی رسم.
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 بودی؟ ـ چه عجب یه بار تو جواب دادی. دیگه داشتم فکر می کردم اللی. این چند وقته روزه ی سکوت گرفته

لبم کش اومد. نگران شده بودی آقا ماکان؟ یا خوشت نیومده بود که مخاطب من نشده بودی یه مدت. خواستم 

 جواب بدم که زهرا خاتون با قاشق دو تا کوبید رو بشقاب و گفت:

آقا ماکان؛ ـ اوال سر میز شام حرف نمی زنن؛ دوما شادان خانوم؛ دختر این جوری خودشو خم نمی کنه سر میز؛ سوما 

 شما دیگه بزرگ شدی. خجالت بکش.

 همه رو شنیده بود؟ بدتر از این نمی شد!

شام در کنار زهرا خاتون سخت گیر تو سکوت خورده شد و اون هیچی از این که حرف های ما رو شنیده نگفت.  

انداختم و نه اون به من.  سکوتی سنگین و در عین حال دلپذیر برقرار بود. بعد از اون نه دیگه من به ماکان تیکه

زودتر از همه از روی میز بلند شدم و بعد از تشکر به سمت اتاقم رفتم. کارهای زیادی داشتم که انجامشون بدم و 

 حضور زهرا خاتون باعث شده بود وقت زیادی رو از دست بدم.

 

*** 

اشتم که؛ اما چون ماکان نمی خواست؛ خسته و کوفته از در شرکت اومدم بیرون. االن اگه ماشین داشتم مشکلی ند

مجبور بودم با تاکسی برم و بیام. اما روزم روز گندی بود. بسته بندی کارخونه دچار مشکل شده بود و از یه طرف 

دیگه دو نفر تو شرکت داشتن نقش مار تو آستینو بازی می کردن. از بس سر مرادی و ابتهی داد زده بودم سردرد 

رادی و ابتهی از مهم ترین مهره های شرکت بودن که چند روزی بود زیر زیرکی کارهایی می امونمو بریده بود. م

کردن، با این دلیل که چون من یک مدتی به شرکت نیومدم؛ حتما مثل قدیم نیستم و می تونن هر غلطی دلشون می 

ون می داد؛ بعد از این به خواد بکنن. بماند که چون هنوز کار خاصی نکرده بودن و مدارک خیلی خوب اینا رو نش

دست و پام افتادن و زدن زیر گریه؛ دلم سوخت براشون و بخشیدمشون. بماند که منم کسانی رو تو شرکت داشتم 

که برای پول و حقوق بیشتر، چشم من تو شرکت باشن. حتی می خواستم برای عبرت بقیه اخراجشون کنم که مرادی 

و تا از کسانی که بهشون اعتماد داشتم تایید کردن؛ که مرادی رو با بغض گفت همسرش سرطان داره و یکی د

شیطون گول زده؛ که باید ببخشمش؛ که تا به امروز کارمند نمونه ای بوده؛ که و که و که ... هزاران که گفتن تا با بی 

ن جریمه هر حوصلگی مرادی و ابتهی رو به اتاقم صدا کردم و بعد از کلی تهدید و کسر بخشی از حقوق به عنوا

دوشون رو بخشیدم؛ اما ته دلم از نگاه مرادی سوخت. به محض مطمئن شدن از مریضی همسر مرادی و وضع زندگی 

ابتهی حتما قضایا رو بهتر می کنم. سر همین گند کارشیون بود که دیرتر از شرکت خارج شده بودم. دیرتر از بقیه؛ تا 

کار کرده و چی دستکاری شده. هر چی نبودم؛ تو این موارد انقدر اوضاع رو درست کنم و بفهمم که کی دقیقا چی 

 موشکافانه عمل می کردم که حد نداشت.

گوشیم زنگ خورد و شماره ی ناآشنایی تو گوشی نقش بست. با دیدن شماره ابروهام تو هم گره خورد. این شماره 

 برام آشنا بود.

 ـ بله؟

 گاه لبخندی زدم.صدای شاد مریم که تو گوشم پیچید؛ ناخودآ

 ـ سالم شادان جان، خوبی عزیزم؟

 با صدای خوشحالی گفتم:
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 ـ مریــــم؛ وای چقدر خوشحال شدم صداتو شنیدم. خوبی؟

ـ خوب خوبم عزیزم. اصال واسه ی گفتن حرفی بهت زنگ زدم. واسه چیزی که تو حتما باید بدونی. یعنی حتما می 

 دونی؛ ولی من یه کاری هم دارم.

 کاو پرسیدم:کنج

 ـ چی رو من باید حتما بدونم؟ مریم گیجم کردیا!

 مریم کمی مکث کرد؛ انگار داشت با کسی صحبت می کرد. یه لحظه یه بگو شنیدم و بعد مریم دوباره گفت:

 ـ شادان اصن باید بیای این جا. معصوم میگه از پشت تلفن نباید بگم و اگه از پشت تلفن بگم منو می کشه.

 د زد زیر خنده.و بلن

 سرم دوباره تیر کشید و خسته گفتم:

 ـ مریم همین االن باید بیام؟ سرم درد می کنه. نمیشه فردا صبح بیام؟

 مریم جیغی از سر عصبانیت و خنده کشید و گفت:

 ـ اِاِاِ ... بهت میگم االن بیا؛ خودم سردردتو خوب می کنم.

 م:دلم می خواست جیغی بکشم؛ اما به جاش گفت

 ـ باشه؛ میام.

تماس که قطع شد؛ خواستم به خونه زنگ بزنم و بگم که امشب دیرتر میام که ماشین ماکان جلوی در شرکت ایستاد. 

 با خستگی به سمت ماشین رفتم که زهرا خاتونو دیدم که در ماشینو باز کرد.

 ـ بشین تو ماشین دختر که هوا سرده.

 ـ سالم زهرا خاتون؛ خوبید؟

 بم. خسته نباشی. چشمات چقدر قرمزه.ـ خو

 ـ آره؛ یک ساعت پیش به مامان گفتم که دیرتر میام. سالم ماکان.

 ماکان سری تکون داد و خواست چیزی بگه که گفتم:

 ـ میشه من امشب برم خونه ی مریم و معصومه؟

 زهرا خاتون چشماشو ریز کرد و گفت:

 ر دوستای صمیمیتو دیده بودم؛ همه اسماشون از این سانتی مانتاال بودا!ـ اینا کین؟ تا اون جا که یادمه و یه با

 خندم گرفت. این کی سانتی مانتال یاد گرفته بود واسه من؟

 ـ اصن من می میرم واسه زهرا خاتون آپدیت خودم. اینا دوستان جدیدن. میشه برم؟

 ماکان آروم گفت:

هستن که چند دقیقه پیش بهم زنگ زدن. همونایی که گفتم از آشناها ـ زهرا خاتون من تاییدشون می کنم. همونایی 

 بودن. البته دخترای خوبی هستن. به وسیله خودم با شادان آشنا شدن.

با قدردانی به ماکان نگاه کردم. این که هیچ وقت تو هیچ جایی نگفته بود من چه غلطی کردم جای تشکر داشت. تو 

 نبود که زهرا خاتون آه نکشه و نگه: این یه هفته هم همین طور. روزی

ـ ای خدا؛ من پیرزنو ببر تا بچمو این طور بی حال و بیمار روی تخت نبینم. من باید این همه سال عمر کنم؛ اون وقت 

 بچم تو این سن که وقت سر و سامون دادن بچه هاشه بیفته رو تخت و از کار و زندگی بیفته؟
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مامان ستاره که می زد زیر گریه و زهرا خاتون بغلش می کرد و ماکان که دسته بعدش این من سر به زیر بودم و 

های مبل تو دستاش اسیر می شدن و بندهای انگشت هاش سفید. این من بودم که دلم می خواست گریه کنم و به 

ن ساعتی رو زور جلوی خودمو می گرفتم. روز به روز همین من بار شرمندگیش زیاد می شد و هر بار که زهرا خاتو

کنار حاجی می گذروند و می اومد بیرون؛ دلم می خواست فقط یک جایی خودمو گم کنم و شاهد خانواده ای نباشم 

که تیشه زده بودم به ستونش و می دونستم که این خانواده رو من نابود کردم و باید من دوباره سرپاش کنم. تو هیچ 

باز نکردن تا بگن من چه گندی زدم. تو هیچ کدوم از روزهای زندگیم  کدوم از این روزها ماکان یا مامان لب از لب

 این طور نشد.

 زهرا خاتون آهانی گفت و بعد رو به من کرد و گفت:

 ـ می رسونیمت.

جای هیچ مخالفتی نبود و در ضمن؛ منم بدم نمی اومد که مجانی برسم دم خونه ی مریم اینا. بی اراده تا نزدیک 

رفتم؛ چون که تابلوی باشگاهی که به تازگی ساخته شده بود توجهمو جلب کرده بود. چشم  پنجره ی اون طرف

چشم کردم و سعی کردم تا زمانی که ماشین روشن میشه بفهمم که بخش زنونه هم داره یا نه و در نهایت ناامید و با 

 شونه هایی افتاده آه کشیدم و دوباره سرمو میون دستام گرفتم.

 تون جلوی داروخونه بایستید؟ سرم درد می کنه؛ قرص می خوام.ـ میشه سر راه

 زهرا خاتون بی ربط به سوالم گفت:

 ـ چرا آه کشیدی؟

ای خدا؛ این زن حواسش به همه جا بود؛ مخصوصا به من؛ انگار نسبت به من آژیز دزدگیر داشت که با هر حرکت 

 فتم:من کنجکاو می شد. همزمان با راه افتادن ماشین ماکان گ

 ـ اون طرف شرکت یه باشگاه زدن. می تونستم یه ساعتی از روز سرگرم کنم خودمو؛ اما فقط مخصوص مردا بود.

 زهرا خاتون که انگار کنجکاویش رفع شده باشه گفت:

 ـ آها!

 بی حوصله شلکلی برای شیشه ی ماشین در آوردم و سرمو تکیه دادم به صندلی ماشین. صندلی جلو؛ یعنی صندلی

ماکان. بوی عطرش یک لحظه تو بینیم پیچید و خوابم کرد. یه بوی ساده که خیلی خاص بود. چشمامو بستم و سعی 

کردم با فکر کردن به بوش چشمامو ببندم تا سردردم خوب بشه. ماشین ایستاد و من چشمامو باز نکردم، ولی چند 

ینو دوباره باز کرده بود و یه بطری آب معدنی با یه دقیقه بعد حس سرمایی باعث شد چشمامو باز کنم. ماکان در ماش

ورق قرص استامینوفن جلوم گرفته بود. نگاهم خیره موند تو چشماش. زیر اون ابروهای درهم گره خورده؛ 

 چشماش تو قاب بود و من یک لحظه تنها با خودم فکر کردم قاب کردن عکس این چشم ها بی نظیر میشه.

 ـ شادان؟

با تشکر ازش قرص و آب معدنی رو گرفتم و در جا یکیشو خوردم. به قدری سرم درد می کرد که  تکونی خوردم و

حد نداشت و حس می کردم اگه کل ورق رو هم بخورم حالم خوب نمیشه. بعد از خوردن آب معدنی؛ بطریشو 

تنی ترین چیزی بود گذاشتم رو سرم و این بار تکیه دادم به صندلی عقب و چشمامو بستم. خنکای بطری دوست داش

که می تونستم اون لحظه آرزوشو داشته باشم؛ درست مثل خنکای اون دو نگاهی که زیر سایه ابروهای درهم گره 
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خورده ی ماکان؛ لحظاتی فکرمو درگیر کرده بودن و اون لحظه حس می کردم نگاهش برعکس همیشه س و دوست 

 داشتنی ترین نعمت خداست.

 

*** 

 و جون شادان؟ـ دروغ میگی؟ بگ

مریم بلند خندید و معصومه ی همیشه اخمو هم لبخندش پررنگ تر از همیشه شد. سردردم یادم رفته بود و نگاهم 

 به خنده های معصومه و مریم بود. چطور چنین چیزی ممکن بود؟

 ـ ببین؛ من هنگم! یه بار دیگه بگو.

 مریم نمایشی اخمی کرد و گفت:

نقدر خنگ شدی؟ ببین، اون روزی که ما تو خونه نشسته بودیم و ماتم جور کردن پولو داشتیم؛ ـ ای بابا؛ شادان چرا ا

یهو زنگو زدن و پشت در کی می تونست باشه؟ بابام بود و طلبکارش. آی دل می خواست بزنم فک طلبکاره رو بیارم 

 پایین! مخصوصا اون وکیل عوضی؛ راستارو!

 بلند زدم زیر خنده و گفتم:

 دختر؛ از وقتی من برگشتم خونمون خیلی عوض شدیا؛ قبال این قدر خشن نبودی.ـ هی 

 مریم که حال خوششو هیچی نمی تونست خراب کنه گفت:

ـ آخه تو حال و روز منو نمی دونی که! انقدر اون روز حرص خوردم که حد نداشت. بابامو که دیدم پریدم بغلش. به 

روزی که بردنش زندان می خواست زمین و زمانو به هم بزنه. فحش می داد؛  خدا تو نمی دونی بابا چقدر عوض شده.

همه رو می زد. همین من و معصومو نمی دونی چقدر فحش داد. اصن اون ورشکستگی بابامو نابود کرد. برات نگفتم 

طر این که تو یه شادان خیلی چیزا رو؛ فقط بدون بابای من وقتی آزاد شد از رو به اون رو شد. گویا یه مردی به خا

تصادف باعث مرگ یه نفر شد؛ دادگاه براش حکم چند سال زندانی و بعدشم اعدام بریده بود. خود مرده که می 

گفته از عمد نبوده؛ اما بنده خدا چون نتونسته ثابت کنه و خانواده ی شاکی رضایت نمی دادن تغییری تو وضعیتش به 

ن هم بندی بود. بابا می گفت روزای اولی که رفته تو بند؛ اون مردو دیده که وجود نیومده. این بنده ی خدا با بابای م

در حال نماز خوندن بوده. خودش که همیشه در حال گریه و زاری بوده و خیلی بهش فشار می اومده داد و بیداد می 

تان. حتی دکتر زندان هم کرده و دعوا راه می انداخته. یه بار هم سرشو انقدر می کوبه به دیوار که می برنش بیمارس

کاری از دستش بر نمی اومده و چند وقتی بیمارستان بستری بوده؛ تازه به ما هم نگفته بوده تا مثال نگرانش نشیم. 

اون مرد به بابا کمک می کنه و تو این چند سال انقدر در کنار بابا می مونه که بابا می تونه راه درستو پیدا کنه. خود 

بت با مسئولین زندان و خالصه چند تا خیر کار بابا رو راه می اندازه. اما من یه چیزی رو از بین حاجی هم بعد از صح

حرفای بابا فهمیدم و اون اینه که خیر اصلی یه مرد جوون بوده که هرچی پرسیدم حاجی اسمشو نگفت. گویا بخش 

باقی پذیرفتن. شادان نمی دونی چقدر اعظمشو اون مرد قبول کرده و حاجی به بخشی رو بخشیده و یه بخشی رو هم 

 خوشحالم. اون روز حتی جلوی اونا به پای من و معصوم ...

با اهمی که معصوم کرد؛ مریم نگاهش کرد و معصوم چشم و ابرویی اومد که یعنی بسه. معصوم واقعا مثل اسمش 

ه پام افتاد و این قابل تقدیر ترین معصوم بود. دوست نداشت شخصیت بابای مریمو خرد کنه و با افتخار بگه فالنی ب

 چیزی بود که می تونستم از این دختر همیشه اخمو بفهمم.
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شب که شد؛ پدر مریم اومد خونه و من تونستم مردی رو ببینم که خیلی شکسته بود و اثری از مرد تندخویی که 

ومه گفت که میره باال و تو اتاق مریم از گذشته هاش می گفت نبود. پدر مریم به من سالمی داد و به مریم و معص

طبقه ی باال می مونه که من اذیت نشم. معصومه ازش تشکری کرد و من به بچه ها کمک کردم تا ظرف های غذایی 

که برای امشب گرفته بودمو جمع کنن و خودم از معصومه خواستم که برام آژانس خبر کنه. قبل از رفتن 

ی خواستم مثال سورپریز کنمشون رو بهشون تحویل دادم و بماند از این کادوهاشونو که بیرون گذاشته بودم و م

حواس پرتی ناشی از خبر مریم چقدر خندیدیم. برای هرکدوم یه دست مانتوی نو گرفته بودم. این در جبران محبت 

 های اون روزهاشون به نظرم کم بود.

 انگار یه نشون داشت.به محض نشستن تو ماشین صدای معصومه تو گوشم پیچید. صدایی که 

ـ مریم نفهمید؛ اما من یه حدس می زنم اون خیر کی بود. هر دوی ما غرور داریم؛ اما این پولو قبول کردیم؛ چون 

داشت شیره ی جونمون برای بدهی بابای مریم می رفت. جلوی مریم نمی گفتم؛ اما وقعا نفس گیر بود که هر ماه 

ون بدهی. از طرف من ازش تشکر کن ... بگو خیلی تابلو روز قبلش ازم سوال بخش اعظم حقوق ناچیزمون بره برای ا

 کردی.

 یه لبخندی زد به من و بعد رو به راننده گفت:

 ـ آقا برو.

 راننده که راه افتاد؛ به حرفای مریم فکر کردم و چشمامو بستم.

لی یه مرد جوون بوده که هرچی پرسیدم حاجی اما من یه چیزی رو از بین حرفای بابا فهمیدم و اون اینه که خیر اص "

 "اسمشو نگفت. 

 یه مرد جوون که می تونست صاحب چشمای قهوه ای اخمو باشه. یه مرد جوون که قبال عاشق من بود.

همه چیز اون روز شروع شد. از همون لحظه که من از آژانس پیاده شدم و قبلش حرفای معصومو شنیدم تا خود االن. 

هم به نگاه ماکان می افتاد؛ تنها همون جمالت و کار خوبی که انجام داده بود تو ذهنم نقش می بست و از وقتی که نگا

شخصیت خشنی که از ماکان ساخته بودم فاصله می گرفتم. نمی دونم؛ شاید یک جور کم آوردن بود در مقابل ماکان 

بود که من تالشم هزار برابر شد. از همون  و این که من هر کار بکنم مثل اون خوب و خاص نمیشم. از همون روز

 روز بود که خیلی چیزها عوض شد.

 ـ اومدی؟

 ـ سالم ماکان.

 ابروهای ماکان باال رفت و منو نگاه کرد و متعجب گفت:

 ـ سالم.

خب؛ قرار نانوشته ی من و اون این طور می گفت که جلوی همه با هم خوب باشیم و تو خلوت هر طور دلمون 

. قرار ما هیچ وقت توش مهربونی من نبود؛ که همش تیکه انداختن های من بود؛ که قرار نبود من نگاهش خواست

کنم و با مهربونی بگم سالم؛ که قرار بود من و اون دشمن هم باشیم تا ابد؛ که قرار بود اون امر کنه و منو تربیت و 

 ده بودم و اون این ماکانی بود که نمی شناختمش.من در لحظه های تلخ و روزمرگی هام تازه یه حقیقتو متوجه ش

نمی دونستم در مقابلش چی بگم و علت این نگاه های عجیبمو توضیج بدم؛ پس تصمیم گرفتم که برم تو اتاقم و تنها 

 در سکوت به این فکر کنم که چی کار کنم.
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*** 

که گفت و من شنیدم و سعی کردم جملشو کنارم که نشست؛ فقط یک جمله گفت. یک جمله از یکی مثل خودم. یکی 

بکنم آویزه ی گوشم. یکی که تو روزمرگی ها خیلی ازش چیزی یاد گرفتم؛ یکی که صد تای من پیراهن پاره کرده 

 بود و اسمش زهرا خاتون بود. همونی که می گفت:

ذر کرد. یادت باشه شادان؛ ـ همه آدما روزای سخت توی زندگیشون زیاد داشتن و فقط با صبر میشه از این مرحله گ

 من نموندم این جا که تو روزهایی تو خودت غمبرک بزنی. به من ثابت کن آدمی هستی که بتونم بهت اعتماد کنم.

 نگاهش کردم و گفتم:

 ـ اعتماد؟ اعتماد برای چی؟

دیمی. نمی دونم چی ـ برای یه چیزی که بعدا بهت میگم. تو فقط خودتو به من و بقیه ثابت کن. بشو همون دختر ق

شده که خیلی عوضت کرده؛ اما دلم می خواد همون دختر کله شقی باشی که وقتی بهت می گفتن فالن کارو بکن؛ می 

 گفتی چرا؛ چراشو بگید تا من انجام بدم.

 نمی دونم چرا این حرفا رو بهم می زد، اما برای وقتایی که تو ثابت کردن خودم کم می آوردم؛ حرفش خیلی خوب

بود. مخصوصا تو اون عصر گرفته و حوصله سر بر جمله؛ به خاطر همین حال ناخوشم خونه نشین شده بودم. حال 

 ناخوشی که هر زنی تو یه دوره ی خاص از زندگیش پیدا می کرد و انگار سیر می شد از زندگیش.

 دست بردم سمت پهلوها و کمرم و گفتم:

 شتر و بهتر بشم.ـ من که تالشمو می کنم؛ سعی می کنم بی

خودمم نمی فهمیدم چی میگم؛ فقط می خواستم نشون بدم که دارم تالشمو می کنم و تو تمام این جون کندن ها حالم 

به هم می خورد از این که بخوام به همه ثابت کنم و گاهی دلم می خواست فریاد بکشم که بابا؛ دست از سر من 

 بردارید؛ دلم نمی خواد ثابت کنم.

 زنگ در که میاد؛ زهرا خاتون از کنار تخت و من مچاله شده کنار رفت و گفت:صدای 

 ـ نمیای پیش ما؟ اومدن مالقات بابات و دیدار من.

 به سختی تونستم جلوی دهنمو بگیرم و چیزی به زهرا خاتون که تالش داشت منو شاد نگه داره نگم.

 ـ نه زهرا خاتون خوب نیستم.

 ن تا چای نبات درست کنم و بدم فریبا واست بیاره. خوبه؛ گرم میشی.ـ پس حداقل بیدار بمو

 هیچی برای زجرآورتر از فریبا نبود.

 ـ نه؛ نه؛ اون نیاد. بده زهرا خانوم بیاره.

زهرا خاتون فقط یه باشه گفت و رفت. جدیدا پی برده بودم چقدر خوبه که زهرا خاتون یه جاهایی کنجکاویش می 

رفت؛ یاد ساعت های قبل افتادم. که این دختر چطور داشت از عشقش به ماکان برای زهرا خانوم می خوابه. وقتی که 

گفت؛ که کاری می کنه تا ماکان باهاش عروسی کنه؛ که ... نمی دونم چرا عصبی شدم و صداش کردم. در واقع نباید 

ه این زودی از خونمون بره. نمی دونم؛ به من ربطی می داشت که کی عاشق ماکان شده؛ اما دلم نمی خواست ماکان ب

شاید هم دلم یه چیز دیگه می خواست. اصال دلم امروز قاطی کرده بود؛ قاطی کرده بود که فریبا رو با عصبانیت صدا 

 کردم و گفتم:
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 ـ میری پیش حاجی و تا وقتی صدات نکردم نمیای بیرون. مگه تو پرستارش نیستی؟ این جا چه غلطی می کنی؟

 که از شدت تعجب ابروهاش رفته بود باال؛ تنها گفت: فریبا

 ـ خانم؛ آخه حاجی خوابه.

 و من که چیزی برای گیر دادن نداشتم؛ تنها با فریاد گفتم:

 ـ رو حرف من حرف نزن؛ پاشو برو تو اتاق. خوابه که خوابه؛ برو مواظبش باش.

 اون حال بدم شروع شد تا خود االن.و همین جا بود که زهرا خاتون منو دید و آمار نصایحش تو 

 زهرا خانوم چای نبات آورد و من هر قلپشو که می خوردم یه فحش به همه می دادم و می گفتم:

ـ چرا؟ من چرا باید خودمو به شماها اثبات کنم؟ گناه من چی بود جز این که فکر می کردم عاشق شدم و خودباخته 

 خودمو تحویل نیازهای اون عوضی دادم؟

نزدیک ترین باشگاه برای بدن سازی؛ نزدیک ترین کالس ورزش ایروبیک رو انتخاب کردم و با دادن مقدار الزم 

پول و مدارک ساعتی از روزهامو دادم برای ورزش کردن در هر دو کالس. ورزش که می کنم؛ حس می کنم تمام 

م؛ یادم میره بابایی تو خونه روی تخت روح و روانم پر میشه از لذت. یادم میره یه روزی چطور سبک سری کرد

افتاده؛ یادم میره درگیر مجهوالت دو تا نگاه هستم؛ یادم میره همه از من انتظار دارن. زودتر از بقیه دخترها حرکات 

 را یاد گرفتم و برای این که بقیه قشنگ تر یاد بگیرن؛ به دستور مربی تو صف اول ایستادم.

ه به بخت بد خودم و فوضولی آدم های اطرافم لعنت فرستادم؛ چون کسی رو اون جا یک هفته ای از روزها گذشت ک

دیده بودم که منو می برد به گذشته هام و پست بودنم. فرشته اومده اون جا. نمی دونم از قصد و یا از روی تصادف؛ 

م اویزون بود؛ به هر هر چی که بود؛ تا منو دید؛ اول جا خورد و بعد منو به آغوش کشید. دستایی که دو طرف

چهارپایی هم نشون می داد که من تمایلی برای به آغوش کشیدن فرشته ندارم؛ اما فرشته ول کن نبود. تند و تند 

چندین و چند بوسه ی هوایی برای فرستاد و بعد هم با گفتن این که دلش برای تنگ شده بود و چقدر از خدا می 

کم در آغوشم کشید. با خودم فکر کردم چطور بوی عرقی که ناشی از حرکات خواسته که منو دوباره ببینه دوباره مح

تند ورزشی اذیتش نمی کنه و تن خیسمو با اون مانتوی نو گرون قیمتش به آغوش می کشه و این همه ابراز لطف می 

 کنه.

 ـ فرشته اگه میشه ولم کن؛ می خوام برم دوش بگیرم.

و من می تونم که دوش بگیرم. سر جمع چهار ساعت دوازده تا چهارو این جا می دونستم که خود باشگاه حمام داره 

می بودم و شرکت دست معاون می چرخید تا من از چهار و نیم تا هشت شب داخل شرکت باشم. این سرگرم شدن 

تور زهرا ها و این بار مسئولیتی که برای خودم می تراشیدم باعث می شد کمتر فکر و خیال کنم و وقتی ماکان به دس

 خاتون به دنبالم میاد تا خود راه خونه رو بخوابم.

 فرشته که دیگه از سردی رفتار من ناراحت شده بود؛ سعی کرد با خنده های مصنوعی ولم کنه.

 ـ باشه؛ اما تو رو خدا دیگه نریا؛ من خیلی حرفا باهات دارم. حرفایی که مطمئنم خوشحالت می کنه.

 رق روی پیشونیم رو می گرفتم؛ گفتم:در حالی که با دستمال ع

 ـ زیاد مطمئن نباش. چیزهایی که مربوط به گذشتمه دیگه خوشحالم نمی کنه.

 فرشته یک قدم عقب رفت و گفت:

 ـ اما ...
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عصبی شدم. برای چی می خواست گذشته ای که نمی خواستم یادش بیارم و یادم بیاره؟ چی بهش می رسید که یادم 

بودم و عشقم لگدمال شد زیر پای چند تا بی شعور که سرم شرط بستن تا غرور منو بشکن؟ چی بیاره من عاشق 

 بهش می رسید که بهم یادآوری کنه من مغرور نبودم؛ من احمق بودم؟

ـ میشه خواهش کنم حرف نزنی؟ میشه چیزی نگی از گذشته ی کوفتی؟ میشه اون جمع ها رو فراموش کنی؟ اگه 

 ا برجا بمونه چیزی نگو؛ چون بهت قول نمیدم که رفتار خوبی داشته باشم باهات.میخ وای دوستیمون پ

فرشته ساکت شد و دیگه هیچ چیز نگفت و منم رفتم سمت حموم و تن خسته و فکر پر از سوال و پر از حرفمو دادم 

 به دست آب.

 

*** 

که در نبودم شریفی؛ معاون شرکت انجام می پشت میز تو نور کم اتاق مشعول مطالعه ی قراردادها بودم و کارهایی 

 داد رو چک می کردم که صداش اومد.

 ـ شادان؟

 یه تکونی خوردم؛ چرا که فکر می کردم همه شرکتو تخلیه کردن و تا اومدن ماکان خیلی وقت دارم.

آماده باش بودن.  ـ نمی خواستم بترسونمت. گوشیم شارژ تموم کرده بود. امشب تمام نیروهای نظامی تا همین حدود

 تازه به ما اجازه ی خروج دادن که منم مستقیم اومدم دنبالت و خالصه نشد زنگ بزنم بیای پایین.

حرف هایی که پشت سر هم می گفت مانع از در اومدن صدام شد؛ اما به جاش ترسی که تو جونم نشسته بود؛ با 

د و اعالم کرد ساعت هشت شده. راس ساعت سکسکه های متعدد خودشو نشون داد. ساعت اتاقم تک اهنگی ز

 هشت بود و من و ماکان داخل شرکت.

 ـ چی شدی؟ این جا یه لیوان آب در دسترس نیست؟

خندش گرفته بود از سکسکه های پشت سر هم من و من هم با دست جلوی دهنم سعی می کردم سکسکمو با نگه 

د حالت تهوعی بود که این سکسکه های عمیق بهم می دادن و داشتن نفسم بند بیارم؛ اما تنها چیزی که عایدم می ش

 کم مونده بود مثل همیشه از شدت عصبانیت فریاد بکشم و ماکان رفت تا آب بیاره.

تو اتاق قدم رو می رفتم تا سکسکم بند بیاد و به ماکان یک ریز فحش های به قول بچه های باشگاه پاستوریزه می 

 دخترونه که اون ها نثار مخاطبای خاصشون می کردن. دادم؛ از اون پاستوریزه های

ـ بیا؛ این آب رو هفت قسمت کن؛ هر قسمتشو با نام و یاد خدا بخور و انتهای هر قسمت بگو خدا شکرت. اینو من 

نمیگم؛ زهرا خاتون میگه و می دونی که تجویزهای این دکتر دانشگاه نرفته از هزار تا دکتر تحصیل کرده که فقط 

 می ریزن تو حلقت بهتره.قرص 

با حرص لیوانو بلند کردم و طبق گفتش انجام دادم. خب من تجویزهای زهرا خاتون و معجزه های این تجویزهایی 

 که از بیشترشون از دل طبیعت می اومدو دیده بودم و می پسندیدمشون.

ز این قدر سالمتیشو نمی دونه چقدر لیوانو که آوردم پایین، تازه حس کردم چقدر تنفس طبیعی خوبه و آدم گاهی ا

باید شرمسار باشه؛ مثل من که هیچ وقت نبودم و هنوز هم شرمی تو چهره دارم که مانع حس کردن لذت این 

 شکرگذاری بوده.
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لیوانو که آوردم پایین، نگاهمو مستقیم دوختم به میز؛ چرا که جدیدا حس می کردم چشمام می خواد جذب مجهوالت 

بشه و من نمی خواستم تو این قهوه ی خالص حل بشم. چرا که ماکان جدیدا تو تنهایی ها نگاهم می  قهوه ی نگاهش

کرد، نه مثل روزهای اول که دلش می خواست تف کنه تو صورتم؛ چرا که ماکان تو نزدیک به یک فصل کم کم 

القات ما ماکان از عصبانیتش داشت ماکان جدیدی می شد و من می ترسیدم از این جدید شدن؛ چرا که با هر بار م

 کم می شد و کم پیش می اومد که اخم کنه؛ که زهر نگاهش منو تلخ کنه.

 ـ خب؛ کارات تموم شد؟ بریم؟

 ـ آره؛ االن دیگه میام.

ـ برگه ها و پوشه های روی میزو دسته کردم و تو کمد قرار دادم و درشو بستم. کیفمو برداشتم و دست بردم سمت 

 م برقرار شد و روی صفحه عکس یه خانواده ی مثال خوشبخت نقش بست.گوشی که تما

من، زهرا خاتون؛ حاج بابا روی صندلی چرخ دارش؛ مامان و ماکان. این عکسو همین دیروز با دوربین به حالت 

ده ی خودکار گرفته بودم و بالفاصله تو لپ تاپ ماکان تبدیل کرده بودم برای زهرا خاتون تا فرمتش تو گوشی سا

زهرا خاتون بخونه. هر چند مات و هر چند بدون کیفیت، اما می گفت با نگاه به این عکس یاد ما کنه و من دزدکی یه 

کپی با ریخته بودم تو گوشی خودم که هم بشه عکس زمینه ی گوشی و هم عکس تماس از خونه. آهی کشیدم و 

 گفتم:

 ـ جانم؟

 ـ سالم شادان.

 ردم به ماکان.نفسی تازه کردم و پشت ک

 ـ سالم؛ خوبین؟ جانم؟

 ـ جانت بی بال دخترم. اول که خسته نباشی؛ دوم این که ماکان اون جاست؟

 کیفمو رو دوشم جا به جا کردم و گفتم:

 ـ بله زهرا خاتون.

 عصبی گفت:

 ـ این چرا گوشیشو جواب نمیده؟

 آروم تر از قبل گفتم:

 ؛ دوما شارژ تموم کرده.ـ زهرا خاتون اوال آماده باش بوده

 زهرا خاتون مکثی کرد و چیزی به کسی گفت و بعد ادامه داد:

ـ آها. ببین دختر جان؛ ما داریم میریم خونه ی داییت. ما رو امشب دعوت کرده. هم ما؛ هم حاجی رو. تو و ماکان یه 

 ن سر میره.چیزی بیرون بخورید و بعد برید خونه. خونه ی داییت جووناشون نیستن؛ حوصلتو

 جا خوردم. من و ماکان؟ بیرون شام بخوریم؟

 ـ چیزه ... خب میریم خونه؛ دستپخت زهرا خانومو می خوریم.

 ـ دختر اونا هم با ما میان. فریبا که حتما باید با حاجی باشه؛ می مونه زهرا خانم که من گفتم بیاد.

 ماکان برم بیرون؛ اونم شام و تنها بودن باهاش.با استیصال چنگ زدم به آخرین ریسمون. دوست نداشتم با 

 ـ خب نمیشه صبر کنید ما هم بیایم؟
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 ـ ا... اکبر؛ شادان به خدا اگه جلوی دستم بودی همچی از این نر و ماده ها یکی می کوبیدم تو گوشت.

 با ناراحتی گفتم:

 ـ زهرا خاتون!؟

کنی دهنمو باز کنم و بی ادبی کنم. االنم خداحافظ. دارم ـ زهرمار! حرف آروم بهت می زنم گوش کن؛ مجبورم می 

 بهت میگما شادان؛ نه کسی خونه س، نه غذایی هست. تو جوون خوب و عاقل برید و یه شام بخورید و بیاید.

پوفی کردم و خواستم با دلیل و برهان قانعش کنم که بوق اشغال باعث شد با چشمای درشت به صفحه گوشی نگاه 

 کنم.

 هرا خاتون چی می گفت؟ـ ز

برگشتم سمتش. خستگی از سر و روش می بارید. به خاطر شغلش مجبور صبح ها زود بره و تا این وقت شب هم 

آماده باش بود. وقتی حرفای زهرا خاتونو براش گفتم؛ توقع رفتاری مثل همیشه رو داشتم. توقع مخافت داشتم؛ اما 

 که دستشو تو جیبش می کرد گفت: انگار خسته تر از اون بود؛ چون در حالی

 ـ باشه؛ بریم.

سری تکون دادم و دنبالش رفتم. وقتی سوار ماشین شدیم؛ لباس های نظامیش رو دیدم که پشت ماشین نامنظم 

 افتاده بود و کیفمو یه گوشه روی صندلی عقب گذاشتم و گفتم:

 ـ خب چرا اینا رو نذاشتی تو یه کیسه؟

 ن می کرد گفت:در حالی که ماشینو روش

ـ حوصله نداشتم. این آماده باش الکی بود اصال. هیچ مسئله ی خاصی نشد که بگیم این آماده باش مهمه. فقط محض 

 برقراری امنیت بود.

با گفتن یک آها؛ تنها حرفشو تایید کردم تا با هم بریم و یک جایی غذا بخوریم. من قرار بود با مردی تنها باشم که 

تی رو باهاش تو نفرت و بی حسی گذرونده بودم و تنها به این فکر می کردم روزگار قراره برام چی روزهای متفاو

دیگه ترتیب بده؟ چی که منو از این مجهول خارج کنه. مجهولی که برای رسیدن به معلومش نه تالش می کردم؛ 

 چون می ترسیدم و نه بیکار می نشستم؛ چون دوستش داشتم.

کسی که تازگی ها سعی می کرد ببخشدش نگاهی انداخت. امشب در کنار این دختر که جدیدا از گوشه ی چشم به 

رفتارهای عجیب و غریب پیدا کرده بود و تو خودش بیشتر از قبل فرو می رفت شام خورده بود؛ دلش می خواست 

؛ اما هنوز تردید داشت. داشت مثل اکثر دخترا و پسرای اون جا که با هم و عاشقانه اومده بودن تا یه شام بخورن باشه

سعی می کرد ببخشدش؛ اما از این که به چشم یه عشق و یه زن برای زندگی بهش نگاه کنه تردید داشت؛ از این که 

 اگه یه روزی تو آغوشش بگیردش تردید داشت و می ترسید زندگی رو برای خودش و اون زهر کنه.

و به شادان چشم دوخت که سر خم کرده داشت دنبال چیزی رو  صدای آهنگ که تو ماشین پیچید؛ سرشو بلند کرد

 سیستم می گشت.

 ـ دنبال چی می گردی؟

 نگاهش همون طور به ضبط بود که گفت:

 ـ دنبال تنظیمات صداش. چه بالیی سر این آوردی که صداش انگار از ته چاه میاد؟

 و برداشت و داد بهش.عادت همیشه ی شادان بود. تو همه چیز کنجکاوی می کرد. کنترل
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 ـ تو این پیدا کن؛ گردنت هم درد نمی گیره.

جای نگاه شادان از روی سیستم به کنترل تغییر پیدا کرد و ماکان هر از چند گاهی بهش نگاه می کرد و باز پیش 

چند خودش افکار عجیب و غریب می کرد. نمی دونست میشه پایه های یه زندگی رو چید یا نه؟ حرف های خصوصی 

 روز پیش زهرا خاتون که یادش می اومد لبخند می زد؛ اما امان از تردید.

ـ ببین پسر؛ اون روزا که هر دوتون سنتون کمتر بود باید کارو تموم می کردم؛ اما همین حاجی نذاشت؛ گفت  "

 "جفتتون بچه اید. ما نفهمیدیم؛ ماها که تو سن کم ازدواج کردیم مردیم؟ 

ته بود که االن هم می خواست آستین باال بزنه؛ اما خوب می فهمید زهرا خاتون برای همین کار اگرچه مستقیم نگف

 اومده تهران و تا وقتی به اون چیزی که می خواد نرسه؛ دست از سر اینا برنمی داره.

 "ـ اصن از قدیم گفتن عقد پسرعمو و دخترعمو رو تو آسمونا بستن.  "

 به انواع مختلف تغییر پیدا می کرد که شادان همین طور خیره به کنترل گفت:صدای ضبط زیاد و کم می شد و 

 ـ ماکان نمی خوای راه بیفتی؟

 ـ نه!

 شادان چرخید سمتش و گفت:

 ـ چرا اون وقت؟

 نگاهشو از نگاه شادان گرفت و گفت:

 ـ راه می افتم؛ اما سمت خونه نه. نمی خوام به این زودی برگردم خونه.

ش می خواست از دختری که کنار دستش نشسته قشنگ مطمئن بشه و برای اطمینان باید از همین قدم های خیلی دل

کوچیک شروع می کرد. باید می فهمید که شادان عوض شده یا همونه؛ که اگه همون بود که همه چیز منتفی می شد. 

 نمی تونست دختری رو تحمل کنه که همه چیزو با دیده ی تحقیر می بینه.

ـ کجا میریم ماکان؟ من خستم. از صبح یه سره داشتم رو اون قرادادای کوفتی کار می کردم. باشگاه هم بودم؛ کال 

 حوصله ندارم.

بود حتما باهاش می  "اون  "ـ شادان االن خونه نمیریم. بحث نکن؛ جایی نمی برم که بهت بد بگذره. االن اگه جای من 

 الفت کنی؟رفتی؟ نه؟ چون من میگم می خوای مخ

نمی خواست؛ اما ناخودآگاه طعنش رو زده بود و اینو از نگاه رنجیده ی شادان می شد فهمید. شادان که سرشو پایین 

 برد؛ ماکان فهمید زیاده روی کرده باز. خواست چیزی بگه که شادان گفت:

 ـ من که چیزی نگفتم. خب بریم اصال.

ن کار و نمی خواست که کار بدتر بشه و باز این شادانه که یه برداشت هر چیزی که تو لحظه می گفت یعنی بدتر کرد

دیگه می کنه و ناراحت میشه و باز خوب می دونست که االن هم که حرفی نمی زنه باز شادانه که با خودش برداشت 

ار بده که بند خودشو از حرفش می کنه. فرمونو محکم گرفت تا تنبیهی باشه براش تا دهنشو الکی باز نکنه. انقدر فش

 بند انگشتاش درد بگیرن و یادش بمونه که قبل از حرف زدن فکر کنه.

حدود چهل دقیقه ی بعد رسیدن به پارک سرسبزی که جون می داد برای شب گردش ها و قدم زدن های بعد از 

 شام.

 و فلشو هم کشیده بود.شادانی که با شوق داشت دنبال آهنگ می گشت؛ بعد از شنیدن اون حرف فقط تکیه داده بود 
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ماکان از ماشین پیاده شد و درو برای شادان که داشت شالشو تو آیینه مرتب می کرد باز کرد. همین که پیاده شد؛ 

 این پا و اون پا کردنو گذاشت کنار و گفت:

 ـ شادان؟

ر ایستاده بود و نگاه کرد و شادان فقط نگاهش کرد و بعد جلو جلو راه افتاد تو پارک. پوفی کرد به اون که کمی جلوت

 عقل بهش گفت:

 ـ اصن مگه دروغ گفتی؟

 یه کم دیگه ایستاد و بعد چرخید تا قفل ماشینو بزنه و دل تو جواب عقل گفت:

 ـ خفه شو. بی انصافیت داره سر به فلک می ذاره.

م برداره سمت شادان و دل خواست آرومش کنه. یه چیزی تو وجودش سر به فلک گذاشت و یه نیرویی باعث شد قد

 با خودش بگه:

 ـ سعی می کنم همه چیزو درست کنم.

همین که رسید کنار شادان؛ همین که خواست باز قدمی برداره برای درست کردن همه چیز؛ همین که سعی کرد 

واقعیت بدل ها رو به  "همین که"خاکی تر باشه و با ادب تر؛ همین که خواست دل به دل دختر رو به روش بده و این 

 کنه؛ شادان در حالی که دستاشو زیر سینش بی تکلف گره زده بود شروع کرد به صحبت.

ـ اوایل زمستون بود که من از خونه زدم بیرون و چند هفته بعد پیدا کردین؛ اما یه کدوم نکردین ازم بپرسین دختر 

دم. می خوام االن بگم؛ نه به خاطر این که تو چه مرگته؟ یه کدوم نکردین ازم بپرسین چرا این کثافت کاری رو کر

 نگران باشم؛ نه! می خوام بگم که دیگه طعنه نشنوم. الاقل تو یکی دیگه بهم طعنه نزنی.

 شادان سر جاش ایستاد و نگاهشو دوخت به ماکان. اشک تو چشماش حلقه زده بود.

ر یادم میاد که چی کار کردم و هر بار از بن جگر ـ خیلی سعی کردم که طعنه هات برام مهم نباشه؛ اما متاسفانه هر با

 می سوزم.

 ماکان دست هاشو تو گره کرد و گفت:

 ـ بی خیال شادان. من اشتباه کردم.

اما شادان دوباره راه افتاد و ماکانو مجبور کرد که دنبالش بره. همون طور که آروم قدم می زد؛ انگار که تو این دنیا 

 زدن. نباشه؛ شروع کرد به حرف

ـ فصل زمستون داره تموم میشه؛ اما همیشه برای من یادآور یه اتفاقه. تو یه مهمونی دیدمش. اون موقع ها تازه 

خاطرات مامانو خونده بودم و همش فکر می کردم حاجی خیلی در حق مامان بدی کرده. بعدشم که گیر دادن های 

حق دارم؛ من دارم انتقام مامانو می گیرم. از یه طرف اون حاجی به سر و وضعمو می دیدم؛ با خودم می گفتم که من 

وایل که می رفتم دانشگاه و دخترا رو با تیپ های خاص می دیدم؛ با خودم می گفتم که منم باید هم شکل اینا بشم. 

ارتی فرشته رو همون جا دیدم. با فرشته که دوست شدم پام کم کم باز شد به جمع دوستای فرشته. کم کم رفتیم به پ

 های فرشته. همون جا بود که اون آرشام لعنتی رو دیدم.

شادان نگاهشو دوخت به زمین جلوی پاش و ماکان دستاشو مشت کرد و برای جلوگیری از هر کاری اونا رو فرو داد 

 تو جیب شلوار مشکی رنگ ساده و پارچه ای که هر روز برای سرکار رفتن می پوشید.
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ب بود. همه ی دوستای فرشته از من به عنوان یه دختر مغرور یاد می کردن و اون خوب ـ نگاهش؛ رفتارش برام جذا

رگ خواب یه مغرور تو خالی رو بلد بود. وقتی که فهمید عاشقش شدم؛ وقتی که همه ی زندگیمو برای عشقش دادم؛ 

 وقتی که خودباخته همه ی تالشمو کردم برای عشقش ...

 ـ بسه شادان!

 ه نوار که دکمه ی استپ نداره ادامه داد:اما شادان عین ی

ـ وقتی که عین دستمال کاغذی ازم استفاده کرد؛ وقتی که عشقمو ندید گرفت؛ سرد شد. ازم دوری می کرد؛ از این 

طرف و اون طرف می شنیدم بدون من میره پارتی. فرشته هی زیر گوشم می خوند که باید از قدرت های زنانم برای 

م استفاده کنم و نذارم اون دختر دوزاری های تازه به دوران رسیده باهاش باشن و من هم عین کشیدن آرشام سمت

یه دانش آموز خوب چیزایی که می گفتو گوش می کردم. یه روز رفتم خونش؛ وقتی اومد و منو اون جا دید لهم کرد. 

پات لهش می کنی لهم کرد. انقدر مثل یه تف که می ریزیش زمین و از روش رد می شی. مثل یه ته سیگار که زیر 

 تحقیرم کرد که خودم با پای خودم بیام بیرون. قبل از رفتن خواستم کمی بترسونمش؛ واسه همین ...

 ـ بسه شادان ... تمومش کن. بهت میگم نگو.

 کسی اون اطراف نبود؛ واسه همین شادان کمی صداشو بلندتر کرد و گفت:

رم؛ بهش گفتم که یه بالیی سرش میارم که مرغای آسمون واسش گریه کنن. اونم ـ بهش گفتم آبروتو همه جا می ب

 خواست جلوگیری کنه از زلزله ای که قرار بود رخ بده؛ برای همین رفت و همه چیزو گذاشت کف دست حاجی.

 ماکان دلو به دریا زد. بازوهای شادان تو دستش گرفت و اونو تکون تکون داد و گفت:

 م تمومش کن؟ می فهمی نمی خوام بشنوم؟ـ می فهمی میگ

 صورت شادان اومد باال. اشکاش بی صدا اومده بودن و کل صورتشو خیس کرده بودن.

ـ نمی دونم کی بود؛ اما چند وقتی می شد از خونه زده بودم بیرون. رفتم در خونه ی دوستش و ازش پرسیدم 

زش بگیرم؛ اما اون گفت نیست. آرشام رفته بود ترکیه و کجاست. می خواستم تقاص این بالیی که سرم آورده رو ا

رفته بود یه زن ترگل و ورگل خارجی بگیره. حتما از همون دوستای مامانش. یه دختر که مثل یه سیب باالی درخت 

باشه؛ نه مثل من که عین تفاله ی سیب بودم. اما چیزی که بیش از حد منو سوزوند این بود که آرشام سر من شرط 

 ه؛ شرط بسته که اگه تونست غرورم خرد کنه ...بست

انگار شادان این جا نبود. اشکاش پشت سر هم می اومدن و ماکان تنها به دختری که عین بید می لرزید خیره شده 

بود. دیگه حتی نمی گفت بس کن؛ حتی دستشو از بازوهای شادان برنداشت. انگار می ترسید که دختر جلوی روش 

 خوره. تقصیر کی بود واقعا؟ حماقت شادان یا آدم رذل و کثیفی مثل آرشام.بشکنه و زمین ب

ـ آرشام ملکی منو زمین زد؛ منو خرد کرد و رفت. من احمق چشم بسته عاشق مردی شدم که هیچی ازش نمی 

 دونستم.

 نگاهشو گرفت از صورت ماکان تا ماکان به خودش بیاد شادان اومده تو آغوشش.

د شادان و دست های باز ماکان. دست هایی که پشت شادان نمی تونست قرار بگیره. شادان از صدای گریه ی بلن

آغوش خودش جدا کرد و کشید طرف ماشین. وقتی خودش هم سوار شد؛ یه دستمال برداشت و چونه ی شادانو 

 محکم گرفت و با اخم درهم اشک های شادانو پاک کرد و گفت:
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واسه همونی که به قول خودت لهت کرد و رفت؟ واسه همونی که تو رو نادیده ـ واسه کی داری گریه می کنی؟ 

 گرفت؟

قبل از این که شادان حرفی بزنه؛ فریاد ماکان تن شادانو لرزوند. حتی نذاشت نسبت به سوال اولش واکنش نشون 

 بده.

 ـ برای چی حرص می خوری؟ اشکاتو پاک کن و محکم باش.

ظر خودش نظامی باید سخت می بود و هیچ وقت ابراز احساسات نمی کرد؛ برای همین اگه ماکان یه نظامی بود و از ن

می خواست کسی رو راهنمایی هم بکنه؛ می شد مثل حاال که رو سرش فریاد می کشید. احساسو نمی خواست اصال. 

از همه لحاظ برای اون مرد یعنی محکم باشی و تو همین محکم بودن همه رو حمایت کنی؛ به طوری که طرفت 

 حمایت بشه.

 شادان چونشو از دست ماکان کشید بیرون. با بغضی که تو گلوش بود گفت:

ـ همین تو که این حرفا رو می زنی. همون مامان که با نگاهش همش می خواد بگه من باعث وضع حاجیم نمی ذارید 

دلمو کباب می کنه. من با حاجی رفتار خوبی محکم باشم. بابا به خدا منم آدمم. اشتباه کردم. نگاه های مظلوم حاجی 

نداشتم چون تفاوت نسل اون و من مانع درک کردن من می شد. چون دلش می خواست من همیشه با اون حجابی که 

 خودش می خواد برم بیرون؛ چون اون و مامان ...

 آهی کشید و گفت:

ت ببینمش. هیچ وقت دلم نمی خواست مردی که ـ اما هیچ وقت راضی به این نبودم که این طور مفلوک گوشه ی تخ

 همه چیزم از اونه رو این طور بیچاره ببینم.

 ماکان آهی کشید.

ـ شادان من و مادرت و حتی حاجی درک می کنیم که تو پشیمونی؛ اما خاطره ی اتفاقی که افتاده روح و روان ما رو 

ه قوی ترین مرد زندگیش چطور شده اعصابش به هم می داره می خوره. مادرت با نگاه کردن به حاجی؛ وقتی می بین

ریزه؛ اما فکر نکن که اون تو رو به چشم بد می بینه. اون زنی که من دیدم؛ بخشنده تر از این حرفاست. امشب یا هر 

وقت دیگه ای؛ بشین و باهاش حرف بزن. ما داریم سعی می کنیم تردیدهامونو کنار بزنیم و یواش یواش زندگی 

داریمو خوب کنیم. ما داریم تالش می کنیم؛ هم پای تو؛ در کنار تو! فقط این بار به جای این که به ما به چشم  بدی که

دشمن نگاه کنی؛ به جای که فکر کنی ما اگه حرفی می زنیم از سر دشمنیه؛ بشین و اول فکر کن؛ بعد اصال بیا با خودم 

 صحبت کن.

 گفت: مکثی کرد و بعد با صدایی عصبی و غمگین

ـ از اون اتفاقات خیلی روز گذشته و ما هم داریم سعی می کنیم همزمان با تو فراموش کنیم. نمی دونم؛ اما حتما 

حکمتی بوده تو این طور شدن اوضاع من و خودت و حاجی و مامانت. چند وقتی میشه با این حرف دارم خودمو آروم 

 می کنم که مبادا به هم بریزیم.

خرین حرف اون شبشون. بعد از اون هر دو سکوت کردن و به حرف های هم فکر کردن و در و همین حرف شد آ

نهایت ماکان تو سکوت تا خود خونه روند. شادان هم تالشی برای آهنگ گذاشتن و حرف زدن نمی کرد. هر دو از 

کردن در جریان  این که حرفاشونو به هم گفته بودن احساس سبکی می کردن. یه سبکی دوست داشتنی؛ مثل حرکت

 باد.
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دستامو تو هم گره زدم و باالی سرم بردم. آهنگ مالیمی که تو باشگاه پخش می شد و حرکات مربی که جلوی روم 

ایستاده بود و با لبخند به هممون آموزش می داد ناخودآگاه باعث شده بود که لبخند بزنم و خیلی با دقت به حرفاش 

 گوش کنم.

عید مونده بود و هوا بوی تازگی می داد. بعد از حرف هایی که اون شب به ماکان گفتم؛ بعد از این  همش چند روز به

که حسابی عقده های دلمو بیرون ریختم خیلی آروم شده بودم و این فکر شده بود حرف این شب ها و روزهام که 

تو دلمون جمع می کنیم و اون وقت هر چرا ماها این کارو همیشه نمی کنیم و به جای گفتن حرف هامون اون ها رو 

 جور که می خوایم رفتار طرفمونو تعبیر می کنیم.

 ـ همین حرکت به سمت چپ؛ آها؛ خیلی خوبه.

نفسمو آزاد کردم و چشمامو بستم. سعی می کردم حضور فرشته رو تحمل کنم. از اون روزی که منو تو باشگاه پیدا 

. بیشتر حرف می زد. وقت نهار کنارم بود و از اتفاقاتی که تو اطرافش می کرده بود همیشه و همه جا کنار من بود

افتاد می گفت؛ از این که باز رفته فالن پارتی و بچه ها چی کار می کنن و خالصه مغزم گاهی از پرحرفی هاش به 

بود و با کنترل فریاد و فغان می اومد. دلم می خواست گاهی دست بکنم تو موهایی که تازگی شرابی رنگشون کرده 

 سرش، اونو بکوبم به دستگاه ورزشی کنار سالن.

 ـ خسته نباشید بچه ها.

 اینو که گفت؛ فرشته ی پرحرف اومد کنارم.

 ـ سالم جیگر خودم.

ابرویی باال انداختم. اینم یکی از کاراش بود. هر روز با یه لقب می اومد صدام می کرد؛ اما هیچ کدوم از اینا؛ تو 

 ه یادم می افتاد وقتی بهش احتیاج داشتم و تو خونش حتی برای یک روز راهم نداد بی معنی بود.شرایطی ک

 ـ سالم.

یه قراری با خودم گذاشته بودم و اون انتقام از تمام کسانی که به ظاهر دوستم بودن بود. واسه همین بهشون بی 

دنبال آدمی می گشتن که تو اوج باشه و بتونن در احترامی نمی کردم. شخصیت دوستام رو می شناختم. اونا معموال 

کنارش پز بدن و گاهی از پول و تفریحات اون دوست استفاده کنن. خب فرشته هم تقریبا یه همچین شخصیتی 

داشت؛ برای همین وقتی دوباره می دید که من دارم به اوج خودم برمی گردم؛ باهام مهربون شده بود و مثل قبل با 

م می داد می خواست دلمو به دست بیاره؛ اما نمی دونست آتیش خشم منو داره بیشتر می کنه و منو لقب هایی که به

یاد روزی می اندازه که با خفت زنگ در خونشونو زدم. همون روزی که از حاجی به شدت کتک خورده بودم؛ گذشته 

 ای که جلوی روم بود.

 ـ فرشته جان سالم؛ خوبی؟

 وم. چی شده؟ امشب که برنامه ای نداشتیم؛ چی شده اومدی این جا.ـ بله که خوبم خوشگل خان

حتی حاضر نشده بود بیاد جلوی در و از پشت آیفون باهام صحبت می کرد. آیفونشون برخالف بقیه ی خونه های 

 اطراف ساده بود و قرار بود به زودی عوض بشه؛ وگرنه حتما منو با اون وضع داغون می دید.

 امه نیست. میگم امشب میشه بهم جا بدی؟ یه چند وقتی از خونه زدم بیرون.ـ نه؛ واسه برن
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 نمی دونم؛ اما انگار شرایطمو بد توضیح دادم که گفت:

 ـ شادان جونی؛ امروز قراره پیمان بیاد پیشم. هفته ی پیش که نیومدی مهمونی باهاش آشنا شدم. خب می دونی که ...

 م؛ برای همین کشون کشون راهمو ادامه دادم.دیگه نموندم تا به حرفاش گوش کن

 حاال با یادآوری اون روز تنها اخم بود که رو صورتم نشسته بود و فرشته برای همین با احتیاط ازم پرسید:

 ـ خوبی؟

 ـ خوبم.

 یه کم مکث کرد؛ اما سعی کرد به اخم من اهمیت نده و با شادی گفت:

 ؟ این سری قراره ...ـ راستی می دونستی بازم پارتی داریم

 نه؛ انگار نمی خواستن من بخندم یه روز. چشمامو با خشم درشت کردم و بهش نگاه کرد.

 ـ من به تو چی گفته بودم؟

 یه قدم عقب کشید و بعد اخمی کرد و با لب های جمع شده گفت:

 ـ ببخشید؛ یادم رفت.

م. صدامو تو خفه ترین حالت ممکن نگه داشتم که مبادا یه قدم بهش نزدیک شدم و دستمو به حالت تهدید باال آورد

 کسی چیزی بفهمه و بعد گفتم:

ـ فرشته؛ من دیگه از اون زندگی دست کشیدم. دیگه هم نمی خوام تو کثافت شنا کنم برای به دست آوردن دل 

یزی به ارمغان مردهایی که عشقشون فقط خالصه می شه تو تخت خواب. فرشته اینو بدون اون زندگی برای من چ

نداشت که حاال بخوام با فهمیدن این که تو فالن پارتی بچه ها چه غلطی می کنن دلخوش باشم. لطفا اینا رو آویزه ی 

 گوشت کن.

و بعد حرصی مانتومو پوشیدم. حتی دوش هم نگرفتم و به جای رفتن به شرکت با سرعت به سمت خونه راه افتادم. 

 ی بهش فشار اومد و وقتی رسیدم خونه حس می کردم دارم می میرم.بدن عرق کردم تو اون دو هوای

 ـ سالم خانم.

زهرا خانم بود که داشت با خریداش از تاکسی پیاده می شد. درو باز نگه داشتم و برای کمک بهش دو تا از کیسه 

م از باشگاه بیرون و حاال های میوه رو با وجود بدن دردی که داشتم بلند کردم. هیچ وقت این طور احمقانه نمی اومد

گند زده بودم؛ چون می دونستم قرار گرفتن تو چنین حالتی چند ساعت دیگه خودشو به بدترین وجه ممکن نشون 

میده و عضالتم می گیرن. برای همین سعی کردم با قدم تند کردن برم تو خونه و به حرف های زهرا خانم که با 

 کردم و تنها گفتم:تعارف می گفت خودم میارم خانوم گوش ن

 ـ حاال من که دارم این راهو میرم؛ این دو تا رو هم می برم دیگه.

به محض رفتن تو خونه لباسامو انداختم تو کیسه ی مخصوص تا بعد بشورم و بعدش هم خودمو پرت کردم تو 

ه داشتم از دست حموم. همین که آب تو وان پر شد؛ سرمو کردم زیر آب و چشمامو بستم. می خواستم آرامشی ک

می دادمو با این تمرکز چند لحظه ای به دست بیارم. چند باری این کارو تکرار کردم و با نفس نفس زدن هر بار 

 پریدم بیرون؛ اما به امتحانش می ارزید. کمی آروم شده بودم.

 

*** 
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و بر خونه انداختم. با این که  از در حموم که اومدم بیرون؛ با برداشتن دو تا قرص مسکن برای خواب نگاهی به دور

سر و صدای آشپزی زهرا خانوم می اومد؛ اما نبود مامان و زهرا خاتون و حاجی خیلی تو چشم می زد. این بار به 

دعوت یکی از فامیل های مامان رفته بودن و من چون باشگاه بودم نتونسته بودم همراهیشون کنم؛ اما چیزی که 

شد این بود که فریبا خونه مونده بود. کسل و خواب آلود بودم. رفتم سمتش و آروم  باعث به هم ریختن اعصابم می

 صداش کردم.

 ـ فریبا؟

 داشت جدول حل می کرد. از جاش بلند شد و با صدای مالیم و جدیش گفت:

 ـ بله خانم؟

 تر می شد گفتم: قبل از جواب دادن به لحن صحبت کردنش فکر کردم و بعد با صدایی که به مراتب داشت آروم

 ـ چرا همراه مامان اینا نرفتی؟

 ـ مادربزرگتون نخواستن. گفتن خونه بمونم.

 خمیازه ای کشیدم و گفتم:

 ـ باشه؛ من میرم بخوابم. موقع شام هم بیدارم نکنید.

وردن سری تکون داد و دوباره نشست و مشغول جدول حل کردنش شد. ماکان شب قبلش گفته بود باز آماده باش خ

 و باید بمونن و وقت اومدنشون هم معلوم نیست.

در اتاقو پشت سر بستم و به همین هم بسنده نکردم. در اتاقو با سه دور چرخوندن کلید قفل کردم که کسی مزاحمم 

نشه. روی تخت دراز کشیدم و به سقف خیره شدم. این چند وقت حضور فرشته باعث شده بود علیرغم گفته هام یاد 

بیفتم؛ اعتراف اون شبم هم کم تاثیر نبود و هر وقت که بیکار و تنها می شدم؛ چهره ی خندون آرشام می گذشته 

اومد جلوی چشمام. ذهنم ناخودآگاه اون تصویری که دوست داشتو جلوی چشماش می آورد و با یادآوری خنده 

نو می آوردن وسط و اون حرف هاش و بعد حرف های وجدان و عقلم بودن که برای تلنگر سخت ترین گفته هاشو

 های شهریار بود و شرط بندی های آرشام. اشک از گوشه های چشمام راهشو باز کرد و با استیصال گفتم:

 ـ آرشام خیلی نامردی.

 این تنها تسکین دردام بود. اما این بار دلم خواست بعد از جمله واسه ی دل خودم یه دعا بکنم.

 سال پر از خوشی و خنده باشه؟ خدایا میشه بازم کمکم کنی؟ ـ خدایا میشه سال جدید برام

و این عبارت تا قبل از این که خوابم ببره دعای زیر لبم بود و اشک هایی که می ریختم. یادمه یه بار تو یکی از کتاب 

داره گریه و های درسی یه چیزی خونده بودم و اون دعای یه بنده ای نسبت به خدا بود و خدا که می گفت این بنده 

 زاری می کنه و باید کمکش کنم. با یادآوری اون بخش از کتاب درسیم زیر لب گفتم:

 ـ من صد بار توبه کردم به درگاهت؛ این صد و یکمین بار. نگاهتو ازم دریغ نکن.

د. از چشمامو باز کردم و نگاهی به سقف کردم. ساعتو که خوندم؛ همون طور که دراز کشیده بودم چشمام گشاد ش

جا بلند شدم و بعد از مرتب کردن سر و وضع در اتاقو باز کردم؛ اما به محض باز کردن با پدیده ی خلقت مواجه 

شدم. شکوفه ی همیشه مزاحم دوباره اومده بود این جا؛ اما این بار تنها. فریبا رو نشونده بود کنار دستش و هی ازش 

داد که از این مصاحبت لذت می بره؛ چرا که از اخم های  سوال می پرسید و حالت صورت فریبا هم نشون می
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همیشگیش خبری نبود و من برای اولین بار لبخندهاشو برای کسی غیر از ماکان می دیدم. با یادآوری این که فریبا 

 داره تو خیالش رویای داشتن ماکانو می پرورونه اخمام تو هم رفت و تو دلم گفتم:

ن مشکل داره که به من اخم می کنه. می مردی از این لبخندات واسه منم می زدی؟ حاال این دختر انگار فقط با م "

 "انگار چون من تو این خونه ام می خوام ماکانو واسه خودم نگه دارم. 

 یکی تو وجودم گفت:

 "نیست که تو هم بدت میاد از ماکان.  "

 پوفی کردم و مثال جوابشو دادم.

 "ی شعور شدیا! ماکان فقط یه برادر .... نه؛ یه پسرعموئه؛ آره ... همین! هی وجدان؛ جدیدا خیلی ب "

 زهرا خانم که داشت می اومد بره تو اتاقش؛ با دیدنم گفت:

ـ اِ خانم بیدار شدین؟ خودتون به فریبا گفته بودین بیدارتون نکنه؛ وگرنه شام حاضر بود داشتم می اومدم بیدارتون 

 اومده؛ رفته دست و صورتشو بشوره. شام می خورین آماده کنم؟ کنم.. آقا ماکان هم تازه

 سری تکون دادم و گفتم:

 ـ زیاد نباشه؛ گرسنم نیست.

وقتی که رفت و منم اومدم تو دیدرس اون دو تا؛ شکوفه که منو دید؛ انگار نه انگار که بارداره و به قول زهرا خاتون 

 بار شیشه داره. خنده کنان پرید هوا و گفت:

 ـ شادان جونم. وای باالخره از خواب خرسیت پا شدی؟

ابروهام باال رفت. این دختر از بعد اون مسافرت عوض شده بود اساسی. هر از چند گاهی که اس ام اس می داد و 

 بیشتر از طرف من بی جواب می موند پر می شد از فحش های به ظاهر دوستانه.

 بدو اومد جلو و دستمو گرفت و گفت:

 الهی فدام شدی؛ هنوز گیج خوابی؟ ـ

یکی زدم تو بازوش که با توجه به قوی بنیه بودن اون و جون ندار بودن بعد از اون خواب به قول شکوفه خرسی؛ هیچ 

 تغییری تو قیافش حاصل نشد.

 ـ وای تو چقدر حرف می زنی.

ی که از حضور شکوفه تاثیر می گرفت فریبا یه سالم بهم داد و از جاش بلند شد. نگاهی بهش کردم و با لبخند

جوابشو دادم. طبق معمول با حضور من فوری با یه بهونه ی الکی گذاشت رفت و قشنگ فهمیدم که اگه احترامی که 

به واسطه کار کردن تو خونه ی ما به من می ذاشت نبود؛ شاید کارش به دعوا هم می رسید و من اصال علت این تنفرو 

 نمی فهمیدم!

 به فریبا بود و داشتم دنبال علت این تنفر می گشتم که شکوفه دستمو کشید و گفت:نگاهم 

 ـ بیا بریم یه چیز برات تعریف کنم بخندی.

 یه نگاه به لبخندش کردم که گفت:

ـ چند وقت پیشا تولد حامد شد. خواستم خیر سرم سورپریزش کنم؛ گفتم دو نفره باشه و کسی نفهمه. اما از شانس؛ 

 لحظه که من از آریشگاه برمی گشتم و کلی جینگول مینگول به خودم مالیده بودم ...همون 

 پرسیدم وسط حرفش و گفتم:
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 ـ از بعد اون مسافرت خیلی عوض شدیا به خدا! قبال این کلمات عجیب غریبو نمی گفتیا!

 آروم خندید و گفت:

 ـ به خدا همش کار این دختره ی ورپریده؛ قاشق چای خوریه!

 ـ قاشق چای خوری کیه؟

ـ بابا همین ورپریده حمیده. چند روز اول که تو روستا بودیم؛ بعد رفتیم شهر و گاهی خونه ی فک و فامیل همسری 

این قاشق چاخوری. خونه ی هر کی می رفتیم بعد از سالم و عیلک پسورد وایرلسشونو می پرسید و بعدم که پالس 

اسه من می خوند و می خندید. از اون جا اینا افتاده تو دهن من. از اون جایی که بود تو نت و هی تیکه های مختلفو و

اگه زندگی رو شکل وسایل چای در نظر بگیریم؛ حامد میشه استکان؛ من قوری؛ مادر شوهرم کتری. نصف استکانو 

این وسطا یه همی می  من پر می کنم و نصفی رو اون. مادرشوهرمم که قل قل و اینا حرفا! بعد خواهر شوهر هی میاد

 زنه میره دیگه. جالبه برام؛ این حمیده اصن رگ غیرت نداره. باورت میشه اینو خودش برام فرستاده؟

 لبخندی زدم و گفتم:

 ـ بده خواهرشوهر به این مهربونی داری؟

تم می گفتما؛ جونم نه بابا. خیلی هم خوبه. خدا منو خیلی دوست داشته خواهر شوهر به این گلی بهم داده. ... داش

 برات بگه که ...

 ـ سالم.

به سمت ماکان چرخیدم و همزمان خندم گرفت از این که این شکوفه بی بیچاره نتونست حرفشو بزنه. از طرفی 

 ماکانم که فکر می کرد من به اون می خندم گفت:

 ـ من مشکلی دارم؟

 ای ما رو می دید کم کم داشت عصبی می شد.این بار شکوفه هم همراه من شد و خندید. ماکان که خنده ه

 ـ یعنی چی این خنده هاتون؟

خندمو کنترل کردم. آدم وقتی تو مود خندیدن می افته؛ گاهی به مسخره ترین چیزا می خنده. چه بسا که اگه االن 

 دلیل خندمو به ماکان می گفتم؛ تنها مسخرم می کرد و خندش هم نمی گرفت.

 م؛ سوم خسته نباشی، چهارم هم این که هیچی بابا.ـ هیچی بابا. دوم سال

سری تکون داد و شکوفه هم که قبال باهاش احوال پرسی کرده بود ساکت شد و حرفشو ادامه نداد. زهرا خانم که 

 غذا رو داغ کرده بود ماکان و منو صدا کرد و گفت:

 ـ آقا؛ خانم؛ غذا آماده س. بفرمایید.

 ه دستمو نگه داشت تا ادامه ی حرفشو بزنه و من تنها رو به زهرا خانم گفتم:ماکان رفت آشپزخونه؛ شکوف

 ـ االن میام زهرا خانم.

ـ آره اگه آسمان و فلک و زمین و اینا بذارن من حرفمو بزنم. کلی آرایش داشتم. از مژه مصنوعی و اینا بگیر برو 

 می خواست داداشیشو سورپریز کنه با کادو و آخر. کلی خودمو خوشگل کرده بودم که حمیده خانم که اونم مثال

کیک و اینا؛ عین بالنسبت اومدن اون جا و اصن هم به این فکر نکردن من بدبخت یه جشن دو نفره می خوام بگیرم و 

می خواستم سورپریز کنم. داشتم درو باز می کردم که بریم تو که یکی از همسایه ها که براشون میهمان اومد و اونا 

اه ما اومدن تو ساختمون. آقا دور اول مادر اینا رو فرستادم که پاشون درد نگیره و کلیدم دادم ببرن. این هم همر
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بندگان خدا فکر کردن اینا مادر و پدر منن و خالصه که فکر کردن بنده دختر خانوادم. نیست که االن دخترا دیگه 

ان و زمین و فلک هم دست به دست هم داده بودن که ابرو اینا برمی دارن؛ منو که دیدن شک نکردن. از طرفی آسم

 آبروی منو ببرن. حلقم وقتی شمال بودم افتاد تو کانال آب.

 هینی کشیدم و گفتم:

 ـ وای؛ نگو که برات خواستگار پیدا شد؟

 شکوفه دوباره خندید و گفت:

ه جای برادر منو ازش خواستگاری کردن. ـ دقیقا. اصن قیافه ی حامد بیچاره دیدنی بود. دو روز بعد از تولدش ازش ب

مردیکه نکرده بود از صاحب خونه بپرسه این کین؟ سرخود اومده و از حامد خواستگاری کرده! یعنی اصال نمی 

 دونستم چه عکس العملی نشون بدم.

 لبخندی زدم و به شوخی یکی دوباره کنار بازوش زدم و گفتم:

تو بذاری بمیری. قد عروس آرایش می کنی همین میشه دیگه! یه ذره از من ـ دختر تو چرا می خندی؟ االن باید سر

 یاد بگیر.

 شکوفه اخمی ساختگی کرد و گفت:

 ـ حتما الگومو تو قرار میدم. المصب تو که دو تا آرایشگاه موقع آرایش می ذاری تو جیبت.

 ت کنترلش کنه گفت:یه کم مکث و یهو شکوفه در حالی که دوباره خندش گرفته بود و نمی تونس

 ـ ولی به جان ... تو ... هر وقت یادم می افته ... وای خدا ... خندم می گیره.

 در حالی که به خنده هاش می خندیدم گفتم:

 ـ من میرم یه چیزی بخورم.

 در کنار شکوفه ی همیشه شاد بودن خیلی خوب بود.

 

*** 

از آدم به انسان تغییر می کنن؛ اما من تو همین چند روز بودن در  نمی دونم چه چیزهایی برام مهم میشه که اسم ها

 کنار ماکان اسمشو از آدم گذاشتم انسان که آدم بودن آسون و انسان بودن سخته.

یه چیزایی منو گیجم می کرد و از اون چیزی که تو فکرمه منو می ترسوند و اون زهرا خاتون بود که به شدت اصرار 

ان می رفت منم باهاش باشم. نه که دیگه از بودن در کنار ماکان بترسم؛ نه! اما اون فکری که تو داشت هر جا که ماک

سرم رژه می رفت، مدام بودن منو در کنار ماکان برای همیشه یادآور می شد و خوب می دونستم که این بودن محال 

ا می ترسیدم و نمی دونستم اینو چطور به ممکنه و من حاال حاالها نمی تونم با کسی باشم. از این کنار هم بودن ه

زهرا خاتون بگم تا ولم کنه. از یه طرفی هم دور بودن ماکان آزارم می داد؛ مخصوصا به خاطر مسائل امنیتی این 

روزها هی آماده باش می خورد و وقتی شب ها دیر میاد و فریبا مثل همسرش می رفت جلو و کتش رو می گیرفت و 

گفت و من از حسادت چشمام می خواست از کاسه بزنه بیرون و چقدر سخت بود این سر  هیچ کس هم چیزی نمی

 دوراهی بودن و گیر کردن. من هم از کنارش بودن واهمه داشتم و هم نمی خواستم حتی برای لحظه ای از کنارم بره.

عمل کردم. با عشق تک  این روزای مونده به عید برام خیلی خوب بودن؛ مخصوصا که امسال برخالف سال های قبل

 به تک وسایل هفت سینو خریدم و بعد از چیدنشون روی میز به سراغ حاجی رفتم.
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حاجی تنها رو با فریبا بلند کردم و روی صندلی چرخ دار گذاشتم. مکالمه ی فریبا با مادرشو صبح شنیده بودم و 

بدون دلیل منطقی به ماکان بگم که این چقدر خوشحال بودم که بهانه ای برای دک کردنش داشتم. نمی تونستم 

دخترو اخراج کنه؛ چون هم آدم حسودی به نظر می رسیدم و هم این که می دونستم وضع مالیشون زیادی بده و 

داشتن یه پدر معتاد و بستری تو کمپ ترک اعتیاد و یه زندگی بدون شور و حال؛ جذبش نمی کنه که بره خونه. ولی 

 هم این جا باشه و هم توی دست و پای من نباشه و برنامه ی هر شبش تکرار نشه.پیشنهاد من این بود که 

ـ حاجی رو ماکان امروز می بره حموم. اومد سرگرمش می کنی. ببرش تو حیاط؛ هوا گرم شده؛ خیلی مناسب گشت و 

 گذاره.

 لب هاشو به هم فشار داد و گفت:

 ـ چشم خانوم.

 ون. هم تو و هم زهرا خانوم تا فردا بعد از ظهر می تونید خونه هاتون باشید.ـ بعد از سال تحویل هم میری خونت

 باز یه چشم خانوم دیگه تحویلم داد.

 ـ ضمنا؛ تو تو این خونه کارت فقط انجام کارهای حاجیه؛ نه خودشیرینی برای صاحب خونه ی جوونش.

 چشماش گشاد شد و گفت:

 ستور زهرا خانوم تو کارها کمک می کنم.ـ من خودشیرینی نکردم. یه وقتایی به د

پوزخندی زدم و از کنارش رد شدم؛ اما همین که فکر کرد دارم بی خیالش میشم؛ بازوشو گرفتم و کشیدم سمت 

 خودم.

ـ فکر نکن نشنیدم که به زهرا خانوم می گفتی قراره ماکانو جذب خودت کنی و کاری کنی که باهات ازدواج کنه. این 

ختر خوب نیست که دنبال یه مرد راه بیفته. حداقل این حرفو از یه آدم سوخته بپذیر. نذار خار و خفیفت در شان یه د

 کنن.

 و بعد اونو با افکار خودش تنها گذاشتم و رفتم بیرون. دلم نمی خواست یه شادان دیگه تکرار بشه.

ور هم یه سر برم باشگاه؛ به حرف هام و در حالی که حاضر می شدم که برم آخرین کسری های عیدو بخرم و از اون 

تاثیری که می تونست فریبا ازش بگیره فکر می کردم و این که آیا عاقلی عقلی تو سرش گذاشته که به حرفام فکر 

کنه یا نه؟ تاثثر نمی پذیرفت هم برام مهم نبود؛ چون می خواستم آخرین روزهای سال و مخصوصا فصل زمستون 

ن ببرم و نشون بدم که من تسلیم ناپذیرم؛ که گذشتمو این بار جلوی چشمام گذاشتم و دارم گندشو با خوشی به پایا

از اون کمک می گیرم. که برخالف دیگرون از مایه بدبختیم به عنوان کلید موفقیت استفاده کنم؛ که نمی ذارم 

 ان اختصاص داده بودم و بس.دیگران منو نابود و خراب ببینن و این وسط تنها یه گوشه ی ذهنمو به فریبا و ماک

شراره مربی ما تو ایروبیک بود. با تک و توک بچه ها که منم جزئشون بودم صمیمی شده بود و این روزا سعی می 

کردیم تا بیشتر و بهتر با هم باشیم. از شخصیت شراره خوشم می اومد؛ چون اون دختری بود کامال شبیه شکوفه و 

 رای همین خیلی بهش نزدیک شدم و دوستیشو قبول کردم.عین اون دوست داشتنی و شوخ؛ ب

درست لحظاتی که اون داشت لباس عوض می کرد؛ من مرض گرفته بودم که اذیتش کنم. خندم گرفته بود؛ اما سعی 

کردم با آرامش برم سمتش تا نفهمه. از پشت سر یواش یواش رفتم سمتش و دستای یخی که چند لحظه پیش زیر 

ه بودمو گذاشتم روی تنش. صدای جیغش باعث شد چند تا از بچه هایی که داشتن با آرامش شیر آب در آورد

 آرایششونو تجدید می کردن بیان سمت ما که به نسبت خلوت تر بود.
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از شدت خنده دلم می خواست روی زمین بشینم؛ اما می دونستم که اگه بشینم شراره تیکه تیکم می کنه؛ پس دو پا 

یگه هم قرض کردم و ساک وسیله ها و خرید هامو برداشتم و دوییدم. اونم با تن بدون لباسش که داشتم؛ دو پای د

نمی تونست تا یه حدی بیشتر دنبالم کنه؛ فقط منو به بعد از عید حواله داد و سر جاش ایستاد و گفت که بعد از 

از باشگاه هوا تاریک شده بود؛ چون  تعطیالت حتما پدرمو در میاره و منم فقط براش زبون درازی می کردم. بیرون

امروز که روز آخر بود بیشتر مونده بودیم و حرف زده بودیم. آروم خواستم به سمت خیابون برم که با دیدن فرشته 

 که از در باشگاه می اومد بیرون و شادان شادان می کرد تندتر قدم برداشتم.

 ـ شادان وایسا میگم. چرا انقدر تند میری؟

 ر ایستادم و با اخم به سمتش چرخیدم که گفت:باالجبا

 ـ سالم؛ خوبی؟

 مسخره وار لبخندی زدم و گفتم:

 ـ خوبم عزیـــزم.

 فرشته نگاهی به لبخندم کرد و اونم اخماشو تو هم کرد.

 ـ ما یه زمانی با هم دوست بودیم شادان. چرا این طوری رفتار می کنی؟

 پوزخندی زدم و گفتم:

 یه زمانی!؟ اون زمان گذشته و من دیگه احتیاج به آدم های گذشته ندارم. ـ خودت میگی

 ـ اما از اون زمان زیاد هم نگذشته. تنها چند ماه. ما می تونیم دوباره دوستای خوبی باشیم و ...

 با تصور دروغی که می خواستم بگم پوزخندم عمیق تر شد و گفتم:

 ـ متاسفم عزیزم؛ من نمی تونم.

 شادان؟ باور کن من از اون روز که نتونستم تو رو به خونه راه بدم پشیمونم.ـ چرا 

 ـ من نامزد کردم و نامزدم راضی نیست که دیگه گذشتم جلوی چشمام باشه.

 چشماش گرد شد و گفت:

 ـ نامزد؟ با کی؟

 آزادتر ایستادم و گفتم:

 ـ با کسی که تو خوب می شناسیش و خیلی نزدیک به منه.

 م فکر کرد و یهو چشماش گشاد شد و گفت:یه ک

 ـ ماکانه؟ تو از اون بدت می اومد. دروغ نگو شادان.

فرشته هر چی نبود؛ دو تا ویژگی بد داشت. یکی این که منتظر می موند تا خبرها رو پخش کنه و دیگری این که 

 ساده لوح خوبی بود.

 م و بگم که کارم تموم شده و بیـــاد.ـ چرا دروغ عزیزم؟ اتفاقا االن می خوام بهش زنگ بزن

تا خواستم گوشی رو از جیبم دربیارم؛ خود ماکان مثل همیشه عین فرشته ی نجات رسید. آدرس باشگاهو از اون 

جایی داشت که یک باری برای تحقیق این که جای خوبی هست اومده بود و من االن می بایست به جون زهرا خاتون 

 نو به هم وصل کرده و طبق معمول دستور کنارش بودنو صادر کرده بود دعا می کردم.که مثل همیشه ماکان و م

 ـ بفرما؛ خودش اومد. حتما از مامان پرسیده من دارم میام این جا که اومده دنبالم.
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 ـ اما ... اما ... من ... شادان من ...

وارش شدم احوال پرسی گرمی جلوی نموندم تا به حرفاش گوش کنم؛ تنها رفتم به سمت ماشین و همین که س

چشمای فرشته باهاش کردم. بنده خدا ماکان هم دهانش باز مونده بود و بهم نگاه می کرد؛ اما نمی دونست من با 

هدف دارم این کارو می کنم؛ وگرنه من هنوز واهمه ی آینده رو داشتم و حاضر نبودم به این زودی مجردی رو ترک 

اس بپیوندم. اگه ماکان اجازه می داد حتی حاضر بودم یه کم جلوتر از حد معمول برم؛ اما کنم و به متاهلی پر از هر

 می دونستم امکان این که بزنه و از وسط نصفم کنه خیلیه. ماکان که راه افتاد به نفس عمیق کشیدم و با خودم گفتم:

دگیم میشه و اون وقته که من انتقام یک به زودی زود! من خوب می دونم که فرشته این بار باعث بهترین اتفاق زن "

ماه و خرده ای در به دری و یک عشق نیمه تمام و یک بارداری پر از عذاب و یک درد مونده رو سینه رو از تمام 

 "کسایی که بدبختم کردن می گیرم. 

 ـ این همه صمیمیت یه کم تازگی داشت برام. چیزی شده؟

 لبخندی بهش زدم و گفتم:

؛ از این که سال داره تازه میشه و قول و قرارایی که با خودم گذاشتم کمی خوشحالم. من و تو اون شب قرار ـ نه ماکان

 گذاشتیم که بهتر بشیم و میشیم؛ نه؟

تنها سری تکون داد و این یعنی قبول کرد خب این خودش خیلی خوب بود؛ وقتی ماکان انقدر راحت داشت کنار می 

چیز. هیچ وقت فکر نمی کردم یه اعتراف و گفت و گوی ساده بتونه این همه برای  اومد و چشم می بست رو همه

خوب شدن روابط کمکم کنه. هیچ وقت فکر نمی کردم که اگه بخوام یه قدم بردارم؛ ممکنه اونا هم صد قدم بردارن. 

برام ثابت شده بود.  من همیشه کله شق بودم و همیشه بهترین راهو غرور و دشمنی می دیدم و این قطعا و حقیقتا

 صدای زنگ گوشیمو تا حدی که بتونم بشنوم زیاد کردم و شروع کردم به نوشتش.

 "هرجور می تونی شمارمو برسون به فرشته.  "

 چند لحظه بعد جوابم رسید.

 "باشه. غمت نباشه؛ اما فکر می کنی داریم درست میریم؟  "

 "کاریت نباشه عزیزم؛ درست درست میریم. "

 شکلک خنده و اخمو با هم گذاشت و فورا جوابو نوشت. یه

 "منم باور کردم.  "

 ماکان چرخید سمتم و نیم نگاهی به گوشیم انداخت. به جلوم خیره شدم و بعد از چند لحظه نوشتم:

 "به جان تو! در ضمن؛ خودتو برای یه مهمونی با یه حال گیری اساسی آماده کن.  "

 ـ شادان؟

و هم گره خورده بود. خوب می دونستم متن پیامو دیده. ماشینو دوباره یه گوشه پارک کرد و بعد با باز اخماش ت

اخمی که هر لحظه بیشتر می شد گوشی رو با اون پیام سند شده از دستم گرفت. اول به مخاطب و بعد متن نگاه کرد. 

 یهو به سمتم چرخید و گفت:

 دان؟ نکنه به اسم باشگاه ...ـ تو پات به مهمونی باز شده؟ دوباره شا

 انگشتمو گذاشتم جلوی بینیم و گفتم:

 ـ ماکان به من فرصت بده. امشب همه چیزو برات میگم.
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 اخماش بیشتر از عصبانیت و خشم صداش منو می ترسوند؛ درست مثل همون روزهایی که ازش بدم می اومد.

 ـ همین االن می خوام بشنوم. فرصتی هم نیست.

 م با آرامش پیش برم.سعی کرد

ـ اما من این فرصتو می خوام تا از خودم و روحم دفاع کنم. نمی ذارم به همین آسونی به ریشم بخنده و بعدم عروسی 

 کنه و بره و خوش خوشانش باشه که منو له کرده زیر پاهاش.

 دستاشو مشت کرد و فریاد کشید:

 زوزه کنی. تو چرا نمی فهمی دختر؟ تو چرا آدم نمــــیشی؟ـ به خدا دلم می خواد انقدر بزنمت که جای گریه 

 چشمامو از فریادش بستم و گفتم:

ـ حتی اگه منو انقدر بزنی که به زوزه کشیدن بیفتم هم دست برنمی دارم. اگه انقدر نگرانی همراه من شو و انتقام منو 

 حداقل به عنوان ناموست بگیر.

 بازومو تو دستش گرفت و گفت:

 مات کور شده. این بار دیگه نمی ذارم اتفاقی بیفته.ـ چش

این بار که ماشینو روشن کرد؛ با باالترین سرعت ممکنه روند و من تمام مدت تکیه داده به صندلی داشتم به جلو نگاه 

 می کردم.

مت خونه با رسیدنمون به خونه دستمو گرفت. حتی ماشینو درست پارک نکرد. با حرصی مشهود منو تند تند به س

کشید. دم در خونه وقتی حضور همه رو تو هال حس کرد؛ به خاطر کنجکاو نشدن اهل خونه دستمو رها کرد؛ اما در 

 گوشم گفت:

ـ وای به حالت اگه تا آخر امشب توضیح قانع کننده ای بهم ندی؛ اون وقت محاله که بذارم از در این خونه تنها بری 

 می نویسم؛ اما از این به بعد حتی نمی ذارم بدون من یه لیوان آب بخوری.بیرون؛ شدی استعفای زود هنگاممو 

برگشتم و نگاهش کردم و با نگاهم تایید کردم. دلم نمی خواست دوباره جو خونه بر علیهم بشه؛ وگرنه اون اس ام 

 اسو اون طور تابلوی جلوی چشمای ماکان نمی فرستادم و این طور عصبیش نمی کردم.

 

*** 

 و دیوونه ای؟ـ ت

اینو با صدایی خفه گفت تا اهل خونه؛ مخصوصا خاتون و حاجی از بحث چیزی رو نفهمن و من تنها با اخم های درهم 

 به صورتش نگاه می کردم.

ـ اتفاقا تو جدی ترین حالت ممکنم ماکان. نذار دوباره خودسر کارمو انجام بدم که از همون روزی که برگشتم نقشه 

 شتم.ی انجامشو دا

ـ شادان؛ دختر خوب من انقدر دوست و رفیق کنارم دارم که بتونن حال اون عوضی رو بگیرن؛ اون وقت تو می خوای 

این کارو بکنی که چی بشه؟ می تونم یه طوری حالشو بگیرم که ... اصن بیا یه کار کنیم. تو آدرس و هر چیزی که 

 م حالشو می گیرم.ازش داری رو بهم میدی؛ عوضش من تا جایی که می تون

 دستام شروع کرد به لرزیدن و عصبانیتم به مرز لبریز شدن رسید.
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ـ اما من می خوام اول بی آبروش کنم و بعد که خوب گیج و بیج زد کارشو یک سره کنم ماکان. تو همون گیج و 

یه جا مخفی کردم و  بیجیش می سپارم دست دوستات تا حالشو تمیز جا بیارن؛ اما نذار حس کنم که از ترس خودم

اونو سپردم دست آدمایی دیگه. دلم می خواد به چشم ضربه خوردنشو ببینم و می خوام تو هم باشی؛ می خوام کمکم 

 کنی و ببینی قصد من اون چیزی نیست که فکر می کنی. می خوام این بار خانوادم به چشم ببینن و کنارم باشن.

جاش گذاشتم. یه آرایش مالیم شامل ریمل و رژ لب انجام داده بودم.  نگاهی به چشمای راسخم کردم و ریملو سر

 "نو شو.  "سال داشت نو می شد و چشمای من هم به دختر توی آیینه می گفتن: 

 ـ شادان کجایی؟ االن سال جدید میشه!

و انتخاب کرده صدای بلند تلوزیون خبر از نزدیک شدن به شروع سال جدید می داد و من پیراهنی با رنگ گلبهی ر

بودم. یه ساپورت رنگ پا اما کلفت پوشیدم. مسخره بودم اگر روسری رو پیش کسی سر می کردم که یک عمر 

جلوش بی حجاب گشته بودم. از نظرم همین کافی بود که امسال پوشیده تر از همیشه جلوشون ظاهر می شدم. 

 فتم.پیراهنو پوشیدم و بعد از مرتب کردن موهام از اتاق بیرون ر

 ـ منم اومدم.

سر به زیر کنار سفره ای که حاجی مثل هر سال اولش نشسته بود و بعدش خاتون و مامان و ماکان. امسال زهرا 

خانوم و فریبا هم بودن. فریبا زیبا و ساده کنار زهرا خانون نشسته بود و به تلویزیون نگاه می کرد و زیر لب دعای 

دعا می کردم حرفام توش اثر کرده باشه. دعا سال تحویل که پخش شد سرمو  سال تحویلو می خوند و من فقط دعا

باال آوردم و از ماکان و خاتون شروع کردم و رسیدم به حاجی. حاجی که نگاه های خیرش به من باعث شد اشک تو 

اینا بودم و حاال  چشمام جمع بشه. زیر لب دعا می خوندم و خیره بودم به حاجی. امسال اولین سالی بود که من تو جمع

حاجی اون صالبت گذشته رو نداشت. یه حرفی تو نگاهش بود که می ترسوندم. از این سال جدید دو تا حس خوب و 

 بد داشتم.

صدای مجری که اعالم می کرد سال جدید شده منو به خودم آورد و اولین لبخندمو به روی حاجی که هنوز چشماش 

بهم کرد که از جام بلند شدم و رفتم سمتش. قبل از این که منتظر باشم حرفشو  به من بود زدم. به سختی اشاره ای

بزنه دستشو بلند کردم و بوسیدم. بوسه ای که پر بود از حرف و پر بود از غم و پر بود از درخواست بخشش. بوسه 

روی دست  ای که پر شد از مکث و لب هایی که هنگام زدن بوسه بغض کرده بودن و اشک هایی که می ریخت

 حاجی. سر بلند کردم و کنار گوشش گفتم:

 ـ منو ببخش.

با همون دست سالمش دستمو گرفت. این مدت فیزیوتراپی باعث شده بود کمی بتونه قدرت دستشو به دست بیاره و 

 بهتر از قبل حرف بزنه.

 ـ دختر ... گل من.

لعیدم. باز هم با همون عبارت بچگی ها منو خشک شده و خم شده کنار گوشش موندم و کلمه به کلمه حرفاشو ب

 خطاب کرده بود و من چشم انتظارو به آرزوم رسونده بود.

 این بار حاجی آروم گفت:

 ـ منو ... ببر اتاقم.
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چشماش؛ همون دو تا چشمایی که از بعد از سن تکلیف با نفرت توشون نگاه کرده بودم؛ پر شده بودن از 

 مرواریدهای اشک.

چرشو هل دادم سمت اتاق و تا زمانی که اشاره نکرد تا بایستم ویلچرو هل دادم و رسوندم به پنجره ی آروم ویل

اتاقش. تو سکوت به روشنی روزی که داشت جون می گرفت خیره شدیم. دلم می خواست االن یه آهنگ بی کالم 

ایی روزهایی که تازه از همین االن مالیم بود؛ اون وقت تا دنیا بود پشت حاجی می موندم و خیره می شدم به روشن

داشتن معنی پیدا می کردن. انگار کالم جادویی شب های تارمو حاجی گفته بود که االن تمام شب های تار رفته بودن 

 و تاللو خورشید همه جا رو روشن کرده بود.

 

*** 

اون ها می رفتن. برای دیدن  مهمون ها دسته دسته برای دیدن خاتون و حاجی می اومدن خونمون و بعد از دیدن

 بزرگ فامیل می اومدن و لبخند زنان شروع سال نو رو تبریک می گفتن و بعد سوال های کنجکاوانشونو می پرسیدن.

 "حاجی چرا فلج شده؟  "

 "ای بابا ... این مرد بزرگ که به این آسونیا سکته نمی کنه!  "

 "ر روحی بوده! آخه مگه میشه که بی دلیل باشه؟ حتما به فشا "

اکثر سوال ها همین طوری بود و تنها خدا و جمع چهار نفره ی خانواده شاهد بود که من حس می کردم ساعت به 

ساعت پیرتر میشم وقتی اون ها سوالشونو می گفتن و من التماس آمیز به خانوادم خیره می شدم و نفس های عمیقم 

 عمو اما مثل همیشه از گلیم خودش فراتر پا دراز کرد وقتی پرسید:بعد از جواب های سرباالشون می اومد بیرون. 

ـ زن داداش شما که نمیگی؛ اما من حس می کنم که موضوعی هست که مربوط به یکی تو همین خونه س که داداش 

 عزیزمو به این روز انداخته.

ردم شر و شر می ریخت و نفس هام نفسم برید وقتی به من خیره شد و منی که تو خنکای مالیم بهارانه عرق های س

 یکی در میون می اومد و با خودم می گفتم:

اگه حاج عمو بفهمه یعنی یه خاندان فهمیده و اگه همه بفهمن من دیگه جایی تو این خانواده نخواهم داشت و اون  "

 "ی رو از سر بگذرونم. وقت باید دوره ی یک ماه و خرده ای آوارگیم همیشگی بشه و این بار معلوم نیست چه بالهای

 ـ حاج عمو؟

این صدای ماکان بود که عمو رو صدا می کرد و با حرفی که زد باعث شد نفس آزاد شدم با لبخندی به لب بیاد و 

 آروم آروم نگاهم پر بشه از کینه و به حاج عمو نگاه کنم.

کنه و نکرده که حاج بابا رو به این ـ شادان همیشه دختر خوب خانوادش بوده و هست. شادان هیچ وقت کاری نمی 

روز بیاندازه و ضمنا اگر هم چیزی شده باشه مربوط به این جمع و این خانوادس حاج عمو. چرا تا وقتی شادی و 

 لبخند هست؛ با کینه و حسادت و سوال های پر از درد غمو به یاد بیاریم و کاری کنیم که همه ناراحت بشن؟

بود از امید و خب اگه بگم چقدر خوشحال شدم که دهن حاج عمو بسته شد دروغ  و این حرفش هم برای من پر

 نگفتم.

با اشاره ی مامان از جام بلند شدم و شیرینی ها رو برداشتم و اول از همه با نگاهی برنده به حاج عمو تعارف کردم که 

 گفت:
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 ـ نمی خورم.

 با سرخوشی لبخندی زدم و گفتم:

 ی عیده؟ـ چرا حاج عمو؟ شیرین

نگاه عصبی و برندشو داد به نگاهم و هیچی نگفت. ماکان که احترام این همه سالشو نگه داشته بود؛ به خاطر من در 

کمال احترام بهش حرف زده بود و برای حاج عموی من هیچی بدتر از این نبود که کسی تو حرفش یه رد بیاره و 

 چیزی بگه.

 شیرین کنید. ـ ولی من براتون می ذارم تا دهنتونو

با تمام این همه حرص در آوردن ها می دونستم اون شیرینی های خوش رنگ و رو همون طور دست نخورده برمی 

 گرده تو ظرف شیرینی.

شیرینی رو به بقیه تعارف کردم و دوباره سر جام نشستم؛ اما نگاه عصبی ای که از چند گاهی حاج عمو به من می 

نکرد؛ که حس کردم زندگی شیرین تر از همیشه س. نمی خواستم احترام یک بزرگ تر از انداخت نه تنها کاممو تلخ 

 بین بره؛ اما بزرگ تری که عقلش قدر یه بچه هم نبود و تنها در پی نابود کردن خوشی ها سهمش همین بود و بس.

 

*** 

ین که آروم تر غذامو بخورم تنها به یه قاشق دیگه غذا رو تو دهنم فرستادم و در جواب اعتراض ماکان و مامان به ا

این که عجله دارم بسنده کردم. امروز می خواستم برم پیش مریم و معصومه برای تبریک عید. البته می خواستم 

بهشون زنگ بزنم و بگم که بیان یه جایی قرار بذاریم و بچرخیم. گوشیم زنگ خورد و با این فکر که معصومه س که 

مد نظرمه گوشی رو به سمت خودم چرخوندم؛ اما با دیدن شماره اول خشکم زد و بعد این زنگ زده تا بپرسه کجا 

 دونه های برنج بودن که راه تنفسیمو بند آوردن. اون شماره ی لعنتی عدد به عددش تو ذهنم ذخیره شده بود.

من نگاه می کرد. مرد قانون لیوان آبو از دست مامان گرفتم و یک نفس باال دادم. ماکان ساکت بود و به عکس العمل 

 خونه ی ما شامه ی تند و تیزش به کار افتاده بود و خوب می دونست کاسه ی زیر نیم کاسه یعنی چی!؟

 ـ مرسی مامان؛ بابت غذا هم ممنون.

 و با برداشتن گوشی که از همون اولین لحظه تماسشو با زدن یه دکمه قطع کرده بودم به حیاط رفتم.

ط به اون سر حیاط رژه می رفتم و با کمی حرص و صد البته خوشحالی از گرفتن نقشه به شماره ای که از این سر حیا

 روی گوشی افتاده بود خیره شده بودم. زیر لب گفتم:

ـ زنگ زدی جناب آرشام توانا؟ زنگ زدی به من؟ زنگ زدی به همه کست؟ زنگ زدی به اونی که زیر پاهات لهش 

 اب می شد همه کست؟کردی و تنها تو تخت خو

یک بار دیگه گوشی با اون ملودی آرومش به صدا در اومد و عددهایی که یک روز دوست داشتنی ترین عددهای 

 دنیا بودن روی گوشی نقش بستن. با لجبازی یک بار دیگه تماس رو قطع کردم.

مای قهوه ای بی نهایت تیره که به آرشام توانا؛ مرد قد بلند و هیکلی، با چهره ای کامال شرقی؛ موهای مشکی و چش

مشکی می زنه؛ با نگاهی که مسخت می کنه؛ با غروری که سر به فلک داره؛ دست رو هر دختری می ذاره برای 

زیبایی و پول و ثروتش بهش نه نمیگن؛ مردیه که هر دختری آرزوشو داره. در سال چندین و چند بار سفرهای 

و پول هاش از پارو باال میرن. طبق آخرین اطالعات من االن باید با یکی از  خارجی داره؛ فوق لیسانس عمران داره
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عروس فرنگی ها برگشته باشه ایران تا برای زندگی تو کشور عزیز خودش خدمت کنه. اما همین آدم ... نه نه؛ 

جذابیت و موفقیتو یه اشتباه شد؛ همین حیوون ... نه اینم اشتباهه ... این شیطان صفت و دیوی که این همه زیبایی و 

جا داره؛ مثل تمام کسانی که می شناسم یه نقطه ضعف داره. آرشام توانا هم مثل بقیه کسایی که تو لیست منن دنبال 

کسی می گرده که مغرور باشه. آرشام توانا وقتی می بینه که اون آدمی که چشمشو گرفته بهش محل نمی ذاره 

آرشام توانا وقتی می بینه که کسی که قبال زیر پاهاش لهش کرده حاال حریص میشه و روح شیطانیش فعال میشه. 

 داره با خوشی زندگی می کنه و موفقه دوباره دست به کار میشه.

 ـ همه چیز آماده س؟

 چرخیدم به سمت ماکان و گفتم:

 ـ همه چیز بد جور آماده س برای جبران حقارتی که حقم نبود.

 :ماکان دورم چرخید و آروم گفت

 ـ نمی خوام طعنه بزنم؛ اما این حقارت حقت بود شادان.

 چشمامو می بندم و پوزخندی می زنم.

ـ شادان حقت بود برای این که بفهمی هر کسی آدم نیست؛ هر کی صورت زیبا داره؛ الزاما سیرت زیبا نداره. که 

 این امیدوارم که فهمیده باشی.بفهمی صورت زیبا مالک آدم نباید باشه؛ سیرت زیبا مالکه. حاال تنها به 

 ـ فهمیدم.

 چشمامو باز می کنم و اون دقیقا جلوی روم ایستاد. نگاهمو دادم به قفسه ی سینش. شنیدم که گفت:

ـ اگه االن به خاطر این نقشه ی مسخرت نمی زنم گردنتو نمی شکنم؛ فقط به خاطر اینه که به خودم یادآوری می کنم 

 ..باید انتقام ناموس و .

مکثی کرد که نگاهمو از قفسه ی سینش دادم به نگاهش، به اون دو چشم همیشه خشمگین تو سایه ی دو ابروی در 

 هم گره خورده.

 ـ انتقام ناموسمو ازش می گیرم.

 و من عجیب دلم می خواست که شرط ببندم جملش؛ مخصوصا از اون ناموس؛ یه چیز دیگه بوده و هست.

 می تونستمو برداشتم و جلوی چشمام گرفتم. مریم نگاهی بهش انداخت و گفت:قشنگ ترین لباسی که  

 ـ چه رنگ قشنگی داره!

مریم پاک و مهربون من؛ اگه می دونستی این رنگ قشنگو می خوام برای چه کار کثیفی انتخاب کنم؛ هیچ وقت ازش 

 تعریف نمی کردی.

 معصومه نگاهی به رنگش انداخت و گفت:

 ـ سوسولیه!

کال اخالق معصومه لطافت دخترونه نداشت. اون همه چیز رو به چشم زور و نیرو می دید و حاضر بودم قسم بخورم 

 که معصومه بهتر از صد تا مرد از پس مزاحمای خیابونی بر می اومد.

خیال راحت  بچه ها از وقتی که بدهی هاشون تموم شده بود؛ از وقتی که پدر مریم از زندان آزاد شده بود؛ دیگه با

تری کار می کردن. البته این روزها نگرانی جدید مریم پدرش شده بود و می گفت از این که نمی تونه کار پیدا کنه 

ناراحته. خب مریم و پدرش حق داشتن. مریم که ناراحت و غمگین همیشه از حاجی تو حرفاش شکایت می کرد و 
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ان به هم می خوره. می گفت دوست داره تا یه روز هم که می گفت که حالش از حاجی ای که پدرشو انداخته زند

شده برگرده به دوران خوش گذشتش و اون جا بود که باز پیشنهاد بودن در کنارمون رو بهشون پیشنهاد کردم که 

 این بار معصومه با عصبانیت بهم توپید:

 ـ شادان!

 لبامو گاز گرفتم و گفتم:

 ی خوام که جبران کنم.ـ به خدا من قصد خاصی ندارم؛ فقط م

 ـ جبران کردی؛ همین که آدم باشی واسه هفت پشت ما کافی.

سعی کردم دلشو به دست بیارم. رفتم سمتش و با دو تا دست اخماشو گرفتم و کشید که مثال بازشون کنم و اونم از 

 این حرکتم زیاد اخمو نموند و خندش گرفت.

. من چند روز دیگه یه مهمونی مهم دارم و با ماکان حتما باید اون جا باشم. به ـ اصال بیاید بریم این پیراهنه رو بخریم

 یه رنگ مناسب که شاد و خوشحال نشونم بده احتیاج دارم.

دروغ می گفتم. من هنوز از چیزی مطمئن نبودم. برای همین می خواستم یه پیراهن پوشیده بگیرم که هم با نقشم 

نشد و آرشام دیگه پاپی من نشد بتونم تو یه مهمونی خودمونی ازش استفاده کنم.  جور دربیاد و هم اگه نقشه عملی

 معصومه با دقت نظر خاص خودش مغازه رو زیر نظر گرفت و دست گذاشت روی یکی از لباسا و گفت:

که از  ـ چون میگی با ماکان می خوای بری این به نظرم بهتره. هم تا حدی پوشیده س؛ هم رنگ خوبی داره و هم این

 اون قبلیه که همچین سوسولی بود بهتره.

نگاهی به پیراهن که تو تن مانکن بود انداختم. پیراهنی که خوب می دونست شیطان صفتی مثل آرشامو جذب من 

 کنه.

ـ باشه. ولی من چشمم اون قرمز کوتاهه رو هم گرفته. اونو می ذارم برای مهمونی خاص دخترونه. این بار اگه بتونم 

بچه های باشگاه جایی قرار بذارم حتما شما رو هم خبر می کنم و احتماال مهمونی های ساده و دوستانه ای هم با 

 خواهیم گرفت. مرسی که هستید بچه ها!

 معصومه با دست در جواب ابراز احساسات من هلم داد و گفت:

 زنم دکورتو کال عوض می کنما! ـ برو بابا دختر. واسه من از این جور ابراز احساسات سوسولی نکن که می

 خندم گرفت و رفتم سمت فروشنده تا لباسی رو که می خوام انتخاب کنم و بپوشم.

 

*** 

 بچه ها که از ماشین پیاده شدن؛ من هم دنبالشون پیاده شدم و با خنده گفتم:

 ـ یعنی معصومه حالمو به هم زدیا!

 خندید و گفت:

خدا دارم راستشو میگم. وقتی رفتیم اون جا زنه با لباس خواب فوق العاده باز درو برامون ـ بابا تو چرا نمی فهمی؟ به 

باز کرد. بدبخت فکر می کرد عشقش پشت دره؛ تا ما رو دید گرخید. جیغ کشید و فورا دویید تو اتاق. مثال خیر 

مدت ما تو آشپزخونه کار سرش می خواست سورپریزش کنه؛ نکرده بود پشت درو نگاه کنه. خالصه این که تمام 

کردیم و خونه مرتب کردیم و اینا ... من و مریم دیگه داشتیم از خنده می ترکیدیم. بنده خدا ضایع شده بود؛ از 
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اتاقش بیرون نمی اومد. بیچاره شب فکر می کنم با ترس و لرز گذشت براش. ای وای ... مثال منـــصور ... امروز فکر 

 باز کردم. وای! کردم تویی ... درو اشتباه

قیافه ی معصومه ی همیشه اخمو با اون ناز و ادا و صدایی که گام باالیی داشت و مثال می خواست ناز کنه انقدر خنده 

 دار بود که از شدت خنده روی صندلی راننده بشینم.

شیدم و راه افتادم. بچه ها که بعد از یه خداحافظی طوالنی رفتن تو خونه تونستم خودمو کنترل کنم. نفس عمیقی ک

امروز از ماکان ماشینو گرفته بودم. البته بماند که کلی غر زد و هر یک ساعت یک بار زنگ می زد. اعتمادی که از 

دست بره رو هیچ جوره نمیشه به دستش آورد و ماکان دیگه به من اعتماد نمی کرد؛ حتی اگه ادعا می کرد که منو 

 بخشیده.

 د بدون نگاه کردن به شماره با جیغ گفتم:صدای زنگ گوشی که بلند ش

 ـ ماکان به خدا خستم کردی. االن می رسم خونه. انقدر زنگ نزن.

و یک صدا که روح رو از بدنم برد. هنوزم مثل قبل می شد حتی از پشت تلفن؛ از پشت یه ارتباط ساده جذب اون 

 صدای خواستنی شد.

 نگ می زنه دقت نمی کنی. هنوزم سر به هوایی!ـ هنوزم مثل اون روزا به این که کی بهت ز

 اخمام تو هم گره خورد. یه چیزی تو قلبم با یادآوری خاطراتم تکون خورد. حرف که نزدم گفت: 

 ـ سالم شادان.

 باز جواب ندادم؛ تنها صدای نفس هایی که خشمگین از سینه بیرون می اومد جوابم به حرفاش بود.

 نی؟ حق داری! بد جور ولت کردم و رفتم.ـ نمی خوای با من حرف بز

 اخمام باز شد و ابروهام باال رفت. بد جور ولم کرد؟ بد جور؟

 ـ آخه دست من نبود؛ که من اشتباه کردم شادان؛ که ... من عاشقت بودم شادان.

 پوزخندی گوشه ی لبم جا خوش کرد.

 ـ اگه کاری کردم از سر عصبانیت بود.

شت میون اون همه موج عصبانیت خندم می گرفت. واقعا منو چی فرض کرده بود؟ خری که با توجیه پشت توجیه. دا

 هر ابراز عالقش واسش اَر اَر بزنه؟

ـ یه چیزی بگو عزیزم؛ بذار به این دل خوش کنم که ته اون قلب مهربونت هنوز عالقه ای به من هست. بذار حس 

 کنم که می تونم بازم عاشق باشم.

 یگه زدم.یه پوزخند د

 ـ حرفات تموم شد؟

 این بار نوبت اون بود که سکوت کنه و من به جاش ادامه بدم:

ـ من دارم ازدواج می کنم. انقدر برام ناچیز و کم بودی که ظرف چند ماه فراموشت کردم. خوشبختانه اونی هم که 

ارزش هام با هم کنار میاد. دیگه  دوستش دارم و داره عشق واقعی رو نشونم میده آدمیه که با تمام کاستی ها و

 مزاحمم نشو.

این حرفو زدم و تماسو قطع کردم و نگاهمو دوختم به جلو. کاری می کنم که به ...ه خوردن بیفتی آرشام توانا! به قول 

 بود. ماکان این تحقیرا حقم بود تا بفهمم آدم بودن به قیافه نیست و به قلبه که متاسفانه برای تو این یکی جاش خالی
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*** 

دست حاجی رو میون دو تا دستم گرفتم. با این که مریض بود؛ با این که هنوز ضعیف بود و هر از چند گاهی تو 

خودش فرو می رفت؛ اما تمام سعیم بعد از بخشش این بود که بیشتر از قبل کنارش باشم. می دونستم بعد از اون 

 ردم و گفتم:سکته محتاط شده و بیشتر می ترسه. سرمو بلند ک

ـ بابا ... چند ساله بهت نگفتم بابا؟ چرا این طور کورکورانه ازت کینه گرفتم؟ هنوزم برام قابل درک نیست. هنوزم 

نمی فهمم چرا با خوندن چیزهایی که به من ربطی نداشت این طوری شدم؟ چرا خواستم انتقام مامانو ... هه ... مثال به 

ام کاری رو ازت بگیرم که نکرده بودی؟ فقط دنبال این بودم که به اون چیزی که من چه ربطی داشت که بخوام انتق

می خوام و تو نمی خوای برسم ... می دونی بابا؛ می خوام برای زندگی از این به بعد برنامه ریزی کنم. به محض این 

م که شرکتو چند وقتی بسپارم که این تعطیالت تموم بشه و من یه سری کارهای نیمه تماممو انجام بدم؛ بهت قول مید

دست شریفی و اون وقت تحت نظر پزشک با هم میریم این طرف و اون طرف. اون وقت با هم خیلی از کارهایی که 

 همه ی پدر و دخترای دنیا می کنن و انجام میدیم.

 نگاهی به چشماش که از قطره های اشک برق می زد انداختم و گفتم:

 و هم ببریم.ـ قول میدم مامان ستاره ر

 بازم نگاهم کرد. این بار اخم کرده بود.

 ـ چیه؟ ماکانم ببریم؟

 چشماشو باز و بسته کرد.

ـ تو همیشه اونو دوست داشتی. اصال من می خوام با بابام برم این ور و اون ور. مامان و ماکان می مونن خونه. خودم و 

 خودت.

 بازم اخم کرد.

 و دختری نمیشه که!ـ ای بابا؛ خب این جوری پدر 

 به سختی گفت:

 ـ می ... شه، اونا ... بیان.

 به صورت نمایشی ناراحت شدم و گفتم:

 ـ نمی خوام. اونا نیان. من قهرم اصن.

و به جای پشت کردن بهش و لوس کردن خودم؛ سرمو گذاشتم روی پاهاش و دستشو خودم بلند کردم و گذاشتم 

 ه بودم؛ مثل اون وقتا که هر دو وقت و حوصله ی بیشتری داشتیم.روی موهام. مثل اون وقتا که بچ

ـ بابا من خیلی بدم. نباید این کارا می کردم. هنوزم تا جبران کاملش کلی راه دارم. می دونی؛ از این به بعد خودم می 

 ؟برمت فیزیوتراپی. تو خوب میشی. باید به من قول بدی که خوب بشی و دوباره راه بری. قول میدی

صدایی از بابا نیومد. انگار مردد بود که جواب این قول بزرگو بده؛ انگار که چیزهایی رو می دونست و نمی خواست 

 بگه.

ـ راستی بابا؛ من از شریفی خیلی راضیم. اون تنها آدمیه که تو این دوره و زمونه با وجود این که دستش برای هر گند 

حالل برای خانوادشه. باور نمی کنی؛ اما چند بار راه براش باز بود که پول  کاری ای بازه هنوز معتقد به بردن نون
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کثیف ببره برای خانوادش؛ اما هنوز پاک مونده. گاهی به شوخی برای خودم اعتراف می کنم که نکنه این آدم نیست 

 و فرشته س که تو این روزایی که بیشتر از همیشه باید خونه باشم کمکمون می کنه.

 خودم حرکت دادم و با این فکر که می تونم برای لحظاتی بچگی هامو زنده کنم چشمامو بستم دستش رو

 ـ بابای روزها خوب من؛ خوب شو تا باز هم اون روزا رو زنده کنیم. به خاطر من؛ به خاطر مامان ستاره.

زی که گاهی شک می و من حس کردم که دستش محکم شد روی موهام و دل به این قول مردونه بستم؛ دل به چی

کردم توش و فکر می کردم که نکنه و بعد یاد خدای مهربونی می افتادم که تو روزای بدبختی همیشه یه راه جلوم می 

 ذاشت؛ پس االنم اون مهربون حتما می ذاره. حتما چیزی تو دستای خودش داره که مهربونی رو به من بده.

 

*** 

ز روز هفتم سال جدید اتفاق خوبی بود. لباس ها هنوز تو کمد خاک می خوردن و نیمه ی دوم عید و باز شدن باشگاه ا

آرشام خبری ازش نبود. تاپ و شلوارک ورزشیمو پوشیدم و موهایی که تازگی رنگ شرابی بهشون زده بودم و 

اشگاه به روز دوباره محکم کردم. این چند وقت کمی تو خوردن آجیل عید زیاده روی کرده بودم که باید دوباره تو ب

 اول برمی گشتم. دست کسی روی شونم نشست و فرشته رو با ظاهری جدید دیدم.

 ـ سالم خوشگل خانومه. خوبی؟

 نگاهمو از آیینه به صورت فرشته دادم و با همون قیافه ی جدیم گفتم:

 ـ سالم. خوبم؛ تو خوبی؟ انگار عید بهت ساخته. چه خوشگل شدی.

ت؛ اما چه کنم که باید باهاش خوش اخالق می شدم برای نقشه ای که داشتم تمام خطراتو توقع یه قدم از من نداش

 براش انجام می دادم.

 ـ نه؛ انگار به تو بیشتر ساخته. خوش اخالق تر شدی عزیزم.

 ـ بودم؛ ولی ترجیح میدم تو جاهایی که الزمه اخالق خوشمو خرج کنم. نگو که اخالق من یادت رفته فرشته؟

 ه دنبال این حرف گوشه لب هام به نشونه ی لبخند کج کردم. خیلی دلم می خواست بهت بگم:و ب

 "تو یه احمقی فرشته!  "

 ـ دخترا؛ جمع شید شروع کنیم. یاال ... شادان؛ فرشته اون جا نمونید.

 برای خالصی از دست فرشته دوییدم سمت شراره و در حالی که لپاشو می کشیدم گفتم:

 ق من یه تو اخم نمیاد که! نکن این جوری صورتت چروک می شه شوهر گیرت نمیادا!ـ آخه عش

 همراه خنده اخمی کرد و در حالی که منو به سمت جام هل می داد گفت:

ـ برو شادان؛ از دست تو دیگه جلوی بچه ها یه کم اقتدار روزای اولو ندارم به خدا. من به درگاهت چه گناهی کردم 

 ن افتادم آخه؟خدا که گیر ای

 در حالی که سر جام می ایستادم و حالت تمرینی رو به خودم می گرفتم گفتم:

 ـ عزیزم بگو چه کار نیکی کردی که خدا منو هدیه داده بهت.

همراه همون اخم و لبخند معروفش یه نگاه به صورتم انداخت و شروع به شمارش برای حرکات کرد. لبخندمو کش 

 دم و عین حرکاتی که می گفت و تکرار کردم.دادم و بهش نگاه کر
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با خودم قرار گذاشته بودم که امروز حتما حاجی رو بیرون ببریم. با ماکان و مامان. خاتون که این روزا رو کنار 

خانواده ی عمو می گذرونه و به قول شکوفه اونا هم حق داشتن مادربزرگشونو کنار خودشون دارن. اون روز به 

می گفتم پدر دختری؛ می خوام جمع خانواده رو از این که هست مستحکم تر کنم و می دونم که باید شوخی به حاجی 

 قدم ها رو خودم بردارم. برای شام هم که شده بیرون می برمشون.

 فرشته همین طور که با نرمش کنار گوشم سرشو آورده بود گفت:

 ـ چیزه ... شادان؟

 سرمو کمی به سمتش چرخوندم و گفتم:

 ـ هوم؟

 و نگاهمو به شراره دوختم که داشت حرکت جدیدی رو نشون می داد تا انجام بدیم.

 ـ امروز همراهم میای بیرون؟

 نگاهی باز از حرکات شراره گرفتم و گفتم:

 ـ نمی تونم؛ باید برم جایی. یعنی همراه ماکان جان و خانوادم می خوام برم بیرون.

 ه به وضوح اخماش تو هم رفت.ماکان جانو که گفتم؛ دیدم ک

 ـ اما ...

 ـ آخ اگه تو این اما گفتنو بعد حرفای من ترک کنی خیلی خوب میشه.

این بار که برگشتم شراره از اون اخمایی که من اسم سگی رو روش گذاشته بودم کرد و با دستش عالمت ساکتو 

 واب ندادم که ندادم.نشون داد. دیگه هر چی فرشته یواشکی و غیر از اون صدام کرد ج

 

*** 

 ـ شرار ... شرار ... شرار ...

 ـ ای کوفت شرار. امروز چرا انقدر با اون فرشته حرف می زدی؟ تو نمی دونی سکوت سر تمرینا خیلی مهمه؟

م هم ـ من از شما عذر می خوام بانو. من دیگه دارم میرم؛ اما یادت باشه یکی از همین روزاتو خالی بذاری که می خوا

 با هم بریم بیرون؛ هم با دو تا عزیز آشنات کنم. خب؟

 شراره سری تکون داد و گفت:

 ـ باشه. تالشمو می کنم. تو که می دونی من غیر این جا یه جای دیگه هم میرم.

 ـ تو می تونی شرار جونم. من دیگه برم.

منتظر ماشین موندم تا یه سر برم شرکت که  از شراره خداحافظی کردم و از در باشگاه بیرون اومدم. کنار خیابون

 صدایی از پشت سرم گفت:

 ـ شادان؟

 صدایی که لبخند روی لبم آورد و نقشه هامو یادآور شد.

از اون شب که بهش یادآور شدم که من؛ شادان بزرگ مهر؛ دیگه عاشقش نیستم؛ از اون شب که فهمید دیگه صدای 

شب تماساش یکسره شد. خیلی دلم می خواست واردش کنم تو لیست سیاه؛ اما جادوییش روی من اثر نداره؛ از اون 

برای نقشه هام بهش احتیاج داشتم. احتیاج داشتم که دنبالم میاد و این بار برخالف همیشه بهش محل ندم. احتیاج 
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نابودی من بود؟ داشتم که بهش بفهمونم غرورمو هنوز دارم. چرا این پسر ... این آدم این طوری بود؟ چرا دنبال 

 چرخیدم سمتش. نگاهش کردم. مثل همیشه خوشتیپ؛ مثل همیشه اون لبخند اغواگرشو داشت.

 ـ سالم عزیزم.

 دستشو از جیبش خارج کرد و اومد جلو. یادم اومد حرفایی که فرشته موقع ورزش کردن می زد.

 ـ خوبی؟

ون دستای گرمش گرفت. نگاهم خیره موند به و دستمو که شل شده مونده بود و کیفم روش شل مونده بود می

دستاش و یادم اومد فرشته بعد از اون که گفتم با ماکان جان و خانوادم میرم بیرون دمغ شد. دستمو از دستش 

 کشیدم بیرون و اخم کردم.

 ـ شادان نکنه باز باید از عالقم بهت توضیح بدم؟

و دوباره نابود کنی؟ یادم اومد وقت استراحت اولمون؛ فرشته چرا آرشام؟ چرا این طوری می کنی؟ چرا می خوای من

 گوشیشو از کیفش در آورد و تلگرافی شروع کرد با کسی صحبت کردن.

 ـ این جا چی کار می کنی؟ آدرس این جا رو کی بهت داد آرشام؟

شتم؛ اگه ماکان یه به جای هر حرفی؛ دستمو گرفت و این بار محکم تر از همیشه تو دستاش نگه داشت. دلهره دا

دفعه می اومد و نقشم خراب می شد چی؟ اگه می اومد و این بار رحم نمی کرد و می زد چی؟ من هنوز کار داشتم با 

 آرشام؛ هنوز کار داشتم.

 ـ دستمو ول کن ببینم.

 و خواستم دستمو از دستش بیرون بکشم که این بار دستمو کشید و همراه خودش برد.

 بهت ... میگم ... ولم کن. ازت متنفرم ... ولم کن. ـ ولم کن آرشام.

سعی کردم با این صدای پر از حرص ازش بخوام ولم کنه؛ اما اون تنها منو به سمت ماشینش کشید و درشو باز کرد و 

 علیرغم تمام مخالفت هام مجبورم کرد سوار ماشینش شم.

 خوام باهات حرف بزنم ... ساکت باش شــــادان.ـ دختر خوبی باش؛ می خوایم با هم حرف بزنیم شادان. می 

جمله ی آخرش کمی بلندتر از حد معمول و فریادگونه شد. چشماش حالت خشم به خودش گرفت و ابروهاش تو 

هم گره خوردن. ساکت شدم؛ اما به اجبار و اون مثل تمام مذکرهایی که دور و اطرافم دیده بودم از این اجبار 

 خوشش اومد و گفت:

 آفرین؛ االن میریم یه جایی همین نزدیکی و با هم حرف می زنیم. ـ

 سوار که شد گفتم:

 ـ اوال من با تو حرفی ندارم؛ دوما باید برم شرکت؛ سوما نامزدم اگه تو رو ببینه بهت رحم نمی کنه.

 دست بردم سمت در که قفل مرکزی رو زد و دست به سینه به من نگاه کرد.

که حرفامو نزنم از این ماشین بیرون نمیری؛ دوما که خیلی خب؛ می برمت دم در شرکت و تا اون جا  ـ اوال که تا وقتی

 حرف می زنیم؛ سوما ... خیلی زیبا شدی.

 راه افتاد و خواست ادامه بده که پوزخندی زدم و گفتم:

 خوام برم؛ هزار تا کار دارم.ـ چرت نگو؛ زیبا شدم یا نشدم به تو هیچ ربطی نداره. این در لعنتی رو باز کن می 

 خواستم دوباره نامزد خیالیمو به رخش بکشم؛ خواستم از حرص نابودش کنم.
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 ـ در ضمن؛ من باید با ماکان جانم برم بیرون. قرار داریم با هم.

چه بوسه  ـ نامزد جانت ... هه ... ماکان جانت می دونه که ما چه شب هایی رو با هم بودیم و چه کردیم؟ می دونه من

 ها و چه صحبت های عاشقانه ای تو خلوت برات داشتم؟

 ـ خفه شو.

 اما اون بی اعتنا و با خشمی آشکار گفت:

ـ می دونه که شب و روزمون پر بوده از ناز و نیاز؟ می دونه که تو از همه چیزت؛ از هر چیزی که یه دختر براش 

 عزیزه گذشتی برای من؟

 :پیچید تو یه خیابون و گفت

 ـ می دونه که چه شب هایی به اسم مهمونی های دخترونه؛ تو تخت و تو خونه ی من سپری کردی؟

 جیغی کشیدم و گفتم:

ـ خفه شو لعنتی. اون حتی می دونه که من بچه ای که از تو بودو سقط کردم. اون همه چیزو می دونه. با اون شاهکاری 

 ر خونه؛ به جز بابا؛ ماکان هم فهمید. ماکان ... فهمید.که تو کردی و اون چیزایی که تو فرستادی دم د

با جیغم؛ با حرفی که تو اوج عصبانیت زدم یهو ساکت شد. ماشینو یه گوشه نگه داشت و چرخید سمتم. می لرزیدم؛ 

ه ترسیده بودم و دوباره خاطره ی اون سقوط از پله ها برام زنده شده بودم. بی اراده دستمو روی شکمم گذاشتم؛ ن

 برای دلتنگی برای اون بچه؛ برای ترسی که تو دل و جونم نشسته بود.

 ـ تو ... تو چی کار کردی؟ تو حامله بودی؟ از من؟

بدون جواب دادن به سوالش باز سعی کردم درو باز کنم؛ اما در ماشین باز بشو نبود. اصال توجهی به قفل بودنش 

ط منجر به سقط به ذهنم مونده بود باعث می شد با حالتی غیر ارادی نداشتم و ترس و دردی که از یادآوری اون سقو

برای باز کردن در تالش کنم. بازوم توسط آرشام گرفته شد و من به سمتش چرخیدم. اخماش تو هم بود و به 

 صورت من خیره شده بود.

 ـ جواب منو بده.

 ریاد؛ با جیغ و با گریه گفتم:تکونی به خودم دادم و دستمو از میون دستاش بیرون کشیدم و با ف

ـ چی رو می خوای بدونی؟ این که یه زمانی بچه ی تو تو شکم من بوده؟ این که من نمی خواستمش چون از پدرش 

متنفر بودم؛ اما جرات سقط کردنشو نداشتم؟ خانوادم بعد از شنیدن ماجرا منو از خونه پرت کردن بیرون و من ... 

ست نمی شدم که مبادا کالسم پایین بیاد بعد از یک روز سرگردونی تو خیابونا وارد من مغروری که با هر کسی دو

خونه ای شدم که دو تا دختر ... اصال چرا باید برای تو چیزی رو توضیح بدم؟ این در لعنتی رو باز کن؛ وگرنه انقدر 

 جیغ می زنم که همه بریزن سرت.

د که داشت پا به پای نقشه ی من پیش می اومد. شاید هم زیادی احمق بود یا هر چیزی؛ نمی دونم! شاید احمق بو

زرنگ بود و از نقشم بو برده بود؛ از این که می خوام دوباره اسیرش کنم. هر چی که بود دوباره منو کشید سمت 

خودش و این بار بی پروا منو به آغوش خودش برد. مشت زدم و جیغ کشیدم تا از آغوشش بیرون بیام؛ اما اون 

حکم نگهم داشت و نذاشت از اون آغوش لعنتی بیرون بیام. ظرف این سه ماه و خرده ای دوباره عاشقم شده بود یا م

دلش تنگ من بود؟ یا شاید هم ظرف این سه ماه و خرده ای آدم شده بود! این آخری کامال غیر ممکن به نظر می 
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آروم شدم با این زمزمه که من می تونم؛ می تونم رسید. آروم شدم؛ من هم عاشق این آغوش بودم؛ هم متنفر ازش. 

 آروم باشم و ادای دختری که عاشق اونه رو در بیارم. که من می تونم برای رسیدن به هدفم دقایقی گناه کنم.

 ـ ولم کن.

دستاشو آزاد کرد. از تو آغوشش بیرون اومدم و شالمو روی سرم مرتب کردم. نگاهمو دوختم به جلو و اون آروم 

 انندگی کرد.ر

 ـ اون به درد تو نمی خوره شادان.

 نگاه گیجمو بعد از این همه جیغ و داد به صورتش دوختم.

 ـ چی؟

 ـ آره؛ اون به درد تو نمی خوره. اون نامزد جونت. من می دونم که تو هنوز منو دوست داری.

 ـ تو رو دوست دارم؟ مسخره س. ماکان، جون و عمر منه.

 هم گره خورد. باز ابروهاش تو

ـ اون می تونه تو رو این جوری که من آرومت کردم آروم کنه؟ اون هیچی از تو نمی دونه. اصال اون مردیکه رو چه به 

دوست داشتن تو؟ به من نگاه کن؛ به پای من می رسه؟ معلومه که نه! شادان من و تو این بار از کشور میریم. اون 

 داشت. بهت قول میدم.وقت زندگی خوبی رو اون جا خواهیم 

و با اتمام حرفش و سرعتی که داشت زود به شرکت رسید و من جوابی به حرفش ندادم. بذار فکر کنه مردد موندم؛ 

بذار فکر کنه تو دوراهی این زندگی کثافت دست و پا می زنم و به زودی قبولش می کنم. بذار همه چیز اون طور که 

 باید پیش بره.

 نم شادان. منتظر تماسم باش.ـ شب بهت زنگ می ز

 در ماشینو بستم و نگاهشو تا لحظه ای که وارد ساختمان شرکت می شدم روی خودم حس می کردم.

 زندی؛ نگهبان شرکت با دیدن صورت پف کرده از گریم گفت:

 ـ سالم خانوم بزرگ مهر. مشکلی پیش اومده؟

 دست و سرمو همزمان تکون دادم و گفتم:

 ـ نه؛ خوبم.

فورا خودمو به طبقه ی دوم رسوندم و بعد از این که با صبر خاصی که جدیدا یادش گرفته بودم جواب سالم تک به 

تک کارمندایی که می اومدن جلوم رو می دادم وارد اتاقم شدم. به محض ورود روی مبلی که جلوی راهم بود خودمو 

اطرات؛ تلخ ترین اتفاقی بود که می تونست بیفته؛ اما پرت کردم و چشمامو بستم. سرمو میون دستام گرفتم. هجوم خ

 منو مصمم می کرد برای کاری که می خواستم انجام بدم.

در با صدای بدی باز شد و من از جام پریدم. با دیدن ماکان که با اخم های درهم نگاهم می کرد دوباره سر جام دراز 

شی همیشه فعالم اون پشت خفه شد. ماکان اومد کنارم و کشیدم و چشمامو بستم. در به سرعت بسته شد و صدای من

 بازومو گرفت و بلندم کرد؛ چشمامو باز کردم و قبل از هر اتفاقی گفتم:

 ـ چرا فکر می کنه من خرم؟
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همون طور اخمو به من نگاه کرد. به صورتش که ته ریش داشت نگاه کردم. جدیدا ته ریش می ذاشت. بهش می 

ه تو هم گره خورده بودن. به لب هایی که از عصبانیت به هم فشرده شده بود و به اون چشمای اومد. به ابروهایی ک

 قهوه ای که همیشه از نگاه کردن بهش واهمه داشتم و حاال می دیدم که چقدر دوست دارم توش نگاه کنم.

 ـ تو خوبی ماکان؛ خیلی خوب.

 نفس عمیقی کشیدم.

 ؟ ماکان تو منو دوست داری؟ـ میگه تو رو چه به دوست داشتن من

 گره ابروهاش باز شد.

 ـ ولی تو که منو دوست نداری. من یه کثافتم؛ من برای نقشم دارم از خیلی چیزا می گذرم ماکان. می ترسم.

پشت سر هم چرت و پرت می گفتم و اصال فکر نمی کردم که ماکان االن این جا چی کار می کنه و یا چه رفتاری در  

تارم نشون میده. بازومو رها کرد. رفت سمت میز. تلفنو برداشت. یه چیزایی گفت که فقط از توش شریفی مقابل رف

رو فهمیدم. دوباره در باز شد و شریفی اومد تو. یه چیزایی ماکان بهش گفت و بعد ماکان زیر بازومو گرفت و از 

ن خواست تکرار مکرراتشو انجام بده و منو از شرکت منو برد بیرون. نگهبان هم باز چابلوسانه خم شد و انگار زما

 اینی که هستم گیج تر و احمق تر کنه.

 

*** 

چشمامو باز و بسته کردم و نفس عمیقی کشیدم. این هوا حالمو بهتر کرده بود و من تو حین خوب شدنم همه چیزو 

سه و من چقدر درک می کردم که به ماکان گفتم و خیلی چیزا شنیدم. لحظه شماری می کرد برای این که زمانش بر

امکان داره چقدر برای روابط شغلی و کاریش ضرر داشته باشه این مسئله ای که بی برنامه ترین بود. ماکان نزدیک 

شرکت وقتی ماشینو پارک کرده بود؛ وقتی که دیده بود من از ماشین اون پیاده شدم عصبی شده بود؛ می خواست 

ام اونو ندیده راه افتاده بود و رفته بود و ماکان می خواست این بار زورش به من بهش حمله کنه تا بزنش که آرش

برسه و فریاد بزنه که منو اون طور عصبی و پریشون دیده بود و حاال منو برای عوض کرن حالم به نزدیک ترین 

زبون باز کرده؛ همه فضای سبز آورده بود و من همون طور که به بازی پر از شور و شوق بچه ها نگاه می کردم؛ 

چیزو گفته بودم؛ البته منهای اون آغوش اجباری که بهشت آرامشش برام جهنم سوزان بود. خدامو شاکر بودم که دم 

در باشگاه نیومده بود؛ خدامو شاکر بودم که دنبالمون نکرده بود و اون جهنم بی مثالو ندیده بود؛ اون جهنم سوزانی 

 برای رسیدن به بهشت موعودی که به خودم وعده داده بودم. که باید باز هم تجربش می کردم

 ـ میشه بریم خونه؟ امشب به بابا قول دادم که بریم گردش و یه خانواده ی خوشبخت باشیم.

ماکان نگاه در سایه ی اون اخمای درهمشو به من داد. هنوز هم جدی بود و نمی خندید؛ هنوز هم من جدی بودم و 

 اخمام تو هم بود.

 ـ بریم خونه ماکان.

ـ بریم؛ حاجی بعد از فیزیو سخت امروز احتیاج به یه روز خوب داره. البته که رستوران نمیریم؛ میریم یه جای 

 سرسبز و بعدم کمی می شینیم و شامو هم اون جا می خوریم. فریبا هم ...

 ـ نه؛ خودم به بابام غذاشو میدم و کمکش می کنم. فقط ما چهار تا باشیم.

 ـ باشه. بلند شو بریم.
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*** 

با آرامش ظرف غذای بابا رو بلند کردم و یه مقدار از غذاشو بهش دادم. سوپی که زهرا خانوم درست کرده بود و بر 

طبق برنامه غذای امشبش این بود. یه مقدار از غذا ریخت روی چونش و با غصه به من نگاه کرد؛ اما سر صبر و 

ره قاشق پر دیگه ای رو به سمتش بردم. نخورد و دیگه هم نخواست بخوره. از سر شب حوصله پاکش کردم و دوبا

بی حوصله بود و به سختی ازمون می خواست تنها بمونه. ماکان بعد از دیدن این حالش چرخشو هل داد سمت زمین 

 بازی بچه ها تا شاهد اونا باشه و خودش هم کنارش نشست. مامان اومد کنارم و گفت:

 ی؟ـ خوب

 نگاهمو دادم بهش و گفتم:

 ـ آره؛ از وقتی بخشیده منو؛ خوبم.

 ـ اما چشمات یه چیز دیگه میگه.

 دستمو گرفت میون دستاش و نگاهم متعجب رفت سمت گره دستامون.

ـ من یه مادرم. اگه بهت سخت می گرفتم؛ اگه اذیتت کردم فقط برای این بود که بفهمی راه درست چیه؛ وگرنه 

دم سنگ باشه؛ اما پدر و مادر نباشه. می فهمی؟ حاجی تو رو بخشیده؛ منم تو رو می بخشم. هر چند که خیلی میگن آ

 وقت پیش از یادم رفته بود؛ هر چند که خیلی وقته دارم می بینم تالش و جون کندنت برای ثابت کردن خودت.

 ازم و امیدی برای تالش بیشتر.و خب شاید همین حرفش امیدی بود برای زندگی خوبی که می تونستم بس

 

*** 

 لباسو یه بار دیگه تو تنم چک کردم. یه سری صدا تو سرم می چرخیدن. صدای صحبت های دیشبم.

 ـ سالم عشق من.

 سکوت باز هم جواب آرشام بود.

 ـ خوبی عزیزم؟

 ـ خوبم.

 ـ به حرفام فکر کردی؟

 به هم می زد؛ از این که هل بود برای رسیدن به هدفش.این بی مقدمه رفتن سر موضوع اصلی حالمو داشت 

 ـ آره؛ فکر کردم.

 ـ خب با من میای؟

 ـ نمی دونم.

 ـ نمی دونی؟ چرا مرددی شادان؟

 ـ این طوری که نمیشه باهات صحبت کنم. یه جا قرار بذار که راحت باشیم و بتونم دالیلمو بگم.

 ت:با لحنی که پر از حس حقارت و اغواگری گف

 ـ کجا؟ خونه ی من خوبه؟

 

 ـ نه؛ یه جا؛ بیرون باشه. خونه نه!

 سکوت کرد؛ برای لحظاتی. برای لحظه های خاصی که نفس های آرومش نفس از جون و تنم می برد.
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 ـ باشه؛ هر جا تو بگی عزیزم.

و تا گوش دارم و چهار من خر نیستم آرشام؛ من خر نیستم شیطان مجسم. اما مجبورم برای لحظه هایی حس کنم د

 دست و پا بشم. به زودی مجبورت می کنم برای من چهار دست و پا بشی آرشام.

 لباسو تو تنم مرتب می کنم و باز یادم میاد که چطور خودمو احمق نشون دادم.

 بهش گفتم:

ون وقت باهات ـ بریم همون جایی که همیشه می رفتیم. همون کافیشاپ همیشگی؛ برای کیک شکالتی و قهوه. ا

 حرف می زنم.

 ـ از همین االن لحظه شماری می کنم خانوم خوشگلم.

 من خر نیستم آرشام؛ خر نیستم.

آرایش غلیظی روی صورتم نشوندم. مامان و حاجی رو به بهانه ای فرستادیم خونه ی حاج عمو. ماکان با دیدنم اخم 

 دیک معلوم.کرد؛ دستاش مشت شد و رگ های گردنش از اون فاصله ی نز

 ـ حواست باشه شادان؛ حواست باشه زیاد نزدیکت نشه. حواست باشه.

 کنارش نشستم. آروم تر از همیشه گفتم:

 ـ حواسم هست. برای انتقام ازش حواسم هست.

ما آدم ها از کی این قدر کثیف شده بودیم که انقدر راحت برای نابودی هم پا روی هم می ذاشتیم. ماکان مهربون 

حواسم هست. آرشام حواسم هست که کثیفی؛ حواسم هست که غیر از من خیلی ها رو بدبخت کردی؛ حواسم  من؛

هست که غرور خیلی ها رو شکوندی و جایی دیگه دختری دیگه رو از خانوادش دور کردی. حواسم هست که انقدر 

ت که اون انقدر خوش شانس کثیفی که همون بازی ای که سر من در آوردی و سر اون هم در آوردی. حواسم هس

نبود که بچش سقط بشه و بچش موند و شد تق بی آبروییش. حواسم هست که این یکی؛ همین که اسمش مژگانه 

معصوم بود؛ مثل من کثیف نبود که با خواست خودش بیاد تو آغوشت؛ حواسم هست که بهش تجاوز کردی و بعد 

لم خاطره؛ که من چون کثیف بودم برای انتقام خودم و مژگان پا ولش کردی و اون موند و یه بچه و من موندم یه عا

جلو گذاشتم؛ که اون ترسیده االن سر جانمازش؛ کنار بچه ی نوزادش؛ تو خونه ای که من براش گرفتم داره برام دعا 

ان می کنه؛ که اونو در به در خونه های مختلف کردی و درست وقتی مادربزرگش داشت بیرونش می کرد من و پیم

رسیدیم و نجاتش دادیم؛ که پیمان االن داره که بهش می رسه و از بچه ی معصومی که یادگار هوس توئه نگه داری 

کنه، که پیمان دوست یکی رذل تر از تو؛ یعنی فرشته س. که فرشته انقدر حسود و بیماره که حاضر به دیدن 

اتفاقی منو تو خیابون می بینه، به فکرش می رسه خوشوقتی من نیست و درست تو لحظه های جبرانم؛ وقتی اون طور 

که تو رو بکشونه ایران تا باز منو بدبخت کنه؛ که خودش این بار همراه تو بیاد؛ که خدا این بار یار و همراه منه؛ که 

از پیمان زخم خورده از فرشته س و به من اطالعات اومدن تو رو داد آرشام؛ که من راهو برای اون و مژگان معصوم ب

گذاشتم؛ که پیمان این بار یارشو پیدا کرد و قراره جواب خیانت های فرشته رو طور دیگه ای بده. که فرشته و تو هر 

دو مریضید و من دلم برای اون زنی که اون سر دنیا همسر تو شده می سوزه که مرد کثیفی مثل تو شوهرشه؛ اونم به 

کثیفم که برای خودم باشم؛ برای مژگان باشم؛ برای دل پیمان  خاطر پولی که پدرش داره و من درگیر این ماجرای

 باشم؛ برای عشق هایی که شما زیر پاهاتون له کردین تاوان باشم.
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 ـ سالم عزیزم.

 پیراهن آبی نفتی عجیب روی تنش نشسته بود و این شیطان مجسم عجیب زیبا و خواستنی می کرد.

 ـ سالم.

 ه و کیک های شکالتی؛ به سمتم چرخید و گفت:بعد از سفارش دو تا قهو

 ـ خب؛ خوبی عزیزم؟

 ـ خوبم.

 نگاهش خیره ی لب هایی بود که رژ سرخ خورده بودن و من نگاهم تو جایی روی سینش، خیره به قلبی که نداشت.

ر ماست. از این جا ـ شادان نمی تونی تصور کنی که چه برنامه ای دارم. نمی تونی تصور کنی که چه چیزهای در انتظا

اول میریم ترکیه و چند روزی رو اون جا می مونیم؛ بعد پیش به سوی آزادی و پیشرفت. این بار دیگه اشتباه نمی 

 کنم. تو همسر من میشی و ...

 ـ من یادم نمیاد که قبول کرده باشم پیشنهادی که بهم دادی رو.

 جا خورد؛ اما خودشو نباخت.

 اون چشمای زیبات معلومه که قبول می کنی.ـ آره؛ نگفتی. اما از 

 پیشخدمت قهوه هامونو آورد. تلخ بود؛ مثل زندگی و هدفم؛ شکر ریختم که کامم شیرین بشه؛ که بتونم و کم نیارم.

ـ این جا یادآور خاطرات شیرینیه. راستی؛ امشب برات سورپرایز دارم. زودی قهوتو بخور تا بریم چیزی رو بهت 

 مئنم بعد از دیدن سورپرایزم پیشنهادمو قبول می کنی.نشون بدم. مط

 یه قلپ خوردم. خدایا من خر نیستم. تنهام نذاریا!

صدای فریاد آرشام تو سکوت باغ ویالی اجاره ای می پیچه. گیجم از اثر نوشیدنی ای که خوردم؛ تصاویر یکی در 

ک می خوره و یکی ساعتی قبل؛ مثل فیلمی که میون جلوی چشمامن. یکی االن که آرشام زیر دست و پای اونا کت

 صحنه هاشو جا به جا کرده باشن.

یه لگد می خوره تو شکم آرشام و من یادم میاد که منو برد مهمونی. گفت سورپرایز داره و منو برد به جمعی که 

 شامل فرشته و دوستای صمیمی بود؛ که پیمان هم بود؛ که نگاهش نگران بود.

ده از خون و من گوشه ای ولو شدم؛ با پوزخندی به لب و چشمایی که آرایشش از اثر گریه صورت آرشام پر ش

 پخش شده.

یادم میاد که منو برد تو مهمونی ای که از همیشه جمعیتش بیشتر بود. لباسی که می خواستم توی کیفم بود و آرشام 

که از همون اولش هم قبول کردم که با تو وقتی خواست که بریم خونه و لباس بیاریم؛ گفتم که نمی خواد؛ گفتم 

باشم؛ که دلم برات تنگ شده و نامزدیم با ماکان اجباری بوده و مجبور بودم همه جا نقش یه آدم خوشبختو بازی 

 کنم و برای همین؛ برای امشب و خونه ی تو یه لباس مناسب برداشته بودم که با هم بریم تو رویا.

که آرشام ترسیده خودشو می کشه عقب. صدای عربده های مهربون و غیورترین  ماکان حمله می بره سمت آرشام

 مرد دنیا تو خونه پیچیده.
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لباسمو تو اتاق خواب خونه ای که امشب از طریق پیغام پیمان فهمیده بودم مال دوست آرشامه عوض کردم. یه لباس 

ن باید برای یه روز بهتر؛ برای یه لحظه ی بهتر می به رنگ سبز؛ جیغ بود. اونی که معصومه انتخاب کرده بود نبود؛ او

 موند. این رنگو گذاشته بودم برای آرشام. باز بود؛ اندامم معلوم بود و برای آرشام اغواگر شده بودم.

رقصیدیم؛ نذاشتم که بیش از اندازه نزدیکم بشه؛ ولی تا جایی که می تونستم تشنه ش کردم. برای مژگان و بچه ی 

 ای روزهایی از زندگیم که تو دستای آرشام نابود شد.معصومش؛ بر

آرشام انقدر کتک خورد که جون تنش رفت و دوستای ماکان به زور ماکانو ازش جدا کردن. آرشام کتک خورد و 

بعدش نمی دونم کجا بردنش و من موندم و لحظه ای که منو سوار ماشین کرد که بریم باغ ویالی اجاره ای. که پیمان 

پشتی زودتر رفت و بعد از رفتن ما سه تا پلیس و ماشین هاشون اون ساختمونو محاصره کردن. فرشته و باقی از در 

دخترا و پسرای مثل خودشون به جرم گسترش فحشا دستگیر شدن و حاال نوبت آرشام بود. آرشام توانا که ناتوان تر 

 از همیشه تو دست دوستای ماکان از خونه خارج می شد.

مسیر می خندید و من ترسیده هی گوشیمو چک می کردم و بعد بهش لبخند می زدم و دل به دلش می دادم تو تمام 

 و اغوا می کردم و اغواگر می شدم برای درست کردن محشر.

توی باغ به سالمتی هم نوشیدنی ها خوردیم و از یاد بردیم و بعد این ماکان بود که در اون جا رو با خشم باز کرد و 

 ن شاهد شکستن مرد پاکی بودم که برای انتقام من؛ برای ناموسش خشمش غیر قابل توصیف شده بود.حاال م

 ـ بلند شو.

جون نداشتم. نوشیدنی گیجم کرده بود. بردم توی حمام اون باغ ویالی اجاره ای و بعد دوش آب سردو باز کرد روی 

توی حمام و اون رفت بیرون. من زدم زیر گریه. تنم. تنم یخ کرد و بعد گر گرفت و اثرات مستی رفت. نشستم 

 امشب وحشتناک بود. داغون بودم.

با کتش برگشت و منو تو حصار گرمای تنش برد سمت ماشین. تو ماشین نشستم و اون درو نیمه باز گذاشت تا شاهد 

 باشم که به آرشام چی میگه.

 ـ اینو یادت باشه، این کتک هایی که خوردی. می شنوی؟

 ن با صدای ضعیف اعالم کرد که می شنوه.و او

ـ یه نسخه از مدارکی که ازت دارم رو می ذارم کنارت که وقتی حالت جا اومد بفهمی، نخوای از ما و یا هر کسی که 

آزارت داده شکایت کنی. این تاوان کاری بود که با شادان و امثال اون کردی. گرچه من حس می کنم برات کم بود؛ 

 گناه قتل کثافت مثل تو روی دوشم باشه. اما نمی خوام

و بعد آروم رو به اون دو نفری که کنارش بودن چیزی رو گفت و اومد سمت ماشین. تو گرمای هوای بهاری تو کتش 

 می لرزیدم. جدی، اما نگاهش مهربون بود. گفت:

 ـ بریم؟

 چشمامو بستم و گفتم:

 ـ بریم.

 

*** 

 ـ چی کار می کنی؟
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 م.ـ می نویس

 ـ چی رو؟

 ـ هر چی که تا به االن اتفاق افتاده.

 ـ چرا؟ می خوای که چی بشه؟ می خوای اون روزای نحس همیشه جلوی چشمات باشن؟

 ـ آره؛ نه برای نحس بودنشون؛ برای این که آیینه ای برای عبرت من و دخترایی مثل من باشن.

 آهی کشید و کنارم نشست.

 دان؟ تا کی می تونیم تحمل کنیم جفتمون؟ـ تا کی باید صبر کنم شا

 نگاهی به چشماش کردم و گفتم:

ـ تا وقتی که حال جفتمون خوب بشه. یه خوب باطنی؛ ورای خیلی از خوب های ظاهری؛ که بتونیم زندگی خوبی برای 

 هم بسازیم. برای من و تو هنوز دیر نیست ماکان. هنوز وقت هست.

 اورزی جلوی روش دوخت. به زمین های زهرا خاتون و گفت:ماکان نگاهشو به زمین های کش

ـ اما می دونی که خاتون طاقت نداره؛ اگه تا االن هم صبر کرده واسه خواست منه؛ وگرنه به اون بود که همون روز که 

 حالت بد بود عاقد می آورد که عقد من بشی؛ اما بازم صبر می کنم. این همه سال صبر کردم؛ این چند وقت هم

 روش.

خندیدم؛ شادتر از هر وقت دیگه ای. گرمای این روزای تابستونی حالمو عالی کرده بود. به پیشنهاد خواستگاری که 

در حضور زهرا خاتون انجام شد فکر کردم و بعد اجازه خواستم و به ماکان گفتم که صبر کنیم تا حالمون خوب بشه؛ 

یک زندگی عاقالنه بسازیم. مسافرت با زهرا خاتون به خونش  گفتم صبر کنیم و بعد از این که حالمون خوب شد

برای گذروندن تابستون عالی ترین پیشنهادی بود که می تونست خاتون بهمون بده؛ که من با ماکان سخت و مهربون 

ر بیایم. هر کنار بیام؛ که ماکان با من و توبه ام کنار بیاد؛ که هر دو با روزگاری که هر لحظش برامون یه بازی بود کنا

چند که چون کنار خاتون بودیم؛ بیشتر تالش می کرد که منو راضی کنه که جواب مثبت بدم برای ازدواج با ماکان و 

من هم مثل خودش غد و یه دنده بودم و سخت بود که دو تا آدم غد با هم کنار بیان. خاتون از پشت سرمون 

 صدامون کرد.

 ـ ماکان؛ شادان؛ بیاید عصرونه.

ل حاجی بهتر از همیشه بود؛ بهتر می تونست حرف بزنه و بهتر اندامی که فلج شده بودو تکون می داد. اون شب حا

ها که یکیش همون شب تو پارک بود، حالش بد بود؛ اما نه برای ضعفش؛ برای من. که پدر بود و سنگ نبود. حال 

و راه و روش زندگی خوبو بهم یاد می داد. فریبا مامان ستاره هم خوب بود. بیشتر از همیشه در کنار من می موند 

بعد از کم محلی های ماکان و تالش خاتون برای این که منو عقد کنن برای ماکان از کار کردن پیش ما استعفا داد. 

شاید واقعا عاشق نبود؛ که پول ماکان چشمشو گرفته بود که با یه سوژه ی دیگه از خونه ی ما رفت و نموند که تالش 

ه. شرکت دست شریفی بود؛ مردی که مثل اسمش شریف بود و تو این زمونه مثلش کم. پیمان با مژگان بودو با کن

هم برای فراموش کردن گذشته ی تلخشون پیش مشاور می رفتن و تالش می کردن برای یه زندگی خوب؛ مثل ما؛ 

خبری ازش ندارم. آرشام هم رفت و مثل همه ی آدما. فرشته ... ازش خبر ندارم. بعد از دستگیر شدنش دیگه 

برگشت تا بره کشور آزادی هاش و کنار همسر قرادادی و پولیش زندگی کنه و یقین دارم که تاوان گناهانش به 

 همین کتک خوردن از ماکان نیست و بیشتر از این هاست.
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 برام هیچ حسی شبیه تو نیست

 کنار تو درگیر آرامشم

 همین از تمام جهان کافیه

 همین که کنارت نفس می کشم

 برام هیچ حسی شبیه تو نیست

 تو پایان هر جستجوی منی

 تماشای تو عین آرامشه

 تو زیباترین آرزوی منی

 

 به امید روزهای خوب و بهتر

 makhmal_66واال و 
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